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BAŞYAZI

DEĞERLI TARGET OKUYUCULARI,
2021 yılı, her açıdan zorlu bir yıl olsa da Teknopark İstanbul’un 
başarı hikâyesinde büyük adımların atıldığı bir dönem oldu. 
Kapanmalar ve kısıtlamalar ile geçen yarıyılın ardından IDEF Fuarı 
ile sahalara hızlı bir dönüş yaptık ve yoğun tempomuz yılın kalan 
döneminde de devam etti.

Bildiğiniz gibi teknoloji geliştirme çok uzun ve zorlu bir süreç. Biz 
de bugün yaptığımız yatırımların ve proje çalışmalarının meyvelerini 
yıllar sonra alabileceğimizin farkındayız. Geçmiş çalışmalarımızın 
güzel sonuçlarını bugün almaya başladığımız gibi...

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) 2020 yılı Performans Endeksi 
sonuçlarına göre; Teknopark İstanbul’un gelişmekte olan TGB’ler 
arasında birinci olma başarısı, bahsettiğim sonuçlardan sadece 
biri.

Teknoloji bölgemizde geliştirilen projeler ve kuluçka 
firmalarımızın yakaladığı başarılar, doğru bir strateji izlediğimizin 
de göstergesi. Bu başarıların sürdürülebilir olması bizler için 
önemli. Bu açıdan ekim ayında gerçekleştirdiğimiz Strateji 
Çalıştayı’nda 2035 hedeflerimiz doğrultusunda yol haritamızı 
değerlendirdik. Ana odaklarımızdan biri; beyin göçünün önüne 
geçmek ve yurt dışındaki nitelikli insanları kampüsümüze 
kazandırmak. Bunun yolu da girişimcileri ve firmaları ile Teknopark 
İstanbul’un küresel ölçekte etkisini artırmasından geçiyor.

Teknopark İstanbul Yönetimi olarak, yerleşkemizde bulunan 
başarılı firmaları ödüllendirmeye devam ediyoruz. Her yıl bir bilim 
insanı adına gerçekleştireceğimiz ödül töreninin ilkini Türk bilim 
insanı Uluğ Bey’e ithaf ederek “Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri” adıyla 
düzenledik. 

Bir diğer ödül törenimiz ise ISIF’21 Uluslararası Buluş Fuarı’na 
patentleriyle katılarak ödül alan girişimciler için düzenlendi. Fuara 
10 patent ile katılarak 10 ödülle dönen, ayrıca ISIF’21’in en büyük 
ödülü olan GRAND PRİX kupasını da alarak büyük bir gurur yaşatan 
firma ve girişimcilerimizi bu ödül töreniyle onore etmek istedik.

Dergimizde de yeni bir bölüm açtık ve bu sayıdan itibaren 
Türk dünyasının bilim insanlarına yer vereceğiz. Bu bölüme 
de gökbilimci Uluğ Bey’i anlatarak başladık. Tarihteki bilim 
insanlarının, o günkü imkânsızlıklara ve bilinmezliklere rağmen 
ileri sürdükleri fikirler ve buluşların, herkes için ilham verici 
olacağına inanıyorum. Bizler de tarihten aldığımız bu mirası 
geliştirerek yarına taşımak için Teknopark İstanbul olarak 
çalışmaya devam edeceğiz. 

Dergimizin yeni sayısını keyifle okumanızı dileriz.

“Teknoloji 
bölgemizde 
geliştirilen 

projeler ve kuluçka 
firmalarımızın 

yakaladığı başarılar, 
doğru bir strateji 

izlediğimizin 
de göstergesi. 

Bu başarıların 
sürdürülebilir olması 

bizler için önemli.” 

TEKNOPARK İSTANBUL  
GENEL MÜDÜRÜ
BILAL TOPÇU
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T E K N O P A R K ’ T A N

Türkiye’nin yüksek teknoloji merkezi 
Teknopark İstanbul’un her yıl bir 
bilim insanı adına ithaf edeceği 
Teknoloji Ödülleri organizasyonu, bu 
yıl ünlü Türk bilim insanı Uluğ Bey 
adına düzenlendi. Gök (astronomi) 
Atlası, bilim dünyası tarafından 
kendisinden sonra 350 yıl daha 
referans kaynak olarak kullanılan Uluğ 
Bey, hem dünyanın en büyük bilim 
insanlarından biri hem de bir devlet 
adamı ve komutan olarak biliniyor. 
Astronomi, matematik, fen bilimleri 
gibi alanlarda önemli çalışmaları 
olan Uluğ Bey’in ölüm yıl dönümünde 
gerçekleştirilen ödül töreninde, 
Teknopark İstanbul’daki başarılı 
girişimcilere ödülleri takdim edildi.

ULUĞ BEY TEKNOLOJİ ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU
Teknopark Istanbul’un düzenlediği Teknoloji Ödülleri’nin ilki 27 Ekim’de gerçekleştirilen bir törenle sahiplerini buldu. Bu 
yıl Türk bilim insanı Uluğ Bey’e adanan ödül töreninde, yılın başarılı girişim ve girişimcileri ödüllendirildi.

Bilal Topçu: “Teknopark 
Istanbul olarak ülkemizin yüz 
akı girişimcilerini her zaman 

desteklemeye devam edeceğiz.” 
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DOKUZ KATEGORİDE ÖDÜL VERİLDİ
Ödüller; firma proje bilgilerinin
girildiği portal verileri çerçevesinde,
Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu
ve Proje Değerlendirme Kurulu
üyelerinin yer aldığı değerlendirme
kurulu kararıyla belirlendi. Törende
firmalar ve girişimciler; Yılın 
Girişimcisi, Yılın Kuluçka Firması, 
Yılın Patenti, Yılın Ticarileştirmesi, 
Yılın İstihdamı, Yılın Üniversite-
Sanayii İş birliği, Yılın Yöneticisi, Yılın 
Projesi, Yılın Teknoloji Firması gibi 
kategorilerde ödüllere layık bulundu. 
Yılın girişimcisi olan Navlungo ayrıca 
25 bin TL’lik para ödülü alırken 
Teknopark İstanbul’un yıldızı parlayan 
girişimcilerinden Turing Kimya, 50 
bin TL’lik Değerlendirme Kurulu Özel 
Ödülü’nü almaya hak kazandı.

HER YIL BİR BİLİM İNSANINA İTHAF
EDİLECEK
Uluğ Bey Teknoloji Ödülleri
kapsamında değerlendirmelerde
bulunan Teknopark İstanbul Genel
Müdürü Bilal Topçu: “Ödüllerimiz
Teknopark İstanbul’da yer alan
firmaların Argeportal’a kayıtlı verileri
baz alınarak, Değerlendirme Kurulu
üyelerinin takdirleriyle belirlendi ve
2020 yılında en çok gelişim gösteren
firmalara ödüllerini takdim ettik.
Her yıl bir bilim insanı adına ithaf
edilecek ödül törenimizi bu yıl, tarihi
mirasımıza sahip çıkmak amacıyla
Uluğ Bey adına ithaf ettik. Uluğ Bey
dünya tarihinde bilime sunduğu
katkılar, kurduğu rasathane ve geniş
ilmi bilgisiyle yolumuzu aydınlatan
bir güneşti. Uluğ Bey Teknoloji
Ödülleri’ne layık görülüp burada
ödül alan tüm şirketlerimizi en içten
duygularımızla tebrik ediyoruz.
Teknopark İstanbul olarak ülkemizin
yüz akı girişimcilerini her zaman
desteklemeye devam edeceğiz.” diyor.

“GURUR VESİLEMİZDİR”
Ödül töreninde Teknopark İstanbul
Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr.
Metin Yerebakan da bir konuşma
gerçekleştirdi. Uluğ Bey ve onun 

Prof. Dr. Metin Yerebakan: “Teknoloji ödülleriyle beraber, AR-GE 
mühendislerimizin ev sahibi olacağı bu muazzam altyapının değerli 
büyüklerimizin ismini taşımasını istedik.”
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T E K N O P A R K ’ T A N

Türkiye’nin yüksek teknoloji merkezi 
Teknopark Istanbul’un ilk kez 
gerçekleştirdiği Teknoloji Ödülleri 
organizasyonu, ünlü Türk bilim insanı 
Uluğ Bey adına düzenlendi. Törende 
dokuz kategoride ödüller sahiplerini 
buldu.

yetiştiği topraklarla ilgili bilgi veren
Yerebakan, Uluğ Bey’in Özbekistan’da
yetişmiş çok değerli bir bilim insanı
olduğunu belirterek sözlerini şöyle
sürdürdü: “Özbekler, Orta Asya’da
en eski Türk Devleti’nin sahibidir.
Bilim ve sanatta öne çıkan bir Türk
milletidir. 751 yılındaki Abbasi Devleti
ile Çinliler arasındaki muazzam
savaşta kaderi değiştiren yine

Özbeklerdir. Ayrıca Müslümanlığı ilk
kabul eden Türk boylarıdır.”

Prof. Dr. Metin Yerebakan
Uluğ Bey ile ilgili kendisini en çok
heyecanlandıran bir anısını da
paylaştı: “Bir gün Amerika’da bir
yazı okumuştum. Ay’a ilk ayak
basan Amerikalı astronot, ülkesine
döndüğünde ABD Başkanı ile
görüşmüş. ABD Başkanı astronota
demiş ki ‘Siz Amerikan bayrağını Ay’a
diktiniz ve tarihe geçtiniz. Bizim için
bir kahramansınız. Sizi ödüllendirmek
isterim. Ne istersiniz?’ Astronot da
demiş ki; ‘Sayın Başkanım beni
Semerkant’a götürün. Ben Uluğ
Bey’in hayatını incelemek istiyorum.
Dileği bu. Biz de teknoloji ödülleriyle
beraber, teknolojinin beşiği 
dediğimiz, AR-GE mühendislerimizin 
ev sahibi olacağı bu muazzam 
altyapının, değerli büyüklerimizin 
ismini taşımasını istedik. Çünkü Uluğ 
Bey gökbilimi incelemede kullanılan
birçok aletin de tasarımcısı ve
yapımcısı. Ayrıca İstanbul’u fetheden
o muazzam havan topunu geliştiren
bilim insanıdır. Gurur vesilemizdir.
Onun adını bugün gururla size
tanıtmak istedik.”
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TEKNOPARK İSTANBUL ULUĞ BEY TEKNOLOJİ ÖDÜLÜ KAZANANLAR
Yılın Girişimcisi: Navlungo
Yılın Kuluçka Firması: B2Metrik Yazılım
Yılın Patenti: Turing Kimya
Yılın Ticarileştirmesi: Intertech
Yılın İstihdamı: Kuasar Marin
Yılın Üniversite-Sanayii İşbirliği: Pavotek
Yılın Yöneticisi: PIWorks 
Yılın Projesi: Ctech
Yılın Teknoloji Firması: BMC Power

Navlungo B2Metrik Yazılım Turing Kimya

Intertech

PIWorks Ctech BMC Power

Kuasar Marin Pavotek
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T E K N O P A R K ’ T A N

katılımcıların önerileri ve konu 
başlıkları paylaşıldı. Konukların 
katılımı ve konuşmalarıyla yapılan 
değerlendirmelerin ardından 
son bölümde çalıştayın kapanışı, 
Teknopark İstanbul Genel Müdürü 
Bilal Topçu tarafından teşekkür 
konuşması ile yapıldı. Çalıştayın 
ardından Demokrasi ve Özgürlükler 
Adası’nda kültürel ve tarihî bir gezi 
gerçekleştirildi. Heyet, sırasıyla 
Adnan Menderes Müzesi, 27 Mayıs 
Müzesi ve ada tarihîni yakından 
ilgilendiren birçok sergi salonu ve 
etkileşim alanlarını ziyaret etti.

Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan, 
Teknopark İstanbul Genel Müdürü 
Bilal Topçu ve Teknopark İstanbul 
genel müdür yardımcıları tarafından 
değerlendirildi. 

ÇALIŞTAYIN ARDINDAN GEZİ 
DÜZENLENDİ
Strateji Çalıştayı’nda Teknopark 
İstanbul’un mevcut durumu 
değerlendirildikten sonra 
kısa ve uzun vadeli hedefler 
belirlendi. 2021-2035 yıllarını 
kapsayan stratejik plan hakkında 

Teknopark İstanbul Stratejik 
Çalıştayı kapsamında, 2035 amaç 
ve politikaları tartışmanın ötesinde, 
global iş mükemmelliği hedeflerinin 
ve küresel konuşlanma stratejilerinin 
belirlenmesi için değerli paydaşlar 
ile bir araya gelindi. Ayrıca 2035’ten 
itibaren yenilikçilik alanında liderlik 
yarışına girme hedefleri konuşuldu 
ve planlandı. 

GÖRÜŞ VE ÖNERİLER PAYLAŞILDI
Açılışı Teknopark İstanbul Genel 
Müdürü Bilal Topçu tarafından 
gerçekleştirilen çalıştay, ardından 
Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan’ın 
sunumuyla devam etti. Programın 
devamında Teknopark İstanbul 
genel müdür yardımcılarının 
sunumlarıyla; finansal büyüme 
stratejileri, Teknopark İstanbul 
akademi, araştırma ve geliştirme, 
fon oluşturma, yanal açılım, 
master plan, gelişim trendi, tesis 
yönetimi gibi farklı başlıklar 
katılımcılarla paylaşıldı. Sunumların 
tamamlanmasının ardından 
ortaya çıkan görüş ve öneriler, 

TEKNOPARK İSTANBUL STRATEJİ ÇALIŞTAYI GERÇEKLEŞTİ 
Teknopark Istanbul’un 2035 yol haritası ve hedeflerinin tartışıldığı Strateji Çalıştayı, 1-3 Ekim 2021 tarihlerinde yönetim 
kurulunun, üst yönetimin ve önde gelen konukların katılımıyla Demokrasi ve Özgürlükler Adası’nda gerçekleştirildi.



9

yetkililere KordSA, SEFT, Andasis ve 
FEV Türkiye tarafından da bir sunum 
gerçekleştirildi. Firmaların ulaştırma 
ve altyapı alanında sağladıkları ileri 
teknolojili çözümler hakkında bilgi 
içeren sunumdan sonra Teknopark 
İstanbul Kuluçka Merkezi Cube 
Incubation da ziyaret edildi. Burada 
girişimciler, Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu’na ürün ve 
teknolojileri hakkında sunum yapma 
fırsatı yakaladılar. 

Teknopark İstanbul, zaman zaman 
devletin önde gelen isimlerini 
bünyesinde ağırlıyor. Bunun en 
son örneği T.C. Ulaştırma ve Altyapı 
Bakanı Adil Karaismailoğlu oldu. 
Ziyaret sırasında T.C. Ulaştırma ve 
Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu 
ve beraberindeki bakanlık yetkilileri 
karşılandıktan sonra Teknopark 
İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu 
tarafından Teknopark İstanbul 
ekosistemi ve firmalara sağlanan 
destekler hakkında sunum yapıldı. 
Teknopark İstanbul’un alanında 
yetkin AR-GE firmaları da ziyarette 
hazır bulundu. Ziyaret sırasında Bakan 
Adil Karaismailoğlu ve beraberindeki 

BAKAN ADİL KARAİSMAİLOĞLU’NUN  
TEKNOPARK İSTANBUL ZİYARETİ
T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Teknopark Istanbul’u ziyaret etti. Ziyaret sırasında Teknopark 
Istanbul’un yanı sıra firmaların ulaştırma ve altyapı alanında gerçekleştirdikleri çözümlerle ilgili sunumlar gerçekleştirildi. 

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu 
tarafından var olan ekosistem ve firmalara sağlanan 
destekler hakkında sunum yapıldı.
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Teknopark İstanbul, Yenilikçilik 
Sohbetleri’nin ilkini gerçekleştirdi. 
Her defasında girişimcilere ilham 
verecek alanında deneyimli isimlerin 
katılacağı sohbetlerin ilk konukları 
Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve 
TUSAŞ Genel Müdürü Prof. Dr. Temel 
Kotil oldu.

Teknopark İstanbul Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi, İstanbul Ticaret 
Üniversitesi ve diğer üniversitelerden 
öğrencilerin, Teknopark’ta yer alan 
firma çalışanlarının ve girişimcilerinin 
katılımıyla gerçekleştirilen 
programda; Prof. Dr. Temel Kotil ve 

Prof. Dr. Metin Yerebakan gençlerle 
deneyimlerini ve iş hayatına dair 
tavsiyelerini paylaştıkları keyifli 
bir sohbet gerçekleştirdi. Program 
kapsamında öğrencilerin ve 
girişimcilerin savunma sanayii, uzay 
ve havacılık sektörleri hakkındaki 
soruları cevaplandı. Yenilikçilik 
Sohbetleri’nin bir sonraki konukları 
merakla bekleniyor.

TEKNOPARK İSTANBUL’DA  
“YENİLİKÇİLİK SOHBETLERİ” BAŞLADI
Teknopark Istanbul tarafından, girişimcilere ilham olacak ve ekosistemin deneyimli isimlerini bir araya getirerek fikir 
alışverişi yapılmasını sağlayacak “Yenilikçilik Sohbetleri”nin ilki Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Metin Yerebakan ve TUSAŞ 
Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil’in katılımıyla gerçekleşti.

Prof. Dr. Temel Kotil ve Prof. Dr. Metin Yerebakan 
gençlerle deneyimlerini ve iş hayatına dair tavsiyelerini 
paylaştıkları keyifli bir sohbet gerçekleştirdi.
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T.C. İçişleri Bakanlığı himayelerinde, 
T.C. Milli Savunma Bakanlığı ve T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi 
Başkanlığı’nın destekleriyle hayata 
geçirilen 3. Uluslararası Askeri Radar 
ve Sınır Güvenliği Zirvesi-MRBS, 5-6 
Ekim 2021 tarihlerinde Hacettepe 
Üniversitesi Beytepe Kongre 
Merkezi’nde bakanlıklar, kamu 
kurum ve kuruluşları, büyükelçilikler, 
savunma sanayiinin önde gelen 
temsilcileri ve akademisyenlerin 
katılımıyla gerçekleşti.

Zirve kapsamında, Teknopark 
İstanbul standında teknoparklarda 
yer almanın avantajları, sağlanan 
mali destekler ve alt yapı olanakları 
hakkında bilgilendirme yapıldı. 

TEKNOPARK İSTANBUL, ASKERİ RADAR VE SINIR GÜVENLİĞİ ZİRVESİ’NDE  
BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

TÜRKİYE GİRİŞİMCİ BULUŞMASI ZİRVESİ’NİN GİRİŞİMCİLİK SPONSORU 
TEKNOPARK İSTANBUL

MÜSIAD Ankara tarafından hayata geçirilen 3. Uluslararası Askeri Radar ve Sınır Güvenliği Zirvesi (MRBS), 5-6 Ekim 2021 
tarihlerinde Hacettepe Beytepe Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Girişimci Iş Adamları Vakfı (GIV) tarafından düzenlenen Türkiye Girişimci Buluşması Zirvesi ve Sergisi 3-4 Kasım 2021 
tarihlerinde Konya Selçuklu Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 

Zirve boyunca Teknopark İstanbul 
standı büyük ilgi görürken, İçişleri 
Bakanı Süleyman Soylu ile Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da 
Teknopark İstanbul standını ziyaret 
ederek bilgi aldı.

Zirvenin “Girişimcilik Sponsoru” olan 
Teknopark İstanbul standında, genç 
girişimcilere ve öğrencilere Teknopark 
İstanbul’da sağlanan destekler, Kuluçka 
Merkezi imkânları ve girişimcilik ekosistemi 
hakkında bilgilendirme yapıldı. Teknopark 
İstanbul firma ve girişimcilerinin ürünleri 
de stantta sergilenerek ziyaretçilere ürünler 
hakkında bilgi verildi. Girişimcilik ekosistemine 
değer katmak üzere; girişimcilerin 
bilgilendirilmesi, fikir ve ürünlerinin ulusal ve 
uluslararası yatırımcılarla bir araya getirilmesi, 
ödüllendirilmesi ve ticarileştirilmesine katkıda 
bulunulması, tecrübe paylaşımı ile birlikte 
üniversite, sanayii ve kamu iş birliklerinin 
geliştirilmesi amaçlarıyla gerçekleştirilen 
etkinlik yoğun ilgi gördü.
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Akar, “Daha dün parasını dahi 
ödediğimiz İHA’ları uçuramadığımızı 
sizler de yakından biliyorsunuz. 
Bugün savunma sanayiinde yerli ve 
millilik oranı yüzde 80’ler seviyesine 
ulaşmıştır. Artık cin şişeden çıkmış, 
ülkemiz teknoloji üreten ve geliştiren 
bir konuma gelmiştir. Bundan dönüş 
yok. Bu tren yola çıktı inşallah 
hedefe varacağız” şeklinde konuştu. 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin artık 
dünyada çok az sayıda ordunun 
elde edebileceği yüksek teknolojinin 
sağladığı avantajlara ve operasyonel 
üstünlüğe kavuştuğunun altını 
çizen Akar, Türkiye’nin savunma 
sanayiinde dışa bağımlılığını büyük 
ölçüde ortadan kaldırarak gücüne güç 
kattığını vurguladı.

Teknopark İstanbul standını ziyaret 
ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

BAKAN HULUSİ AKAR: “MİLLİLİK 
ORANI YÜZDE 80’LER SEVİYESİNE 
ULAŞTI”
Fuarın resmi açılışı, Milli Savunma 
Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve 
Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan 
Büyükdede, Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. İsmail Demir ve SAHA 
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı 
Haluk Bayraktar’ın katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Fuarın açılışında bir konuşma 
yapan Bakan Hulusi Akar, savunma 
sanayiinde geçmişte ‘ibretlik 
hadiselerin’ yaşandığını belirtti. 

Teknopark İstanbul, 645 üyesi ile 
Türkiye’nin en büyük, Avrupa’nın 
ikinci büyük savunma, havacılık 
ve uzay sanayii kümesi SAHA 
İstanbul tarafından düzenlenen 
SAHA EXPO Savunma, Havacılık 
ve Uzay Sanayii Fuarı’nda pek çok 
ziyaretçiyi standında ağırladı. Fuarın 
altın sponsorları arasında yer alan 
Teknopark İstanbul standında Cube 
Incubation girişimcilerinden Akkoç 
Teknoloji, Arventek, Adente ve Alloy 
Addictive’in ürün ve teknolojileri 
ziyaretçiler ile buluştu. Fuar 
esnasında; Milli Savunma Bakanı 
Hulusi Akar, Milli Savunma Bakan 
Yardımcısı Muhsin Dere ile Teknopark 
İstanbul Yönetim Kurulu Başkanvekili 
ve İTO Başkanı Şekib Avdagiç 

SAHA EXPO’DA TÜRK SAVUNMA SANAYİİNE  
GÜÇ KATAN PROJELER SERGİLENDİ
Türkiye’nin en büyük sanayii kümesi SAHA Istanbul’un düzenlediği SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay 
Sanayii Fuarı, Istanbul Fuar Merkezi’nde yapıldı. 10-13 Kasım günleri arasında hibrit olarak düzenlenen fuarın altın 
sponsorlarından biri olan Teknopark Istanbul, SAHA Expo’da çalışmalarını sergiledi.
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oyuncularını İstanbul Fuar 
Merkezi’nde buluşturan SAHA EXPO, 
savunma ve havacılık sanayiinde 
dünyanın ilk hibrit fuarı olma özelliği 
taşıyor. Hibrit olarak başlayan fuar, 
15 Kasım’da sanal fuara dönüştü 
ve 15 Şubat 2022 yılına kadar açık 
kalmaya devam edecek. 

40 bin metrekarelik alanda 30 
ülkeden 600’den fazla şirketin 
katılımıyla gerçekleştirilen fuarda, 
uçak ve helikopterden insansız hava 
araçlarına; zırhlı araçlardan tank ve 
teçhizatlara, roketlerden denizaltı 
ve savaş gemilerinin üretimine 
kadar savunma, havacılık ve uzay 
sektöründe en son teknolojiyle 
üretilen bütün ürünler ziyaretçilere 
tanıtıldı.

Fuarda teknolojik ürünlerin 
yanı sıra dört gün boyunca pek 
çok iş görüşmesi de yapıldı. Fuar 
kapsamında toplam 31 sözleşme 
imzalanırken, imzaların ekonomik 
karşılığı 123,5 milyon dolar olarak 
ifade edildi.

kümelenme. Nitekim SAHA EXPO 
da dünyanın sayılı organizasyonları 
arasındaki yerini her geçen gün 
sağlamlaştırıyor. Bu yıl fuarda pek çok 
uluslararası firmanın ve uluslararası 
çalışan profesyonellerin bulunduğunu 
gördük. Bu bizim için gurur vericiydi. 
Teknopark İstanbul olarak biz de her 
zaman olduğu gibi girişimcilerimizle 
bu fuarda yer alarak Türk savunma 
sanayiimizin gücüne güç katan 
çalışmalarımızı ziyaretçilerimizi 
anlatma, girişimcilerimizi tanıtma 
fırsatı bulduk. SAHA EXPO’nun 
gelecek yıllarda da önemle takip 
edilen bir organizasyon olacağını 
düşünüyoruz. Bu kapsamda bizler 
de bu organizasyonu desteklemeye 
devam edeceğiz. Ülkemizin savunma 
sanayiinde yerlileşme adımlarının 
en güzel şekilde sergilendiği bu 
organizasyonu düzenleyenlere tekrar 
teşekkür ederiz.”

31 SÖZLEŞME İMZALANDI
Savunma sanayiinin küresel 

Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir ise, SAHA EXPO’nun her 
geçen yıl artan katılım ile sektöre 
faydalı geri dönüşler sağladığına ve 
önceki yıllarda birçok uluslararası 
anlaşmaların imzalanmasına imkân 
verdiğine dikkat çekti. Prof. Dr. İsmail 
Demir, SAHA EXPO 2021 için “Türk 
savunma sanayiinin gücünü dünyaya 
taşıma yolunda önemli bir adım teşkil 
edecektir” derken, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede 
de “Fuarın bu yıl 480 firmanın katılımı 
ile yapılması, 30 değişik ülkeden 
delegenin bu fuarı izlemesi, 76 yabancı 
firmanın stantlarının bulunması 
artık SAHA İstanbul fuarlarının 
uluslararası boyuta eriştiğini de ortaya 
koymaktadır” diye konuştu.

BİRÇOK ÜRÜN İLK KEZ TANITILDI
Türkiye’nin yerli üretim 
potansiyelindeki artışın ve bağımsız 
üretim gücünün sergilendiği 
uluslararası bir fuar haline gelen SAHA 
EXPO’da bu yıl da savunma, havacılık, 
denizcilik ve uzay sanayinde stratejik 
öneme sahip pek çok ürün ilk kez 
tanıtılarak ziyaretçilerin beğenisine 
sunuldu. Yerli ve milli savunma 
sanayinin ana yüklenicileri ve yurt 
dışından katılan savunma sanayinin 
dev firmaları ile farklı büyüklüklerdeki 
tedarikçileri buluşturan SAHA EXPO, 
aynı zamanda Türk sanayiinin Milli 
Teknoloji Hamlesi’ne verdiği desteğin 
de vitrini olma niteliği taşıyor.

“PEK ÇOK ULUSLARARASI FİRMANIN 
OLMASI GURUR VERİCİ”
Bu yıl SAHA EXPO’nun altın 
sponsorları arasında yer alarak 
ülkemizin yüksek teknoloji merkezi 
olma vizyonunu pekiştirdiklerini 
ifade eden Teknopark İstanbul 
Genel Müdürü Bilal Topçu şu 
değerlendirmelerde bulundu: 
“SAHA İstanbul, Teknopark İstanbul 
olarak yakından desteklediğimiz 
ve her geçen gün ülkemiz savunma 
sanayisinin gelişimi için çalıştıklarını 
gururla takip ettiğimiz bir 
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gösteren TGB’ler; Konya (İnnopark) 
TGB, Bilişim Vadisi ve Trabzon TGB 
oldu. TGB 2020 yılı Performans 
Endeksi’nde sıralamaya giren 
teknoparklar ile AR-GE ve Tasarım 
Merkezleri Performans Endeksi’nde 
üst sıralarda yer alan firmaların 

temsilcilerine ödüllerini Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 
takdim etti. Teknopark İstanbul Genel 
Müdürü Bilal Topçu’ya ödülü, Mustafa 
Varank ile İTO Başkanı ve Teknopark 
İstanbul Yönetim Kurulu Başkan Vekili 
Şekib Avdagiç tarafından verildi. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından düzenlenen “AR-GE ve 
Tasarım Merkezleri ile Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri Zirvesi”nde 
toplam 42 ödül sahiplerini buldu. 
Ödüller, AR-GE ve tasarım merkezleri 
için 10 kategoride, teknoparklar için 
de 4 kategoride verildi.

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
(TGB) 2020 yılı Performans Endeksi 
sonuçlarına göre 5-10 yaş aralığında 
gelişmekte olan TGB’ler arasında 
Teknopark İstanbul birinci olurken, 
İstanbul Teknokent TGB, Ege 
Teknopark TGB ilk üçte sıralandı. 
Beş yaşından küçük erken aşama 
TGB’lerde Bilişim Vadisi, Ankara 
Teknopark TGB ve Konya (İnnopark) 
TGB zirvede yer aldı. En iyi gelişme 

GELİŞMEKTE OLAN TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGELERİ 
ARASINDA TEKNOPARK İSTANBUL BİRİNCİ OLDU
Teknopark Istanbul, bu yıl sekizincisi düzenlenen “AR-GE ve Tasarım Merkezleri ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Zirvesi”nin gelişmekte olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) arasında birinci seçildi.
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Teknopark İstanbul bu defa ev sahibi 
değil ziyaretçi oldu. Teknopark 
İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, 
Altyapı ve İnşaat Genel Müdür 
Yardımcısı Ömer Çimen ve Teknoloji 
Transfer Ofisi Müdürü Burak Keskik; 
inovasyon, girişimcilik ve teknoloji 
ekosisteminin geliştirilmesi ve 
uluslararası iş birlikleri kapsamında 
Özbekistan’da incelemelerde 
bulundu.

Teknopark İstanbul Genel 
Müdürü Bilal Topçu ve beraberindeki 
Teknopark İstanbul heyeti, Özbekistan 
Yenilikçi Kalkınma Bakanı İbrahim 
Abdurahmanov’u ve Yenilikçi 
İnovasyon Bakan Yardımcısı Olimjon 
Tuychiev’i makamlarında ziyaret etti. 
Teknopark İstanbul, Kuluçka Merkezi 
Cube Incubation ve Connectto 
Teknoloji Transfer Ofisi’nin bilgi, 
tecrübe ve iş modelleri hakkında 
bilgi verdi. İki ülke arasında geleceğe 
yönelik hayata geçirilmesi tasarlanan 
potansiyel iş birlikleri ile ilgili 
paylaşımlarda bulundular.

Ziyaret kapsamında Inno 
Teknopark’ı yerinde inceleme fırsatı 
bulan Teknopark İstanbul Genel 
Müdürü Bilal Topçu ve beraberindeki 
Teknopark İstanbul heyeti, Khojakbar 
Karimov ile bir araya geldi. Türk 
heyeti, programın son gününde 
Özbekistan’da bulunan İleri 
Teknolojiler Merkezi’ni ziyaret ederek 
projelerle ilgili bilgi aldı.

TEKNOPARK İSTANBUL’UN ÖZBEKİSTAN ZİYARETİ
Genel Müdür Bilal Topçu önderliğindeki Teknopark Istanbul heyeti; inovasyon, girişimcilik ve teknoloji ekosisteminin 
geliştirilmesi ve uluslararası iş birlikleri kapsamında Özbekistan’ı ziyaret etti. 
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Teknopark İstanbul tarafından, lise 
ve üniversite çağındaki öğrencilerin 
kariyer rotalarını belirlemeye yardımcı 
olmak, girişimcilik ve mühendislik 
alanlarına yönlendirmek amacıyla 
yürütülen TeknoTur programı 
kapsamında Kasım-Aralık aylarında 
200’den fazla öğrenci Teknopark 
İstanbul’u ziyaret etti. TeknoTur 
programı kapsamında Teknopark 
İstanbul’un ileri teknoloji AR-GE 
firmalarını ve Cube Incubation 
Kuluçka Merkezi’ni ziyaret etme 
fırsatını bulan öğrenciler, İK yetkilileri 
ve girişimcilerle bir araya gelerek 
birebir sohbet etme fırsatı buldu.

TeknoTur programı kapsamında; 
Nişantaşı Üniversitesi, Sancaktepe 

Belediyesi Gençlik Hizmetleri 
Müdürlüğü, Pendik Anadolu Lisesi, 
Uşak Fen Lisesi, Gebze Teknik 
Üniversitesi, Okan Üniversitesi, 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Uludağ 
Üniversitesi, Pendik Safir Koleji, 
Sancaktepe Anadolu İmam Hatip 
Lisesi öğrencileri Teknopark 
İstanbul’u ziyaret etti.

TEKNOTUR PROGRAMI İLE 200’DEN FAZLA ÖĞRENCİ GELDİ
TeknoTur programı kapsamında, Kasım-Aralık aylarında 200’den fazla öğrenci Teknopark Istanbul’u ziyaret ederek 
girişimcilik ve mühendislik alanlarında bilgi aldı.

Türkiye’de iş dünyasını geleceğe 
hazırlayan ve MÜSİAD tarafından 
2015’ten bu yana iki yılda bir organize 
edilen Vizyoner’21, 22 Aralık’ta Haliç 
Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Türkiye’nin ve dünyanın iş insanlarını 
bilgilendirme, geleceğe hazırlama 
ve güven odaklı iş bağlantıları 
geliştirmelerine yardımcı olmak 
amacıyla düzenlenen MÜSİAD 
Vizyoner’21 bu seneki zirve başlığı 
“Fark Et” oldu. İklim krizinden 
dijital dönüşüme kadar pek çok 
alanda iş dünyasına rehberlik eden 
zirveye, Teknopark İstanbul her yıl 
olduğu gibi bu yıl da girişimcileri ile 
birlikte katıldı. Müsiad Vizyoner’21 
Zirvesi’nde “Sınır Tanımayan Ürün” 
kategorisini kazanan Teknopark 
İstanbul girişimcisi Ar-Ge Çekirdek, 
ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Sayın Mustafa Varank’ın elinden aldı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank, İstanbul Ticaret Odası Başkanı 
ve Teknopark İstanbul Yönetim Kurulu 
Başkan Yardımcısı Şekib Avdagiç ve 
Teknopark İstanbul Genel Müdürü 
Bilal Topçu ile birlikte Teknopark 
İstanbul’daki girişimcileri ziyaret 
ederek, ürünleri hakkında detaylı 
bilgiler aldı.  

GİRİŞİMCİLERİMİZLE BİRLİKTE “MÜSİAD VİZYONER’21”DE YER ALDIK
Müsiad Vizyoner’21 Zirvesi’nde “Sınır Tanımayan Ürün” kategorisini kazanan Teknopark Istanbul girişimcisi Ar-Ge Çekirdek, 
ödülünü Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın elinden aldı.
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Başta savunma sanayii olmak 
üzere havacılık/uzay, denizcilik, 
ileri elektronik, enerji, sağlık 
bilimleri ve endüstriyel yazılım 
alanlarında yüksek teknolojinin 
beşiği olan Teknopark İstanbul, 
yerli ve yabancı pek çok ziyaretçinin 
ilgisini çekiyor. Yerli ve yabancı 
girişimcilerin Türkiye’nin teknoloji 
geliştirme kapasitesine katkıda 
bulunabilmesi amacıyla kurulmuş 
bir teknoloji geliştirme bölgesi 
olan Teknopark İstanbul, geçen 
günlerde Gambiya’dan bir heyeti 
ağırladı. Gambiya Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı ve Gambiya Ticaret Bakanı 
ile beraberindeki heyet ve Gambiya 
Devlet Televizyonu Teknopark 
İstanbul’un konuğu oldu. Ziyarette, 
Teknopark İstanbul Genel Müdürü 

Bilal Topçu Teknopark İstanbul ve 
Cube Incubation hakkında bilgi 
verdi. Altınay, Dasal ve Saha İstanbul 
Kümelenmesi projeleri hakkında 
açıklamalarda bulundu.

TEKNOPARK İSTANBUL’A ÜST DÜZEY ZİYARET
Gambiya Cumhurbaşkanı Yardımcısı ve Gambiya Ticaret Bakanı Teknopark Istanbul’u ziyaret ederek Teknopark Istanbul ve 
Cube Incubation ile ilgili bilgi aldı.

Pendik Kurtköy’de 2 buçuk milyon 
metrekarelik bir alana yayılan 
Teknopark İstanbul, girişimcilik 
ekosistemi için önemli bir rol 
üstleniyor. Türkiye’deki bilim 
ve teknolojinin rolünü, itibarını 
ve etkisini arttırmak için bilim 
insanlarını, hükümetleri, sanayiyi ve 
daha geniş topluluğu bir araya getiren 
Teknopark İstanbul, bünyesinde 407 
firma, 7655 AR-GE mühendisi, 90 
kuluçka firması barındırıyor. 

Yerli ve yabancı girişimcilerin 
Türkiye’nin teknoloji geliştirme 
kapasitesine katkıda bulunabilmesi 
amacıyla kurulmuş bir teknoloji 
geliştirme bölgesi olan Teknopark 
İstanbul, yılın her dönemi ulusal 
ve uluslararası ziyaretçilerini 
ağırlıyor. Bu değerli ziyaretçilerden 

biri de Azerbaycan Heyeti’ydi. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na 
bağlı Azerbaycan Kamu Hizmetleri 
ve Sosyal Yenilikler Ajansı yetkilileri 
Teknopark İstanbul’u ziyaret etti. 
Teknopark İstanbul Genel Müdürü 
Bilal Topçu; Teknopark İstanbul, 
Teknoloji Transfer Ofisi ve Cube 

Incubation hakkında bilgiler verdi. 
Azerbaycan Heyeti, iki ülke arasında 
yapılacak olan iş birlikleri hakkında 
görüşte bulundu. Azerbaycan Kamu 
Hizmetleri ve Sosyal Yenilikler 
Ajansı yetkilileri kuluçka merkezini 
de gezerek, girişimcilerin projeleri 
hakkında bilgi aldı.

AZERBAYCAN’DAN KONUKLAR GELDİ
Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı’na bağlı Azerbaycan Kamu Hizmetleri ve Sosyal Yenilikler Ajansı yetkilileri Teknopark 
Istanbul’u ziyaret etti.
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Teknopark İstanbul firmaları ile 
girişimcilerin bir araya getirildiği 
“Eat With Startups” etkinliğinin 
en son halkası ise Albaraka Tech 
Global firmasının sponsorluğunda 
yapıldı. Albaraka Tech Global 
CEO’su Ali Tuğlu ve Albaraka Tech 
Global yöneticilerinin katıldığı 

Teknopark İstanbul firmaları ile 
girişimcilerin bir araya getirildiği 
Eat With Startups etkinliği tüm 
heyecanıyla devam ediyor. İlki 
Teknopark İstanbul firmalarından 
Architecht ile gerçekleştirilen 
etkinliğin ikincisi Accenture 
firmasının sponsorluğunda 
gerçekleştirildi. Öğle arasında 
yemek eşliğinde girişimcilerin firma 
temsilcileriyle bir araya geldiği 
etkinliğe Accenture Ülke Lideri Nesrin 
Keçik ve Acccenture ekip liderleri 
katıldı. Etkinlikte konuklara hitap 
eden Nesrin Keçik, “Bu merkezde 
girişimcilerle bir araya gelmekten 
büyük memnuniyet duyuyoruz 
ve buradaki girişimcilerle tecrübe 
paylaşımı yapmak ve yeni iş 
birlikleri geliştirmek istiyoruz” dedi. 

GİRİŞİMCİLER FİRMA TEMSİLCİLERİYLE  
“EAT WITH STARTUPS” ETKİNLİĞİNDE BULUŞUYOR

Teknopark Istanbul firmaları ile girişimcileri buluşturan Eat With Startups etkinliği, her ayın son salı günü öğle yemeği 
eşliğinde gerçekleştiriliyor. Bugüne kadar Architecht, Accenture ve Albaraka Tech Global firma temsilcileriyle bir araya gelen 
girişimciler, onlarla birebir görüşme fırsatı da yakalıyor. 

etkinlikte girişimcilere hitap eden Ali 
Tuğlu; Albaraka olarak girişimcilik 
ekosistemine her zaman destek 
veren bir banka olduklarını söyledi. 
Her etkinlikte olduğu gibi öğle 
yemeğinin ardından Cube Incubation 
girişimcileri ve firma yöneticileri ikili 
görüşmeler gerçekleştirdi.
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Teknopark İstanbul Kuluçka 
Merkezi’nde (Cube Incubation) 
yerleşik Diattack Yazılım Bilişim 
Siber Güvenlik ve Danışmanlık A.Ş., 
gerçek zamanlı siber atak tahmini 
yapıp, riskleri önleyen yeni nesil 
siber güvenlik ürünleri geliştiriyor. 
Bu ürünler, sektör bağımsız tüm 
işletmelerin iç ve dış ağlarındaki 
şüpheli hareketleri öngörüsel 
olarak (önceden anlayıp) tespit edip 
engelliyor. Diattack, gri alanda yüzde 
97’lik başarı ile adres tespiti sağlayan 

ürünü PhishUp ile rakip tanımıyor. Ali 
Aydın Koç, Osman Bahri Vargeloğlu 
ve Sercan Okur ortaklığında 2019 
Ağustos ayında kurulan Diattack, 
aynı yıl Siber Güvenlik Fikir 
Yarışması’nda Türkiye ikincisi oldu. 

Öngörüsel siber güvenlik 
konseptinde geliştirilen PhishUp 
ürünü, oltalama saldırısı veya 
zararlı yazılım yaymak amacıyla 
oluşturulmuş domainleri yapay zeka 
ve makina öğrenmesi yöntemlerinin 
desteğiyle tespit ediyor. Ardından 

takibini yaparak güvenlik duvarları, 
mail ağ geçitleri ve Siem çözümleri ile 
uçtan uca entegre bir çözüm sunuyor.

SİBER TEHDİDE “DUR” DİYOR
Işletmelerin iç ve dış internet ağlarında güvenlik çözümleri sağlayan yeni nesil siber ürünler geliştiren Diattack, bu ürünler 
sayesinde imza ve kural tabanlı güvenlik çözümlerinin tespit edemediği zararlı yazılımları önceden belirleyip, gerçek 
zamanlı siber atak tahmini yaparak saldırıları engelliyor.

Sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) ile 
uçurulan sıcak hava balonlarının, 
LNG’li yeni yakma üniteleri ile yüzde 
40 tasarruf sağlaması hedefleniyor. 
Ayrıca LNG’li uçuşların enerji değeri, 
alternatif gazlara göre yaklaşık yüzde 
50 daha yüksek olacak. Yani yedek 
dört yakıt tüpü yerine iki tüp taşımak 
yeterli gelecek ve böylece yolcu sayısı 
artırılabilecek. Patenti alınan ürün, 
yüksek enerji değeri sayesinde yedek 
yakıt tüpü sayısını da yarı yarıya 
azaltacak. Şirket, dört yıl içinde 
dünyadaki balonların yüzde 80’inin 
Türk patentiyle uçmasını hedefliyor.

 Açıklamada yer verilen detaylara 
göre dünyada her yıl ortalama 8 bin 
sıcak hava balonu satılıyor. Bunların 
tamamı LPG’li yakma ünitesine 
sahip ve bu yakma üniteleri yüksek 
maliyetli oluyor. Turkia Havacılık 
şirketinin geliştirdiği LNG’li yakma 
üniteleri normalde 70 bin ile 130 
bin Euro arasında değişen ithal 

yakma ünitesi ve sıcak hava balonu 
maliyetini yüzde 40 oranında 
azaltacak. LPG’li üniteden daha 
yüksek güvenirlilik sunan ürünün 
kullanımı sırasında ortaya çıkan gaz 
havada yok oluyor ve karbon emisyon 
değerleri önemli ölçüde düşüyor. 
Bu da ürünün doğaya ve insan 

sağlığına zarar vermesini engelliyor. 
Çevre dostu, düşük maliyetli, 
yüksek enerji verimli ürün; başta 
turizm olmak üzere büyük sanayii 
kuruluşlarının enerji jeneratörlerinde, 
otel ve restoranlarda, küçük binek 
araçlarında kullanılabilecek şekilde 
geliştiriliyor.

SICAK HAVA BALONU SEKTÖRÜNE TÜRK DAMGASI
Teknopark Istanbul’un Kuluçka Merkezi Cube Incubation’da AR-GE çalışmalarını yürüten Turkia Havacılık, sıcak hava 
balonları için sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) kullanan yakma ünitesi geliştirdi. Şirket, dört yıl içinde dünya sıcak hava balonu 
sektörünün yüzde 80’ini “Made in Turkey” yakma üniteleriyle dönüştürmeyi hedefliyor.
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C U B E  I N C U B A T I O N

Teknopark İstanbul, 
girişimcilik 
ekosistemine 
sunduğu desteklere 
bir yenisini daha 
ekledi. Teknopark’ın 
kuluçka merkezi 
Cube Incubation; 
girişimcilerin iş 
fikirlerini hayata 
geçirmeleri için ihtiyaç 
duydukları desteği 
sunarak yeni fikirlere 
ne kadar önem 
verdiğini gösteriyor.

Bu kapsamda Bigg Cube 
Incubation Programı’nda yer alan 11 
girişim TÜBİTAK’tan 200 bin TL hibe 
desteği almaya hak kazandı. Yenilenen 
merkezde BİGG girişimcilerinin şirket 

kuruluş masraflarının karşılanmasının 
yanı sıra birçok destek ücretsiz olarak 
sunulacak. Girişimciler çalışma 
alanı, showroom, laboratuvar, 
temiz oda, montaj atölyesinden 
yararlanabilecekleri gibi yatırımcı 
görüşmesi, KEP aktivasyonu ve 

kurumsal firma 
görüşmeleri 
yapabilecekler. 

Teknopark 
İstanbul’un teknolojik 
ve inovatif iş fikirlerini 
olgunlaştırarak 
erken aşamadaki 
girişimleri başarılı 
bir girişim haline 
getirmeyi hedeflediği 
program, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi ve 
Yeditepe Üniversitesi 

iş birliği ile hayata geçiriliyor. İstinye 
Üniversitesi, Türk Alman Üniversitesi 
ve Bursa Teknik Üniversitesi 
paydaşlığında yürütülen programa 31 
kurum uygulayıcı, 32 kurum iş birlikçi 
olarak devam ediyor.

Bir Tematik Altyapı 
İşletme ve Hızlandırıcı 
Modeli ile uluslararası 
standartlarda 
geliştirilen tematik 
altyapıların 
etkinliğinin ve 
kapasitelerinin 
artırılması ile 
sanayiyle etkileşiminin 
yoğunlaştırılması 
için Türkiye’de 
örneği bulunmayan 
bir altyapı işletmesi ve hızlandırıcı 
iş modelinin hayata geçirilmesi 
hedefleniyor. Boğaziçi Üniversitesi 
ve Teknopark İstanbul iş birliği 
kapsamındaki proje ile yaşam 
bilimleri ve sağlık teknolojileri 
alanında uluslararası ölçekte 

rekabetçi ve yüksek katma değere 
sahip firmaların ve özellikle 
KOBİ’lerinin küresel rekabetçiliğini 
arttırmaya yönelik bir kuluçka 
merkezi altyapısı kuruldu.Laboratuvar 
ve kuluçka altyapıları kapsamında 
verilecek destekleri kapsayan 
projenin faaliyetleri ağırlıklı olarak 

Cube Incubation’un 
3. katında yer alan 
Biyoteknoloji katında 
gerçekleşecek. Bu 
model ile girişimcilerin 
uluslararası 
standartlarda 
tasarlanan 
laboratuvarlardan ve 
üretim tesislerinden 
yararlanmaları 
sağlanarak, eş 
zamanlı olarak iş 

geliştirme süreçlerini hızlandırıcı 
ve kolaylaştırıcı tematik destek 
mekanizmalarının kurgulanması 
hedefleniyor. Ayrıca modelin ulusal 
ölçekte yaygınlaştırılması ve diğer 
projelere iyi uygulama örneği olması 
da bekleniyor.

BIGG CUBE INCUBATION PROGRAMI İLE HİBE DESTEĞİ ALMAYA HAK KAZANDILAR

BİR TEMATİK ALTYAPI İŞLETME VE HIZLANDIRICI MODELİNE İSTKA’DAN DESTEK

TÜBITAK BIGG 2020 yılı 2. çağrısı sonucunda Bigg Cube Incubation Programı’nda yer alan 11 girişim 200 bin TL hibe desteği 
almaya hak kazandı.  

Bir Tematik Altyapı Işletme ve Hızlandırıcı Modeli Projesi, Istanbul Kalkınma Ajansı tarafından Yenilikçi Istanbul Mali Destek 
Programı çağrısı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.



21

2021 yılı başında hazırladığı 
“Derin Teknoloji Derin 
Bakış” başlıklı raporunda 
derin teknoloji alanına 
ışık tutan Türkiye’nin 
yüksek teknoloji merkezi 
Teknopark İstanbul’un 
Kuluçka Merkezi Cube 
Incubation, bu rapordan 
elde ettiği bilgiler 
çerçevesinde derin teknoloji

girişimlerine yönelik 
sunduğu çalışmaları 
genişleterek, girişimlerin yaşadıkları 
problemleri en aza indirme hedefiyle 
hareket ediyor. Bu anlamda Cube 

Teknopark İstanbul ve 
İstanbul Üniversitesi 
Cerrahpaşa 
ortaklığında 
siber güvenlik 
ekosisteminin 
güçlü oyuncularıyla 
birlikte oluşturulan 
Cybercube, dijital 
dönüşümün 
beraberinde getirdiği 
siber tehditlere 
karşın yenilikçi 
güvenlik girişimlerinin 
artmasına ve 
siber saldırıların 
azalmasına katkı sağlayacak. 
Cybercube, siber güvenlik odağında 
proje fikrini doğrulamış, ürün çıkarma 
aşamasındaki girişimcilerin ürünlerini 
doğrulama ve satışa hazır getirme 
amacıyla tasarlandı. Online eğitim, 

mentorluk, danışmanlık, siber güvenlik 
laboratuvarı, sunucu odası, bulut veri 
depolama, girişim analizi, performans 
değerlendirme, desteklerinin ve demo 
day etkinliğinin yer aldığı programa 
başvurular 31 Aralık cuma günü sona 
erdi. Cybercube’de kuluçka merkezinin 

kullanımından 
çalışma 
alanlarına, birebir 
danışmanlıktan satış 
ve tasarım desteğine, 
finansal hukuktan iş 
geliştirme ve yönetim 
uygulamalarına 
kadar pek çok destek 
sağlanıyor. 6 ay 
boyunca girişimcilerin 
yer alabileceği 
program yılda iki kez 
ve üç dönem şeklinde 
gerçekleşecek.
Başvuruları 

Cybercube Değerlendirme Kurulu 
tarafından değerlendirmeye alınacak 
girişimciler, projeleri onaylandıkları 
takdirde beş hafta boyunca online 
eğitim ve sonrasında diğer desteklerin 
yer aldığı sürece dahil olacak.

Incubation, girişim ekosistemine özel 
proje ve çalışmalarıyla ev sahipliği 
yaptığı girişimlerin başarılarına 
katkı sunmaya devam ediyor. Eylül 

ayında 100 milyon TL’lik 
dev yatırımla açtığı yeni 
merkezinde özellikle derin 
teknoloji girişimlerinin 
yatırım almasına ve 
uluslararası olmasına 
katkı sunmayı hedefleyen 
Cube Incubation, iki ay 
gibi kısa bir sürede bu 
hedefinde ne kadar ciddi 
olduğunu kanıtladı. Zira 
Eylül ve Ekim aylarında 
Cube Incubation’da faaliyet 

gösteren yedi derin teknoloji girişimi 
toplamda 475 milyon TL değerleme 
üzerinden yatırım aldı.

DERİN TEKNOLOJİ GİRİŞİMLERİNE İLGİ ARTIYOR

SİBER GÜVENLİK GİRİŞİMLERİNE ÖZEL CYBERCUBE PROGRAMI BAŞLADI

Derin teknoloji girişimcilerine satış ve iş geliştirme konularında yol gösteren Cube Incubation, destek ofisleriyle ekosisteme 
yeni bir bakış açısı kazandırıyor. Son iki ayda yedi Cube Incubation girişimcisi toplamda 475 Milyon TL değerleme üzerinden 
yatırım aldı. 

Siber tehditlere karşın yenilikçi güvenlik girişimlerinin artmasına ve siber saldırıların azalmasına katkı sağlayacak 
Cybercube programı kapsamında dokuz farklı konu başlığı altında 15 saatten fazla online eğitimler verilecek.
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T T O  H A B E R

Teknopark İstanbul, ISIF’21 
Uluslararası Buluş Fuarı’na 
patentleriyle katılarak ödül alan 
girişimciler için bir ödül töreni 
düzenledi. Türk Patent ve Marka 
Kurumu Başkanı Prof. Dr. Habip Asan 
ve Teknopark İstanbul ekosisteminin 
katıldığı törende girişimcilere, ISIF’21 
patent ödülleri ve özel ödüller takdim 
edildi. Etkinlikte ayrıca Hırvatistan 
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 
Hırvatistan İnovasyon Birliği (UIH) 
ve Uluslararası Bulusçular Birliği 
Federasyonu (IFIA) tarafından 
19’uncusu düzenlenen ARCA’21 
Uluslararası Buluş Fuarı’nda ödül 
alan firma ve girişimcilere de ödülleri 
verildi. Bu yıl altıncısı düzenlenen 
ISIF’21 İstanbul Uluslararası Buluş 
Fuarı’na 10 patent ile katılarak 10 
ödülle dönen, ayrıca ISIF’21’in en 
büyük ödülü GRAND PRİX kupasını 
da alarak büyük bir gurur yaşatan 
firma ve girişimcileri onore etmek 
istediklerini belirten Teknopark 
İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, 

sözlerini şöyle sürdürdü: “Firma ve 
girişimcilerimiz başarılı projelerini 
bir kez daha bizlerle paylaştı. Hepsini 
yolunun ne kadar açık olduğunu, 
ülke ekonomimizin yerli teknoloji 
atılımlarıyla nasıl güçlenebileceğini 
bir kez daha gördük. Bu 
girişimcilerimiz artık projelerini 
yine Connectto Teknoloji Transfer 
Ofisi’miz ve kuluçka merkezimizin 
sunacağı desteklerle ticarileşme 

çalışmalarına başlayacaklar. Çok 
yakında yatırım haberlerini de 
alacağımıza yürekten inanıyoruz”.

Altın madalya sahipleri New 
Senses Uzay Teknoloji, Modüler 
Makine, Radarsan Radar Teknolojileri 
ve Trexo İnovasyon olurken; 
Umayana, Legna Medikal, Move 
On Teknoloji ve Stratejik Yenilikçi 
Girişimler Arge Mühendislik gümüş 
madalya sahibi oldu.

ISIF’21 ÖDÜLLERİ FİRMALARA TÖRENLE TAKDİM EDİLDİ
Bu yıl altıncısı düzenlenen ISIF’21 Istanbul Uluslararası Buluş Fuarı’ndan 10 ödülle dönen firma ve girişimciler, Teknopark 
Istanbul’un düzenlediği bir törenle ödüllerini aldı.
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Teknopark İstanbul Connectto 
Teknoloji Transfer Ofisi, 14-16 Ekim 
2021 tarihleri arasında, Hırvatistan 
Cumhurbaşkanlığı himâyelerinde 
Hırvatistan İnovasyon Birliği (UIH) 
ve Uluslararası Buluşçular Birliği 
Federasyonu (IFIA) tarafından 
19’uncusu düzenlenen ARCA’21 
Uluslararası Buluş Fuarı’na 
firmalarının beş adet patenti ile 
katılım sağladı.

Connectto Teknoloji Transfer 
Ofisi, Zagreb Üniversitesi Ulusal 
Kütüphanesi’nde üç gün süren 
organizasyonun sonunda iki altın, 
bir gümüş, bir bronz ve bir takdir 
belgesi ile en çok ödül alan kurum 
oldu. Altın madalya ödülünü Trexo 
İnovasyon ve Modüler Makine, Gümüş 

Teknopark İstanbul Teknoloji Transfer 
Ofisi diğer adıyla Connecto yeni 
döneminde benimsediği “Teknoloji 
Ticarileştirme Ofisi” sloganıyla 
yürütmekte olduğu çalışmalara, 
SAHA EXPO fuarında da devam etti. 
10-13 Kasım 2021 tarihleri arasında 
düzenlenen SAHA EXPO Savunma 
Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı 
boyunca Connecto ekibi, farkındalık ve 
iş birlikleri çalışmalarını fuar alanına 
taşıdı.

SAHA Expo’da ziyaret edilen 
firmalar, savunma sanayii 
ekosisteminde bulunup Teknopark 
İstanbul’da yer almayan firmalara 
ulaşma hedefiyle 480 katılımcı 
firma içerisinden seçildi. Power 
Team markasıyla daha önce 15’inci 
Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı 
(IDEF’21) ziyaret edilmişti. Bu fuarda 
ziyaret edilmeyen firmaları SAHA 
EXPO’da ziyaret etme fırsatı yakalandı. 

Hedef çalışma alanı belirlendikten 
sonra Connectto Teknoloji Transfer 
Ofisi, Cube Incubation Kuluçka 
Merkezi, AR-GE Hizmetleri ve 
kurumsal iletişim müdürlüklerinin 
personelleri ile oluşturulan ekiplerle 
firma ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda 166 firmanın ziyaret 
edilerek farkındalık ve iş birliği 
çalışmaları gerçekleştirildi.

Madalya ödülünü Turing Kimya, Bronz 
Madalya Ödülünü Move On Teknoloji 

ve takdir belgesini ise New Sense Uzay 
Teknoloji kazandı.

ARCA’21 ULUSLARARASI BULUŞ FUARI’NDA YERİNİ ALDI

SAHA EXPO’DA İŞ BİRLİĞİ ÇALIŞMALARI YAPILDI

Connectto Teknoloji Transfer Ofisi, ARCA’21 Uluslararası Buluş Fuarı’ndan beş ödülle döndü.

Power Team, SAHA EXPO Savunma Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı’nda farkındalık ve iş birliği çalışması ile damga vurdu.
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K A P T A N  K Ö Ş K Ü

üm sektörlerdeki 
dijitalleşme, savaş 
teknolojilerinde 
de değişime neden 
oluyor. Geleceğin 
savaşlarında insansız 
ve ileri teknolojik 

araçları bol bol göreceğiz. Hatta yakın 
gelecekte insan, makine ve teknolojinin 
daha etkili bir şekilde bir araya getirilerek 
oluşturulacak yeni askeri birliklerden söz 
ediliyor. Türk savunma sanayii gelişen 
teknoloji paralelinde, gelecekteki bu 
dünyaya hazırlanıyor. Türkiye’nin en büyük 
teknoloji firmalarından biri olarak kabul 
edilen HAVELSAN ise bu konuda öncülük 
eden firmalardan. “Dijital Birlik” adını 
verdikleri bir teknoloji geliştiren şirket, 
birbirleriyle iletişim kurabilen insansız 
hava ve kara sistemleri geliştiriyor. Yaklaşık 
bir buçuk yıl önce HAVELSAN Eğitim ve 
Simülasyon Teknolojileri Genel Müdür 
Yardımcılığı’ndan Genel Müdürlüğe terfi 
eden Dr. Mehmet Akif Nacar ile yeni nesil 
askeri birliklerden şirketin ihracat ve AR-GE 
hedeflerine kadar her şeyi konuştuk.

2020’nin Ağustos ayında göreve 
geldiniz. Sizinle beraber HAVELSAN 
nasıl bir yapılanma içine girdi? Yakın 
dönemde yeni planlarınız neler? 
HAVELSAN; yaklaşık 40 yıllık deneyimiyle, 

HAVELSAN GENEL MÜDÜRÜ 
DR. MEHMET AKİF NACAR

“BÜYÜK DÖNÜŞÜMLERDE  
ÖNCÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ”

HAVELSAN, komuta kontrol ve savunma teknolojileri alanındaki yetkinliklerine  
yapay zekâ alanındaki yeteneklerini de ekleyerek insansız sistemler alanında  

çalışmalar yapıyor. Bu çalışmalarla ilgili bilgi almak üzere HAVELSAN  
Genel Müdürü Dr. Mehmet Akif Nacar ile bir araya geldik.

T
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küresel düzeyde rekabet edebilen; yurt 
dışı tedarik makamlarınca tercih edilen; 
kalite, güven, ileri teknoloji unsurlarıyla 
birlikte anılan bir şirket konumunda yer 
almaktayız. Bunlara ilaveten HAVELSAN, 
iyi ilişkiler kurduğumuz ülkelerde, 
teknolojik dönüşüme öncülük eden 
stratejik bir çözüm ortağı olarak da ilk 
akla gelen firma durumunda.

Bugün geldiğimiz bu nokta, son 
10 yılda küresel düzeyde savunma 
sektöründe kaydedilen gelişmelere 
paralel şekilde HAVELSAN’ın yurt dışında 

sunuyor? Temel ihracat pazarlarınızı 
hangi bölgeler oluşturuyor?
HAVELSAN olarak, ülkemizin en 
kritik sektörleri içerisinde en önemli 
firmalardan biri olmanın haklı gururu 
içindeyiz. Ülkemiz savunma sanayii 
sektör birim ihraç fiyatlarının bugün 
60 dolar seviyesine gelmesinde 
HAVELSAN’ın ileri teknolojiye dayanan 
yazılım yoğun ürün ve çözümleriyle 
sağladığı katma değerin önemli bir payı 
olduğunu düşünüyorum. 

Bugün başlıca faaliyet alanlarımızda 

eğitim ve simülasyon teknolojileri, 
komuta kontrol yazılımları, bilgi 
teknolojileri, ülke güvenliği ve siber 
güvenlik gibi alanlarda dünya çapında 
faaliyet gösteren, Türk Silahlı Kuvvetlerini 
Güçlendirme Vakfı’na bağlı bir firmadır. 
Genel Müdürlüğe atanmadan önce, üç 
yıl kadar Genel Müdür Yardımcısı olarak 
görev yaptığım eğitim ve simülasyon 
teknolojileri alanımız ile komuta kontrol 
ve savunma teknolojileri alanımız, dünya 
çapında en çok söz sahibi olduğumuz 
alanlardır. Yine Genel Müdür Yardımcılığı 
dönemimde çalışmalarını başlattığımız 
ve adına “Dijital Birlik” dediğimiz bu yeni 
teknoloji, HAVELSAN’ın 40 yıla yaklaşan 
bu birikimiyle ortaya çıkan teknolojik 
derinliğinin de getirdiği bir kazanımdır.

Simülasyon ve komuta kontrol 
gibi yetkinliklerimize yapay zekâ 
alanındaki yeteneklerimizi de ekleyerek 
geleceğin harekât sahasının en 
önemli unsurlarından biri olacağını 
düşündüğümüz “Dijital Birlik” 
teknolojimizi geliştiriyoruz. Yaklaşık 
üç yıldır devam eden bu çalışmalarda 
önemli bir mesafe aldık ve bugün 
sürü konsepti dediğimiz, birbirleriyle 
konuşabilen insansız hava ve kara 
sistemlerini geliştirdik. Silahlı İnsansız 
Kara Aracımız BARKAN ile Bulut Altı 
Otonom Hava Aracımız BAHA’nın yanı 
sıra, mikro keşif hava aracımız M6, bu 
konsept doğrultusunda tüm testlerden 
başarıyla çıktı.

Komuta kontrol ve savaş yönetim 
sistemleri alanındaki yetkinliklerimizi 
daha da geliştirirken, sadece Türk Silahlı 
Kuvvetleri’nin değil, ülkemizin stratejileri 
doğrultusunda, dost ve müttefik 
ülkelerin de ihtiyaçlarını karşılayacak 
çözümler üretiyoruz.

Yerli kurumsal kaynak yönetim 
sistemimiz KOVAN’da, yakın zamanda 
farklı askeri ve sivil kurumlarımızın 
kullanımına sunmayı planladığımız çok 
önemli bir sistemdir. Bilgi ve iletişim 
teknolojileri alanındaki yetkinliklerimizi, 
ülke güvenliği ve siber güvenlik 
yetkinliklerimizle de birleştirerek 
HAVELSAN’ı teknolojide daha üst 
noktalara taşıma hedefindeyiz.

HAVELSAN savunma sanayii üzerinden 
Türkiye ekonomisine nasıl bir katkı 

“Simülasyon ve komuta kontrol gibi yetkinliklerimize 
yapay zekâ alanındaki yeteneklerimizi de ekleyerek 

geleceğin harekât sahasının en önemli unsurlarından 
biri olacağını düşündüğümüz Dijital Birlik 

teknolojimizi geliştiriyoruz.”
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savunma projeleri ağırlıklı sergilediği 
başarılı ve istikrarlı performansın 
bir sonucudur. Yurt dışı pazarlarda 
mevcut pazar payımızı artırmaya ve 
yeni pazarlardan pay almaya yönelik 
faaliyetlerimize ilerleyen dönemde de 
aktif olarak devam edeceğiz. 

Özel olarak odaklandığımız 
bölgelerin Asya-Pasifik bölgesi, Orta 
Doğu ve Körfez Bölgesi olduğunu 
söyleyebilirim. Bunun dışında Kuzey 
Afrika ülkeleri ile Sahra Altı Afrika, 
gelecek dönemde iş birliklerini hayata 
geçirmek üzere, bugünden takibe 

aldığımız coğrafyalar arasında yer alıyor. 
Doğu Avrupa ve BDT coğrafyasında 
belirlediğimiz bazı ülkeleri de ürün ve 
çözümlerimizle hitap edebileceğimiz 
yeni pazarlar olarak değerlendiriyoruz.

Körfez bölgesinde Katar, Umman ve 
Kuveyt’te; Asya Pasifik’te ise Malezya 
ve Pakistan’da yurt dışı ofislerimiz; 
Endonezya ve Bangladeş’te yerel 
personelimiz bulunuyor. Çok yakında 
Azerbaycan ofisimiz de hayata geçecek. 
Gelecek dönemde de, hâlihazırda 
faaliyet içerisinde olduğumuz hedef 
pazarlarımızda varlığımızı büyütmeye ve 
çeşitlendirmeye devam edeceğiz. 

Bugün, Pakistan’dan Katar’a, 
Malezya’dan Umman’a, Kuveyt’ten 
Güney Kore’ye 20’den fazla ülke 
pazarına savunma alanındaki ürün, 
çözüm ve projelerimizle girmiş 
durumdayız. Tıpkı önceki yıllar gibi 2022 
yılı da, mevcut ve yeni pazarlarımızda 
farklı iş birliklerine ve iş geliştirme 
faaliyetlerine odaklanacağımız bir yıl 
olacaktır. 

Özetle, Türk savunma sanayiimizin 
son yıllarda yakaladığı ivmenin ve 
buradaki önemli rolümüzün farkında 
olarak, ülkemizin 2023 ihracat 
vizyonu ve hedeflerine katkı sağlama 
kararlılığında geleceğin teknolojilerini 
geliştirmeye devam edeceğiz.

Robot asker BARKAN ve İHA’ların 
düzenli ordu gibi birlikte hareket 
ederek operasyon yapabilmesi için 
2018 yılından bu yana çaba sarf 
ediyorsunuz. Bu proje ne aşamada? 
Son gelişmeleri öğrenebilir miyiz?
Robotik ve Otonom Sistemler ile ilgili 
gerek teknoloji kazanımını, gerekse 
ürün geliştirmeyi amaçlayan çok 
sayıda projeyi HAVELSAN olarak öz 
kaynaklarımızla yürütüyoruz. 2018 
yılında simülasyon ortamında AR-GE 

K A P T A N  K Ö Ş K Ü

“Türk savunma sanayimizin son yıllarda yakaladığı 
ivmenin ve buradaki önemli rolümüzün farkında 
olarak, ülkemizin 2023 ihracat vizyonu ve hedeflerine 
katkı sağlama kararlılığında geleceğin teknolojilerini 
geliştirmeye devam edeceğiz.”

694 
Tedarikçi sayısı

313 
MİLYON TL

HAVELSAN’ın 2021 yılı AR-GE yatırımı
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projeleri ile başlattığımız sürü insansız 
sistemler ve otonomi alanındaki 
çalışmalarımızı, 2019 yılından bu yana 
gerçek platformlar üzerine de aktararak 
sürdürüyoruz.

Müşterek görev yapan robotik 
ve otonom sistemler vizyonumuz 
doğrultusunda, yürüttüğümüz 
projelerimiz kapsamında çeşitli 
kilometre taşlarını başarıyla 
tamamladık. 2020 yılı içerisinde, 
birbirleri ile haberleşebilen insansız 
sistemler kabiliyetini geliştirdik. Tek 
kişi tarafından yönlendirilebilen 
insansız sistemler (İKA ve İHA sistemleri) 

ile ilgili kabiliyet gösterimlerimizi 
gerçekleştirdik. Yine 2020 yılında 
otonom sürüş sistemi geliştirdik ve 
gösterilerini yaptık.

Bu yılın başlarında, orta sınıf insansız 
kara aracı sistemi olan BARKAN İKA 
sistemimizi görev yapar hale getirdik 
ve saha denemelerine sunduk. BARKAN 
İKA sistemimiz, HAVELSAN tarafından 
geliştirilen İHA’larla entegre olarak 
da görev yapabilmektedir. Örneğin, 
İHA’lar tarafından alınan görüntülerden 
sürülebilir yol tespiti, karma sürüler 
için dinamik görev yönetimi gibi AR-GE 
çalışmalarımız da başarıyla sürüyor.

BAHA, Bulut Altı Otonom Hava 
Aracı sistemimizi, 2021 yılı içinde 
uçuş ve geliştirme testleriyle görev 
yapar hale getirdik ve daha önce de 
duyurduğumuz gibi zorlayıcı koşullarda 
saha testlerine sunarak kabiliyet 
gösterimleri gerçekleştirdik. BARKAN ve 
BAHA sistemlerinde de kullanmak üzere, 
yapay zekâ destekli otonom sistemler 
ve sürü zekasına yönelik çeşitli AR-GE 
projelerimizi sürdürüyoruz.

Ayrıca bu yıl Uluslararası Savunma 
Sanayii Fuarı’nda (İDEF) “Dijital Birlik” 
konseptimizi duyurduk. Bu kapsamda 
dijitalleşen ordular için insanlı ve 
insansız sistemlerin birlikte en verimli 
ve en etkin kullanımına yönelik teknoloji 
ve kabiliyetlerimizi birleştirmeyi 
hedefliyoruz.

Ortaya çıkarttığımız sistem ve 
kabiliyetler yurt içi ve yurt dışında 
büyük ilgi görüyor. Başarı kazandıkça bu 
alanlara yeni yatırımlar da yapıyoruz. 
Kabiliyetlerimizin ve sistemlerimizin 
güvenlik güçleri tarafından 
kullanılmaları için gerekli hazırlıkları 
tamamladık.

Özellikle yapay zekâ sistemleri ile 
güçlendirdiğimiz insansız sistemler 
konusunda geçtiğimiz yıllarda 
yakaladığımız ivme ile dünya çapında 
başarılı sistemler ortaya koymak için 

“İnovasyonu kurum 
kültürünün temel taşı 
olarak gören HAVELSAN, 
Ticaret Bakanlığı 
koordinasyonuyla 
Türkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM) tarafından 
düzenlenen İnovaLİG 
Ödülleri’nde 2018 ve 
2019 yıllarında üst 
üste iki kez İnovasyon 
Kaynakları Türkiye 
Şampiyonu oldu.”

“KÜRESELDE SÖZ SAHİBİ OLABİLMENİN YOLU  
DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTMAK”

Ülkelerin bağımsızlıklarının 
ve küresel ortamda söz sahibi 
olabilmelerinin en önemli 
faktörlerinden biri de güçlü bir milli 
savunma sanayine sahip olmalarıdır. 
Dünya ölçeğinde yaşanan teknolojik 
değişimler ve yaklaşımlar karşısında 
savunma, havacılık, güvenlik ve 
bilişim alanında küresel pazarda söz 
sahibi olabilmenin yolu sanayide 
dışa bağımlılığı en alt düzeyde 

tutmak ve savunma ihtiyaçlarını 
yurt içi firmalardan karşılamaktan 
geçiyor. Bu doğrultuda hem yurt 
içinde Türk Silahlı Kuvvetlerimizin 
ihtiyaçlarını uzun dönemde 
sürdürülebilir şekilde karşılamak 
hem de yurt dışındaki küresel 
pazarda yer alabilmek için önemli 
adımlar attık. Dünya ölçeğinde söz 
sahibi olacak şekilde yeni stratejiler 
geliştiriyoruz.
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plan yapıyoruz ve çalışıyoruz.

HAVELSAN’ın üçü Ankara’da, biri 
İstanbul’da olmak üzere dört AR-GE 
Merkezi bulunuyor. Bu kapsamda 
ilerleyen süreçte AR-GE’ye ne gibi 
yatırımlarınız olacak?
HAVELSAN’da kurumsal AR-GE 
kültürünün oluşumu ve sürdürülmesine 
büyük önem veriliyor olup, AR-GE 
faaliyetlerine sağlanan tüm destek ve 
teşviklerden faydalanılmaya devam 
ediliyor. Bu kapsamda dört AR-GE 
merkezimiz ve bir teknokentimizde 
37’si doktoralı olmak üzere toplam 1427 
personelimiz görev yapıyor. Başarılı 
AR-GE ve inovasyon çalışmalarının 
sonuçları HAVELSAN’ın kurumsal AR-
GE değerlerine yansıyor. Her yıl AR-GE 
harcamalarını istikrarlı şekilde artıran 
HAVELSAN, bu yıl 79 milyon TL’si öz 
kaynaklı olmak üzere toplam 313 Milyon 
TL AR-GE Merkezi harcamasına ulaştı. 

Turkishtime Dergisi’nin hazırladığı 2020 
yılında AR-GE 250 Listesi’nde en çok AR-
GE harcaması yapan şirketler arasında 
beşinci sırada yer alan şirketimiz, elde 
ettiği kazançları büyük ölçüde tekrar 
AR-GE harcamalarına yönlendiriyor. 
Ayrıca, AR-GE faaliyetlerine sağlanan 
teşvikler konusunda da maksimum 
fayda sağlanması için mekanizmalar 
sürekli iyileştiriliyor. 

İnovasyonu kurum kültürünün temel 
taşı olarak gören HAVELSAN, Ticaret 
Bakanlığı koordinasyonuyla Türkiye 
İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından 
düzenlenen İnovaLİG Ödüllerinde 

2018 ve 2019 yıllarında üst üste iki 
kez “İnovasyon Kaynakları” Türkiye 
Şampiyonu oldu.

Şirketimizin stratejileri 
doğrultusunda, Yapay Zekâ, Otonom 
Sistemler, Bulut Bilişim, Nesnelerin 
İnterneti, Görüntü İşleme, Artırılmış 
Gerçeklik, Dijital İkiz, Platform 
Güvenliği, Akıllı Karar Destekleri 
Teknolojileri’ne yatırımlarımız devam 
ediyor. 2019 ve 2020 yıllarında en büyük 
yatırımlarımız KOVAN ürünümüze ve 
Otonom Platfomlar ile ilgili AR-GE 
çalışmalarına yapıldı. 2020 yılından 
itibaren ise Yapay Zekâ Hızlandırma ve 
Blok Zinciri teknolojilerinde çalışmalar 
başlatıldı. 

Yapay zekâ teknolojilerinde başarılı bir 
şirketsiniz. Bu konuyla ilgili öne çıkan 
hangi çalışmalarınızdan bahsetmek 
istersiniz?
Yapay zekâ ile ilgili çalışmalara çok 
önceden başlanmış olup hazırlanma 
aşamasındaki HAVELSAN Yapay Zekâ 
Stratejisi yakın zamanda yayınlanacak. 
HAVELSAN, Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi 
kapsamında gerçekleştirilen çalıştaylara 
da katılım sağladı. Ayrıca yapay zekâ 
konusunda BIGG Uygulayıcı olarak 
yürüttüğümüz AI JET BIGG programı 
kapsamında sekiz firma seçtik. Bu 
firmalardan beşi TÜBİTAK tarafından 
desteklenmeye hak kazandı. “AI JET 
BIGG” programımız, Cumhurbaşkanlığı 
Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından 
yayınlanan Strateji Belgesi’nde örnek 
uygulama olarak anlatıldı ve savunma 
sanayii şirketlerinden adı geçen tek 
şirket olduk.

2022 yılında AR-GE yatırımlarının 
artarak devam etmesini planlıyor; 
mevcut yatırımlarımızı ticarileştirmenin 
yanında Dijital Para, Dijital Birlikler 
gibi askeri ve sivil alanda büyük 
dönüşümlerde öncü olmayı 
hedefliyoruz.

K A P T A N  K Ö Ş K Ü

2020 yılındaki AR-GE 250 Listesi’nde en çok AR-GE 
harcaması yapan şirketler arasında beşinci sırada yer 
alan HAVELSAN, elde ettiği kazançların büyük bir 
kısmını yeniden AR-GE harcamalarına yönlendiriyor.
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G E L E C E Ğ I N  T E K N O L O J I L E R I

ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYASINDA

KÜRESEL ATAK
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Gelişen teknoloji, iklim politikaları ve hükümetler tarafından verilen teşviklerle 
tüm dünyada elektrikli araçlara olan talep giderek artıyor. Avrupa ve Çin’in liderlik 

ettiği pazarın gelişmesine hem otomotiv hem teknoloji devleri katkıda bulunuyor. Bu 
yarışta batarya üretimine yatırım yapanlar ise kazanıyor.

tomotiv sektörü 
pandemiyle birlikte 
zor bir dönemden 
geçti. Dünyanın 
önde gelen 
otomotiv şirketleri 
fabrikaları sırasıyla 

kapatıp üretime ara vermek zorunda 
kaldı. Pandemiyle birlikte bozulan tedarik 
zincirinin etkisiyle otomobillerin üretimi 
için gereken çiplerin arzında problemler 
ortaya çıktı. Otomotiv sektörü bu sınavı 
henüz tam atlatamadan şimdi de başka 
bir dönüşümün eşiğinde. Son yıllarda 
üretimi artan elektrikli otomobiller, fosil 
yakıtla çalışan otomobillerin tahtını 
sallamaya başladı.

Günümüzde otomobil ve akaryakıt 
fiyatlarına gelen arka arkaya zamlarla 
otomobil sahibi olmak giderek zorlaşıyor. 
Petrol nedeniyle diğer ülkelere bağımlı 
kalmak da ülkeleri yeni çözümler 
aramaya itiyor. Üstelik pandeminin 
etkisiyle sürdürülebilir bir dünyanın 
önemini her zamankinden çok daha 
fazla hissediyoruz. İklim krizinin baş 
aktörü karbon salımını en çok artıran 
sektörlerden biri olması da otomotiv 
sektöründe bir dönüşümü zorunlu kılıyor.
Özellikle Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın 
etkisiyle Avrupa’daki dönüşüm çok 
daha hızlı bir şekilde gerçekleşiyor. 2050 
yılında karbon nötr olmayı hedefleyen 
Avrupa ülkeleri, fosil yakıtlı araç satışlarını 
2035’ten itibaren tamamen yasaklayacak 
kadar bu işte kararlı olduğunu kanıtladı. 
Açıklanan veriler ise, bu kararının ne 
kadar hızla somutlaştığının bir göstergesi. 
Avrupa Otomobil Üreticileri Derneği 
(ACEA) yılın üçüncü çeyreğinde Avrupa 
Birliği genelinde satılan araçların yaklaşık 
yüzde 20’sinin elektrikli araçlar olduğunu 
açıkladı. Benzinli araç satışlarında düşüş 
yüzde 35 olarak ifade edilirken, satış 
dizel araçlarda yüzde 50’ye düştü. Dizel 

O
araç satışlarının yaklaşık 8-9 yıl önce 
toplam satışların yüzde 50’sini tek başına 
karşıladığını düşünürsek bu büyük bir 
değişim olarak karşımıza çıkıyor. 

10 YILDA 12 KAT ARTIŞ BEKLENİYOR
Elektrikli araçların satışında yakalanan 
ivmenin gelecek 10 yıl içinde daha 
çok artması bekleniyor. Bu konuda 
Deloitte’un raporu güzel bir örnek teşkil 
ediyor. Rapora göre 2020’de 2,5 milyon 
olan elektrikli araç satışı, 2030 itibariyle 
12 kat artarak 31,1 milyon adede 
ulaşacak. Raporda ayrıca satışı yapılacak 
yeni araçların üçte birinin elektrikli 
olacağı öngörülüyor.

Elektrikli araçlar satışlarının 
artmasında hükümetlerin teşvikleri de 
önemli bir role sahip. Rapora göre en hızlı 
büyüyen pazarlar olarak Çin ve Avrupa 
görülüyor ve Çin elektrikli araç başına 
verdiği 15 bin dolarlık destekle Norveç’in 
peşinden geliyor. Norveç, tüm yeni 
araç satışlarının elektronikli araçlardan 
sağlanacağı yılı 2025 olarak belirledi. 
Ülkedeki 2017 yılı benzin ve dizel satışları 
tüm satışların yüzde 50’siyken şu an 
bu rakam yüzde 10’a kadar gerilemiş 
durumda.
Elektrikli araçlara artan ilgiyi ortaya 
koyan bir başka veri ise Uluslararası Enerji 
Ajansı’na ait. Buna göre 2015 yılında 86 
elektrikli araç modeli varken bu sayı 2020 
yılında 368’e ulaştı. 

PAZAR BÜYÜYOR
Elektrikli araçlarda enerji, klasik 
otomobillerden farklı olarak yakıtla 
değil batarya ve pillerden sağlanıyor. 
Elektrikli araçların bataryasında 
genellikle lityum kullanılsa da nikel, 
kobalt, manganez, alüminyum gibi 
alaşımlar da bulunuyor. Elektrikli 
araçlar giderek yayıldığı için, batarya 
üretiminde altyapı yatırımlarının 
artırılması şart. Dünyanın otomotiv 
devleri bu konuda çoktan harekete geçti 
bile. Batarya üretimi için ABD’yi seçen 
Toyota Motor, 2030 yılına kadar 3,4 
milyar dolar yatırım yapmayı ve 2025 
yılında üretime başlamayı hedefliyor. 
ABD’de bir batarya fabrikası kurma planı 
yapan otomobil üreticilerinden bir diğeri 
ise Ford. Güney Koreli SK Innovation ile 
11,4 milyar dolarlık yatırım planladığını 
açıklayan otomobil devi, üç batarya 
fabrikası birden kuracak. Amerikalı 
otomobil devinin en büyük hedefi birkaç 
yıl içinde Tesla’dan sonra en büyük ikinci 
elektrikli otomobil üreticisi olmak.

Bu konuda ABD’li General Motors 
ve LG Energy Solutions da güçlerini 
birleştirerek iş yapma kararı aldı. Birlikte 
ABD’de iki batarya üretim fabrikası 
kurmak için ilk etapta 4,6 milyar dolarlık 
bir yatırım yapacak ikili, 2025 yılına 
kadar toplam yatırımlarını 35 milyar 
dolara yükseltmeyi hedefliyor. Batarya 
fabrikası yatırımları hız kazanırken 

Elektrikli araçlarda enerji, klasik otomobillerden farklı 
olarak yakıtla değil batarya ve pillerden sağlanıyor. 
Elektrikli araçların bataryasında genellikle lityum 
kullanılsa da nikel, kobalt, manganez, alüminyum gibi 
alaşımlar da bulunuyor.
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Tüm dünyada on milyonlarca insanın 
iPhone, iPad ve bilgisayar ürünleriyle 
kullanıcısı olduğu Apple ise, elektrikli 
araç üretiminde büyük bir hamle 
hazırlığı yapıyor. Yeni projesini hayata 
geçirmek için takvim olarak 2025 yılını 
hedefleyen Apple, elektrikli araç bir üst 
boyuta taşıyarak tam otonom sürüşe 
odaklanıyor. Daha önce Google ve 
Tesla’nın da gündeminde olan tam 
otonom teknolojisi, güvenlik testlerinden 
geçemediği için bu konudaki planları 
askıya almıştı.

Elektrikli araçlara yatırım yapmaya 
hazırlanan bir diğer teknoloji şirketi 
Xiaomi de sahnede yerini aldı. Pazara 
10 yıl boyunca 10 milyar dolar yatırım 
yapacağını duyuran Çinli şirket ayrıca 
2024 yılında kendi araçlarının seri 
üretimine başlayacağını açıkladı. Ekim 
ayının ortasında ilk elektrikli aracını 
tanıtan Tayvan merkezli Foxxcon ise, 
beş yıl içinde 35 milyar dolarlık yatırım 
yapmayı planlıyor. 

Alman Daimler bünyesindeki Mercedes 
Benz de bu kervana katılacak şirketler 
arasında. Fakat fabrika açmak yerine 
Avrupalı batarya üreticisi Automotive 
Cells Company’nin yüzde 33 hissesini 
satın alacağını açıkladı. 

TEKNOLOJİ DEVLERİ DE DÂHİL OLDU
Yatırımların artmasıyla giderek büyüyen 
küresel elektrikli araç pazarına ilgi sadece 
otomotiv sektöründen değil, dünyanın 
en büyük teknoloji şirketlerinden de 
geliyor. Bu alandaki yatırımlarıyla dikkat 
çeken Apple, Sony, Xiom ve Foxconn gibi 
teknoloji devleri pazardan pay kapma 
yarışında. Japon teknoloji devi Sony, 
geçen yıl ocak ayında bir sürpriz yaparak 
ABD’de düzenlenen teknoloji fuarı CES’te 
elektrikli araç prototipini tanıtmıştı. 
Sony’nin Vision-S adı verilen elektrikli 
araç için şimdilik seri üretime geçme 
planı yok, sadece gelecek teknolojilerinin 
test edileceği bir model olması 
düşünülüyor.

G E L E C E Ğ I N  T E K N O L O J I L E R I

31,1 
MİLYON 

Deloitte’un raporuna göre 2030 
yılında beklenen elektrikli araç satışı 

1.987  
ADET 

Türkiye’de Ocak-Ekim dönemi 
elektrikli araç satışı
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ASPİLSAN ENERJİ GENEL MÜDÜRÜ FERHAT ÖZSOY:

“TAMAMEN MİLLİ TEKNOLOJİLER İLE YERLİ ÜRETİM YAPAR HALE GELECEĞİZ”

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme 
Vakfı şirketlerinden biri olan ASPİLSAN 
Enerji, kurulduğu 1981 yılından bu 
yana ülkemizin enerji sistemleri 
alanında dışa bağımlılığını azaltacak 
çözümler sunma hedefiyle çalışmalarını 
yürütüyor. ASPİLSAN Enerji, yalnızca 
savunma sanayii değil aynı zamanda 
diğer sektörlerde de önemli bir oyuncu 
konumunda. Özellikle son beş yılda 
gerçekleştirdiğimiz atılımlarla savunma 
sanayii haricinde de çalışmalarımız hız 
kazandı. 

2022 yılında Kayseri’de seri üretime 
geçecek olan lityum iyon pil üretim 
tesisimizde de hem savunma sanayii 
hem de diğer sektörlerin ihtiyacı 
olan bataryaları üretmiş olacağız. 
Üreteceğimiz piller ile telsiz, silah 
sistem, gece görüş, jammer batarya 
sistemleri ile bunların yanında 
e-bisiklet, e-scooter, telekom 
bataryaları, robotik sistem bataryaları, 
medikal bataryaları, ev araçları 
bataryaları ve enerji depolama 
sistemleri gibi diğer sektörlerde 
kullanılan bataryaların üretilmesi de 
mümkün olacak.

Elektrikli araçlar ve e-mobilite 
alanı, teknolojinin gelişimi ile birlikte 
yaygınlaşan ASPİLSAN Enerji’nin 
doğrudan faaliyet alanı içerisinde yer 

alan bir konu. Bu doğrultuda ASPİLSAN 
Enerji sahip olduğu deneyimi ve 
teknolojik gücü hem tasarım hem de 
üretim anlamında e-mobilite alanında 
kullanıyor. Bu konuda elektrikli 
scooterlar’dan hafif elektrikli araçlara 
ve yüksek gerilim elektrikli araç batarya 
paketlerine kadar kapsamlı çalışmalar 
gerçekleştiriliyor.

Batarya, elektrikli araçların en 
önemli bileşenlerinden biri. Menzil, şarj 
süresi, batarya gücü, batarya ömrü, 
ağırlık ve maliyet gibi birçok parametre 
doğrudan otomobil tasarımını etkiliyor. 
Dolayısıyla batarya teknolojisi ve bu 
teknolojideki gelişmeler elektrikli 
araçların ne kadar hızlı gelişeceğini 
gösteriyor. Araç performans 
parametrelerinin büyük kısmının 
batarya ile ilişkili olması otomobil 
pazarında doğrudan bir rekabet 
unsuru olmasını sağlıyor. Özellikle 
batarya teknolojisindeki enerji/güç 
yoğunluklarının ve çevrim ömürlerinin 
artması, maliyetlerin düşmesi elektrikli 
araçları daha rekabetçi kılıyor.

Yerli ve milli üretim için çalışmalar 
yürüten şirketimiz, şu anda sadece 
hücre temini konusunda yurt dışına 
bağımlı. Ancak yeni yatırımımız ile 

birlikte bölgede tek hücre üreten şirket 
haline gelecek. Bu konuda da dışa 
bağımlılığımız sona erecek ve tamamen 
milli teknoloji ile yerli üretim yapar hale 
geleceğiz. Zaman içerisinde maliyet 
azaltıcı tedbirler geliştirmek suretiyle 
çok daha rekabetçi duruma gelmeyi ve 
yıllık 220 MWh üretim kapasitesi ile dışa 
bağımlılığı azaltmayı planlamaktayız.

ASPİLSAN Enerji olarak lityum 
iyon pil tesisimizle, ülkemize NMC 
kimyasında ve silindirik tipte pil 
tasarımı geliştirilmesi ve üretim 
metodolojisine yönelik teknoloji 
kazandırmış olacağız. Ayrıca buradaki 
en önemli farklılığımız kalitemiz 
olacak. Dünyada sayılı üreticilerin 
standartlarında ancak çok daha düşük 
sıcaklıkta çalışabilecek ve yüksek 
akımlarda enerji sağlayacak hücrelerle 
farklılaşmış olacağız. Ham madde 
olarak kullanılacak malzemelerden 
nikel, kobalt ve mangan gibi 
madenlerin de ülkemizden tedariki 
gerçekleştiğinde tamamen yerli ve milli 
bir üretim kısa zamanda hayat bulacak. 
Yatırımımızın ikinci fazında üretilecek 
pouch tipteki hücreler ise elektrikli 
araç bataryalarında kullanılabilecek 
hücreler olacak.

Yeni yatırımıyla bölgenin tek hücre üreticisi olmaya 
hazırlanan Aspilsan’ın Genel Müdürü Ferhat Özsoy, 
batarya teknolojisine yönelik yaptıkları çalışmaları 
değerlendirdi.
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TESLA DEVRİMİ
Elektrikli araçların tarihte örnekleri 
bulunsa da sektörü kökten değiştirecek ilk 
cesur adımı Tesla attı. 2003 yılında Martin 
Eberhard ve Marc Tarpenning adında iki 
mühendis tarafından kurulan Tesla Motors, 
2004 yılında Elon Musk’ın şirkete yönetici 
olmasıyla gücüne güç kattı. Başlangıçta 
elektrikli araç üretiminde benzinli araç 
sektörüne bir alternatif oluşturan Tesla 
Motors, zamanla tüm otomotiv sektörünü 
değiştirebilecek güce ulaştı. 2006 yılında 
elektrikli araç üretimine başlayan Tesla 
Motors, asıl çıkışını 2011 yılında ürettiği 
Roadster modeliyle yaptı. Gün geçtikçe 
ürettiği araçların menzil kapasitesini 
artıran şirket, elektrikli araçlar üretiminde 
öncü bir marka haline geldi. Elektrikli araç 
üretmekle kalmayan Tesla, bugün araçların 
çalışması için gereken batarya ve şarj 
istasyonlarını da kendi başına üretebilen 
büyük bir ekosisteme sahip. Dünya çapında 
30 bin hızlı şarj istasyonu bulunan Tesla, bu 
sayıyı iki yıl içinde ikiye katlamayı planlıyor. 
Sürücüler bu istasyonlara geldiğinde, 
araçlarını 15 dakikada 200 kilometre 
menzillik şarj edebiliyor. Açtığı fabrikalarla 
elektrikli otomobilde dünyanın en çok 
satan markası olan şirketin günümüzdeki 
piyasa değeri ise 1 trilyon doların üstünde. 

TÜRKİYE’DE SATIŞLAR ARTTI
Ülkemiz de elektrikli otomobil piyasası 
açısından hareketli günler yaşıyor. 
Türkiye’nin ilk yerli ve elektrikli otomobili 
olan TOGG’un seri üretimi için geri sayım 
sürüyor. 2022 yılında satışa sunulması 
beklenen TOGG’un SUV ve sedan 
modelleri 27 Aralık 2019’da yapılan bir 
basın toplantısında tanıtılmıştı. İlk yerli 
arabamız inşaatı devam eden Gemlik’teki 
fabrika tamamlandığında seri üretime 
geçilebilecek. 

Türkiye’de elektrikli otomobillerin satış 
rakamları dünya ortalamasına göre düşük 
olsa da kendi içinde istikrarlı bir yükseliş 
söz konusu. Otomotiv Distribitörleri 
Derneği (ODD) verilerine göre 2020 yılında 
314 olan elektrikli araç satışı bu yıl bin 987 
adete yükseldi. Yine aynı şekilde hibrit 
otomobil satışları 16 bin 425’ten 40 bin 
820’ye çıktı. Buna göre elektrikli araçlarda 
yüzde 532 civarında, hibrit otomobillerde 
yüzde 148 civarında artış gerçekleşti. Ayrıca 
ODD verileri bu yılın ilk 10 ayında Renault, 

BMW, Porsche, Mercedes ve Jaguar gibi 
markaların elektrikli otomobillerinin tercih 
edildiğini gösteriyor.

Türkiye pazarına giren yeni aktörlerden 
biri de Çinli elektrikli otomobil üreticisi 
Skywell. İlk olarak ET5 isimli elektrikli 
SUV modelini satışa sunan firma, Ulu 
Motor distribütörlüğünde Türkiye’ye 
sunuluyor. 500 kilometre menzilli, 8 yıl 150 
bin kilometre garantili ET5’ten yıl sonuna 
kadar 100 adet, gelecek yıl 1000 adet 
satılması hedefleniyor.

Otomotivde elektrikli araçların satışının 
artması, ülkemizdeki batarya yatırımlarına 
da hız kazandırdı. TOGG ile lityum iyon 
pilinde bir dünya markası Farasis’in yakın 
zamanda ortaklaşa bir pil yatırımı yapması 
beklenirken, özel sektör de harekete geçti. 
Buna göre Koç Holding Manisa’da bir 
üretim tesisi kurmayı planlarken, Kalyon 
Holding elektrikli araçlara yönelik batarya 
hücresi üretmek için bir şirket kurdu. 
Öte yandan Ford Otosan da 2022 yılında 
Kocaeli’nde bir batarya montaj fabrikası 
kurmaya hazırlanıyor. Ayrıca yerli batarya 
üretimi için kendi alanının lideri iki marka 
güçlerini birleştirme kararı aldı. Bunun için 
bir iş birliği anlaşması imzalayan Arçelik 
ve ASPİLSAN, Türkiye’de üretilen küçük 
ev aletleri için Arçelik ile ortak batarya 
tasarlayıp üretecek.

G E L E C E Ğ I N  T E K N O L O J I L E R I

Ülkemiz de elektrikli otomobil piyasası açısından 
hareketli günler yaşıyor. İlk yerli ve elektrikli otomobil 
TOGG’un seri üretimi için geri sayım sürüyor.

1 
TRİLYON DOLAR 

Tesla’nın bugünkü piyasa değeri

40.820 
Türkiye’de Ocak-Ekim hibrit otomobil 

satışı
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dını Türk 
mitolojisinin 
en önemli 
tanrıçalarından 
Umay Ana’dan 
alan Umayana 
firması, üç kadının 

bir araya gelerek kurduğu bir girişim. 
Radyoterapi ve kemoterapi sonucu 
meydana gelen ve tedavisi zor olan 
yaralara yönelik krem ve jel olmak 
üzere iki ürün geliştiren Umayana, bu 
konuda Teknopark İstanbul ve Cube 
Incubation’ın desteğini arkasına aldı. 
Şimdiye kadar çözümü bulunamayan 
bu yaraların hem tedavisinde hem 
önlenmesinde etkili olan ürünlerin ABD, 
AB ve Türkiye patentleri hazır. Umayana, 
globalde rakipleri bulunmayan Murnia 
Jel ve Murnia Krem ürünleriyle tıp 
dünyasına damga vurmaya hazırlanıyor.

Hülya Hanım, öncelikle Teknopark 
İstanbul girişimcisi olarak 
Umayana’nın kuruluşundan bahseder 
misiniz? Nasıl kuruldunuz ve ne 
zamandan bu yana çalışmalarınızı 
sürdürüyorsunuz?
Umayana’yı ilk olarak, Amerika’da 
çalışmalarımı sürdürdüğüm sırada 
2017 yılında Kaliforniya’da Gülbin 
Hoeberecths ile kurduk. Gülbin 
eğitimlerini Amerika’da almış, Nestle ve 
Unilever tecrübelerine sahip; yönetim, 
inovasyon geliştirme, pazarlama ve 
marka stratejileri alanında oldukça 
başarılı bir iş kadını. Ekibimizin bir diğer 
üyesi ise klinik çalışmalarımızı yapan 

T E K N O L O J I D E  K A D I N

Kanser tedavileri sırasında oluşan ağız yaraları ile ciltteki yara ve yanıklar, bu 
hastalıktan muzdarip kişiler için hastalığın kendisinden daha çok acı verebiliyor. 

Radyoterapi ve kemoterapi nedeniyle meydana gelen bu yaraların tedavisinde 
kullanılmak üzere iki ürün geliştiren Umayana’nın kurucusu biyokimya uzmanı  

Hülya Dağöttüren ile konuştuk. 

“KANSERDEN DAHA ZOR  
YARALARA ODAKLANDIK!”

A

HÜLYA DAĞÖTTÜREN
UMAYANA’NIN KURUCUSU 
BIYOKIMYA UZMANI



37

Prof. Dr. Füsun Tokatlı. Bizler, alanında 
başarılı olup kendini bu işe adamış, 
çok çalışan ve çözüm odaklı üç kadın 
bir araya gelerek bu girişimi başlattık. 
Firmamız adını Anadolu’da çocukları 
koruyan, aynı zamanda bereket tanrıçası 
Umay Ana’dan alıyor. 

Umayana’nın faaliyetleri arasında 
neler var? Yalnızca kanser hastaları 
özelinde mi ürün geliştiriyorsunuz?
Umayana’nın kurulmasına neden 
olan patentli içeriğimiz; özellikle cilde 
ve mukozaya tutunmayı sağlayan 
ve güçlü antioksidan etkiye sahip 
bir içerik. Avrupa İlaç Ajansı’nın 
anti-inflamatuar ve analjezik olarak 
onayladığı reçineden, patentli metotla 
elde ettiğimiz bu içerikte, aynı zamanda 
strese girmiş cildin sağlıklı kalmasına 
yardımcı olan terpen’ler yer alıyor. 
Süreçte yatak yaraları da dâhil olmak 
üzere farklı formüller geliştirmek üzere 
hazırlıklarımızı yapıyoruz. Ancak şu 
anda öncelikle çaresiz olan kanser 
tedavisine bağlı ağızda ve ciltte 
gelişen yaralara odaklandık. Çünkü bu 
yaralar son derece acı verici, hastalar 
‘kanserden daha zor’ olarak tanımlıyor. 
Radyodermatit yaraları da aynı şekilde 
Grad 3 dediğimiz açık yaralara gittiğinde 
çok ızdırap verici bir hâl alıyor. Her ikisi 
de tedaviye ara vermeye kadar gidebilen 
yaralar. Bu durumda kanser farklılaştığı 
için farklı bir tedavi protokolüyle 
yeniden başlamak gerekebiliyor. 
Dolayısıyla bu da hastaya ve devlete ek 
maliyetler getiriyor. 

Bahsettiğiniz kanser tedavileri 
sırasında oluşan ağız ve cilt yaraları 
ne kadar yaygın? Geliştirdiğiniz iki 
ürün bu yaralarda nasıl bir iyileşme 
sağlıyor?
Çaresi olmayan “mukozit” olarak 
adlandırılan ağız yaraları aslında, 
kanserde kullanılan kemoterapi ve 
radyoterapi tedavisinin en önemli 
yan etkisi olarak, sindirim kanalını 
oluşturan mukoza zarının ağrılı 
iltihaplanması sonucu ortaya çıkıyor. 
Oral ve gastrointestinal (GI) mukozit, 
yüksek doz kemoterapi ve kök hücre 
transplantasyonu (HSCT) uygulanan 
hemen hemen tüm hastaları etkiler; 

radyoterapi alan, baş ve boyun 
kanserleri olan hastaların yüzde 
80’inde ve hatta kemoterapi alan 
hastalarda tedavinin bitiminden çok 
sonra bile olmak üzere geniş bir hasta 
yelpazesinde görülür. Sindirim sistemi 
mukoziti, mortalite ve morbiditeyi 
artırır ve semptom yönetimi, beslenme 
desteği, ikincil enfeksiyon yönetimi ve 
hastaneye yatışla ilişkili sağlık bakım 
maliyetlerinin artmasına neden olur.
Radyodermatit ise radyoterapi alan 
hastalarda tedavi alanında yüzde 
85-87 oranında görülen bir cilt 
reaksiyonu. Murnia Krem ile ciltteki 
bu yara ve yanıklara karşı koruma 
sağlarken, Murnia Jel ile ağız yaralarını 
önleyebiliyoruz.
Murnia Jel yenilebilecek kadar 
temiz olduğu, GRAS listesinde yer 
alan içeriklerle formüle edildiği için 
yutulabilme özelliği ile de diğer 
oromukozal ürünlerden ayrılıyor. Temiz 
formülü ve petrol türevi içermeyen 
içeriğiyle fark oluşturan Murnia Krem’in 
aksine petrol türevi içeren vaseline, 
parafin gibi ürünler hidrokarbonlar 
içeriyor ve bunlar hormonal bozukluklar 
gibi pek çok hastalıkla ilişkilendiriliyor. 

Her iki ürünün de globalde rakipleri 
bulunmuyor, öyle değil mi? 
Ürünlerinizi dünya pazarında nasıl 
ticarileştireceksiniz?
Murnia Jel’in klinik çalışmasında 
kanıtlanmış olan önleyici etkisini 
gösteren başka bir ürün global 
pazarda mevcut değil. Murnia Krem’i 
diğerlerinden ayıran özelliği ise petrol 
türevi içermemesi.
Bildiğiniz gibi bir ürün için hele 
çaresi olmayan bir konuda çalışmak 
oldukça zorlu ve maliyetli bir süreç 

ancak ticarileştirme apayrı bir alan ve 
farklı çaba gerektiriyor. Bu nedenle 
Teknopark İstanbul gibi saygın ve güçlü 
bir kurumun yanımızda olmasıyla 
bu konuda çalışmalara başladık. 
Ürünlerimizin ticarileşmesi için şu anda 
AB pazarında güçlü bir ilaç firmasıyla 
görüşmelere devam ediyoruz.

Yurt içi ya da yurt dışında ortaklı gibi 
bir yapı düşünüyor musunuz?
Yukarıda bahsettiğim gibi Ar-Ge, klinik 
çalışma ve pazarlama çalışmaları 
yapılmış Murnia ürünlerimizin pazara 
sunulması için bir ilaç firması ile ortaklı 
bir yapı kesinlikle düşünüyoruz. 

Ürünlerin patentlerini aldınız. 
Türkiye’de klinik çalışmaları yapıldı 
mı? Biraz bilgi verir misiniz?
Hâlihazırda bu ekstre ile geliştirdiğimiz 
iki ürün, Murnia markasıyla hastaların 

TEKNOPARK İSTANBUL VE CUBE INCUBATION İÇERİSİNDE YER ALMANIN SİZLER 
AÇISINDAN NE GİBİ FAYDALARI OLDU?

Teknopark İstanbul şüphesiz bizler 
için çok büyük bir güç. Burada 
bulunmak güven veriyor. Benim 
açımdan laboratuvar olarak 
çalışabileceğim bir alanın olması, 
araştırmacılarla birlikte olup 

aynı havayı solumak ve yatırımcı 
ekosisteminin içinde bulunmak son 
derece kıymetli. Yönetim ve Cube 
Incubation ekibi baştan bu yana 
sorun çözmeye odaklı, buradan tüm 
ekibe ayrı ayrı teşekkür ediyorum. 

Umayana, globalde rakipleri 
bulunmayan Murnia Jel ve 
Murnia Krem ürünleriyle 
tıp dünyasına damga 
vurmaya hazırlanıyor.
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kullanmasına hazır hale geldi. Buluşa ait 
iki ürünün üretim validasyonu, scale up 
ve klinik çalışmaları yapıldı. Marka tescili 
yapılarak ürünler ticarileşmeye hazır hale 
geldi. Ayrıca Murnia Revitalizing Cream ve 
Murnia Mouth Gel çalışmalarını yaparak 
kongrelerde sunumlarını gerçekleştirdik. 

Türk ilaç endüstrisi hakkındaki 
düşünceleriniz nelerdir?
Türk ilaç endüstrisi büyüyen güçlü bir 
sektör. Özellikle pandemi sürecinde 
Sağlık Bakanlığı’ndan onaylı geleneksel 
bitkisel tıbbi ürünler, biyosidal ürünler, 
farmasötik formdaki bazı tıbbi cihazlar, 
kozmetik ve dermokozmetik ürünleri 
pazarında ihracatta önemli yere sahip. 
Ancak Ar-Ge ve sektör iş birliklerinin 
geliştirilmesi gerektiği inancındayım. Bu 
aslında özellikle gelişmiş ülkelerde doğal 
bir süreç olarak işliyor. Geliştirilecek 
ürünün planlaması multidisipliner olarak 
yapılıyor, pazar planı baştan yapılarak 
pazarın ihtiyacına ve ekonomik verilere 
göre hareket ediliyor. Bu noktada 
bizlerin çalışmalarını yaptığı Ar-Ge 
merkezleri ve endüstri arasında daha 
sıkı iş birlikleri kurulmalı. 

Bu bağlamda Türkiye’deki 
araştırmalara verilen destekler sizce 
yeterli mi?
Elbette yeterli değil. TÜBİTAK, 
Teknopark’lar ve KOSGEB destekleri 
çalışmalarda büyük destekler sağlıyor. 
Zaten projelerimiz baştan pazar planını 
da içeriyor ancak daha önce bahsettiğim 
gibi total bir planlama yapılması ile 

hayata geçen çok daha başarılı projeler 
gerçekleştirilebilir.

Girişimci bir kadın olarak her iki 
buluşunuzun da çeşitli ödüller alması 
(ISIF’21 Gümüş Madalya gibi) sizlere 
neler hissettirdi?
Çalışmalarımızın bilimsel alanlarda 
ödüllendirilmesi bizleri gururlandırıyor 
ancak bence gerçek ödül ürünlerimizin 
kullanılmaya başlaması.

Sizce girişimci kadınların 
desteklenmesi için neler yapılması 
gerekiyor?
Aslında girişimcilerin kadın veya erkek 
olarak ayrıca desteklenmesi fikrine çok 
katılmıyorum. Benim inancım gerçekten 
olması gerektiği gibi etik, mevzuata 
uygun ve sonuç odaklı çalışan her 
girişimci desteklenmeli. 

Gelecek hedeflerinizden bahseder 
misiniz?
Şu anda yine pazarda ihtiyaç olan, 
kanser hastalarında radyoterapi 
nedeniyle tükürük bezlerinin yanmasıyla 
oluşan ve ömür boyu kalıcı olan ağız 
kuruluğuna (xerostomia) karşı ağız içi 
nemlenmeyi sağlayacak, non-toksik ve 
etkin bir formülü pazara sunmak üzere 
TÜBİTAK projesi olarak çalışmalara 
başladım. Yüksek teknolojili ve temiz 
içerikli ürünler geliştirmeye devam 
etmek ve etik değerlerle mevzuata 
uygun geliştirilmiş, en önemlisi etkili 
ürünleri dünya pazarlarına sunmak en 
büyük hedefimiz. 

T E K N O L O J I D E  K A D I N

“Süreçte yatak 
yaraları da dâhil 

olmak üzere farklı 
formüller geliştirmek 
üzere hazırlıklarımızı 

yapıyoruz. Ancak şu anda 
öncelikle çaresiz olan 

kanser tedavisine bağlı 
ağızda ve ciltte gelişen 
yaralara odaklandık.”



BASF Türkiye 
İnovasyon  Merkezi  
BASF'nin Türkiye’de bulunan ve bir çok 
endüstriyel sektöre çözüm sağlayan 
uygulama laboratuvarları, İnovasyon 
Merkezi çatısı altında bir araya gelerek, 
2020 Nisan ayında Teknopark İstanbul 
yerleşkesinde faaliyete geçti. 

Merkezde, BASF’nin global bilgi birikimi 
ve yerel yetkinlikleri bir araya getiriliyor, 
Türkiye coğrafyasının özellikleri 
gözetilerek müşterilere özel çözümler 
oluşturuluyor. 

Sürdürülebilir bir gelecek 
için kimya yaratıyoruz.

Farklı iş birimleri ve dijital çözümler 
tek çatı altında

Tohum 
çözümleri 

Bebek 
bakımı 

Mühendislik 
plastikleri ve 
poliüretan 

Otomotiv 
tamir boyaları 

Kişisel 
bakım 

İnşaat ve 
endüstriyel 
boyalar 

Gıda 
çözümleri 

Dijital 
çözümler 

Evsel bakım 
ve endüstriyel 
temizlik 
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M E R C E K

Günümüzde bilgisayar ve 
cep telefonları bir yana; 
uçaklardan otomobillere, 
ev aletlerinden giyilebilir 
elektroniğe kadar hiçbir 
teknoloji ürünü çipler 
olmadan çalışmıyor. Hâl 
böyle olunca bu minik 
parçalar, dünya devleri 
arasında bir rekabet 
unsuruna dönüşüyor. 
Tüm ülkeleri etkileyen çip 
krizi, pazara hâkim Asya 
ülkelerine olan bağımlılığı 
sorgulatırken, ülkeleri  
yeni çözümler bulmaya 
itiyor.

DÜNYA ÇIPTE 
PAY KAPMA  
YARIŞINDA
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çerisinde çip 
kullanılan birçok 
elektronik ürünün 
üretilememesine 
sebep olan küresel 
çip krizi giderek 
büyüyor. Çip krizi 

ilk başlarda pandemiye bağlı olsa da 
normalleşmeye rağmen kriz bir türlü 
aşılamıyor. Sorunun büyümesinde 
yarı iletkende kritik önemi bulunan 
suda yaşanan kıtlık ve ABD’deki 
aşırı soğukların etkisi yadsınamaz. 
Ancak değişen tüketici alışkanlıkları 
ve elektronik ürünlere olan eğilimin 
artması, talebin artmasındaki en önemli 
etkenlerden. Ayrıca sektörlerde akıllı 
teknolojilere kayış, bu talebin giderek 
yükselmesine neden oluyor. Çağımızda 
otonom robotlar, elektrikli otomobiller, 
giyilebilir teknolojinin her geçen gün 
hayatımıza daha çok dâhil olmasıyla 
gelecekte elektronik parçaların daha 
fazla kullanılacağı öngörülüyor. Bu artış 
rakamlara da yansıyor. Öyle ki dünya 
çapındaki çip satışı 2020 yılında geçen 
yıla oranla yüzde 7 artışla 440 milyar 
dolar civarında gerçekleşmişti. Şimdiye 
kadar 2021’de 452 milyar dolara ulaşan 
çip pazarının, 2028’de ikiye katlanarak 
803 milyar doları aşması bekleniyor. 

ÜRETİMDE KISITLAMALARA YOL AÇTI
Pandeminin başında özellikle otomobil 
üretimlerini durma noktasına getiren çip 
krizi, başta otomotiv sektörü ve tüketici 
elektroniği olmak üzere pek çok sektörü 
olumsuz etkilemeye devam ederken, 
kıtlık yaşayan şirketleri yeni çözüm yolları 
bulmaya itiyor. Örneğin yarı iletken 
tedariğindeki sıkıntıların sürmesi üzerine 
BMW, bazı modellerini dokunmatik 
ekran fonksiyonu olmadan üretmeye 
karar verirken, Apple iPhone 13’e daha 
fazla parça sağlamak için iPad’lerin 
üretimini azalttı. General Motors ve 
Ford Motor gibi firmalar, Volkswagen, 
Subaru Corp, Toyota ve Nissan gibi diğer 
otomobil devleri arasına katılarak az 
kârlı araçlarının üretimini azaltma kararı 
aldı. Japon tüketici elektroniği şirketi 
Nintendo ise, çip sıkıntısı nedeniyle 
Switch oyun konsolunun satış hedefini 
25.5 milyondan 24 milyona indirdi. Bunun 
gibi her sektörden birçok marka çip 

kriziyle baş etmeye çalışıyor. Görünen 
o ki yeni yatırımlar yapılmazsa üretim 
kısma ve hedef küçültme gibi önlemler 
yeterli gelmeyecek ve şirketlerin varlığı 
tehlikeye girecek. Ancak küresel bir 
kıtlığın ortasında, yeni fabrikalar açmanın 
ve üretime geçmenin uzun zaman 
alacağı ve milyarlarca dolara mal olacağı 
da biliniyor. Dolayısıyla tüm sektörler 
alarma geçse dahi üretimdeki kıtlık 
sorununun 2023 yılı başına kadar sürmesi 
öngörülüyor.

Durumun vehameti giderek artarken, 
çip krizi daha fazla sektörü etkilemeye 
başladı. Deloitte’nin bir araştırmasına 
göre ventilatörler ve defibrilatörler başta 
olmak üzere tüm görüntüleme cihazları, 
kalp pilleri, EKG ve EKG monitörlerinin 
üretiminde çip temin edilememesi, sağlık 
teknolojileri sektörü için de ciddi bir risk 
oluşturuyor.

ÇİP SAVAŞLARI KIZIŞTI
Dünyada çip sektöründeki talepler; 
ABD’nin yanı sıra Japonya, Tayvan, 
Güney Kore gibi Asya ülkeleri tarafından 
karşılanıyor. ABD parça tasarımında lider 
ülke olsa da çip üretimi endüstrisinde 
Asya ülkelerinin hakimiyeti söz konusu. 
Fakat son zamanlarda bu ülkelerde 
çip üretimine karşı yeterli yatırım 
yapılmaması, 5G ve dizüstü bilgisayarlara 
olan talebin beklenenden fazla 
olması gibi nedenler, var olan ihtiyacı 
karşılamakta yetersiz kalıyor. Bugün 
otomobilden ev aletlerine, telefondan 
bilgisayarlara kadar çağımız insanının 
eli ayağı haline gelen tüm ürünlerin 
üretilmesinde kullanılan çiplerdeki kriz 
ve bu konuda Asya’ya mecbur kalınması 
tüm ülkeleri düşündürüyor. İlerleyen 
zamanlarda tüm elektronik sektörlerde 
üretimin aksamadan devam edebilmesi 
ve tedarik zincirinde kırılmaların 
yaşanmaması için her ülke kendi elini 
güçlendirmenin yollarını arıyor. 
Sektörün en büyük oyuncularından biri 

İ

Tüm sektörler alarma geçse dahi üretimdeki kıtlık 
sorununun 2023 yılına kadar sürmesi öngörülüyor.
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büyük alıcısı konumunda yer alıyor. Bu 
da dünyanın en büyük ekonomilerinden 
biri olan Çin’in elini zayıflatıyor. Çin’in 
en büyük rakibi ABD ise, Çin’in bu zayıf 
noktasını kullanmakta gecikmedi. 
Çinli firmalara yarı iletken ürünlerin 
tedariğini kısıtlayan ABD, Amerikalı çip 
tasarımcılarının Çin’in en büyük mikroçip 
üreticisi SMIC ile iş yapmasına da yasak 
getirdi. Haliyle bu durum, Çin’in üretimini 
olumsuz etkilerken, Çin ile ticaret yapan 
Avrupa ülkelerinde de endişeye yol açtı. 

İki ülke arasındaki bu stratejik 
mücadeleyi kaygıyla izleyen Avrupa’nın 
yarı iletken tedarikinin dışında kalmak 
istememesi çok doğal. Bu nedenle 
yaklaşan tehlikenin farkında olan 
Avrupa da çip tedarikinde özerk 

olan ABD, bu kaygıyı en çok yaşayan 
ülkelerin başında geliyor. Bu nedenle 
çip pazarındaki konumunu daha da 
güçlendirmeye çalışan ABD yönetimi, çip 
endüstrisine 22,8 milyar dolar yardım 
yapmanın hazırlığı içinde. Meclise 
sunulan yasa tasarısı ile ülkedeki çip 
fabrikalarının sayısının artırılması 
hedefleniyor. Çip krizi en önemli ve en 
öncelikli sorun olarak ABD Başkanı Joe 
Biden’ın da gündeminde…

AMERİKA-ÇİN GERGİNLİĞİ AVRUPA’YA 
SIÇRADI
Bu savaşların en zayıf halkası; kulağa 
garip gelse de Çin. Ülke aslında akıllı 
telefonlar, yapay zekâ, tüketici teknolojisi 
gibi teknolojilerde üstünlüğünü 
ispatlamış olsa da çip piyasasının en 

M E R C E K

803 
MİLYAR DOLAR

2028’deki tahmini çip pazarı 
büyüklüğü
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Alman teknoloji grubu Bosch yaptı. 
Almanya’nın Dresden kentinde 1 
milyar euro’luk bir çip üretim tesisi 
kuran Bosch, üretime temmuz ayında 
elektrikli aletlerinde kullanılacak çiplerle 
başlayacak ve eylül ayında otomotiv 
çipleri üretimine geçecek. Şirketin bu 
yatırımı ülkedeki, dolayısıyla Avrupa’daki 
yarı iletken sanayiinin gelişmesine ve 
krize karşı daha dayanıklı olmasına 
katkıda bulunacak. 

ÇİN DE BOŞ DURMUYOR
Bu arada Uzakdoğulu şirketlerde de çip 
sektöründeki gelişmelere göre pozisyon 
almaya çalışıyor. Japon teknoloji devi 
Sony, Japonya’da kurulacak yeni bir çip 
tesisi için, en büyük çip üreticisi TSMC 
(Taiwan Semiconductor Manufactoring 
Co.) ile ortaklığa gitmeye hazırlanıyor. 
Yarı iletkenlerin istikrarlı bir şekilde 
temin edilmesi için büyük önem taşıyan 
tesisin inşaatına gelecek yıl, üretimlerine 
ise 2024’te başlanacağı söyleniyor. En 
büyük çip alıcısı konumundaki Çin de 
dışa bağımlılığını azaltma hedefinde. 
2020 yılında AR-GE harcamalarını arttıran 
Huawei firmasını diğer Çin firmalarının 
da takip edeceği ve inovasyona daha 
fazla kaynak aktaracağı öngörülüyor. 
Nitekim hükümet tarafından da 
desteklenen SMIC şirketinin yakın 
zamanda Şanghay’da bir çip fabrikası 
kurmak için 8.87 milyar dolarlık bir 
yatırım yapacağından bahsediliyor.

olmanın yollarını arıyor. Bu konuda 
gerek AB’deki yetkililer gerekse ülke 
yöneticilerinden, üretimde bağımsız ve 
ithalatta egemen olmak arzusuna dair 
sık sık açıklamalar geliyor. ABD gibi yarı 
iletken üretimini ham madde ve ilaç 
gibi stratejik sektörlerden biri olarak 
kabul eden Avrupa Birliği’nin Avrupa’da 
yerel çip firmalarını destekleyecek ve 
mevcut üretim kapasitesini artıracak 
bir “çip ittifakı” kurmaya hazırlandığı da 
söyleniyor. 

Avrupa ülkeleri, kendi çapında da çip 
krizinde nasıl pozisyon alacaklarına 
dair kara kara düşünüyor. Örneğin 
çip krizini en çok ülkenin en önemli 
sektörlerinden otomotiv sektöründe 
hisseden Almanya’da bu sorun ekonomik 
büyümeyi olumsuz etkileyecek kadar 
ciddi boyutlarda. Almanya Ekonomi 
Bakanı Peter Altmaier çip nedeniyle 
ülkede üretimi duran otomotiv 
sektörüne dikkat çekerek yerel yarı 
iletken çip tesislerini maddi olarak 
destekleyecekleri sözünü verdi ve 
şirketleri başka yatırımlar için harekete 
geçmeye davet etti. 

DEV ŞİRKETLER KOLLARI SIVADI
Ülkeler çip krizini sağ salim 
atlatabilmenin yollarını ararken, 
teknoloji devi şirketler de büyük 
yatırımların peşinde. Amazon ve 
Microsoft kendi çiplerini geliştirme 
planları yaparken, çip pazarının en 
büyük alıcı şirketi olan Apple’ın hedefi; 
en büyük çip üreticilerinden biri olmak. 
Yeni yatırımlar konusunda kafa yoran 
ABD’li çip üreticisi Global Foundries 
ise, en hızlı şekilde 2022’de üretime 
başlayabileceklerini açıkladı.

Öte yandan yine Amerikalı teknoloji 
şirketi Intel, Avrupa’nın çip kapasitesini 
artırmak için gelecek 10 yıl içinde 
80 milyar euro’ya kadar yatırım 
yapacağını duyurmuştu. Bu yatırıma 
sıcak bakan İtalya’nın, Intel’e özel bir 
teklif hazırlayarak 8 milyar euro’luk 
yatırımı finanse edeceği ifade ediliyor. 
Gelecekteki çip sorunlarını önleyecek 
tesisin inşası, hükümet-özel sektör iş 
birliği açısından da önem taşıyor.
Bu konuda tarihinin en büyük yatırımını 

Bugün otomobilden ev 
aletlerine, telefondan 

bilgisayarlara kadar 
çağımız insanının eli 

ayağı haline gelen tüm 
ürünlerin üretilmesinde 

kullanılan çiplerdeki 
kriz ve bu konuda 

Asya’ya mecbur 
kalınması tüm ülkeleri 

düşündürüyor.
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Ç E V R E C I  T E K N O L O J I L E R

ÇİFTLİKTEN MASAYA 

SÜRDÜRÜLEBİLİR GIDA 
Birleşmiş Milletler’in yaptığı açıklamaya göre, dünya nüfusunun 2050’de 9,8 milyara 
ulaşması bekleniyor. Artan nüfus ve azalan kaynak kullanımını yönetmek de hâliyle 
gıda sektörünün başlıca görevi. Bu teraziyi dengede tutmanın yolu, yeni teknolojilere 
uyum sağlamaktan geçiyor.



kullanımının yıllardır yüzde 60 ila 70 
düzeyinde seyretmesinin temelinde 
nitelikli ham madde yetersizliği, teknik 
bilgi, sermaye azlığı, üretim ve satış 
alanında karşılaşılan sorunlar yatıyor.

GIDA TEKNOLOJİLERİ İLE TANIŞIN!
Ocak 2016’da yürürlüğe giren 

Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, 
2030’a kadar sürdürülebilir gıda 
üretimi sistemlerinin güvence altına 
alınmasını; üretimi ve üretkenliği 
artıran, ekosistemlerin sürdürülmesine 
yardımcı olan, iklim değişikliğine 
ve diğer felaketlere uyum sağlama 
kapasitesini güçlendiren dayanıklı tarım 
uygulamalarının hayata geçirilmesini 
hedefliyor. Geleceğin teknolojileri 
ise, gıdanın yetiştirilme biçiminden 
dağıtımı ve ambalajlanmasına kadar, bu 
amaçlara ulaşmayı kolaylaştırıyor. Bu 
teknolojilerden bazıları ise şöyle:

ÇİFTÇİLİK
Tarımsal süreçler ve doğal koşullar 
arasındaki yakın ilişki, iklim değişikliğini 
çiftçiler için önemli bir konu haline 
getiriyor. Küresel sıcaklıklar yükseldikçe 
ve hava koşullarının tahmin edilmesi 
zorlaştıkça, bu değişkenlere adapte 
olabilmek adına teknolojik yenilikler 
gittikçe önem kazanıyor.

Dar alanda verimli tarımsal üretim 
yapmak adına dünyanın dört bir 
yanında devletler ve çiftçiler, dikey 
tarım yöntemlerine yöneliyor. Dikey 
tarım yönteminde tarla veya sera gibi 
tek bir seviyede sebze ve diğer gıdaları 
yetiştirmek yerine; gıdalar dikey olarak 
istiflenmiş katmanlar halinde, genellikle 
bir gökdelen, nakliye konteyneri veya 
başka bir amaca uygun depo gibi diğer 
yapılara entegre edilmiş olarak üretiliyor.

Ayrıca iklimle ilgili zorluklarla 
baş edebilmek ve gıda talebini 

karşılayabilmek için büyük veri, 
nesnelerin interneti ve bulut gibi 
“akıllı tarım” araçlarının kullanıldığına 
tanıklık etmek mümkün. Sensörleri 
veri analitiğiyle birleştirmek, çiftçilere 
toprak kalitesi hakkında fikir verirken; 
sıcaklık, su, ışık ve nem gibi değişkenler 
konusunda öncülük edebiliyor. IoT 
(Nesnelerin İnterneti) teknolojilerine 
dayanan yeni akıllı tarım uygulamaları, 
tarım endüstrisinin gübre kullanımını 
optimize etmekten çiftlik araçları 
rotalarının verimliliğini artırmaya kadar 
atıkların azaltılmasını ve verimliliğin 
artırılmasını sağlıyor.

Teknoloji, zaman içinde oldukça 
gelişti ve tahmin edebileceğiniz 
üzere insansız hava araçları bunun 
eşsiz bir örneği. Drone’lar, çiftçilerin 
büyük arazileri daha hızlı bir şekilde 
araştırmasına, ardından bu gelişmiş 
verileri gübre seviyelerini optimize 
etmeye ve potansiyel olarak mahsul 
verimini artırmaya yardımcı olmak 
için kullanmalarına olanak tanıyor. 
Drone kullanımının en önemli faydaları 
arasında ürün sağlığı görüntüleme, 
kullanım kolaylığı, zaman tasarrufu ve 
verimi artırma potansiyeli yer alıyor.

DAĞITIM
Gıda tedarik zincirindeki şeffaflık ile 
ilgili problemler, satıcılara ve piyasaya 
karşı güvensizlik yaratıyor. Ayrıca bilinçli 
tüketiciler, aldıkları gıda ürünlerine dair 
ek bilgi arıyorlar.

Son yıllarda adını sıklıkla 
duyduğumuz blockchain teknoloiisi, 
tarladan süpermarket raflarına kadar 
gıda tedarik zincirinde ürün bilgilerinin 
takip edilebilirlik oranını maksimum 
seviyeye çıkarıyor. Bu teknoloji; 
ürünlerin sıcaklığı, nemi ve diğer kalite 
faktörlerinin ölçülmesinde de önemli bir 
rol oynuyor. Özet olarak, taze gıdaların, 
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üyüyen nüfusla 
birlikte artan tarımsal 
ve endüstriyel 
talebin, iklim 
değişikliğinin 
olumsuz etkileriyle 
şiddetlenen büyük 

sorunlara yol açacağı aşikâr. Birleşmiş 
Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), 
2050’de gıdaya talep yüzde 70 artacağını, 
ancak tarım yapılan toprak alanlarının 
değişmeyeceğini belirtiyor. Avrupa 
Birliği, Gıda ve Tarım Örgütü ve Dünya 
Gıda Programı’nın oluşturduğu Küresel 
Gıda Krizleri Ağı’nın 2020 raporu dünya 
üzerinde 55 ülkede 135 milyon kişinin 
gıda güvencesi açısından kriz düzeyinde 
ya da daha kötü durumda olduğunu 
ortaya koyuyor. Tüm bu veriler ışığında, 
iklim krizi ile mücadele eden dünya 
nüfusunun, mevcut tarım alanları ve 
doğal kaynaklarla beslenebilmesinin 
tek yolunun sürdürülebilirlik olduğu 
yadsınamaz bir gerçek.

T.C. Tarım ve Orman Bakanı Dr. 
Bekir Pakdemirli’nin 7. Sürdürülebilir 
Gıda Zirvesi’nde yaptığı açıklamaya 
göre, Türkiye’de iklim değişikliğinin 
etkisiyle, 2050’ye kadar tarımsal 
verimde yüzde 10-25 düşüş bekleniyor. 
İyi tarım uygulamaları ve organik 
tarım faaliyetinin geliştirilmesi ile 
yaygınlaştırılması amacıyla çok sayıda 
projenin devam ettiğini dile getiren 
Pakdemirli, gıdaların yüzde 90’ının 
doğrudan ve dolaylı olarak topraktan 
üretildiğini belirtiyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
2020 tarihli “Gıda ve İçecek Sektörü 
Raporu” ise, gıda sektörünün üretim 
yöntemine göre cari fiyatlarla GSYH’nin 
2019’da bir önceki yıla göre yüzde 14,9 
artışla 4,3 trilyon dolar seviyesinde 
olduğunu gözler önüne seriyor. Önemli 
bir bölümünü gıdanın oluşturduğu hane 
halkı tüketim harcamalarının GSYİH 
içindeki payı ise 57,4.

Gıda ve içecek işletmelerinin sayısının 
50 bin civarında olduğu Türkiye’de, 
sektörün AR-GE’ye ayırdığı kaynakların 
imalat sanayii içindeki payının yüzde 
2,6’larda kalması, küresel rekabet 
açısından geliştirilmesi gerektiğini ortaya 
koyuyor. Yine bu rapora göre gıda ve 
içecek sanayinde oluşturulan kapasite 

B

Son yıllarda adını sıklıkla duyduğumuz blockchain 
teknolojisi, tarladan süpermarket raflarına kadar gıda 
tedarik zincirinde ürün bilgilerinin takip edilebilirlik 
oranını maksimum seviyeye çıkarıyor.
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kullanıldıktan sonra doğaya etkili bir 
şekilde geri kazandırılırken, gıdaların 
daha uzun süre muhafaza edilebileceği 
malzemeler geliştirilmesiyle de gıda 
israfının önüne geçilmiş oluyor. 
Araştırma şirketi GlobalWebIndex’in 
ABD ve İngiltere’de çevre dostu 
ambalaj kullanımıyla ilgili yaptığı 
anket, tüketicilerin yüzde 64’ünün 
geri dönüştürülebilir malzemeler 
kullanılmasını talep ettiğini ortaya 
koyuyor. Ankete göre biyolojik olarak 
parçalanabilir seçeneklerini istediğini 
belirten tüketici sayısı da epey fazla.

Yiyecekleri daha uzun süre taze ve 
ısıya dayanıklı tutmak gibi, plastiğe 
ticari avantajlar kazandıran özelliklere 
sahip malzemeler bulmak kimi zaman 
zor olsa da dünyada çevre dostu olan 
malzemelerden üretilen ambalaj 
örneklerinin gittikçe artması oldukça 
umut verici. Örneğin Biome Plastics, yağ 
bazlı polimerlerden yapılan standart 
çeşitliliğe alternatif olarak “doğal 
plastikler” geliştiriyor. Bunun yerine bu 
plastikler, selüloz ve şeker kamışı gibi 
biyolojik malzemelerle oluşturuluyor.

kalite standartlarının eş zamanlı olarak 
kontrol edilebilmesinin yanı sıra; 
ürünlerin güvenliğinin, kalitesinin ve raf 
ömrünün artırılabilmesini sağlıyor.

Trends in Food Science & 
Technology’de yayınlanan bir makalenin 
yazarları, erişilebilirlik ve yönetişim dâhil 
olmak üzere blockchain kullanımını 
“şeffaf bir gıda tedarik zincirine yönelik 
umut verici bir teknoloji” olarak 
tanımlıyorlar.

Avrupa merkezli marketler zinciri 
Carrefour, müşterilerine şeffaflığı 
blokchain teknolojisi ile garanti ediyor. 
Tüketiciler, ürünlerin üstündeki QR 
kodunu okutarak ürün hakkında 
detaylı bilgi alabiliyorlar. Kodun verdiği 
bilgiler ışığında hangi böcek ilacının 
kullanıldığını, ürünün hasatının nerede 
yapıldığı ve nerede paketlendiğini 
öğrenmek mümkün.

AMBALAJLAMA
Sürdürülebilir gıda ambalajları, 
yenilenebilen ve tekrar kullanılabilen 
çevre dostu malzemelerin kullanımını 
teşvik ediyor. Böylelikle ambalajlar 

135  
MİLYON 

Dünyada gıda güvencesi olmayan kişi 
sayısı

%10   
 Gıda sektöründeki israfın 

oluşturduğu küresel sera gazı 
emisyonları 
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American Chemical Society’nin 
plastik ambalaja alternatif olarak 
sunduğu; narenciye pektini, tuz ve kazein 
adı verilen bir süt proteininden yapılan 
biyolojik olarak parçalanabilir ambalajlar 
çevre dostu özelliğine ek olarak plastiğe 
oranla daha düşük oksijen geçişi 
sağladığı için içindeki gıdayı daha uzun 
süre taze tutmayı başarıyor.

Ambalaj üreticisi Huhtamaki’nin 
ürettiği kâğıt bardak Future Smart, yüzde 
100 bitki bazlı malzemeler kullanılarak 
üretiliyor. Hem sıcak hem soğuk yiyecek 
ve içecekler için kullanılabilen ürün, 
tek kullanımda atık hâline dönüşen 
kahve bardaklarının aksine doğaya 
karışabiliyor.

GIDA İSRAFINA SON VEREN 
UYGULAMALAR
Birleşmiş Milletler Çevre Programı’na 
göre, gıda üretiminden kaynaklanan 
gazlar ve çöp sahalarına atılanlardan 
salınan metan da dâhil olmak üzere 
küresel sera gazı emisyonlarının 
yüzde 10’u kadarını gıda sektöründeki 
israf oluşturuyor. BM, gıdanın yüzde 

BACPOLYZYME, BİYOESASLI MALZEMELER ÜRETİYOR

SOYL-GEL, SÜRDÜRÜLEBİLİR TARIMA YEŞİL IŞIK YAKIYOR 

Marmara Üniversitesi, Mühendislik 
Fakültesi, Biyomühendislik Bölümü’nden 
Prof. Dr. Dilek Kazan ve Dr. Orkun 
Pinar tarafından, KOSGEB’den alınan 
Ar-Ge ve İnovasyon desteği ile 
kurulan BacPolyZyme, doğanın 
mikrobiyal zenginliğini insanlık için 
faydaya dönüştürmeyi amaçlıyor. 
Biyomühendislik araçlarını kullanarak, 
yeşil kimya yaklaşımı ile minimum atık 
temeline dayalı biyoesaslı malzemeler 
(biyopolimerler, enzimler, organik asitler 
vb.) üretmeyi hedefleyen firma; kendi 
üretim proseslerini geliştirmenin yanı 
sıra, donanımlı laboratuvar altyapısını 
biyoteknolojik ürün geliştirmek isteyen 
firmalara, araştırmacılara ve girişimcilere 
sunarak, ön çalışmalarını yapma ve 
araştırmalarının ticarileşebilme olanağını 
analiz edebilme imkânını da sağlıyor. 

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi 
firmalarından BacPolyZyme, kendi izole 
ettiği mikroorganizmalar ile, herhangi 

Teknopark İstanbul Kuluçka Merkezi 
(Cube Incubation) girişimlerinden 
Soyl-Gel, Sabancı Üniversitesi’nden 
Dr. Merve Senem Seven, Ogeday 
Rodop ve Yeşim Menceloğlu tarafından 
kuruldu. Firma, sürdürülebilir tarım 
için yüksek su tutma kapasitesine 
sahip ileri teknolojili bir çeşit hidrojel 
geliştirdi. Firmanın adı verilen yeni 
hidrojel, ağırlığının 1000 katına kadar 
su tutabilmesiyle ön plana çıkıyor. 
Hidrojeller, tarımda su talebini yüzde 
50’ye kadar azaltabilirken, mahsul 
verimini yüzde 20 ila yüzde 30 oranında 
artırabiliyor. Ayrıca Soyl-Gel’e eklenen 
nanotüpler, bitki besini de dâhil, 

bir katkı maddesi olmadan, sadece 
sebzelerin yenilmeyen kısımlarına ait 
atıkları kullanarak saf ekzopolisakkarit 
(biyoselüloz) üretiyor. Bitki türevli 
selülozlara göre çok daha yüksek su 
tutma kapasitesine sahip olan yüzde 100 
biyouyumlu selüloz, gıda endüstrisinde 
kıvam arttırma, su tutma, stabilize etme, 
kabarma ve akışkan özellikleri nedeniyle, 
düşük kalorili hacim arttırıcı gıda bileşeni 
olarak, yeni fonksiyonel gıdaların 
geliştirilmesi için umut vadediyor. Genel 
olarak, ham gıda malzemesi, katkı 
maddesi ve paketleme malzemesi olarak 
kullanılıyor. 

BacPolyZyme, gıda endüstrisinde 
özellikle gıdaların korunması için 
paketleme malzemesi üretiminde 
kullanılabilen yüzde 100 doğal ve 
biyobozunur bakteriyel biyoplastik 
(poli-hidroksibutirat) üretiyor. Marmara 
Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
Biyomühendislik Bölümü’nden Prof. 

pestisit ve fungusid gibi maddeleri de 
salımlı olarak verdiğinden toprağın ve 
yeraltı sularının kirlenmesini önlüyor. 
Su tasarrufu sağlamayı ve su kirliliğini 
azaltmayı hedefleyen Soyl-Gel; gübre, 
su, pestisit kullanımını büyük oranda 
azaltmayı başardı. 

Dr. Dilek Kazan ve Dr. Orkun Pinar, 
kimyasal kökenli özellikle de petrol 
türevli kimyasal malzemelerden 
biyolojik kökenli malzemelere 
doğru gerçekleşmeye başlayan bu 
biyodeğişimin, bir süredir global olarak 
yaygınlaşan doğal ve çevreci ürünlere 
olan yönelim ile birlikte hem çevre hem 
de gıda endüstrisi için çok kritik olacağını 
dile getiriyor. 

14’ünün hasattan perakendeye giden 
süreçte ziyan olduğunu ve toplam 
gıda üretiminin yüzde 17’sinin pazara 
ulaştığında perakendeciler, gıda hizmeti 
sağlayanlar veya tüketiciler tarafından 
çöpe atıldığını belirtiyor.

Türkiye’de ve dünyada bu soruna 
dair farkındalık yaratmak adına 
sayısı gün geçtikçe artan gıda israfı 
uygulamaları, tüketicilere bu durumu 
ortadan kaldırmaya yardımcı olma 
fırsatı sunuyor. Gıda tedarik zincirinde 
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MOVE ON, TARIM 5.0’YA 
GEÇİŞİ KOLAYLAŞTIRIYOR

Ömer Faruk Koç ve Çetin 
Kosifoğlu’nun kurduğu, Teknopark 
İstanbul Kuluçka Merkezi 
firmalarından MOVE ON, Türkiye’nin 
Tarım5.0’a geçişini sağlayan yerli 
çözümler üretiyor. Sürüm ve hasat 
dâhil tarladaki tüm süreçleri yöneten 
yerli otonomi sistemleri geliştiren 
ve tarımda yapay zekâ kullanımını 
yaygınlaştıran firma, trend 
teknolojileri Türk tarımına ilk elden 
aktarıyor. MOVE ON’un geliştirdiği 
TAS, TASAI ve HARVESTAI sistemleri 
her marka ve modeldeki traktör ve 
tarım ekipmanında kullanılabiliyor. 
İnsan gücü kullanımını en aza 
indirip, girdi maliyetlerini düşürüyor, 
ürün kalitesini ve değerini artırıyor.

 Yakıt ve zaman tasarrufu 
sağlayan TASAI ile rota planlama, 
engel algılama, hat takibi, 
bitki sağlığı takibi ve toprak 
analizi yapılabilirken; aynı anda 
operatörden de bilgi alarak traktör 
dümenlemesi gerçekleştirilebiliyor. 
130 dekar ve üzeri arazide yüzde 7’lik 
verim artışı sağlayan TASAI, üst üste 
bindirme, çift ekim ve ekilmemiş 
açık alan bırakma sorunlarını 
önlüyor. Rulo çim kesme makinaları 
için geliştirilen kural bazlı traktör 
otomatik dümenleme sistemi olan 
TAS; yazılım, elektronik, mekanik ve 
hidrolik olmak üzere birçok disiplini 
bir arada bulunduruyor. Çimin 
tarladan hasadı sırasında traktör ve 
makine tamamen TAS’ın kontrolüne 
bırakılarak eller serbest sürüş 
yaptırılıyor.

oluşan gıda atığının 2030 yılına kadar 
yüzde 50 azaltılması için teknoloji 
tabanlı çözümler oluşturmak amacıyla 
Olcay Silahlı ve Arda Eren tarafından 
2016 yılında kurulan Fazla Gıda, gıda 
atığı konusunda teknolojik çözümler 
üretiyor ve fazla gıdaları değerlendirerek 
topluma geri kazandırıyor. Bu amaçla 
hazırladıkları Fazla uygulaması, 
hem işletmelerin hem de tüketicinin 
yüzünü güldürüyor. Bu uygulama; 
kullanıcılarına, sevdikleri restoran, 
kafe ve marketlerin üretim fazlası 
ürünlerini yüzde 50 indirimli tekliflerle 
sunuyor. Böylece kullanıcılar, gıdaları 
çöpe gitmekten kurtararak ihtiyaçlarını 
karşılıyor.

Herkesi israf savaşçısı olmaya davet 
eden Yenir uygulaması ise, gıda israfına 
karşı bir politika yürütürken aynı 
zamandan tüketicilerin daha uygun 
fiyata aradıkları ürünü bulmasına 
yardımcı oluyor. Kullanıcılar uygulama 
üzerinden lokal işletmelerinin ürünlerine 
erişebiliyor. Yarı fiyatına veya daha uygun 
fiyata satılan bu ürünlerin ödemesi 
yapıldıktan sonra belirtilen zaman 
aralığında işletmeden gidip alınabiliyor. 
Bununla birlikte ne kadar tasarruf 
edildiğini ve ne kadar gıda kurtarıldığını 
gösteren bir de bilgi ekranı da mevcut. 
Bu sayede uygun fiyatlı gıdalardan ne 

kadar kâr edildiği ve israf önlendiği 
görülebiliyor.

Dünyadaki örneklere gelirsek… 
2015 yılında Saasha Celestial-One ve 
Tessa Clarke tarafından hayata geçirilen 
Londra merkezli OLIO, komşuları 
birbirine bağlayan ücretsiz bir uygulama 
olarak faaliyet gösteriyor ve platform 
fazla yiyeceklerin çöpe atılmasının önüne 
geçerek yiyecek israfını önlüyor. Zira 
yiyecekler benzer lokasyondaki kişiler 
arasında paylaştırılabiliyor. Platformun 
konum tabanlı uygulaması ve web 
sitesi, insanların aynı mahalledeki diğer 
insanlarla paylaşılmak üzere istenmeyen 
gıda maddelerinin bir fotoğrafını 
listelemelerine ve yayınlamalarına 
imkân sağlıyor. Tüketicilerin, fırınlarda 
ve kafelerde kalan hamur işlerini ve 
diğer ürünleri günün sonunda indirimli 
olarak alabilmelerini sağlayan ve şu an 
15 Avrupa ülkesinde 46 milyon kullanıcısı 
bulunan Too Good To Go, tüketicilerin 
dağıtılan ürünler için yaptığı ödemeden 
pay alıyor ve 96 milyon yiyeceği çöpe 
atmaktan kurtardığını belirtiyor. 
İngiltere’de hayata geçirilen Kitche 
adlı uygulama da süpermarket fişlerini 
tarayarak ve yiyeceklerin ne zaman 
bozulmaya yüz tutacağını hatırlatarak 
kullanıcıların buzdolaplarından haberdar 
kalmasını sağlıyor.
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KÜRESEL DOPING 
HEDEF  
BÜYÜTÜYOR
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üresel rekabette söz 
sahibi olan ülkelerin 
elinde iki önemli güç 
bulunuyor: İnovasyon 
ve girişimcilik. 
Bu güçlere sahip 
olmayan ülkelerin 

küresel ekonomide ayakta durmaları 
giderek zorlaşırken, inovasyona yatırım 
yapan ülkelerin önünde parlak bir 
gelecek uzanıyor. Uluslararası rakiplere 
karşı üstünlük sağlayan inovasyon, aynı 
zamanda bir ülkedeki sürdürülebilir 
büyüme, istihdam ve toplumsal refah 
artışının da itici gücü.

Son 20 yılda değişen küresel ticaret 
arenasının yüksek katma değerli üretime 
odaklanmasıyla inovasyonun önemi 
giderek artıyor. Bugün inovasyon ve 
AR-GE yatırımı yapan şirketler, hem 
sürdürülebilir büyüme sağlıyor hem 
de küresel alanda elini çok daha fazla 
güçlendiriyor. İnovasyon o kadar önemli ki 
sadece şirketlerin değil ülkelerin de küresel 
arenadaki kaderini belirliyor.

Türkiye ise bu yıl inovasyon alanında 
çok önemli bir gelişmeye imza attı. Her 
yıl Birleşmiş Milletler’in İsviçre merkezli 
uzman kuruluşu Dünya Fikri Mülkiyet 
Örgütü (WIPO) tarafından açıklanan 
Küresel İnovasyon Endeksi’nde bu yıl 
geçen yıla göre 10 basamak birden 
yükselerek 41’inci sıraya yerleşti. Böylece 
132 ülkenin yarıştığı endekste tarihindeki 
en iyi sıralamaya ulaşmış oldu. İnovasyon 
alanındaki bu başarının ardında, ülkemizin 
büyük bir yaratıcılık potansiyeli taşıyan 
genç bir nüfusa sahip olması önemli 
bir avantaj sunuyor. Ayrıca son yıllarda 
ülkemizde inovasyonun artırılmasına 
yönelik çalışmalar artıyor ve katma değeri 
yüksek üretim ile AR-GE yatırımlarına çok 
daha fazla önem veriliyor.

PANDEMİNİN GÖLGESİNDE 
İNOVASYON
2020 yılından itibaren tüm dünyayı 
etkisine alan pandemi, yaşamın her 
alanında gündem maddesi olmaya 
devam ediyor. Zira bu yılki Küresel 
İnovasyon’un teması da “Covid-19 
Krizinde İnovasyonu Sürdürmek”ti. 
Aslında pandemi bir yandan dünya 
ekonomilerini sarsarken diğer yandan 
da yeni fırsatlar yarattı. Değişen 
ihtiyaçlarla birlikte iş dünyası da 
kabuk değiştirdi. Son iki yılda iş yapış 
biçimlerinden ürün ve hizmetlere, 
piyasadaki aktörlerden sektörlere 
kadar her şey bu değişimden nasibini 
aldı. İşlerin sürdürülebilirliği için 
yeni yollar ve çözümler bulmak 
gerektiğinden inovasyon bir varlık 
sebebine dönüştü. Pandeminin 
olumsuz etkileri nedeniyle dünya 
ekonomisi kötü etkilense ve bazı 
devletlerin ayırdığı pay düşse de 
inovasyon artık çağımızın kaçınılmaz 
bir gerçeği.

EN YENİLİKÇİ ÜLKELER DEĞİŞMEDİ
Ülkelerin inovasyon performansının 
artırılmasında etkili bir rol oynayan 
Küresel İnovasyon Endeksi, bazı temel 
göstergeler üzerinden inovasyon 
performanslarını analiz etme fırsatı 
sunuyor. İnovasyon ekosisteminin 
güçlü ve zayıf yönleri sunuluyor ve 
böylece ülkelerin bu alanlara yönelik 

reform çalışmaları yapmasına katkıda 
bulunuyor.

Küresel İnovasyon Endeksi’nin, 
diğer bir deyişle dünya çapında 
en yenilikçi ülkeler listesinin lider 
ülkesi ise, her yıl olduğu gibi bu yıl 
da İsviçre. Yine son dört yıldır ikinci 
olan İsveç, 2021 yılında da ikinciliği 
kimseye kaptırmıyor. Önceki iki yıl 
gibi bu yıl da üçüncülüğünü koruyan 
ABD’nin yanı sıra İngiltere listede 
dördüncü olarak kendine yer buluyor. 
2019 yılında ilk 10’a giren İsrail’in 
yerini geçen yıl Güney Kore almıştı. 
Güney Kore bu yıl beş sıra birden 
yükselerek beşinciliğe yerleşiyor. 
Genel itibariyle bakıldığında en 
yenilikçi 25 ülkenin yine Avrupa’dan 
çıktığını söylemek mümkün. Raporda 
12’nci sıraya yerleşen Çin ise en 
büyük oyunculardan biri olarak kabul 
ediliyor.

SİSTEMATİK OLARAK KENDİNİ 
GELİŞTİRİYOR
Şimdi Türkiye’nin inovasyondaki 
karnesine biraz daha yakından 
bakalım. BM’nin uzman kuruluşu 
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) 
tarafından açıklanan 2021 Küresel 
İnovasyon Endeksi raporunda 
Türkiye’nin bu yıl 10 basamaklık 
sıçrayışla ilk 50 ligine de yeniden 
dönüş yapmış olduğu görülüyor. 

Türkiye, küresel ekonomide güçlü bir rakip olma yolunda inovasyon rüzgârını arkasına 
alarak hızla ilerliyor. Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO) tarafından 14 yıldır yayınlanan 

Küresel İnovasyon Endeksi’nin son raporunda 41’inci sıraya yerleşen Türkiye, yeni fikirlere, 
insan kaynağına ve AR-GE’ye verdiği önemle uluslararası başarısını daha da yukarılara 

taşıyacağa benziyor.

K

2021 Küresel İnovasyon Endeksi raporunda Türkiye, bu 
yıl 10 basamaklık sıçrayışla 41. sıradan ilk 50 ligine 
yeniden dönüş yaptı.
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Listedeki ülkeler arasında en büyük 
artış kaydeden ülke unvanını da 
üzerinde taşıyan Türkiye, diğer yandan 
en büyük sıçrama kaydeden ülkeler 
arasında ikinci sırada. Orta-üst gelir 
grubu ülkeler grubuna baktığımızda 
ise dördüncü sırada yine Türkiye yer 
alıyor. Gelir grubu sıralamasına göre 
bakıldığında Türkiye’nin önünde Çin, 
Bulgaristan ve Malezya bulunuyor.

Raporun en olumlu tarafı; Vietnam, 
Hindistan ve Filipinler ülkelerinde 
olduğu gibi Türkiye’nin de inovasyon 
konusunda sistematik olarak kendini 
geliştirdiğinin belirtilmesi. Bu durum 
ülkemizin inovasyondaki potansiyelini 
ortaya koyması bakımından iyimser 
bir tablo çiziyor. Raporda dünyada 
devletlerin araştırma ve geliştirmeye 

ayırdıkları kamu bütçesindeki artış 
oranları da paylaşılıyor. Buna göre 
Türkiye, 2020 yılında bu kaynağı pozitif 
oranda artıran 11 ülkenin hemen 
ardından gelerek 12. oluyor.

EN BAŞARILI BİLEŞENİ: İNSAN 
KAYNAKLARI VE ARAŞTIRMA
WIPO tarafından yayımlanan Küresel 
İnovasyon Endeksi’nde ülkelerin 
inovasyon performansı; “Kurumlar”, 
“İnsan Sermayesi ve Araştırma”, 
“Altyapı”, “Pazarın Çok Yönlülüğü”, 
“Firmaların Çok Yönlülüğü”, “Bilgi ve 
Teknoloji Çıktıları” ile “Yaratıcı Çıktılar” 
olmak üzere yedi ana bileşen altındaki 
80 farklı göstergeye göre belirleniyor. 
Genç nüfusunun verdiği güçle ve  
AR-GE yatırımlarıyla her yıl listede üst 

basamaklara tırmanan Türkiye’nin 
en iyi performans gösterdiği bileşen 
ise “İnsan Sermayesi ve Araştırma”. 
Raporda Türkiye’nin bu yıl, inovasyon 
çıktılarında, inovasyon girdilerinden 
daha iyi performans sergilediği de 
ortaya konuyor. Raporda ayrıca 
İstanbul ve Ankara’nın önde gelen iki 
bilim ve teknoloji kümelenmesine ev 
sahipliği yaptığı vurgulanıyor. Böylece 
İstanbul iki basamak yükselişle 
dünyadaki en iyi bilim ve teknoloji 
kümelenmeleri arasında 49. sıraya 
yükseliyor.

İHRACAT ARTIŞI DA İNOVASYONDAN 
GEÇİYOR
2021 yılı Ocak-Ekim ayında 181.8 
milyar dolarlık ihracat yapan Türkiye, 

Y A K I N  P L A N

SAĞLIK VE BİYOTEKNOLOJİ ALANLARINA ODAKLANILDI

WIPO, Portulans Enstitüsü ortaklığı ve Brezilya Ulusal Sanayi 
Konfederasyonu (CNI), Hindistan Sanayi Konfederasyonu 
(CII), Ecopetrol (Kolombiya) ve Türkiye İhracatçılar Meclisi 
(TİM) Kurumsal partnerliğinde yayımlanan Küresel 
İnovasyon Endeksi 14. Raporu’na göre, inovasyona 
yapılan küresel yatırımlar, 2019’da Ar-Ge’nin yüzde 8,5 gibi 
olağanüstü bir oranda büyümesiyle pandemi öncesinde tüm 
zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. En yüksek Ar-Ge 

harcaması yapan ekonomiler için devlet destekleri, 2020’de 
sürekli büyüme gösterdi. En çok kurumsal Ar-Ge harcaması 
yapanlar, geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamalarını yaklaşık yüzde 
10 artırdı. Dünya çapında yayınlanan bilimsel makale sayısı 
2020’de yüzde 7,6 arttı. COVID-19 salgın sürecinde kamu 
ve özel sektörün finansmanları sağlık ve biyoteknoloji 
alanlarına odaklanmasına rağmen diğer alanlarda da 
inovasyon yatırımları destelenmeye devam edildi.

Raporun en olumlu 
tarafı; Vietnam, 

Hindistan ve Filipinler 
ülkelerinde olduğu 
gibi Türkiye’nin de 

inovasyon konusunda 
sistematik olarak 

kendini geliştirdiğinin 
belirtilmesi. Bu durum 

ülkemizin inovasyondaki 
potansiyelini ortaya 

koyması bakımından 
iyimser bir tablo çiziyor.
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2023 yılında belirlediği 226.6 milyar 
dolar hedefine doğru emin adımlarla 
ilerliyor. Bu noktada inovasyon, 
ihracatta istenilen hedefe ulaşılması 
için de büyük önem taşıyor. Türkiye 
İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bu 
konudaki çalışmaları, Küresel 
İnovasyon Endeksi’nde Türkiye’nin yer 
aldığı sıranın yükseltilmesi açısından 
olumlu bir ivme sağlıyor. Bu yıl ilk kez 
endeksin kurumsal partnerlerinden 
biri olan TİM, Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki 
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi 
Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 
bünyesinde, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 

TİM, “Küresel İnovasyon 
Endeksi Türkiye Yol 

Haritası ve Eylem 
Planı”nı, Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan 
liderliğindeki Yatırım 

Ortamının İyileştirilmesi 
Koordinasyon Kurulu 

bünyesinde, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 

koordinasyonunda 
hazırladı.

İLK 20 ÜLKE SIRALAMASI

ÜST-ORTA GELİR GRUBU EKONOMİLERİ 
SIRALAMASI

Sıra Küresel İnovasyon Endeksi 2021 Sıra Küresel İnovasyon Endeksi 2021

1 İSVİÇRE (2020 YILINDA 1. SIRADA) 11 FRANSA (12)

2 İSVEÇ (2) 12 ÇİN (14)

3 AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ (3) 13 JAPONYA (16)

4 BİRLEŞİK KRALLIK (4) 14 HONG KONG (CHİNA) (11)

5 KORE CUMHURİYETİ (10) 15 İSRAİL (13)

6 HOLLANDA (5) 16 KANADA (17)

7 FİNLANDİYA (7) 17 İZLANDA (21)

8 SİNGAPUR (8) 18 AVUSTURYA (19)

9 DANİMARKA (6) 19 İRLANDA(15)

10 ALMANYA (9) 20 NORVEÇ (20)

Sıra Küresel İnovasyon Endeksi 2021

1 ÇİN (12)

2 BULGARİSTAN (35)

3 MALEZYA (36)

4 TÜRKİYE (41)

5 TAYLAND (43)

6 RUSYA FEDERASYONU (45)

7 KARADAĞ (50)

8 SIRBİSTAN (54)

9 MEKSİKA (55)

10 KOSTA RİKA (56)

“Küresel İnovasyon Endeksi Türkiye Yol 
Haritası ve Eylem Planı”nı hazırladı. 
Ayrıca hızlandırma çalışmaları yapacak 
sorumlu kuruluşların temsil edildiği 
“Türkiye Küresel Yenilik Endeksi 
Görev Gücü” oluşturularak, YOİKK 
bünyesinde endekste yer alan 80 
göstergenin 69’una yönelik kısa, orta 
ve uzun vadeli eylemler planlandı. 
38’i kısa, 31’i ise orta ve uzun vadeli 
olarak sınıflandırılan toplam 69 
göstergenin iyileştirilmesine yönelik 
22 farklı kurumdan 40 uzman ile 
teknik çalışmalar yapıldı. TİM ayrıca 
Odaklı İnoSuit Programı akademisyen 
mentorları ile istişare toplantıları 
düzenleyerek orta/uzun vadeli 35 
gösterge için 8 farklı çalışma grubu 
oluşturdu. 20’yi aşkın akademisyenin 
katkı sağladığı TİM Odaklı İnoSuit 
Programı Küresel İnovasyon Endeksi 
çalışma gruplarının toplantıları 
sonucunda, 34 orta ve uzun vadeli 
eylem önerisi geliştirildi.

Türkiye’nin konumunun 
iyileştirilmesine yönelik orta ve uzun 
vadeli eylem maddelerini içeren 
Eylem Planı 2021-2023 dönemini 
kapsayacak. 2021 yılı sonunda, küresel 
iyi uygulama örneklerinin paylaşıldığı 
webinar serileri düzenlenerek, “Küresel 
İnovasyon Endeksi Türkiye Eylem Planı 
ve Stratejisi” WIPO’ya sunulmuş olacak.
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Sivil kullanımda her geçen gün kendine daha fazla 
yer bulan İnsansız Hava Araçları, dijitalleşmenin 
gücünü de arkasına alarak gözetimden lojistiğe 
pek çok ihtiyaca çare üretiyor. Bununla birlikte 
İHA’lardan kaynaklanan hava trafiği ve bunun 
meydana getireceği olası riskler, bazı katı 
düzenlemeleri zorunlu kılıyor. 

luslararası ortak 
literatürde “Drone”, 
dilimizde “İnsansız 
Hava Aracı” (İHA) 
olarak ifade 
edilen araçların 
sivil kullanımının 

artması, görüntüleme ve yapay zekâ 
teknolojilerinin de katılımıyla pek çok 
farklı kullanım senaryosu gündeme 
geldi. Havaalanı ve benzer tesislerin 
güvenliğinin sağlanmasından geniş bir 
alandaki elektik hatlarını denetlemek 
isteyen enerji şirketlerine, görüntü analizi 
yoluyla tarladaki mahsulün sağlığını 
kontrol eden sistemlerden nakliye 
depolarına, hatta dakikalar içinde hızlı 
teslimat hedefleyen perakende sektörüne 
kadar İHA’lar pek çok potansiyel kullanım 
vaat ediyor. Üstelik 5G gibi teknolojilerin 
yaygınlaşmasıyla sağlanacak yüksek 
bant genişliğine sahip gecikmesiz 
iletişim imkânı, bu alanda yaşanacak 
otomasyona dayalı senaryoları çok daha 
ileri taşıma potansiyeline sahip. Peki 
bunlar eşliğinde bizi nasıl bir gelecek 
bekliyor, hangi sorunlarımıza çözüm 
getirecek, hangi derdimize çare olacak? 

İHA PAZARI 2025 YILINDA 43 MİLYAR 
DOLARA ULAŞACAK
Dünyada olduğu gibi bu yeni kavram 
etrafında şekillenen girişimlerin 
sayısı hızla artıyor. Bunlardan biri 

olan Arventek, inşaat endüstrisinde 
inovasyonu ve dijital dönüşümü 
destekleme fikrinden yola çıkarak 2020 
yılında kurulmuş bir şirket. Skywen 
Otonom Drone ve Yapay Zekâ Destekli 
İnşaat Veri Yönetim Platformu Ar-Ge 
projesini Teknopark İstanbul Cube 
Incubation bünyesinde geliştirmeye 
devam ediyorlar. Ayrıca kendi tasarlayıp 
geliştirdikleri VTOL (Vertical Take-Off and 
Landing / Dikey İniş ve Kalkış) hibrit türü 
otonom insansız hava aracı Skywen’i 
üretiyorlar. 

Arventek Kurucu Ortağı Sedat Mança, 
savunma sanayiinde ortaya çıkan 
ihtiyaçtan doğan insansız hava araçlarının 
günümüzde birçok farklı endüstriye hitap 
ettiğini söylüyor. Mança, “İnsan gücü 
yerine otonom araçlar kullanılarak çok 
daha zor şartlarda yapılan iş adımlarının 
kolaylaştırılması sağlanabiliyor. Örneğin 
doğal afet sonrası olay yeri taraması, 
rüzgâr enerjisi terminallerinin bakım ve 
denetimleri, erişilemeyecek mekânlara 
ulaşılarak ilgili taramaların yapılabilmesi, 
haritalama ve ölçümleme çalışmalarının 
zaman ve maliyetten tasarruf edilerek 
yapılabilmesi gibi daha birçok konuya 
hizmet ediyorlar” diyor.

Sedat Mança anlatmaya devam ediyor: 
Skywen VTOL modda karayolları, raylı 
sistemler gibi inşaat projelerinde uzun 
menzilli uçuşların gerçekleştirilmesini 
sağlıyor. Ayrıca modüler tasarlanan 

kanatların çıkarılmasıyla Quadcopter 
moduna geçerek AVM, konut inşaatı 
gibi inşaat projelerinde kısa menzilli 
uçuşlar gerçekleştirerek inşaat 
sahalarını haritalayabiliyor, ölçümleme 
çalışmaları için coğrafi koordinatları 
doğrulanmış görsel veri sağlayabiliyor. 
Tüm bu veriler SaaS modeliyle çalışan 
Yapay Zekâ Destekli İnşaat Veri Yönetim 
Platformu’nu beslemek için kullanılıyor. 
Böylece inşaatın planlama ve tasarım 
aşamasından faaliyete alma ve işletme 
aşamasına kadar her sürece destek 
veriyor.”

Dünyada farklı görevleri yerine 
getirecek otonom İHA’lar aracılığıyla 
inşaat, sigorta, tarım, lojistik, enerji, 
madencilik ve daha birçok endüstriye 
yönelik çözümler hâlihazırda 
geliştirilmeye devam ediyor. “Yakın 
gelecekte ulaşım konusunda insansız 
hava araçlarının aktif olduğu bir çağa 
doğru ilerliyoruz” diyen Mança, sektöre 
dair büyüme beklentisini şu şekilde 
aktarıyor: “2020 yılında dünyada 22 
milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne 
sahip olan İHA sektörünün 2025 yılında 
43 milyar doları bulacağı öngörülüyor. 
Günümüzde farklı sektörlere hitap eden 
İHA üreten ve hizmet veren girişimler 
oldukça hızla büyüyor ve yatırımcıların 
ilgisini çekiyor. İnşaatlardaki harita ve 
ölçümlemeler, sigorta sektöründeki kaza 
yeri incelemeleri, enerji tesislerindeki 

U
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güneş paneli, rüzgâr türbini gibi 
kaynakların incelenmesi, enerji nakil 
hatlarının kontrol edilmesi ve daha 
birçok alanda İHA kullanımı yaygınlaşıyor. 
İHA’ların ticari alanlarda faaliyet 
göstermesiyle havacılık kurallarında 
revizyonlara gidilerek, ileride tıpkı 
uçaklar gibi İHA trafiğinin kontrollerinin 
yapılacağı bir dönem bizleri bekliyor.”

SİVİLLEŞTİRME ÇABALARI ÖNEMLİ BİR 
POTANSİYELİN ÖNÜNÜ AÇIYOR
Bu konuda Türkiye’den çıkıp çözüm 
üreten bir diğer şirket, savunma sanayii 
sektöründe elde ettiği kabiliyetlerle 
sivilleştirme yönünde önemli adımlar 
atan ve özellikle görüntüleme sistemleri 
alanına odaklanan bir diğer Teknopark 
İstanbul Cube Incubation girişimi olan 

Blitz Systems. Şirket insansız sistemler 
için kameralar, Gimbal ISR sistemleri, 
lazer sistemler, optik sistemler ve tüm 
bunları destekleyecek video işleme 
mimarileri üzerine odaklanıyor. 

Blitz Systems Kurucusu ve Genel 
Müdürü Kadir Doğan, “Savunma 
sanayiinde oldukça ciddi ihtiyaç olan bu 
alanda çalışan birkaç şirketten biriyiz” 
diyerek sözlerini sürdürüyor: “İnsansız 
Sistemler alanındaki gelişimlerin daha 
da sivilleşeceği öngörüsüyle esnek 
mimariler kurguluyoruz. Örneğin 
savunma sanayiinde sıklıkla kullanılan 
haritalama, obje tespiti ve takibi gibi 
uygulamaları sivil sektörde geniş 
alanların gözetlenmesi, tarım alanlarının 
izlenmesi, orman yangınlarının tespiti 
gibi alanlara konumlandırmaya 
odaklanıyoruz. Bu esneklik bizi kırılmaya 
karşı çok daha dirençli hale getiriyor. Zira 
gelecekte bu trend değişimlerinin çok 
sert ve yıkıcı olabileceğini unutmamak 
gerekiyor.”

Doğan, insansız sistemler-otonom 
araçlar konusunu iki farklı sektörde 
incelemenin sektörün gelişimini 
anlamada oldukça yararlı olacağı 
görüşünde. Kadir Doğan konuyu biraz 
daha açarak şöyle devam ediyor: 

T R E N D

“ İnsansız Hava Araçları’nın ticari alanlarda faaliyet 
göstermesiyle havacılık kurallarında revizyonlara gidilerek, 
ileride tıpkı uçaklar gibi İHA trafiğinin kontrollerinin 
yapılacağı bir dönem bizleri bekliyor.”

İHA’LAR HANGİ SEKTÖRLERDE NASIL KULLANILIYOR?
• İnşaat sektöründe hızlı ve 

güvenli haritalama ve ölçümleme 
çalışmaları, iş sağlığı ve güvenliği 
tespiti

• Tarımda bitki sağlığı takibi, 
verimlilik, hasat zamanlarının 
takibi

• Doğal afet sırasında ve sonrasında 
canlı bilgi akışının sağlanması

• Arama kurtarma çalışmalarında, 

insan kaynağının erişemeyeceği 
yerlerde canlılık belirtisi 
gözlemleme ve tespiti

• Sigorta sektöründe kaza analizi ve 
hasar tespiti

• Sağlık sektöründe acil müdahale 
kitlerinin ulaştırılması

• Enerji tesislerindeki bakım ve 
onarım çalışmaları

SEDAT MANÇA
ARVENTEK  
KURUCU ORTAĞI
ARVENTEK CO-FOUNDER

KADİR DOĞAN
BLITZ SYSTEMS KURUCUSU 
VE GENEL MÜDÜRÜ
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“Bunlardan ilki bu sistemlerin ilk 
olarak tohumlarının atıldığı, kullanımına 
başlandığı ve ciddi gelişimlerin yaşandığı 
savunma sanayii sektörü. Teorik olarak 
ilk insansız sistemler birinci dünya 
savaşından beri hayatımızda ve 21. 
yüzyıla kadar gelişimine hep savunma 
sanayii içerisinde devam etti. 21. 
yüzyılda soğuk savaşın sona ermesi 
ve savunma harcamalarının yüzdesel 
olarak düşmesiyle bu teknolojiler yavaş 
yavaş sivilleşmeye başladı. Bu açıdan 
bakarsak savunma sanayiindeki insansız-
otonom sistem kabiliyetlerinin çok az 
bir kısmının sivilleştiğini görüyoruz. 
Bu sivilleşme en çok otonom araçlarda 
görülüyor. Şu anki trende bakarsak 
otonom kara araçlarıyla birlikte insansız 
hava taksileri, otonom robotlar, taksiler 
ve lojistik gibi alanlarda bu sivilleşmenin 
devam edeceğini söyleyebiliriz. 
Gelecekte özellikle hizmet sektöründe bu 
teknolojilerin daha çok yaygınlaşmasıyla 
birlikte bireylerin kullanım/tüketim 
alışkanlıkların değişmesini bekliyoruz. 
Bu da aslında bireylere çok daha 
fazla otonomi sağlayacak sistemlerin 
gelişmesini beraberinde getiriyor. Var 
olan potansiyelin gerçeğe dönüşmesi 
için bazı kritik problemlerin çözülmesi 

gerekiyor. Özellikle bahsettiğimiz alanlar, 
bireysel kullanıcıları doğrudan etkiledikleri 
için insansız sistemlerin bazı alanlarda 
çok daha etkin kabiliyetler kazanması 
gerekiyor. Bahsettiğimiz kabiliyetler 
genellikle bu sistemlerin karar vermesinde, 
kararı uygulamasında ve kararın 
sonuçlarını değerlendirmesinde yatıyor. 
Bu kabiliyetlerin tamamı ise bizim ‘algı’ 
adını verdiğimiz, görüntüleme sensörleri, 
hareket sensörleri, akustik sensör gibi 
bileşenlerden oluşan, yani bir insanın 
duyu organlarının bir makineye atfedildiği 
bileşenlerin gelişmesi ile olacaktır. Bu da 
sektörün son dönemde en çok yoğunlaştığı 
alanların başında geliyor.”

İHA’LAR YAYGINLAŞTIKÇA 
MEVZUATLARI DA ŞEKİLLENİYOR

İHA’lar kendi güç sistemine sahip 
olan, tehlikeli ya da tehlikesiz 
yük taşıyan, otomatik olarak 
veya uzaktan komuta sistemiyle 
uçurulan pilotsuz hava araçları 
olarak tanımlanıyor. Teknolojinin 
hızla gelişmesiyle birlikte İHA’ların 
farklı sektörlerde veya hobi 
amacıyla sivil amaçlı yaygın 
kullanımı, bu araçların geniş 
kitlelerce kullanımının önünü açtı. 
Bununla birlikte İHA pilotları ve 
İHA sahipleri belli sorumlulukları 
ve yasal yükümlülükleri yerine 
getirme mecburiyetinde.
İHA’lara dair ilk yasal düzenleme, 
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü 
(SHGM) tarafından 2016 yılında 
yayınlanan ve zamanla güncellenen 
İnsansız Hava Aracı Sistemleri 
Talimatı (SHT-İHA) ile gündeme 
geldi. Bu düzenleme devlete ait 
İHA’lar, yalnızca kapalı alanlarda 
kullanılan İHA sistemleri, yere 
veya herhangi bir platforma bağlı 
olan insansız balon ve benzeri 
sistemler ile azami kalkış ağırlığı 
500 gramdan daha az olan 
İHA’lar haricinde kalan tüm İHA 
sistemlerini kapsıyor. Söz konusu 
kurallar İHA kullanıcılarına çeşitli 
lisans ve kayıt yükümlülükleri 
getirirken, kullanılan İHA’larda 
uygulanması gereken teçhizat, 
uçuş programı ve irtifa gibi 
sınırların da çerçevesini belirliyor. 
SHT-İHA’ya göre İHA’lar azami 
kalkış ağırlıklarına göre İHA0 ila 
İHA3 arasında değişen toplam 
4 ayrı sınıfa ayrılıyor. İHA0 ve 
İHA1 sınıflarına giren İHA’ların ve 
bunları kullanacak olan pilotların 
internet üzerinden sisteme kayıt 
ettirilmesi zorunluğu var. İHA2 ve 
İHA3 grubuna ait İHA’ların ise Türk 
Sivil Hava Araçları Siciline tescil 
edilmeleri ve kullanacak pilotların 
mevzuattaki şartları karşılar şekilde 
pilot lisansı alma zorunluluğu 
mevcut. 

İHA’lar aracılığıyla inşaat, sigorta, tarım, lojistik, enerji, 
madencilik ve birçok endüstriye yönelik çözümler 

geliştiriliyor.



58

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) 
Post Kuluçka Programı girişimlerinden 
BukyTalk, katılımcılara “hata 
yapmaktan korkmadan” İngilizce 
konuşabilecekleri bir platform 
sunuyor. Katılımcılarını çevrim içi 
ortamda buluşturan BukyTalk’ın 
amacı, konuşma pratiğinin sosyal 
medyası olmak. 
Ana dili İngilizce olan ya da ana 
dili seviyesinde İngilizcesi olan 
yabancı kültürden konuşmacılar 
ile İngilizce konuşma pratiği 
yapmak isteyenleri bir araya getiren 
BukyTalk’ın, birebir veya grup seansı 
seçenekleri bulunuyor. Seansta 
başlayan sosyalleşme sürecini seans 
sonrasında da devam ettirecek bir 
altyapı sunan platform, eğlenceli 

içerik ve paylaşımlarla öğrenimi canlı 
tutan bir strateji izliyor. Geliştirilen 
araçlarla İngilizceyi kolay öğrenilebilir 
şekilde sunan girişim; katılımcıların 
birbirlerini ekleyebilecekleri, 
mesajlaşabilecekleri, yetenek ve 
ilgi alanlarına göre kapalı ya da açık 
gruplar kurabilecekleri bir sosyal 
ortam sağlıyor. 

KATILIMCI SAYISI 5 BİNE ULAŞTI
BukyTalk aynı zamanda şirket 
çalışanlarına Functional ve 
Engagement adında iki ürün sunuyor. 
Functional, İngilizce pratik seviyeleri 
başlangıç ve orta arasında olan 
kurum çalışanlarına sunuluyor. 
Engagement ise İngilizce pratik 
seviyeleri orta ve ileri seviyede olan 
şirket çalışanlarına sunulan bir 
hizmet. BukyTalk, 2020 yılının Mayıs 
ayından bu zamana kadar 2 binin 
üzerinde katılımcıya hizmet sunarken 
son 22 aylık süreçte 5 bin katılımcıya 
ulaşmayı başardı. Türkiye ve yurt 
dışında ciddi rakiplere sahip olan 
BukyTalk, kullanıcılarına sunduğu 
sosyal ortam ile rakiplerinin bir adım 
önüne geçmeyi amaçlıyor. 

I T O - B T M  H A B E R L E R

İNGİLİZCE PRATİĞİNİN SOSYAL MEDYASI OLMA YOLUNDA
Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) girişimlerinden biri olan BukyTalk, Ingilizce konuşma pratiği yapmak isteyenleri bir 
araya getiriyor. Ingilizce öğrenme sürecini sosyal ortama dâhil eden uygulama, 2022 yılında yurt dışına açılmayı hedefliyor.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
Şekib Avdaviç, Türkiye’nin ABD ve 
Avrupa pazarına yönelik ihracatında 
gözlenen artışların global tedarik 
rotalarında tarihi bir dönüşüme 
işaret ettiğine vurgu yaptı. “Pandemi 
döneminde üretime ara vermeyen 
Türkiye, salgın döneminde dünyanın 
‘B Planı’ oldu. Bu zor dönemde 
üretimimizle dünyanın nefes almasına 
katkı sağladık.” açıklamasında 
bulunan Avdagiç, küresel tedarik 
zincirinde güçlü bir hub olmaya 
odaklanmada, Türkiye’nin tarihi 
bir fırsatın kapısını araladığını 
ve bu fırsatı değerlendirmek için 
olabildiğince hızlı harekete geçilmesi 
gerektiğini belirtti.
Uluslararası sermayeyi çekecek ortamı 
hazırlamanın ve yatırım ortamını 

iyileştirecek adımları hızlandırmanın 
fırsatları kaçırmamak anlamında 
çok önemli olduğunun altını çizen 
Avdagiç, Türkiye ekonomisinin, 
sürdürülebilir büyüme patikasında 
yol almasını önemsediklerini ifade 

ederek, şunları kaydetti: “Rekabetin 
gücü, sürdürülebilirliği ile sınırlıdır. 
Bu çerçevede ekonomimizin mevcut 
büyüme potansiyelinin artırılması 
ve makul bir oranda büyümenin 
sürdürülebilirliğinin sağlanması iş 
dünyamızın temel beklentisidir.”
 
YAPILACAK ÖDEVLER
“Peki ne yapmalıyız?” diye soran 
Avdagiç, yapılacakları “Bize düşen, 
bir an önce yapısal reformları da 
tamamlayarak, makro dengeleri 
tesis ve tahkim etmektir. Uluslararası 
sermayeyi çekecek ortamı hazırlamak, 
yatırım ortamını iyileştirecek adımları 
hızlandırmaktır. Daha da önemlisi, 
ihtiyaç duyulan alanlarda gerekli 
yatırımları selektif olarak etkili şekilde 
teşvik etmektir.” şeklinde özetledi.

“TÜRKİYE HIZLI HAREKETLE DÜNYANIN ‘A PLANI’ HALİNE GELEBİLİR”
Istanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç; tedarik konusunda dünyanın Türkiye’yi ‘B planı’ olarak tercih ettiğini 
belirterek,pandemi döneminde dünya tedarik zincirinin en sağlam halkalarından biri olduğumuzu söyledi.
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı 
Şekib Avdagiç, yaptığı yazılı 
açıklamada, Türkiye ekonomisinin 
yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 
7,4 büyümesinin özel sektörün 
potansiyelini ve üretimdeki kararlılığını 
ortaya koyduğunu kaydetti.

 Türkiye’nin, yönünü cari açığı 
sıfıra indirmeyi esas alan politikalara 
çevirmesinin çok değerli olduğunu 
vurgulayan Avdagiç, “İnanıyorum ki 
2020’ler, Türkiye üretim ve ihracat 
tarihinin bir kırılma noktası olarak 
kayıtlara geçecektir. Bu süreci 
başarıyla tamamladığımızda cari 
açık, kur, enflasyon gibi meseleler 
kalıcı olarak rafa kalkacaktır. Cari 
açığın gündemimizden çıkarılması, 
Türkiye’yi hem ekonomik hem de 
siyasi olarak çok daha iyi bir seviyeye 

taşıyacaktır. İhracat ve sanayii 
üretiminde elde edilen artışın devamı 
ve buna bağlı olarak enflasyon-kur-
faiz üçlüsünün uyumu da büyüme 
trendinin sürekliliğini sağlayacaktır.” 
değerlendirmesinde bulundu.

 Büyümenin niteliğinin önemine 
dikkati çeken Avdagiç, şunları kaydetti: 
“Üçüncü çeyrek büyümesi, Türkiye 

ekonomisinin gücünü yansıtıyor. 
Türkiye, küresel salgın şartlarında yılın 
üçüncü çeyreğinde de büyüme trendini 
sürdürmeyi başarmıştır. Gücünü 
ihracattan alan yüzde 7,4’lük büyüme, 
üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen 
politikaların devamının önemini 
bir kere daha göstermiştir. Türkiye 
ürettikçe büyüyecek, büyüdükçe daha 
da güçlenecektir.” 

Sanayii ve ihracattan beslenen 
büyüme rakamının, Türkiye’nin 
geleceğinin sağlam temeller üzerine 
inşa edildiğinin de bir ispatı olduğunu 
vurgulayan Avdagiç, “Pandeminin 
başından bu yana üst üste beş 
çeyrektir büyüyen ekonomimiz ile 
yakaladığımız bu trendin geçici 
olmadığını anlıyoruz.” ifadesini 
kullandı.

“ÜÇÜNCÜ ÇEYREK BÜYÜMESİ, TÜRKİYE EKONOMİSİNİN GÜCÜNÜ YANSITTI”
ITO Başkanı Şekib Avdagiç, üçüncü çeyrek büyümesinin, Türkiye ekonomisinin gücünü yansıttığını belirterek, “Yüzde 7.4’lük 
büyüme, üretim, ihracat ve istihdamı önceleyen politikaların devamının önemini bir kere daha göstermiştir” dedi.

Startuplara yapılan yatırımlara 
rağbetin arttığı 2021’de, BTM’nin iki 
girişimcisinden daha yatırım haberi 
geldi. Classest, Türkiye’nin kitle 
fonlama ile yatırım alan ilk eğitim 
teknolojisi girişimi oldu. Markalara 
içerik üretim ve yönetim hizmeti veren 

OppZone ise tohum öncesi yatırım 
turunda 4 milyon TL değerleme 
üzerinden yatırım aldı.
Classest, 504 yatırımcısı ile başarılı 
bir yatırım turu geçirdi. Öğrenciler 
için en uygun çalışma programını, 
akademik ve pedagojik yönden de en 

uygun öğretmeni belirleyen bir çevrim 
içi eğitim platformu olan Classest, 
edindiği finansmanla ekip sayısını 
artırıp operasyon gücünü genişletmeyi 
ve daha güçlü pazarlama bütçesiyle 
büyümesini hızlandırmayı hedefliyor.

4 MİLYON TL DEĞERLEME
Markalara içerik üretim ve yönetim 
hizmeti veren yerli bir girişim olarak 
karşımıza çıkan BTM’nin bir diğer 
mezun girişimi OppZone ise tohum 
öncesi yatırım turunda 4 milyon TL 
değerleme üzerinden yatırım aldı. Söz 
konusu yatırım, Figopara’nın Kurucu 
Ortağı ve CEO’su Koray Gültekin Bahar 
tarafından yapıldı. OppZone, aldığı 
yatırım ile ekibinin büyümesini ve 
daha çok markaya ulaşmayı hedefliyor.

BTM’DEN İKİ YATIRIM MÜJDESİ 
BTM girişimleri, 2021’i iki yeni yatırım ile kapatıyor. Çevrim içi eğitim platformu Classest ve markalara içerik üretim ve 
yönetim hizmeti veren OppZone’dan yatırım müjdesi geldi.
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ürkiye İhracatçılar 
Meclisi (TİM), 
Ticaret Bakanı 
Mehmet Muş’un 
katılımıyla Kasım 
ayına ait dış ticaret 
verilerini Ankara’da 

düzenlediği toplantıyla açıkladı. TİM 
tarafından açıklanan verilere göre 
Türk ihracatçıları Kasım ayında, tüm 
zamanların aylık, son 12 ay ve yılın ilk 
11 ayı ihracat rekorları kırdı. Türkiye’nin 
Kasım ihracatı, geçtiğimiz yılın aynı ayına 
göre yüzde 33,4 artışla 21,5 milyar dolara 
ulaştı. Yılın ilk 11 ayında, 2020 yılının aynı 
dönemine göre yüzde 34 artışla 203,1 
milyar dolarlık ihracat gerçekleştiren 
Türk ihracatçısı, son 12 ayda 221 milyar 
dolarlık ihracatla da yıllık hedefi olan 211 
milyar doları aştı.

KASIM AYINDA İKİYE KATLADI
Savunma ve havacılık sektörü ise, 
uluslararası arenada her geçen gün 
pazar payını artırıyor. Salgının etkisi tüm 
hızıyla sürerken ve ülkelerin ilgisinin 
sağlık ilk sırada olmak üzere başka 
alanlara kaymasına rağmen sektör 
ihracatta yeni bir rekora imza attı. 2020 
yılının 11 ayında 1 milyar 999 milyon 
306 bin dolar ihracata ulaşılırken 2021 
yılının aynı döneminde bu rakam yüzde 
39,7 artışla 2 milyar 793 milyon 974 bin 
dolar olarak kaydedildi. 2019 yılında 2.7 
milyar dolarlık ihracatla bu yıla benzer 
bir rekor kıran sektör, bu yılı 3 milyar 
doların üzerinde bir gelirle kapatmaya 
hazırlanıyor. 

Sektörün Kasım ayı ihracatı ise, 

geçtiğimiz yılın aynı ayına göre 384 
milyon 529 bin dolara ulaştı. Ekim 
ayında 301 milyon 406 bin dolar 
şeklinde gerçekleşen ihracat, Kasım 
ayında 384 milyon 529 bin dolar olarak 
kaydedildi. Böylece savunma sanayii 
ihracatları, Ekim ayında elde edilen 
rakamı neredeyse ikiye katlayarak 
tüm yılın en yüksek seviyesini gördü. 
Sektörün Kasım ayı özelinde Türkiye’nin 
toplam ihracatından aldığı pay 1,8’e 
yükseldi. TİM’e göre 2020 yılının Ocak-
Kasım tarihleri arasında sektörün 
toplam ihracatı, 1 milyar 999 milyon 
dolar olarak gerçekleşirken, bu rakam 

2021 yılının aynı dönemine göre yüzde 
39.7 artarak 2 milyar 793 milyon dolar 
seviyelerine yükseldi. Son 12 ayda 3 
milyar dolar barajını aşan savunma 
sanayii ihracatının 2021 yılını da 3 milyar 
doların üstünde kapatacağına kesin 
gözüyle bakılıyor.

İLK SIRADA ABD VAR
Savunma ve havacılık sanayiinin 
gerçekleştirdiği ihracatın üçte birden 
fazlası ABD’ye yapılıyor. Yılın 11 
ayında 1 milyar 32 milyon dolar olarak 
açıklanan rakamla ABD’ye yapılan 
ihracat geçen yıla göre yüzde 50,2 

SAVUNMA SANAYİİ İHRACATI  
3 MİLYAR DOLARI AŞTI

Savunma sanayiindeki ihracat, Kasım ayında tüm yılın en yüksek rakamı olan 
384 milyon 529 bin dolara yükselirken, ilk 11 aydaki ihracat yüzde 39,7 artışla 

2.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Sektörün 1 milyar dolarlık satış hacmini ise 
sadece ABD pazarı oluşturuyor.

T
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gerçekleştirilen Bangladeş, bu yıl 
aynı dönemde 62,6 milyon dolara 
yükselerek Asya’da en güçlü ihracat 
pazarı unvanını aldı. Dikkate değer 
bir diğer gelişme ise sektör tarafından 
hiç ihracat yapılmayan Çin’e, bu yılın 
ilk 11 ayında 31,2 milyon dolarlık 
ihracat yapılmasıydı. İl bazında Ocak-
Kasım döneminde en fazla savunma 
ve havacılık sanayii ürünü ihracatı 
yapılan şehir İstanbul oldu ve ihracat 
yıllık bazda 1.3 milyar dolar olarak 
kaydedildi. İstanbul’u 610 milyon 
dolarla Ankara, 279.3 milyon dolarla 
Eskişehir, 244.6 milyon dolarla Konya ve 
92.5 milyon dolarla İzmir takip etti.

arttı. ABD’nin ardından 192,1 milyon 
dolar ile Karabağ Savaşı’nda Türk 
İHA, SİHA ve zırhlı araçlarını kullanan 
Azerbaycan geldi. Üçüncü sıraya 
yerleşen Katar’a ise 180,5 milyon dolar 
ihracat gerçekleştirildi. Türkiye’den 
zırhlı araçlar, deniz platformları ve silah 
sistemleri alan Katar’a geçen yılın ilk 
11 ayında 43.6 milyon dolarlık ihracat 
yapılmıştı. Bu yılın aynı döneminde 
ise yüzde 315 artışla 180.5 milyon 
dolarlık ürün ihraç edildi. Savunma ve 
havacılık alanında karşılıklı imzaların 
atıldığı Ukrayna’ya ise 123,3 milyon 
dolarlık ihracat yapıldı. Asya bölgesinde 
geçen yıl 1,1 milyon dolarlık ihracat 

Savunma ve havacılık sanayiinin gerçekleştirdiği ihracatın 
üçte birden fazlası ABD’ye yapılıyor. Yılın 11 ayında 1 milyar 

32 milyon dolar olarak açıklanan rakamla ABD’ye yapılan 
ihracat geçen yıla göre yüzde 50,2 arttı.

SAVUNMA VE HAVACILIK SANAYİİSİ İHRACATI (MİLYAR DOLAR)

384,5  
MİLYON DOLAR

Savunma sanayii Kasım ayı ihracatı

2,8  
MİLYAR DOLAR

Savunma sanayii 2021 ihracatı

2,80
2,74

2,03
2,28

2018

2019

2020

2021
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir tarafından yapılan açıklamaya 
göre Aksungur SİHA’nın ilki Deniz 
Kuvvetleri Komutanlığı’na teslim 
edildi. Başkan Demir, sosyal medya 
hesaplarından yaptığı paylaşımda, 
“İlk Aksungur’u teslim ettik. TUSAŞ 
tarafından üretilen yerli ve milli 
Aksungur SİHA, testleri başarı ile 
tamamlayarak DzKK’ya teslim edildi. 
Aksungur SİHA, 750 kilogram faydalı 
yük kapasitesine ve en az 50 saat 
uçuş süresine sahip. Hayırlı olsun.” 
ifadelerine yer verdi. Yüksek faydalı 
yük kapasitesi ile kesintisiz çok rollü 
istihbarat, gözetleme, keşif ve taarruz 
görevleri gerçekleştirme kapasitesine 
sahip Aksungur SİHA, 18 ay gibi kısa 
bir sürede geliştirildi. Sahip olduğu 

ARAT Projesi ile seyir füzeleri başta 
olmak üzere, benzer itki seviyesi 
ihtiyacı olan platformların motor 
ihtiyacının yerli ve milli imkânlarla 
sağlanması hedefleniyor. Yüksek irtifa 
ve zorlu çevresel şartlarda çalışacak 
özellikte bir tasarım ve kalifikasyona 
sahip olacak ARAT motoru, seyir 
füzelerinin de önemli bir ihtiyacını 
karşılayacak. Bu kapsamda, SOM ve 
Atmaca füzelerinde kullanılmak üzere 
geliştirilen KTJ-3200 motorundan 
daha verimli, yakıt sarfiyatı daha az, 
itkisi daha yüksek bir turbojet motor 
geliştirilecek. T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. 
Dr. İsmail Demir, törende yaptığı 
konuşmada, Türkiye’nin küresel bir 
güç olma yolunda kararlılıkla yürümek 

SATCOM faydalı yüküyle görüş hattı 
ötesi operasyon esnekliği sağlayan 
Aksungur SİHA, üç farklı EOIR kamera, 

zorunda olduğunu söyledi. Savunma 
sanayiindeki ihtiyaçlar için uzun 
vadede Türkiye’nin kendi göbeğini 
kesme zorunluluğu bulunduğunu 
vurgulayan Başkan Demir, “Bu süreçler 
sancılı geçti. Gerek maliyet gerekse 
zaman olarak bedeller ödedik. Belki 
yine hazır alıma gitseydik bundan 
daha az bedeller öderdik. Bu konforu 
çok uzun yıllar önce Türkiye yaşadı 
ve bu mantalitenin belki rahatını 
gördü operasyonel anlamda. Artık 
küresel güç olmak istiyorsak, eğer milli 
çıkarlarımızı her şeye, bütün baskılara 
rağmen savunmak istiyorsak, empoze 
edilmek istenen yaptırım uygulama ve 
kısıtlamalara karşı direnmek istiyorsak 
bu yolculuğa çıkmak zorundayız.” 
dedi.

500 libre sınıfı Teber 81/82, Kanatlı 
Güdüm Kiti 82, yerli motor PD170 gibi 
birçok ekipman barındırıyor. 

AKSUNGUR SİHA’DA İLK TESLİMAT GERÇEKLEŞTİ

ARAT İÇİN İMZALAR ATILDI

Türk savunma sanayii bünyesinde geliştirilen silahlı insansız hava aracı (SIHA) Aksungur’un ilk teslimatı Deniz Kuvvetleri 
Komutanlığı’na yapıldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) ile Kale Arge arasında Türkiye’nin yeni turbojet motoru ARAT için 
sözleşme imzalandı. ARAT Projesi’nin tanıtımı ve imza töreni Savunma Sanayii Başkanlığı’nda gerçekleştirildi.
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Çalıştayda bir konuşma yapan 
Savunma Sanayii Başkanı (SSB) 
Başkanı İsmail Demir, “T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı olarak ihtiyaç 
makamlarımızın hâlihazırdaki 
ihtiyaçlarının yanı sıra, geleceğin 
muharebe ortamlarına hazır hale 
gelebilmesi için çalışmalarımıza uzun 
zamandır devam ediyoruz. Başkanlık 
olarak, ihtiyacın belirlenmesi 
sürecindeki desteklerimiz ve 
katkılarımız yanında, ihtiyacın 
Başkanlığımıza bildirilmesinden 
itibaren iç süreçlerimizin kısaltılması 
ve ürünün en kısa sürede ihtiyaç sahibi 
makam envanterine girmesi için tüm 
paydaşlarımızın desteğini arkamızda 
hissederek çalışmalarımıza devam 

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, sosyal 
medya hesaplarından STM ve MKE 
A.Ş. iş birliğiyle geliştirilen BOYGA 
Mühimmat Bırakan İnsansız Hava 
Aracı’nın görüntülerini paylaştı. 
Başkan Prof. Dr. İsmail Demir yaptığı 
paylaşımda “Yeni fonksiyonlarla 
farklı görevler üstlenecek Mini İHA 
geliştirmelerimizin son örneği BOYGA 
Mühimmat Bırakan İHA! BOYGA, 81 
mm havan mühimmatını geliştirilmiş 
balistik kestirim algoritması sayesinde 
hedef üzerine bırakıyor.” ifadelerine 
yer verdi.

İlk kez 15’inci Uluslararası 
Savunma Sanayii Fuarı (IDEF’21) 
sırasında tanıtılan BOYGA İHA, hedefe 
81 milimetrelik havan mühimmatı 

etmekteyiz. Yürüttüğümüz projelerde 
dikkat ettiğimiz hususlardan biri de 
bizzat harekât sahasında bulunmuş 
ve bulunan kullanıcıdan geri bildirim 
almak suretiyle sürekli gelişimin 
sağlanması ve ürünün mevcut 
teknoloji kısıtları çerçevesinde 
envanterden çıkana kadar ihtiyacı 
karşılayacak şekilde tasarlanması 
konusunda gösterdiğimiz gayret ve 

hassasiyettir.” dedi.
Geleceğin muharebe ortamında 

hangi yeteneklere ihtiyaç duyacaklarını 
ve bu yetenekleri muharebe sahasında 
hangi silah sistemleriyle elde 
edeceklerini bugünden tasarladıklarını 
ifade eden İsmail Demir, ihtiyaçların 
ileri teknoloji, yüksek kalite ve 
zamanında karşılanması konusunda 
çalışmalarını sürdürdüklerini söyledi.

bırakabiliyor. Mühimmatsız ağırlığı 
13.5 kilogram olan BOYGA; 15.6 
kilogram azami kalkış ağırlığına, 
1 adet 81mm havan ile 35 dakika 
havada kalış süresine, 1.500 metre 
(AGL) azami uçuş irtifasına ve 20 
m/s seyrüsefer hızına sahip. İki 
Eksen gimbale sahip olan BOYGA, 

HD 720P çözünürlükte ve 10x optik 
yakınlaştırma yeteneğine sahip 
bir kamera sistemi taşıyor. 10.1 inç 
dokunmatik ekran üzerine inşa edilen 
yer kontrol istasyonundan kontrol 
edilen BOYGA’nın C Bant datalink 
üzerinden 8 kilometre kontrol menzili 
bulunuyor.

“GELECEĞİN MUHAREBELERİNE HAZIRLANIYORUZ”

BOYGA, ATIŞ TESTLERİNİ BAŞARIYLA GERÇEKLEŞTİRDİ

Aselsan tarafından düzenlenen Kara ve Silah Sistemleri Çalıştayı’na Prof. Dr. Ismail Demir’in yanı sıra, Millî Savunma 
Bakanlığı, Içişleri Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı, Aselsan ve sektörde faaliyet gösteren firmaların temsilcileri katıldı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve 
Ticaret AŞ (STM) ve Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) tarafından gerçekleştirilen BOYGA projesi tamamlandı. Maksimum 
kalkış ağırlığı 15,6 kilogram olan BOYGA, atış testlerini başarıyla gerçekleştirdi. 
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Bu yıl ikincisi düzenlenen “Siber 
Güvenlik Haftası” 22-26 Kasım 
tarihleri arasında gerçekleştirildi. 
Yerli siber güvenlik ekosisteminin 
gelişimine katkı sağlamak, bu 
alandaki iş birliklerini artırmak, 
kamu, özel sektör ve akademiyi bir 
araya getirmek amacıyla yapılan 
etkinlik, Millî Siber Güvenlik Zirvesi 
ve Fuarı ile başladı. 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail 
Demir, açılış töreninde yaptığı 
konuşmada, bugünün dünyasında 
teknolojiye ve veriye hükmedenin, 
veriyi dijital ortamda üreten, 
kullanan ve saklayan tüm unsurlara 
da hükmedebildiğini söyledi. Bu 
çerçevede “güvenlik” kavramının 
anlamının da dijitalleşmeyle birlikte 
büyük ölçüde değiştiğini vurgulayan 

ASELSAN, Türk Havacılık ve Uzay 
Sanayii, ROKETSAN, HAVELSAN ve 
STM’nin de katkılarıyla destek verdiği 
Vizyoner Genç KÖK Programı, lisans 
eğitiminin ikinci yılına geçen üniversite 
öğrencilerine hitap ediyor. Usta çırak 
rehberliği, eğitim, vizyon ve destek 
programlarından oluşan KÖK, gelecekte 
daha fazla öğrenciye ulaşmayı 
hedefliyor. Tanıtım toplantısında bir 
konuşma yapan T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. 
İsmail Demir, “Vizyoner Genç KÖK 
Programı”nın, Türkiye’nin küresel 
güç olma vizyonuna önemli katkı 
sağlayacağını belirtti. Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip Erdoğan’ın “TEKNOFEST 

Prof. Dr. İsmail Demir, bir ülkenin 
güvenliği ve savunması için dijital 
platformun önemine işaret etti. Prof. 

Dr. İsmail Demir, hizmet verdikleri 
Türk Silahlı Kuvvetleri’nin, İçişleri 
Bakanlığı’nın ve Milli İstihbarat 
Teşkilatı’nın geniş ölçüde siber 
güvenlikle ilgili projeler yaptığını 
ve talepte bulunduğunu aktararak, 
bu talepleri karşılamak için bir an 
önce ürünleşmeye, yerlileşmeye 
ve millileşmeye ihtiyaç olduğunun 
altını çizdi. 

Kamu başta olmak üzere 
çok geniş ölçüde siber güvenlik 
ürünlerinin yabancı kaynaklı 
olmasının kendilerini bir anlamda 
alarma sevk ettiğini ve bir an önce 
adım atılması ihtiyacını gündeme 
getirdiğini belirten Başkan Prof. 
Dr. İsmail Demir, bu doğrultuda 
Türk Silahlı Kuvvetlerine ait Siber 
Savunma Merkezi (SİSAMER) 
Projesi’ni yürüttüklerini bildirdi.

SİBER GÜVENLİK HAFTASI’NDA MİLLİLEŞMENİN ÖNEMİ VURGULANDI

GENÇLER “KÖK”TEN YETİŞECEK

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ile T.C. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi himayesinde düzenlenen 
“Siber Güvenlik Haftası” etkinlikleri, Milli Siber Güvenlik Zirvesi ve Fuarı ile açılış yaptı.

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı himayesinde başlatılan Vizyoner Genç KÖK Programı, öğrencilerin 
üniversite öğrenimleri sürecinde sektöre hazırlanması ve Türk savunma sanayiindeki nitelikli insan kaynağı ihtiyacının 
karşılanması amacını taşıyor. 

S A V U N M A  S A N A Y I I  H A B E R L E R I

gençliği” vurgusuna işaret eden 
Başkan Demir, “TEKNOFEST aslında 
potansiyelin ne olduğuyla ilgili bir 
gösterge oluşturdu. İnşallah bu 
potansiyelin müthiş bir enerjiyle ortaya 
çıktığını göreceğiz.” dedi.

SANAYİİ VE TEKNOLOJİ SEFERBERLİĞİ 
Savunma sanayiiyle başlamış olsalar 
da KÖK programının bir bilgi, bilim, 
sanayii ve teknoloji seferberliği 

olduğunun altını çizen Prof. Dr. 
İsmail Demir, Türkiye çapında benzer 
amaçlarla yürütülen birçok programın 
birlikte koordine edilmesinin önemine 
işaret etti. Başkan Demir, “Herkes 
kendi bulunduğu ortamda en iyisini 
yapma idealiyle bazı programlar 
başlatabilir ama bunlar birbirinden 
habersiz yürüyorsa gereken sinerjiyi 
oluşturamayız. Bunun için KÖK 
programı bir modeli, bir kavramı 
ortaya koyacak ve bir pilot programı 
olacak. Bu pilot programın başarıları, 
diğer programları tetikleyecek. Türkiye 
çapında bir kar topu olarak başlayıp, 
büyük bir çığa dönüşmesini bekliyoruz.” 
ifadelerini kullandı.
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T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
sosyal medya hesaplarından yaptığı 
açıklamada, silah sistemlerinin 
tamamında dışa bağımlılığı sona 
erdirmekte kararlı olduklarını 
vurguladı. Başkan Demir sosyal 
medya hesaplarından yaptığı 
paylaşımda, “Birden fazla çeşit 
mühimmat atabilen ilk çoklu 

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından 
başlatılan projeler sonucunda Türk 
savunma sanayii tarafından yerli ve 
milli imkânlarla üretilen insansız kara 
araçları (İKA) Ankara’da düzenlenen 
bir törende hünerlerini sergiledi. 
İnsansız Kara Araçları ve Askeri 
Robotik Teknolojiler Töreni’ne T.C. 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii 
Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir’in yanı 
sıra, Millî Savunma Bakanlığı, İçişleri 
Bakanlığı, Savunma Sanayii Başkanlığı 
ile İKA üreticisi firma yetkilileri ve sektör 
temsilcileri katıldı.

Törende T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı ile FNSS 
firması arasında Ağır Sınıf İnsansız 
Kara Aracı; T.C. Cumhurbaşkanlığı 
Savunma Sanayii Başkanlığı ile 
Aselsan, Best Grup, Elektroland ve 
Havelsan firmaları arasında ise Orta 
Sınıf İnsansız Kara Araçlarına dair 
imza töreni gerçekleştirildi. İmza atan 
firmaların yanı sıra; orta sınıfta çözüm 
ortağı olarak yer alan Tekatron, Ulusal 
Makine ve Katmerciler; hafif sınıf 
insansız kara aracı üreticileri Esetron, 

bombaatarımız TG40-BA, ayarlanabilir 
kızaklı optik nişangâha ve etkili 
atışlara sahip. Sektörümüzün başarılı 
temsilcisini tebrik ediyoruz” dedi. 
TG Savunma tarafından geliştirilen 
ve kalifikasyon testleri başarıyla 
tamamlanan çoklu bombaatar 
TG40-BA ile 40x46 milimetre düşük 
hızlı ve 40x51 milimetre orta hızlı 
mühimmatlar kullanılabiliyor. 

Hoytek, Altınay, Arox, Elektroland ile 
proje paydaşları Kuartis, Milsoft, Ras 
Teknoloji firmalarının yetkilileri de 
toplantıya katıldı. Törende konuşan 
T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma 
Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 
“Muharebe sahasının çok yakın 
gelecekte tamamen insansız sistemlere 
bırakılması düşünülmemekle birlikte 
uzun vadede insansız sistemlerin pek 
çok farklı konseptte insan gücünün 
yerine geçeceği, çoklu operasyon 
ihtiyaçlarını karşılamak üzere insansız 
kara, hava ve deniz araçlarının 
birlikte çalışmasının savaşların seyrini 

değiştireceği ve geleceğin muharebe 
sahasının mürettebatlı ve mürettebatsız 
unsurlardan oluşacağı öngörülmektedir. 
Bu öngörüden yola çıkılarak insansız 
kara araçlarına yönelik çalışmalarımızı 
hem mevcut gereksinimleri en hızlı 
şekilde karşılamak; hem de uzun 
vadeli ihtiyaçları belirleyerek geleceğin 
teknolojilerinde insansız kara araçları 
alanında dünyada öncü olmak 
hedefini göz önünde bulundurarak 
yapmaktayız.” dedi. Tören sonrasında 
firmalar tarafından geliştirilen İKA’lar, 
zorlu arazi şartlarında çalışmalarını 
temsilen kabiliyetlerini sergilediler.

İLK ÇOKLU BOMBAATAR GÖREVE HAZIR 

TÜRK İKA’LARI KABİLİYETLERİNİ GÖSTERDİ

Türk silah sanayii, T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda dışa bağımlılığının azaltılması 
çalışmalarını sürdürüyor. Bu çalışmaların son örneği olan TG40-BA, Türkiye’nin ilk çoklu bombaatarı olarak kayıtlara geçti.

Insansız Kara Araçları ve Askeri Robotik Teknolojiler Töreni’nde konuşan T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı 
Prof. Dr. Ismail Demir, insansız kara araçlarına yönelik çalışmalarını geleceğin teknolojilerinde dünyada öncü olmak 
hedefiyle de yaptıklarını vurguladı.
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L E N S

ULUĞ BEYGÖKYÜZÜNÜ AYDINLATAN EMIR:
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şehirlerinde imar edilen çok sayıdaki 
medrese, cami, han, hamam, vakıf 
imâreti ve sarayların arasındaki 
Semerkant’ta yapılan Uluğ Bey Medresesi 
ise mimari anlamda Uluğ Bey’in 
yaptırdığı en başarılı eser oldu. 

En seçkin ilim adamlarının 
araştırmalarını sürdürdüğü bu merkezde, 
özellikle riyazi ilimlere olan aritmetik, 
cebir, geometri ve astronomi sahalarında 
tüm insanlığın istifadesine sunulacak 
zirve eserler ve buluşlar ortaya çıktı. 
Uluğ Bey, ilmi müesseselere aktardığı 
devlet yatırımlarının yanı sıra İslam 
dünyasının dört bir yanındaki döneminin 
başarılı din, ilim, sanat ve edebiyat 
adamlarına davetler veriyor, onları el 
üstünde tutuyordu. Bu çağrısına özellikle 
Türkistan, İran ve Anadolu’dan pek çok 
ilim adamı icâbet ediyordu.

ASTRONOMİYE ASIRLARCA  
KAYNAK OLDU
İlim adamlarının en meşhurları 
arasında sayılan Kadızâde-i Rumî, 
Cemşit el Kâşî ve Ali Kuşçu döneminin 
zirve astronomları olarak matematik 
ve astronomiye çok önemli katkılar 
sundular. İslam dünyasının ikinci büyük 
ve belki de en önemli rasathanesinin 

inşasına 1428 yılında başlandı. Uluğ 
Bey’in ilmi çevresine mensup astronomi 
duayeni Cemşit el Kâşî’nin tavsiye ve 
katkılarıyla ise yapımı hızla tamamlandı. 
Başına, bir başka duayen astronom olan 
Bursalı Kadızâde-i Rumî’nin getirildiği 
rasathane, büyük bir gözlem evi hâline 
getirildi. 

Semerkant Rasathanesi’nde, 
dönemin astronomi anlayışına ve 
ihtiyacına uygun olarak güneş, ay, 
çıplak gözle görülebilen beş gezegen ve 
yıldızlara ait gözlemler gerçekleştirilerek 
konumları ve hareketleri kaydediliyordu. 
Semerkant Rasathanesi’nde olgunlaşan 
ilk çalışmalar, 1440 yılında meyvesini 
verdi ve gökyüzünü aydınlatan 
astronomi cetvellerinin toplandığı 
Zîc-i Uluğ Bey adlı eser, tamamlanarak 
Bilge Emir Uluğ Bey’e sunuldu. Farsça 
yazılan bu Zîc, daha sonra Arapça, 
Türkçe ve Avrupa dillerinin pek çoğuna 
çevrilerek asırlarca kaynak olarak 
kullanılan bir astronomi eseri oldu. Bilim 
dünyasında XV. yüzyıl astronomu olarak 
değerlendirilen Uluğ Bey, 1449 yılında 
hacca giderken öldürülmüştür. Uluğ 
Bey’in türbesi, Semerkant’ta, dedesi 
Timur’un me zarı ile birlikte aynı çatı 
altında bulunmaktadır.

Savunma sanayinin öne çıkan tarihî kişilikleri ile okurlarımızı buluşturmayı 
hedeflediğimiz konu dizimizde; Türk tarihinin matematik ve astronomi alanındaki 

muhteşem dehası Uluğ Bey’i kaleme aldık.

imur İmparatorlu-
ğu’nun dördüncü 
sultanı, Türk 
matematikçi ve 
astronomi bilgini 
Uluğ Bey; 1393 yılında 
Güney Azerbaycan’ın 

Sultaniye kentinde dünyaya geldi. 
Timur’un oğlu Şahruh’un büyük oğlu 
Uluğ Bey, kendi döneminde naklî ve aklî 
ilimlerin merkezi hâline gelen Semerkant 
Rasathanesi’ni yaptırdı. Bu devâsa 
rasathaneyi ise “Zîc-i Uluğ Bey” adını 
verdiği eseri ile taçlandırdı. Semerkant’ta 
temelleri yükselen yeni rasathane, 
teleskop icat edilene kadar tüm dünyada 
astronomiye yön verecek çalışmaların 
yapıldığı bir bilim merkezi hâline geldi. 
Babası Şahruh tarafından, 1409 yılında 
Maveraünnehir bölgesinin yönetimine 
getirildiğinde henüz 16 yaşında olan 
Uluğ Bey, mirzâlar arasında dedesi 
Timur’un gözdesi olması nedeniyle “Uluğ 
Bey Emîr-i Kebîr” olarak anılıyordu. 
Geleneksel dini ilimler, mantık, 
matematik ve astronomi alanında iyi bir 
eğitim alan Uluğ Bey, 40 yıl süren devlet 
adamlığını ilim ve fenne hizmet etmeye 
adadı. Uluğ Bey, geometri alanında 
yaptığı araştırmaların yanında Zîc-i İlhânî 
tarzında kaynak astronomi eserlerini de 
tetkik ederek, gördüğü ölçüm hatalarını 
ve eksikliklerini düzeltecek yetkinliğe 
ulaştı. Tüm bu ilmî yetkinliğinin yanı sıra 
Uluğ Bey, Kur’an-ı Kerim’i yedi kıraat 
üzeri okuyacak kadar kıraat ilminde de 
yükseldi. 

ULUĞ BEY MEDRESESİ, İLME IŞIK OLDU
Timurlular zamanında ekonomik ve 
kültürel gelişimi hızlanan Maveraünnehir 
şehirleri, 15. yüzyılın başlarından itibaren 
Timur Hükümdarı Şahruh ve Uluğ Bey 
tarafından izlenen politikalarla bu 
gelişimin zirvesine ulaştı. Bu dönemde 
özellikle imâr faaliyetlerine önem verildi. 
Başta Semerkant olmak üzere Emir 
Uluğ Bey idaresindeki Maveraünnehir 

T

Uluğ Bey Medresesi, mimarî anlamda Uluğ Bey’in 
yaptırdığı en başarılı eser oldu. 



avunma sanayii, 
medikal, güvenlik ve 
inşaat sektörü gibi 
çeşitli sektörlerde 
faaliyet göstermek 
üzere 2020 yılında 
yola koyulan 

Turing Kimya; radyasyondan korunma 
kalkanının yanı sıra endüstriyel ve özel 
amaçlı boyalar ve savunma sanayinde 
kullanıma uygun tekstiller de üretiyor. 
Bor minerallerini kullanarak ürettiği 
dünyanın ilk kurşunsuz radyasyon 
koruma kalkanıyla ismini duyuran 

Turing Kimya, Anti-rad adını verdikleri 
koruma kalkanıyla kurşun bazlı koruma 
çözümlerinin yerini almaya hazırlanıyor. 
Aynı zamanda X ve gama ışınlarına 
yönelik koruyucu ürünler de geliştiren 
firmanın kurucu ortağı Muhammet Emin 
Çağlar sorularımızı yanıtladı. 

Turing Kimya’nın kuruluşundan 
bahseder misiniz?  
Turing Kimya olarak 25 Şubat 2020’de 
kurulduk. İlk olarak çalışmalara iki kişi 
başladık ve Ar-Ge çalışmaları iki seneye 
yakın sürdü. Şu an geldiğimiz noktada 
altı kişiyiz ve ekip büyümeye devam 
ediyor. 

Bor minerali kullanılarak ürettiğiniz 
radyasyondan korunma çözümleriniz 
dünyada bir ilk… Geliştirdiğiniz ürünler 
hakkında bilgi verebilir misiniz? 
Ürettiğimiz yüksek teknolojili ürünlerle, 
ülkeye katma değer ve fayda oluşturma 
amacıyla kurulan Turing Kimya’da 
ürünlerimizin aslında 13 ayrı özelliğe 
sahip olduğunu söyleyebilirim. Bunlar; 
esneklik, homojenlik, düşük maliyet, 
yüksek korozyon direnci, darbe 
mukavemeti, düşük yoğunluk, nem 
almama, kolay şekillendirebilme, izole 
gerek olmadan depolama, uygulama 
kolaylığı, geri dönüşüme uygun, 
standartlarla doğrulanmış yüksek 
radyasyon tutuculuğu gibi birçok 

özellikten oluşuyor. Altı çizilmesi gereken 
en büyük avantajı ise kurşunsuz ve 
çevreci bir ürün olması. 

Geliştirmiş olduğunuz ürünlere hangi 
sektörler tarafından ihtiyaç duyuluyor?
Pek çok sektörden bahsedebiliriz. 
Örneğin sağlık sektöründe, görüntüleme 
ve tanı amaçlı X-ışını yayan cihazları 
kullanan ve nükleer tıp alanında 
çalışan sağlık sektörü çalışanlarını 
yakından ilgilendiriyor. Diğer yandan 
tekstil sektöründe, kurşunun toksik 
etkilerinden yola çıkıldığında, radyasyon 
koruyucu tekstil ürünlerinin kurşun 
içermeyecek malzemelerden yapılması 
çok önemli. Biz de kompozit malzeme 
kaplama metoduyla kurşunsuz tekstil 
ürünlerinin geliştirilmesi çalışmalarına 
devam ediyoruz. Boya endüstrisinde 
ise ürettiğimiz kompozit malzeme 
ile geliştirdiğimiz kurşunsuz boya, 
radyasyon ışınlarına karşı koruma 
özelliğine sahip. Bu boyalar da tıp, 
savunma sanayii, ilaç sanayii, sivil 
havacılık, uçak sanayii ve nükleer 
santrallerden yayılan radyasyona 
mukavemet gösterecek kimyasal 
uygulamalar olarak öne çıkıyor. Ayrıca 
ürünlerimiz; güvenlik sektöründe X-ışını 
paket kontrol cihazları zırhlamasında, 
savunma sanayide kullanılan kimyasal/
biyolojik/radyoaktif saldırılarda 
koruyucu özellikte ürünler ile radar 
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M I L L I  T E K N O L O J I L E R

“ÖNEMLİ BİR KAYNAĞA KULLANIM ALANI 
SAĞLAMAK GURUR VERİCİ”

TURING KIMYA KURUCU ORTAĞI MUHAMMET EMIN ÇAĞLAR 

Teknopark İstanbul firmalarından Turing Kimya; sağlıktan tekstile,  
güvenlikten savunma sanayiine kadar çok çeşitli sektörlerde kullanılmak üzere radyoaktif 

ışınlara karşı koruma sağlayan malzemeler geliştiriyor. Dünyada ilk kez bor minerali 
kullanarak radyasyondan korunma çözümleri üreten Turing Kimya’nın kurucu ortağı 

Muhammet Emin Çağlar ile konuştuk.

S

MUHAMMET 
EMİN ÇAĞLAR
TURING KIMYA 
KURUCU 
ORTAĞI



sistemlerde, inşaat sektöründe ise 
radyasyon etkilerini azaltmaya yönelik 
yapı malzemeleri ile sıhhi tesisat 
malzemeleri imalatlarında kullanılıyor.

Seri üretiminiz Teknopark İstanbul 
içerisinde mi gerçekleşiyor? 
Geliştirdiğiniz ürünü nasıl 
ticarileştirdiniz?
Teknopark İstanbul’da laboratuvarımız, 
Teknopark dışında ise üretim yerimiz var. 
Ürün ticarileştirmede ilk başladığımız 
nokta; radyasyona karşı kullanılan 
kurşun plakaların yerine yarı mamul 
olarak kullanılan Anti-rad plakaların 
satışı oldu.
Türkiye’de sadece bu alanda kullanılmak 
üzere yıllık 40 milyon dolarlık ham 
madde ithalatı olduğunu söyleyebiliriz. 
Konumuzun kısa sürede ‘Yeşil 
Mutabakat’ başlığı altına gireceğini ve 
muhtemelen önce ülkemizde sonra 
dünyada kurşun yerine ürünlerimize 
doğru yönelmeler olacağını 
düşünüyoruz.

Teknopark İstanbul ve Cube Incubation 
içerisinde yer almanın sizler açısından 
ne gibi faydaları var?
Bu ekosistemler, artık sadece hız ve bilgi 
odaklı olmaya dönen ekonomik ve ticari 
sistemlerde, yeni kurulan yapılar için 
eşsiz avantajlar sağlıyor. Bu avantajlar, 
sadece vergi ya da ekonomik destek 
değil, daha da önemlisi aktif çalışma 
alanlarının birliktelikler kurulması için 
iyi bir altyapı sağlaması. Teknopark 
gibi üst kurumların yol göstericilik 
açısından bir girişime sağladığı faydalar 
ise yadsınamaz. Ayrıca ödül aldığımız 
yarışmalara Teknopark çatısı altında 
katıldık. Onların sadece bu yarışmalara 
katılımda bizlere kılavuzluk etmeleri bile 
eşsiz faydalarına bir örnek.

Hem bor madeni Türkiye için stratejik 
bir alan hem de sizin ürünleriniz 
özelinde de low-tech olarak kabul 
gören kurşunun, bor madeni ile high-
tech klasmanına girmesi söz konusu. 
Bu konudaki düşünceleriniz nelerdir?
Bu bizim için başarıdan öte, ülkemizdeki 
önemli bir kaynağa kullanım alanı 
oluşturduğu için bir gurur kaynağı. İlk 
günden itibaren çalışırken bu sonucu 

hayal etmiştik ve bu konuda başarıya 
ulaşmak bizi çok memnun etti.

İstanbul Uluslararası Buluş Fuarı’nda 
(ISIF’21) GRAND PRIX Kupası’nı 
kazanmak sizlere neler hissettirdi?
Her ne kadar buluşumuzu çok 
kıymetli bulsak da bu kadar büyük bir 
organizasyonda birinci olmak bizi çok 
mutlu etti. Bu yarışmada olan diğer 
katılımcıları gördüğümüzde daha da 
gururlandık.

Türkiye’deki araştırmalara verilen 
destekler sizce yeterli mi?
Destek asla yeterli olmaz. Fakat 
gidilen yol doğru ve her geçen sene 
bu sonuçların daha fazla alınacağına 
eminiz. Burada önemli olan 
araştırmalara verilen desteğin az ya 
da çok olmasından ziyade, gerek birey 
gerek kamu gerekse özel sektörün “Ben 
ne yapabilirim, bu ekosisteme ne kadar 
girebilirim?” diye düşünmesi. Başarıya 
giden yollar destek miktarından değil 

niyet ve kararlılıktan geçer.

Sizce start-up firmalarının 
desteklenmesi için neler yapılması 
gerekiyor? 
Bu konuda yapılanlara baktığımızda 
doğru yolda gidildiği görülüyor. Firmalar 
arası sürekli iletişimin sağlanması ve 
start-up’ların bağlantılarının gelişmesiyle 
sürecin daha da iyi yönde ilerleyeceğini 
düşünüyorum. Onun dışında start-up 
firmalara, esas faaliyetleri dışında olan 
destekleyici görevler merkezi olarak 
verilebilir. Bu da etkinlik ve hız sağlar, 
verimliliği artırır. Bu yolların gün geçtikçe 
geliştiğini görüyoruz. 

Turing Kimya’nın faaliyetleri arasında 
neler var? 
Ürün skalamıza kurşunsuz radyasyon 
önleyici plaka ile başladık. Şu an 
kurşunsuz kumaş üretiyoruz. Arkasından 
dikey olarak gama ışınlarına sonra da 
elektromanyetik dalgalara karşı koruma 
sağlayacak çözümler üreteceğiz. 
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“Burada önemli olan araştırmalara verilen desteğin az ya 
da çok olmasından ziyade, gerek birey gerek kamu gerekse 
özel sektörün ‘Ben ne yapabilirim, bu ekosisteme ne kadar 
girebilirim?’ diye düşünmesi”

TAMER ÇİÇEKÇİ
CEO
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yılından bugüne dek de elektronik imza 
ve dijital sözleşme altyapıları, açık 
bankacılık, büyük veri ve yapay zekâ 
tabanlı karar destek altyapıları gibi 
fintech ve regtech çözümlerin kapasitesi 
geliştiriyoruz.

ALP’i geliştirdik; aynı yıl ALP’in 
üzerine geliştirdiğimiz açık bankacılık 
uygulamaları ile Citi Bank’ın MENA 
Fintech Challenge Yarışması’nda, 2500 
başvuru arasında finale kalarak ikinci 
olduk. İlk müşterimizi aldığımız 2020 

andemiyle birlikte 
dijital dönüşüm 
süreçleri hız 
kazandı. Yeni nesil 
dijital altyapı ve 
teknolojilerine 
olan ilgi artarken, 

müşteri-çalışan davranışları ve talepleri 
değişti. Özellikle uzaktan çalışma 
modelini benimseyen şirketlerin ıslak 
imzalı yasal sözleşme ve kâğıt bazlı 
kurumsal süreçlerini yürütebilmesi için 
acil olarak dijitalleşme ihtiyacı doğdu. 
Bu ihtiyaçtan yola çıkan Cloudpeer, 
Intertech’in interAPI ekosisteminden 
faydalanarak e-imza tabanlı bir dijital 
dönüşüm platformu kurdu. İmza.
io adı verilen e-imza tabanlı yeni 
dijital dönüşüm platformu, KOBİ ve 
büyük ölçekli şirketler için “kâğıtsız 
ofis, kâğıtsız tedarik zinciri, kâğıtsız 
ekosistem ve kâğıtsız müşteri” 
dönüşümünü çok kısa zamanda ve 
uygun maliyetlerle gerçekleştiriyor. 
Şu ana kadar 40’a yakın iş ortağıyla 
açık bankacılık çözümlerine ek olarak 
bankalara inovatif çözümler sunan 
Intertech’in Genel Müdür Yardımcısı 
Savaş Çoban ile Cloudpeer’ın CEO’su 
Gürkan Öztürk sorularımızı yanıtladı.

Gürkan Bey, Cloudpeer’ı biraz anlatır 
mısınız? Ne zaman kuruldunuz, süreç 
nasıl ilerledi? 
Cloudpeer hayatına 2018 yılında 
Teknopark İstanbul Cube bünyesinde 
bir girişim projesi olarak başladı ve 
aynı yıl içinde şirketleşti. 2019’da 
Türkiye’nin ilk yerli blokzincir teknolojisi 

I Ş  O R T A Ğ I

“INTERTECH İLE İŞ ORTAKLIĞIMIZ  
İYİ BİR FIRSAT”

Ülkemizin en büyük teknoloji sağlayıcı şirketlerinden Intertech, Teknopark
İstanbul girişimlerinden Cloudpeer ile startup/fintech ekosistemi için örnek bir 
çalışmaya imza attı. Intertech’in InterAPI ekosistemine dâhil olan Cloudpeer, 

yenilikçi elektronik imza platformu imza.io’yu kurdu.

P GÜRKAN ÖZTÜRK
CLOUDPEER CEO
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imza.io, dünya çapında yenilikçi iş 
modeli ve üç patent başvurusuyla 
desteklenen teknolojisi ile elektronik 
imza tabanlı dijital sözleşme 
çözümlerinde uzmanlaşmış bir 
girişimdir. 
Cloudpeer’in elektronik imza 
teknolojileri üzerine bir platform 
geliştirme fikri üzerine doğan ve uzun 
süre fikir aşamasında kalan imza.
io, 2020 yazında Cube Incubation’ın 
yürütücülüğünü yaptığı, İstanbul 
Kalkınma Ajansı’nın Rejenerasyon-20 
hızlandırma programı ile bir proje haline 
geldi. 
imza.io, KOBİ ve büyük ölçekli şirketler 
için “kâğıtsız ofis, kâğıtsız tedarik zinciri, 
kâğıtsız ekosistem ve kâğıtsız müşteri” 
dönüşümünü çok kısa zamanda, uygun 
maliyet modelleri ile mümkün kılıyor.
Aslında bu konseptler vizyon olarak 2004 
yılında çıkarılan 5070 Elektronik İmza 
Kanunu’ndan beri 15 yıldır hayatımızda 
vardı. Fakat bu dört maddedeki 
dönüşümü sağlamak şirketler açısından 
kurumsal ölçekte pahalı, uzun, karmaşık 
ve öngörülemez dijital dönüşüm 

Cloudpeer olarak kendimizi AR-GE ve 
strateji şirketi olarak tanımlıyoruz. 
Hedefimiz, patentlenebilir teknoloji 
üreten ve kendi teknolojisi ile 
ölçeklenebilir platform girişimleri 
sağlayan global bir teknoloji ve servis 
şirketi olmak. Şu ana kadar dört patent 
başvurumuz ve bünyemizden çıkan 
“imza.io” girişimimiz ile stratejimize 
bağlı kaldığımızı gösterdiğimize 
inanıyorum. 

Özellikle pandemi sürecinde firmalar 
dijital dönüşüm sürecini hızlandırdı. 
Bu durumun size etkisi nasıl oldu? 
Türkiye’deki firmaların dijital olgunluğu 
hakkındaki düşünceleriniz nelerdir?
Sadece Türkiye’de değil, tüm dünyada 
bilişim teknolojilerine olan talepte 
ciddi artış görüyoruz. Bunun en önemli 
nedenlerinden biri yeni nesil dijital 
altyapı ve teknolojileri etkin şekilde 
kullanan yıkıcı iş modellerinin, finans 
ve reel sektördeki yerleşik oyuncuların 
gelir ve kârlılığına olan etkisi ise, bir 
diğeri pandemi normlarının müşteri 
ve çalışan davranış ve taleplerini ciddi 
şekilde değiştiriyor olması. Artan 
uzaktan çalışma modelinin, şirketlerin 
ıslak imzalı yasal sözleşme ve kâğıt 
bazlı kurumsal süreçlerini acil olarak 
dijitalleştirmesi ihtiyacını doğurmasını 
güncel bir örnek olarak verebiliriz. Bu 
tarz dönüşümler, şirketlerin iş yapma 
hızı, verimlilik ve maliyetlerine de olan 
ciddi etkileri nedeniyle, dijital dönüşümü 
gelecek ajandalarındaki bir hedef 
olmaktan çıkartıp, hemen bugün aksiyon 
almaları gereken bir gerçeklik haline 
getirdi.
Biz Cloudpeer olarak “mümkün kılıcı” 
diye sınıflandırılan teknolojilerimizle 
yerleşik şirket ve iş modellerine 
startupların inovasyon, çeviklik ve hızını 
katarken, bir yandan da yenilikçi iş 
fikirlerine ve pazarlama gücüne sahip 
startup ve fintech’lere iş modellerini 
destekleyici yeni nesil altyapı çözümleri 
sağlıyoruz. Bir örnekle somutlaştırmak 
gerekirse bankaları fintech’leştirirken, 
fintech’leri de bankalaştıran teknoloji 
geliştiriyoruz diyebilirim.

imza.io nedir? Nasıl doğdu? Kurum ve 
kuruluşlara ne yönde fayda sağlıyor?

Gürkan Öztürk: “İki yıldır farklı sektörlerdeki 
gözlemlerimize dayanarak, Türkiye finans ve reel 
sektörlerinin bu alandaki dijitalleşmesinin toplam 
potansiyelin yüzde 5’ine bile ulaşamadığını söyleyebilirim. 
Bu nedenle hem yerel, hem globalde imza.io için ciddi 
fırsatlar görüyoruz.”

%85 
Üretkenlik artışı

%130 
Müşteri memnuniyetindeki artış

%90 
Matbu evraklardaki tasarruf
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örtüşen kurumsal bir yapı. Intertech 
ile olan iş ortaklığımızı, Cloudpeer’in 
teknoloji servis modeli, bilgi güvenliği, 
yasal uyum altyapısı ve kurumsal 
yönetişiminin olgunlaşmasına yönelik 
çok iyi bir fırsat olarak görüyoruz. 
Bunun yanında Intertech gibi saygın bir 
teknoloji şirketiyle olan iş ortaklığının 
getirdiği prestij ve ürün/hizmetlerimizin 
özellikle bankalar ve finansal sektörde 
yaygınlaşma fırsatı da bizim için 
heyecan verici. Intertech ekosisteminde 
yayınladığımız ilk servis imza.io’nun 
bankalara özel bir çözümü olsa da, hem 
imza.io’nun tüm ürün portföyü, hem 
de Cloudpeer’in diğer teknolojilerini 
Intertech destek ve iş birliği ile 
artıracağımıza inancımız tam.

Son olarak bulut tabanlı ‘imza.io’ya şu 
anda hangi sektörler talep gösteriyor? 
2022 hedefleriniz arasında neler var?
imza.io’nun kurumsal altyapı çözümleri 
şu anda birkaç bankada canlı sistem 
olarak çalışıyor. Ama Türkiye ve dünyada 
büyümemizin asıl dinamosu büyük 
işletmelerin ve KOBİ işletmelerinin, 
herhangi bir altyapı yatırımı yapmadan, 
değer zincirlerindeki kâğıt ve ıslak imza 
bazlı süreçlerinin dijital dönüşümünü çok 
kısa sürede gerçekleştirebilecekleri imza.
io SaaS platformu olacak. Şu anda FMCG 
(Hızlı Tüketim Ürünleri) sektöründeki 
dünya devlerinden biri olan bir şirketin 
tedarik zinciri, zincir mağazalar gibi 
ulusal müşterileri ve 150 bine yakın 
perakende noktasıyla olan sözleşme 
ve talimat süreçlerini dijitalleştirmek 
üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu 
proje imza.io’nun dünyada öncü olan iş 
modeli ve teknolojisinin yaygınlaşması 
ve globalleşmesi için kritik önemde bir 
dönüm noktası olacak. Bunun yanında, 
hazırlıklarımızın meyvesi olarak, imza.
io’nun 2022’de bankacılık ve finans 
sektöründe de büyük işlere imza attığını 
göreceğimizi düşünüyorum.

Savaş Bey, ülkemizin en büyük teknoloji 
sağlayıcı şirketlerinden biri olarak, 
fintech ve diğer teknoloji startupları ile 
iş birliği hakkında ne düşünüyorsunuz, 
ne gibi planlarınız var? 
Biz zaten uzun zamandır Intertech 
olarak gelecek vizyonumuzun en önemli 

Intertech ile ilgili olan iş birliğinizde ne 
gibi kazanımlarınız oldu?
Cloudpeer’ın kuruluş amacı ve misyonu 
“bir platform şirketi” olmak üzerineydi. 
Mevcut odağımız da hayatımızda 
hızla yer eden platform iş modellerini 
hayata geçirebilecek teknolojileri 
üretmek. Intertech, bu çok inandığımız 
iş modeline InterAPI modeliyle öncülük 
eden büyük bir teknoloji şirketi 
olarak, hedef ve misyonumuzla çok 

projeleri manasına geliyordu. Elektronik 
imza teknolojilerinin karmaşık ve niş 
doğası da yaygınlaşmanın önüne önemli 
bir bariyer olarak çıktı. İki yıldır farklı 
sektörlerdeki gözlemlerimize dayanarak, 
Türkiye finans ve reel sektörlerinin 
bu alandaki dijitalleşmesinin 
toplam potansiyelin yüzde 5’ine bile 
ulaşamadığını söyleyebilirim. Bu 
nedenle hem yerel, hem globalde imza.
io için ciddi fırsatlar görüyoruz.

I Ş  O R T A Ğ I

SAVAŞ ÇOBAN
INTERTECH GENEL  
MÜDÜR YARDIMCISI

Savaş Çoban: “Bankalar ve Intertech gibi teknoloji 
üreten dev şirketler yeni dünyada rekabetçi avantajlarını 
güçlendirmek ve dijital döneme damga vurabilmek için 
interAPI gibi ekosistemlerle dışa açılmak ve fintech’lerle 
kazan-kazan stratejisi ile iş birlikteliklerini devam 
ettirmek mecburiyetindeler.” 
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için yerli ve yabancı yüzlerce 
firma ile görüşmeler yaptık. Bu 
firmaların bazılarının teknolojilerini, 
niş çözümlerini ve iş modellerini 
beğenerek ekosistemimize ortak 
olarak davet ettik. Cloudpeer ile de 
bu süreçte tanışıp, ileri teknolojileri ve 
esnek altyapıları ile kusursuz çözümler 
sunan, alanında tecrübeli bir fintech 
olduğunu yakından gözlemledik. 
interAPI iş ortağımız olarak inovasyon 
ekosistemimize davet ettik. Özellikle 
son dönemde bankalarda hayati 
bir ihtiyaç olan dijital ortamlarda 
e-imza teknolojisini sunan Cloudpeer 
çözümleri kısa sürede ilgi odağı oldu. 
Ekosistemimizin ana hedefi olan 
bankaların inovasyonlarını dışarı 
açabilmeleri için başarılı bir referans iş 
modeli entegrasyonu sağladık.
 
İlerleyen çalışmalarınız kapsamında 
Teknopark İstanbul bünyesindeki 
startup ekosistemine bakış açınız 
nedir? Tekrar iş birliği içerisinde 
girmeyi düşünüyor musunuz? 
Intertech olarak açık bankacılık ve 
finans alanında sektöre farklı ve 
inovatif çözümler üreten Teknopark 
İstanbul bünyesindeki startuplar ve 
fintech’lerle bu kapsamda iş birlikteliği 
yapmak ve yeni teknolojiler üretmek 
için büyük bir heyecan duyuyoruz. 
Cloudpeer ile gerçekleştirdiğimiz 
başarılı iş birliği bu motivasyonumuzu 
daha da güçlendirdi.

stratejilerinden birini fintech’lerle iş 
birliği olarak belirledik. Bu kapsamda 
üstün teknolojik altyapısı ile 
geliştirdiğimiz interAPI çözümümüz 
üzerine zengin bir fintech ve açık 
inovasyon ekosistemi kurduk. Şu ana 
kadar 40’a yakın iş ortağımızla açık 
bankacılık çözümlerine ek olarak 
bankacılığın her alanında inovatif 
fintech çözümlerini bankalara 
sunuyoruz. Bankalar ve Intertech 
gibi teknoloji üreten dev şirketler 
yeni dünyada rekabetçi avantajlarını 
güçlendirmek ve dijital döneme 
damga vurabilmek için interAPI 
gibi ekosistemlerle dışa açılmak ve 
fintech’lerle kazan-kazan stratejisi 
ile iş birlikteliklerini devam ettirmek 
mecburiyetindeler. Bu motivasyonla 
fintech’lerimizi destekliyor ve onlara 
interAPI Açık Bankacılık ve İnovasyon 
Fintech Ekosistemimize iş ortağı 
olmaya davet ediyoruz.

interAPI ekosisteminden bahsettiniz? 
interAPI nedir? 
interAPI, global standartlarda 
tamamen kendi kaynaklarımızla 
geliştirdiğimiz API platformu. 
800’ün üzerinde servisle, 500 kayıtlı 
developer’ın entegre olduğu, 40’a yakın 
partner’la yurtdışında iki, Türkiye’de 
dört bankaya açık bankacılık ve açık 
inovasyon alanında hazır entegre 
çözümlerle hizmet sağlayan bir 
ekosistem pazaryerini de üzerinde 
konumlandırdık. PSD2 standartları 
ile uyumlu, hızlı, güvenli ve kolay 
entegrasyonla girişimcilere ve 
fintech’lere çözümlerini bankalarımıza 
sunma imkânı sağlıyoruz. Fintech’lerin 
farklı iş modelleri ile bankalarla iş 
birliği yapabilmelerini sağlayan bir 
model oluşturduk. Ayrıca interAPI 
ile, müşterimiz olan bankalar 
inovasyonlarını dışarı açarak fintech’ler 
ve startup’larla ihtiyaçları olan yeni 
çözümleri, mobil uygulamaları ve 
dijital platform, e-ticaret iş modellerini 
kolaylıkla geliştirebiliyor, sistemlerine 
entegre edebiliyorlar.
Intertech Cloudpeer ile nasıl tanıştı ve 
imza.io’yu tercih etme nedeni neydi? 
Son iki yılda, Intertech olarak interAPI 
ekosistemini daha da zenginleştirmek 

Gürkan Öztürk: “Mevcut 
odağımız hayatımızda 
hızla yer eden platform 
iş modellerini hayata 
geçirebilecek teknolojiler 
üretmek. Intertech, bu çok 
inandığımız iş modeline 
InterAPI modeliyle öncülük 
eden büyük bir teknoloji 
şirketi olarak hedef ve 
misyonumuzla çok örtüşen 
kurumsal bir yapı”
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andemi süreciyle 
birlikte gerek yerel 
gerekse küresel 
sağlık odaklı proje 
ve yatırımlarında 
büyük artış 
gözleniyor. Dahası 

başka salgınların olma ihtimali, 
sağlık alanında yürütülen destek 
ve hibe programları ile sağlık 
fonlarına duyulan ihtiyacı artırıyor. 
Bunun paralelinde AR-GE ve üretim 
yatırımlarının pandemi sonrası da bir 
süre artmaya devam etmesi bekleniyor. 

Bu dönemde sağlık sektöründeki 
ihtiyaçlara yönelik çözüm getiren 
projelerin geliştirilmesi her 
zamankinden daha fazla önem 
taşıyor. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Kümelenme Destek 
Çağrısı kapsamında ve Teknopark 
İstanbul koordinasyonunda 
desteklenen İstanbul Sağlık Endüstrisi 

Kümelenmesi (İSEK), bu alanda 
projeler geliştiren oluşumlardan 
biri. İstanbul bölgesinde sağlık 
sektöründe bir bölgesel kalkınma 
projesi olma hedefiyle yola çıkan 
İSEK, 187 firma, 23 araştırma merkezi, 
14 STK ve iki kamu üyesi ile faaliyet 
gösteriyor. İSEK; mevcutta yürüttüğü 
faaliyetlerine ivme kazandırabilmek 
ve ilerleyen dönemdeki gündemine 
almış olduğu yenilikçi projelerini 
hayata geçirebilmek için, ulusal 
desteklerin yanı sıra, uluslararası 
fonlardan da yararlanmayı amaçlıyor. 
Sağlık sektörü ihtiyaçlarına çözüm 
öneren projelerin geliştirilmesi için 
küme bünyesinde özel bir çalışma 
grubu bulunuyor. Çalışma grubunda 
hem küme olarak hem de kümenin 
ana destekleyici üyeleri üzerinden 
uluslararası proje önerileri geliştiriliyor, 
olgunlaştırılabilen öneriler ise ilgili 
fon kuruluşlarına gönderiliyor. 

İSEK, temelde bölgesindeki sağlık 
sektörünün yenilikçilik kapasitesinin 
artırılmasına odaklı bir küme olarak; 
insan kaynağının geliştirilmesi/
iyileştirilmesine, kümelenme 
ölçeğinden başlayarak ülkemizdeki 
sağlık teknolojileri alanındaki 
üreticilere/girişimcilere hizmet 
verecek belirli öncelikli altyapıların 
(pilot üretim tesisleri, akredite 
laboratuvarlar…) kurulmasına, 
uluslararası iş birliği projelerine ve 
ürünlerin/çözümlerin yeni pazarlara 
çıkışının hızlandırılmasına destek 
veren projelere öncelik veriyor.

ÜLKELER İÇİN BİR KALKINMA HEDEFİ
Sağlık alanında küresel ihtiyaçların 
nereye yöneleceği ve ekosistemin 
nereye yatırım yapması gerektiğini 
konusunda Dünya Sağlık Örgütü 
gibi uluslararası kuruluşların çeşitli 
çalışmaları dikkat çekiyor. Bu 

T E Ş V I K L E R

YENI TEŞVIKLERLE GELIŞIYOR
SAĞLIK ENDÜSTRİSİ 

Pandeminin etkisiyle ihtiyaçların arttığı sağlık sektörü, yeni yatırımlara ve bu yatırımları 
destekleyecek fonlara ihtiyaç duyuyor. İSEK (İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi), 

bu alanda ulusal ve uluslararası fonların desteğiyle İstanbul’daki sağlık sektörünün 
yenilikçilik kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor.

P
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çalışmalarda ortaya konan “sağlıklı ve 
kaliteli yaşam” başlığı, sürdürülebilir 
kalkınma hedeflerinden biri olarak öne 
çıkıyor. Ayrıca yapılan çalışmalarda 
salgın, bulaşıcı ve bulaşıcı olmayan 
hastalıklarla mücadelenin altı 
çizilerek bu alandaki AR-GE’nin 
desteklenmesinin gerekliliği özellikle 
vurgulanıyor. Benzer şekilde, tüm 
ülkelerin ulusal kalkınma programları 
ve hedeflerinde de, hem sağlık 
ekosisteminin güçlendirilmesi 
konusuna hem de kümelenme 
çalışmalarına atıflar yapılarak, bu 
alanlardaki destek faaliyetlerin 
artırılması gerekliliği vurgulanıyor. 

BİYOKULUÇKA ALTYAPISI ÜLKEMİZDE 
ÖNCÜ
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca 
yürütülen “Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi” programı buna güzel bir 
örnek teşkil ediyor. Küme bünyesinde 
başlatılan bir çalışmayla, firmalar ile 
birebir çalışılarak yedi küme üyesi 
firma belirlendi ve toplamda yaklaşık 
80 M TL’lik AR-GE ve yatırım proje 
önerisi ile programa başvurmaları 
sağlandı. Bu kapsamda özellikle 
KOBİ’lerden başlayarak, firmaların 
AR-GE ve üretim süreçlerinin 
desteklenmesi ve ihtiyaca yönelik 
ortak altyapı kurgularıyla AR-GE 
kapasite artırımlarının sağlanması, 
İSEK kümesinin de ana stratejilerinden. 
Bu belirtilen stratejik hedeflerden yola 
çıkarak İSEK’in ana koordinasyonunda, 
küme koordinatör kuruluşu Teknopark 
İstanbul ile küme kurucu üyelerinden 
Boğaziçi Üniversitesi arasında bir 
üniversite-sanayii stratejik iş birliği 
süreci başladı. Yürütülen çalışma 
kapsamında çerçeve protokoller 
imzalandı ve iki kurumun yakın 
koordinasyonda alınan IPA destek 
fonunun bir kısmı kullanıldı. Böylece 
ülkemiz için örnek ve öncü bir 
biyokuluçka altyapısı, Teknopark 
Kuluçka Binası’nda hayata geçirildi.

Söz konusu bu proje, T.C Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
uygulanan Rekabetçi Sektörler 
Programı altında yer alan ve Avrupa 
Birliği Mali Programları Dairesi 
Başkanlığı’nın Program Otoritesi 

olarak yönettiği, Boğaziçi Üniversitesi 
Yaşam Bilimleri Araştırma ve Uygulama 
Merkezi’nin (BU-LifeSci) ise nihai 
faydalanıcısı olduğu “Küresel Rekabet 
Edebilirliğe Yönelik LifeSci KOBİ’leri 
için Ar-Ge Destek Laboratuvarları 
Projesi” adını taşıyor.

Proje ile KOBİ ve start-up’ların 
desteklenmesi ve ekosisteme ait 
insan kaynağı, AR-GE altyapısı 
ile yüksek teknolojiye dayalı ve 
yenilikçi girişimcilik kapasitesini 
geliştirilmesi ana hedef olarak 
belirlendi. Toplamda yaklaşık 5 milyon 
Euro bütçe kapsamında “Teknik 
Destek ve Tedarik” bileşenlerinden 
oluşan bu projenin tedarik ayağı 
ile yerel KOBİ’lerin in vivo tıbbi 
cihaz, biyoteknoloji ürünleri ve 
biyomalzemeler alanlarındaki AR-
GE etkinliklerinin desteklenmesi, 
klinik öncesi test ve pilot üretim 
gereksinimlerinin karşılanması ve 
bunlara ek olarak da ülkemizde bu 
alanda yaşanan bazı öncelikli altyapı 
eksikliklerinin giderilmesi hedefleniyor.

TEKNOPARK İSTANBUL VE TEMİZ 
ODALAR
Özellikle KOBİ’lerin ürün 
geliştirmelerinde ihtiyaç duydukları, 
Faz I çalışmalarına geçebilmek için 
tamamlanması gerekli öncül hayvan 
deney altyapıları ülkemiz için en 
öncelikli konuların başında geliyor. 
Bilhassa ilaç ve aşının özellikle 
canlı hayvan üzerindeki etkilerini 
gözlemlemek için gerekli tüm 
ekipmanlar Türkiye’de bir çatı altında 
bulunmuyor. Bu proje kapsamında, 
klinik öncesi hayvan görüntüleme ve 
test analiz işlemleri için gerek duyulan, 
MR ve PET/CT ve SEM cihazları ile 
deney hayvanlarını barındırmak için 
özel barınma ekipmanları tedarik 
edildi. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli 

Kampüsü’nde yeni ve özel bir araştırma 
binası bünyesinde kurulacak ek BU-
LifeSci altyapı birimleri desteklenerek, 
bu eksikliklerin giderilmesi planlanıyor. 
Bunun yanı sıra Teknopark İstanbul 
bünyesindeki yeni kuluçka binasında, 
biyomedikal cihaz/malzeme ya da bir 
grup biyoteknolojik ürün geliştiren 
KOBİ’lerin kiralayabilecekleri 
modüler temiz odalar kurulması 
planlanıyor. GMP (Good Manufacturing 
Practices) kurallarına uygun temiz 
odalar, yeni kuluçka binasının 
üçüncü katında, yaşam bilimleri ve 
sağlık teknolojilerine ayrılmış 1500 
metrekarelik bir alanda olacak. 
Bu alanın 2022 yılı itibariyle aktif 
olarak hizmet vermeye başlaması 
hedefleniyor.

Kümenin uluslararası fon 
mekanizmalarından yararlanma 
stratejisi kapsamında, hem 
kümelenme kurumsal kimliği ile 
hem de küme üyelerinin doğrudan 
yararlanıcı olarak dâhil olabileceği 
fonlar üzerine çalışmalar da 
yürütülüyor. Bu kapsamda yeni 
çerçeve programı Ufuk Avrupa/
Horizon Europe, Era-Net (Ulusal Proje 
– ARDEB 1071), Eureka (Ulusal Proje 
– TÜBİTAK 1509), COSME çağrıları 
kapsamında finansman sağlanması 
hedefleniyor. Bu hedef odaklı olarak 
profesyonel yönetim ekibini genişleten 
küme, 2022 yılı itibariyle üyelerine 
sunacağı uluslararası fonlara erişim 
konusundaki hizmetini hayata 
geçirmeyi planlıyor.

Teknopark İstanbul bünyesindeki yeni kuluçka 
binasında, biyomedikal cihaz/malzeme ya da bir 
grup biyoteknolojik ürün geliştiren KOBİ’lerin 
kiralayabilecekleri modüler temiz odalar 
kurulması planlanıyor.
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GELECEĞİN YÜKSELEN TRENDİ

UZAY 
MADENCİLİĞİ



aracıyla ABD’nin New Mexico eyaletinden 
kalkan uzay aracı, 6 kişiyle birlikte 
sorunsuz bir şekilde yeryüzüne inmeyi 
başardı

Uzay turizminin öncülüğünü ise 
Elon Musk’ın kurucusu olduğu ABD’li 
uzay şirketi SpaceX yaptı. Dünya’da 
sivil yolcularla ilk uzay seyahatini 
gerçekleştiren şirket, eylül ayı ortasında 
içinde dört kişi bulunan aracını uzaya 
göndermişti. Florida eyaletindeki 
Kennedy Uzay Merkezi’nden yerel 
saatle 20.00’den kısa bir süre sonra 
uzay yolculuğuna başlayan Falcon 
9 tipi roket, ABD’li milyarder Jared 
Isaacman ve finanse ettiği üç kişiyi taşıdı. 
“Inspiration4” adı verilen gezi üç gün 
sürdü. Uzay şirketleri bu keşif turlarının 
ardından uzay seyahatini bir üst boyuta 
taşımaya hazırlanıyor. Örneğin 2022’nin 
sonuna doğru bir uzay seyahati planlayan 
Virgin Galactic, turizm amaçlı 700 kişiyi 
taşıyacak. Biletlerin 450 bin dolardan alıcı 
bulduğu seyahatte yolcular yeryüzünde 
55 mil yükseklikte birkaç dakika 
yerçekimsiz ortamı deneyimleyecek ve 
Dünya’yı yukarıdan görebilecek.

MADENCİLİK SEKTÖRÜNÜN DE 
HEDEFİNDE
 Çok değil bundan birkaç yıl önce bir 
gün uzayı gezmeye gidebileceğimizi, 
hatta uzaydaki astereoitlerden maden 
toplayabileceğimizi kim bilebilirdi? 
En fazla bir bilim-kurgu filminde 
rastlayabileceğimiz bu tür bir senaryo 
gerçek oluyor. Yani günümüzde 
uzay, sadece turizm değil madencilik 
sektörünün de gündeminde. Doğal 
kaynakları hızla tüketen insanlık, şimdi 
de gözünü uzaya dikti. Uzay madenciliği 
diğer adıyla asteroit madenciliği, 
uzaydaki asteroitlerden ve Dünya’ya 
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Artan nüfusla birlikte Dünya’da yeni enerji 
kaynaklarına duyulan ihtiyaç artıyor, üretim için 
gereken maden ve enerji rezervleri giderek azalıyor. Bu 
da Dünya’nın ihtiyaç duyduğu enerji için yeni kaynaklar 
aramasına sebep oluyor. Enerji için muazzam bir kaynak 
oluşturan uzay, gidilebilen bir yer olmaktan çıkıp dünya 
ekonomisinin yeni itici gücü olacak.

nsanlık geçen yüzyılın 
başlarında uzaya 
gitmeyi sadece 
hayâl edebiliyordu. 
Uzayla ilgili en 
çok merak edilen 
şeyler; insan uzayda 

hayatta kalabilir mi ve güvenli bir şekilde 
Dünya’ya geri dönebilir mi, sorularıydı. 
İnsanoğlu uzaya gideli henüz 60 yıl oldu 
ama bu konuda çok hızlı ilerledik. Öyle 
ki günümüzde uzay turizmi ve uzay 
madenciliğini konuşuyoruz. Tarihte ilk 
kez 1960 yılında uzaya gönderilen Yuri 
Gagarin acaba uzay konusunda insanlığın 
bu kadar hızlı ilerleyebileceğini tahmin 
edebilir miydi? Aslında o gün için bir 
mucizeye imza atan Yuri Gagarin, Vostok 
kapsülünde Dünya’nınnın çevresinde 108 
dakikalık bir yolculuk yaparak şimdi hayal 
ettiğimiz uzay seyahatinin tohumlarını 
attığından habersizdi. Ne gördüğünü 
bilemiyoruz ama Dünya’yı ilk kez uzaydan 
gören insan olarak eşsiz bir deneyim 
yaşadığı kesin. 

UZAY TURİZMİNDE İLK KIVILCIMLAR
Bugün sadece astronotlar uzaya çıkma 
hayali kurmuyor, pek çok sıradan insan 
böyle bir deneyim yaşamak için yüz 
binlerce dolar vermeyi göze alıyor. Uzay 
şirketleri ise bu hayali gerçeğe çevirmeye 
çok yakın. Bunun ilk örneğini ABD’li 
e-ticaret devi Amazon’un kurucusu 
Jeff Bezos, sahibi olduğu Blue Origin 
şirketinin geliştirdiği araçla uzaya seyahat 
ederek gerçekleştirdi. Dört kişiyle yaptığı 
bu seyahat, aynı zamanda tarihteki ilk 
pilotsuz uçuş oldu. Ardından İngiliz iş 
insanı Richard Bronson, kendi şirketi 
Virgin Galactic’in geliştirdiği araçla 100 
kilometreye yükselerek uzaya kısa bir 
seyahat gerçekleştirdi. Unity-2 uzay 

İ
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rezervi. Özellikle yüksek teknolojili 
ürünlerin üretiminde kullanılan altın, 
platin, paladyum gibi elementlerden 
zengin oluşu asteroitleri oldukça cazip 
kılıyor. Bugüne kadar NASA ve ESA 
tarafından 25 bin asteroit teyit edildi. 
Bu asteroitlerin yaklaşık 3 bin tanesi 
Dünya’ya yakın bir konumda yer alıyor. 
Güneş Sistemi’nin bir parçası olan 
asteroitler, Dünya ile benzer metaller 
içeriyor. İçlerinde öyle asteroitler var 
ki sadece metallerden oluşuyor ve 
Dünya’nın ihtiyacı olan miktarın çok 
üstünde bir rezerve sahip.

Uzaydaki madenleri kullanmak için 

yakın küçük gezegenlerden ham madde 
çıkarılması işleminden oluşuyor. 

Günümüzde sanayide en çok 
kullanılan ve ekonomik değeri yüksek 
olan bakır, kalay, çinko, gümüş, kurşun 
ve altın gibi maden rezervlerinin yüz yıl 
içerisinde tükenmesi bekleniyor. Yani 
Dünya’nın sahip olduğu maden rezervleri 
giderek azalırken diğer yandan teknolojik 
ürünlerin üretimi artıyor. Bu da mevcut 
ihtiyacın giderek artmasına neden oluyor. 
Uzay madenciliğinin de ortaya çıkmasının 
sebebi de işte Dünya’nın bir süre sonra 
bu ihtiyacı karşılayamaz hale gelmesi. 
Üstelik bu gelecek senaryosunun çok 
uzak bir zamanda değil 40-50 yıl içinde 
gerçekleşmesi bekleniyor. 

BİNLERCE ASTEROİT KEŞFEDİLMEYİ 
BEKLİYOR
Uzay madenciliği, Dünya’nın ham 
madde rezervlerini artırmanın ötesinde 
küresel ekonomiye yapacağı ekonomik 
katkı bakımından da hem ülkelerin 
hem şirketlerin iştahını kabartıyor. Uzay 
madenciliğinde özellikle Mars ve Jüpiter 
arasındaki ham madde yönünden zengin 
asteroit kuşağı hedefleniyor. Asteroitlerin 
uzaydaki en önemli kaynaklardan biri 
olma sebebi içinde bulundurduğu maden 

Goldman Sachs, 
asteroitlerden mineral 
çıkaracak kazı araçlarının 
onlarca milyon dolara 
üretilebileceğini, bu 
mineralleri Dünya’ya 
taşıyacak kargo gemisinin 
ise 2,6 milyar dolara mal 
olacağını söylüyor.

UZAY MADENCİĞİ YASAL MI? 
Bu konuda en eski yasa 1967’de 
başta ABD ve Rusya olmak 
üzere Avrupa ülkelerinin büyük 
çoğunluğunun imza attığı Dış 
Uzay Anlaşması. Anlaşmaya 
göre hiçbir ülkenin uzaydaki 
herhangi bir toprağa sahip çıkma 
hakkı yok. 1979’da imzalanan Ay 
Anlaşması ise, uzayın insanlığın 
ortak serveti olduğunu kabul 
ederek gökcisimlerindeki yargı 
yetkisini uluslararası topluma 
bırakıyor. Yalnız her iki anlaşmada 
da gökcisimlerinden doğal kaynak 
çıkarımıyla ilgili bir düzenleme 
bulunmaması yasal bir boşluk 
oluşturuyor. Örneğin ABD 2015 
yılında bir Uzay Madenciliği 
Yasası çıkardı. Bu yasaya göre 
ABD vatandaşları uzayda ticari 
aramalar yapabilecek ve buldukları 
madenleri çıkarabilecek. Bu konuda 
gereken alt yapı hazırlıklarını yapan 
ülkelerden biri de Lüksemburg. Ülke 
bu alanda özgün bir yönetmelik 
hazırlayan ilk Avrupa ülkesi 
unvanını taşıyor. 

Y A K I N  G E L E C E K
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illa Dünya’ya taşınması gerekmiyor. 
Çıkarılan madenlerin uzayda inşa 
edilecek yapılarda da değerlendirilmesi 
düşünülüyor. Ayrıca astronotların 
uzayda çalışmalarını sürdürebilmeleri 
için gereken su ve oksijen ile roket yakıtı 
olarak hidrojen ve oksijenin temin 
edilebileceği söyleniyor. Böylece yerinde 
kullanılan kaynakların uzay yolculuklarını 
ve uzayda yapılan çalışmaları daha kolay 
hale getirmesi bekleniyor. 

KEŞİFLERE BAŞLANDI
Uzay madenciliğinde henüz küçük de 
olsa bazı adımlar atıldığını söyleyebiliriz. 
Son 20 yıldan bu yana zaman zaman 

asteroitlere uzay aracı gönderilerek 
bilgi toplanıyor. Yüzey analizlerinin yanı 
sıra bazı parçalar toplanarak Dünya’ya 
getiriliyor. Bundan 11 yıl önce ilk kez 
Japonya, Hayabusa adındaki uzay 
aracıyla bir asteroit yüzeyine inerek 
Dünya’ya ilk örnekleri getirmişti. Ülke 
2020 yılında Hayabusa-2 isimli uzay 
aracıyla bir kez daha başka bir asteroitten 
örnek topladı. 

Uzay madenciliği konusunda son 
zamanlarda en önemli adımı ise NASA 
atıyor. Değeri 10 bin katrilyon dolarla 
ifade edilen 16 Psyche asteroitine bir 
uzay aracı göndermeyi hedefleyen NASA, 
bunun için 2022 yılını bekliyor. Dünya’dan 
438 milyon kilometre uzaklıkta, Mars ile 
Jüpiter arasındaki Asteroit Kuşağı’nda yer 
alan Pysche, 226 kilometre genişliğinde 
ve 24 ton ağırlığında. Yaklaşık yüzde 95 
oranında demir ve nikel karışımından 
oluşan Psyche’den maden çıkarmak için 
gereken sondanın montaj çalışmaları 
yapılıyor. 200 kilometre uzunluğundaki 
asteroit, 75 trilyon dolar civarındaki 
küresel ekonominin toplam değerinden 
kat kat daha fazla. Ayrıca Avrupa Uzay 
Ajansı (ESA) da yakında uzayda maden 
arama işlemine başlayacak. 2025 yılından 
önce Ay’a giderek maden çıkarma 

Uzay madenciliği, 
Dünya’nın ham madde 
rezervlerini artırmanın 
ötesinde dünya ekonomisine 
yapacağı ekonomik katkı 
bakımından da hem 
ülkelerin hem şirketlerin 
iştahını kabartıyor.

450 
BİN DOLAR 

Uzay gezisi için kişi başına istenen 
bilet ücreti

10 BİN  
KATRİLYON DOLAR  

16 Psyche asteroitinin değeri
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kullanılacak ekipmanlar ve madenlerin 
Dünya’ya ulaştırmak için gereken 
taşıma maliyetleri çok yüksek. Finans 
kuruluşu Goldman Sachs tarafından 
2018’de yayımlanan bir raporda bu 
konuyla ilgili bir tahmin yürütülüyor. 
Goldman Sachs, asteroitlerden mineral 
çıkaracak kazı araçlarının onlarca 
milyon dolara üretilebileceğini, bu 
mineralleri Dünya’ya taşıyacak kargo 
gemisinin ise 2,6 milyar dolara mal 
olacağını söylüyor. Ancak uzaydaki 
astereoitlerde milyar dolar, hatta 
trilyonlarca dolar değerinde madenler 
olduğu düşünülürse bu maliyetler hiç 
de yüksek görünmüyor.

Öte yandan aynı finans kuruluşuna 
göre uzay madenciliği Dünya’daki en 
kârlı iş olacak. Buna göre teknolojik 
gelişmeler uzay madenciliği için elverişli 
şartlar oluştururken bu sektöre giren ilk 
şirket eşsiz bir servetin sahibi olacak. 
Dolayısıyla yakın bir gelecekte uzay 
madenciliği diye bir meslek oluşması ve 
bu mesleğe sahip olanların trilyonlarca 
lira kazanması muhtemel. Uzay, 
yatırımcılar için büyük bir potansiyel 
barındırıyor. 

Projesi’yle Ay’a iniş yapacak uzay aracı 
ile robotik olarak Ay’da madeni bir 
numune alınacak. Bu proje de insanlığın 
ilk kez uzayda kaynak kullanımı 
açısından tarihe not düşecek.

MALİYETİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ
Uzaydan çıkarılan madenlerin Dünya’ya 
ulaştırılması yüksek maliyetler 
gerektiriyor. Dolayısıyla uzaydaki 
bu potansiyeli değerlendirmek için 
oyuncular bir köşede hazır bekleseler 
de işin maliyeti düşündürüyor. Sonuç 
olarak bu işi kazı araçları ve ulaştırma 
gemisi olmadan yapmak imkânsız. 
Asteroitten maden çıkarmak için 

çalışmaları keşif yapmayı planlayan 
ESA, roket üreticisi ArianeGroup ile 
Ay’da ortak bir üs kurmayı hedefliyor. 
Uzay ajanslarının bilim adına başlattığı 
bu çalışmalar özel sektöre de ışık 
tutuyor. Günümüzde uzay madenciliği 
konusunda ciddi adımlar atan 
Deep Space Industries ve Planetary 
Recources’ten bahsetmek mümkün. Her 
iki şirket de uzay madenciliğine yatırım 
yapan Lüksemburg devletiyle birlikte 
çalışarak bir an önce harekete geçmek 
istiyor. 

Yine NASA, Ay’ın Güney Kutbu’na buz 
madenciliği yapmak üzere bir deney 
aracı göndermek hazırlığında. Prime-1 

Günümüzde uzay madenciliği konusunda ciddi adımlar atan Deep Space Industries ve 
Planetary Recources’ten bahsetmek mümkün. Her iki şirket de uzay madenciliğine yatırım 
yapan Lüksemburg devletiyle birlikte çalışarak bir an önce harekete geçmek istiyor.

TÜRKİYE’NİN UZAY HAYALİ
Türkiye’nin uzay gündemindeki en heyecan verici gelişme ise Türkiye Uzay 
Vakfı tarafından hazırlanan Milli Uzay Programı. Türkiye’nin uzay politikaları 
alanındaki 10 yıllık vizyon, strateji, hedef ve projelerini içeren Milli Uzay Programı 
kapsamında hedefler 10 maddede sıralanıyor. Program kapsamında 2023’te Ay’a 
roket fırlatılması ve ilk Türk astronotunun bilim misyonuyla uzaya gönderilmesi 
hedefleniyor. Programda ayrıca milli uydu projesiyle rekabette öne çıkılması ve 
Türkiye’ye ait bir bölgesel konumlama ve zamanlama sistemi geliştirilmesi de 
belirlenen hedefler arasında.
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