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4. Sanayi Devrimi
1700’lü yılların sonlarına doğru su ve
buhar gücünü keşfeden insan, üretimde
kas gücü yerine su ve buhar gücünü
kullanmış ve böylelikle üretim miktarını
artırırken maliyetleri aşağı çekmiştir.
Su ve buhar gücü ile yetinmeyen insan,
1800’lü yıllarda elektrik enerjisini
keşfederek imalatta elektriği kullanmaya
başlamış ve nihayet 1900’lü yılların
ortalarında elektronik ve otomasyon
sistemleri üretim sürecinin temel
belirleyicisi olmuştur. Yaşanan bu
süreçler, etkileri ve sonuçları açısından
birer devrim olarak kabul edilmektedir.

Prof. Dr. Ersan ASLAN
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşarı

Yukarıdaki sıralamadan hareketle 1.,
2. ve 3. Sanayi Devrimlerini bugün bilgi
ve iletişim teknolojileri ile donatılmış,
birbirleri ile konuşan, öğrenen ve
otonom hareket edebilen makine ve
robotlar ile dijital teknolojileri kullanan
siber fiziksel sistemlerin kullanılmaya
başlandığı 4. Sanayi Devrimi takip
etmektedir.
Bazı kesimlerce bir devrim, kimilerince
bir evrim niteliği taşıyan bu yeni süreç
hiç şüphesiz ki hayatımızdaki birçok şeyi
değiştirecektir.

Endüstri 4.0,
büyük bir dönüşüm
dalgası başlatacak.
Yerli imkanlarımız
vasıtasıyla
yükselteceğimiz
üretim vasfımızla,
2023’e giden
yolumuzu
dijitalizasyonla
inşa etmiş ve
ekonomimize katkı
sunmuş olacağız.

Klasik üretim yöntemleri yerini daha
verimli ve çevreye saygılı, kişisel
tercihleri baz alan ve daha esnek,
teknolojik ve akıllı üretim yöntemlerine
bırakacaktır.
4. Sanayi Devrimi, sanayinin topyekûn
dönüşümüne katkı sağlayacaktır.
Bu dönüşümü yerli imkânlarla
gerçekleştirmek bile imalat sanayimizin
ürün gamında yüksek teknolojiye geçişi
için büyük bir adım olacaktır. Asıl
hedefimiz 4. Sanayi Devrimine geçelim
derken ithalatımızı artırmak değil, yerli
imkânlarla, yapabilirliğimizi artırarak ve

yetenek kazanarak bu süreci başarıyla
yönetmek, yerli ve yüksek teknolojili
sistemler vasıtasıyla üretimde yüksek
katma değeri yakalamak ve ülkemizi
bilimsel, teknolojik ve endüstriyel olarak
en iyi seviyelere çıkarmaktır.
Dünyanın farklı bölgelerinde kendisine
farklı isim ve tanımlar bulan bir
dönüşümden bahsedilmektedir.
Örnekleri incelediğimizde karşımıza ilk
Almanya çıkmaktadır. Almanya, hem
4. Sanayi Devrimine geçişte liderliği
yürütmek hem de bu devrimin en
önemli tedarikçisi vasfını elde etmek
için önemli çabalar sarf ederek bu süreci
kamu, özel sektör ve bilim camiası ile
birlikte yürütmektedir. Diğer yandan
Amerika Birleşik Devletleri “İleri İmalat”
adını verdiği bu süreçle ilgili ciddi
çalışmalar yürütmektedir.
Süreç Ulusal İmalat İnovasyon Ağı
Programı kapsamında sürdürülmektedir.
Kendisine dünyanın en ileri sanayi ülkesi
olma hedefi koyan Çin, 2015 yılında
duyurmuş olduğu “Akıllı Üretim 2025”
strateji dokümanında bir takım öncelikli
alanları ve atılması gereken adımları
belirlemiştir. Aynı zamanda Güney Kore
ve Avrupa Birliği ülkeleri gibi ülkeler
dönüşümün önemini kavramış ve her
biri kendi ülkesi özelinde çalışmalarına
devam etmektedir.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
olarak, Sayın Bakanımızın başkanlığında
ve aralarında Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye İhracatçılar
Meclisi (TİM), Türk Sanayicileri ve
İşadamları Derneği (TÜSİAD), Müstakil
Sanayici ve İşadamları Derneği
(MÜSİAD), Uluslararası Yatırımcılar
Derneği (YASED), Türkiye Teknoloji
Geliştirme Vakfı (TTGV), üniversiteler
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ve sivil toplum kuruluşlarından
paydaşların yer aldığı bir yapı kurma
çalışmalarımız devam etmektedir.
“Sanayide Dijital Dönüşüm
Platformu” olarak adlandırdığımız
bu yapı “Türkiye’nin Sanayi
Dönüşümü’’nü gerçekleştirmesi için
çalışacaktır.
Bu değişim ve dönüşüm sürecinin
planlı ve programlı bir şekilde,
risklerin en aza indirgenerek
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fırsatların faydaya dönüştürüleceği
bir şekilde gerçekleşmesi amacını
taşıyan bu yapı, teknolojik altyapıdan
iş gücü ve eğitime, standardizasyon
ve mevzuat altyapısından güvenliğe
kadar birçok alanda çalışmalar
yürütecektir.
Dünya’nın en büyük 10
ekonomisinden biri olma, 500
milyar dolar ihracata ulaşma, Ar-Ge
harcamalarını GSYH’ye oranını
yüzde 3 ve yüksek teknolojili ürün

9

ihracatının imalat sanayi ürünleri
içindeki payını yüzde 8 düzeyine
yükseltme hedeflerine sahip 2023
stratejisinin başarıya ulaşmasında
“Türkiye’nin Sanayi Dönüşümü’’ en
önemli belirleyicilerden olacaktır.
Yerli ve yüksek teknolojili ürün ve
sistemlerin üretimi ve kullanımı
sadece sanayi sektörlerinin üretim
artışı ve rekabetçiliğini değil aynı
zamanda ülkemizin ekonomik yapısı
ve gelir düzeyini de ileri noktalara
taşıyacaktır.

12
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Ar-Ge ve yenilikte ticarileşme
ve pazar odaklı yaklaşım
Ar-Ge ve yenilik konusunda özellikle
gelişmiş ülkelerin modelleri
incelendiğinde farklı yöntemlerin
uygulandığı bilinen bir gerçektir.
Gelişmiş ülkeler kendi bilim, teknoloji
ve sanayi kapasitesi doğrultusunda
kendi dinamikleri ile örtüşen modeller
benimsemişlerdir.

Prof. Dr. Cevahir UZKURT
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı

Bazı ülkeler kendine özgü modellerle
teknolojik gelişmesini sürdürürken
bazılarıda kendi bilimsel ve teknolojik
kapasitesine uygun olmasa da
diğer ülkelerin başarılı modellerini
benimseme yolunu seçmişlerdir. Bu
bağlamda, kendine özgü modelleri
benimseyen ülkelerinoldukça başarılı
olduğu ve taklit edenlerin ise kalkınma
konusunda arzu edilen seviyelere
ulaşamadıkları görülmektedir.
Örneğin; Çin gibi bazı ülkeler taklit
ve tersine mühendislikle bu günkü
seviyesine ulaşırken bazıları ise
çıktı odaklı bir anlayışla Ar-Ge’nin
ticarileşmesine odaklanmışlardır.

Ar-Ge ve yenilik
çalışmalarının ticari
değere dönüşmesi
yönündeki faaliyetler,
ekonomimizin
sürekliliği için
gereklidir. Pazar
odaklı yenilik modeli,
bu dönüşüme
ivme kazandıracak
niteliktedir.

Peki, durum ülkemiz açısından nedir?
1963 yılında TÜBİTAK’ın kurulmasıyla
Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin proje
bazında kurumsal adresi tescil edilmiş
ve paydaşların projeleri desteklenmeye
başlamıştır.
2001 yılında Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Kanunu ile ülkemizdeki
Ar-Ge ve yenilik farkındalığının
yanında kurumsal Ar-Ge alanlarında
şirketlerin yolu açılmıştır. 2008 yılında
“Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin
Desteklenmesi Hakkında Kanun” ile
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri kurumsal
yaygınlık ve derinlik kazanmıştır.

Bu kapsamda hibe destekleri ile
güçlendirilmeye çalışılan Ar-Ge ve
yenilik ekosistemimize; 193 sayılı Gelir
Vergisi ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi
kanunlarındaki vergisel muafiyetler de
önemli katkı sağlamıştır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TÜBİTAK, KOSGEB başta olmak üzere
ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları
ile AB fonları tarafından desteklenen
Ar-Ge ve yenilik ekosistemimizinbugün
dikkate değer bir potansiyelinin olduğu
ve paydaşlarda önemli bir farkındalık
yarattığı görülmektedir. Bu durum
ülkemizdeki kritik kütlenin ortaya
çıkması ve harekete geçmesi açısından
da büyük önem taşımaktadır.
Yakın zamana kadar önemli
ölçüde (savunma sanayii hariç)
Ar-Ge ve yenilikte, proje ve
altyapılarınfinansmanına odaklı
bir anlayışa sahip olduğumuzu
söyleyebiliriz. Bu model ülkemizin
bilim, teknoloji ve Ar-Ge potansiyeli
dikkate alındığında doğru bir
başlangıç olarak nitelendirilebilir.
Ancak şu gerçeği biliyoruz ki; Ar-Ge
ve yenilik çalışmaları ekonomik ve
sosyal bir katma değere dönüşmediği
zaman sistemin sürdürülebilirliği
tehlikeye düşmektedir. Tam da bu
noktada yakın zamana kadar girdi
odaklı olarak geliştirdiğimiz Ar-Ge ve
yenilik ekosistemini çıktı odaklı hale
dönüştürmemiz gerekliliği açıktır. Şimdi
şu soru akla gelebilir: Neden en baştan
çıktı odaklı bir modelle başlamadık?
Bunun nedeni ise ticarileşmebirikimive
potansiyelimizin yeterli olmadığı bir
ekosistemde çıktı odaklı bir anlayışın
hem uygulanabilirlikten uzak olduğu
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hem de pratik bir çözüm olmadığı
gerçeğidir.
Bundan sonraki aşamada ticarileşme
ve pazar odaklı bir Ar-Ge ve yenilik
modelini hızla benimsememiz;
üniversite, sanayi, Ar-Ge merkezleri,
Teknoparklar ve kamu kurumlarının
geliştirdikleri projeleri ekonomik
ve sosyal değere dönüştürecek
mekanizmaları yürürlüğe koymamız
gerekmektedir. Bu çerçevede
hükümetimizin konuyla ilgili
attığı son adımlara bakıldığında
bu yönde bir dönüşümün olduğu
görülmektedir. Bir taraftan
kurumsal altyapı geliştirilirken
diğer taraftan da pazar ihtiyaçları
doğrultusunda ticarileşmeye
önem verildiğinigörmekteyiz. Aynı
zamanda orta-yüksek ve yüksek
teknoloji alanlardaki sektörlerimizin
ağırlık kazanması yönünde atılan
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adımlar, ülkemizinyüksek teknolojiye
dönük Ar-Ge çalışmalarına ivme
kazandıracaktır.
2016 yılında Ar-Ge reform paketi,
yüksek teknolojili ürünlerin üretimine
verilen destekler, teknoloji transfer
odaklı yaklaşım ve uygulamalar,
Ar-Ge merkezi ve TGB’ler gibi
üniversite-sanayi işbirliğine
yönelik kurumsal yapılanmalarartık
hükümetin çıktı ve ticarileşme
odaklı bir Ar-Ge ve yenilik modelini
benimsediğini ortaya koymaktadır.
Bu dönüşümün kamu ile sınırlı
kalmayıp, ilgili paydaşların da
bu dönüşüme karşılık verecek
şekilde kurumsal yenilik eylem ve
stratejilerini gözden geçirmesinde
fayda vardır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
önderliğinde 4. Sanayi Devrimi

13

çalışmalarının;bu alanda somut
adımlar atılarak gelecek dönüşümde
ülkemize ivme kazandıracak
olması,yüksek teknolojinin
sanayideki ağırlığının artması ile
kurum ve kuruluşların bu dönüşüme
kendilerini adapte etmeleri ülkemizin
gelecekteki Ar-Ge ve yenilik
vizyonunu belirleyecek en önemli
adımlar olarak değerlendirilmektedir.
Ar-Ge ve yenilikte ülkemizi geleceğe
taşıyacak bir dönüşüm yaşanacaksa;
bu bugüne kadar olgunlaşan Ar-Ge
ve yenilik ekosistemi unsurlarının
bir eşgüdüm içinde ve entegre
çalışmasıyla mümkün olacaktır.
Ancak bu sayede teknolojik
gelişmişlik düzeyimizi yükseltecek
ve refah seviyemizi artıracak olan
milli ve yerli teknolojilerimize sahip
olabileceğiz.

14
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Ekonomideki simbiyotizm: Endüstri 4.0
Her biri ileri teknoloji üretme gayesiyle
ekonomiye atılmış bir düğüm…
Endüstriyel üretimin inovasyon harcıyla
karıldığı bilgi tabanlı üsler olan
teknoparklar, geleceğin teknolojisini
ticarileştirdiği ürünlerle doruğa
çıkaracak.

Ümit UÇAR

Sanayi Gazetesi
Yazı İşleri Müdürü

Teknoparklar
emekleme dönemini
bitirdi, artık koşuyor.
Endüstri 4.0 entegrasyonu noktasında
oluşturdukları farkındalıkla altyapılarını
dönüştüren yapılarımız, kendilerine yol
gösterecek ve destek
verecek bir yapıya
her daim ihtiyaç
duyuyor.

Sanayileşmiş, hatta bunu birkaç adım
ileri götürerek kendi Ar-Ge ve inovasyon
politikasını inşa ederek üretim
ekosistemini kurmuş gelişmiş her ülke
gibi, Türkiye de teknoparklarından azami
güç alıyor. Özellikle üniversite-sanayi
işbirliği politikaları ve devamlı zikredilen
katma değerli üretim idealleri ekseninde
teknoparklara biçilen rol büyük.
Nitelikli ve vasıflı insan gücünü verimli
bir şekilde istihdam eden ve dünyaya
çekirdeği güçlendirilmiş teknolojiler
sunan teknoparklar, bilginin uluslararası
platformda pazarlanabilir hale gelmesi
yönünde büyük emekler sarf ediyor.
Dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu
olgulardan kabul edilen girişimcilik ise,
teknoparklar vasıtasıyla ekonomiye göz
kırpıyor. Yeni yapılanmalara kapı açan,
yeni sektörlere hayat veren ve daha
önce üretilmemiş teknolojinin piyasaya
sürülmesine kapı aralayan girişimcilerin
koordine yuvası bilindiği gibi
teknoparklar... Teknoparklar içerisindeki
işletmeler, girişimci ruhun beslediği
yapılar olarak her daim dinamizme
ihtiyaç duyan yapıda.
İşletmelerin büyüme temposunu
emekleme yerine uzun atlama
yöntemiyle artırmasının yolunu açacak
birinci etken; Endüstri 4.0….
Fırsat buldukça söyledik; üretimde
dijitalleşme çağını başlatan;
üretim altyapısını akıllı fabrikalara,

konuşabilen ve hatta inisiyatif alabilen
robotlara emanet eden geleceğin
sistemi “Endüstri 4.0”, ekonominin
sürdürülebilirliğinde büyük bir role
sahip olacak.
Büyük işletmeler farkındalık dalgasının
birinci ayağında; KOBİ’ler ise büyük bir
dönüşüm aşamasında: Türkiye, Endüstri
4.0’a entegre oluyor.
Endüstri 4.0 tabanlı üretim yapan,
işletmelere Endüstri 4.0 segmentinde
değer yaratan, kullanıcılara bulut
bilişim ve nesnelerin internetine
erişebilme kolaylığı sunan ve üretimi
gerçekleştirecek olan robotların
kendi aralarında bilgi alışverişinde
bulunmasını olanaklı kılan Endüstri
4.0, bu sebeple bizlerin de birincil
gündemi…
İş, üretim ve ekonomi çevreleri 4.0’ın
ışığına kapıldı. Geriye, Endüstri
4.0’ı benimsetecek ve uygulamaya
dökülmesine yardımcı olacak birkaç
düzenleme kaldı.
Hafızamızı inovasyon camiasının büyük
bir heyecan ve merakla beklediği Ar-Ge
Reform Paketi üzerinde bir gezintiye
çıkarırsak; il il, OSB OSB, üniversite
üniversite gezilerek tanıtılan bu reform
buketinin paydaşlar arasında nasıl bir
sabırsızlık oluşturduğunu anımsamış
oluruz. Bu noktada dememiz odur ki;
Endüstri 4.0 da, kamudan aldığı güçle
tüm yatırım bölgelerinde ve illerde
tanıtılmalıdır. Bakanlıklar, kamu kurum
ve kuruluşları ve STK’lar Endüstri 4.0 ile
ilgili eğitim seferberliği başlatmalı.
Paydaşların ekonomiye tutunmasını
sağlayacak simbiyotik bağ Endüstri
4.0’dır. 4.0, ekonomiye kan
pompalayacak bir görevdeşlik
altyapısıdır.
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KOSGEB, Sanayi 4.0’a katkı sağlıyor
Dünyada ve Türkiye’de yaşanan
sanayi alanındaki gelişimler, Küçük
ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ’ler)
açısından hem olumlu hem de olumsuz
sonuçlar doğurmuş, ancak yaşanan
bu gelişmelerden doğan olumsuz
sonuçlara ilişkin zaman içerisinde
alternatif çözümler üretilmiştir.

Recep BİÇER

Sanayi 4.0 Devrimi, özellikle üretim
süreçlerine daha avantajlı ve daha kolay
üretim hatlarının kurulması aşamasında
KOBİ’lere belki ek maliyet getirecektir.
Yalnız, iş gücünün azaltılması, zaman
tasarrufu ve enerji maliyetleri gibi
üretim kalemlerindeki giderlerin
azaltılması bunu kısa zamanda telafi
edebilecektir.

KOSGEB Başkanı

4. sanayi devriminde
kuracağı yeni üretim
hatlarıyla Endüstri
4.0’a çarpan etkisi
yapacak aktörler,
KOBİ’lerimizdir.
KOSGEB olarak
bu noktada,
kurumlarımızla aynı
çatı altında el ele
verdiğimiz Sanayide
Dijital Dönüşüm
Platformu’yla
endüstride
entegrasyonu
sağlamaya
yöneleceğiz.

Gelişmekte ve sanayileşmekte olan
ülkeler için hem büyük potansiyel
hem de ciddi bir tehlike barındıran
bu değişim ve dönüşüm sürecini
ülkemiz için faydaya dönüştürmek için
iş dünyası ve sanayimizin önde gelen
kurum/kuruluşlarını bir araya getirerek
bir Platform kurulmuştur.
Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu adı
verilen bu platform çatısı altında TOBB,
TİM, TÜSİAD, MÜSİAD, YASED ve TTGV
gibi iş dünyamızın ve sanayimizin en
üst kuruluşları yer almaktadır. Ayrıca
platforma KOSGEB tarafından da
katkı sağlanmakta olup, çeşitli kamu
kurumları, özel sektör, üniversite ve
sivil toplum kuruluşların temsilcilerinin
yer aldığı çeşitli çalışma grupları
oluşturulmuştur.
Bu çalışma gruplarının her biri
ilgili oldukları alanlarla ilgili teknik
ve saha çalışmalarını yaparak,
uluslararası gelişmeleri izleyerek
ülkemizin dinamiklerini göz önünde
bulundurarak yapılan çalışmalarla 4.
Sanayi Devrimine geçiş sürecinde ve

sonrasında oluşturulacak politika ve
stratejilere dayanak teşkil edecektir.
Platform bünyesinde kurulan 6 adet
çalışma grubu mevcut olup, bu çalışma
grupları tarafından çalışmalara dayanak
teşkil edecek bir mevcut durum
çalışması yürütülmektedir.
Çalışma grubu başlıklarını aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Sanayide Dijital Teknolojiler
Çalışma Grubu
İleri Üretim Teknikleri
Çalışma Grubu
Açık İnovasyon Çalışma Grubu
Eğitim Çalışma Grubu
Altyapı Çalışma Grubu
Mevzuat, Patent ve
Standardizasyon Çalışma Grubu

Sanayide Dijital Dönüşüm Platformu
çalışmalarının neticelerini bir bütünlük
içinde hayata geçirebilmek ve ulusal
faydaya dönüştürmek büyük önem arz
etmekte olup, KOSGEB temsilcilerinin
de yer aldığı çalışma grupları
uygulanabilir, sürdürülebilir ve yalın bir
yol haritası çıkarmak için çalışmalarını
sürdürmektedir.
Ayrıca ülkemizdeki üretim altyapısının
ve ekosistemin güçlendirilmesi
amacıyla çeşitli mevzuat çalışmaları
yürütülmektedir.
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Sınai mülkiyet hakları ve teknoparklar
Sınai mülkiyet hakları kamu / özel /
tüzel kişilerin patent, marka, tasarım
gibi sanayiye uygulanabilir yeniliklerle
ilgili haklardır. Ülkemizde sınai mülkiyet
haklarının tescili konusunda yetkili kurum
Türk Patent ve Marka Kurumu’dur.
Sınai mülkiyet ekonomik ve teknolojik
büyümenin sürekliliği için vazgeçilmezdir.

Prof. Dr. Habip ASAN
Türk Patent ve
Marka Kurumu Başkanı

Ar-Ge yatırımları
güçlendikçe fikri
ve sınai mülkiyet
uygulamalarının
gücü daha fazla
önem kazanıyor.
Bizler de bu
noktada inovasyonu
ticarileştiren yatırım
merkezlerimize
doğrudan destek
ve farkındalık
sunuyoruz.

Ülkelerin gelişim ve zenginlik kaynağının
sırrı, yapmış oldukları Ar-Ge yatırımları
ve sahip oldukları sürekli inovasyon
felsefesinde yatmaktadır. Bu noktada
Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerinin yoğun
olarak gerçekleştirildiği alanlardan
biri olarak teknoparklar/teknokentler
oldukça önem taşımaktadır. Girişimci,
sanayici, araştırmacı, buluş sahipleri ve
akademisyenlerimizin bir araya geldiği
teknoparklarımızda ülkemiz için katma
değer yaratan büyük projelere imza
atılmaktadır.
Teknoparklardaki firmalarımızın yenilikçi
fikirler üreterek ve yenilikleri ticarileştirerek
ekonomik büyümeye katkıda bulunmaları
yönünde sahip oldukları bilincin son
yıllarda geldiği nokta oldukça sevindiricidir.
Şüphesiz bu bilinçte, devletimizin
teknoparklara ve teknoparklar bünyesinde
yer alan firmalarımıza özellikle Ar-Ge
faaliyetlerinde sağladıkları teşviklerin ve
desteklerin katkısı büyüktür.
Türk Patent ve Marka Kurumu olarak
teknoparklarımızda sınai mülkiyet
farkındalığının artırılmasına yönelik olarak
çeşitli faaliyetler yürütüyoruz. Geçtiğimiz
yılın Temmuz ayında Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji ve Lisans
Yöneticileri Derneği işbirliğiyle başlatmış
olduğumuz Ar-Ge Merkezleri ve Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinin Sınai Mülkiyet
Kapasitelerinin Geliştirilmesi Projesi
kapsamında teknoparklarımızda faaliyet
gösteren çok sayıda firmamıza yönelik
bilgilendirici etkinlikler gerçekleştirdik.

Firmalarımız ortaya koydukları yenilikleri
patent, marka, tasarım tescilleri ile koruma
altına alabilir ve bunları zenginliğe dönüştürebilirler.
Sınai mülkiyet haklarından teknik buluşlar
için verilen patentler, başvuru tarihinden
itibaren 20 yıl süre ile hak sahibine patent
konusu ürünü başkalarının üretmesini,
satmasını, kullanmasını veya ithal etmesini
önlemeye yönelik bazı özel haklar sağlar.
Bu özel hakları patent sahibi kendisi
kullanarak güçlü bir pazar pozisyonu elde
edebileceği gibi bu haklarını lisans yoluyla
başkasına devredebilir ya da kiralayabilir.
Patent konusu ürünün ticarileşmesi ise
patentin sağladığı haklar vasıtasıyla yüksek
bir kazanç kaynağı olabilir.
Patentler, firmaların rekabet gücünü
artırdıkları gibi, faaliyet gösterilen alanda
uzmanlık ve yüksek teknolojik kapasite
göstergesi olarak prestij kaynağı vazifesi de
görürler.
Firmalarımızın patent başvurusunda bulunmadan önce buluşun yeni olup olmadığına
yönelik bir ön araştırma yapmaları, yeni
olmayan ve patent alınamayacak buluşlar
için para ve zaman harcamalarını engelleyecektir. Ayrıca, başvuru yaparken başvuru
kriterlerine ve şekli koşullara uygunhareket
edilmeli, hak kaybına uğramamak için
patent başvuru sürecindeki ve sonrasındaki
işlemlere, özellikle yıllık ücretlere ilişkin
ödemelerin zamanında yapılmasına özen
gösterilmelidir.
Üretilen ürünün arkasındaki teknoloji ve
bilgi birikimi, verilen emeğin yüksek gelire
dönüşmesinde oldukça önemlidir. Bu
bilinçle kurulan teknoparklarımız ve bünyesindeki firmalarımızın ürettikleri katma
değeri yüksek ürünlerle, aldıkları patentlerle, markalaşma ve girişim hamleleriyle
ülkemiz ekonomisinin daha da gelişmesine
ve küresel rekabet gücünün artırılmasına
önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum.
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Sanayi 4.0’ın merkezinde teknoparklar
Bugünlerde çok önemli bir devrime
tanıklık ediyoruz. Dijital teknolojilerdeki
gelişmeler sanayi tarihinde ki bu
önemli devrimi tetiklemiş durumda.
Batı sanayisinin özellikle Çin merkezli
Uzakdoğu sanayisi karşısında güç
kaybının nedeni olan birçok negatif
faktörü yok edecek Sanayi 4.0 Devrimi
bu süreci kaçıran ülkeler karşısında
yakalayanların büyük rekabet avantajı
elde etmelerine neden olacak. Bu da
dünyadaki zenginliğin ve refahın dünya
toplumları arasında paylaşılmasında
belirleyici bir etken olacak.

Gökçe TABAK

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Derneği Başkanı

TGBD olarak iş
ortaklıklarında
sinerji yükseltici,
ileri teknolojinin
kullanımını
özendirici ve bu
konuda ekosistemi
canlandırıcı
faaliyetlerde bulunma
sorumluluğunu
taşıyoruz. Endüstri
4.0’a entegre olma
aşamasında ise
işletmelerimize
büyük ödevler
düşüyor.

Türkiye’nin bu yeni döneme
hazırlanabilmesi için her ülkenin olduğu
gibi kendine özgü yapısal faktörlerini
düşünerek politikalarını oluşturması
gerekiyor.
Boston Consulting Group’un
TÜSİAD için hazırlamış olduğu
“Türkiye’nin Küresel Rekabetçiliği
İçin Bir Gereklilik Olan Sanayi 4.0”
raporunda Sanayi 4.0’ın teknolojileri
kullanarak yenilikçi fabrika ve üretim
süreçlerinin kurgulanması sırasında yeni
yaklaşımların çıkacağını ama bunun
gerekli ön şartlar oluşturulursa doğru
temeller üzerine inşa edilebileceğini
belirtiyor. Bunun teknoparklarla ilgili
boyutunda ise aşağıdaki konular öne
çıkıyor.
•
•
•

Dijital dünyada temel gereksinim
olan iş ortaklıklarının kurulması
Teknoloji kullanımında
standartların oturtulması ve
katılımın arttırılması
Yeni teknolojiler için tedarikçi
ekosisteminin oluşturulması

TGBD olarak Türkiye’nin en önemli
teknoloji merkezleri ve ekosistemleri
olan teknoparkların üst çatı örgütü
olma sorumluluğuyla bu üç ön şartın

yerine getirilebilmesi için çalışmaya
başlayacağız. Burada sanayi ile birlikte
iş ortaklıkları kurulması ve yeni tedarikçi
ekosistemleri oluşturulmasını ayrı bir
yere koyuyoruz. Çünkü asıl konu olarak
yeni iş yapış şekillerinde dijital teknoloji
alanında faaliyet gösteren firmalarla
birlikte çalışarak iş süreçleri değişirken
gerekli teknolojiyi adapte etme konusu
gündeme gelecek. Bu da ancak daha
kolay bir şekilde teknolojik kaynaklara
ulaşma yoluyla çözümlenebilecek.
Bunun dışında Sanayi 4.0’ı Tetikleyen Dokuz Teknolojik Unsur için hali
hazırda teknoparklarda faaliyet gösteren
firmaların yetkinliklerin artmasına ve
bu alanlarda faaliyet gösterecek firma
sayısının artması yönünde teknoparklarımızla birlikte çalışmalar yapacağız.
Sanayi 4.0’ı Tetikleyen
Dokuz Teknolojik Unsur
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Büyük Veri ve Analitik
Zenginleştirilmiş Gerçeklik
Eklemeli Üretim (Ör: 3D Baskı)
Bulut
Siber Güvenlik
Akıllı Robotlar
Simülasyon
Yatay/Dikey Yazılım Entegrasyonu
Nesnelerin İnterneti

Bu sayede Sanayi 4.0’a sanayi
firmalarının geçişinde teknoloji
boyutunda ithal ürünlerle değil
Türkiye’de geliştirilmiş yerel
teknolojilerle ilerleyerek Türkiye
ekonomisine katkı sağlamamız
gerekmektedir.
TGBD bunun gerçekleşebilmesi için
bu sürecetüm teknopark yönetim
şirketleriyle ve teknoparklarda faaliyet
gösteren teknoloji firmalarıyla katkı
verecektir.
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Sanayi Devrimleri
Endüstri 4.0 Nedir?
Endüstri 4.0’ın Bileşenleri
Nesnelerin İnterneti
Akıllı Fabrika
Endüstri 4.0 ile Ne Değişecek

ENDÜSTRİ 4.0

Niçin Endüstri 4.0 ?
Endüstri 4.0’ın Faydaları
Endüstri 4.0’ın Riskleri
Endüstri 4.0’ın Etki ve Sonuçları
Türkiye ve Endüstri 4.0

ENDÜSTRİ 4.0
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»»Sanayi Devrimleri
1784

1870

1969

2011- ...

Endüstri 1.0

Endüstri 2.0

Endüstri 3.0

Endüstri 4.0

Mekanik

Elektrik

Otomasyon

İnternet

Su ve buhar gücünün
yardımıyla mekanik üretim
tesisleri ortaya çıktı.

Elektrik enerjisinin
yardımıyla imalatta iş
bölümüne ve seri üretim
sürecine geçiş yapıldı.

Elektronik ve bilişim
teknolojileri sistemleri
kullanılarak üretimde
otomasyona geçildi.

Sanal ve fiziksel sistemler
ve etkileşim halindeki
nesneler üretimde
kullanılmaya başlandı.

İlk mekanik
örgü makinesi

İlk
üretim bandı

İlk programlanabilir
üretim sistemi

Endüstri 4.0

»»Endüstri 4.0’ın Bileşenleri

»»Endüstri 4.0 Nedir?
Sanal ve fiziksel sistemlerin internet
üzerinden nesnelerle iletişim ve etkileşime
geçtiği yeni üretim modeli olan Endüstri
4.0, Dördüncü Endüstri Devrimi olarak
nitelendiriliyor. Bu yeni dönem internet
ve teknolojinin üretimde çok daha aktif bir
şekilde kullanılmasını şart koşan bir periyot
olacak. Sistemle üretim tesisleri, depo
sistemleri, araç ve gereçler küresel ağlara
dönüşecek. “Endüstri 4.0” ile hızlı, esnek,
düşük maliyetli ve daha fazla verimliliğe
sahip akıllı fabrikalar ortaya çıkacak.

1

2

Siber- Fiziksel
Sistemler

Akıllı Robot ve
Makineler

4

6

İnternet Protokol
Sürüm 6 (IPv6)

3

Büyük
Veri
5

Makinelerin,
İş Bileşenlerinin,
Sistemlerin ve İnsanların
Birbirine Bağlanabilirliği
7

Akıllı
Sensör

Dijital
Sanayileşme
8

Bulut
Bilişim
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»»Endüstri 4.0’ın Bileşenleri
1- Siber- Fiziksel Sistemler ( Akıllı Üretim )
Siber-fiziksel sistemlerin birbirleriyle ve diğer
materyallerle internet aracılığı ile iletişim
kurabildiği, yazılım ağırlıklı üretim sistemleridir.
Bütün alt sistemlere, süreçlere, içerideki ve

dışarıdaki nesnelere, tedarikçi ve müşteri ağlarına
bağlı olan bu yeni sistem açıkça tanımlanmış
yapısıyla gerçek zamanlı kontrol edilebilen ara
yüzlere sahip olacak.

2- Akıllı Robot ve Makineler ( İnsan Robot Dayanışması )
Robotlar gelecekte daha akıllı olacak,
bulundukları ortama uyum sağlayabilecek,
iletişim kurabilecek ve etkileşimde
bulunabilecek.
Bu durum firmalara daha fazla üretkenlik

sağlayacak. Üretim sektörü çalışanları,
daha fazla eğitim ve beceri isteyen alanlara
yoğunlaşacak. Endüstri 4.0 gerçekleştiğinde,
robotlar ve insanlar, insan-makine arayüzlerinden
faydalanarak dayanışma içinde çalışacak.

3- Büyük Veri ( Petabyte Çağı )
Yarının üretim tesisleri büyük miktarlarda veri
üretiyor olacak ve bu verilerin kaydedilmesi,
işlenmesi ve analiz edilmesi gerekecek. Big Data
ile kaynaklardan toparlanan tüm veriler, anlamlı
ve işlenebilir

biçime dönüştürülecek. Büyük veri, doğru analiz
metotları ile yorumlandığında şirketlerin stratejik
kararlarını doğru bir biçimde almalarına, risklerini
daha iyi yönetmelerine ve inovasyon yapmalarına
imkan sağlayacak.

4- Makinelerin, İş Bileşenlerinin, Sistemlerin ve
İnsanların Birbirine Bağlanabilirliği ( Fiziksel - Sanal Dünya Uyumu )
Sanayi 4.0 gerçekleştiğinde dijital ve gerçek
dünyalar birbirine bağlı hale gelecek.
Makineler, parçalar, sistemler ve insanlar
internet üzerinden kesintisiz bir şekilde dijital
bilgileri paylaşıyor olacaklar.

Üretim oldukça pürüzsüz bir şekilde ilerleyecek.
Makineler üretilecek parçanın üretim aşamalarının
her birine otomatik olarak uyum sağlayacak,
otomatikman koordine olup üretilecek birimi
ayarlayacaklar.

5- Dijital Sanayileşme ( Sanal Fabrika, Sanal Üretim )
Yeni bir üretim tesisi açmanın veya mevcut bir
tesiste yeni bir ürünün üretimine başlamanın
oldukça zorlu aşamaları vardır: Uyum süresi,
denemeler, seri üretim öncesi testler ve
çok sayıda beklenmedik maliyet aşımları...

Sanayi 4.0 fiziksel üretime hazırlanılabilmesi
için üretim tesislerini ve ürünleri sanal
ortamda sunacak. Süreçlerin her biri fiziksel
haritalandırma tamamlanmadan önce sanal olarak
simülasyondan geçip doğrulanacak.

6- İnternet Protokol Sürümü 6 (IPv6) ( Üretimde Sınırsız Cihaz )
İnternet ağının temel yapı taşı olan IP, Endüstri
4.0’ın en önemli bileşenleri arasında yer alıyor.
IP sayesinde milyarlarca cihaz üretim süreçlerinde
kullanılabilecek. Endüstri 4.0’da; 34 bitlik adres
yapısına sahip olup sadece 4.3 milyar cihazın

adreslenerek internete bağlanmasına olanak
tanıyan IPv4 yerine; 128 bitlik adres yapısına
sahip olan ve insan hayalinin erişemeyeceği kadar
çok cihazın adreslenerek internete bağlanmasına
olanak sağlayan IPv6 tercih edilecek.

ENDÜSTRİ 4.0
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7- Akıllı Sensör ( Verinin Dijitale Dönüşümü )
İnsanlar çevrelerinde olup biteni duyu
organlarıyla algılarken, makineler ise sıcaklık,
basınç, hız ve benzeri değerleri sensörleriyle
algılar. Bu anlamda üretimin önemli yapı
taşlarından olan sensörler Endüstri 4.0’da
da önemli roller üstlenecek. Bilginin veya

süreçte kullanılan herhangi bir verinin dijitale
dönüşümünü sağlayan sensörler belirli
periyotlarda ortam ısısını sunan bir termometre
devresi gibi basit sensörler olabileceği gibi,
harekete odaklanan bir kamera gibi karar verip
işlem yapabilen sistemler de olabilecektir.

8- Bulut Bilişim ( Çevrim İçi Bilgi Dağıtımı )
Bilgi teknolojileri uygulamalarındaki sanallaşma
ile ortaya çıkan Bulut Bilişim, Endüstri 4.0’ın
önemli bileşenleri arasında yer alıyor. Yeni
nesil üretim tesisleri, düşük yönetim çabası

veya servis sağlayıcı etkileşimiyle hızlı alınıp
salıverilebilen ayarlanabilir bilişim kaynaklarının
paylaşım havuzunda Bulut Bilişim sistemi daha
sık kullanacak.

»»Nesnelerin İnterneti

»»Akıllı Fabrika

Fiziksel dünyayla sanal dünya
arasındaki bağlantı günden güne
güçlendiriliyor. Aygıt ve makinelerin
birbirleri ile iletişimini evrimleştiren
“nesnelerin interneti” teknolojisi ile
nesneler akıllı cihazlara dönüşüyor,
internetten veri alıp gönderebilir hale
geliyor.

Üretim tesislerinin, belli
amaçlar çerçevesinde,
birbirleriyle bir ağ
içerisinde bağlı olan
siber fiziksel sistemler
tarafından tamamıyla
otomatikleştirildiği,
esnekliğin ve verimliliğin
yüksek olduğu işletmelerdir.

“Endüstri 4.0”ın temel dinamiğini
oluşturan bu trend özellikle endüstride
küresel bir etkiye sebebiyet verecek.
2020 yılına kadar 50 milyardan fazla
teknik cihazın “dünya çapındaki ağa”
bağlanacağı tahmin ediliyor. Endüstriyi
baştan aşağı etkileyecek “Nesnelerin
İnterneti” makineler arası iletişimle
daha otomatik süreçler, kendi kendine
izleme ve gerçek zamanlı çözümler
sağlayacak.

Bütün üretim süreçleri
akıllı sistemlerle kontrol
edilen bu üretim tesisleri
verimliliği artıran, esnek
üretime olanağı sağlayan,
son teknoloji ile donatılmış
“akıllı fabrikalardır.” En son
teknolojinin kullanıldığı,
robotların üretim yaptığı,
tüm prosesler ve ekipmanın

akıllı sistemlerle yönetildiği
fabrikalar Endüstri 4.0’ın en
önemli kazanımlarından biri
olarak nitelendiriliyor.
Önümüzdeki süreçlerde
artık pek çok fabrikada
daha az sayıda insan daha
çok teknoloji kullanarak
çalışacak. Üreticiler, akıllı
fabrika uygulamalarıyla
yüksek kalite seviyesiyle
esnek üretim sistemlerine
ulaşarak verimliliğini
katlayabilecek; ayrıca
sistemler arasında sağlanan
entegrasyonla süreçlerin
izlenebilirliği artacağı için
maliyette daha kolay avantaj
sağlayacak.
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ENDÜSTRİ 4.0

»»Endüstri 4.0 ile Ne Değişecek?
Üretici firmalar pazarda var
olmayı sürdürecek ancak yerleşik
oyuncular 4. Sanayi Devrimi
sırasında düzenlerini, süreçlerini
ve yeterliliklerini değiştirmiş
oluşacak. Yeni endüstriyel iş
modellerine sahip yeni rakipler
olacak. Cep telefonları gibi
yeni teknolojilerin bu kadar
başarılı olmasının nedeni, ortaya
çıkmalarıyla beraber toplumsal
bir dönüşüme öncülük etmiş

olmalarıdır. İnternet bir teknoloji
olarak sosyal ağları icat etmemiş
olsa da, sosyal ağların internet
sayesinde daha fazla geliştiğinin
ve çağdaşlaşmayı gerektirdiğinin
altını çizmek gerek. Sanayi 4.0
için de aynı durum söz konusu.
Yeni işlevler sektör oyuncuları
için yeni kurallar ortaya
çıkaracak. Çeşitli endüstrilerin
gelişimi arasında önemli farklar
bulunacak.

»»Niçin
Endüstri 4.0 ?
1. Yüksek Rekabet Gücü
2. Esnek ve Özel Üretim
3. İnovatif İş Modelleri
4. Yeni Çalışma Zamanlaması
5. Kalıcı Değer ve İş Güvenliği
6. Daha Fazla Verimlilik

»»Endüstri 4.0’ın Faydaları
1. Üretimden son kullanıcıya
kadar gerekli tüm
işlemler sistem tarafından
otomatik olarak belirlenip
uygulanabilecek.
2. Üretim tesisleri, akıllı
cihazlar birbirleri ile
gerçek zamanlı etkileşim
kurarak daha verimli
çalışacak.
3. Ürün geliştirme
aşamasında;
tasarımdan gerekli
malzeme kullanımına,
pazarlamadan sevkiyata
birçok süreçte daha şeffaf
ve birbirine bağlı bir

sistem kurulabilecek.
4. Birbiriyle konuşan
makineler ürünün kalite
kontrolünü yapıp üretim
sürecindeki hataları daha
hızlı tespit edebilecek.
5. Akıllı üretim tesisleri özel
müşteri isteklerini yerine
getirebilecek ve böylelikle
kişiselleşen ürünlerin
üretim maliyetleri de
azaltılmış olacak.
6. Fiziksel üretime
geçilmeden önce sanal
ortamda ürün üretimi
ve doğrulanması
yapılabilecektir.

»»Endüstri 4.0’ın
Riskleri
1. Yapılacak yatırımların geri
dönüş süreleri belirsiz.
2. Firmalara ait veriler, fikri
mülkiyetler ve iş sırları risk
altında.
3. Sektörün ihtiyacına cevap
verecek nitelikli eleman yok.
4. Siber güvenlik açıkları.

ENDÜSTRİ 4.0

»»Endüstri 4.0’ın
Etki ve Sonuçları
1. İşçi gücünden teknoloji kontrolüne
geçen sistemlerin sayısı artacak.
2. Sanayi farklı bir değer kazanarak
pazarda bu entegrasyonu sağlayan
büyük paya ulaşacak.
3. İş gücü sayısı azalacak ve
bu noktada sosyo-ekonomik
değişimler baş gösterecek.
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»»Türkiye ve Endüstri 4.0
Türkiye’nin yeni endüstriyel
devrimi yakalaması son
derece kritik önemde. Önceki
sanayi devrimlerini geriden
takip eden Türkiye, yeni
endüstri kavramına başından
itibaren sıkıca sarılarak
treni kaçırma riskini en aza
indirgemeye başladı.
Türkiye’nin endüstriyel
avantajlarını daha iyi
kullanmaya başlaması ve
bunu adım adım geliştirmesi
gerekiyor. Buna paralel olarak
Türkiye’nin Ar-Ge kabiliyetini

artırması ve endüstriyi
işbirliğine teşvik etmesi de
önem arz ediyor.
Dünyanın hızla bilişim
teknolojilerini farklı alanlara
adapte ederek yeni bir
endüstriyel döneme girdiği
Bugünlerde, Türkiye’nin
de adımlarını sıklaştırması
gerekiyor. Bu çalışmalara
Türkiye’deki bilimsel
kuruluşların ve üniversitelerin
katkı sağlamaları için teşvik
edilmeleri önemli avantajlar
sağlayacaktır.
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Endüstri 4.0’la dönüşen üretim
Ekonomimize açılan Endüstri 4.0
sayfası, bilgi teknolojileriyle sanayide
üretkenliği, verimliliği ve katma değeri
artıracak, sanayiyi yeniden modelleme biçimidir. Biz sanayicimizi doğru
sektörlerle Endüstri 4.0’a geçirebilirsek,
dünyada söz sahibi olabiliriz.

Ahmet KAYA

Endüstri 4.0 Dijital
Dönüşüm Derneği Başkanı

Endüstri 4.0
altyapısına uyum
sağlayabilirsek,
dünya ekonomisinde
önemli bir güç
haline gelebiliriz.
Bu noktada
KOBİ’lerimizin iş
zekâsına ve bilgi
teknolojilerine olan
hakimiyetlerini
artırmaları şart
olmuştur.

Bilgisayar, internet ve yazılım teknolojilerinin gelişmesiyle hayatımıza giren
Almanya menşeli Endüstri 4.0 kavramı,
sanayicimize bilgi teknolojilerini
kullanarak nasıl daha katma değerli ve
verimli üretim yapacağını gösterecek.
İnternetle birlikte tüketicinin davranış
ve beklentilerini de değiştiren bu
kavramda, ürünün beklentileri karşılaması, doğru zamanda teslim edilmesi
ve kalitesi önemli. Firmalar artık kendi
intranetlerini üzerinden tedarikini karşılıyor hatta üretimlerinin bir kısmını taşere
ediyorlar. Siparişin, tedarikin, üretimin
ve teslimatın farklı merkezlerden olduğu
bir sistemden bahsediyoruz.
Endüstri 4.0 ekosistemini oluşturabilecek gerekli tüm bileşenlere sahibiz.
Sanayimiz, makine sektörümüz, üniversitelerimiz, yazılım sektörümüz var. Bu
anlamda Endüstri 4.0 Mükemmeliyet
Merkezi kurarak bileşenleri buluşturmamız gerekiyor. Bu anlamda çatı bir
derneğiz, Haziran 2016’da Endüstri 4.0
Dijital Dönüşüm Derneği’ni yaşamakta
olduğumuz dijital dönüşüm farkındalığıyla kurulduk.
Dijital fabrikalarla verimi yüzde 100’e
yaklaştıracak 4.0’da, üretim bantları
talebe göre kolayca adapte olabilecek ve üretim yapılacak. Sanayici, iş
zekâsıyla siparişini ne zaman tamamlayabileceğini, maliyetini ve kazancını
anında görebilecek. Şüphesiz, ihracata
da büyük katkı sağlayacak. Bu konuyu,
Bakanlıklarımız (Sanayi, Ekonomi,
Kalkınma) ve STK’lar ile birlikte, 81 ilde
tüm sanayicilerimize anlatmalıyız.

Endüstri 4.0’da nitelikli ve iyi eğitimli
beyaz yakalıya daha çok ihtiyaç
olacak, bunun için de eğitime önem
vermeliyiz. Çıraklık okullarından
başlayarak doktoraya kadar her bölümde
Endüstri 4.0’la ilgili dersler ve pratikler
oluşturulmalı. Çünkü 4.0’da üniversitesanayi-kamu ve özel sektör işbirliği
yapmak zorundadır.
Endüstri 4.0’da, Nesnelerin İnterneti
(IoT), Yazılım ve Bilgi Teknolojileri, İş
Zekası, Otonomi ve Büyük Veri gibi
konular anahtar kavramlardır. Artık
inisiyatif alabilen robotlar var. Eskiden
otomasyon sisteminde, verilen komutlar
uygulanıyordu ama artık otonom sistemde robotlar kendi aralarında iletişim
kurabiliyor ve karar verebiliyor.
Tüm bu veriler, KOBİ’lerin bünyesinde IT
(Bilgi Teknolojileri) uzmanı çalıştırmasını zorunlu kılmaktadır, aksi halde 4.0’a
geçiş mümkün olmayacaktır. Endüstri
4.0’da bir diğer önemli konu ise ‘Bilgi
Güvenliği’dir. Ancak bilgi güvenliği
standartlarını uygulanarak güvenlik riski
elimine edebilir. Örneğin; üretim bandında çalışan robotik kol sadece Üretim
Programından gelen (MRP, ERP v.b.) bir
komutu güvenliği sağlanmış bir iletişim
hattı üzerinden almalı ve uygulamalıdır.
Aksi halde dışarıdan yapılacak bir siber
saldırı atağı ile hiç ummadığımız anda
tüm sanayimiz durabilir.
Bizim Endüstri 4.0’a geçmemiz için
tüm oyuncularla birlikte sektörler arası
birlikte çalışabilirliği düzenleyen çatı
bir uygulama kılavuzu oluşturmamız
gerekmektedir. Dernek olarak bu amaçla
Endüstri 4.0 standartlarını yerel ve
uluslararası anlamda oluşturmaktayız.
Şüphesiz Endüstri 4.0 devletimiz
tarafından desteklenmeli ve içinde
üniversite-sanayi ve özel sektör
olan Endüstri 4.0 projelerine destek
vermelidir.

MAKALE
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Sanayide dijital dönüşüm ve TGB’ler
1700’lü yılların sonuna doğru ortaya
çıkan ve buhar gücüne dayalı üretimi
temsil eden Birinci Sanayi Devrimi’nden
yaklaşık yüz yıl sonra, elektriğin
kullanımı ikinci sanayi devrimini başlattı.
Bir yüz yıl sonra ise elektronik ve bilişim
teknolojilerinde yaşanan gelişmeler
üçüncü devrimin öncüsü oldu. Son 300
yıldır, her yüzyılda bir kendini yenileyen
üretim biçimleri, bilgi teknolojilerinde
yaşanan gelişmeler ile birlikte, bu kez
yüz yılı bulmadan, sadece 40 sene
içerisinde yepyeni bir sanayi devrimi
hayatımıza getirdi. Hammadde odaklı
geleneksel sermaye gücünün etkisinin
hızla azaldığı; inanılmaz büyüklükte
verilerin bilgi teknolojileri ile hızlı
bir şekilde işlendiği, akıllı üretim
sistemleri, nesnelerin interneti, büyük
veri, yapay zekâ, bulut teknolojiler,
arttırılmış gerçeklik, siber güvenlik,
dijitalleşme gibi kavramlar üzerinden
yeniden şekillenen üretim tarzı şu anda
hayatımızın tam ortasında yer alıyor. Yani
dördüncü sanayi devrimi: Sanayi 4.0...
Bu yeni sanayi devrimine doğru hızlı
yürüyüşte ülkeler için en önemli şey
teknolojiyi üretebilmek için gerekli olan
bilgi altyapısı olacak; rekabetçiliğin
temelinde düşük iş gücü maliyetleri
ve lojistik avantajı gibi etkenler olan
ülkeler önemli baskılara maruz kalmaya
başlayacak.
Sanayi 3.0 devriminde yeterince öncü
rol oynayamayan ülkemizin, Sanayi
4.0 treninde yerini alması da ancak
gerekli bilgi ve teknoloji altyapısını
oluşturabilmesi ile mümkün olacak.
Sanayi 4.0 kapsamında kendi
çözümlerimizi üretebilmemiz, dışarıya
kaynak akışını önleyeceği gibi, stratejik
verilerin ülkemiz dışına çıkması riskini
de azaltacak.
Bu noktada Türkiye için önemli

fırsatlardan bir tanesi Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri (TGB).
Sanayi 4.0 trenine Türkiye olarak bilet
alabilmemizin en önemli kıstaslarından
biri, TGB’lerde faaliyet gösteren teknoloji
şirketlerinin sanayide dijital dönüşüme
yönelik çözümler geliştirmeye
odaklanması olacak.
Sanayi 4.0 dönüşümü için gerekli
yerli teknolojilerin geliştirilebilmesi
için, nitelikli insan kaynağı ve çok
disiplinli işbirliği ortamı gerekli.
Nitelikli insan kaynağının merkezi
olan TGB’ler, çalışma sistematiğinde
yer alan kümelenme yapıları ve
disiplinler arası iş birliği sayesinde bu
süreci destekleyebilecek en önemli
mekanizmaların başında yer alıyor.
Teknolojilerin geliştirilmesi
kadar sanayide yer edinmesi ve
içselleştirilmesi de gerekli. Söz konusu
dönüşüm ve entegrasyon sürecinin
daha hızlı ve kolay olabilmesi için; ilgili
kamu kuruluşlarının, TGB’lerin, sanayi
bölgelerinin, kümelenme yapılarının,
yerel ve merkezi yönetimlerin, sivil
toplum kuruluşlarının ve ülkemizin öncü
sanayi kuruluşlarının bir arada yer alması
ve konunun bütünsel bir çerçevede
değerlendirilmesi büyük önem taşıyor.
İlgili tarafların bir araya gelerek gerekli
strateji ve yol haritalarının oluşturulması,
odaklanma alanlarının belirlenmesi,
Ar-Ge destekleri, devlet alım politikaları
ve mevzuatta yapılacak değişiklik ve
iyileştirmeler gibi yöntemlerle sürecin
desteklenmesi gerekli.
Bu yönde bir atmosfer oluşması
durumunda, TGB’lerde geliştirilen
teknolojilerin ülke sanayinin dijital
dönüşümüne ve Sanayi 4.0 sürecine
önemli katkılar sağlaması kaçınılmaz
olacak.

Hanzade SARIÇİÇEK
ODTÜ TEKNOKENT
Genel Müdür Yardımcısı

Bilgi ve teknoloji
altyapısını bulut
bilişime, büyük
verilere ve
dijitalizasyona
kaydıran Endüstri
4.0 sürecinde
teknoparkların
üstlendiği
sorumluluk, devlet
destekleriyle de
pekiştirilmeye devam
ettiğinde daha fazla
anlam kazanacaktır.
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Üreten sanayiye
dört dörtlük altyapı

İnisiyatif alan
robotlar, birbirleriyle
konuşan makineler,
büyüyen şirket
verileri, bilişim
yağdıran bulut
teknolojileri ve
dijital fabrikalar…
İşletmeleri global
arenada omuzlayan
yapısıyla üretime
açılan yeni sayfa;
Endüstri 4.0…

Üretim dalgası
Üretimin ezberlerini bozacak altyapı
Endüstri 4.0; sanayide taşları yerinden
oynatmaya hazırlanıyor. Üretim
süreçlerine aklın, otonom yapının,
dijitalizasyonun ve etkin iletişimin dahil
olduğu üretim sistemi olarak tanımlanan
Endüstri 4.0; modüler, yani ihtiyaca göre
uyarlanabilen akıllı fabrikalarda siberfiziksel sistemler aracılığıyla nesnelerin
birbirleriyle ve insanlarla iletişim kurarak
inisiyatif almasını, böylece üretimde
daha az insan emeğiyle daha fazla verim
elde edilmesini sağlayan altyapı olarak
ekosistemde dönüşüme hız kazandırıyor.
Üretimde dönüşümü sayfalarına yansıtan
Teknopark Dergisi ise, 4.0’a değer
üreten firmaları potansiyel müşterileriyle
buluşturuyor.
Yapay zekâ, jet üretim
Üretimde yapay zeka dönemini başlatan
Endüstri 4.0, robotların üretime ağırlıkla
dahil olduğu ve nitelikli iş gücünün daha

fazla akıl ve vasıf gerektiren alanlara
yöneldiği bir altyapı. Aygıtlar arası
etkin iletişimden beslenen; üretime
hız, esneklik, düşük maliyet ve verim
katan altyapı birçok bileşenin buluşması
sonucu oluşmuş.
Alt bileşenler
Siber- fiziksel sistemler altyapısının
inşa edildiği Endüstri 4.0’da, akıllı
makine ve robotlar aracılığıyla
üretimin gerçekleştirilmesi söz
konusu. Nesnelerin kendi aralarında
haberleşebildiği ve birbirlerine komut
verebildiği sistemde büyük verinin
üretimi, işletilmesi ve kaydedilmesi
hayati önemde. Üretim altyapısının
dijitalleşmesini öngören Endüstri
4.0, yeni nesil üretim tesislerinde
bulut bilişimin de etkin kullanımını
sağlayacak. Nesnelerin birbirleriyle
ve daha büyük iletişim ağlarıyla
konuşup haberleşmesini baz alan yapı,
birbirleriyle bilgi paylaşan ve akıllı ağ

ENDÜSTRİ 4.0
oluşturan otonom yapıda tasarlanmış
robotların üretime yön vereceği bir
sistem olarak pek çok KOBİ’yi bünyesine
entegre etmiş durumda. 21. yüzyılın
en etkili buluşlarından kabul edilen
3D yazıcılar da Endüstri 4.0 altyapısını
oluşturan aktörlerden... Prototip halindeki
ürünlerin tasarım süreçleri 3D yazıcılar
kullanarak hızlandırılabileceği için
kişiselleşen ürünlerin üretim maliyetleri
de azaltılmış olacak ve ürün müşterinin
beğenisine daha sağlıklı bir şekilde
sunulabilecek.
Teknoparklardan 4.0’a doping
Firmaların pazardaki konumlarına
pozitif etki edecek Endüstri 4.0 üretim
altyapısından otomotivden lojistiğe,
yazılımdan savunmaya ve gıdaya
kadar üretime yönelik tüm sektörler
faydalanabiliyor. Türkiye’de ileri
teknolojinin bir çatı altında üretimine
olanak veren teknoparklar bünyesindeki
firmaların 4.0’a ilgisi ise gün geçtikçe
büyüyor. İleri teknolojili üretimin
pazar sahasına çıkarıldığı teknoparklar
bünyesindeki Endüstri 4.0 firmalarını
ise Teknopark Dergisi sayfalarında siz
okurları için analiz ediyor. Türkiye’de
sayıları 70’e yaklaşan ve 4.0 konusunda
farkındalık oluşturmaya başlayan
teknoparkları ince eleyip sık dokuyarak
analiz eden Teknopark Dergisi; Endüstri
4.0’ın kalbine kan pompalayan sektörleri
ve işletmeleri okurlarıyla buluşturuyor.
4.0’a adanmış
31 firma
Endüstri 4.0
altyapısıyla üretimde
bulunan teknoparklar
içerisinde en çok öne
çıkan 15 bölgenin yazılım,
bilişim, mühendislik,
savunma, elektronik,
medikal ve güvenlik gibi
10’a yakın sektörde faaliyet
gösteren işletmeleriyle iletişim
kuran Teknopark Dergisi, bu
teknoparklar içerisindeki 31
firmanın Endüstri 4.0 çerçevesinde
ürettiği ürünlere sayfalarında yer

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi

veriyor. Otonom istifleme sistemlerinden
IoT tabanlı bulut uygulamalara, yapay
zeka çözümlerinden dijital ve online takip
sistemlerine kadar hayatı kolaylaştıran
birçok teknolojiyi Ar-Ge ve inovasyon
yatırımlarıyla güçlendiren firmalar,
gelecekte yapacağı yatırımları da
meraklılarıyla paylaşıyor. Yeni nesil
üretim teknolojisi “Endüstri 4.0”a
uygun ürün, yazılım ve hizmet geliştiren
teknopark firmaları, üretim altyapısını
geliştirmek ve dönüştürmek isteyen
sanayi kuruluşlarına kapsamlı çözümler
sunuyor.
Firmalar eşleşiyor
Yatırım ölçeğini büyüterek altyapısını
Endüstri 4.0’a entegre etmek isteyen
firmalara “yol haritası” oluşturma
gayesiyle okurlarıyla buluşturulan bu
proje, Endüstri 4.0’a doğrudan veya
dolaylı olarak ürün üreten firmaları, bu
altyapıya ihtiyaç duyan ve kendilerine
danışmanlık yapabilecek işletmelerle bir
araya getirmeyi hedefliyor. Firmaların
değer ürettiği alanları tahlil ederek
işletmeleri potansiyel yatırımcılarla
buluşturan Teknopark Dergisi,
sektörler arasına köprü kuruyor. İşte,
teknoparkları başarıya adım adım
yaklaştıran Endüstri 4.0 firmaları...

31

Endüstri 4.0 teknolojileri
üreten teknopark
firmalarıyla birebir
iletişim kuran Teknopark
Dergisi, altyapısını 4.0’a
entegre etmek isteyen
firmalar için de adeta bir
yol haritası sunuyor…
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Onlarca sektöre katma değeri yüksek çözümler sunuyor…

Endüstriye IoT kimliği

Kimliklendirme teknolojileri ile ürünlerin, araçların, büyükbaş hayvanların, aşıların, kitapların
ve daha birçok nesne ve canlının izlenmesine yönelik IoT konsepti çerçevesinde müşteriye özel
hizmet veren Ankaref, hem kamuya hem de özel sektöre katma değeri yüksek çözümler sağlıyor.
ODTÜ
TEKNOKENT

2007

100
Kamu, Hizmet,
Sağlık, Ulaşım,
Üretim, Perakende,
Lojistik, Otomotiv

Iot Çözümleri
Nesnelerin interneti (IoT)
konseptiyle firmalara
bütün sektörleri içeren
yazılım + donanım
çözümleri sunmaktadır.

Nesnelerin interneti (IoT) alanında
çözümler üretmek üzere 2007
yılında kurulan Ankaref, kısa
sürede hayata geçirdiği başarılı
projelerle ‘IoT Servis Sağlayıcısı’
olma yolunda sektörün önemli
temsilcilerinden biri haline geldi.
Kimliklendirme teknolojileri ile
ürünlerin, araçların, büyükbaş
hayvanların, aşıların, kitapların ve daha
birçok nesne ve canlının izlenmesine
yönelik geniş yelpazede sunduğu
müşteriye özel çözümlerle hem
kamuya hem de özel sektöre Türkiye
ve Dünya’da hizmet vermeye devam
ediyor.
Sektörlerin çözüm unsuru
Ankara’da bulunan şirket merkezinin
yanı sıra İstanbul ofisi ve bölge
temsilcikleri ile sektöre hizmet veren
Ankaref, güçlü ekibiyle inovasyona
dayalı teknolojik gelişmelere öncülük
ediyor.
“Milli üretim, uluslararası pazar”
sloganı ile “geleceği bugünden inşa
etme” vizyonu ekseninde çıktığı yolda
katma değeri yüksek çözümlerle
ihracatın sürükleyici kuruluşu olmayı
hedefleyen Ankaref; Hizmet, Sağlık,
Ulaşım, Üretim, Perakende, Lojistik,
Otomotiv, Kütüphane, Arşiv ve Müze
kalemlerinde, Endüstri 4.0 bazında
çözüm üretiyor.
Minimum hata, maksimum verim
Başta üretim ve hizmet sektörü olmak
üzere çeşitli alanlarda insan hatalarını

Erhan BİNİCİ
CEO

en aza indirgeyecek, süreçlerin doğru
yönetilmesini sağlayacak ve işletme
maliyetlerini düşürecek çözümler üreten
Ankaref, Ar-Ge temelli teknolojik ürünler
geliştirerek sorunları geniş yelpazede
çözebilen yaklaşımlarla rakiplerinin
her zaman bir adım önünde olmayı
başarıyor.
Uluslararası arenada hayata
geçirdiği projeler ve sunduğu çözüm
ortaklıklarıyla da dünya markası olma
yolunda ilerleyen Ankaref, sürdürülebilir
üretkenliği sayesinde kısa sürede global
rekabet gücüne sahip yerli şirketlerden
biri olmanın onurunu yaşıyor.
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Atık yönetiminde soru işaretlerini ‘Evreka’ dağıtıyor

Şehirlerin IQ’sunu yükseltiyor
Endüstri 4.0 altyapısıyla akıllı ve yeşil şehirlerin oluşması çalışmalarına hız kazandıran
Evreka, çevre ve atık yönetimi konularında özellikle büyük endüstri kentlerinin ağır yüklerini
omuzlarından alıyor.
Akıllı şehirler konseptinde teknolojiler
üreten ODTÜ TEKNOKENT’in
lider Ar-Ge firmalarından Evreka,
Nesnelerin İnterneti sektöründe
uzmanlaşmış kadrosuyla
müşterilerine yazılım ve donanım
çözümlerini bir potada sunuyor.
15 kişilik genç ve dinamik ekibiyle, hem
yurtiçinde hem de yurtdışında teknoloji
geliştiren Evreka, şehirleri daha da
akıllı hale getiren atık yönetimiyle ilgili
optimize edilmiş çözümleriyle endüstri
sektörlerinin kapısını çalıyor. Firma veri
transferinde Vodafone, bulut bilişimde
Microsoft, Coğrafi Bilgi Sistemlerinde
Esri gibi dünya devleriyle partnerlik
ilişkilerini geliştirerek sistemini
güçlendiriyor.
“Atık” artık sorun değil
Yüksek maliyetli atık toplama süreçlerini
verimli hale getirme, atık toplama
süreçlerinden kaynaklı tüm problemleri
çözerek müşteri memnuniyetini arttırma,
bu süreçlerin sebep olduğu CO2
salınımını azaltma ve aynı zamanda
zaman ve enerji kaybını önleme
amaçları ekseninde Evreka, belediyeler
ve atık toplama şirketleriyle çalışıyor.
Az araçla çok atık
Evreka, atık toplama süreci ve doluluk
oranlarını kontrol eden yapısı, araç
takip ve çöp yangın alarm sistemi
opsiyonlarının yanı sıra, konteynırların
doluluğu, yanması ve çöp toplama
şikayetlerinin de önüne geçiyor.
Rota optimizasyonu sayesinde daha

ODTÜ
TEKNOKENT

2015

15

Umutcan DUMAN

Nesnelerin
İnterneti (IoT),
Akıllı Şehirler,
Atık Yönetimi,
Optimizasyon

Co-founder & CEO

az araçla ve daha az saatte tüm atıkları
toplayan firma, Endüstri 4.0 konseptiyle
bilişim teknolojileri ve üretimi
harmanlıyor.
Atık toplama süreçlerini akıllı hale
getiren; maliyetlerde ve karbon
emisyonunda yüzde 55’e varan
iyileştirmeler sağlayan çözüm olan
Evreka Core, konteynırlara yerleştirilen
doluluk, sıcaklık ve konum verisi alan
sensörleri, gelen büyük veriyi işleyen
ve tahminleme ve rotalama sonuçlarını
veren algoritmaları ve sürücüler ve
yöneticiler için ayrı ayrı tasarlanmış
kullanıcı arayüzleri ve navigasyon
panelleriyle teknolojisini farklı boyutlara
taşıyor. Böylece, zaman ve enerji
kaybı önleniyor, karbondioksit salınımı
azalıyor ve çöp toplama maliyetinde
yüzde 55’e varan düşüşler görülüyor.

Evreka Core
Geleneksel atık toplama
sistemlerine yenilikçi ve
çevreci çözüm sunarak,
kablosuz doluluk algılama
sensörleriyle anlık ölçüm
yapar; oluşturduğu günlük
atık toplama rotalarıyla
zaman ve enerji kaybını
önler.
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Teknolojisiyle sanayi sektörlerinin sağ kolu…

Endüstriyel IoT’a kanat açtı
Nesneleri internetle buluşturan teknolojilere hayat veren Onbiron, fabrikalara anlık verim
görüntüleme olanağı sunuyor. Endüstriyel IoT uygulamalarıyla fark yaratan firma, farklı
platformlarda çalışabilen ürünleriyle adeta bir mobil çözümler ustası…
ODTÜ
TEKNOKENT

2012

25
Bilişim, Beyaz Eşya
Elektroniği,
Telekomünikasyon

Kullanıcı Elektroniği
IoT
Kullanıcı Elektroniği IoT
uygulamaları ve cihazlar
arası iletişim sağlayan
çözümler.

2012 yılında KOSGEB’in Ar-Ge &
inovasyon programı desteğiyle
akıllı evler ve cihazların etkileşimi
iş fikriyle ODTÜ TEKNOKENT’te
faaliyetine başlayan Onbiron,
mobil teknolojilerle akıllı telefon
ve tablet gibi mobil cihazlar arası
haberleşme (P2P) ve bulut bilişim
teknolojilerini kullanarak, Android
ve iOS gibi farklı platformlarda
çalıştırılabilen, gelişmiş mobil
çözümler üretiyor.
Ticarileşen 12 projeye sahip firma,
nesnelerin internete bağlanmasını
sağlayan mobil ve bulut altyapısına
kolayca entegre olabilen IoT ara-katman
teknolojileriyle kendini kanıtlıyor.
Fabrikalara nokta atışı hizmet
Mobil aygıtlarla çevredeki diğer
cihazların etkileşime girmesini sağlayan
Onbiron, mobil cihazlar üzerinden
sensör görüntüleyerek uzaktan cihaz
yönetimini gerçekleştiriyor. Nesnelerin
İnterneti (IoT)’nin sanayideki kullanım
alanları üzerine yaptığı Ar-Ge çalışmaları
sonucunda endüstriyel uygulamalar
hayata geçiren firma, sanayi sektöründe
kullanılan cihazları bağlanabilir bir cihaz
haline getirerek, fabrikaların ihtiyaç
duyduğu anlık görüntülemeyle, veri ve
yönetim ihtiyaçları için dijital dönüşüm
uygulamaları gerçekleştiriyor.
Endüstriyel uyarlama öncüsü
Onbiron, IoT ve Endüstriyel IoT
uygulamalarında öncü bir marka olmayı
hedefliyor. Bulut bilişim tabanlı web ve
mobil uygulamalara hayat veren firma,

Umut DENİZ
Firma Müdürü

akıllı beyaz eşya uygulamalarıyla da
beğeni topluyor. Firmanın bu segmentte
ürettiği teknolojiler akıllı buzdolabı,
akıllı fırın, çamaşır, bulaşık makinesi ve
kurutucularda yer buluyor.
Firma ayrıca P2P ve mobil cihaz
yönetiminde de üstün teknolojiler
üretirken ihtiyaca yönelik özelleşmiş
Android işletim sistemi üretimi ve
uygulaması hizmeti de sunmakta.
Müşterilerine mobil uygulama
geliştirme ve IoT konularında eğitim
ve danışmanlık hizmetleri de sunan
Onbiron, Arçelik ve Vodafone gibi
sektörlerinin devleriyle işbirliği köprüsü
de kuruyor. Onbiron aynı zamanda,
dünyadaki en büyük açık kaynak
nesnelerin interneti (IoT) altyapısı olan
da bir OCF üyesi...
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Endüstri sektörlerine minimum maliyetle üstün verim…

Uçtan uca Ar-Ge

Endüstri kuruluşlarına sunduğu entegre ve uçtan uca çözümleriyle müşterilerinin ihtiyaçlarına
nokta atışı yapan GEMTEK, sağladığı maliyet tasarrufu ve verim artışıyla büyük kaynak
sarfiyatlarının önüne geçiyor.
Emrah Gültekin’in 2015 yılında kurduğu
Gebze merkezli GEMTEK Bilgisayar
ve Yazılım Teknolojileri, inovasyona
bağlı yapısıyla geleceğin
teknolojisine yön vermeye aday bir
yazılım şirketi…
Analiz, geliştirme, uygulama ve işletim
olarak 4 başlık altında topladığı gelişim
evrelerine hedeflerine ulaşma yolunda
büyük önem atfeden GEMTEK, farklı
endüstri sektörlerine sunduğu entegre
çözümlerle kuruluşlara verim ve maliyet
tasarrufu vadediyor. Mühendisliğiyle
talebe göre üretim gerçekleştiren firma,
Uçtan uca çözümler
Günümüzün yoğun rekabet koşullarında
sürekli değişim süreci yaşayan
kuruluşlara, bu süreçte en güçlü
stratejik desteği sağlayan GEMTEK,
müşterilerine bilişim sistemlerinin
etkin biçimde kullanılmasını sağlayacak
uçtan uca çözüm ve hizmetler sunar.
Farklı sektörlere özgü metodolojileri
ve sunduğu entegre çözümler ile
kuruluşlara verim artışı, maliyet
tasarrufu ve rekabet avantajı sağlayan
firma; değer yaratan, yenilikçi,
yüksek kalite teknoloji çözümleriyle
memnuniyeti arşa yükseltiyor.
Hedeflerine ulaşma yolunda başarının
4 temel şartı olarak belirlediği analiz,
geliştirme, uygulama ve işletim
kalemlerinde etkin bir yapıya bürünme
amacıyla güçlü yatırımlar yapan
firmanın bünyesinde freelance olarak
7 personel çalışıyor.

TÜBİTAK
MARTEK

2015

1

Lojistik

Emrah GÜLTEKİN
CEO

Ar-Ge projeleri kuluçkadan çıkıyor
Aktif olarak 2 önemli Ar-Ge projesinin
yürütüldüğü GEMTEK; MOPS projesinin
prototipini yaparak kullanıma hazır hale
getirdi.
Üreticiden tüketiciye ulaşana kadar
geçen tüm süreçlerin takip edilmesine
olanak sağlayan sistem olan MOPS,
uzun yıllar devam eden bir araştırmanın
ürünü. Kamu kurumları ve belediyelere
de hizmet veren firmanın gelişmiş bir
Ar-Ge yazılım projesi olan MİSGO ise,
prototipiyle kullanıcıların beğenisine
hazır.
Müşterilerine mühendislerinin
uzmanlığıyla değer katmaya devam
eden şirket, inovatif büyümesini
gerçekleştirecek diğer projelerinin
çalışmasını ise sürdürüyor.

MOPS
Çeşitli modüllerle
geliştirilen, lojistik başta
olmak üzere birçok farklı
sektördeki şirketlerin
ihtiyaçlarına cevap
verecek donanıma sahip
ekonomik ve fonksiyonel
bir sistemdir. Ürünün,
üreticiden tüketiciye
kadarki tüm süreçlerinin
takibine olanak verir.
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KOBİ’lerin çelik zırhı tetikte…

ISR varsa risk yok
Yabancı markaları sollayan inovasyonlara hayat veren ISR Bilgi Güvenliği, KOBİ’lere rahat nefes
aldırıyor. Siber riskleri elimine eden teknolojiler geliştiren ISR, sürekliliği tehdit eden her türlü
zafiyetin önüne geçiyor.
TÜBİTAK
MARTEK

2013

6

Siber
Güvenlik

Tina-Siber Saldırı
Engelleme Sistemi:
Kullanıcı müdahalesi
gerekmeksizin güncel
ve ileri seviye saldırıları
durduran, firmaların
operasyonlarını yavaşlatan
veya durduran hedef
odaklı siber saldırılara
karşı otomasyon
engelleme çözümü
sunan, tamamen yerli bir
üründür.

Elektronik ortamdaki bilgilerin güvenliğini
sağlayan Ar-Ge’siyle Türkiye’de yerli
güvenlik çözümlerini geliştirmek,
yeni fikirlerle devlet kurumlarına
ve özel sektöre yerli teknolojiler
sunmayı hedefleyen 2013 doğumlu
ISR Bilgi Güvenliği, dünyaca kabul
gören ve birçok bilişim uzmanınca da
ilgiyle takip edilen yüksek etik değerli
OSCP ve OSCE sertifikalarına sahip üst
düzey uzmanlara çekirdek kadrosunda yer
veriyor. Özel güvenlik çözümleriyle firma,
4.0 dönüşümüne hizmet ediyor.
Tina’yla saldırılara son
Yoğun Ar-Ge sürecinin ardından Tina
isimli yerli siber saldırı engelleme
sistemini geliştiren firma, ürünün yaklaşık
1.5 yıldır satışını ve geliştirmelerini eş
zamanlı sürdürüyor. Yönetici - kullanıcı müdahalesine ve takibine gerek
kalmadan, otomasyon olarak çalışan ve
güncel saldırıları engelleyen teknoloji, ek
personel, ek zaman veya yazılım bilgisi
gerektirmeden çalışıyor ve kullanıcılar
tarafından takdir ediliyor. Ürün, yabancı
markalarla kıyaslandığında yüksek performans sergiliyor.
KOBİ’ye rahat nefes
KOBİ’lerde üretim sürekliliğinin ve
operasyon sürekliliğinin sağlanması;
satış, ciro, stok, üretim formülü, müşteri
listesi ve her türlü diğer stratejik bilgilerin
güvenliklerinin sağlanarak kaybının önlenmesi ekseninde temel önlemler alan ISR,
çalışanlardan kaynaklanan bilgi güvenliği
zafiyeti ve gereksiz bilgi paylaşımının
yanı sıra, internetin yanlış kullanımının
önüne geçilebilmek amacıyla “ScavDat”

Eren Ertem DEVELİ
Firma Yetkilisi

projesine “Defansif Güvenlik Paketi”yle
çözümler üretiyor ve üretimde bulunan
KOBİ’lerin bilgi güvenliği sorunlarını
ortadan kaldırıyor.
Riskin kokusunu alan teknoloji
Bilgi güvenliğinde riskin tespitine yönelik
BT altyapı sistemleri ve Scada sistemlerinin de risk analizlerini gerçekleştiren
firma, zafiyet taramalarından yüksek
düzeydeki sızma testlerine kadar birçok
analiz hizmeti gerçekleştiriyor. Tespit
edilen riskler doğrultusunda danışmanlık ve eğitim ihtiyaçlarını karşılayan ve
müşterilerine aktif çözümler sunan firma,
periyodik olarak ağ güvenlik denetimi
yapan şirketlerin de yıllık kontrolünü
gerçekleştiriyor. ISR ayrıca, sistem kuruluş hizmeti veren entegratör şirketlerin
kurduğu sistemlerin zafiyet ve son kontrol
denetimlerini de yapıyor.
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+90, Endüstri 4.0 altyapısıyla projelerinize hayat veriyor…

Türkiye’nin ilk 3B dijital fabrikası
Endüstri 4.0 devrimine güçlü altyapısıyla entegre olan +90 3B Dijital Fabrika, her türlü
3 boyutlu tasarımın fiziksel modelini birkaç saate üretiyor, geleceğin ileri teknolojili sektörlerine
değer sunuyor.
Hızla gelişen teknolojinin doğurduğu
Endüstri 4.0 devrimine hızla
entegre olan 2005 doğumlu
MARTEK firması +90 3B Dijital
Fabrika, 10 yılı aşkın deneyimi ile
sahip olduğu zengin makine parkı
ve teknolojisi sayesinde bilgisayar
ortamındaki her türlü üç boyutlu
tasarımın fiziksel modellerini birkaç
saatte üretme imkânı sunuyor. Otomotiv,
Savunma, Beyaz Eşya ve Medikal
gibi değişime adaptasyon sağlayan
endüstriyel sektörlerin, üretimine
“hız, esneklik, tasarruf ve verimlilik”
kazandırıyor.
Farklı malzemelerden
üretim seçeneği
Profesyonel 3D yazıcılarıyla tasarlanan
ürünlerin fonksiyonelliğini daha az
maliyetle ve kısa sürede görüp, üretim
hatalarının önüne seri üretim öncesinde
geçiyor. +90 3B Dijital Fabrika,
geleneksel yöntemlerle üretilemeyen
karmaşık yapılı tasarımları FDM, Polyjet,
SLS, Voxeljet, Metal Sinterleme ve Hızlı
Kalıplama gibi 3D baskı yöntemleri
ile üreterek tasarım özgürlüğü ve hız
sağlıyor. Ürüne fonksiyonel yetkinlikler
kazandıran firma, farklı malzeme
kullanımı seçeneği ile daha hafif
parçalar da üretebiliyor. +90, plastik,
metal, kompozit, tahta, cam ve hibrit
gibi; esnek, renkli, alev almaz, şeffaf,
ısıya dayanıklı ve darbe mukavemetli
elastik malzemelerden 3B baskı ve
hızlı kalıplama teknolojileriyle parça
üreterek ardıl işlemden geçirip ve kalite
kontrolünü gerçekleştiriyor.

TÜBİTAK
MARTEK

2005

32
Savunma, Beyaz
Eşya, Otomotiv,
Medikal, İnşaat,
Mimari

Burak PEKCAN
Firma Yetkilisi

Minimum maliyet maksimum hız
İstek üzerine üretimle müşterilerinin
stok maliyetini azaltan +90, parçayı
bütün olarak üretebilme özelliğiyle
montaj için kaybedilen zamanı geri
kazandırıyor. Daha kısa sürede üretim
yaparak ürünlerin pazarda erkenden
yerini almasını sağlayan +90,
müşterilerinin Endüstri 4.0’a adapte
olan akıllı fabrikalarındaki üretimlerine,
dijital fabrikasıyla destek oluyor. Konuyu
reel rakamlarla açıklamak gerekirse;
A firmasının az adetli olarak üreteceği
akıllı atık toplama sistemi geleneksel
yöntemlerle 50 bin TL’ye 120 günde
üretilirken, +90 ürünü profesyonel
3D yazıcısı ile 4 günde bin 300 TL’ye
üretebiliyor. Firmaya bu yöntemle yüzde
97 maliyet tasarrufu ve yüzde 96 hız
kazandırıyor.

3B Yazıcı
3B Yazıcı ile prototipleme
ve ön seri imalat
çözümleri: FDM,
PolyJet, SLS, Voxeljet,
Metal Sinterleme,
Silikon Kalıplama, RIM,
Hassas Döküm, CNC
Talaşlı İmalat, Tersine
Mühendislik Hizmeti
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Tüm sektörleri kaplayan çelik zırh…

Kitleleri koruyan teknoloji
Yüksek teknolojili modüler yüz tanıma ürünü FaceCapt ile OSB’lerden enerji santrallerine,
AVM’lerden stadyumlara kadar kalabalığın hâkim olduğu pek çok yapıyı kanatları altına alan
ARTGE Teknoloji, geleceğin biyometrik teknolojiler lideri olmaya aday.
İTÜ ARI
Teknokent

2013

7
Güvenlik, Finans,
Savunma,
Tüm Sektörler

FaceCapt
Yüz Tanıma Sistemi
FaceCapt, bir yüz tanıma
sistemidir. Modüler bir
yapıda tasarımlanmıştır.

30 yıllık sinyal ve görüntü işleme tecrübeli akademisyen Tayfun Akgül, 27
yıllık yazılım, veri tabanı, teknoloji
geliştirme deneyimli Tansel Akgül
ve 25 yıllık endüstriyel otomasyon
ve bilişim sektörü alanında satış, iş
geliştirme, yönetim alanında donanımlı Gülhan Ertürk Akgül’ün KOSGEB
Ar-Ge İnovasyon proje desteği alarak
kurduğu ARTGE Teknoloji, yenilikçi teknolojilerden yazılım tabanlı uygulamalar,
ürünler ve çözümler geliştiriyor. Bilişim,
mühendislik ve teknoloji alanlarında, özellikle görüntü-işaret işleme,
örüntü-imge tanıma ve yapay zekâ gibi
konularda ileri teknoloji teknikleri ile
Ar-Ge çalışmaları yapan firma, tamamen
yerli sermayeyle geliştirdiği yüz tanıma
yazılımıyla güvenliğin kritik olduğu
noktalarda uzmanlığını konuşturuyor.
Modüler ve güvenilir
Yüzde 100 yerli yazılım emeğiyle ürettiği
yüksek başarımlı yüz yakalama, “akıllı”
arşivleme ve “güvenilir” tanıma sistemlerinin entegrasyonundan oluşan ileri
teknoloji ürünü FaceCapt (FaceCaptain)
ile “modüler” ve “ölçeklenebilir” bir yüz
tanıma sistemi geliştiren firmanın bu
ürünü, günümüzde endüstrinin bilişimle
kaynaşmasıyla birlikte, marka bağımsız
farklı modalitelerde ve çeşitli çözünürlükteki şehir CCTV kameralarında,
video, webcam, internet, mobil telefon,
tablet, fotoğraf, sketch (robot resim) vb.
görüntü kaynağından elde edilen görüntülerin gerçek-zamanlı veya çevrimdışı
işlenmesi ile tanıma/çakıştırma, akıllı
arşivleme ve raporlamayı tek platformda
toplayan sistem; aynı zamanda veri

Gülhan Ertürk AKGÜL
Genel Müdür

toplama, izleme, ölçme, gözlemleme,
istatistik gibi veri analizi amacıyla da
kullanılmasına imkan veriyor.
Kalabalık varsa, FaceCapt var
Güvenliğin kritik olduğu birçok alanda
kullanılabilen FaceCapt, şehirlerde,
MOBESE kameralarının olduğu yerlerde,
AVM’ler, fabrika üretim alanları, çok
şubeli bankalar, üniversite kampüsleri, yüzlerce fabrikaya sahip OSB’ler,
kritik noktalarda bulunan enerji üretim
santralleri, konut-site, konser, tiyatro ve
sinema alanlarında kullanılıyor. Ürün
ayrıca, insanların toplu halde bulunduğu
stadyumlar, spor alanları, metrolar,
hastaneler, otoparklar, havalimanları,
gümrükler ve sınır kapıları gibi farklı
birçok sektörün Endüstri 4.0 tabanlı
altyapısıyla güvenlik ihtiyacını da
karşılıyor.

FİRMA TANITIM

39

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi

Yapay görme teknolojilerinin sektör lideri olacak…

Teknolojinin kartal gözü

Yapay görme teknolojilerine aşıladığı katma değerle sektöre hareketlilik kazandıran ve
müşterilerine vadettiği verim, kalite ve mühendislikle global markaların tercih sebebi olan
ISRA VISION, Türk şirketlerini küresel rekabette zirveye çıkartacak.
Dünya çapında 700’den fazla
çalışan ve 350’yi aşkın patenti
bulunan Almanya menşeli ISRA
VISION’un, Amerika ve Çin’den
sonra Türkiye’ye kurduğu
3.global üssü ISRA VISION, 30
kişiyi aşkın deneyimli ekibiyle
üretim sektörlerinde yapay görme
teknolojilerine ivme kazandırmayı
amaçlıyor.
Satış, Mühendislik ve Müşteri
Destek Hizmetleri bağlamında
Yunanistan, Bulgaristan, Orta Doğu
ve Afrika ülkelerindeki tüm faaliyetleri
yürüten Türkiye ofisi, İstanbul
Teknik Üniversitesi bünyesinde Türk
mühendislerinin ağırlık verdiği ArGe faaliyetiyle başta görüş kontrol
sistemleri olmak üzere; otomotiv, kâğıt,
cam sektörüne ve baskı uygulamalarına
yönelik ürün ve hizmetler geliştiriyor.
“Görüşe” kalite katıyor
Öncelikli hedefi Türkiye’nin üretim
sektöründe yapay görme teknolojilerini
yaygınlaştırmak olan ISRA VISION
Türkiye Ofisi, global şirketlerin üretimde
kullandığı yapay görme teknolojilerinin
sağladığı verimlilik ve kalite
güvencesini, Türkiye’deki şirketlere de
kazandırmak için çalışıyor.
Firma bu sayede Türk şirketlerin küresel
rekabette öne çıkmasına önemli katkılar
sağlamayı amaçlıyor.
Dünyanın gören ‘gözü’
Türkiye pazarı ana odak noktası kalmak
kaydıyla, İstanbul ofisinin de civar

İTÜ ARI
Teknokent

1985

31
Otomotiv, Cam,
Metal, Plastik,
Kâğıt, Print vb.

Serkan ÇAKIR
Genel Müdür

coğrafyayı da yönetmeye başladığı
ISRA, bu çalışmalar kapsamında İran ve
Yunanistan gibi ülkelerde aktivite oranını
gitgide artırıyor.
Yapay görme uygulamalarıyla Endüstri
4.0 altyapısına artı değer üreten ve
yeni üretim dönüşümüne hizmet eden
ISRA’nın Almanya’daki merkez ofisinin
yanı sıra Amerika, Çin, Japonya, Kore,
İngiltere, Fransa, İtalya, Türkiye ve daha
pek çok ülkede faaliyet gösteriyor.

Isra Vision
“Yüzey Muayene ve Robot
Otomasyon” alanlarında
yüksek teknolojik ürünler
geliştirmektedir.
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Endüstri 4.0 Eskişehir TGB’de canlanıyor
Endüstri 4.0 son dönemin gözde
kavramlarından birisi olarak ileri
teknoloji konusunda faaliyet gösteren
firmaların, üniversitelerin ve sanayi
kuruluşlarının gündeminde yer alıyor.
Kavram olarak Almanya’da ortaya
çıktığı için Avrupa’da yaygın biçimde
bilinmekte ve küresel düzeyde daha çok
tanınmaktadır.

Ali İhsan KARAMANLI
Eskişehir TGB
Genel Müdürü

Eskişehir TGB,
geleneksel üretim
metotlarının yerini
akıllı ve dijital
üretim adımlarına
bıraktığı Endüstri
4.0 altyapısına hızla
uyum sağlamaktadır.
TGB olarak, KOBİ’leri
yakından ilgilendiren
4.0’la ilgili katma
değerli projeler
üretmeye devam
ediyoruz.

Endüstri 4.0 merkezileşmiş üretimden
geleneksel üretim mantığını tersine
çevirmiş “dijitalleşmiş” üretime geçişi
simgeleyen bir paradigma değişimini
simgelemektedir. Diğer bir değişle
endüstriyel üretim makineleri artık
sadece ürünü işlemeyecek, ürün
makineler ile iletişime geçip onlara
ne yapması gerektiğini söyleyecek.
Bu açıdan bakıldığında Endüstri 4.0’ın
temel amacının kendini yönetebilen
üretim süreçlerinin olduğu akıllı
fabrikaların kurulması olduğunu
söylemek yanlış olmayacaktır.
Araştırmalara bakıldığında sanal ve
fiziksel dünyaları birbiriyle eşleşmesine
olanak sağlayan “Siber-Fiziksel
Sistemler” ve akıllı ve bağlantılı
nesnelerin internet ile birlikte
oluşturduğu “Nesnelerin İnterneti”
Endüstri 4.0’ın dayanağı olan alanlar
olarak ön plana çıkıyor.
Sanayi, eğitsel ve ileri teknoloji
üretimi olarak birçok şehirden önde
olan Eskişehir, bu iki alanda Eskişehir
Teknoloji Bölgesi’nin (ETGB) yarattığı
Ar-Ge ve İnovasyon altyapısı ile daha
kolay adapte olacak.
ETGB’deki firmalarının bazıları üretim ve
hizmet sektörlerini geleceğe hazırlamak
için gerekli olan mühendislik ve dijital
dönüşümleri sağlayacak projeleri
kamudan aldıkları desteklerle beraber
geliştirmeye başladı.

Bunlardan en çok göze çarpanı ACD
Bilgi İşlem firmasının İnovasyon
Mühendislik firmasıyla beraber
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
yürütücülüğünde TÜBİTAK 1003
programına kabul edilen “Akıllı
Fabrikalar İçin Otonom Taşıyıcılar
Ve Gerekli İnsan-Makine ve MakineMakine Arayüzlerinin Geliştirilmesi”
projesidir. Proje sonucunda elde edilen
çıktılar programın temel çerçevesi olan
Endüstri 4.0’daki Dikey Entegrasyon,
Otonom Robotlar, Büyük Veri-Bulut,
Siber-Fiziksel Sistemler ve Arttırılmış
Gerçeklik vb. bileşenleri karşılayacağı
için programa üst seviyede katkı
sağlaması bekleniyor.
Proje çıktılarının gerçek ortam
koşullarında çalışmasının gösterimi
amacı ile Eskişehir Osmangazi
Üniversitesi’nde “Akıllı Fabrika”
uygulama ortamı kurulması
planlanmaktadır. Ayrıca, projenin
yaygınlaştırılması ve standartların
oluşturulması için bu alanda faaliyet
gösteren veya ihtiyaç sahibi olan
özel sektör ve kamu kuruluşları ile
bilgilendirme ve işbirliği amaçlı
tanıtım çalıştaylar düzenlenmesi
planlanmaktadır.
Endüstri 4.0 sadece büyük firmaları
değil, KOBİ’leri de yakından
ilgilendiriyor. Çünkü bilgisayarlar, karar
alma süreçlerinde insanın yerini aldıkça
zaman kaybı ve hata yapma olasılığı
azalıyor, verimlilik artarken inovasyon
süreçleri kısalıyor, maliyetlerde
de büyük düşüşler sağlanıyor. Bu
kapsamda ETGB firması Gemba Yalın
Dönüşüm “Yalın Üretim Felsefesine”
dayalı “Yalın Dönüşüm Yazılımı Projesi”
ile KOBİ’lerdeki yalın dönüşümün
sürdürülebilirliğini, çevrimiçi olarak
çalışacak sorunlara hızlı çözüm üreten
sistem sayesinde sağlayacak.

MAKALE
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Endüstri 4.0 (dijital dönüşüm)
Yeni Sanayi Devrimi, bilgi ve iletişim
teknolojilerindeki gelişmelerle üretim
sistemlerinin dijital dönüşümünün
sağlanması olarak ifade edilmektedir.
Üretim zincirinin dijitalleşmesi ve
makina-insan-altyapı etkileşiminin
sağlanması sonucunda ‘Akıllı Üretim
Sistemleri’ geliştirilmektedir. Böylece
sanayide, önceden buhar gücüyle
çalışan mekanik sistemler, günümüzde
siber fiziksel sistemlere dönüşmektedir.
Gelişmiş ekonomilerin rekabet güçlerini
korumak için, sahip oldukları teknolojik
yetkinlikleri endüstriyel ürün ve
altyapılara dönüştürmesini sağlayacak
olan Endüstri 4.0 yaklaşımı, bilişim
teknolojileri ile endüstriyi bir araya
getirmeyi hedeflemektedir. Gelişmiş
ekonomilerin rekabet üs-tünlükleri;
yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünleri
düşük maliyetle üretebilmeleriyle
doğru orantılıdır. Bilgi teknolojisi
ve fabrika otomasyonunun bir araya
getirilmesi, internet üzerinden üretim
ile ulaştırma ağlarının optimize
edilmesi ve imalat süreçlerinin tümüne
yayılan bilişim temelli çözümler ile
üretimde yüksek verimlilik sağlanması
amaçlanmıştır. Ayrıca, kişiselleştirilmiş
ve çeşitlendirilmiş ürünleri, seri üretim
süreçlerini değiştirmeden üretebilmek
de mümkün olmaktadır.
Endüstri 4.0 bakım, kalite ve
stok bulundurma maliyetlerinin
azalmasını sağlarken, pazara sürüm ve
makinaların zorunlu olarak çalışmadığı
sürelerde kısalma ve teknik personel
verimliliğinde artış gibi kazanımlarla
ön plana çıkmaktadır. Bahsi geçen
kazanımlar sonucunda da, toplam
verimlilik artışının sağlanması
amaçlanmaktadır.
Çeşitli sektörlerde yakalanacak bu
verimlilik artışı, ulusal seviyede

rekabet gücünün artmasında önemli rol
oynayacaktır.
Küreselleşme, endüstriyel şirketlere
daha geniş pazarlar, iyileşen satın alma
koşulları ve daha rahat üretim koşulları
gibi fırsatlar sunmanın yanı sıra sanayi
sektörüne bazı zorluklar da getirmektedir.
Özellikle rekabetin yoğun olduğu
sektörlerde yeni, kaliteli, verimli ve
kişiselleştirilmiş ürünler imal edebilme
kabiliyetine sahip olmak kadar pazara
ürünleri daha kısa sürede sunmak da bir
zorunluluk olmaktadır.
Ayrıca, ilgili süreç beraberinde
yeni sektörlerin oluşmasına fırsat
yaratırken, geride kalmış sektörlerin
de yok olmasına sebebiyet verecektir.
Önemli hususlardan bir tanesi de;
Endüstri 4.0 beraberinde istihdam
sorununu getirirken aynı zamanda
yeni iş alanlarının gelişimini de
destekleyecektir.
Teknolojinin yoğun bir şekilde
kullanıldığı/kullanılacağı bu süreçte
firmaların mevcut ve/veya yeni
teknolojilere olan ihtiyaçları daha da ön
plana çıkmaktadır.
İlgili dönemde firmalar tarafından
ihtiyaç duyulan teknolojiler firma
bünyesinde yapılacak Ar-Ge çalışmaları
yada ihtiyaç duyulan teknolojinin
firma dışından transfer edilmesi ile
sağlanabilecektir.
Bu noktada özellikle teknoloji transferi,
ticari işbirliği, Ar-Ge ortaklıkları
ve finansa erişim alanlarında
akademisyenlere, sanayi kuruluşlarına
ve KOBİ’lere hizmet veren teknokent ve
Teknoloji Transfer Ofisleri vb. yapılara
büyük görevler düşmektedir.

Şebnem DOĞAN

Ankara Üniversitesi Teknokent
Genel Müdür Yardımcısı

Akıllı üretim
sistemleriyle ihracat
sahnesine daha
yoğun teknoloji
bileşimli ürünler
ortaya çıkmasına
vesile olacak
Endüstri 4.0,
firmaların personel
ve üretim konusunda
büyük tasarruflar elde
etmesinin önünü
açacak.
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Geleceğin otonom fabrikalarına yön verecek…

Formülü IoT, hedefi 4.0

Endüstri 4.0 yolundaki robotik çözümleri yapay zekayla harmanlayarak kendi kendine işleyen
üretim tesisleri yapmayı hedefleyen ACROME, geleceğin otonom fabrikalarına hayat verecek.
IoT teknolojisini ürünlerine entegre eden firma, esneklik ve verimi maksimize edecek.
İTÜ ARI
Teknokent

2013

8
Elektrik ve
Elektronik,
Mühendislik Hiz.
Otomasyon Sis.
Makina Sanayi

MyCONTROL
Eğitim Setleri: Top
Dengeleyen Mekanizma,
Top ve Çubuk, Delta Robot
ACROME Robot: 6
Eksenli Robot Platformu,
ACROME Project: Test
Konsolu, Panel Piksel
Hataları Görsel Kontrol
Sistemi, Doğal Frekans
Kalite Faktör Kontrol
Cihazı, Volan Sensörü
Görsel Kontrol Sistemi

Endüstriyel ve akademik alanda
kullanılmak üzere robotik ve
mekatronik sistemler geliştiren
2013 doğumlu ACROME Robotik
Mekatronik Sistemleri, kontrol
mühendisliği ve enstrümantasyon
çözümleriyle birçok firmanın
çözüm ortağı…
TÜBİTAK, KOSGEB ve İTÜ ARI
Teknokent’ten aldığı desteklerle 17
projesini ticarileştiren firma, sanayinin
önde gelen sektörlerini inovasyon
yağmuruna tutuyor. İsmi firmanın 4
odak noktası olan otomasyon, kontrol,
robotik ve mekatronikten gelen
ACROME, aynı zamanda veri toplamada
dünya lideri olan National Instruments
firmasının da Silver Alliance Partneri...
Sezgisel, güvenli, akademik
Düşük maliyetli, sezgisel ve kullanıcı
dostu yazılımı olan 6 eksenli robot kol
platformu ACROME Robot, geleneksel
endüstriyel robotlara göre daha güvenli.
Endüstriye ve akademiye yönelik bu
teknolojiyle; kaynak, boya, taşıma,
montaj ve paketleme yapabilen bir robot
oluşturmak amaçlanıyor.
Tasarımdan üretime kadar yerli
olan ürün, yüksek hassasiyeti ve
sürekli çalışabilme özelliğiyle üretim
tesislerinin Endüstri 4.0’a kolay adapte
olmasını sağlamakta. ACROME; kontrol,
mekatronik ve robotik uygulamalarına
yönelik lisans, yüksek lisans ve
doktora öğrencilerine myCONTROL
markasıyla aktif olarak yerli kontrol
deney düzenekleri üretiyor. Türkiye ve

Başar ŞAHİNBEYOĞLU
Genel Müdür

dünya üniversitelerinde kullanılan 5
farklı deney düzeneğiyle bilgiyi pratiğe
dönüştüren ürün, akademik çalışma
yapacaklar için adeta bir fayda kutusu.
Devlerin çözüm ortağı
Açık kaynak kodlu yazılım desteğiyle
kişi veya şirketlere özel endüstriyel
çözümler üreten ACROME; Arçelik,
Vestel, General Electric, THY Teknik
ve Autoliv gibi şirketlere robotik ve
mekatronik kazanımlar sağlayarak,
üretimde verimliliği artırıyor.
Robotik ve mekatronik teknolojilerini
endüstriyel proseslere entegre eden
firma Arçelik’e Panel Piksel Hataları
Görsel Kontrol Sistemi projesini
geliştirmiştir. Ayrıca THY Test
Konsol ürünüyle yüksek hız, gerilim,
pozisyon, yük, basınç ve debi verileri
toplanabilmiştir.

FİRMA TANITIM
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Minimum bakımla maksimum verimli ürünler tasarlıyor…

Robotik liderinden proje atağı
Robotik ve yazılım çözümleriyle endüstri sektörlerine değer üreten SK Teknoloji, projelerini
hızla ticarileştiriyor. Sanayi tesisleri için minimum bakım ve tadilat isteyen ürünler geliştiren
firma, 2017 bitmeden otonom transpalet projesini bitirmeyi hedefliyor.
Yazılımsal otomasyon sistemlerinde
katma değer üreten ve 2002 yılında
Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde
öğrenci bilgi yönetim sistemleri
projelerini yürüten SK Teknoloji, proje ticarileştirme hızıyla
örnek gösteriliyor. 1997’de Sinan
Kuşdoğan’ın kurduğu SK Teknoloji,
sigorta hasar yönetim sistemleri üzerine
yazılımlar ve çözümler geliştiren ve
2007’den itibaren büyümeye giden
yapısıyla; TÜBİTAK ve KOSGEB destekleriyle iki farklı noktada ofis açmış,
yazılım sektörüne yenilikçi ve gelişmiş
projeler sunmuştur. 2010’da Murtaza
Projesi’ni ürüne dönüştürme kararı alan
firma, robotik birimiyle inovasyona
oksijen taşımaktadır.
Rfıd’le hızlı çözümler
Rfid uygulamaları üzerine de çalışmaya
başlayan ve bu çalışmaları 2009’da kütüphanelere uyarlayarak hayata geçiren
SK, 2008’de sayısal kütüphane çözümleri üzerine projeler gerçekleştirilmiştir.
Hızlı kitap sayımları, eksiklikler, kütüphane içerisindeki demirbaş sayımları
vb. işlemleri rfid uygulamaları ile hızlı
bir şekilde gerçekleştirebilen çözümler
üreten firma, 2011’de Türkiye’de ve
dünyada bir ilk olan Osmanlıca OCR
projesini gerçekleştirerek Yıldız Kütüphanesi’nde kullanıma sunmuştur. Firma,
2013 yılında entegre kütüphane sistemi
ve Boğaziçi Üniversitesi bünyesinde
kartlı geçiş ve kampüs otomasyonları
projelerini hayata geçirmiştir.
Teşvikle beslenen teknoloji
2010’da amatör bir ruhla geliştir-

Boğaziçi Üniv.
Teknopark

2007

16

Yazılım ve
Robotik

Sinan KUŞDOĞAN
Firma Yetkilisi

diği Murtaza Projesi’ni ürün haline
dönüştürme kararı alan ve robotik
bölümünü kuran firma, TÜBİTAK ve
KOSGEB destekli projeyi 1 yıl sonra
tamamladı. 2012’de kütüphane robotu,
2015’te depo ve envanter yönetim
robotu ve 2016’da denetim ve gözlem
robotları üzerinde insansız kara araçları
projelerini gerçekleştiren SK, robotik
çalışmaların meyvesi olarak giriştiği
projeleri ticarileştirdi. Robotik tecrübesiyle SK Teknoloji, yıllardır yazılımsal
çözümler ürettiği otonom forklift ve
transpalet sektörünün gelişimine katkıda
bulunmuş ve endüstriyel alanda projeler
üretmiştir. Piyasadaki mevcut otonom/
yarı otonom forkliftlerin daha ekonomik
ve teknolojik olabileceğini projeleriyle
vurgulayan firma, 2017’nin sonuna
kadar otonom transpalet projesini
tamamlamayı hedefliyor.

MFX Otonom Forklift
ve MTX Otonom
Transpalet
MFX Otonom Forklift ve
MTX Otonom Transpalet,
otomatik raf/palet başlı
yük istiflemelerini kolay,
hızlı ve güvenli bir şekilde
gerçekleştirir. Manuellerden farkları, farklı zemin
ve ortam koşullarına
sahip tesislerde kullanılıp,
minimum tadilat gerektirmesidir.
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Hasta dostu ARES’ten ‘ayağa kaldıran’ teknolojiler…

Şifa dağıtan Ar-Ge

Hastanın kan akışını düzenleyen, yatak yaralarının oluşmasını önleyen ve hareketsizliğe bağlı
şikayetlerin yoğunluğunu büyük ölçüde düşüren mekanizmalara hayat veren ARES Ar-Ge,
Endüstri 4.0’dan ilham alan projeleriyle medikal sektörüne değer, hastalara ise şifa aşılıyor.
Ankara Üniv.
Teknokent

2010

6
Tıp, Hastane,
Medikal,
Hasta Bakımı

Termal Kontrollü
Medikal Yatak
Isıtma ve soğutma
fonksiyonlu
programlanabilir termal
kontrollü, bası noktalarını
değiştiren medikal yatak
sistemi.

2010 yılında KOSGEB desteğiyle
ODTÜ TEKNOKENT’te kurulan
ARES Ar-Ge, medikal sektörünün
ihtiyaçlarına yüksek teknolojisiyle
nokta atışı yapıyor. Fikirden prototipe kadar tüm üretim süreçlerine hakim olan ARES, eğitimli
personelinin elektronik tasarım, FPGA,
otomasyon, bilgisayar ve kimya gibi
öncü endüstriyel sistemlere ürettiği
değerle büyüyor. Üniversite-sanayi
işbirliğine projelerinde öncelik tanıyan
ARES’in TÜBİTAK’ça desteklenen
“Isıtma ve Soğutma Fonksiyonlu
Programlanabilir Termal Kontrollü, Bası
Noktalarını Değiştiren Medikal Yatak
Sistemi” çalışmasıysa, yatakta uzun
süre aynı pozisyonda kalan hastaların
kan dolaşımı ve bası ülseri sorunlarına
derman oluyor. Mekanizmayla bakım
personelinin iş yükünü azaltan ARES,
enerji verimliliğini de maksimize ediyor.
Hareketsizlik tarih oldu
Esnek kanallı yüzeye sahip dokunmatik
yatak, ayarlanabilir sertliğe sahip. Bası
noktalarını sırayla değiştiren ve hastanın
vücut ısısını ölçen yatak, yüzeyi set
değerinde tutacak şekilde ısıtıp soğutabiliyor. Bükülebilen ve güvenli yapısıyla
kranioserebral hipotermi, post-kardiak
arrest, aortik ark tamiri, sıcak çarpması,
yanık tedavisi, anestezi reanimasyon ve
sepsis tedavilerinde kullanılan yatak,
yoğun bakım ünitelerinde sıklıkla tercih
ediliyor. Hastaların kan dolaşımını hızlandıran ürün; pulmoner emboli, trombüs, osteoporoz, kuvvetsizlik, kırılmalar,
sırt ağrıları, kas atrofileri, kontraktürler
ve hiperkalsemiyi azaltıyor.

Burak ÇUHADAROĞLU
Firma Yetkilisi

Rehabilitasyon robotu
patent bekliyor
ARES, yeni projesi “Çok Fonksiyonlu
Hasta Bakımı Temel Destek ve Rehabilitasyon Robotu” için de patent başvurusu
yaptı. Uzaktan kumanda edilecek, hastayı kaldırarak ayakta gezdirebilecek, egzersiz için elektrikli yürüteç veya katlanan mekanizmasıyla tekerlekli sandalye
olarak da kullanılabilecek robotla ARES,
hastanın alaturka veya alafranga tuvalette ihtiyacını rahatça karşılayıp banyoda
güvenle temizlenmesine olanak verecek.
Bası ülseri ve kemik erimesini azaltacak
sistem, hastanın fiziksel ölçülerini hafızasında tutan yapısıyla devrilme, hastayı
düşürme, elektrik kaçağı oluşturma gibi
risklere karşı da oldukça güvenli. Robot
kullanışlı, hafif, ergonomik, dayanıklı ve
su geçirmez tasarıma sahip.
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Üretimi Endüstri 4.0’la denetliyor…

Prosese yapay zeka merceği
Üretim süreçlerinin A’dan Z’ye kontrolünü sağlamaya yönelik Endüstri 4.0 tabanlı teknolojileri
devreye alan BLG Robotik, yapay zekanın ve ileri teknolojinin nimetlerini kullanarak savunma ve
otomotiv gibi geleceğin sektörlerine artı değer üretiyor.

Eskişehir TGB

2016

4
Otomotiv, Beyaz
Eşya, Havacılık,
Savunma Sanayi

Düpus
Dinamik üretim
çizelgeleme yapay zeka
sistemi (düpus)

Eczacılık, Otomotiv, Beyaz Eşya,
Havacılık ve Savunma sanayine
yapay zekadan ilham alan ArGe’siyle yön veren Eskişehir TGB
firması BLG Robotik Otomasyon,
endüstri sektörlerine üretim
proseslerinin takibini mümkün
kılacak inovatif projeler geliştiriyor.
Üretim istasyonundaki yavaşlamaları
kullanıcılara bildiren teknolojilere hayat
veren BLG, Endüstri 4.0 için gerekli
olan veri otomasyonunu sürekli hale
getiriyor.
DÜPUS’la kontrol sizde
Üretim planlama ve çizelgeleme işlemi
yapmayı kolaylaştıran, anlık olarak
üretim hattının durumunu izleyerek
planlamacıya potansiyel gecikmeler
hakkında bildirimde bulunan ve
optimizasyonunu gerçekleştirip
gerektiğinde planı değiştirebilen bir
yapay zeka sistemi olarak tanımladığı
DÜPUS projesiyle pek çok işletmeye
operatörler tarafından formlara yazılan
üretim verilerini gün sonunda ya da
saatlik kontrol etme imkanı sunan BLG,
üretim istasyonundaki yavaşlamayı ilgili
kişilere bildiriyor. Böylece gereksiz
makine yatırımlarının ve fazla mesailerin
önüne geçiliyor.
İşletmelere kurumsal hafıza
Akıllı fabrikalar konseptinde işletmeye
zekâ katmayı planlayan DÜPUS ile
yaşanan yavaşlamalar, duruşlar ve
arızalar anlık olarak gözlemlenip buna
tepki verme süresiyse oldukça azalıyor.
Üretim verimliliğinde yüzde 20 ila 30
arasında artış sağladığı gözlenen IoT

Onur BİLGE
Firma Müdürü

cihazı sayesinde yeni ve eski nesil pek
çok makine çevrim içi hale getirilip
durumları izlenebiliyor. Bu sayede
Endüstri 4.0 için gerekli olan veri
otomasyonunu sağlayarak işletme için
kurumsal bir hafıza oluşturuluyor.
Özellikle izlenebilirliğin önemli olduğu
otomotiv ve havacılık sanayinde
ürün kim tarafından ne zaman hangi
koşullarda; makinenin hangi hız, sıcaklık
ve basınç değerlerinde üretildiğinin
bilgisi sistem tarafından kayıt altına
alınabiliyor.
Yapay zekâ algoritması ise bu bilgileri
işleyerek karar verebiliyor, işleri belli bir
sisteme oturtuyor. İlerleyen dönemlerde
BLG, bu yeteneğini robotlu otomasyon
sistemleriyle birleştirip daha akıllı
fabrikalar inşa etmeyi planlıyor.
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Projeleriyle Endüstri 4.0’ın destek unsuru…

Endüstrinin modunu yükseltiyor
Endüstri işletmelerini özgün ve modüler üretimle buluşturan Modoya A.Ş., yerli tasarım ve
imalat gücüyle rakiplerinden sıyrılıyor. İhtiyaca uyarlanabilen inovatif ürünler geliştiren firma,
üniversite-sanayi işbirliği noktasında da ‘ben buradayım’ diyor.
Özgün ürünler, yerli tasarım
Yeni fikir ve tarzlarıyla kalıcı
çözümlere imza atan Modoya
Elektronik, beklentilerin ötesinde
hizmet veriyor. KOSGEB’in girişimcilik destek programıyla sektöre
‘merhaba’ diyen Modoya, Eskişehir
OSB’de faaliyet gösteren bir Ar-Ge
şirketi olarak birçok sektör ve işletmenin
mühendislik ihtiyaçlarına profesyonel
çözüm üretiyor. Beyin takımı otomotiv,
beyaz eşya, havacılık ve savunma sanayinde üst düzey görevlerde bulunmuş
alanının uzman mühendislerinden
oluşan firma, müşteri memnuniyetini
maksimize ederek üniversite-sanayi
işbirliği faaliyetleri ekseninde lider bir
marka olmayı hedefliyor. Özgün ürünleri
teknolojiye kazandıran, yerli tasarım ve
imalat gücüyle rekabete katkı sağlayan
Modoya, Endüstri 4.0’a yönelik prestijli
ürünler üretiyor.
Modüler yapı, anlık denetim
Şirketin özgün ürünü olan OYA-Otomatik
Yönlendirmeli Araç(Automated guided
vehicle-AGV), Endüstri 4.0 devriminin
yaşandığı günümüz üretim dünyasında
firmanın en prestijli ürünleri... İnsandan
bağımsız çalışan ve üretim enstrümanlarıyla haberleşebilen ürünüyle, işletmelere üst düzey verim sağlayan Modoya,
İSG bağlamındaki risk faktörlerini de
ortadan kaldırıyor. İşletmelerin kaynak
verimliliğini sağlamasını destekleyen
ürün, özel arayüzlerle verimi anlık
denetleyebiliyor. Şirketin tüm özgün
ürünlerinde geçen “modüler” kavramı,
müşteri ihtiyaçlarının ürüne yansıtılabildiği anlamını taşıyor. İhtiyaçlar değişse

Eskişehir TGB

2015

10
Otomotiv, Beyaz
Eşya, Savunma
ve Havacılık,
Raylı Sistemler

Abdurrahim ÖZCAN
Ürün Müdürü

de, üründe yapılacak modül değişiklikleriyle az yatırımla modern bir teknoloji
oluşturulabiliyor. Baz ürüne eklenecek
modüllerle araç; taşıyıcı, çekici, konveyör ve platform seçenekleriyle birçok
sektörde tercih ediliyor.
Dijitalleşme keyfini yaşatıyor
Modoya, mevcut otomasyon
enstrümanlarıyla geliştirdiği donanım ve
yazılımlarla müşterilerine dijitalleşmeyi
en üst düzeyde yaşatıyor. Üreticilerin
Endüstri 4.0 rekabet ortamında
tutunabilmeleri için gerekli insan
kaynağını sağlayan firma, mühendislik
akademisiyle vasıflı insan gücüne katkı
sunuyor. Modoya A.Ş., ihtiyaca yönelik
ürün ve hizmetlerle, özgün tasarımlarla,
verimliliği artıracak hizmet ve
desteklerle ürün portföyünü yenilemeye
devam ediyor.

Modüler Otomatik
Yönlendirmeli Araç
Otomatik Yönlendirmeli
Araç (Automated guided
vehicle-AGV)
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İmalattan satış sonrasına kadar üretimin her noktasında…

Büyük veriye bulut altyapısı

Üretimden teslimat sonrasına kadar tüm prosesi tepeden tırnağa takip eden teknolojileriyle
enerji, mobilya, tekstil, taşımacılık ve metal sektörü işletmelerine omuz veren Okkasoft Yazılım,
akıllı üretim merkezlerine Endüstri 4.0 altyapısıyla değer katıyor.

Eskişehir TGB

2015

5
Enerji, Mobilya,
Metal, Tekstil San.,
Taşımacılık

ERP Viewer &
Okka Connect
ERP Viewer: Büyük ölçekli üretim organizasyonlarda, sipariş başlangıcından teslimat sonrasına
kadar tüm verilerin anlık
izlenmesini sağlayan web
tabanlı sistem.
Okka Connect: İnternet
bağlantılı tüm cihazlar
üzerinden, dinamik yapıda
veri transferi sağlayan
bulut tabanlı sistem.

Endüstri 4.0 ile standartlaşmaya
başlayan tüm sistem bileşenleri
ve süreçleri hızlıca yöneten
akıllı üretim merkezlerinin
yaygınlaşmasına katkı sağlayan
Okkasoft, akıllı üretim noktasına
ait tüm verileri ortak bir noktada
toplayarak paydaşlara iletiyor.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Teknoparkı bünyesinde, işletmelerin üretim,
kalite ve yönetim süreçlerinin sürekliliğini sağlayacak katma değer üreten
firma, gelişen teknolojisiyle müşterilerine uygun çözümler geliştiriyor. Talebe
uygun teknoloji üreten Okkasoft, sürekli
gelişen internet ve mobil teknolojileri
de merceği altına alıyor.
Kesintisiz üretim
Oluşturulan akıllı üretim alanına ait
tüm verileri, güvenli şekilde ortak bir
noktada toplayan ve yetki dâhilinde
sistem paydaşlarına ileten sistemi
inşa eden Okkasoft, erken uyarı ve ikaz
sinyalleri sayesinde üretimi kesintisiz
devam ettiriyor.
Müşterilerine önemli oranda verimlilik
artışı sunabilen yeni teknolojileri kısa
sürede sisteme dâhil eden firma, akıllı
üretim merkezleri için büyük önem arz
ediyor.
Veriye hız kazandırıyor
ERP Viewer ile büyük ölçekli
üretim organizasyonlarda, sipariş
başlangıcından teslimat sonrasına kadar
Endüstri 4.0 standartlarıyla uyumlu elde
edilen tüm verilerin anlık olarak yetki

Alim İŞÇİ
Firma Sahibi

dâhilinde müşteri, müşteri temsilcisi ve
şirket yöneticileri tarafından izlenmesini
sağlayan firma, internet tabanlı
sistemiyle endüstri sektörlerine hizmet
sunuyor.
Okka Connect vasıtasıyla da internet
bağlantısı olan tüm cihazlar üzerinden
dinamik yapıda veri alış verişi mümkün
kılınıyor.
Bulut tabanlı bu sistem; cihaz ve
sensörler vasıtasıyla üretimin tüm
aşamalarında enerji tüketimi, çalışanlar
için aktif mesai takibi, transfer araçları
için konum ve koşul takibi, güvenlik ve
uyarı ikaz bileşenlerini içeriyor.
Firma, sistemle işletmeler için veri
üreten tüm cihazları ortak noktada
toplamayı amaçlıyor.
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Geliştirdiği yazılımla işbaşı eğitim kolaylaştı

Artırılmış gerçekliğe Simtek dokunuşu
SİMTEK kurucuları ve mühendisleri, eğitim sektöründe edindikleri deneyimlerini, yeni
teknolojilerle birleştirerek ihtiyaç sahipleri için hizmet üretiyor. Firmanın artırılmış gerçekliğe
dayalı ürünü ESABOR, işbaşı eğitim planlayan firmaların gözdesi oldu.
Eğitim sistemleri konusunda askeri ve
sivil alanda etkin çözümler sunmak
üzere 2011 yılında kurulmuş bir
teknoloji firması olan SİMTEK,
artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik
ve simülasyon konularında
kullanıcılara çözüm sunuyor.
Firma, karmaşık kullanım gerektiren
endüstriyel üretim amaçlı cihazların
nasıl kullanılacağını işin yapıldığı anda
öğreten yazılım ESABOR (Etkilişimli
Sanal Bakım Onarım Rehberi)’u
üreterek, bu alanda büyük bir boşluğu
dolduruyor.
SİMTEK, bir teknoloji firması olarak,
kullanıcı ihtiyaçları için profesyonel
yaklaşımla tamamen yerli ve yüksek
etkili ürünler üretmeyi hedefliyor. Firma,
bu doğrultuda en etkili eğitim yöntemi
olan işbaşında eğitime uygun çözümler
geliştiriyor.
Simülatör desteği
Eğitim ortamları tasarlayan ve üreten
SİMTEK, örnek bir ürün olan İleri Hava
Kontrolörü Eğiticisi’ni hedef işaretleme,
hava desteği talebi, saldırı misyon ve
becerilerini artırmak amacıyla Hava
Kuvvetleri Komutanlığı için geliştirdi.
Firma, sanal gerçeklik yöntemlerini
profesyonel eğitim alanında kullanıyor
ve bu alanda geliştirdiği uygulamalarla
yüksek katkılı eğitim sistemleri üretiyor.
ESABOR imdada yetişti
Firma, bu iki yöntemin yanı sıra etkin
bir işbaşı eğitim yöntemi olan artırılmış
gerçeklik konusunda 2011 yılından
beri çalışma yapıyor. Bu çerçevede

Hacettepe
Teknokent

2011

9
Savunma,
Havacılık,
Endüstri

Gül Meltem KULALI
Firma Müdürü

ESABOR’u üreten SİMTEK, akıllı üretim
yapmak isteyen, işbaşı eğitim planlayan
firmaların imdadına yetişti.
ESABOR, bakım, onarım ve kullanım
sürecinde çalışanlar tarafından yaşanan
zorlukların giderilmesini sağlamak
için geliştirildi. Yeni başlayan ya da
eğitim alan bakım-onarım personelinin
yetiştirilmesinde kullanılabilecek
bir eğitim aracı olan ESABOR, aynı
zamanda bakım-onarım işlemlerini
kolaylaştırıyor. Bu yöntemde, iş
süreçleri işbaşında bir tablet ya da
artırılmış gerçeklik gözlüğü yardımı
ile çalışma sırasında kullanıcıya
gösteriliyor. Kullanım sırasında
video kaydı alınarak süreç sonunda
yapılan çalışmanın değerlendirmesi
yapılabiliyor. Ayrıca yazılım uzaktan
destek alınmasına da imkan sağlıyor.

ESABOR İle
Artırılmış Gerçeklik
Bakım, onarım, kullanım
sürecinde çalışanlar tarafından yaşanan zorlukların
giderilmesi için “Artırılmış
Gerçeklik” yöntemine dayalı
bir sistem çözümü olan ESABOR (Etkilişimli Sanal Bakım
Onarım Rehberi) üretildi. Sistem, iş süreçlerini, işbaşında
bir tablet ya da artırılmış
gerçeklik gözlüğü yardımı ile
kullanıcıya gösteriyor.
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4.0 başarısında vasıflı insan gücü
Endüstri 4.0 terimi, dünyanın dördüncü
endüstriyel devrimidir. Dördüncü nesil
sanayi devrimi, ilk kez 2011 yılında
Hannover Sanayi Fuarı’nda ortaya kondu,
daha sonra Alman hükümeti tarafından
geliştirildi.
Endüstri 4.0, geleneksel sanayiyi
bilgisayarlaşma yönünde teşvik
etme ve yüksek teknolojiyle donatma
projesidir. Önceki üç sanayi devrimiyle
kıyaslandığında, dördüncü sanayi
devrimi akıllı üretimi amaçlıyor. Yeni
sanayi devriminde işin yapılış şekli
değil, bunu yapan kişiler değişiyor.

Prof. Dr. Mahmut DOĞAN
Erciyes Teknopark
Yönetim Kurulu Başkan Vekili

4. endüstri
devriminde treni
kaçırmaya hiç
niyetimiz yok. Vasıflı
iş gücüne koyduğu
tuğlalar ve ileri
teknolojili projelere
verdiği oksijenle
Erciyes Teknopark,
bu dönüşümün önde
gelen aktörlerinden
olacaktır.

Yeni sanayi devriminde birbiriyle
konuşan, bağlantılı makineler ürünün
kalite kontrolünü yapıp, üretim
sürecindeki hataları daha hızlı tespit
etmeyi sağlayacak. Tüm bu sürecin
yönetildiği akıllı fabrikalarda üretim
büyük veri analiziyle daha verimli hale
gelecek. İş gücü talebi azalacak, rekabet
edemeyen firmalar piyasadan çekilmek
durumunda kalacak.
Endüstri 4.0’daki başarı şirketlerin
inovasyon kapasitesi ile doğru orantılı
olacak. Dijital dönüşüme başlayan
şirketlerin rekabet gücü de artacağı için
Endüstri 4.0 ile gelişmeye başlayacaklar.
Türkiye olarak Endüstri 4.0’ı
kaçırmamak için önümüzdeki dönem
çok önemli. Endüstri 4.0’ın en büyük
zorluğunu ise öncelikle insan kaynağı
oluşturmaktadır. Ülkemiz için dördüncü
sanayi devriminde başarılı olmanın
yolu bu nedenle eğitimden geçiyor.
Aksi durumda üretkenliğimizin ve
düşük işgücü maliyetimizin bir avantajı
kalmayacak. Bu nedenle vasıflı insan
gücü yetiştirmek bu süreçte ülkemiz için
son derece kritik öneme sahiptir.
Erciyes Teknopark olarak biz de tüm

çalışmalarımızı kendi teknolojilerimizi
geliştirmek ve teknoloji tabanlı
girişimcilik üssü haline gelebilmek için
sürdürüyoruz.
Nitelikli firmalarımızda istihdam
ettiğimiz vasıflı iş gücümüze tuğla
koyma amacıyla girişimcilerimizi yeni
atılımlarda bulunmaları ekseninde
cesaretlendiriyoruz.
Sera Kuluçka Merkezimizde
geleceğimizin girişimcilerine,
girişimcilik yolunda danışmanlık
sağlıyoruz.
Ekonomiye dinamizm kazandıracak iş
fikirlerinin hayata eksiksiz geçebilmesi
için BIGG Erciyes isimli sermaye
desteği programımızla da girişimcilik
fidanını suluyoruz.
Yeni ve nitelikli girişimcilerin ülke
ekonomisini şahlandıracağına, yeni
teknolojik buluşlara hayat vereceğine ve
yeni yazılımların piyasaya sürülmesine
vesile olacaklarına olan inancımız,
bizleri ekosistemi inşa etme yönünde
cesaretlendiriyor.
Endüstri 4.0’ın yapısına uygun yeni
bir yazılım mimarisi oluşturma hedefi
çerçevesinde işletmelerimiz teyakkuzda.
Birbirinden kıymetli yazılım, bilişim
ve diğer ileri teknolojili sektörlerde
faaliyette olan firmalarımızın Endüstri
4.0’ın geleceğine adapte olma
yönündeki çabalarının farkındayız. Daha
yeni teknolojiler kullanmaya odaklanan
firmalarımız, Endüstri 4.0’ın yeni
yaklaşımlar doğurmaya istekli yapısına
hizmet ediyor, ürün ve yazılımlarını yeni
sanayi altyapısına entegre ediyor…
Ülkemizin bu yeni sanayi devrimine
ayak uyduracağına ve bu süreci iyi değerlendireceğine dair inancımız tamdır.

MAKALE
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Sanayide yeni strateji: Temiz üretim
Çoğumuzun aklına sanayi denilince
çevresel kirliliğin egemen olduğu
bir uğraşı alanı olarak görülmektedir.
Şüphesiz bunda da bir gerçeklik vardır.
Özellikle metale dayalı imalat sanayinde
bu bazı durumlarda kaçınılmaz konuma
gelebilmektedir. Hatta döküm vb. imalat
alanlarında çevresel kirliliğin sadece
işletme alanlarında değil aynı zamanda
çevrede de etkilerinin görüldüğü bir
kirlenmeden söz edilebilmektedir.
Yine bazı kimyasal sanayi üretim
alanlarında buna benzer uygulamalar
artık sadece çevreden etkilenen değil
aynı zamanda çalışanlar tarafından
sorgulanmaktadır.
İş sağlığı ve güvenliği konularının ciddi
boyutlarda ele alınması temiz üretim
yolunda işletmelerin belli kurallar
içinde hareket etmesini de gündeme
getirmiştir.
Eko verimlilik de olarak adlandırılan
Temiz Üretim; bir ürünün üretiminde
kullanılan hammaddelerin elde
edilmesinden başlayarak üretim,
dağıtım, tüketici tarafından kullanım ve
kullanım sonrası ortaya çıkan atıkların
bertarafını kapsayan ürün yaşam
döngüsünün tüm aşamalarında ortaya
çıkan çevresel etkileri ve insan sağlığına
yönelik riskleri azaltmak amacıyla
uygulanan bir üretim stratejisidir.
Bu konu üzerinde sanayinin son
zamanlarda ciddi projelerin uygulandığı
görülmektedir.
Amaç doğayı korurken doğanın temel
taşı olan insanı da yaşanabilir bir üretim
alanında faaliyetlerini sürdürmesi
istenmektedir.
Böylece ülke genelinde temiz

üretim ile örtüşen ve sürdürülebilir
kalkınma, ekonomik gelişim ve
çevresel performansı birlikte ele
alarak, iş mükemmelliği ile çevresel
mükemmelliğe bir arada odaklanması
strateji olarak ele alınıştır. Yine
kaynakların verimli kullanılması ve
çevreyle uyumlu üretim prensiplerinin
benimsenmesi doğrultusunda,
kaliteli ürün ve hizmet üretilmesi
yoluyla işletmelerin rekabet edebilme
yeteneklerini artırılmasının ülkemiz
yararına olacağı ortaya konulmuştur.
Gelişmiş ülkelerde olduğu gibi
ülkemizde de ele alınan bu temiz enerji
stratejisi katma değeri yüksek, insan
ve çevre sağlığına duyarlı ürünlerin
üretim ve ihracatını geliştirecek
politikalar oluşturulmasını bir taraftan
sağlarken diğer taraftan en iyi teknikler
ile sanayi sektöründe emisyon azaltımı
/ sınırlandırılması ile iklim dostu
teknolojilerin geliştirilmesini de
sağlayacağı görülmektedir. Bu konudaki
adımlar devam etmektedir.

Prof. Dr. Bülent EKER
Namık Kemal Üniversitesi
Teknopark Genel Müdürü

Sanayideki
dönüşümü
sağlayacak en yeşil
büyüme stratejisi,
temiz üretim
yolundan geçer.
Doğayı koruyucu ve
riskleri azaltıcı yeni
stratejilerle üretimde
dönüşüm için
değerli adımlar atmış
olacağız.
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Yerli ve milli veri depolama sistemlerinde öncü

Veride gelecek neslin teknolojisi
Yeni teknolojiler geliştirmek ve sektörün öncüsü olacak çözümler üretmek amacıyla faaliyet
gösteren NGX Storage’in yüksek performans ve düşük gecikme süreleri sunan All-Flash
mimarisi, geleceğin bulut bilişim altyapılarının temel bileşeni olma yolunda hızla ilerliyor.
Hacettepe
Teknokent

2015

7

Bilişim, Bankacılık,
Kamu, Güvenlik

Türkiye’nin ilk yüksek teknolojili yerli ve
milli veri depolama sistemlerini üretmek amacı ile kurulan NGX Storage,
akademik bilginin Ar-Ge, inovasyon
ve tasarım süreçleri ile birleştirilmesi
sonucunda ortaya çıkan ürünlerle
sektördeki yerini sağlamlaştırıyor.
Tamamı Türk mühendisler ve akademisyenler tarafından geliştirilen ürünler sunan
geleceğin Endüstri 4.0 devi NGX Storage,
ülkenin bilişim teknolojisi alanında
küresel bir aktör olması için faaliyetlerini
sürdürüyor.
Endüstrinin ihtiyaç duyduğu farklı gereksinimleri karşılaması amacıyla bulut bilişim
ve büyük veri uzmanları ile beraber tasarlanan NGX Storage ürünleri, All-Flash
ve Hybrid mimarisinde bütünleşik olarak
blok, dosya ve nesne protokollerinin
tamamını aynı platformdan sunabiliyor.
Bu sayede mevcut altyapıların kolayca
modernleştirilebilmesine olanak sağlıyor.

Bütünleşik
Veri Depolama
NGX Storage ürünleri,
dijital verilerin yüksek
bulunurluk, güvenirlik
ve yüksek performans
kriterlerine göre saklandığı
ve sunulduğu bütünleşik
veri depolama sistemleridir.
NGX Storage, gelecek nesil
veri merkezleri için yüksek
teknoloji all-flash ve hybrid
veri depolama sistemleri
geliştirmektedir.

Dijital gelecek
NGX Storage ürünleri, yurt içindeki ve yurt
dışındaki çok sayıdaki kuruluşta dijital
verilerin saklanması ve işlenmesi amacı
ile tercih ediliyor. Bu kuruluşlar arasında
kamu, üniversite, araştırma enstitüleri,
bulut bilişim ve telekom operatörleri ile
birlikte medya kuruluşları da yer alıyor.
Firma, yeni teknolojiler geliştirmek ve
sektörün öncüsü olacak çözümler üretmek
amacı ile dünyanın önde gelen birçok yarı
iletken üreticisi ve yazılım devi ile Ar-Ge
ve inovasyon kapsamında ortaklıklara
imza atıyor. Bilişim alanındaki rekabetçi
gücünü uluslararası boyutlara taşıyan

Beyhan ÇALIŞKAN
Genel Müdür

NGX Storage, sahip olduğu vizyon ile
Türkiye’nin dijital çağdaki geleceğine
katkı sağlamayı en önemli misyonu olarak
görüyor.
Bütünleşik çözümler
Firmanın geliştirdiği veri depolama
sistemleri, modern arayüzü ile karmaşık
storage yönetim işlemlerini ortadan
kaldırarak, en fazla 5 dakika içerisinde
operasyona hazır olan bütünleşik çözümler sunuyor.
Firma, müşterilerin iş süreçlerinin başarıya ulaşabilmesi ve yapılan yatırımlardan
optimum faydanın sağlanabilmesi için,
entegre destek hizmetlerine de büyük
önem veriyor. Bu amaçla tüm ürünlerinde
bulut bilişim tabanlı önleyici analiz ve
proaktif iyileştirme servisleri kullanarak
yüksek bulunurluk ve süreklilik sağlıyor.
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Dünyayı saran uçtan uca çözümler:

Nesneleri konuşturan teknoloji
Uzman ekibi ve üstün kalitesiyle endüstri sektörlerine otomasyon artısı sağlayan Teknopar, yeni
sanayi devrimine bomba gibi hazır. Endüstri 4.0 tabanlı altyapısıyla “nesneleri konuşturan”
firma, mühendislik gücüyle müşterilerine hitap ediyor.
Yetkinlikte 21. yıl
Endüstriyel tesislere sunduğu
otomasyon çözümleriyle 1996’dan
beri sanayi sektörlerine artı değer
üreten başkent firması Teknopar;
savunmadan enerjiye, inşaattan
imalat kalemlerine kadar birçok
alana hakim…
Hidrolik, pnömatik, otomasyon,
makineler arası iletişim (M2M) ve bilişim
teknolojileri tasarım ve uygulamaları
gerçekleştiren uçtan uca entegre
çözümlerin adresi Teknopar’ın ürünleri,
Nesnelerin İnterneti için adeta biçilmiş
kaftan. Endüstri 4.0 altyapısıyla tesislere
tasarım, uygulama ve montaj konusunda
komple çözümler sunan firmanın temel
hedefiyse küresel dünyaya marka
değeriyle damga vurmak ve müşteri
memnuniyetini maksimize etmek.
İleri mühendislik artısı
Tecrübeli mühendisler ve uzmanlaşmış
teknisyenlerle çalışan Teknopar, ISO
9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS
18001:2007, CE ve faydalı model
sertifikalarına sahip. Zamanında
teslimat, güvenli hizmet ve üstün
kalite artılarıyla müşterilerine saygısını
ortaya koyan firmanın geliştirdiği ürün
ve sistemler arasında; otomatik olarak
kontrol edilebilen iç ve dış kaynak lazer
takip sistemleri, kaynak otomasyonu,
x-ray ve ultrasonik test sistemleri,
transfer sistemlerinin otomasyonu,
konvansiyonel veya tam otomatik PLC
kontrollü makinalar, kumlama makinaları,
beton kaplama tesisleri ve sektör odaklı
çözümler yer alıyor.

Hacettepe
Teknokent

1996

28
Endüstriyel Tes.,
Savunma San.,
Enerji Sek.,
İnşaat, Mobil ve
Bilişim Sektörü

Dr. Perin ÜNAL
Genel Müdür Yardımcısı

Kaliteli, ekonomik, sağlam
Siber fiziksel nesnelerden oluşan
siber ağ çözümleriyle nesnelerin
ve makinelerin iletişimini temel
alan Teknopar, M2M çözümleriyle
endüstriyel otomasyon, dijital fabrika,
akıllı ulaştırma, enerji sektörü ve diğer
kamu hizmetleri gibi iş alanlarında
çözüm üretiyor. Bilişim teknolojilerini
yakından izleyerek en yeni gelişmeleri
endüstriyel uygulamalarına dahil eden
firma, Endüstri 4.0 standartlarına
uyum sağlıyor. Geliştirilip uygulanan
endüstriyel projeler hem ekonomik,
hem teknik hem de ileri mühendislik
açısından müşteri memnuniyetini
sağlayacak şekilde planlanıyor.
Endüstriyel tesisler için yapılan
uygulamalarda, kalite ve sağlamlığın yanı
sıra enerjinin tasarruflu kullanımına da
hassasiyet gösteriliyor.

Makine ve Sistemler
SWP-SSAW-ERW
makinaları, boru transfer
sistemleri, iç ve dış
kaynak takip sistemleri,
ultrasonik ve X-Ray test
sistemleri, power wave
kaynak otomasyonu, boru
ucu şişirme makinaları,
boru kumlama ve kaplama
sistemleri, sac ve profil
kumlama sistemleri…

54

FİRMA TANITIM

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi

Dijital dönüşüme büyük destek

OBSS’den geleceğe yatırım
Endüstri 4.0 hedefi çerçevesinde çalışmalar yürüten OBSS, firmalara sunduğu yazılım
hizmetinin yanı sıra Ar-Ge laboratuvarıyla geleceği şekillendiren firmalar arasında yer almak
için birbirinden önemli ürünler geliştiriyor.
Teknopark
İstanbul

2005

317
Finans, Sigorta,
Telekomünikasyon,
Reel Sektör, Enerji,
Kamu

Forms2 Java ve
One Cycle
Oracle Forms uygulamalarının tek tek manuel
dönüşümünü yapmak yerine
otomatik olarak dönüşümünü sağlayan Forms2Java,
kurumların dijital dönüşümü
konusunda çözüm sağlıyor.
One Cycle ise yazılım ürünlerinin yaşam döngüsünü
otomatik olarak yöneten ve
raporlayan bir platform olarak kullanıcılara sunuluyor.

Türkiye’nin en büyük ve saygın
kurumlarına yazılım hizmeti sunan
OBSS, sürekli büyüyen 300 kişilik
uzman kadrosuyla, Java ve NET
alanında anahtar teslim proje ve
dış kaynak hizmeti veriyor. Firma;
yazılım mimarisi, proje yönetimi,
sürüm ve konfigürasyon yönetimi,
kodlama, yazılım kalite güvence testleri
başlıklarındaki tecrübesi ile yazılım
sektörüne katma değer sağlıyor.
OBSS, firmalara yazılım hizmeti
vermenin yanı sıra kurmuş olduğu
Ar-Ge laboratuvarı ile geleceğe de
yatırım yapıyor. Geleceğin bir parçası
olmayı değil, geleceği şekillendirenler
arasında yer almayı tercih eden firma,
bu doğrultuda Teknopark İstanbul
içerisinde kurmuş olduğu laboratuvarda
otonom araçlar üzerinde çalışmalarını
sürdürüyor. Otonom araçların görev
amaçlı bir araya getirilerek filo şeklinde
birlikte çalışabilmelerinin sağlanması
hedefleniyor.
Özgün ürünler
OBSS, Ar-Ge çalışmalarından elde ettiği
tecrübe birikimi ve ortaya çıkardığı
özgün ürünlerin sivil ve askeri alanda
çok sayıda uygulama bulacağını
değerlendiriyor. OBSS Mobile ile
kurumsal firmalara iOS ve Android
uygulamaları alanında yaratıcı ve
yenilikçi mobil uygulama çözümleri
sunan firma, Atlassian’ın Türkiye’deki
ilk ve tek platin iş ortağı olarak
faaliyet yürütüyor. Yazılım mimarisi,
otonom araçlar, uygulama yaşam
döngüsü yönetimi, mobil uygulama

Zafer ŞEN
Co-Founder & CEO

geliştirme alanlarında çalışan OBSS,
müşterilerine Teknopark İstanbul, Ankara
CYBERPARK, San Francisco ve New
York ofisleri ile hizmet veriyor.
One Cycle geliştirildi
Firma, bugünün ALM (Uygulama Yaşam
Döngüsü) çözümlerinin ötesinde,
geleneksel olarak ortaya çıkan fakat
sıklıkla kesintiye uğrayan iş akışlarını
entegre ederken, kurumsal ölçekli
uygulama geliştirmenin, yoğun emek
gerektiren ve hata eğilimi yüksek
yönlerini sorunsuzca otomatik hale
getiren bir yazılım platformu olan One
Cycle’ı geliştirdi.
Firma, ISO 9001 Yönetim Bilgi
Sistemleri, ISO 27001 Bilgi Güvenliği
Yönetim Sistemleri ve CMMI Olgunluk
Seviye 3 Uygunluk belgelerine de sahip.

FİRMA TANITIM
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CERN ihalesine kabul edilen başarılı firma

İnovasyon liginde önde
MET tüm sistemlerinde, makinelerin birbiriyle haberleşme alt yapısı, yazılım ve donanım
desteği, geliştirdiği proseslerde tam otomasyona uygun esnek üretim sistemi tasarımlarıyla
Endüstri 4.0 a geçişte ilgili önemli adımlar atıyor.
Nitelikli Ar-Ge projeleri yürüten
MET İleri Teknoloji Sistemleri,
çalışmalarının meyvelerini
topluyor. Bu projeler sonucunda
son iki sene içerisinde 9 adet
patent başvurusu, 1 adet faydalı
model ve 2 adet marka ortaya
çıkaran firma ayrıca, 2 tanesi devam
eden 5 adet TÜBİTAK projesi ile 1 adet
de KOSGEB Endüstriyel Uygulama
Projesi’ne sahip.
MET, bu ürünlerdeki yüzde 100 yerli
teknolojiler sayesinde Teleskobik
Senkron Hidrolik Eksenler ile CERN’ün
en büyük parçacık hızlandırıcısı olan
CMS’in plakalarını ayıracak sistem için
Türkiye’den tek firma olarak teknik ve
teknolojik yeterlilik ile ihaleye kabul
edilerek büyük bir başarıya imza attı.
Siemens Simotion ürünü ile kontrolünü
geliştirdiği Endüstriyel Poliüretan
fikstüründeki teknolojisi sayesinde
Roket Launcher’ların rampalarını tahrik
edecek elektrik eksenler için projeler
de geliştiren firma, ölçekten bağımsız
olarak organik ve inorganik ürünleri
kurutma, sterilizasyon ve pastörizasyon
alternatifi süreç geliştirme konusunda
mikrodalga sistemleri üretiyor. MET,
geliştirdiği bu sistemler ile en büyük
ihracat problemi olan aflatoksin
sorununu çözüyor.
Robotik çözümler
Firma, bunların haricinde endüstriyel
sektörlere robotik ve nitelikli otomasyon
çözümleri sunuyor. Kendi geliştirdiği
sistemlere delta robot ve robot kol

Teknopark
İzmir

2013

3

Murat MERDİN

Beyaz Eşya,
Otomotiv, Kimya,
Gıda, İlaç, Cam
ve Cam Ürünleri,
Savunma Sanayi

Firma Yetkilisi

adapte ederek üretim hatlarında verim,
kapasite ve kalite artışı sağlayacak
sistemler üreten MET, geliştirdiği robotik
sistemlerde 3 boyutlu kameralarla kutu
içerisinden dağınık haldeki parçaları
belirleyerek alma, 2 boyutlu kameralarla
parçaların yeri, yönü ve rotasyonunu
bulma ve belirlenen koordinatlara göre
alınan iş parçasını yerleştirme ve işleme
gibi operasyonları gerçekleştiriyor.
Türkiye’de ilk kez
MET, Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek
robotlarla beraber kullandığı kuvvet
sensörleriyle polisaj, tartım, taşlama,
çapak alma, delik bulma, parça
yerleştirme, dişli ve kasnak takma
gibi işlemleri gerçekleştiriyor. Firma,
sanayiciye düşük maliyetli çözümler
sunuyor.

CERBERUS: Çoklu
vidalama, delik açma,
kılavuz çekme ve sıkma
operasyonlarını aynı anda
gerçekleştiren patentli
robotik çözüm.
Mikrodalga
Kurutma Hatları:
Aflatoksin sorununu
çözen patentli mikrodalga
sistemleri.
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Pazar ihtiyaçlarını gözeten Ar-Ge’siyle…

İş zekâsına global aktör
KOBİ’leri Endüstri 4.0 altyapısına entegre eden çözümleriyle sanayi sektörünün dikkatini
cezbeden CORVUS Bilişim, maliyet kontrollü iş zekası çözümleriyle geleceğin global aktörleri
arasında yer almayı hedefliyor.
Teknopark
İzmir

2016

3

Telekomünikasyon,
Enerji

Kurumsal kariyerine yazılım uzmanı
olarak başlayan ve satıştan
pazarlamaya, veri temsilciliğinden
bilişim uzmanlığına kadar pek çok
alanda tecrübe sahibi olan Emre
Tolga Akmazoğlu’nun kurumsal
müşteri ihtiyaçları konusunda
değişik pozisyonlarda edindiği 20 yıllık
tecrübesini Endüstri 4.0 devrimiyle
birleştirmek amacıyla 2016 yılında
kurduğu CORVUS Bilişim, Teknopark
İzmir bünyesinde gerçekleştirdiği
nitelikli Ar-Ge çalışmalarıyla örnek
gösteriliyor.
Projelerini yakın zamanda
ticarileştirmeye başlayacak olan
firmanın, özellikle telekomünikasyon
ve enerji sektörlerine sunduğu
hizmetlerinin niteliği, parmakla
gösteriliyor.

İş zekâsı çözümleri
İş zekası servislerimiz,
firmaların maliyet
kalemlerinin anlık olarak
izlenmesi, anomali analizi,
gerektiğinde uzaktan
müdahale edilmesine
imkan sağlayarak,
maliyetleri üzerinde
kontrol sağlamalarını
amaçlamaktadır.

Taleplere “terzi” titizliği
Gerçekleştirdiği M2M projeleri sırasında
pazardaki eksiklik ve ihtiyaçları gören ve
bu eksiklikleri gidermek için gerekli iş
zekası çözümlerini kendisi geliştirmeye
karar veren CORVUS Bilişim, uzun
vadede değişen teknolojilere adapte
olarak, müşteri ihtiyaçlarına nokta atışı
yapacak global iş zekası çözümleri
sağlayıcısı olmayı amaçlıyor.
Pazardan kopmayan Ar-Ge
Maliyet kontrollü iş çözümleri
servislerini geliştirme aşamasında
yoğun olarak başvurduğu ArGe faaliyetlerinin yanında, ticari
faaliyetlerini de devam ettirerek
değişimleri an be an takip eden

Emre Tolga AKMAZOĞLU
Firma Yetkilisi

CORVUS Bilişim, bu sayede Ar-Ge
sürecinde çizilen yol haritalarının
pazar ihtiyaçlarından kopmadan
sonuçlanmasını da sağlamış oluyor.
KOBİ’lerin 4.0 danışmanı
Türkiye ekonomisinin bel kemiği
KOBİ’lerin ve diğer tüm nitelikli sanayi
kuruluşlarının Endüstri 4.0 devrimine
ayak uydurması noktasında “ben
buradayım” diyen CORVUS Bilişim;
uygun maliyetle boşa sarf edilen
kaynakları azaltan ve verimli çözümler
sunan öncü bir iş zekası firması olmayı
hedefliyor.
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Endüstri 4.0’ın sektörlere değer yaratan yapı taşı…

Yazılımın milli dehası

İthal yazılımları mühendislik gücüyle bünyesinde yerlileştirme vizyonuyla yola çıkan
LONGLINE, Endüstri 4.0 tabanlı 2 projeyi daha kısa sürede piyasaya sunacak. Ölçüm ve takip
teknolojileriyle müşterilerine değer sunan yapı, endüstri sektörünün adeta aranan kanı…
4 yıl önce sanayi sektörünün ithal ettiği
yazılımların yerli mühendislikle
üretilmesi ve yerli makinalarla
geliştirilmesi amacıyla kurulan
LONGLINE, sonraki süreçte 1 yıl
önce kurulan Konya TGB (Innopark)
bünyesine geçerek üretim
titizliğiyle piyasanın güvenini kazandı.
CNC arayüz yazılımları ile projeleriyle,
kendi üretimi olan üniteleriyle sektöre
hizmet etme noktasına gelen LONGLINE,
mobilyadan gıda sektörüne kadar birçok
endüstri kalemine teknolojisiyle omuz
veriyor. Herhangi bir kurumdan destek
almadan yüzde 100 yerli sermayeyle
sanayi tesislerine değer sunan firma,
ithal edilen yazılımları geliştirerek
piyasaya sürmeyi hedefliyor.
Ebatlamada entegre çözümler
Ahşap sektörüne Ebatlama Makine
Yönetim Panelleri ve Optimizasyon
Yazılımı ile farklı bir boyut kazandıran
LONGLINE, bu programları Yatar
Daireleri Optimizasyon Programı’yla
beraber çalıştırabiliyor.
Proje, ebatlama almaya gücü yetmeyen
ama hızlı iş takibi arzu eden firmalar için
özel üretim niteliğinde.
Modüler mobilya sektörüne özel
MRP-ERP yazılımıyla hem sektörü
daha iyi analiz eden, hem de ihtiyaçları
belirleyen Ar-Ge firması, üretim inancını
her geçen gün yükseltiyor.
Litre ölçüyor, SMS atıyor
Türkiye’de yine bir ilk olan süt toplayan

InnoPark
(Konya TGB)

2013

2
Ahşap Sek.,
Perakende Sek.,
Süt Sek.,
Ticari İşletmeler,

İsmail SÜSLÜ
Genel Müdür

esnafların ihtiyaç duydukları araçta
süt toplama projesini faaliyete geçiren
firma, rut takibi yaparak işlem takip
eden toplayıcının aynı anda almış
olduğu sütün litresinin takibini yapıyor
ve SMS sistemi ile de müstahsili
bilgilendirerek anında mutabakat
sağlıyor.
Süt sektörüne özel geliştirilen projeyle
hem kaliteli süt toplanmasına hem de
hızlı iş takibine geçit veren LONGLINE,
yerli üretimin güçlü temsilcilerinden biri
olma vizyonuna her geçen gün daha çok
yaklaşıyor.

CNC Makinaları
Yönetim Panelleri
Farklı Ünitelerde
Ahşap Ebatlama
Makinaları Yönetim
Panelleri, Optimizasyon
Yazılımı Ahşap Sektörü,
Modüler Mobilya MRPERP, Ticari işletmeler
için Ön Muhasebe,
Perakende Satış Noktaları
ve Müstahsil Yazılımı ve
Mobil Uygulamaları.
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Akademi ve sanayiyi aynı potada eriten firma

Verimliliğe UnoPro dopingi
UnoPro, büyümeye çalışan ve bu esnada yönetim ve verimlilik sorunları yaşayan sanayicilere
verdiği destekle, alanında bir numara olmayı amaç ediniyor. Firma, sanayi kuruluşlarında
önemli verimlilik artışı ve maliyet düşüşü gerçekleştiriyor.
Namık Kemal
Üniv. Teknopark

2015

1

İmalat Sanayi

Üretim Yönetim
Danışmanlığı
Firma, verimlilik artırma
projeleri başlığı altında
üretim yönetim danışmanlığı hizmeti veriyor. Yalın
üretim yönetimi, ISO/TS
16949 kalite yönetim sistemi, Toplam Verimli Bakım,
Değer Akış analizleri,
üretim ve kapasite planlama-ERP danışmanlığı,
tesis planlama danışmanlık
konularından bazıları.

2015 yılında Dr. Doğan Hasan
tarafından kurulan UnoPro, sanayi
kuruluşlarına verimlilik artırma
projesi başlığı altında en iyi
danışmanlık hizmetini vermeyi
hedefliyor. Dr. Doğan Hasan’ın, 13
yıllık profesyonel mühendislik ve
yöneticilik kariyerini ve 6 yıllık sanayi
tecrübesinin sonucunda elde ettiği
bilgi ve tecrübe birikimini aktarmasıyla
kurulan firma, sanayi işletmelerinin
verimliliklerini arttırarak, maliyetlerde
düşüş yaşanmasını sağlıyor.
UnoPro, sanayi işletmelerinin
kalitelerinin ve kurumsallaşma
seviyelerinin artmasına, daha iyi üretim
ve kapasite planlaması yapmalarına,
üretim ve yönetim problemlerinin
bertarafına, aile işletmelerinin bir
sonraki nesillere aktarılmasını sağlayan
sürdürülebilir yönetim ve üretim
sistemlerine kavuşmalarına yönelik
projeler yürütüyor. Firma, işletmelerin
rekabet avantajlarını arttırarak katma
değer yaratma ve Endüstri 4.0 için
olmazsa olmaz şartların ve üretim
ortamının oluşmasına katkı sağlama
misyonu ile faaliyet gösteriyor.
Yüksek empati
Türkiye’de KOBİ’lerin gelişmesine en
fazla katkıda bulunan, en fazla katma
değerli proje yapan danışmanlık kurumu
olmak vizyonunu benimseyen UnoPro,
büyümeye çalışan ve bu esnada
yönetim ve verimlilik sorunları yaşayan
sanayicilere destek veriyor.
Hem akademisyen hem sanayici
Firma kurucusu Yrd. Doç. Dr. Doğan

Yrd. Doç. Dr. Doğan HASAN
Firma Kurucusu

Hasan, bu amaçla akademisyen olmaya
karar vererek, Namık Kemal Üniversitesi
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde
Yardımcı Doçent olarak göreve başladı.
Akademisyen kimliğini de üzerine
eklemesiyle birlikte profesyonel
yönetici, sanayici ve akademisyen
olarak olabilecek tüm perspektifleri
ve kimlikleri üzerinde toplayan firma
kurucusu Doğan Hasan, bu sayede
sanayi kuruluşlarına verimlilik artırma
projesi başlığı altında en iyi danışmanlık
hizmetini vermeyi hedefledi.
Yrd. Doç. Dr. Doğan Hasan, danışmanlık
hizmetleri verirken böylece en yüksek
empatiyi yaparak, hem hizmet alan
işletmenin bir yöneticisi hem de
işletmenin doğrudan sahibi olarak
kendisini konumlandırabiliyor ve bu
sayede maksimum çıktıya ulaşabiliyor.
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Tecrübeli ekibiyle iş süreçlerini iyileştiriyor

Yazılımda teknolojinin gücü
Kendi bünyesinde geliştirmiş olduğu ve geliştirmeye devam ettiği üretim yönetimi yazılımları
ile bilişim sektöründe hizmet veren Akdatasoft, sektörel bazda uyarlamalarıyla işletmelerin iş
süreçlerini iyileştiriyor ve bilgi akışına dinamizm kazandırıyor.
Akdatasoft, entegre ve modüler yazılım
programları, işletme tecrübeli
kadrosu ile 1995 yılından beri
üretim sektör için çözümler üretiyor. Kullanıma büyük oranda hazır
ve uyarlama gereksinimi düşük
olan yazılımlara sahip olan firma,
sektörel bazda özelleşmiş çözümler ile
işletmelerin iş süreçlerinin iyileştirilmesi, geliştirilmesi ve sürekliliğin
sağlanmasını hedefliyor.
Akdatasoft, özellikle farklı üretim
tesislerine sahip veya entegre üretim
şirketlerindeki bilgi akışını ve yönetimini
sağlayan uyarlamalar ile öne çıkıyor.
İşletme tecrübeli kadrosu ile bilgi
birikimlerini müşterileri ile paylaşarak
ve başarılı kuruluşlar gerçekleştirerek
pazar payını sürekli arttıran firma,
Interpromedya A.Ş’nin her yıl yaptığı
Bilişim 500 araştırma sonuçlarına göre
2010-2015 yıllarında ilk 500 bilişim
şirketi arasında yer aldı.
Doğru ve zamanında hizmet
Akdatasoft, yönetim sistemi oluşturma,
veri toplama projeleri, ürün-üretim takip
sistemleri, özel reçete sistemleri, parti-lot takip sistemleri, barkodlu sevkiyat
sistemleri, kalite test ölçüm sistemleri,
maliyet analiz sistemleri geliştirerek kullanıcıların üretim süreçlerini kolaylaştırıyor. Hızla değişen rekabet ortamında,
müşteriye doğru ve zamanında hizmet
verebilmenin, üretimi kontrol altına
almanın, maliyet-kazanç dengesini
kurabilmenin ve takip edebilmenin,
ancak bilgisayar teknolojisinden faydalanılarak sağlanabileceği düşüncesiyle
hareket eden firma, buna uygun entegre

Namık Kemal
Üniv. Teknopark

1995

12
Üretim Sektörü
(Tekstil-Suni
Deri-Alüminyum)

Hakan AKALIN
Genel Müdür

sistemler geliştiriyor.
Ar-Ge ile gelişiyor
İşletme tecrübeli kadrosu ile ve bilgi
birikimlerini müşterileri ile paylaşarak
200’den fazla firma ve 500’den fazla
işletmede yazılım kuruluşu gerçekleştiren Akdatasoft, değişen ihtiyaçların göz
önünde bulundurularak kendisini sürekli
geliştiriyor. Firma, müşterilerine pratik,
kullanıcı dostu ekranlar, hızlı kuruluş ve
devreye alma, işletme tecrübeli personel, entegre işletmelerle çalışabilme,
muhasebe ve otomasyon programları
ile entegrasyon, modüler yapı, fiyat
avantajı, farklı dillerde proforma fatura,
etiket, çeki listesi hazırlayabilme ve
sürekli geliştirme imkanı sunuyor. Akdatasoft, Ar-Ge çalışmaları ile ürünlerini
geliştirirken, yeni ürünler de çıkararak
kullanıma sunuyor.

Örgü Veri Toplama
Sistemi
Operatör tarafından hiçbir
veri girilmeden kablosuz
akıllı veri toplama cihazı
yardımıyla otomatik
çalışır. İşletmeyi internet
üzerinden kuş bakışı
takip etme imkanı sunar.
Anlık çalışan-duran
makinalar görülebilir.
Makina çalışma süreleri
izlenebilir.
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İkili iş birliğini zirveye taşımak

İlyas YILMAZYILDIZ
Hacettepe Teknokent
Genel Müdürü

Hacettepe Teknokent son yıllarda yaptığı
yatırım atağıyla Türkiye’nin en hızlı
büyüyen teknokentlerinden biri haline
gelmiştir.

geliştirmek ve sanayi ile buluşturmak
amacıyla “Hacettepe Teknokent
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi” kurma
kararı aldık.

Hacettepe Teknokent olarak, Hacettepe
Üniversitesi markasının sahip olduğu
bilgi ve birikimleri, yerleşkemizde Ar-Ge
çalışmalarını yürüten firmalarımıza
aktarmak konusunda hassasiyetle
çalışmalar yürütüyoruz.

Merkezde, ürüne dönüşecek şekilde
Ar-Ge çalışmaları yürütülecek. Özellikle
sağlık, gıda ve enerjide nitelikli insan
yetiştirip, yüksek katma değerli ürünler
üretmeye yönelik olarak Nanoteknoloji
Araştırma Merkezimiz için Ankara
Kalkınma Ajansı desteği ile fizibilite
çalışmalarına başladık.

Firmalarımızın fikir ve ürünlerini
geliştirebilmeleri için onlara fiziki
bir ortam sağlamanın ötesinde, tam
kapsamlı danışmanlık hizmeti ile
hem firmalarımızın hem de ülkemizin
gelişmesine katkı sağlıyoruz.
Ülkemizde üniversite-sanayi işbirliğini
en üst düzeye taşımak hedeflerimiz
arasında yer alıyor.
İleri teknoloji üretme potansiyeli olan
yeni şirketlerin kurulmasını, mevcut
Ar-Ge firmalarının ve yenilikçi küçük
şirketlerin gelişmelerini teşvik etmek de
en büyük amacımız.

Bilime ve teknolojiye
artı değer yaratmak
için kolları sıvadık.
Hacettepe Teknokent
olarak devreye
aldığımız “Endüstri
4.0 Tasarım,
Mühendislik ve
Dönüşüm (TMD)
Kümelenmesi”yle
dönüşümde farkımızı
hissettireceğiz.

Endüstri 4.0 için startı verdik
Dünyaya yeni endüstriyel ürün ve yeni
teknoloji üretmek, Bilime, teknolojiye
ve insanlığa katkıda bulunacak artıdeğer yaratmak istiyoruz bu çerçevede:
Endüstri 4.0 için ilk adımı atarak,
“Endüstri 4.0 Tasarım, Mühendislik ve
Dönüşüm (TMD) Kümelenmesi”nin
kurulmasına ön ayak olduk.
Nanoteknoloji Araştırma Merkezi
Öte yandan, Nanoteknoloji Araştırma
Merkezi kurulması için de fizibilite
çalışmalarına başladık.
Hacettepe Üniversitesinin güçlü olduğu
ve mevcut nanoteknoloji merkezlerinin
faaliyet göstermediği alanlarda projeler

Oyun geliştirmeye yeni yatırım
Bu arada, Oyun sektöründeki büyüme
ve potansiyeli de dikkate alarak, yeni
girişimcilere destek olmak amacıyla
‘’Oyun Animasyon Geliştirme ve Eğitim
Merkezi’’ kurmak üzere harekete geçtik.
Zengin insan kaynağı ve teknokentin
imkânlarıyla Oyun Animasyon
Geliştirme ve Eğitim Merkezini
(OYAGEM) kurmaya karar verdik.
Merkezi ilk etapta yaklaşık 500
metrekarelik bir alan üzerine kuracağız.
Bu alan bin metrekareye kadar
genişletilebilir. Merkez, aynı anda 75100 girişimciye ev sahipliği yapacak.
Oyun geliştirme ve animasyon
alanındaki hedefimize gelince,
Hacettepe Üniversitesi olarak
hayallerimizi büyük tutuyoruz.
5 milyar dolara varan oyun ihracatının
buradan yapılmasını hedefliyoruz.
Nereye varırız bilemiyorum ama
Türkiye’de bu anlamda yapılan
çalışmaların en büyük kısmının buradan
olmasını hedefliyoruz.
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Sanayi 4.0 tercih değil bir zorunluluktur!
Sanayi 4.0 kavramını sıkça duyar olduk.
Gazetelerde Sanayi 4.0’la ilgili birçok
haber yer alırken, birçok kuruluş bu konuda
farkındalık oluşturmak için etkinlikler düzenliyor. Kimi, “Daha 3’ü tamamlayamadık
4.Sanayi Devrimi şimdilik dursun” derken
kimisi Sanayi 4.0’ı “insanların figüran
dahi olmadığı metalaşmış bir endüstri
toplumuna doğru koşar adım gidiş” olarak
nitelendiriyor. Bazılarıysa Sanayi 4.0’ı
Batı’nın üretimi, ucuz işçilik nedeniyle başedemediği Çin ve Uzakdoğu ülkelerinden
tekrar Batı’ya getirmek için bir sanayileşme
stratejisi olarak tanımlıyor.
Sanayi 4.0 (Industry 4.0): Almanların
uyguladığı ulusal sanayileşme vizyonu ve
stratejisi. ABD’de bu alanda Endüstriyel
Nesnelerin İnterneti (Industrial Internet of
Things) kavramı daha yaygın. Ancak, Sanayi 4.0 stratejisi sadece Batı’da değil Çin ve
diğer birçok Asya ülkesinde de kullanılıyor.
Çin, Sanayi 4.0’a geçiş konusundaki ulusal
stratejilerini içeren “China Manufacturing
2025” programını uyguluyor.
El emeği, göz nurundan fabrikasyona
geçişi sağlayan buhar makinasının icadı
1. Sanayi Devrimi’ni, sanayide elektriğin kullanılmasıysa üretimde 2. Sanayi
Devrimi’ni başlattı. Elektronik ve bilgisayar
teknolojisinin sanayide kullanımıyla yaşanan 3.Sanayi Devrimi üretim teknolojilerini
verimli ve üretken hale getirdi. Şimdiyse
akıllı fabrikalar, siber-fiziksel sistemler,
nesnelerin interneti, bulut teknolojisi,
büyük veriler, artırılmış gerçeklik, yapay
zekâ, makine öğrenmesi, robotik, 3B baskı
gibi kavramların harmanlandığı 4. Sanayi
Devrimi’yle karşı karşıyayız. Kabul etsek
de etmesek de 4. Sanayi Devrimi Sayısal
Endüstri (Digital Industry)’ye geçişi bir
zorunluluk haline getiriyor.
“Sayısal Endüstri”ye, bazı ülkelerin
sürdürülebilir rekabet gücünü korumak için
uyguladığı sanayileşme vizyonu/stratejisi

olarak bakmak yanlış bir tespit olur. Sayısal
Endüstri: 4. Sanayi Devriminin ortaya
çıkardığı bir vaka. Hiçbir ülke ve kuruluş
sayısal endüstri rüzgârına karşı duyarsız
kalma lüksüne sahip değil. 4. Sanayi
Devriminin tetiklediği Sayısal Endüstri
akımı ürünlerde, üretim süreçlerinde ve
değer zinciri organizasyonunda önemli
değişiklikleri zorunlu kılıyor. 4. Sanayi
Devrimi, tasarım, planlama, tedarik, üretim,
pazarlama, dağıtım ve geri dönüşüm gibi
süreçlerde bireyselleşen müşteri isteklerini
karşılayacak; esnek, hızlı, ucuz, verimli ve
kaliteli üretimi sağlayacak önemli değişiklikler yapılmasını da zorunlu kılıyor.
Türkiye, 4. Sanayi Devrimini bir tehdit
olarak değil fırsat olarak görmeli. Türkiye
3. Sanayi Devrimine bile tam uyum
sağlamamışken 4. Sanayi Devrimine nasıl
uyum sağlayacak diyerek umutsuzluğa
düşülmemeli. Ülkemizdeki işletmeler ve
kurumlardan Sayısal Endüstriye hızlı geçiş
sağlayabilenler, rekabet yarışında gerisinde
olduğu rakipleriyle açığı kapatarak yarışa
yeni bir start noktasından, aynı hizada
başlama şansına sahip olacaklar. Bu
nedenle, teknolojik ve sosyal gelişimin bir
zorunluluk olarak ortaya çıkardığı 4. Sanayi
Devriminin başlayıp başlamadığını tartışmak yerine ülkemizde sayısal endüstriye
geçiş için ulusal stratejilerin hızlı biçimde
uygulamaya konulması, işletmelerdeki karar vericilerin sayısal endüstriye
geçiş konusunda çok hızlı davranması,
üniversitelerin Sayısal Endüstri konusunda
eğitim ve araştırma faaliyetlerine ağırlık
vererek, kamu kurumları ve inovasyon
ekosistemindeki diğer kurumların Sayısal
Endüstriye geçiş için işletmelere gerekli
imkânları, girdileri ve destekleri sağlayarak
katkı sağlaması hayati önemde. Nasıl ki,
bugünün geri kalmış ülkeleri geçmişteki
sanayi devrimini zamanında yakalayamayanlarsa, yarının geri kalmış ülkeleri de
4. Sanayi Devrimini zamanında algılayıp
aksiyon geliştiremeyen ülkeler olacaktır.

Prof. Dr.
Fatih Mehmet BOTSALI
InnoPark (Konya TGB)
Genel Müdürü

Verimli, hızlı, ucuz
ve esnek üretime
kapı açan Endüstri
4.0, Türkiye için
önemli bir fırsattır.
Bu sebeple 4.
Sanayi Devrimi’ne
zamanında aksiyon
göstermek şarttır.
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Gözden kaçan detaya yer bırakmayan teknoloji…

Endüstrinin üçüncü gözü
Esnek, verimli ve ekonomik iş çözümleriyle mühendislik kabiliyetini bir potada eriten YNCSOFT,
geliştirdiği iş zekası ve yapay görme çözümleriyle endüstrinin temel gereksinimlerine nokta
atışı yapıyor.
Gaziantep
Teknopark

2009

5
Plastik Ambalaj,
Nonwoven
Kumaş, Metal,
Kağıt San

Safevisor: Taşıma etiği
çerçevesinde kullanıcılara
hesap, ürün bilgisi, miktar
ve sevkiyat bilgileri verir.
SmartCovis: İnsan
gözünün göremeyeceği
küçük detayları
yakalayarak endüstriye
değer sunar.

Endüstrinin temel otomasyon gereksinimlerini karşılamak için 2009’da
kurulan Ync Yazılım & Ar-Ge
Mühendisliği Ltd. şirketi, son
teknolojiyi üstün mühendislik becerisiyle harmanlıyor. Dinamik yazılım
çözümleriyle işletmelere özel masaüstü-web-mobil yazılımlar geliştiren
firma; karar-destek, yapay görme ve iş
zekâsı sistemlerinde de birçok başarılı
projenin sahibi. Ekonomik, verimli, sürekli ve esnek iş çözümleri üreten yüksek
motivasyonlu ekibiyle global bazdaki
teknolojik gelişmeleri yakından takip
eden YNCSOFT, müşterilerine verim ve
kalite vadediyor.
ADR Sözleşmesi’ne uyumlu
YNCSOFT’un Türkiye’nin ilk yerli Online
Tehlikeli Madde Güvenlik Danışmanlığı
kapsamında geliştirdiği Safevisor yazılımı, tehlikeli maddeleri canlı yaşamına
zarar vermeden taşıma kurallarını içeren
ADR sözleşmesine uyumlu yapıda. ADR
kapsamındaki belgeleri otomatik oluşturma, taşınabilir veya taşınamaz ürünler
hakkında kullanıcılara bilgi verme,
sevkiyatların muafiyet hesaplamalarını
otomatik olarak yapma ve kullanıcılarına
ADR hükümlülüklerine uygun sevkiyatlar
oluşturmaları için yönlendirmelerde
bulunma amacıyla geliştirilen program,
içinde Tehlikeli Madde Arama Motoru da
barındırıyor. Kullanıcılar aradıkları ürüne
ait muafiyet miktarlarına, ürün bilgilerine
ve ADR hükümlülüklerine ulaşabiliyor.
Yanılma payı minimumda
2009’da oluşturulan SmartCovis ise
endüstrinin temel otomasyon gereksi-

Burak YÜNCÜ
Genel Müdür

nimlerini son teknolojisiyle karşılıyor.
Ana faaliyet konusu firmalara özel
karar destek, yapay görme ve iş zekası
sistemleri geliştirerek ülkeye, sektöre ve
firmaya katkı sağlamak olan SmartCovis,
sürekli akan üretim hatlarında (nonwoven kumaş ve plastik film v.b.) ürünün
yüzeyinde insan gözünün göremeyeceği hataları veya sürekli akmasından
kaynaklanan göz yanılmaları ve gözden
kaçmaları engelleyerek tespit ediyor ve
kullanıcıya bildiriyor. Üretim esnasındaki
hata ve yanılma payını en aza indirgeyen
ve ürün kalitesini artıran bu yapay görme
sistemi, TUBİTAK 1507 kapsamında
destekleniyor. Firmanın diğer yapay görme sistemi de iplik bobinleri üzerinde
oluşan hatalı, lekeli, yanlış boyanmadan
kaynaklanan bozuklukların(abraj) yerlerini tespit ederek kullanıcıya bildiren
sistemidir.
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Endüstri tesislerine tek tuş kolaylığı…

Online takip lideri

Endüstriyel yazılım, robotik, mekatronik ve otomasyon kalemlerinde, özellikle otomotiv,
akaryakıt ve araç filo sektörlerine artı değer sunan Formicatech, uzak veri takip sistemleriyle
müşterilerine tek tuşla her yerden denetim kolaylığı sunuyor.
1 yıl önce Gaziantep Üniversitesi
Teknoparkı bünyesinde kurulan
mühendislik kuruluşu Formicatech;
mekatronik, endüstriyel tasarım,
robotik, M2M, otomasyon ve
yazılım konularında geliştirdiği ArGe’siyle vizyonuna bir adım daha
yaklaşıyor. Hızla gelişen makinalar arası
iletişim teknolojileri ve otomasyonel
makineleşme konularında, fayda
anlayışı çerçevesinde özünden taviz
vermeden Türkiye’ye ve bireylere hizmet
eden kuruluş olma hedefine yaklaşan
Formicatech, ulusal ve yerel bazda
LPG ve akaryakıt dağıtıcılarının işlerini
uzaktan takip etmelerine yarayan bayi
ve araç takibi çözümleriyle müşterilerini
memnun ediyor.
Kahramanmaraş merkezli MARGAZ
firmasının bayi takip sistemi ürününü
beğenip yüklü miktarda satın almasıyla
5 ay gibi kısa bir sürede projelerini
ticarileştirmeyi başaran firma, Firma
Sahibi Fehmi Arıkan ve Fabrika Müdürü
Turgay Alkan’ın maddi ve manevi
destekleriyle önemli bir başarının
sahibi oldu. Tek tuş ile kişiyi istediği
lokasyonda hissettirecek sanal gerçeklik
güvenlik gözlüğünü üreten Formicatech,
elektrikli otomobiller ve gözcü dronlar
gibi heyecan verici projeler de üretiyor.
Müşteriyi dinliyor, Ar-Ge’yi demliyor
Üretim geliştirme kapsamında
müşterilerinin sıkıntılarını dinleyip,
kalite ve karlılık oranlarını arttırmaya
yönelik özel mühendislik çalışmaları
gerçekleştiren Formicatech, yazılım
desteği hizmetleri ve özel otomasyonel

Gaziantep
Teknopark

2016

3

Uzak Veri Takip Sis.,
Otomotiv Sektörü,

Tolga TOKGÖZ
Firma Sahibi

çözümleriyle tercih ediliyor. Yeni level
up olmuş bir firma olarak ilgi ve tanıtım
faaliyetlerini yoğunlaştırmayı hedefleyen
firma, Ar-Ge yatırımlarına da ivme
kazandıracak.
IoT destekçisi
Uzaktan takip ve kontrol sistemleri
ile ilgili ürün grubunu ve yapısını
geliştiren firma, hızla gelişen Elektrikli
Mobilizasyon, Temiz Enerji, Robotik
ve IoT konularının gelişimini yeni
projelerle destekliyor. Human machine
interface uygulamalarıyla da Türkiye’de
geliştirilip üretilen iş makinaları,
otomobiller, endüstriyel nakliye
araçlarına 21.yüzyıl teknolojisiyle
görsellik ve can katan firma yeşil, temiz
ve insana hizmet eden yeni dünyanın
oluşumuna Endüstri 4.0 altyapısıyla
katkı sunuyor.

Bayi Takip Sistemi,
bayilerinin yakıt seviye,
satış, kayıp-kaçak
ve dijital tüm veri
durumlarını anlık izlerken
Araç Takip Sistemi,
araçların uydudan online
konum-bilgi takibini
yapıyor. Human machine
interface uygulamalarıysa
araçlara 21.yy
teknolojisiyle görsellik ve
can katıyor.
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SKYSENS’ten sanayi kuruluşlarına “4.0” hizmeti…

Nesneleri konuşturan teknoloji
Uzun ömürlü IoT cihazlarıyla nesneleri internete yüzde 80 daha az maliyetle bağlayan SKYSENS, sanayi tesislerine ve çok katlı yapılara katma değer sunuyor. IoT uzmanı firma, en uzak
kıtalara bile teknoloji yoğunluklu ihracat gerçekleştiriyor.

Ege Teknopark

2011

5

Telekomünikasyon

Skysens
Makinelerin birbirleri ile
konuşmalarını sağlayan,
düşük enerji ile çalışan,
maliyet etkin bağlantı
teknolojisi.

Sahip olduğu altyapıyla IoT cihazlarını
15 kilometre mesafeden 10 yıla
varan pil ömrüyle GSM’e göre 5’te
bir maliyetle internete bağlayan
SKYSENS sayesinde, yüksek
bağlantı hızına ihtiyaç duymayan
sayaç ve enerji analizörü okuma
sistemleri; sıcaklık nem sensörleri,
hareket sensörleri ve açma-kapama
sistemleri gibi cihazları pratik ve maliyet
etkin bir şekilde internetle buluşturuyor.
Enerji, tarım ve hayvancılık sektörleri;
belediyecilik, kamusal şehir hizmetleri,
Endüstri 4.0 uygulamalarının
yapılabildiği sanayi tesisleri, AVM’ler,
çok katlı yapılar, çok daireli yerleşim
yerleri gibi büyük bina yönetimleri
SKYSENS’in müşteri portföyünü
oluşturuyor. LoRaWAN protokolü
kullanan servisler ve ürünlerle
tam uyumlu ve networke rahatlıkla
katılabilen cihazlar üreten SKYSENS,
nesnelerin interneti segmentinde ise
ustalığını kanıtlamış durumda.
İşleyiş prensibi
LoRaWAN teknolojisinin 3 ana birimi
olan; sahadaki sensörler, gatewayler
ve network yönetici yazılım ürünlerinin
tamamını bünyesinde oluşturarak
kullanıcılarına sunan SKYSENS, bu
birimleri partner şirketlere kurduğu
ortaklık çerçevesinde sağlıyor. Sahadan
gelen sensör bilgileri alıcı gatewayler
tarafından 15 kilometre mesafelerden
alınıyor, arkada çalışan network yönetim
yazılımına aktarılıyor, müşterinin istediği
arayüze veya platforma iletiliyor.

Emrah MERCAN
Kurucu Ortak

‘Uzak mesafe’ ihracatçısı
Yurtdışı ve yurtiçinde birçok sistem
kuran SKYSENS’in üst düzey
başarılarından bazıları Türkiye’de
3 şehirde LoRaWAN ürünleri
kullanıcılarına operatör servisi sunmaya
başlaması ve 19 bin kilometre uzaktaki
Yeni Zelanda’daki Cook Adaları’na
Akıllı Enerji Modülü satışı yaparak
Türkiye’nin en uzak mesafeye yaptığı
yüksek teknoloji ihracatlarından birini
gerçekleştirmesidir. Hizmetlerini hem
bir teknoloji servisi olarak IOT cihaz
üreticilerine, hem de bünyesinde
ürettiği cihazlarla son kullanıcıya sunan
firmanın arkasında 15 yıllık telemetri
ve back-end yazılım tecrübesi var.
SKYSENS Ege Teknopark’taki Emronic’in
ticari markası ve Global LoRa Alliance’ın
Türkiye’den tek üyesi.
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Teknoloji öncüsü olma hedefiyle yola çıktı

Kronos’tan operasyonel yazılımlar
Güncel teknolojiyi yakından takip ederek öncü yazılım ve Ar-Ge çözümleri üreten Kronos,
yaratıcı, yenilikçi, hızlı ve katma değer sağlayan her türlü teknolojik çözümlerin öncüsü olmayı
hedefliyor.
2016 Aralık ayında proje faaliyetine
başlayan Kronos Teknoloji, Endüstri
4.0 çağının gerektirdiği hızlı, pratik
ve inovatif çözümleri üretmeye
ve ürettiği teknolojiler ile hızla
büyümeye odaklanan bir araştırma
ve geliştirme şirketi olarak akademi,
tecrübe ve gençliği harmanlıyor.
En önemli müşterisi olan Nemport
Liman İşletmeleri’ne operasyonel yazılım
çözümleri hizmeti veren Kronos, diğer
şirketlerin artan yazılım ve teknoloji
ihtiyaçlarını, ürettiği yenilikçi projelerle
sektörde kazanacağı yeni müşterilere de
pazarlayabilen teknoloji öncüsü firma
hedefinde ilk adımını attı.
Ar-Ge üssü
Firma, yaratıcı fikirlerin değerlendirileceği bir Ar-Ge üssü olarak faaliyetine
devam ediyor. Sadece bir sektöre uzmanlaşmayıp, yenilikçilik fırsatı görülen
tüm alanlarda araştırma ve geliştirmeler
yapmayı planlayan firma, operasyonel
otomasyon çözümleri, uzaktan algılama
ve görüntü işleme tabanlı sistemler,
web tabanlı grup kurumsal yazılımları,
veritabanı ve iş zekası projeleri üzerinde
çalışıyor.
Hedefleri doğrultusunda hızla büyümek
için yola çıkan Kronos, güncel teknolojileri yakından takip eden, öncü yazılım
ve Ar-Ge çözümleri üretebilen, genç ve
heyecanlı bir kadro ile gelişimini sürekli
canlı tutuyor.
Kronos, yaratıcı, yenilikçi, hızlı ve katma
değer sağlayan her türlü teknolojik

Ege Teknopark

2016

4

Limancılık

İbrahim ÖZCAN
Genel Müdür

çözümlerin öncüsü olmayı hedeflerken,
Ar-Ge çalışmalarını sürekli yürütmeyi,
sektörün ihtiyaç duyduğu yeni teknolojiyi
hızla geliştirmeyi planlıyor.
Maksimum kapasite
Firma, konteyner limanı operasyonlarında, birim zamanda liman kaynakları
olan saha ve gemi yükleyici vinçlerin ve
konteyner iç transferlerinde kullanılmakta
olan diğer ekipmanların minimum hareket ederek, maximum sayıda konteyneri
gemi üzerine yükleyebilmesi için proje
geliştiriyor. Bu problemi çözmek adına
geliştirilmeye başlanan Liman Rıhtım
Operasyonları ve Ekipman Kullanım
Otomasyon ve Optimizasyonu Karar
Destek Sistemi Projesi ile görüntü işleme
teknolojisi ve RFID antenlerle konteyner
tanıma, GPS teknolojisi ile de istif alanı
tespiti yapılacak.

Optimizasyon ve
Otomasyon Projesi
Liman Rıhtım Operasyonları ve Ekipman Kullanım
Otomasyon ve Optimizasyonu Karar Destek Sistemi,
gemi rıhtım operasyonlarının
otomasyonu ve optimizasyonunu, liman içi araç
beklemelerini minimuma
indirecek şekilde planlanmasını sağlıyor. Görüntü işleme
teknolojisi ve RFID antenlerle
konteynerler tanınıyor.
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Nesneleri internete bağlayacak teknolojinin adresi

Anahtar teslim çözümler

Küresel ölçekte yenilikçi ve öncü teknoloji çözümleri üretme vizyonuyla yine tamamen yerli iş
gücüyle rekabetçi ürünler sunan Sade Teknoloji, bünyesindeki Ar-Ge laboratuvarıyla yazılım
çözümleri geliştiriyor.

DEPARK

2007

20
Sanayi, Eğitim,
Endüstri, Turizm,
Sağlık, Kamu

Sade.IO IoT Cloud
Family
IoT uygulamaları için
anahtar teslim ürün ailesi
Sade.IO IoT Cloud Family,
kurulumunun kolaylığı ve
endüstriyel alanlardaki
ihtiyaçlara yönelik
çözümler içermesi ile öne
çıkıyor. Özellikle soğuk
zincir, akıllı şehir, otopark
yönetimi, personel takibi
çözümleri üreten projeler
de geliştiriliyor.

Sade Teknoloji, kablosuz teknolojiler
kullanarak bir noktadaki oluşmuş
ya da akıllı sensörler aracılığı
ile oluşturulmuş veriyi buluta
taşıyan donanımlar üretiyor. Bu
donanımlarla entegre çalışan
yazılım çözümlerini geliştiren bir
teknoloji şirketi olan Sade Teknoloji,
uçtan uca anahtar teslimi çözümler
sunuyor.
Firma, donanımların tasarımı, baskı
devre üretimi ve dizgisi, gömülü yazılım
ve bulut sunucu yazılım platformlarının
tamamını, A’dan Z’ye kendi
bünyesindeki Ar-Ge laboratuvarlarında
konusunda uzman mühendis kadrosu
tarafından geliştirip üretiyor.
Yüzde 100 yerli
Sade, oluşturmuş olduğu bu entegre
üretim yapısı ile bugün farklı ülkelerde
yüzde 100 yerli üretim ve yüzde 100
yerli sermayeli bir şirketler grubu
olarak faaliyetlerini sürdürüyor. Son
yıllarda tüm dünya genelinde büyüyen
ve gelişen IoT pazarına paralel olarak,
yıllar içerisinde edindiği deneyim ve
birikimleri, 2015 yılı sonlarında “Sade
IoT Cloud Family” ürün ailesinde
birleştiren Sade; bugün SADE.IO
markası ve bu ürün grubu çevresinde
oluşturduğu partner ekosistemi ile
Amerika, Avrupa ve Körfez ülkelerinde
endüstriyel IoT uygulamaları ve
çözümlerinde katma değeri büyük
başarılı projeler geliştiriyor.
Nesnelerin interneti dönemi
SADE IoT Cloud Family geliştirilirken;

Hasan Hüseyin ERKAN
CTO

2020 yılında 50 milyar “nesnenin”
internete bağlanacağını öngörüsünün
ancak kablosuz, montaj gerektirmeyen,
herkes tarafından kolayca uygulanabilen
modüler ve profesyonel bir yapı ile
tüm ihtiyaçlara karşılık gelecek bir
ürün ailesi ile mümkün olabileceği
gerçeğinden hareket edildi.
Ürün, tamamı kablosuz 80’den fazla
sensör seçeneği, mıknatıslı dış kutu
tasarımı sayesinde montaj kolaylığı,
ethernet, wifi, GSM, 3G gibi bağlantı
imkanları yanında SigFox, Lora,
NB-Iot gibi yeni nesil networkleri
destekleyen gateway cihazları,
tak-çalıştır özelliği, modüler ve
özelleştirilebilir yapısı ve bilinen tüm
büyük IoT platformları ile endüstriyel
IoT projeleri için en doğru çözümü
sunuyor.
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Yaşama değer katan inovatif teknolojiler…

Otopilot ürünlerle “engelsiz” Ar-Ge
Engellilerin yoldaşı Innolife’ın otopilot sistemine sahip Akıllı Engelli Aracı, göz kırpma
hareketleriyle kontrol edilebiliyor. Bireylerin hem gören gözü, hem de proje ve patent danışmanı
olan firma, Endüstri 4.0 teknolojileri vasıtasıyla hayat verdiği buluşlarıyla çığır açıyor.
TÜBİTAK ve KOSGEB destekleri ile
DEPARK bünyesinde kurulmuş bir
akademisyen (spin-off) şirketi olan
Innolife, Ar-Ge ve inovasyon odaklı
mekatronik, elektronik ve yazılım
ürünlerinin yanı sıra, ürün prototipleme ve danışmanlık hizmetleri
de sunuyor. “Yaşam İçin İnovasyon”
sloganıyla kurulan Innolife, engelli araçlarında ve insansız robotlarda kullanılabilen
otopilot sistemleri de üretiyor. İnovasyon
alanında geliştirdiği birçok ürün bulunan
Innolife, bireylerin hayatını teknolojisiyle
kolaylaştırıyor.
Göz ile kontrol
Innolife’ın en öne çıkan ürünü olan “Akıllı
Engelli Aracı”, engelli bireylerin hayatını
kolaylaştırıyor. Engellilerin göz kırpma
hareketleriyle kontrol edebildikleri tekerlekli bir sandalye olan Akıllı Engelli Aracı,
engelli kişilerin kimseye bağlı kalmadan
önündeki haritadan hedef seçerek otopilot
sistemi ile istediği yere gidebilmesine
olanak sağlıyor. TÜBİTAK ve KOSGEB
desteklerine de sahip olan proje ile artık
ellerini kullanamayan kişiler de klasik
akülü engelli araçlarını kullanabilecek.
Yaşam için inovasyon
Yenilikçi ürünlerle bireylerin hayatını
kolaylaştıran Innolife, geliştirdiği hizmetlerle Türkiye’de inovasyon dendiğinde ilk
hatırlanan marka olmayı hedefliyor. Firma,
elektronik/mekatronik ürün prototipleme
alanında, inovatif ürün geliştirmenin yanı
sıra nesnelerin interneti uygulamaları, otomasyon sistemleri, navigasyon sistemleri,
kablolu/kablosuz su altı robotları, kablosuz
veri toplama kartları, Wi-Fi, Bluetooth, RF,

DEPARK

2013

3
Mekatronik,
Mühendislik ve
Danışmanlık Hiz.

Lütfi MUTLU
Genel Müdür

RFID uygulamaları ve PCB tasarımı da
gerçekleştiriyor. Yazılım hizmetleri de sunan firma, bilgisayarlı simülasyon, veritabanı, bilgisayar destekli mekanik tasarım,
mekanik analiz, CAD/CAM uygulamaları,
bilgisayar destekli akışkanlar mekaniği ve
CFD uygulamaları da sunuyor.
Girişimcileri yarına hazırlıyor
Innolife, danışmanlık hizmetleri kapsamında sektöre atılmak isteyen potansiyel girişimci ve firmalara mekanik, mekatronik,
elektronik ve yazılım konularında teknik
destek de veriyor. Firma, girişimciler ve
çeşitli firmalar için doğru kriterler ışığında
KOSGEB ve TÜBİTAK projeleri hazırlama,
patent yazma hizmetleri sunuyor. www.
innolife.com.tr adresinden ulaşılabilen firma, TÜBİTAK, KOSGEB, TEB, SICK, Dokuz
Eylül Üniversitesi ve BELMO tarafından da
destekleniyor.

Akıllı Engelli Aracı
Ellerini kullanamayan
engellilerin de komuta
edebileceği otopilot
sistemine sahip araç,
göz kırpma hareketleriyle
verilen hedeflere, en
kısa ve konforlu yolu
hesaplayıp, sabit ve
hareketli engellere göre
yolunu ve haritasını
güncelleyerek en akıllı
yoldan hedefine ulaşıyor.
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Güvenilir ve esnek endüstriyel çözümler

“Terzi usulü” yazılım
Siskon, müşterinin iş akışına uygun ve çağın teknoloji standartlarıyla uyumlu olarak geliştirdiği
yazılım ve otomasyon çözümleriyle rakipleri arasında öne çıkıyor. Yazılım geliştirme alanında ISO
15504 SPICE sertifikasına sahip olan firma, uluslararası standartlara uygun çözümler geliştiriyor.

DEPARK

1997

56

Üretim,
İmalat Sanayi

İşletme altyapısına uygun, müşterinin
gereksinim ve ihtiyaçlarına
göre müşteriye özel yazılım ve
otomasyon çözümleri sunan
Siskon, gerek bilgisayar yazılımları
gerekse PLC ve Servo yazılımları
alanında, kullanıcı ara birim
tasarımları, dashboardlar, scada
ve mevcut sistemlerle çift yönlü
entegrasyonu sağlıyor.
Firma, uzman kadrosuyla, müşterilerin
en güvenilir, değerli ve yenilikçi yazılım
geliştirme ortağı olabilmek için faaliyet
yürütüyor.
Akıllı fabrikalar kuruyor
Siskon, makineler arası haberleşme,
istatistiksel proses kontrol ve makine
öğrenmesi algoritmaları ile akıllı
fabrikalar kuruyor.

Profesyonel Ürünler
ve Hizmetler
Siskon, özellikle, tütün,
otomotiv, ilaç, makine
ve tekstil sektörlerine
danışmanlık, proje analizi,
ekipman seçimi/temini,
uygulama yazılımları,
sistem montajı, devreye
alma, dokümantasyon,
eğitim, danışmanlık ve
satış sonrası teknik destek
hizmetleri ile anahtar
teslim çözümler sunuyor.

Veri toplama ve raporlama çözümleri ile
müşterilerinin “akıllı fabrika” kavramına
ulaşmalarını sağlayan firma, bu alanda
yerini her geçen gün sağlamlaştırıyor.
Siskon Veri Toplama ve Raporlama
çözümü kapsamında, üretim
sektöründeki her türlü makine ve
cihazdan eş zamanlı ve otomatik veri
toplanabiliyor.
Veri yönetimi için bulut
teknolojilerinden yararlanan, büyük
veri kullanımına uygun yapılandırma
sağlayan, işletmedeki diğer uygulamalar
ile çift yönlü veri iletişimi gerçekleştiren
firma, nesnelerin interneti kavramı ile
makinelerin birbiri ile haberleşmesine

Muvaffak AMASYA
Genel Müdür

imkan sağlıyor.
İleri seviye analiz imkanı
Siskon Veri Toplama ve Raporlama
çözümü, makinelerden gerçek
zamanlı toplanan üretim, proses ve
kalite parametrelerinin mobil uyumlu
dashbaordlar da gösterilmesi; gerek
veri toplama modülü aracılığıyla
toplanan üretim, proses, kalite ve test
verilerini, gerekse entegrasyon modülü
aracılığıyla farklı sistemlerden aktarılan
verileri bütünleşik olarak analiz etmeye
imkân veren çeşitli raporlar sunulması;
istatistiksel proses kontrol ve makine
öğrenmesi yöntemleri ile anlık veya
geçmiş dönem verileri üzerinde ileri
seviye analizler yapılması gibi hizmetler
de sağlıyor.

ENDÜSTRİ 4.0 PLATFORMU

Başkan:
Dr. Faruk Özlü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

M. Rifat
Hisarcıklıoğlu

Mehmet
Büyükekşi

Erol Bilecik

Nail Olpak

TİM Başkanı

TÜSİAD Başkanı

MÜSİAD Başkanı

Ahmet Erdem

Cengiz Ultav

YASED Başkanı

TTGV Başkanı

DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. İbrahim Kılıçaslan
BSTB

Danışma Kurulu 2017 Başkanlığı
Ender
Yorgancılar

TOBB

Ömer
Burhanoğlu
TİM

Danışma Kurulu 2018 Başkanlığı
Bahadır Balkır

TÜSİAD

Mustafa Ayhan
YASED

Hakan Altınay
MÜSİAD

S. Volkan Bayraktar
TTGV

Sanayide
Dijital Teknolojiler

İleri Üretim
Teknikleri

Ali Rıza Ersoy

Kerim Can Bayar

Açık
İnovasyon

Eğitim

Mehmet Ağrikli

Suat Baysan

Altyapı

Standardizasyon,
Mevzuat ve Patent

Ozan Acar

Anıl Savaş Kılıç

TÜSİAD

TİM

TOBB
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Akıllı üretime ortak akıl hamlesi

İCRA KURULU

TOBB Başkanı
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MÜSİAD

TTGV

YASED

Sanayide Dijital
Dönüşüm Platformu
Endüstri 4.0 trenini kaçırmamaya
kararlı olan Türkiye; Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nca kurulan ve kamu
kuruluşlarınca desteklenen Sanayide
Dijital Dönüşüm Platformu’yla bu yolda
somut bir adım attı.
Endüstri 4.0 tabanlı
yeni sanayi altyapısını
destekleyecek olan ‘Sanayide Dijital Dönüşüm
Platformu, dönüşüm
için gerekli politika ve
eylemleri belirleyecek.
İş dünyası ve özel sektörün üst düzey kurum ve
kuruluşları olan Türkiye
Odalar ve Borsalar
Birliği (TOBB), Türkiye
İhracatçılar Meclisi
(TİM), Türk Sanayicileri
ve İşadamları Derneği
(TÜSİAD), Müstakil
Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD),
Uluslararası Yatırımcılar
Derneği (YASED) ve
Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV)’nın
başkanlarından oluşan
Platform, ilk etapta
Sanayide Dijital Teknolojiler Çalışma Grubu,
İleri Üretim Teknikleri
Çalışma Grubu, Açık
İnovasyon Çalışma
Grubu, Eğitim Çalışma
Grubu, Altyapı Çalışma

Grubu, Standardizasyon, Mevzuat ve Patent
Çalışma Grubu’ndan
oluşuyor.
Çalışma gruplarında
kamu kurumlarından,
iş dünyasına, akademi
dünyasından, sivil
toplum kuruluşları ve
bağımsız uzmanlara
kadar ilgili tüm çevrelerden temsilciler yer
alıyor. Her bir çalışma
grubunun sekretaryasını
bir İcra Kurulu üyesi
kurum yapacak. Bu kapsamda; Sanayide Dijital
Teknolojiler Çalışma
Grubu’na TÜSİAD, İleri
Üretim Teknikleri Çalışma Grubu’na MÜSİAD,
Açık İnovasyon Çalışma
Grubu’na TİM, Eğitim
Çalışma Grubu’na
TTGV, Altyapı Çalışma
Grubu’na TOBB, Standardizasyon, Mevzuat ve
Patent Çalışma Grubu’na
ise YASED başkanlık
edecek.
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TÜBİTAK Marmara Teknokent’i geleceğe hazırlıyor

Yeni nesil Ar-Ge’ci

Yöntem ve uygulamalarıyla TÜBİTAK Marmara Teknokent’te çığır açan
Dr. Orhan Çömlek, kurduğu ekosistemle Ar-Ge’de devrim yaparak yepyeni
bir anlayış getirmiştir.
Ar-Ge devrim üssü
Hayata geçirdiği yepyeni bir “Ar-Ge ve
inovasyon” anlayışı ile endüstride çığır açan
Dr. Orhan Çömlek’le TÜBİTAK Marmara
Teknokent altın çağını yaşıyor. “Ar-Ge Sanayi
Buluşmaları” ile yenilikleri sanayicinin ayağına
taşıyan, “DemoDay” programlarıyla girişimciyle yatırımcıyı buluşturan, “Sosyal Fonlama”
projesiyle Ar-Ge’cilere can suyu veren TÜBİTAK
Marmara Teknokent, bu satırlara sığmayacak
faaliyet, uygulama, etkinlik ve programlarıyla
camiada çığır açıyor. “Sanayinin Başkenti”
Kocaeli’de yükselen TÜBİTAK Marmara

Ar-Ge
Bağımlılık Yapar
“Ar-Ge bütün
problemlerine
rağmen bağımlılık
yapan bir iştir.
Ar-Ge’ci Ar-Ge’de
kazandığını yine
Ar-Ge’de harcar. Bu
sebeple yılmadan
denesinler. NLP
danışmalığını
öneriyorum.
Ar-Ge’ci,
girişimci olduğu
zaman kazanır.

Teknokent, “Ar-Ge ve İnovasyon Tutkunu”
Dr. Orhan Çömlek öncülüğünde gerçekleştirdiği
“Ar-Ge Devrimleri” ile takdir topluyor.
“Ortaklık süreklilik ister”
TÜBİTAK Marmara Teknokenti kurumsal,
etkileşimci ve ekosistem öncüsü bir konuma
kavuşturan Çömlek; “Üniversite Sanayi İş
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Birliği”ne altyapı çağrısında bulunup TGB’ler
ve TTO’larla ilgili camiayı ilgilendiren birçok
konuya açıklık getirdi. “TGB’ler, TTO’lar,
kuluçka merkezleri ve inovatif gelişimin
aktörleri ortak projelere açık olmalıdır” diyen
Çömlek, Kamu- Üniversite-Sanayi İş Birliğini
sağlamaya yönelik mekanizmanın kurulması
ve TTO’larla TGB’lerin bu yolda daha fazla
ortaklık etmesi gerektiğini belirtti.
Girişimciye piyasa yolu açık
Türkiye’nin Teknoloji Serbest Bölgesi’ne
sahip ilk ve tek teknokenti olarak 10’a yakın
bölge şirketini uluslararası yatırımcılarla
kaynaştırdıklarını, Ar-Ge Sanayi Akademi
buluşmalarında sinerji yarattıklarını belirten
Çömlek, DemoDay’le Ar-Ge yapan girişimcileri desteklediklerini ifade etti.
Kurulumuyla uğraştıkları Grafen ağıyla
yatırımcılar ile AR-GE’cileri bir çatı altına
toplayacaklarını dile getiren Çömlek; “İletişim
ağının startını vereceğiz, yatırımcılarımız
burayı fonlayacak. O fondan şirket yüzde
alacak ve elde edilen gelirle teknokent
büyüyecek.” dedi. Girişimcilerin piyasada
esmeleri için farklı coğrafyalarda ofis
ve kuluçka merkezi açıp ortak projeler
yürüttüklerini belirten Çömlek, başarı
hikâyeleri oluşturmak için kolları sıvadıklarını
anlattı.
“Start-Up’lar yükselmeli”
TÜBİTAK Marmara Teknokent olarak “Gelir
Elde Etme Modeli” üzerinde durduklarını, bu
eksende TTO’ların gelişimine önem verdiklerini ifade eden Dr. Orhan Çömlek; “Teknokenti
besleyen damarlar açık olmalı. Ar-Ge’cilerimiz
şirket kurmalı ki TGB’lerimiz yükselsin” dedi.
Start-up firmaların azlığından yakınan Çömlek,
bu firmaların hızlandırıcı programlarda yer
alarak projelerini yazılı formata dönüştürmelerinin kendilerine büyük katkı sağlayacağını
ifade ederek; “Yer olmadığından ihracat yapan
firmalarımızı bile kuluçkaya alıyoruz. Hedefimiz, Türkiye’de Ar-Ge merkezlerini sanayicinin
ayağına götürüp tüm paydaşlar arasındaki
etkileşimi artırmak” şeklinde konuştu. Çömlek
şöyle devam etti:
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“Kimse yapmazsa biz yaparız”
9 partnerli Millî Monoray projesiyle dikkat
çeken TÜBİTAK Marmara Teknokentin, ileri
teknolojiyi üretebilecek, alanının uzman ve
nitelikli Ar-Ge personeline sahip olduğunu
ifade eden Çömlek; “Tasarımcılarımız,
Ar-Ge’cimiz alanının en uzmanlarından. Bize
finans verildiğinde 2 yılda dünyayla yarışan
prototipler üretiyoruz. Sıra kanser ilacı gibi
dünyanın en çok ihtiyaç duyduğu gelişmelerde. Teknokent olarak insanlığa fayda sağlayan
projelerin peşindeyiz” açıklamalarında
bulundu. Çömlek, bir tuşa basıldığında hangi
akademisyenin hangi çalışmayı yürüttüğünü
gösterecek bir çalışmanın camia için gerekli
olduğunu da belirterek, “Kimse yapmazsa biz
yaparız” mesajını verdi.
“Sanayicinin ayağına gidilmeli”
Ülkemiz’de Ar-Ge kültürünün nasıl gelişeceğine yönelik düşüncelerini de ortaya koyan
Çömlek, “Ar-Ge’ye özendirme çalışmaları
sürmeli. Ar-Ge Sanayi Akademi (ASA)
buluşmalarını artırarak, farklı Ar-Ge’cileri
alıp sanayicinin ayağına gitmemiz gerekiyor.
Akademisyenler de bunu desteklemeli. Bir
sanayiciyi bir Ar-Ge’ciyle ortak etmenin yolu
yanına durmak, tüm toplantılarına katılmak,
iş birliği protokollerini yazmak. Sanayicinin
yapacağı en büyük yatırımsa İK’larını güçlendirmektir. Çok kaliteli, bilgili insanları yüksek
ücretlerle istihdam edecekler. Devlet zorunlu
tutacak. Bu fonları bizim gibi Ar-Ge’cilerle
nefes alan TGB’ler yönetecek” diye konuştu.
Türkiye’nin Ar-Ge kapısı
“Ar-Ge sevdalısı herkese kapımız açık. O
yüzden DemoDay’i yaptık belli seviyedeki
girişimcilere. Yeni girişimcilere de sosyal fonlama modeli çıkarttık. Biz Türkiye’deki sosyal
fonlamanın aktif olmasını istiyoruz. Kamuoyu
bir projeyi internette gördüğü zaman “Destek
vermeliyim” dediği güvenilir bir portal olmalı.
Bu tür modelleri geliştiriyoruz. Türkiye’deki
teknokentlerle, TTO’larla iş birliği yapıyoruz.
Ar-Ge’cilere kendi havuzumuzu, envantörümüzü açarız. Mentör lazımsa buluruz, eğer yatırımcı lazımsa yönlendiririz, kuluçka merkezini
kullandırırız, SEB’e alırız. Bunları herkese tüm
teknokentlere söylüyoruz.”

TEKNOPARK Dergisi’ne konuşan Dr. Orhan Çömlek, 2 yılı kurumsallaşmaya ayırarak paydaşları
buluşturduklarını, bu aşamada Sanayi Gazetesi’nin önemli bir rol oynadığını ifade etti. Çömlek; sanayicilerle
ve OSBÜK’le buluşup TEYDEB projelerini takip ettiklerini ve sektörün nabzını tuttuklarını ifade etti.
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Bilkent CYBERPARK

Akademiye koçluk, tasarıma cazibe…

Patenti bol ‘Ar-Ge parkı’
İşbirliği kültürüne sahip işletmeleri ve aktif projeleriyle inovasyon
camiasının öncüsü olan Bilkent CYBERPARK, Tasarım Köyü ve
Cazibe Merkezi kurmaya hazırlanıyor. Yabancı üniversitelere koçluk
yapan bölge, ihracatıyla da parmak ısırtıyor.

2002

110.000

237

3462

Geleceğin ‘patentpark’ı…
Ar-Ge kimliği güçlü 237 firmanın yer
aldığı bilim ve teknoloji parkı Bilkent
CYBERPARK, geleceğin proje üretim
üssü olacak. 3 bin 500’e varan istihdamı, kurulduğundan beri imza attığı 400
milyon doları aşkın ihracat tutarı ve 5,5
milyar TL’yi bulan cirosuyla yarattığı
ekonomik değeri gözler önüne seren
CYBERPARK, kalitesiyle dünyaya açılıyor. 2016’da 60’ın üzerinde uluslararası
işbirliği kuran firmasıyla hem tanınırlığını artıran, hem de yabancı firmaların
ilgisini cezbeden bölgede 20’yi aşkın

yabancı ortaklı firma bulunuyor. İran’daki Tahran Üniversitesi’ne danışmanlık
yapan, Irak’ın Felluce ve Anbar üniversitelerinin yanı sıra, Bahreyn’in Kingdom
Üniversitesi’yle de işbirliği anlaşması
imzalayan CYBERPARK, Fas ve Katar’la
da benzer anlaşmalar yürüterek Türkiye’de ve çevre coğrafyada rol model
olma yolunda hızla ilerliyor. Başkent’in
patent sahası, Tasarım Köyü ve Cazibe
Merkezi de kurmayı planlıyor.
Ticarileşme sertifikasyonu
Ekosistemi, ürettiği yeni projelerle

Bilkent CYBERPARK
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dinamik tutan CYBERPARK, girişimciler
için pek çok alanda uluslararası pazar
desteği sunuyor.

Faruk İNALTEKİN
Genel Müdür

Alanının ilk ve tek uzun dönem sertifikasyon eğitimi ‘Uygulamalı Teknoloji
Ticarileştirme Programları (UTTP)’nı
firmaların ihracat kapasitesini artırmak
üzere kurgulayan BİL-TEL Kümelenmesi
ve CAP Hızlandırıcı Programları ile de
girişimcilerin uluslararası pazarlara
erişimi destekleniyor.
UTTP eğitimiyle fikri mülkiyet analizi,
teknolojinin pazarda yer edinmesi
ve tekno-girişimcilerin becerilerini
gerçek vakalar üstünde deneyimlemesi
amaçlanıyor.
Tasarım Köyü ve Cazibe Merkezi
Tasarımcı firma ve bireyleri bir çatıda
toplamayı hedefleyen CYBERPARK, Tasarım Köyü ve Cazibe Merkezi kuracak.
Öğrenci, akademisyen, dernek, firma
gibi paydaşları buluşturacak merkezde
seslendirme stüdyosundan özel efekt
odasına ve ortak kullanım atölyelerine
kadar tüm donatılar kullanıma sunulacak.
Dünyaya ‘ilham’ verdi
2014’te Ekonomi Bakanlığı’nın verdiği
Ur-Ge desteği için 26 firmasıyla yola
çıkan CYBERPARK BİL-TEL kümesi,
süreç boyunca birçok uluslararası ticari

heyet faaliyetine de yer verdi. Firmalarının ihracat kapasitelerini artırmak
için çalışan bölge, Dubai’de GITEX
Technology Week’e, Bakü’de BAKUTEL’e
ve Almanya’nın Hannover şehrinde
düzenlenen CeBIT’e 2 kere ve San Francisco’da düzenlenen Developer Week
2016’ya katılım gösterip, eşleştirme
faaliyeti kapsamındaysa Etiyopya’yı
ve Malezya’yı ziyaret etti. Hızlandırıcı
Program CAP ise, 2015’te Pekin’de
Uluslararası Teknoparkları Birliği’nce 60
ülkenin katılımıyla düzenlenen “İlham
Verici Çözümler” Yarışmasında dünya
ikinciliği ile ödüllendirildi.
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İnovasyona fon avantajı…

Girişimcilere TTO kıvılcımı

Dr. Atilla Hakan ÖZDEMİR
TTO Direktörü

Yenilik ve girişimcilik
ekosistemine
vites yükselten
hamleleriyle destek
veren Bilkent TTO,
akademisyen ve
araştırmacılara ‘fon’
avantajı sağlıyor.
TÜBİTAK’ın 2024’e
kadar destekleyeceği
TTO, üniversitesanayi işbirliğinde de
köprü görevi görüyor.

2013

8

Bir eğitim organizatörü
Ekim 2013’te üniversite bünyesinde
katma değerli ileri teknoloji üretme
amacıyla kurulan Bilkent Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi (Bilkent TTO),
yenilik ve girişimciliğe destek sunuyor.
Akademisyen ve araştırmacıların
ulusal ve uluslararası fonlardan
yararlanmasını destekleyerek, bu
fonlarla ilgili muhatapları zamanında
ve etkin bir şekilde bilgilendirme
faaliyetlerini yürüten Bilkent TTO,
hem gerekli eğitimleri organize ediyor
hem de bu sayılarını gitgide artırdığı
fonlardan yararlanan akademisyen ve
araştırmacıların sayısını yükseltiyor.
İşbirliğine ‘harç’ görevi
Üniversite - sanayi işbirliğini etkin
hale getirerek akademisyenler ile iş
dünyasının birlikte çalışmasını sağlayan
TTO, sanayileşebilme potansiyeli
taşıyan teknolojilerin üniversitede
filizlenmesine de destek çıkıyor.
Üniversite bünyesindeki fikri ve sınai
mülkiyet haklarının korunması ve

yönetimi konusunda değer üreten TTO;
korunabilecek ve lisanslanabilecek
buluşları tespit ediyor, teknoloji
transferi yoluyla ticarileşmeye kapı
açarak buluş sahiplerinin, üniversitenin
ve TTO’nun bu yolla gelir kazanmasını
sağlıyor.
TÜBİTAK’tan muazzam destek
Yenilik ve girişim kalemlerine sağladığı
desteklerin yanı sıra; akademisyen,
araştırmacı, öğrenci ve mezunların
kendi girişimlerini başlatabilmeleri için
kıvılcım yaratan Bilkent TTO, bu amaçla
hem gerekli işbirliklerini kuruyor hem
de paydaşları yönlendiriyor.
TTO’nun bir diğer başarısı da 2013 yılı
TÜBİTAK 1513-Teknoloji Transfer Ofis
Destek Programı kapsamında sunulan
toplam proje teklifi çerçevesinde
2014’ten itibaren 10 yıl boyunca
TÜBİTAK’tan destek almaya hak
kazanması…

Bilkent CYBERPARK KULUÇKA MRK.
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Kuluçkaya yatırdığı fikirleriyle

İnovasyon ağacını suluyor
İnovasyon zincirinin hevesli paydaşları olan girişimcilerin fikirlerini özgürleştirme olanağı
yakaladığı CYBERPARK Kuluçka Merkezi, yeni projeleri açık ofis ortamında oksijenle
buluşturuyor.
Girişimciye yoğun destek
Türkiye’de fikirlerin kuluçkaya yattığı ilk
yapılardan olan CYBERPARK Kuluçka
Merkezi, girişimcilere teknoloji,
yönetim ve finans kalemlerinde
sunduğu desteği, fizibilite koçluğuyla
pekiştiriyor.
Girişimcilik faaliyetlerinin geniş bir
işbirliği ağı ile yürütüldüğü CYBERPARK
bünyesinde hali hazırda yer alan
merkezde yaklaşık 50 firma bulunuyor.
Girişimcilere birebir mentörlük desteği
sunan CYBERPARK Kuluçka Merkezi,
yatırım süreçlerinde de katılımcılarına
“yanınızdayız” mesajı veriyor.
Açık ofis avantajı
Standart kuluçka ofislerinden ve
atölye adı verilen açık ofis ortamından
oluşan CYBERPARK Kuluçka Merkezi,
teknogirişim öncelikli hizmet veren
atölyesinde, ilk etapta 4 duvar bir ofisin
idamesi ile uğraşmayı istemeyen veya

ofis tutma imkânı olmayan girişimcilere
her türlü altyapıyı sunuyor. Açık ofis
ortamında girişimcinin masa, sandalye
ve dolap gibi ihtiyaçları gideriliyor.
Bilgisayarını kap gel
Merkezde bireysel girişimciler, ihtiyacı
olan ekipmanı (laptop) temin ederek
atölyede yerini alıyor ve bu sayede tüm
enerji ve zamanlarını gelişim sürecine
odaklayarak çalışmalarına daha verimli
bir şekilde devam edebiliyor.
Kuluçka Merkezi’nde bulunan tüm
firmalar ise, CYBERPARK Kuluçka
Rehberlik Programı’na dâhil
ediliyor. Böylece; girişimcilerin
projeleri değerlendirilip, güçlü ve
geliştirilebilecek yönleri belirleniyor.
Gelişim ve tanıtım desteklerinin
akabinde ise birebir mentörlük hizmeti
sağlanarak firmalar izleniyor ve yatırımcı
hazırlık süreçlerine destek sağlanıyor.

Faruk İNALTEKİN

Kuluçka Merkezi Yetkilisi

2004
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101
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Endüstri 4.0’ın dinamik çözüm ortağı…

4.0 bilişim, 40 bin gülen yüz
İnsan kaynakları, muhasebe, e-fatura gibi katma değer ürettiği kalemlerde firmalara artı
sağlayan TABİM, Endüstri 4.0 tabanlı uygulamalarıyla 40 bini aşkın müşterisinin takdirini
topluyor ve yüzünü güldürüyor.
Bilkent
CYBERPARK

1991

21
Eğitim, İnşaat,
Perakende,
Tekstil, Dağıtım,
Banka, Enerji

KOBİ’lere yazılım çözümü üretme
hedefi ekseninde 1991’de Musa
Karatay tarafından yüzde 100 yerli
sermayeyle kurulan TABİM, 26
yıldır geliştirdiği uygulamalarla
sektörün öncü yazılımlarından biri
olarak kabul görüyor.
Köklü geçmişi ve zengin müşteri
portföyüyle parmakla gösterilen
kuruluşlardan biri haline gelen TABİM;
Deloitte, TEPAV, TOBB, İnterpromedya,
Allworld Network gibi uzman
kuruluşlarca sadece Türkiye’de değil,
Avrupa ve Arap dünyasının da en hızlı
büyüyen bilişim firmaları içerisinde ön
sıralarda yer alıyor.
Bilkent CYBERPARK bünyesindeki Ar-Ge
ofisiyle ürettiği değeri müşterilerinin
beğenisine sunan TABİM; İK, ön
muhasebe, e-fatura, araç takip ve CRM
uygulamalarıyla sektörde fark yaratıyor.

Yönetim Sistemleri
TABİM, Sürücü Kursu,
İnsan Kaynakları ve
Bordro, Genel ve Ön
Muhasebe, E-Defter
ve E-Fatura, Bağımsız
Denetim Kalite, Araç
Takip, Site ve Apartman
yönetim sistemlerinin yanı
sıra, CRM alanında da
değer üretiyor.

İK, TABİM’den soruluyor
Kurulduğu günden bu yana izlediği
verimli ve sürdürülebilir büyüme
stratejisiyle faaliyet gösterdiği
sektörlerde fark yaratan; yetkin insan
kaynağı, benzersiz teknolojik altyapısı,
müşteri odaklı hizmet yaklaşımı,
kaliteden ödün vermeden ürettiği
teknoloji ve sunduğu hizmetlerle
bilişim sektöründe güçlü ve saygın bir
markalara fark atarak lider konuma gelen
TABİM, faaliyetlerinde Endüstri 4.0’ı
yoğun olarak kullanıyor.
“Takip” eylülde başlıyor
Yer aldığı binin üzerindeki kamu ve

Serhat ŞAHİN
Yönetim Kurulu Başkanı

özel sektör kuruluşlarına ait bilişim
projelerini başarıyla tamamlayan
TABİM başarıyla yürüttüğü kalite ve
yönetim sistemi uygulamalarıyla
pazar payını yüzde 80’lere ulaştırıyor.
2010 itibarıyla CYBERPARK’taki
Ar-Ge ofisiyle yılda 40 binden fazla
müşterisinin her türlü bilişim
ihtiyacına çözüm üreten firma, Ar-Ge
birimi tarafından geliştirmekte olan
Araç ve Varlık Takibi Sistemi’ni
eylül ayında pazara sunmaya
hazırlanıyor.
26 yıllık bilgi ve birikimi ile geliştirilen
sistem, firmaların sadece araç takibi
yapmalarını değil aynı zamanda
muhasebe ve İK yönetimiyle entegre
çalışacak bir yönetim sistemi de
sunmayı hedefliyor.

CYBERPARK FİRMA TANITIM
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Literatüre yeni bir tedavi kattı…

Sağlığa Ar-Ge enjektesi
İnsan sağlığı ve konforu için en yeni teknolojileri her bütçeye ulaştırmayı hedefleyen CORLAM,
geliştirdiği ürünleriyle hastaların yüzüne tebessüm katıyor. Firma, enjeksiyon vasıtasıyla yeni
kıkırdaklar oluşturarak, bireylerin yaşam kalitesine doping yapıyor.
Biyoteknoloji, biyomedikal,
nanoteknoloji ve bilgi teknolojileri
alanlarında dinamik ve akademik
kadrosuyla Ar-Ge projelerine hayat
veren CORLAM, yeni nesil doku
mühendisliğine ivme kazandıracak
kalitede çalışmalar ortaya koyuyor.
Endüstriyel çalışmaların 4. çağında
şirket olarak belirlediği teknolojinin
bir adım ötesinde olma misyonunu
projeleriyle pekiştiren CORLAM,
girişim ve gelişimin filizleneceği uygun
ortamlar yaratarak, güncel sorunlara
somut çözümler üretiyor. Kurulduğu
günden beri, akademik çevrelerde
ve ticari sektörde yeni ve gelişmekte
olan teknolojilerin aktarılmasına imkan
sağlayan CORLAM, vizyonunu ise en
yeni teknolojilerin daha önce temas
edilmemiş uygulamalarını araştırmak ve
gelişen teknolojinin ticari uygulamaları
için her bütçeye uygun çözümler
sunmak ekseninde şekillendiriyor.
Biyo, nano ve mikro teknolojideki bilgi
birikimini biyomedikal ürün geliştirmek
için Ar-Ge ve danışmanlık hizmetleriyle
birleştiren firma, teknolojisiyle ortopedi
tedavilerine yeni bir soluk getiriyor.

koşullarında kıkırdak doku kök hücresine
dönüştüren CORLAM, bu kök hücreleri
biyoteknolojik olarak tasarlanmış mikro
kürelerin içine hapsedip hasarlı bölgeye
enjekte yoluyla naklediyor. Hedeflenerek
nakledilen mikro küreler, hasarlı bölgeyi
tanıyarak o bölgeye penetre oluyor ve
zamanla bu bölgede yeni bir kıkırdak
doku oluşumu gözleniyor.

Hasarlı bölgeye kıkırdak
Bireylerin yaşam konforunu ciddi
derecede düşüren hasarlı kıkırdak
dokularının tedavisinde başarılı sonuçlar
elde eden CORLAM, geliştirdiği
projeyle enjeksiyon vasıtasıyla
hasarlı bölgede yeni bir kıkırdak doku
oluşumunu sağlayarak cerrahi müdahale
gereksinimini büyük ölçüde ortadan
kaldırıyor. Bireyin yağ dokusundan
elde edilen kök hücreleri, laboratuvar

Ortopediye yeni soluk
Ortopedide tedavi yöntemlerine bir
yenisini daha ekleyen ürün, ayrıca
tedavi sürecinde geleneksel tedavi
yöntemlerine kıyasla; ağrı-sızı, hareket
kısıtlığı, implantlardan kaynaklı sorunlar,
komplikasyonlar gibi faktörler açısından,
hastanın yaşam konforunu artı yönde
etkiliyor. Firma, projelerini son sistem
teknolojinin nimetlerinden faydalanarak
geliştiriyor.

Bilkent
CYBERPARK

2013

3
Nanoteknoloji,
Biyoteknoloji,
Biyomedikal

Mehmet Doğan AŞIK
Firma Yetkilisi

Mikro Küreler
Ürün, kıkırdak doku
hasarlarının tedavi
edilebilmesi için
biyoteknolojik olarak
tasarlanmış mikro
kürelerdir.
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Nesnelerin İnterneti’nde DIGIT imzası…

Avrupa’nin kilidini açacak
Endüstri 4.0’ın bel kemiği olan Nesnelerin İnterneti’yle Avrupa’nın kapısını açmayı hedefleyen
DIGIT Bilişim Teknolojileri, Türkiye’yi küresel pazara sokacak Onlock teknolojisiyle kullanıcılara
anahtarsız girişin keyfini yaşatıyor.
Bilkent
CYBERPARK

2016

4
Nesnelerin
interneti (IoT),
Akıllı Ev Otom.,
Bilişim Teknolojileri

ONLOCK
Fiziksel bir anahtar
paylaşmadan, web ve
mobil tabanlı yazılımlarla
kapıların açılıp
kapanabildiği, kapının
dünyanın her noktasından
izlenip yönetilebildiği
elektromekanik bir
IoTsistem.

Ekosisteme düşen tohum
Profesyonel iş planıyla TÜBİTAK
1512 Teknogirişim Sermaye
Desteği almaya hak kazanan
DIGIT Bilişim Teknolojileri’nin
hikayesi Ağustos 2015’te Bilkent
CYBERPARK’ın BİGG MARKA
programıyla başladı.
Girişimcilik serüvenine 2016
Mart’ından itibaren Bilkent CYBERPARK
bünyesinde devam eden ve bir sene
sonra StartersHub’dan tohum yatırımı
alarak şirketi İstanbul ekosistemine
de dahil etme fırsatı yakalayan DIGIT
Bilişim Teknolojileri, son zamanlarda
ismi sıklıkla zikredilen ve yakın geleceği
şekillendirme potansiyeli çok yüksek
olan Nesnelerin İnterneti (IoT) kavramı
üzerine değer üretiyor.
Onlock, her kapıyı açıyor
Büyüyen ekonomi trendini her daim
takip eden DIGIT Bilişim Teknolojileri,
Ar-Ge faaliyetlerini yürüttüğü “Akıllı
Giriş Sistemi” Onlock ile küresel
pazarda da Türkiye adına yer edinmeyi
amaçlıyor.
Kullanıcılara anahtarsız girişin ne kadar
kolay olabileceğini gösteren Onlock,
aynı zamanda kapıya her yerden
ulaşabilme konusunda müşterilerine
imkan tanıyor.
Avrupa’yla entegrasyonu artıracak
DIGIT Bilişim Teknolojileri, Onlock’u
2017’nin son çeyreğinde tüm evlerde
görebilmek adına Ar-Ge faaliyetlerine
yoğun ve kesintisiz bir biçimde devam

Dinçer SÖZÜTOK
Firma Yetkilisi

ediyor.
DIGIT, ilerleyen dönemde ürünün tüm
Avrupa kilitlerine olan uyumluluğunu
kullanarak, yurt dışı fırsatlarını
değerlendirmeyi ve tüm Avrupa’da
bilinen bir ürün haline gelmeyi
hedefliyor.
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GOSB Teknopark’tan sanayi camiasına rekabet dopingi…

KOBİ’lere teknoloji aşısı

Özel sektörün ve endüstrinin kalbindeki teknoloji havzası GOSB
Teknopark, KOBİ’lere inovatif üretimin incelikleri için elverişli
ortam yaratıyor. 100 başarılı Ar-Ge firmasından oluşan Teknopark,
girişimciliğe kıvılcım oluşturan altyapısıyla da tercih ediliyor.

2005

60.000

100

1170

Sanayiyi rekabete hazırlıyor
Türkiye’nin önde gelen sanayi
bölgelerinden Gebze OSB (GOSB)’nin
ve uzmanlığı teknoloji ve teknopark
işletimi olan Tefen Endüstri Parkları’nın
işbirliğiyle 2005’te kurulan GOSB
Teknopark, ülke sanayisinin uluslararası
rekabete hazır ve ihracata yönelik bir
yapıya kavuşmasına katkıda bulunuyor.
Sabancı ve Kocaeli üniversitelerinin
yanı sıra Gebze Ticaret Odası ve Kocaeli
Sanayi Odası’nın da yüzde 2’lik oranla
ortakları arasında bulunduğu GOSB

Teknopark, OSB içinde kurulan bir tekno
üs olarak büyük bir ayrıcalığa sahip…
Üniversite-sanayi işbirliğini ilerleterek,
tekno-girişimciliği destekleme
yönünde katma değerli faaliyetlere
imza atan bölge, KOBİ’lerin inovatif
üretimde bulunmaları için elverişli
ortam yaratıyor. Bölge, yıllık 10 milyon
dolarlık ihracatıyla ülke ekonomisini de
teşvik ediyor.
Üretime elverişli mimari
Bünyesindeki tüm işletmelerin

GOSB TEKNOPARK
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teknolojik bilgiyi ticarileştirebilen,
katma değeri yüksek, kendi teknolojisini
üreten ve ihracata yönelik bir düzeye
erişmiş yapıda olmasını hedefleyen
GOSB Teknopark, 40 bin metrekarelik ve
özel bir mimari tasarımla düzenlenmiş
kapalı alanında tüm fiziki ve çevresel
koşullarını ileri teknolojili firmalarının
ihtiyaçlarını doğrultusunda iyileştiriyor.
Dr. Emre AKSAN
Genel Müdür

100 Ar-Ge firması
Yıllık, ortalama ihracatın 10 milyon
doları bulduğu GOSB Teknopark’taki
firmaların bir senelik toplam satışı ise
200 milyon dolar civarında…
İçeride, yazılım başta olmak üzere farklı
sektörlerde çalışan yaklaşık 100 Ar-Ge
firması yer alıyor.
İnovasyon ve Ar-Ge’ye dayalı şirketlerin
kurulmasını teşvik etmek üzere sunduğu
destek hizmetlerinin yanı sıra, GOSB
Teknopark A.Ş. bu firmalara yüksek
nitelikli ofisler ile pilot tesis kurma
amaçlı 6 metre yüksekliğe sahip 315
metrekare üretim alanı ve 10 metre
yüksekliği olan 440 metrekarelik üretim
alanı da sağlıyor.
Bölge, üniversitelerle işbirliklerini
ilerleterek, teknoloji ağırlıklı üretim ve
girişimciliği desteklemeyi ve KOBİ’lerin
yeni ve ileri teknolojileri benimsemeleri
için elverişli ortam yaratmayı hedefliyor.

Sosyal sorumluluk
Tefen Endüstri Parkları’nın iş ortağı
olduğu tüm oluşumlarda esas aldığı
“Sosyal Sorumluluk” faaliyetleri, GOSB
Teknopark’ta da hayata geçiriliyor.
Bu amaç doğrultusunda 12 yıldır,
bölge çocuklarına yönelik fen, sanat
ve web atölyeleri üzerinden her yıl
yaklaşık 100 çocuğa ücretsiz eğitim
veriliyor. Böylece erken yaşlardan
itibaren ileri teknoloji ve sanatla
tanıştırılmaları sayesinde, çocukların
bugünden geleceği kodlamaları, sanatı
yaşamlarının içine dâhil etmelerine
olanak sağlanıyor.

82

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi

BLINK TTO ve KULUÇKA MERKEZİ

İnovasyonun geleceğine ‘göz kırpıyor’…

Ar-Ge’ye kıymet, girişime cesaret
GOSB Teknopark’ın kapıları, Blink Teknoloji Transfer Ofisi ve Kuluçka
Merkezi’yle işbirliğine ve katma değere açılıyor… Güçlü projeleri ve
hevesli girişimcileri destekleyen iki merkez de, endüstrinin ihtiyaçlarını
anında sezecek terazilerinin hassasiyetini artırma hedefinde…

Tolga BİLDİRİCİ

TTO Direktörü ve
Kuluçka Merkezi Yetkilisi

2013

3

GOSB Teknopark’ın sinerjisini yükselten
yapıları Blink Teknoloji Transfer Ofisi ve
Kuluçka Merkezi, buluşlara ticari zemin
hazırlamaya, girişimcileri sahaya çıkarmaya ve işletmelere işbirliği köprüsü
kurmaya devam ediyor… Endüstrinin
ihtiyaçlarına nokta atışı yapan Blink ile
işbirliğine ‘göz kırpan’ yapı, kuluçka
merkeziyle girişimcilere cesaret tohumu
ekiyor. Mentor, mucit ve yatırımcıları
buluşturacak olan merkez, sanal kuluçka
atağına kalkmaya hazırlanıyor.
KOBİ’ye markalaşma desteği
2013’te GOSB Teknopark bünyesinde
kurulan ve 2016’dan itibaren Business
Link’i çağrıştıran Blink ismiyle yoluna
devam eden teknoloji transfer ofisi,
teknolojiyi yalnızca ticarileştirmekle
kalmayıp, sanayinin talepleri doğrultu-

sunda kalitesini de artırma konusunda
efor sarf ediyor. Üniversiteleri, ulusal
ve uluslararası destek verdiği firmalarla
buluşturan, KOBİ’leri patent, faydalı
model ve marka tescili konularında
yönlendirerek destek hizmetleri veren
Blink, sanayinin kalbinde yer alan
yapısıyla endüstrinin ihtiyaçlarına
cevap vermeye yardımcı oluyor. Blink,
verimliliğini daha da yukarı çekme amacıyla TÜBİTAK’ın ‘Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri’nde Teknoloji Transfer Ofisleri
Kurulum ve Kapasite Artırımının Sağlanması’ desteğine de hak kazanan yapı,
yoğun Ar-Ge ve proje çalışmalarıyla da
dikkat çekiyor.
Firmalara işbirliği ‘kahvesi’
Maharetli firmalarının değerli çalışmalarını, ücretsiz PR ile potansiyel

BLINK TTO ve KULUÇKA MERKEZİ

2013

30

30
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yatırımcıların dikkatine sunan Blink TTO,
sektörde yer edinmiş belirli büyüklüğün
üzerindeki firmalar ile bünyesindeki
firmaları buluşturarak olası işbirliklerini inşa ediyor. Firmalarının kendi
içinde de kaynaşmasına da özel önem
atfeden Blink TTO, bu sinerjiyi “Bi’
Kave” etkinliğiyle samimi bir ortamda
gerçekleştiriyor.
Mucit-yatırımcı buluşması
Ulusal ve uluslararası düzeyde en fazla
ve en verimli ticarileşmeyi yapan ve
işbirlikleri kuran platform olmak adına
çıktığı yolda; girişimcileri, mucitleri,
firmaları, danışmanları, mentörleri ve
yatırımcıları lokasyondan bağımsız
olarak bir çatı altında toplayan GOSB
Kuluçka Merkezi ise, Türkiye’nin söz
konusu alanda ilk sanal portalını kurma
hedefinde.
Fikri ve sınai mülkiyet haklarını koruma,
teknolojiyi pazarlama ve girişimciliğe
destek sunma amaçları çerçevesinde
faaliyetlerini yoğunlaştıran Kuluçka
Merkezi, 2 farklı binada 22 firmaya 1216 metrekare arasında bağımsız bölüm,
16 firmaya ise birbirleriyle iletişim
sağlayacak şekilde bağımsız masalar
tahsis etti.
Kuluçkada sanal dönem
Sanallaşmanın artmasıyla gelen iletişim

taleplerini karşılamak isteyen merkez,
mekandan bağımsız olan inovatif
fikirlere hızlı erişim sağlanması ve ticarileşmenin önünün açılması hedefleriyle
üzerinde çalıştığı Sanal Kuluçka’yı
2017’de hizmete almaya hazırlanıyor.
Temel elemeyi geçen girişimcilere 2
yıl boyunca kuluçka merkezinde açık
ofis, şirket kurma, bilgisayar ve internet
imkânı sağlayacak olan yapı, ayrıca Teknoparkın altyapısı, hızlandırıcı eğitimler,
işbirlikleri, organizasyon ve patent
hizmetlerinden de bedel almayacak.
Merkez, talepleri toplamaya başladı.
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MAKALE

Yüksek katma değerli ihracatta TGB’ler
Ülkemizin geleceği için ihracat ve
özellikle de yüksek katma değerli ihracat,
kritik öneme sahiptir.
2016 yılı itibariyle yüksek katma değerli
ihracat oranımız yüzde 3,3 ve yaklaşık
5 Milyar USD’dır. Uzun vadede, oranın
yüzde 15 olmasını ve 2023 yılında
da minimum yüzde 10’a varmasını
hedeflersek, ihracatı yüzdesel olarak 3
kat artırmamız gerekmektedir. Toplam
ihracatımızın son 3 yıl ortalaması
yaklaşık 150 Milyar USD/yıldır.

Ahmet BALKAYA

Kocaeli Üniversitesi Teknopark
Genel Müdürü

İhracatın katma
değer ayağında
TGB’lerimiz
bulunuyor. Bu
hususta TGB
firmalarımızın
potansiyeli önemli.
İşletmelerimiz,
verimli uygulamaları
doğru strateji ve
sinerjiyle birleştirme
başarısını
gösterebilecek
güçtedir.

2023 yılında minimum 3 katı olan
450 Milyar USD’a çıkarmayı
hedeflediğimizi düşünürsek, yüksek
katma değerli ihracatımızı 9 kat
artırmamız gerekmektedir ve bu da
45 Milyar USD yüksek katma değerli
ihracata denk gelmektedir.
Mevcut durumda 54’ü aktif
66 Teknoloji Geliştirme Bölgemiz (TGB)
bulunmaktadır. TGB’ler olarak bizim
yüksek katma değerli ihracat hedefini
gerçekleştirmekteki sorumluluğumuzun
çok fazla olduğunu ve kritik performans
parametremizin de bu olması gerektiğini
düşünüyorum. Eğer 2023 yılında ülke
olarak yüksek katma değerli ihracat
oranımız ancak yüzde 5’lerde olursa
TGB’ler olarak kendimizi başarılı
sayamayacağımızı vurgulamak istiyorum.
Bu süreci, fikirden başlayıp yüksek katma
değerli ihracata doğru yapılan
bir yolculuk olarak değerlendirebiliriz.
Bu yolculukta, değer zinciri üzerindeki
aşamalarda; kalite, girişimcilik, Ar-Ge,
teknoloji, tasarım ve inovasyon odaklı
geliştirmelerde farklılıklar yaratmak
stratejik öneme sahiptir.
Fark yaratabileceğimiz potansiyeller
şunlardır:

• Bu konulardaki ihtiyaçları, stratejileri
ve dönemsel hedefleri doğru
belirlemek ve etkin eylem planlarını
hazırlamak,
• Ön kuluçka süreci ile beraber
kuluçka, girişimci ve akademisyen
firmalarımızdaki verimli
uygulamalarla bu planları hayata
geçirmek.
Türkiye’de firmalarımızın genel olarak
sermayeleri az, ciroları büyük, karları
düşük ve borç oranları yüksektir.
Firmaların ihracat ve özellikle yüksek
katma değerli ihracat yolundaki
çalışmaları, belirtilen parametrelerdeki
gelişimlere de katkı sağlayacaktır.
Buraya kadar makro seviyede
konuştuk. TGB’ler olarak bu konuya
nasıl yaklaşacağımız konusunda
düşüncelerimi paylaşmak istiyorum.
Konuyu ulusal boyutta mevcut makro
ekosistem yapılanmalarına göre ve
firmalar boyutunda da mikro ekosistem
yaklaşımları ile farklılıklar yaratarak ele
almamız gerektiğine inanıyorum.
Firma stratejilerini oluştururken dört
odaklı yaklaşımının faydalı olacağını
düşünüyorum:
1. Stratejik Yönetim, İşbirliği ve
Kurumsal iletişim
2. Pazar ve İş Geliştirme
3. Kaynaklar ve Yetkinlik Geliştirme
4. Altyapı ve Süreç Geliştirme
Fark yaratmayı odak olarak benimsersek
TGB firmalarının potansiyellerini
değerlendirmeleri ve geliştirmeleri,
hem firmalar düzeyinde hem de ulusal
düzeyde yüksek katma değerli ihracat
gelişimine katkı sağlayacaktır.
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Akademik girişimcilik, TGB’ler ve 2023
Bilgi toplumu olgusu 1970’li yıllarda
ABD’de yenilikçilik-girişimcilik
temelinde şekillenerek 1990’larda
sosyo-ekonomik, kültürel ve teknolojik
gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya
çıkmıştır.
Bilgi temelli ekonominin küresel
sistemde etkinliğinin artması bilgi
toplumuna dönüşümü hızlandırmış,
küresel sistemin temel kurumlarının
da rollerinde değişikliğe yol açmıştır.
Rolleri değişen kurumların başında da
üniversiteler gelmektedir.
Sanayi toplumundan bilgi toplumuna
geçiş süreci üniversitelerden beklentileri
de değiştirmiş, küresel ekonomik
sistemin temel aktörlerine dönüşen
üniversiteler artık “Girişimci Üniversite”,
“Akademik Girişimcilik” gibi kavramlarla
anılmaya başlanmıştır.
Böylece üniversite-sanayi ilişkilerinde
de yeni bir dönem açılmış; kamuüniversite-sanayi arasında karşılıklı bilgi
transferinin yapıldığı, akademisyenlerin
kendi işletmelerini kurarak bilginin
ticarileştirildiği yapılar oluşmuştur.
Bu yapılar ülkemizde özellikle 2000’li
yılların başından itibaren “TGB
(Teknopark)”, “TTO”, “Kuluçka Merkezi”
gibi üniversitelerin paydaş olduğu
birimlerle akademisyenlerin kurduğu filiz
işletme (spin-off) şirketleri de kapsayan
geniş bir yelpazede oluşmuştur.
Bu bağlamda günümüzde yenilik
ekosistemin önemli aktörlerine dönüşen
TGB’lerde akademik girişimciliğin temel
yapıları olarak oluşan akademisyen
firmaları ‘spin-off’lar dünyada Ar-Ge
faaliyetlerinin gerçekleştirildiği merkezler
olarak ülke ekonomilerine büyük katkı
sunmaktadır.
Spin-off şirketleri bilginin ticarileştirecek

daha somut projeleri ortaya çıkarmanın
yanı sıra yeni ve nitelikli istihdam alanları
da yaratmaktadır. Öyle ki üniversite
tabanlı gelişim göstermesi nedeniyle
yeni mezun öğrencilerin daha kolay
istihdam edilebilmeleri ve öğretim
elemanı-öğrenci ilişkisinin mezuniyet
sonrasında da devam ettirilebilmesi
için ortam oluşturmaktadır. Bu şirketler
bulundukları bölgenin ekonomik
gelişiminde, girişimcilik ve inovasyon
ekosisteminin yaygınlaşmasında ve
bölgelerine yatırımların çekilmesinde
önemli roller oynayabilmektedirler.
Girişimci üniversite tanımıyla yeni
bir kimlik kazanan üniversitelerin asli
unsurlarından biri olan akademisyenlerin
ürettikleri bilginin ticarileşmesi yoluyla
ekonomik büyümeye sağladıkları katkı
dünyada önemini artırırken ülkemizde de
özellikle son 15 yılda büyük ölçüde yol
alınmıştır.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
verilerine göre Türkiye’de faaliyete geçen
54 TGB’de 42 bin 15 kişi istihdam
edilmektedir. 4 bin 308 firmanın kurulu
olduğu teknoparklarda 30 bin 727 proje
üretilerek 44 milyarlık satış, 2,4 milyar
dolarlık da ihracat gerçekleştirilmiştir.
Bu firmaların 925 tanesi akademisyenler
tarafından kurulan veya ortak olunan
firmalardır.
Teknoparklarda faaliyetteki toplam firma
sayısının neredeyse yüzde 22’sini
oluşturan spin-off’ların ülke ekonomisi
için önemi ortadadır. Bu noktadan
hareketle, hem üniversitelerimizin
hem de teknoparklarımızın akademik
bilginin ticarileştirilmesi ve spinoff’ların desteklenmesi amacıyla etkin
yöntemler geliştirmesi ve hızlı işleyen
mekanizmalar oluşturması ülkemizin
2023 hedeflerine ulaşması yolunda
önemli katkılar sağlayacaktır.

Erkan BİL

Çanakkale Teknopark
Genel Müdürü

Bilginin en kıymetli
olduğu çağdayız.
Temel üretim
faktörünün bilgi
olduğu, sanayi
toplumundaki insan
ve makine gücünün
yerini düşünce
ve akıl gücüne
bıraktığı, değişim
ve gelişimin hızına
erişilemediği bilgi
toplumu kavramı
da günümüzün
toplumsal yapısını
ifade etmektedir.
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SIEMENS Türkiye, dönüşümün öncüsü olacak…

Üretimin ezberini 4.0’la bozuyor
Endüstri 4.0 altyapılı
öncü kuruluş SIEMENS
Türkiye, üretimde
dönüşüm rüzgarını
estirmeye başladı.
Dijital Dönüşüm
Fabrikası’nda verim
yükselten ve ürettiği ileri
teknolojisiyle NASA’nın
tasarımlarına hayat veren
firma, Endüstri 4.0’ın
temsil gücü olacak.

Endüstri 4.0 rehberi
Dünya çapındaki elektrifikasyon,
otomasyon ve dijitalizasyonda
ürettiği katma değeri müşterileriyle
buluşturan SIEMENS’in Türkiye
kanadı endüstrinin dönüşümüne
destek sunuyor.
Türkiye’nin Endüstri 4.0 dendiğinde
akla gelen ilk şirketi SIEMENS
Türkiye’nin İcra Kurulu Üyesi
ve Genel Müdür Yardımcısı Ali
Rıza Ersoy, 4.0’ı bir şirketin tüm
çalışma süreçlerinin dijitalleşmesi
olarak tanımlayarak, makineden
makineye iletişim
döneminin başladığını,
sanayiyi robotların
müdahalesinin
şekillendireceğini
dile getirdi.
Kavramın
yaygınlaşması
gerektiğini dile
getiren Ersoy; “100’ü
aşkın etkinlikte 18
bin kişiyi Endüstri 4.0
hakkında bilgilendiren
bir yapı olarak, dijital

fabrikalarımızda ürettiğimiz ileri
teknolojiyle Türkiye’ye bu alanda
rehberlik etmeyi hedefliyoruz”
şeklinde konuştu.
Üretimde verim çağı
Endüstri 4.0’la endüstri sektörüne
üretimde verimi artırdıklarını,
ürünlerin pazara çıkış süresini
kısalttıklarını ve üretime esneklik
kattıklarını belirten Ali Rıza
Ersoy;“Yaşam için üretim, gelecek
için teknolojianlayışıyla geleceğin
teknolojilerini bugünden geliştiriyor;
üretim süreçlerine yüksek verim,
kalite ve dijitalizasyon sağlıyoruz.
Türkiye’de de önemli çalışmalar
yürütüyoruz, şirketlere teknolojik
dönüşümde destek oluyoruz” diye
konuştu. Türkiye’deki ilk Endüstri
4.0 kitapçığı ile daha geniş kitlelere
ulaştıklarını söyleyen Ersoy, her
gün bin 500 kişinin ziyaret ettiği
Türkiye’deki ilk Endüstri 4.0
platformunun (www.endustri40.com)
da ana sponsorluğunu üstlendiklerini
ifade etti.
NASA’nın da tercihi
Dijital Kurumsal Platform isimli tam
entegre PLM ve TIA yazılımlarıyla
Endüstri 4.0 girişimleri ürettiklerini
belirten Ersoy; “PLM yazılıyla
ürün tasarımı ve üretim sekansı
planlama fonksiyonları aynı verilere
erişebiliyor. Dijital Kurumsal Platform
çerçevesinde, Endüstri 4.0’la ilişkili
çok çeşitli ürünler sunuyoruz.
Almanya’nın Amberg şehrindeki
fabrikamız da aynı tesiste çok sayıda
farklı ürün üretebilme esnekliğine
oldukça güzel bir örnek” şeklinde
konuştu. Ersoy,PLM yazılımlarının
NASA’nın Jet Tahrik Laboratuvarı
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tarafından da tercih edilerek Mars’a
gönderilen Curiosity aracının
tasarımında kullandığını anlattı.

3000
Ali Rıza ERSOY
Siemens Türkiye İcra
Kurulu Üyesi ve Genel
Müdür Yardımcısı

SIEMENS dijital fabrika
Ali Rıza Ersoy:
Siemens olarak Endüstri 4.0 yaklaşımı
çerçevesinde Dijital Fabrika kavramını
geliştirdik. Bir fabrika kurulmadan
önce tüm bileşenlerinin bilgisayar
ortamında uygun yazılımlarla
tasarlanarak fabrikanın çalıştırılması
ve sonuçlarının değerlendirilmesi
olarak tanımlayabileceğimiz Dijital
Fabrika sayesinde, fabrikanın kendisi
ortada yokken fabrikanın nasıl çalıştığı
öğreniliyor ve en iyi çalışma sisteminin
kurulması için gerekli önlemler alınıyor.
Dijital Fabrika’da kullanılan ileri
teknolojiler sayesinde, örneğin
simülasyon teknolojisiyle en karmaşık
üretim süreçleri bile sanal ortamda
canlandırılarak, müşteri isteklerine
göre hızla uyarlanabilecek tesisler
tasarlanıyor.
Siemens, Endüstri 4.0’ın en önemli
özelliklerini sergileyen ve Dijital Fabrika
anlamında örnek gösterilebilecek ödüllü
Amberg fabrikasında her yıl endüstriyel
kontrol teknolojisine yönelik Simatic
ürününden yaklaşık 12 milyon adet
üretiyor.Bu da yıllık 230 iş gününde
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saniyede 1 ürün üretilmesi anlamına
geliyor.
Firmalara 4.0 artısı
“Endüstri 4.0’ın getirdiği kavramlar
firmalara da maliyet olarak ciddi
avantajlar sağlayacak.
Üretim süreçlerine dijital teknolojilerin
dahil edilmesiyle süreçler hızlandırılarak
hatalar minimuma indirilecek. Bu
da üretim yapan markalar açısından
önemli. Akıllı üretim süreçleri, akıllı
ürünler ve uzaktan müdahale edilebilir
sistemler üretim süreçlerine yüksek
seviyede esneklik sağlıyor.
Müşterilerin sisteme entegre edilmesine
imkan vererek, müşteri istekleri
doğrultusunda düşük maliyetlerle
özelleştirilebilen ürünler üretilmesinin
de yolunu açıyor. Yeni ürünlerin pazara
sunulma süresi yüzde 25 ila yüzde 50
arasında azalabiliyor.
Mühendislik giderlerinin yüzde
30’a kadar düşmesi, yüzde 70’e
varan rakamlarda da enerji tasarrufu
öngörülüyor. Firmalar uyum sürecini
hızlandırmalı.
Gelişmeleri zamanında yakalamak ve
zamanı doğru değerlendirmek firmalar
açısından oldukça önemli.”
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İnovasyona yeni kanallar açan Teknopark İzmir’den

Şirketlere 4.0 aşısı

İşbirliğine yeni paydaşlar sağlayan açık inovasyon ve girişimcilik projeleriyle öne çıkan İzmir’in
teknoloji merkezi Teknopark İzmir, Endüstri 4.0’a giden yolda Ar-Ge firmalarına da cesaret
aşılıyor.
Proje yılı ‘2017’
15 yıl önce bölgenin katma değer
bayrağını dalgalandırma amacıyla
kurulan 2016 yılının en başarılı bilim
üslerinden Teknopark İzmir; yazılımdan
bilişime, savunmadan gıdaya kadar
bölgesindeki birçok sektöre Ar-Ge
cesareti aşılıyor, işbirliğine giden yolu
inovasyonla ‘açıyor’. Bölgenin en büyük
kuluçka merkezini örnek bir modelle
aktif hale getirmeyi hedeflediklerini
belirten Teknopark İzmir Genel
Müdürü Doç. Dr. Murat Erten ise,
firmaların Endüstri 4.0 farkındalığını
yükselttiklerini dile getiriyor:
“Girişimcilerimizi ve Ar-Ge firmalarımızı
projelerine uygun endüstriyel
partnerlerle eşleştirerek, Endüstri 4.0’a
giden yolda cesaretlendiriyoruz.”
ClassBoom’u aktifleştirecek
2016’da “Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Performans Endeksi”
sıralamasında Türkiye’nin en
başarılı ilk 4 teknoparkından
olduklarını belirten Murat
Erten; “Yönetim Kurulumuzun,
Ar-Ge firmalarımızın,
akademisyenlerimizin ve
öğrencilerimizin desteğiyle
2017 de başarı yılımız
olacak. Çalışmalarımızın
temeli girişimcilik ve
yenilikçilik. Hedefimiz
ekonomiye katkı
sunmaktır” dedi.
2017’de “Enerjide
Kümelenme”
projesini hayata
geçireceklerini
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58
anlatan Erten; “Güneş ve rüzgâr
enerjisine yönelik Ar-Ge firmalarımızı
destekleyip, yeni işbirliklerine kapı
açacağız” dedi. Bölgenin en büyük
kuluçka merkezi ClassBoom’u örnek bir
işletme modeliyle aktifleştireceklerini
söyleyen Erten; “Açık ofis, mentörlük
ve danışmalık desteği verdiğimiz
girişimcilere ek olarak, 50 teknogirişimciyi daha, yapacağımız yeni
planlamalarla destekleyeceğiz” diye
konuştu.
Sınırsız entegrasyon:
Açık İnovasyon
“Bilim, teknoloji, Ar-Ge ve yenilik

işbirliğine gitmeden sürdürülemez.
Üretimde ve inovasyonda süreklilik için
tüm paydaşlar değer yaratmalıdır. Bilgi
kaynaklarına hakimiyetle yeni bağlantılar
keşfetmek “açık inovasyon”la mümkün.
Açık inovasyonla iş birlikleri gelişecek,
büyük ve küçük yapılanmalar arasında
Ar-Ge faaliyetlerinden doğan fikir
ve ürünlerin entegrasyonuna olanak
sağlanacaktır. Bu da maliyet ve
zamandan kazanmayı ve hızlıca yol
almayı sağlayacaktır. Teknoparklar
içinse bu yeni ortam gelecekteki
rollerini kurgulamaları için önemli
ipuçları verip, ulusal ve uluslararası iş
birliğinin altını çizecektir.

Doç. Dr.
Murat ERTEN
Genel Müdür
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Doç. Dr. Murat Erten,
camia paydaşlarını bir
araya getirecek sinerjinin
açık inovasyondan
doğacağını ifade
ederek, özellikle yazılım
bazlı açık inovasyon
faaliyetlerine verdikleri
destekler üzerine
açıklamalarda bulundu.
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İnovasyonu ‘açan’ işbirliği
Doç. Dr. Murat Erten:
Kurulduğumuzdan beri ekosistemdeki
paydaş TGB’lerle Türkiye’nin
yenilikçilik ekosistemine katkı
sunuyoruz. TGB’lerin ve bizim
çalışma kurgumuzdaki aktörler; Ar-Ge
firmaları, girişimciler, akademisyenler,
öğrenciler, bilim insanları ve girişimci
adaylarıdır. Bu aktörler ise sinerjiyle
beslenir. Birlikteliği sinerjiyle
harmanlayacak araçlarımızın en büyüğü
açık inovasyondur. Bugüne kadar
TGB’lerle iş birliğini en iyi şekilde
kurguladık, katma değeri yüksek çıktılar
aldık. Stratejik planlarımızı kurgularken
“açık inovasyon” modelinden hareketle
özellikle yazılım alanında etkinlikleri
teşvik ediyoruz.
2016’daki Hack’n Break etkinliğimizi
bu yıl daha güçlü bir organizasyonla
düzenleme hedefindeyiz. İZKA gibi
kuruluşlarla birlikte önceliğimizin
yenilenebilir enerji olduğu belli
sektörlere yönelik hackatonlar
düzenlemeyi hedefliyoruz.
Firmalarla akademisyenleri bir araya
getirerek fikirlerini ve ürünlerini
paylaşmalarını, iş birlikleri yapmalarını
cesaretlendiriyoruz.”
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4.0’la Ar-Ge cesareti
“Günümüzün teknolojik eğilimleri
nesnelerin interneti, bulut bilişim vb.
söylemlerdir. Bunun için ise bilişim
ve endüstrinin birlikteliği şarttır. Bu
da sanayi, bilgisayar, mekatronik
ve elektronik mühendisliğinin
işbirliğini gerektirir. Hareket noktamız
iş birliklerini geliştirerek uygun
ekosistemle yenilerine kapı aralamaktır.
Girişimcilerimizi ve Ar-Ge firmalarımızı
projelerine uygun endüstriyel
partnerlerle-kamuyla buluşturuyor ve
‘Endüstri 4.0 yolunda ilerlemelerini
destekliyoruz. Bu alanda çalışan
firmalarımızın ve diğerlerinin tanıtımı
için çalışıyoruz.
Bölgemizde ve üniversitemizde bu
konudaki tüm etkinliklere sponsor
olmaya, mentörlük yapmaya, başarılı
fikirlere kuluçka merkezimizde yer
vermeye gayret gösteriyoruz.
Önümüzdeki dönemde bu alanda
çağrılara çıkıp bölgemizdeki
girişimcilerin fikirlerini yarıştırmalarını,
öne çıkan fikirlerin de desteklenmesini
sağlayacağız. Üniversitelerle de iş
birliği çabalarımızı sürdürüyoruz.”
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Teknopark ekosistemine Anadolu TGB’leri
Teknoparklarda yeni teknolojiler
üretilmekte, yeni teknoloji firmaları
filizlenmekte, akademik bilginin
ticarileştiğini somut örneklerle
görmekteyiz.

Prof. Dr. Recep SADELER
Erzurum ATA Teknokent
Yönetim Kurulu Başkanı

İhracat, istihdam
ve teknoloji
kalemlerinde artı
değer yaratma
kararlılığı
bulunan Anadolu
teknoparkları,
Ar-Ge, pazarlama
ve girişimcilik
konularında
niteliklerine doping
yapacak desteklere
her daim ihtiyaç
duymaktadır.

Tescilli patent sayısı, istihdam, ihracat,
üretilen proje sayısı gibi birçok şey her
geçen gün artmaktadır.

olarak yerleşmesi içinde olağan
üstü bir çaba içerisindedirler. Her
ne kadar teknoparklarda ihracat,
teknoloji, istihdam gibi birçok önemli
gelişmeler kaydedilmiş olsa da halen
daha nitelikli insan kaynağı, Ar-Ge ve
girişimcilik kültürü, pazarlama, finans
gibi birçok konuda ihtiyaçların olduğu
görülmektedir.

Teknokentlerimiz henüz çok genç yaşta
olmasına rağmen birçoğu 3.nesil
teknokentler arasında yer almaya
başlamış durumdadır.

Firmaların bu temel ihtiyaçlarını
karşılamak için teknokentlerde kurulan
Teknoloji Transfer Ofisleri aracılığı ile
yoğun bir çalışma içerisine girilmiştir.

Özellikle bünyesindeki firmaları
küresel ölçekte bir firma haline
getirmek için gerçekleştirdikleri
hızlandırma programları, firmaların
bu ölçekte bir marka olmaları için
onlara yatırım yapmaları, onların
yönetimlerinde söz sahibi olmaları,
küresel pazardan pay almaları için
özellikle Amerika da yapılan yatırımlar
herkes tarafından takdir edilmektedir.
Bu vizyon çerçevesinden teknoparklara
bakıldığında aslında ofis kiralamanın
ötesinde bir vizyona sahip olduklarını
göstermektedir.

Ülkemiz teknoloji alanında ilerlemekte
iken teknoparkların bu ilerlemedeki rolü
her geçen gün önem kazanmaktadır.
Anadolu teknoparkları olarak bizlerin
de bu ilerlemede katkısının olması, bu
katkıda önde gelen teknoparklarımızın
yolunda tüm enerjimizi bu yönde
kullanmamız kaçınılmazdır.

Anadolu’da yer alan teknoparklara
bakıldığında henüz 1. nesil oldukları
kabul edilmekle birlikte önde gelen
teknoparkları rol model alarak
yeni hizmetler geliştirmektedirler.
Kuluçka ve ön-kuluçka programları,
uluslararasılaşma, yatırım fonları
ile temas ve hızlandırma gibi birçok
faaliyet gerçekleştirilmektedir. Tüm bu
çalışmalar Anadolu teknoparklarının
yönetici şirketlerinin kısıtlı kaynaklarıyla
gerçekleştirilmekte olduğu da göz ardı
edilmemelidir.
Diğer taraftan Anadolu teknoparkları
bulundukları illerde özellikle Ar-Ge,
girişimcilik gibi kavramların kültürel

Her geçen gün çeşitlenecek ve nitelik
olarak gelişecek olan hizmetleri
ile Anadolu teknoparkları 3.nesil
teknopark olma yolunda ilerleyişlerini
sürdürecektir.
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Fikirleri değere dönüştürüyor
Ülkemizin zor günlerin ardından 2017
yılına yeni başladığımız bugünlerde
Tokat Teknopark bölgenin gözde Ar-Ge
üssü olma yolunda hızla ilerliyor.
Henüz 3 yılını yeni tamamlamış erken
aşama Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
içerisinde yer alan Tokat Teknopark 3
bin 581 metrekare kapalı alan içerisinde
37 ofis ile Ar-Ge firmalarına hizmet
vermektedir.
Bugün itibariyle yüzde 97 doluluk
oranına ulaşmıştır. Bu süreçte, kuluçka
merkezini, Gaziosmanpaşa Üniversitesi
ile işbirliği yaparak Teknoloji Transfer
Ofisini ve ön kuluçkayı kurarak kurumsal
yapılanmasını tamamlamıştır.
Akademisyenler tarafından kurulmuş
spinoff ve startup şirketlerinin almış
olduğu Teknogirişim, TÜBİTAK ve
KOSGEB Ar-Ge inovasyon kaynakları ile
fonlanan projelerin teknoparka kabulü
ile kuluçka merkezi tamamen dolmuştur.
Tokat TGB firmalarının yüzde 40’ını
Yazılım ve Bilgi İletişim Teknolojileri
oluşturmaktadır. İkinci büyük pay ise
biyoteknoloji şirketleridir.
Tokat Teknopark, firmalarında
istihdam edilen 53 nitelikli personel
ile Gaziosmanpaşa Üniversitesi
mezunlarına ve bölgenin işgücüne
istihdam imkânı sağlamaktadır.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nin
girişimci ve yenilikçi yaklaşımları,
Ar-Ge çalışmalarına verdiği önem ve
öncelikleri, güçlü akademik kadrosu
teknopark ekosisteminin üniversitemizle
birlikte hızla büyümesini sağlamıştır.
Üniversiteson yıllarda önemli bir
gösterge olan yenilikçi ve girişimci
üniversiteler endeksinde 2013, 2015

ve 2016 yıllarında ilk 50 üniversite
içerisinde yer almaktadır ve bölgemizde,
girişimcilik ve inovasyona öncülük
etmektedir. Bu durum Teknopark’ın
büyümesine ve sürdürülebilirliğine katkı
sağlamaktadır.
Üniversite ile işbirliği yapılarak Tokat
Teknopark’ta yer alan Teknoloji Transfer
Ofisi üniversitedeki akademik bilginin
sanayiciye ulaştırılması, projelere
dönüştürülmesi, fikri mülkiyet hakları
ile korunması, ticarileşmesi ve iş
fikirlerinin girişime dönüşmesi için ara
yüz görevi yapmaktadır.
İş fikri olan öğrencilerin, girişimci
adaylarının müteşebbis olabilmeleri,
fikirlerini ticarileştirebilmeleri için
mentörlük ve iş geliştirme hizmetleri
vermek amacıyla ön kuluçka merkezini
kurmuştur.

Doç. Dr.
Ahmet FENERCİOĞLU

Tokat Teknopark Genel Müdürü

TÜBİTAK desteğiyle Tokat Teknoparkta
uygulanan Gaziosmanpaşa Üniversitesi
Girişimcilik ve İnovasyon Merkezi
(GÜGİM) projesi kapsamında fikirden
değere sloganıyla Fİ-DE ismini verdiği
ön kuluçka merkezi iş fikirlerini
değerlendirmeye başlamıştır.
Tokat Teknopark önümüzdeki yıllarda
yeni Ar-Ge alanları, Teknolojik Ürün
Yatırımları, Endüstri 4.0 kapsamında
yürütülecek nitelikli projelerile
sürdürülebilir olmayı, ülkemizin Ar-Ge
ekosistemi içerisinde Gaziosmanpaşa
Üniversitesi ile birlikte önemli bir yer
tutmayı hedeflemektedr.

Tokat Teknopark
olarak yeni
iş fikirlerini
filizlendirme
amacıyla kapsamlı
değerlendirmelerde
bulunuyor,
ileri teknolojili
sanayimizin Endüstri
4.0 dönüşümü için
nitelikli projeleri
devreye almaya geri
sayıyoruz.
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İstanbul Teknik Üniversitesi’nin

Teknoloji transfer ara yüzü

Dr. Ercan ÇİTİL
TTO Müdürü

İTÜ’nün bilgi
birikimini ticaret
sahasına aktaran,
Ar-Ge’nin temel
dinamiklerini,
kurduğu işbirlikleriyle
ve girişimciliğe
sunduğu desteklerle
bir araya getiren
İTÜNOVA TTO,
patentlere sanayinin
yolunu açıyor.

2014

92

İSTKA’nın 2013’teki “Bilgi Odaklı Ekonomik Kalkınma Mali Destek Programı”
kapsamında İTÜ Teknoloji Transfer ve
Ticarileştirme Merkezi olarak kurulan ve
akabinde tüzel kişiliğini kazanan İTÜNOVA TTO, İTÜ’deki akademik projeleri
sanayiyle buluşturuyor. Bilgiyi ticari
zemine oturtmak, bilimsel ve teknolojik
bilgiye ulaşmaya aracılık etmek ve
girişimciliği süreklileştirmek adına faaliyetlerini güçlendiren İTÜ’nün teknoloji
transfer ara yüzü olan yapı, alanında
uzman çalışanlarının yer aldığı birimleri
ve İTÜ’nün 244 yıllık birikimiyle değerli
akademisyenlerini, iş dünyasının öncü
kuruluşlarıyla buluşturuyor.
Girişimcilere uygun platformlarıyla
hizmetlerini özel sektör standardında
sunan 92 istihdamlı TTO, Tanıtım ve
Farkındalık, Ulusal ve Uluslararası Fonlar, Üniversite ve Sanayi İşbirliği, Fikri
ve Sınai Mülkiyet Hakları ve Girişimcilik
ve Şirketleşme birimleriyle fikrin oluşumundan ticarileşme sürecine kadar tüm
aşamalarda varlığını hissettiriyor.
Paydaşların buluşma sahası
Ürettiği teknolojik ve yaratıcı projelerin
dış pazarlara açılabilmesini amaçlayan

TTO, akademisyen ve sanayici başvuru
sahiplerini uygun fonlara yönlendiriyor, bütçe ve proje kurgulamasında
danışmanlık desteği sağlıyor, teknolojik
projelerin tanıtım çalışmalarını yürütüyor, patentleri lisanslıyor ve patentlerin
ticari değerlerini yükseltiyor. Sanayinin
taleplerine akademik çözümler üreten
ve üniversite tabanlı Ar-Ge çalışmalarını sanayiye yönlendiren TTO, doğru
ortakları bir çatıda buluşturarak proje
yönetim risklerini yok ediyor.
Gurur tablosu
2016 sonuna kadar 335 akademisyenle
çalışan İTÜNOVA, toplam bütçesi 80
milyon TL’lik 268 üniversite-sanayi
işbirliği projesine imza attı. 3 yılda
184’ü özel ve 34’ü kamu kurumu olan
218 kuruluşla işbirliği gerçekleştiren
yapı, 96‘sı ulusal, 51’i uluslararası 147
projenin yazımına destek verdi. 58’i
ulusal 26’sı uluslararası olan İTÜ’lü
akademisyen ve girişimcilerin buluşları
için 84 patent başvurusu yapan üs; 357
etkinlik, 135 eğitim düzenledi, 32 yayın
çıkardı. TTO; İTÜ Çekirdek ve İTÜ GATE
girişimcilik programlarına 6 milyon TL
bütçe ayırarak fikirden üretime giden
yolda birçok projeyi destekledi.
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Fikri ve sınai mülkiyetten KÜSİ’ye geniş hizmet skalası…

Fonlamanın ‘tepe’ ismi

İlyas YILMAZYILDIZ
TTO Müdürü

2008’de Hacettepe Teknokent A.Ş’nin alt
birimi olarak kurulan ve Nisan 2009’da
A.Ş. statüsünü kazanan Hacettepe TTM,
fonlama hizmetleriyle örnek TTO’lardan ve
Teknokent’in yüzde yüz hissedarı olduğu
yapısıyla da 2013’de TEYDEB 1513’le
fonlanan emsal teknoloji transfer merkezlerinden… Türkiye’nin ilk TTO’larından olan
ve KÜSİ kapsamında yüzü ticarileşmeye
dönük buluşları endüstriye aktarma çalışmalarını yoğunlaştıran merkez, girişimcilerin iş fikirlerini geliştiriyor.
Uygun fonu seçiyor
Hacettepe Üniversitesi’nin proje ofisi olarak ulusal-uluslararası proje yürütme deneyimine sahip uzmanlarla çalışan HT-TTM
Proje Ofisi, akademisyen ve sanayicilerle
gerçekleştirilen ilk görüşmede proje fikrini
tespit edip, fikre en uygun fon programını
belirliyor ve başvuru dosyasının hazırlanmasını destekliyor.
TÜBİTAK ARDEB -TEYDEB, KOSGEB,
Sanayi ve Ekonomi Bakanlığı gibi ulusal
fonların yanı sıra, uluslararası fonlarla ilgili
kapsamlı çalışmalar yürüten Proje Ofisi’yle
200’ün üzerinde fon üniversiteye ve işbirliğindeki sanayi kuruluşlarına aktarılmış
bulunuyor.

Patent Ofisi
HT-TTM Patent Ofisi, akademisyenlerin ve
firmaların bilimsel ve teknolojik birikiminin
tezahürü olan buluşların ticarileşme potansiyelinin belirlenmesi, ticari değer taşıyan
buluşların fikri ve sınai mülkiyet hakları
kapsamında korunması ve ticarileştirme
çalışmalarının gerçekleştirilmesinden de
sorumlu. Türk Patent ve Marka Kurumu’nun Bilgi ve Dokümantasyon Birimi
olarak çalışan Patent Ofisi’nin portföyündeki 80’in aşkın fikri ve sınai mülkiyet
başvurusunun bir kısmı ticarileşti.
KÜSİ’ye ve girişimciliğe teşvik
HT-TTM Üniversite-Sanayi İşbirliği Birimi,
işbirliğini geliştiren ve ticarileşebilir
buluşları endüstriye aktaran yapısıyla
sanayiye uluslararası rekabet teşviki
veriyor. 2008’den beri üniversite-sanayi
arasında imzalanan bini aşkın sözleşmeyle
ekosistemde yaratılan ekonomik değer
200 milyon TL’yi aşıyor. Projelerde görevli
akademisyen sayısıysa 300… HT-TTM Girişimcilik Ofisi’yse, akademisyen, öğrenci,
çalışan ayrımı gözetmeksizin yenilikçi iş
fikirlerini destekliyor. Merkez, 1.aşamadan
sonra 2015’te girişimcileri 2. aşamaya
hazırlamak üzere TÜBİTAK’ın yetkilendirdiği resmi uygulayıcı kuruluş…

Yüzü endüstriye
dönük buluşların
ticaret sahnesine
çıktığı Hacettepe
Teknoloji Transfer
Merkezi, fikre uygun
fonlama hizmetiyle
Türkiye’nin sayılı
örneklerinden…
Merkez, üniversitesanayi işbirliğini
KÜSİ reel zemine
oturtmaya da kararlı.

2009

43
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İstanbul TTO’da ticarileşme tam gaz…

Türkiye’nin patent üssü

İhsan Faik ÇITLAK
TTO Müdürü

Teşvik
mekanizmalarıyla
dikkat çeken İstanbul
TTO, üniversitenin
altyapısıyla güç
verdiği patent ve
projeleriyle yeni
buluşlara yeşil ışık
yakıyor, inovasyonun
potansiyelini
yükseltiyor.

2013

37

Yeniliğe teşvik
2013’de üniversitenin Avcılar Yerleşkesinde kurulan ve aynı yıl TÜBİTAK 1513
kapsamında desteklenmeye layık bulunan
İstanbul Üniversitesi TTO (İstanbul TTO),
teşvik edici mekanizmaları ve yenilikçi girişimleriyle adından söz ettiriyor. 2015’in
en çok patent başvurusu yapan ismi İstanbul Üniversitesi’nin akademik altyapısından beslenen ve metodolojik-sistemsel
açıdan bilgiyi faydaya dönüştüren TTO,
iç ve dış paydaşlar arasında köprü görevi
görüyor.
Rekor patent başvurusu
BTYK kararları doğrultusunda sürekli gelişen ulusal gereksinimleri ve öncelikleri
göz önünde bulundurarak strateji TTO,
yürüttüğü etkin ve katma değerli faaliyetler neticesinde İstanbul Üniversitesi’nin
2014’te en çok patent başvurusu yapan
üniversiteler sıralamasında 74 patent başvurusu ile 1. sırada yer almasını sağladı.
Yine İstanbul Üniversitesi, 2015’te Türk
Patent ve Marka Kurumu’na 80 başvuru ile en çok patent başvurusu yapan
üniversite oldu. İstanbul Üniversitesi’nin
Fikri Sınai Mülki Haklar Havuzunda hali

hazırda 250’den fazla patent başvurusu
bulunuyor. Bu başvuruların ticarileşme
çalışmaları her geçen gün artış gösteriyor.
30 milyon bütçe, 140 proje
İstanbul TTO’nun destek programları
modülü faaliyetleri ile İstanbul Üniversitesi akademisyenlerinin koordinatörlüğünde
30 milyon bütçeye sahip 140 proje
yürütülüyor. 250’yi aşkın patent başvurusuyla hem İstanbul Üniversitesi’nin yeni
buluşlar çıkarma potansiyeli hem de yeni
projeler oluşturma kabiliyeti; TTO’nun
yönettiği girişimcilik ekosisteminin canlı
kalmasına olanak sağlıyor. Üniversitenin
özellikle son yıllarda başlatmış olduğu
araştırma, inovasyon ve uluslararasılaşma
hamleleri sonucunda girişimcilik alanında
pozitif bir ivme yakalanmasına ön ayak
oluyor. Önümüzdeki süreçte de ileri
teknoloji odaklı ve yenilikçi girişimlere
öncülük yapmak için akademik kökenli
girişimci sayısının artırılmasına destek
verecek olan İstanbul TTO, teşvik edici
mekanizmalar oluşturulması ve bu yolla
bölgesel ve ulusal ekonomik kalkınma
düzeyine katkı sağlanması için çalışmalarını sürdürüyor.
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Ticarileşmede yükselen imajıyla…

İşletmelerin Ar-Ge yoldaşı

Prof. Dr. Bülent EKER
TTO Müdürü

Namık Kemal Üniversitesi TGB
(NKÜTEK)bünyesinde 2015’te kurulan;
akademisyen, girişimci ve öğrencileri
sürdürülebilir işbirlikleriyle tek çatıda
buluşturan 34 firmalı NKÜTEK TTO;
fikri mülkiyet, patent, marka tescil,
eğitim, test ve kalibrasyon kalemlerinde
firmalara destek sağlıyor.

isteklerine uygun birAr-Ge merkezi
kurma yönünde deneyimli kadrosuyla
firmalara 3 ay gibi kısa bir sürede
destek vererek yüzde 43’e varan
kazanımlar sağlayanTTO; firmaları
Gelir, Kurumlar, Gümrük ve Damga
vergilerinden muaf tutarken, personel
SGK Primi’nin yarısını da karşılıyor.

İşletmelere Ar-Ge ve yazılım geliştirme
faaliyetleri için finansman bulan
ve risk sermayesi desteği veren
TTO; Türkiye’nin bilimsel araştırma
yeteneğini yükseltiyor, hem de özel
sektörle işbirliği pratiğini ileritaşıyor.

Ticarileşme, girişimcilik, proje…
Yenilikçi ve rekabetçi fikirler içeren
buluşun ticari değeri olan ürüne
çevrilmesikonusunda profesyonel
hizmet veren yapı, karmaşık süreçlerin
tümünde firmalara destek sunuyor.

TTO, hedefleri büyük firmalara Ar-Ge
merkezi kurma desteği de veriyor.

Daha bilinçli hizmet anlayışı için
inovasyon ve girişimciliğe yönelik
eğitim veren TTO, araştırma pratikleriyle
de girişimciliği destekliyor.

Ar-Ge merkezi desteği
Akademisyenlerle firmaları buluşturup
izlenecek yol haritasını belirleyenTTO,
akademisyenlerinin birikimleriyle
sanayicinin olanaklarını bir potada
eritiyor, parlak fikirlerin hayat bulmasına
önayak oluyor.
Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın

TTO ayrıca,projeleri ve yenilikçi
fikirleri nasıl hukuki bir koruma altına
alabileceğinin yollarını gösteriyor,
finansal ve yazılımalanındaki
destekleriyle belge alınmasını
kolaylaştırıyor.

Patent, proje,
fikri mülkiyet
ve girişimcilik
kalemlerinde
sağladığı hizmetlerle
bilgiyi sahneye
çıkaran NKÜTEK
TTO, hem firmalara
Ar-Ge merkezi kurma
yönünde destek
sağlıyor, hem de
finansman arayan ArGe projelerine omuz
veriyor.

2015

2
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Ar-Ge kültürünü benimseten yapıtaşından

Fikre teşvik, işbirliğine köprü

Dr. Alper ÜNLER
TTO Müdürü

Üniversitenin
öz kaynaklarıyla
finanse edilen çıtası
yüksek projelerle
Ar-Ge kültürünü
yaygınlaştıran
ARGEDA TTO, bilgi
ve deneyimiyle
hem üniversitesanayi işbirliğine
köprü kuruyor, hem
de fikri mülkiyet
ve ticarileştirme
kalemlerinde değer
üretiyor.

2005

7

Üniversitenin bilgi küpü
İş dünyası için başarılı bireyler yetiştiren
1997 doğumlu Atılım Üniversitesi’nde,
Ar-Ge, teknoloji yönetim ve koordinasyon faaliyetlerini 12 sene önce kurulan
Atılım Üniversitesi Araştırma-Geliştirme
ve Danışmanlık ve TTO (ARGEDA-TTO)
yürütüyor. Her düzeyde Ar-Ge kültürünü
geliştirerek yayma hedefi ekseninde faaliyette olan ARGEDA TTO, üniversitenin
öz kaynaklarıyla finanse edilen araştırma
projelerini planlayıp koordine ediyor.
Bilgi ve Doküman Birimi’yle girişimcilerine destek sunan TTO, 5 farklı alanda
katılımcılarına hizmet veriyor: Farkındalık
ve Eğitim, Proje Destek, Üniversite-Sanayi İşbirliği, Fikri Haklar, Girişimcilik ve
Şirketleşme.

konularda kurumsal olarak tek bir odaktan
eşgüdüm ve işbirliğini sağlıyor.

Fikri mülkiyet himayesinde
2005’ten beri bilgi ve deneyimiyle
nitelikli bir TTO olan ve Atılım Üniversitesi’ndeki mevcut programların yenilikçilik
temelinde kalite ve akreditasyon süreçlerinde sürekli olarak iyileştirilmesi ve güncelleştirilmesine paralel olarak çalışmalarını sürdüren ARGEDA, bu iyileştirme ve
güncelleştirmelerin yarattığı potansiyelleri izleyen odaklanma, fikri mülkiyet,
ticarileşme süreçlerinin yürütülmesi gibi

Girişimciliğe parantez
Öncelikli ve mevcut akademik
potansiyelin ilgi duyarak araştırma
faaliyetlerini yönlendirdiği tüm alanlarda
kamu ve sanayi başta olmak üzere
paydaşlarla sık sık toplantılar ve ziyaretler
düzenleyen ARGEDA, planlayıp yürüttüğü
proje ve iş geliştirme süreçleriyle,
fikri mülkiyet hakları ve girişimcilik
konularında kapsamlı danışmanlık ve
yönetim hizmetleri veriyor.

İşbirliğine köprü
Dış destekli hibe programlarına başvuru
ve yürütme süreçlerinde araştırmacılara
idari destek sağlayan ARGEDA TTO,
üniversite-sanayi işbirliği için de kürek
çekiyor. Akademiden beslenen bir yapı
olarak endüstriyle kurulan ilişkileri
önemseyen TTO, işbirliği kapsamında iş
dünyası ve sanayi ile iletişime geçerek
uygulamalı araştırma projelerini geliştiriyor, planlıyor ve yürütüyor. ARGEDA,
projeler sonucunda elde edilen çıktıların
katma değer yaratacak hale dönüştürülmesi için gerekli adımları atmak amacıyla
büyük bir efor harcıyor.
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Tecrübeli bürokrat Uzkurt’tan camiaya yol haritası…

Örgütlü inovasyon

Endüstri 4.0’a özel parantez
Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik ekosistemi
politikalarını oluşturan Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı bünyesinde Ar-Ge
ve inovasyon camiasına vizyon aşılayan
projeleri devreye alan, akademisyen
kimliğiyle de üniversitenin sanayiyle
ortak paydada buluşmasına öncülük eden
tecrübeli isim Müsteşar Yardımcısı Prof.
Dr. Cevahir Uzkurt, Yenilik (İnovasyon)
Yönetimi ve Yenilikçi Örgüt Kültürü isimli
kitabıyla camiaya yol gösterecek. İlk basımı 2008’de gerçekleşen ve geçtiğimiz
sene 2.baskısı çıkan çalışmada, KOBİ’lere
Ar-Ge, pazarlama ve işletme gibi kritik
kalemlerde yol gösteren Uzkurt, kaleme
aldığı yenilikçi kültürün ekosisteme dahil
olması yönündeki ipuçlarıyla sektörlere
ışık olacak.

Bilim, Sanayi
ve Teknoloji
Bakanlığı’nın
akademisyen
kimliğiyle inovasyon
camiasına yön
veren önemli
bürokratlarından
Müsteşar Yardımcısı
Prof. Dr. Cevahir
Uzkurt, ekosistem
paydaşlarına ışık
olacak bir çalışmayı
bilimin faydasına
sundu: Yenilik
(İnovasyon) Yönetimi
ve Yenilikçi Örgüt
Kültürü…

Uluslararası yenileşim uygulamalarıyla
Türkiye’deki inovasyon üslerini bir
potada eriten analizleriyle Türkiye’nin
gelişim durumunu inovasyon camiasıyla
paylaşan Cevahir Uzkurt, teknolojiye çağ
atlatacak Endüstri 4.0 uygulamalarına da
özel parantez açıyor. Ar-Ge ve inovasyon
ekosisteminin paydaşları için kaynak
niteliğinde kaleme alınan özgün anlatımlı
kitabın sayfa sayısı ise 400…
İnovasyonun çoklu boyutları
Kavramsal Olarak Yenilik (İnovasyon)
isimli ilk kısımda yeniliğin tasnifini
yapan Uzkurt; yaratıcılık, Ar-Ge, icat,
tasarım, girişimcilik ve patent gibi anahtar
konu başlıklarıyla kavramın çerçevesini genişletiyor. Endüstri 4.0 temelli
Nesnelerin İnterneti, Büyük Veri, Bulut
Bilişim ve Giyilebilir Teknolojiler gibi
özel ara başlıklara değinen ve geleceğin
teknolojilerini üretmede Endüstri 4.0’ın
ehemmiyetine değinen Prof. Dr. Cevahir
Uzkurt, ekonomik kalkınmada yeniliğin
önemine de değiniyor.

İşletmelerde Yenilik (İnovasyon) Yönetimi
ve Yenilikçi Örgüt Kültürü kısmında
yeniliğin belirleyici unsurlarına çerçeve
çizerek yenilikçiliği destekleyen pazar ve
iletişim gibi kalemlere vurgu yapan Cevahir Uzkurt, KOBİ’lere işletme stratejileri
hakkında da altın niteliğinde tavsiyeler
veriyor.
Üçüncü kısım olan Yenilik Ekosistemi ve
İşbirliği Yaklaşımı’nda yenilik ekseninde
uluslararası organizasyonların faaliyetlerine dikkat çeken Prof. Dr. Cevahir Uzkurt;
Güney Kore, ABD, Almanya ve Finlandiya
gibi inovasyon altyapısı gelişmiş ülkelerin
yenilik yapılanmalarını masaya yatırıyor.
KÜSİ ve kümelere pencere
Makro açıdan ele aldığı konularla ulusal
ve uluslararası düzeyde yenilik stratejilerinin nasıl devreye alınacağını anlatan
Uzkurt, Türkiye’deki teknopark, TTO ve ArGe merkezleri gibi yenileşim unsurlarının
gelişimini değerlendirerek, ekosistemin
altyapısını oluşturan iki yapıyı da ayrıca
tahlil ediyor: Kümelenme ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ).
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Genel Kurul toplantısında yeni yönetim belirlendi

TGBD’ye yeni soluk

Türkiye teknoparklarının iletişim ağı
ve koordinasyon çatısı olarak nitelikli
faaliyetlere imza atan Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Derneği (TGBD),
8. Olağan Genel Kurulu’nda yeni
yönetimini belirledi.

Türkiye’deki aktif
teknoparkların
tamamına yakınının
üye olduğu TGBD,
önümüzdeki dönem
için yeni yönetim
kadrosunu belirledi.
Gökçe Tabak, bayrağı
Prof. Dr. Erhan
Akın’dan devralarak
TGBD’nin yeni
Başkanı oldu.

Fırat Teknokent’in Genel Müdürü Prof.
Dr. Erhan Akın’ın bir süredir başarıyla
yürüttüğü başkanlık görevine, uzun yıllar
teknokenti operasyonel faaliyetlerle
sahada öne çıkaran İTÜ ARI Teknokent
Genel Müdür Yardımcısı Gökçe
Tabak seçildi. ODTÜ TEKNOKENT’te
gerçekleşen toplantıya, Türkiye’nin dört
bir yanından gelen TGB yöneticileri
katıldı.
Dinamik kurullar
Toplantıda; TGBD Yönetim Kurulu’na
oybirliğiyle İTÜ ARI Teknokent Genel
Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak, Bilkent
CYBERPARK Genel Müdürü Faruk
İnaltekin, Hacettepe Teknokent Genel
Müdürü İlyas Yılmazyıldız, Teknopark
İstanbul Genel Müdürü Bilal Macit,

DEPARK Eski Genel Müdürü Necip
Özbey, Konya Teknokent Genel Müdürü
Birol Dağ ve OSTİM Teknopark Genel
Müdürü Dr. Derya Çağlar getirildi.
Yönetim Kurulu’nun kendi arasında
yaptığı seçim ile Gökçe Tabak, TGBD
Başkanı olarak belirlendi.
Güçlü kadro
TGBD Yönetim Kurulu yedek üyeliklerine
ise Çanakkale Teknopark Genel Müdürü
Erkan Bil, Teknopark İzmir Genel
Müdürü Murat Erten, Düzce Teknopark
Genel Müdürü Özcan Şahin, Kocaeli
Üniversitesi Teknopark Genel Müdürü
Ahmet Balkaya, Fırat Teknokent Genel
Müdürü Erhan Akın, Mersin TGB
Genel Müdürü Özgür Durmaz ve Trakya
Teknopark Genel Müdürü Barış Kocabıyık
seçildi.
Yıldız Teknopark Genel Müdürü Mesut
Güner ve Gazi Teknopark Genel Müdürü
Tuğrul İmer ise Denetleme Kurulu’na
seçilen isimler oldu.
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Gedikli’den bölgeye takdir:

Teknopark Ankara’da sona doğru

Türkiye’nin ilk
uygulamalı TGB’si
Teknopark Ankara
inşaatını gezen
Cumhurbaşkanlığı
Başdanışmanı Bülent
Gedikli; “Bölgenin
faaliyete bir an önce
geçmesi konusunda
heyecanlıyız” dedi.

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı
Bülent Gedikli, Ankara’nın güçlü sanayi
bölgelerinden İvedik OSB bünyesinde
inşaat çalışmaları devam eden ve
geleceğin nano teknoloji üssü olmak
için geri sayan Teknopark Ankara’yı
gezdi. İvedik OSB ve Teknopark Ankara
Yönetim Kurulu Başkanı deneyimli
sanayici Hasan Gültekin ve Teknopark
Ankara Genel Müdürü Fatih Mutlu’nun
eşlik ettiği Cumhurbaşkanlığı
Başdanışmanı Bülent Gedikli,
Türkiye’nin ilk uygulamalı TGB’si olan
ve bünyesindeki merkezlerle inovasyona
doping sağlamaya hazırlanan Teknopark
Ankara hakkında detaylı bilgi aldı ve
inovasyon camiasının yeni üyesinin
dirilmekte olan ekonomiye büyük destek
sunacağına olan inancını dile getirdi.
İleri teknolojiye hizmet edecek
Camiada, inovasyonun gücünü
sanayinin tecrübesiyle birleştirme
yönünde devreye aldığı katma değerli
çalışmalarla bilinen İvedik OSB ve aynı
zamanda Teknopark Ankara Yönetim

Kurulu Başkanı Hasan Gültekin de
teknoparkın büyüklük olarak Teknopark
İstanbul ve Bilişim Vadisi’nden sonra
3’üncü sırada olduğunu vurguladı.
Teknopark Ankara Genel Müdürü
Fatih Mutlu ise teknoparkın inşasının
tamamlanması için gün saydıklarını,
TGB’nin tamamlandığında bir nano
teknoloji üssü haline geleceğini ve ileri
teknolojiye hizmet edecek tüm nitelikli
sektörlere bünyesinde yer vereceğini
dile getirerek ileri tarihli projeler
hakkında yapıcı sinyaller verdi.
“Teknoparktan umutluyuz”
Katma değerli inovatif üretimin
ekonomilerin geleceği için sahip
olduğu role değinen Başdanışman
Gedikli ise; Teknopark’ın büyük bir hızla
yol aldığını söyleyerek; “Geleceğin
teknolojilerinin üretileceği bölgenin
ihracatı kentimize ve ülkemize
doğrudan fayda sağlayacak ve tüm
dinamikleri harekete geçirecektir”
şeklinde konuştu.
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KOBİ’ler küresel ticarette yerini sağlamlaştıracak

Endüstri 4.0 yakalanacak
Sanayi üretimini teknoloji ile donatarak
Endüstri 4.0’a uyumla hale getirmeyi
hedefleyen Bilkent CYBERPARK ile
Teknoloji, Ar-Ge, Bilim ve İnovasyon
Derneği (TABİD) el ele verdi.

KOBİ’leri, üretim
süreçlerini
dijitalleştirecek ve
rekabet güçlerini
artıracak Endüstri
4.0’a hazırlamak
amacıyla TABİD ve
Bilkent CYBERPARK
harekete geçti.
Düzenlenen
etkinlikte, bu süreçte
teknoparkların
üzerine düşen
görevler ele alındı.

İki kurumun iş birliğiyle düzenlenen
“KOBİ’ler Açısından Endüstri 4.0 ve
Teknoparkların Rolü” toplantısında,
Endüstri 4.0’ın sanayi üretimi için
taşıdığı anlam, KOBİ’lerin uyum süreci
ve teknoparkların yapması gerekenler
üzerinde duruldu.
Bilkent CYBERPARK’ta gerçekleştirilen
etkinliğe, Bilkent CYBERPARK Genel
Müdürü Faruk İnaltekin, Türkiye Bilişim
Derneği Başkanı İlker Tabak, TABİD
Başkan Yardımcısı Oğuz Yılmaz ve
firmalar katıldı.
“Treni kaçırmamalalıyız”
TABİD Başkanı Nuray Başar,
Türkiye’nin teknoloji trenini kaçırma
lüksü olmadığına dikkat çekti. Teknoloji
şirketlerinin çıtayı hızla yükselttiğini

dile getiren Başar, “Dünya yapay zeka,
bulut, Endüstri 4.0 konuşurken biz de
yer almalıyız” dedi.
Akıllı fabrika kuracak
Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı
Nurettin Özdebir, Endüstri 4.0’la ilgili
oluşan farkındalıktan dolayı memnun
olduğunu belirterek, “ASO olarak 2017
yatırım bütçesinde onaylanan üçte
ikisini bizim, üçte birini Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın karşıladığı
bir akıllı fabrika kuracağız” diye
konuştu.
Maliyetleri düşürecek
TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih Kuleyin,
Endüstri 4.0 dönüşümüyle beraber
bakım maliyetlerinin yüzde 10-40
oranında azalacağını, pazara sürüm
sürelerinin ise yüzde 20-50 arasında
kısalacağını söyledi.
Serdar Plastik Yönetim Kurulu
Başkanı Serdar Tetek de Endüstri 4.0’ın
sanayiciler için öneminden bahsetti.
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Chicago Türk Ticaret
Merkezi’nden büyük hizmet

KOBİ’lere
ABD fırsatı
Türk bilim insanları
Antarktika’da

Bilim üssü
kurulacak

Gümrükten muaf serbest bölge olan
Türk Ticaret Merkezi, Türk firmalara
ABD kapılarını açıyor.

Türk bilim insanlarının, 2018’e kadar Antarktika’ya bilim üssü kurulması yönündeki çalışmaları tamamlaması bekleniyor.
Antarktika’ya Türkiye Bilimsel Araştırma Üssü
kurulması için çalışmalar başladı. İstanbul Teknik,
Karadeniz Teknik ve Hitit Üniversitesi’nden bilim
insanlarının oluşturduğu 9 kişilik ekip, kıtada
fizibilite çalışması yaptı.
Antarktika’ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan
ekip, 2018 yılında kurulması hedeflenen bilim
üssü için çalışmalarını başarıyla tamamladı.
1. Türkiye Antarktika Seyrüseferi’ni tamamlayan
bilim insanları, kıtada 4 bin kilometre yol kat
ederek, 17 topografik kara ölçümü ile 38 alanda
gözlemler ve 45 noktadan numuneler almak
suretiyle toplamda 2 milyon metrekarelik ölçüm
alanında incelemeler gerçekleştirerek yurda
döndü.
Bilim ekibi, fizibilite çalışmaları için hava
şartlarının uygun olduğu kasım ayında daha
geniş bir kadroyla yeniden Antarktika’ya gidecek.
Antarktika’da; başta iklim değişikliği olmak üzere,
ekoloji, biyoçeşitlilik, jeoloji, tıp, astronomi gibi
pek çok alanda önemli araştırmalar yürütüldü.

Chicago Türk Ticaret Merkezi Direktörü Eray
Ütücü, kurucu ortakları arasında teknokentlerin de
yer aldığı Türk Ticaret Merkezi ve Kuluçka Merkezi
ile ilgili, teknopark firmalarına bilgi aktardı.
İstanbul Teknokent Entertech’te düzenlenen ve
İstanbul Teknokent Genel Müdürü Yasin Erol’un
da katıldığı seminerde Eray Ütücü, Amerika’nın
Chicago kentinde faaliyette bulunan Türk Ticaret
Merkezi ve Kuluçka Merkezi ile ilgili detaylı
bilgiler verdi.
İlgiyle dinlendi
Sağlanan destekleri ve merkeze başvuru
koşullarını anlatan Ütücü’nün ABD’de Türk
firmalarının yararlanabileceği fırsatları anlattığı
konuşması, katılımcıların yoğun ilgisiyle
karşılaştı. Firmalar Türk Ticaret Merkezi’nde nasıl
yer alabileceklerine yönelik Ütücü’ye sorular
yöneltirken, burada yer almanın avantajlarıyla
ilgili bilgi edindiler. Eray Ütücü, Chicago Türk
Ticaret Merkezi’nin hem Amerikan Hükümeti
hem de Ekonomi Bakanlığı ve KOSGEB hibe ve
destekleri ile makine ve imalatçı firmaları bir araya
getirdiğini söyledi
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Tokat Teknopark’ta
önkuluçka merkezi açıldı

Fikirler “FİDE”
gibi büyüyecek
Üniversite-sanayi

İş birliği
güçleniyor

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Önkuluçka
Merkezi FİDE, Tokat Teknopark’ta
girişimcilerin fikirlerine değer katacak.

Türkiye’nin ileri teknoloji odaklı
kalkınmasında en önemli role sahip
teknoparklar çoğalıyor.
Ankara Üniversitesi Teknokent bünyesindeki
“Tarım, Hayvancılık ve Gıda Merkezi”, Niğde
TGB ve Manisa Teknokent, Türkiye’nin inovasyon
birikimine katkı yapacak.
Türkiye’nin ilk tematik teknokent alanı, “Tarım,
Hayvancılık ve Gıda Merkezi”, Ankara Üniversitesi
Teknokent Ek Alanı olarak faaliyetlerine başladı.
Merkez, Ar-Ge faaliyetleri yürütecek firmaları
bekliyor.
Niğde TGB, bünyesine ilk işletmeyi alarak faaliyete
geçti. Müdürlüğünü Doç. Dr. Mahmut Alkan’ın
yaptığı Niğde TGB’nin yanı sıra zincire katılan
Manisa Celal Bayar Üniversitesi TGB (Manisa
Teknokent) ise düzenlenen bir toplantıyla tanıtıldı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Kemal Çelebi, burada
yaptığı konuşmada, “Bu yatırımın yüzde 95’ini
Bakanlığın aktardığı hibe destekle gerçekleştirmiş
olduk. Teknoparkın toplam maliyeti 17,5 milyon
lira olup, 11 bin metrekarelik kapalı alanımız var”
bilgisini verdi. Osmaniye TGB’nin de son olarak
aileye katılmasıyla TGB sayısı 66 oldu.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi’nde FİDE (Fikirden
Değere) Önkuluçka Merkezi açıldı.
Merkez hakkında bilgi veren Teknoloji Transfer Ofisi
Girişimcilik ve Şirketleşme Modül Koordinatörü
Yrd. Doç. Dr. Mihriban Coşkun Arslan, “FİDE
Önkuluçka Merkez’inde; yeni iş fikri sahiplerine
mentörlük desteği verilerek, iş fikirlerinin her
anlamda test edilmesi, geliştirilecek ürünlere
yönelik pazar analizi yapılması, iş fikirlerinin ürüne
dönüşme ve ticarileşme noktasında yapılması
gereken faaliyetler ile ilgili danışmanlık ve eğitim
hizmetlerinin verilmesi sağlanacaktır” dedi.
Gaziosmanpaşa Üniversitesi Teknoloji Transfer
Ofisi Girişimcilik modülü altında aynı anda 12
girişimciye iş geliştirme süreçlerinde mentörlük
ve prototip atölyesi hizmetleri veriliyor. FİDE;
İlk girişimci adaylarını, üniversite tarafından
TÜBİTAK destekli olarak yürütülen Gaziosmanpaşa
Üniversitesi Girişimcilik İnovasyon Merkezi
(GÜGİM) Programı kapsamında mezun edilen
öğrencilerin seçilen iş fikirlerine Kanvas İş
Modeli’ni uyguluyor.
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Teknopark İstanbul’dan
başarılı firmalara ödül

KSÜ’de Endüstri 4.0 Konferansı

Geleceğe
yön verecek

Altın küpler
sahiplerini buldu
Teknopark İstanbul’un bu sene
3’üncüsünü düzenlediği Altın Küp
Ödül Töreni’nde, başarılı firmalar
ödüllendirildi.

Dünyada “yeni bir çağın başlangıcı”
olarak kabul edilen Endüstri 4.0,
Kahramanmaraş Sütçü İmam
Üniversitesi’nde masaya yatırıldı.
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi
(KSÜ) Rektörlüğü, Kahramanmaraş Teknokent
Yönetici A.Ş. ve KSÜ IEEE (Institute of Electrical
and Electronics Engineers) Öğrenci Topluluğu
işbirliğiyle “Endüstri 4.0” etkinliği düzenlendi.
Konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör
Prof. Dr. Durmuş Deveci, teknoloji alanındaki
gelişmeleri yakından takip etmenin önemine vurgu
yaptı.
Ücretsiz hizmet
Kahramanmaraş Teknokent Yönetici A.Ş. Genel
Müdürü Doç. Dr. Mahit Güne, proje geliştirecek
öğrencilere yönelik ücretsiz hizmet sunacak olan
Ön Kuluçka Merkezi’nin teknokent bünyesinde
faaliyete geçtiğini söyledi. Genel Müdür Güneş,
iş, proje fikri olan öğrencilerin takımlar halinde bu
merkezden faydalanabileceğini kaydetti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Danışmanı
Harun Demir ise bilişim teknolojileri ile endüstriyi
bir araya getirmeyi hedefleyen Endüstri 4.0’ı
anlattı. Türkiye’nin mevcut endüstri yapısına ilişkin
bilgiler veren Demir, en son teknolojiyi barındıran
jeoekonomik güce sahip olmanın gerekliliğine
dikkat çekti.

160 Ar-Ge firması ve 2 bin 750 mühendis ile
bilimsel ve teknolojik yeniliklere beşiklik eden
İstanbul Teknopark, başarılı firmaları ödüllendirdi.
2016 yılı başarı verilerinin ön planda tutulduğu
3. Altın Küp Ödül Töreni’nde, 13 kategoride
Teknopark İstanbul firmalarına ödülleri dağıtıldı.
Yapılan değerlendirmede, “Yılın Şirketi”
kategorisinde Türk denizcilik sektöründe önemli
projelere imza atan Delta Marine, “Yılın En Fazla
Proje Üreten Şirketi” kategorisinde PavoTek, “Yılın
En Fazla İhracat Yapan Şirketi” kategorisinde de
P.I. Works ödüle layık görüldü.
Savunma sanayinde iddialı
Törende konuşan Teknopark İstanbul İcra Kurulu
Başkanı ve SSM Alt Sistemler Daire Başkanı
Ata Şenlikci, Teknopark İstanbul’un çalışmaları
hakkında bilgi verdi. Teknopark İstanbul Genel
Müdürü Muhammet Bilal Macit de en son
açıklanan endekste Teknopark İstanbul olarak,
erken aşama teknoparklar arasında birinci
olduklarını söyledi.
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Startup Weekend Mersin
girişimcileri buluşturdu

Güney için
teknoloji
Teknoparklar model oldu:

Türkiye’yle
Sudan’ı
birleştiren Ar-Ge
Türkiye ve Sudan arasındaki “Reverse Linkage
Projesi” kapsamında incelemelerde bulunmak
üzere buluşan ULUTEK Teknopark, TÜBİTAK
Marmara Teknokent (MARTEK) ve İslami Kalkınma
Bankası (IDB) yetkililerinden oluşan araştırma
ekibi, ziyaret ettiği Hartum’da Ar-Ge ve inovasyon
ekosistemini güçlendirecek iş birliğine yeni bir
köprü inşa etti. Sudan Yüksek Öğretim ve Bilimsel
Araştırma Bakanlığı’nda gerçekleştirilen çalıştayın
akabinde Africa City of Technology’de Kapasite
Geliştirme Programına yönelik protokol; ULUTEK,
MAR-TEK, IDB ve ACT yetkililerince imzalandı.
Bursa’nın ilk bilişim kümesi
Ekonomi Bakanlığı’nın Hizmet Sektörü
Rekabetçiliğin Geliştirilmesi projesi kapsamında
Bursa’nın ilk bilişim kümesi ULUTEK’de kuruldu.
ULUTEK’teki 20 yazılım firmasının yararlanıcı
olarak yer aldığı “ULUTEK Bilişim Kümesi” projesi
kapsamında yürütülecek faaliyetlerle şirketlere
sistematik dış ticaret ve pazar araştırması
yetkinliği kazandırılması ve hedeflenen yeni
pazarlarda ihracata başlamalarının sağlanması
amaçlanıyor. 36 ay sürecek proje 2016’da
başlatıldı.

Çukurova bölgesinde ilk kez düzenlenen
Startup Weekend Mersin, girişimcileri
buluşturdu.

“Güney için Teknoloji” teması ile Mersin
Teknopark binasında girişimci gençlere kapılarını
açan Startup Weekend Mersin, “Az laf çok iş”
sloganıyla yola çıkarak katılımcılarına 48 saat
içinde iş fikirlerini hayata geçirme şansı tanıdı.
Bölge üniversitelerinde okuyan öğrenci ve
girişimcilerin katılımcı olarak yer aldığı etkinlikte,
alanında uzman mentorler iş fikirlerinin doğru
bir şekilde hayata geçmesi için katılımcıları
destekleyip başarılı fikirlerin hayata geçmesinde
önemli bir rol aldılar.
İş fikri olsun olmasın, girişimcilik ile ilgilenen
herkesin katılabildiği etkinlikte yazılımcılar,
tasarımcılar, iş geliştirme ve pazarlamacılardan
oluşan ekipler kuruldu, iş fikirleri oluşturuldu ve
Yalın Girişim, sunum teknikleri gibi eğitimler ve
tecrübeli mentorlerin desteğiyle, 26 Mart Pazar
akşamı Şirket Ortağım Melek Yatırım Ağı Başkanı
Mehmet Buldurgan ve Smarts United Kurucusu
Kazım Yalçınoğlu‘nun da yer aldığı jüri üyelerine
sunumlar yapıldı.

108

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Dergisi

HABERLER

Yıldız Teknopark’tan ödül yağmuru

Teknolojinin yıldızları
Kurulduğu günden bu yana, ileri
teknoloji ve yüksek standartlara sahip
çalışmaların hayata geçmesi için
akademi ve iş dünyası iş birliğini
hedefleyen Yıldız Teknopark, bu
hedefini Teknolojinin Yıldızları
ödülleriyle de destekliyor.

Türkiye’nin teknoloji
ve inovasyon
üslerinden Yıldız
Teknopark,
“Teknolojinin
Yıldızları” ödül töreni
düzenledi. Törende,
başarılı firmalar üç
farklı kategoride ödül
verildi.

Yıldız Teknopark’ın bu yıl ikincisini
düzenlediği Teknolojinin Yıldızları
Ödülleri, “Kuluçkanın Yıldızları”,
“Teknopark’ın Yıldızları” ve “Türkiye’nin
Yıldızları” olarak üç farklı kategoride
sahipleriyle buluştu. İnovasyon
alanındaki en başarılı firmaların
ödüllendirildiği törende konuşan Yıldız
Teknopark Yönetim Kurulu Üyesi ve
Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner,
“Ülkemizin lider teknoloji ve inovasyon
üssü olan Yıldız Kuluçka’yı yeni
ofisiyle Türkiye’nin en büyüğü haline
getirdik” dedi. Yıldız Teknopark’ın
birçok sektörde Ar-Ge çalışmaları
yürüten toplam 270 Ar-Ge, 90 kuluçka
firması ve 7 binden fazla kalifiye Ar-Ge
ve yazılım personeline ev sahipliği

yaptığını anlatan Güner, 8 yıldır başarılı
işlere imza attıklarını söyledi.
Yıldızlaşan firmalar
Teknolojinin Yıldızları’nda ödül alan
bazı firmalar şu şekilde:
Türkiye’nin Yıldızları kategorisinde;
Teknoloji ve İnovasyon Yıldızı Vestel,
Sosyal Sorumluluk Yıldızı Garanti Bankası, Yatırımcıların Yıldızı Nevzat Aydın.
Teknoparkın Yıldızları kategorisinde;
İnovasyon Yıldızı Neutec, Proje Yıldızı
Vidizayn Bilişim Teknolojileri, Patent
Yıldızı Yoroca Bilişim, İhracat Yıldızı
Comodo Yazılım, İstihdam Yıldızı Etiya
Bilgi Teknolojileri.
Kuluçkanın Yıldızları kategorisinde;
Kuluçkanın Yıldızı Birbilenesor Teknoloji, Kuluçka Ticarileşme Yıldızı FBT
Finansal Bilgi Teknolojileri, Kuluçka
Patent Yıldızı HMY Kimya Enerji Danışmanlık, Kuluçka Yatırım Yıldızı Katı Hal
Elektronik Yazılım.
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Girişimin tohumları

Ankara’da
biçildi
Otomotiv alanındaki yeni eğilimler ve sektörün geleceğinin masaya
yatırıldığı toplantıya; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü,
İTÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Karaca, Rektör Yardımcısı Prof. Dr.
İbrahim Özkol, İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan Çolpan, İTÜ ARI
Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak’ın da aralarında
bulunduğu önemli isimler katıldı.

İnovasyon ARIsından

Tematik bina
İTÜ ARI Teknokent, Next Mobility Summit’te 85
milyon liralık yatırımla Otomotiv ve Hareketlilik
Tematik Binası’nı kuracaklarını duyurdu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk
Özlü’nün katıldığı etkinlikte; İTÜ Rektörü Prof. Dr.
Mehmet Karaca, İTÜ ARI Teknokent CEO’su Kenan
Çolpan ve Genel Müdür Yardımcısı Gökçe Tabak,
sektör temsilcileri ve akademisyenler de katıldı.
Gökçe Tabak, otomotiv endüstrisine teknoloji üretmek ve geliştirmek üzere yeni bir Ar-Ge merkezi
kuracaklarını söyledi.

Ankara Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Erkan İbiş

Ankara Üniversitesi Teknokent
Yönetim Kurulu Başkan Vekili
Prof. Dr. M. Emin Candansayar

Toplam kapalı alanı yaklaşık 15 bin metrekareye,
firma sayısı da 100’e ulaşan Ankara Üniversitesi
Teknokent, Ar-Ge, start-up ve kuluçka firmaları
arasında yaptığı değerlendirmede, 2016’nın en
başarılı ve girişken işletmelerden Baki Aslan Teknoloji, Avitek ve Kamu Tech ödüle layık görüldü.

TGB sayısı 66 oldu

BSTB Ankara İl Müdürü Vehbi Konarılı’nın yanı
sıra teknokent yöneticileri, teknokent firmaları
ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşen törende
konuşan Ankara Ünv. Teknokent Yönetim Kurulu
Başkan Vekili Prof. Dr. M. Emin Candansayar,
kuluçka, start-up ve Ar-Ge firmaları kategorisinde
3 ödül verildiğini; inovatif, ticarileşebilir, KÜSİ
destekçisi hevesli işletmelere model olabilecek
iyi uygulama örneklerinin ortaya çıkmasını
hedeflediklerini belirterek, “Böylece diğer firmaları
da özendirmiş olacağız” dedi.

Kuruluşu ilan edilen TGB’lerin sayısı 66’ya ulaştı.
Zincirin yeni halkası olan 66’ncı teknopark olan
yaklaşık 15 bin metrekarelik yüz ölçümüne sahip
Osmaniye TGB’nin kuruluşu onaylandı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erkan İbiş ise
henüz 8. yılında olan teknokentlerinin çok genç
olmasına karşın emin adımlarla ilerlediğini dile
getirdi.

