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Eskişehir’in ulaşım ve sanayi altyapısı-
nın gelişiminde kat ettiği mesafeyle bir-
likte son 15 yıl içinde Türkiye’nin ör-
nek kentleri arasına girmeyi başardığını 
söyleyen Eskişehir Sanayi Odası (ESO) 
ve Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı 
(ATAP) Yönetim Kurulu Başkanı Savaş 
M. Özaydemir, “Eskişehir, 100 bini aşan 
öğrenci nüfusuna sahip iki üniversitenin 
yanı sıra katma değeri yüksek ürünler 
imal eden 600’ü aşkın fabrika ve modern 
şehir altyapısıyla Türkiye’de inovasyon 
ikliminin oluşturulmasında önemli iş-
ler başardı. Bu inovasyon ikliminin ger-
çekleştirilmesi için gereken üniversite-
sanayi işbirliğinin kurulması, teknolojik 
bilginin üretilmesi, üretilen bilginin tica-
rileşmesi, sanayi rekabet gücünün arttı-
rılması gibi hedeflere yönelik olarak çok 
çeşitli çalışmalar yapıldı ve yapılmaya 
devam ediliyor” şeklinde konuştu.

Önemli hedeflerden birinin 10 Nisan 
2003 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 
kurulan Eskişehir Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nin (ETGB) olduğuna dikkat çe-
ken Özaydemir, ETGB’nin ürettiği bilgi 

ve geliştirdiği yenilikçi teknolojilerle Ar-
Ge ve inovasyonun önemli bir unsuru-
nu oluşturduğunu vurguladı. ETGB’nin 
temel amacının sektörlere rekabet gü-
cü kazandırmak olduğunu belirten Özay-
demir, “ETGB, üniversite-sanayi işbir-
liğinin geliştirilmesini sağlayarak ulus-
lararası pazarlarda rekabet edebilecek 
ürün ve hizmetler yaratmasını destek-
liyor. Böylece yeni işbirliklerinin kurul-
ması için üniversitedeki bilimsel bilginin 
sanayi ortamına yönlendirilmesini sağlı-
yor” diye konuştu.

“Ar-Ge konusunda
özel sektör teşvik edilmeli”
Eskişehir’de teknoloji alanında güçlü bir 
endüstriyel birikim bulunduğunun altını 
çizen Özaydemir, bu birikimin firmaları 
ileri teknoloji uygulamalarına yönelttiği-
ni söyledi. Eskişehir firmalarının toplam 
ihracat içindeki ileri teknoloji ürün payı-
nın yüzde 15 civarında bulunduğu bilgi-
sini veren Özaydemir, “Bu oranın Türki-
ye genelinde yüzde 3 civarında olduğunu 
göz önüne aldığımızda Eskişehir’in tek-

ETGB, Eskişehir’i teknoloji 
üretim üssü yapacak

Son yıllarda yurt 
içinde ve dışında 
adından söz ettiren 
Eskişehir, sanayi 
ve üniversite kenti 

kimliğine turizm kenti kimliğini 
de ekledi. Günümüzün 
önemli projelerinden biri 
olan Ulusal Raylı Sistemler 
Araştırma ve Test Merkezi’nin 
(URAYSİM) de Anadolu 
Üniversitesi eliyle Eskişehir’e 
kurulacak olması kenti, sadece 
ülkenin değil bölgenin de 
önemli merkezlerinden biri 
haline getirecek. Kentin bu 
özelliklerinin yanında gelişimini 
hızla sürdüren Eskişehir 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi 
(ETGB) de Eskişehir’in teknoloji 
üssü olmasını sağlayacak. 
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noloji üretme, teknolojiyi kullanma ve 
rekabet gücü kazandırma yeteneği orta-
ya çıkıyor” dedi.

Günümüzde bilişim, iletişim ve ulaşım 
alanlarının ön plana çıkmasının, üretim 
kapasitelerinin artmasının, birey ve top-
lum ihtiyaçlarının farklılaşmasının fir-
maları teknolojik yenilikleri takip etme-
ye zorladığına dikkat çeken Özaydemir, 
bunun da beraberinde Ar-Ge’yi getirdi-
ğini ifade etti. Ülkelerin teknolojik ge-
lişmişliğinde Ar-Ge harcamalarının baz 
alındığını belirten Özaydemir, “Üretim 
tesislerine, iş dünyasına, hizmete, mil-
li gelire, ihracata, yönetim politikalarına 
ve uluslararası ilişkilere yansıyan Ar-Ge 
harcamaları, günümüzde dünyadaki ge-
lişmiş ülkeler ile gelişmekte olan ülkeler 
arasındaki farkı ortaya koyan önemli bir 
gösterge olarak da karşımıza çıkıyor” di-
ye konuştu. 

Türkiye’nin 2023 hedefleri doğrultu-
sunda Ar-Ge harcamalarının GSYH’deki 
payını yüzde 3’e çıkarmayı planladığı bil-
gisini veren Özaydemir, ancak OECD ta-
rafından 46 ülkenin Ar-Ge yatırımları-
nı temel alan raporuna göre Türkiye’nin 
uzun vadeli hedefi olan ülkeler arasın-
da hedefi ile mevcut durumu arasında-
ki farkı en açık ülke konumunda bulun-
duğunu söyledi. Hedefin gerçekleşmesi 
için 2023’te yüzde 3 olan Ar-Ge harca-
malarının en az yüzde 2’sinin özel sektör 
tarafından yapılması hedefinin de eşgü-
dümlü olarak konulması ve izlenmesi ge-
rektiğinin altını çizen Özaydemir, “Bu-
nun için özellikle KOBİ’lerden başlaya-
rak özel sektörün teşvik edilmesinin yanı 
sıra Ar-Ge altyapısının da oluşturulması 
gerekiyor. ETGB’nin Eskişehir OSB’de 
yer alan 510 dönümlük arazisi altyapı-
sıyla sanayicilere bu imkanı sağlıyor. Ay-
nı zamanda bu alanda diğer teknopark-
larda üretilmiş teknolojik ürünlerin seri 
üretimlerine imkan sağlayacak parseller 
de Ar-Ge firmalarının hizmetine sunula-
cak. Böylece Eskişehir’de ileri teknoloji 
ürünlerinin üretileceği bir sanayi bölgesi 
oluşacak” dedi.

ESO, ATAP ile Ar-Ge’yi temel alıyor 
ETGB’nin kurulduğu günden itibaren 
üniversite, sanayi ve devlet işbirlikleri-
nin başarıyla sürdürülmesine yardımcı 
olduğunu belirten Özaydemir, bu konu-
daki ihtiyaçları karşılamak ETGB bün-
yesinde yönetici şirket olarak kurdukları 
Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı’nın 
(ATAP) faaliyete başladığı günden beri 
Ar-Ge’yi esas aldığını söyledi. ATAP’ın 
Ar-Ge şirketleri ile ESO bünyesindeki 
şirketler arasında üretim kabiliyetleri-
nin teknolojik ürüne ve tasarıma dönüş-
türülmesi konusunda sinerji yaratarak 
önemli projelere imza attığına dikkat çe-
ken Özaydemir, “ETGB kuruluş çalış-
ması da, ESO’nun çağdaş teknolojiye ve 
bu teknolojinin yerel kaynaklarla geliş-
tirilmesine verdiği önemin sonucunda 
atılmış bir adım. Bu bölgenin oluşturul-
masında kentte yer alan Anadolu ve Os-

mangazi Üniversiteleri’nde yaratılan bi-
limsel ve teknoloji geliştirme faaliyetle-
rinden ortaya çıkan sinerji de katılarak, 
üniversite-sanayi işbirliği yönünde ör-
nek bir çalışma ortamı yaratıldı” şeklin-
de konuştu.

Bilim Parkları’nın 1960’lı yıllarda 
ABD’de, 1970’li yıllarda ise Avrupa’nın 
önde gelen üniversitelerinde oluş-
turulduğunu anlatan Savaş Özayde-
mir, Türkiye’de ise 1990’lı yılların ba-
şında gündeme geldiğini aktardı. Bilim 
Parkları’nın üniversite-sanayi işbirliğiy-
le küçük inovatif firmaların kurulmasını 
sağladığını, ulusal ve bölgesel kalkınma 
için araç olarak görülmeye başlandığı-
nı söyleyen Özaydemir, “Türkiye’de ise 
bu bölgelerle ilgili ilk çalışmalar 1990’lı 
yılların başında gündeme geldi. 1990 yı-
lında Eskişehir Sanayi Odası Yönetimi 
yaptığı bir çalışmanın sonuçlarının de-
ğerlendirildiği toplantıda Eskişehir sa-
nayicilerinin teknoloji transferinde ve 
teknolojinin takibinde zorlandıkları, 
teknolojilerini yenileyemedikleri için re-
kabet güçlerini yitirdiklerini ve fakat işin 
kötü yanı buradan çıkış yollarının ya da 
çözüm yollarının aranmasında yetersiz 
kaldıkları tespiti yapıldı. Bunun üzerine 
Eskişehir Sanayi Odası tarafından dün-

yada yeni bir kavram olan teknoparklar, 
kuluçka ve inovasyon merkezleri ince-
lenmeye başlandı” diye konuştu.

Şu anda Eskişehir Teknoloji Geliş-
tirme Bölgesi’nin yönetici şirketi olan 
ATAP’ın temellerinin bu düşünceden 
hareketle atıldığını bildiren Özaydemir, 
ATAP’ın 18 Eylül 1990 yılında resmen 
kurulduğunu ve 1991 yılında ise Birleş-
miş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNI-
DO) ile işbirliği yaparak uluslararası de-
neyimlerden yararlanma yolunu seçtiği-
ni kaydetti. Organize sanayi bölgesinin 
1995 yılında genişletme çalışmaları sıra-
sında yurtdışındaki örneklerin dikkate 
alındığını belirten Özaydemir, “Böylece 
organize sanayi bölgesi yakınında bir bi-

lim parkı oluşturulması konusunda or-
ganize sanayi bölgesi genel müdürlüğü 
ve yer seçim komitesiyle görüşüldükten 
sonra mutabakat sağlandı. Ar-Ge mer-
kezlerinin eğitim binalarının, otel, alış-
veriş merkezi gibi sosyal donatı alanla-
rının olduğu yaklaşık 2 milyon metreka-
relik alan bilim parkı ilan edildi. Bilim 
parkına yapılacak altyapının temeli 12 
Nisan 1997’de 9. Cumhurbaşkanı Süley-
man Demirel’in katılımıyla atıldı. Böy-
lece ülkemizde organize sanayi bölgesi 
içinde kurulan ilk ve tek bilim parkı alanı 
ilan edilmiş oldu” şeklinde konuştu.

“ESO, üniversite-sanayi 
işbirliğinde başarıyı yakaladı”
Üniversitelerin araştırma kültürüne 
sahip bilgi yayımını amaçlayan bir ku-
rum olması ve sanayinin ise problem-
lerin çözümü ve kâr odaklı hareket et-
mesi nedeniyle üniversite-sanayi işbir-
liğinin verimli bir şekilde sürdürmenin 
kolay olmadığını ifade eden Özaydemir, 
aradaki bu farklılığı doğal haline bırak-
mak gerektiğini vurguladı. Üniversite-
sanayi işbirliğinde kurumsal mekanizma 
olarak ortaya çıkan Teknoloji Transfer 
Ofisleri’nin (TTO) önemli rol oynadığı-
na vurgu yapan Özaydemir, “Bu nokta-

AR-GE HARCAMALARININ 
2023'TE TÜRKİYE GSYH'DAN 
ALMASI BEKLENEN PAYI

%3
ORAN

ETGB, üniversite-sanayi 
işbirliğinin geliştirilmesini 
sağlayarak uluslararası pazarlarda 
rekabet edebilecek ürün ve 
hizmetler yaratmasını destekliyor. 
Böylece yeni işbirliklerinin 
kurulması için üniversitedeki 
bilimsel bilginin sanayi ortamına 
yönlendirilmesini sağlıyor.
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*İnkübasyon, test, kalibrasyon ve kalite 
güvence konularında teknik destek,

*Marka tescil, telif hakları, patent alma, 
şirket kuruluşu ve teknoloji transferi 
konularında danışmanlık hizmeti,

*Finansman, risk sermayesi, pazarlama ve 
ihracat konularında yardım,

*Yeni, ileri teknoloji laboratuarlarının 
gerekli personel istihdam ederek, kurulması 
ve işletilmesin konusunda destek ve hizmet,

*Girişimcilerin kiralayabileceği kullanıma 
hazır üretim birimleri ya da ofislerin yanında 
bulunan bağımsız üretim birimleri,

*Satılık kullanıma hazır bina ve üretim 
birimleri,

*Alt yapısı hazır ve istenen nitelikte bina 
inşa edilebilecek arsalar,

*Eksiksiz bir alt yapı imkanı (kesintisiz 
elektrik, doğalgaz, su, kanalizasyon, telefon 
hattı, internet alt yapısı, ulaşım kolaylığı)

*İşletme, hukuk, mali ve diğer yatırım 
konularında teknik ve idari danışmanlık,

*Risk sermayesi bulma ve aracılık etme,
*Ürünlerin sınai haklarının korunması ve 

tescili konusunda destek,
*Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi‘nin 

sunduğu tüm alt yapı imkanlarından ve arıza, 
bakım-onarım hizmetlerinden yararlanma.

ETGB’deki şirketlere devletin 
verdiği destek ve teşvikler: 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu ile 

sağlanan destekler;

*Bölgede yer alan gelir ve kurumlar vergisi 
mükelleflerinin, bu bölgedeki yazılım ve 

Ar-Ge‘ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde 
ettikleri kazançları, faaliyete geçilmesinden 
itibaren beş yıl süreyle gelir ve kurumlar 
vergisinden muaflar. Bakanlar Kurulu, seçilen, 
hedef alınan belirli teknolojik alanlar ve 
ürünler için 10 yıla kadar süreyi uzatabilir. Bu 
mükelleflerin başka bir bölgeye taşınması 
durumunda uzatılan süreyle birlikte bu 
haktan yararlanma süresi toplam 10 yılı 
aşamıyor.

*Bölgede çalışan araştırmacı, yazılımcı 
ve Ar-Ge personelinin bu görevleriyle ilgili 
ücretleri, bölgenin kuruluş tarihinden itibaren 
10 yıl süreyle her türlü vergiden muaf.

*Gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerince 
bu bölgelerde Ar-Ge faaliyetlerinde bulunan 
kişi, kurum veya kuruluşlara makbuz karşılığı 
sponsor olarak yapılan bağış ve yardımlar 
toplamı 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu‘nun 
89‘uncu maddesinin (2) numaralı bendi ile 
5422 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu‘nun 
14‘üncü maddesinin (6) numaralı bendinde 
belirtilen oran ve esaslar dahilinde indirime 
tâbi.

*Atık su arıtma tesisi işleten bölgelerde, 
atık su bedeliyle ilgili muafiyetler ilgili 
belediyece yürütülüyor.

*Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme 
Merkezleri‘nde KOSGEB tarafından 
desteklenen girişimciler de kanunun sağladığı 
muafiyetlerden yararlanabiliyor. 

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkındaki 
Karar ile sağlanan destekler;
Yatırım indirimi: Girişimcinin bölgede 

yapacağı yatırımı faaliyete geçtikten 

sonra yatırım tutarının yüzde 40 oranında 
kazancından, gelir ve kurumlar vergisi 
ödemiyor, işletmesine yatırım indirimi 
uygulanıyor.

*Gümrük Muafiyeti: Yurtdışından 
getirilecek makine ve teçhizatlar yüzde 100 
oranında Gümrük Vergisi ve Toplu Konut 
fonundan muaf tutuluyor.

*Katma Değer Vergisi İstisnası: Firmalar 
yurt içinde ve dışında alacakları makine ve 
teçhizatlarda KDV ödemiyor.

*Kredi Desteği: Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri‘nde girişimcinin yapacağı tüm 
yatırımlarda bakanlığın uygun görmesi 
halinde, sabit yatırımın yüzde 30’una 
kadar kredi tahsis ediliyor. Ayrıca devlet 
bütçesinden yatırım ve işletme kredisi 
veriliyor.

*Yabancı Sermaye Kanunu ve uygulama 
yönergeleri ile Doğrudan Yabancı Yatırımlar 
Kanunu ve uygulama yönergelerinin sağladığı 
tüm desteklerden eksiksiz yararlanılıyor.

ETGB’ye Katılım Koşulları:
*ETGB’de yer alacak ve faaliyet gösterecek 

firmaların Türkiye’nin ve bölgenin uluslararası 
alanda teknolojik ve ekonomik rekabet 
gücünü artırıcı niteliklere sahip olmaları ve 
bu amaca yönelik olarak Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği‘nin beşinci 
maddesinde açıklanan niteliklere uygun Ar-
Ge çalışmaları yapmaları gerekiyor.

*Başvuruda bulunacak firmaların Ar-Ge’ye 
ayırmış oldukları; bütçe, teknik altyapı, 
nitelikli araştırmacı sayısı ile üniversitelerden 

sağlayacakları destekler değerlendirmede 
bir ölçüt olarak dikkate alınıyor. Başvuruda 
bulunacak firmaların talep edecekleri fiziksel 
mekan ve çalıştıracakları araştırmacı sayısının 
yürürlükteki faaliyetler açısından tutarlı 
olması gerekiyor.

*ETGB bünyesindeki kuruluşlar ve 
birimler Ar-Ge konusunu oluşturan ürün 
veya projeyle ilgili üretimlerini ETGB içinde 
yapabiliyor. Ancak bu üretim genellikle 
prototip geliştirme ve pilot üretim 
düzeyinde olup, yapılan üretimin miktarı 
Ar-Ge ihtiyaçlarıyla orantılı. Seri üretim 
yapılamıyor.

*ETGB bünyesinde yer alacak 
kuruluşların ve birimlerin bölge içindeki 
faaliyetlerinde çevreyi kirletmemeleri 
zorunlu. Bu sebeple hava, su, toprak, 
görüntü ve gürültü kirliliği yaratma niteliği 
olan etkenlerin yanı sıra çevreye radyoaktif 
ve/veya elektromanyetik etkisi olabilecek 
etkinliklerin Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Uygulama Yönetmeliği‘nin öngördüğü 
bütün koşullara uyması gerekiyor.

*Kuruluşların ve birimlerin kullanımlarına 
tahsis olunan mekanlarda ETGB’nin araç 
trafiği yükünü arttırıcı, depolama yapma 
türünde etkinliklerine izin verilmiyor.

*Firmaların ETGB’de sürdürdükleri 
etkinliklerinin ETGB’ye kabul esaslarına, ilgili 
yasa, yönetmelik ve tebliğlere uygunluğu 
denetleniyor. Gereken durumlarda firma, 
ATAP AŞ tarafından uyarılıyor, uyarıların 
gereği yerine getirilmediği durumlarda ilgili 
firmaların sözleşmeleri feshediliyor.

ETGB’deki kuruluşlara ATAP A.Ş’nin  sunduğu hizmet ve destekler ile devletin verdiği destek ve teşvikler:

da Anadolu Üniversitesi’nde ARİNKOM 
TTO ve Osmangazi Üniversitesi’nde ET-
TOM TTO üniversite-sanayi işbirliğinde 
etkin ara yüz kuruluşları olarak Eskişe-
hir ve bölgesinde araştırma, teknoloji ge-
liştirme, inovasyon ve teknoloji tabanlı 
girişimcilik faaliyetlerini geliştirme he-
defiyle faaliyetlerini sürdürüyor. Bu kap-
samda ATAP, ETGB’de yer alan şirketler-
le diğer teknoloji veya Ar-Ge kurum ve 
kuruluşları arasında kurulacak üniver-
site-sanayi işbirliğini en verimli şekilde 
gerçekleştirme adına ARİNKOM ve ET-
TOM ile işbirliği protokolü imzalayarak, 
tarafların katma değer üretecekleri ortak 
çalışma alanı oluşturulmasına ön ayak 
oldu” dedi.

Şu ana kadar 307 proje geliştirildi
ETGB bünyesinde şu anda 81 firma-
nın Ar-Ge çalışması yaptığı bilgisini ve-
ren Özaydemir, akademisyen köken-
li girişimcilerin kurduğu 32 firmanın 
ise ETGB’nin üniversitelerdeki yerleş-
kelerinde faaliyet gösterdiğini açıkladı. 
ETGB’de faaliyet gösteren şirketler ara-
sında yazılım firmalarının yoğunluk-
ta olduğunu belirten Özaydemir, şunla-
rı kaydett: “ETGB’de girişimci firmalar 
bu güne kadar 307 proje üretti. Bu proje-

lerin 164’ü devam ederken diğer proje-
ler tamamlandı. Ayrıca ETGB’de patenti 
alınan 15 proje ve iki faydalı model bulu-
nurken, 12 proje ise tescillenme için onay 
aşamasında. Özellikle alınan her paten-
tin ileri teknoloji ürününe dönüştürül-
mesi önemli. ETGB’de yapılan Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda üretilen ve Tek-
nolojik Ürün Belgesi almış ürünler, se-
ri üretim imkanını da sağlıyor. Eskişe-
hir OSB içinde bulunan ETGB yerleşke-
si, 510 dönüm alana sahip. Bu büyüklükte 
altyapısı tamamlanmış bir alan Türki-
ye’deki teknoloji geliştirme bölgeleri 
içinde az sayıda bulunuyor. Diğer taraf-
tan Eskişehir’de kurulan ve faaliyetlerini 
sürdüren Eskişehir-Kütahya-Bilecik Se-
ramik Kümesi, Havacılık Kümesi, Ray-
lı Sistemler Kümesi de Ar-Ge ekosiste-
minin ayrılmaz bir parçası durumunda. 
Gelecekte bu kümeler ve kümelerin pay-
daşlarıyla önemli Ar-Ge çalışmaları ya-
pılacak. Özellikle yeni Ar-Ge Teşvik Ya-
sası kapsamında sipariş üzerine Ar-Ge 
ve tasarım yapılmasının önünün açılma-
sı ve teşvik edilmesi ETGB’ye olan ilgiyi 
arttıracağını düşünüyoruz. Bu nedenle 
ETGB, OSB yerleşkesinde Ar-Ge, tasa-
rım ve üretime yönelik bir anlayışla yeni 
bir binanın proje çalışmalarına başladı.”
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TTO’lar, üniversite ile özel 
sektörün arayüzü konumunda

Anadolu Üniversitesi Ar-Ge ve İnovas-
yon Koordinasyon Birimi (ARİNKOM 
TTO) ve ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofi-
si Uygulama ve Araştırma Merkezi (ET-
TOM) de bağlı oldukları üniversitelerin 
teknoloji transfer ve bilgisinin ticarileş-
me potansiyelini; bölge, ülke ve dünya 
yararına kullanılmasını sağlamak ama-
cıyla kuruldu.  

"ARİNKOM TTO, üniversite ve sektörde 
girişimcilik kültürünü geliştiyor"
2013 yılında faaliyete geçen ARİN-
KOM TTO, çalışmalarına TÜBİTAK 
1513 programı destekli bir arayüz ola-
rak devam ediyor. Üniversite ve sektö-
rün ulusal ve uluslararası kaynaklardan 
daha fazla yararlanmasına yönelik pro-
jeler geliştiren ARİNKOM TTO, Anado-
lu Üniversitesi’nin güçlü olduğu bilim-
sel alanlarda ulusal ve uluslararası proje 
desteklerinin artırılması ve büyük pro-
jelere paydaş olarak girilmesi için giri-
şimlerde de bulunuyor. ARİNKOM TTO, 
hem üniversite içinde hem de sektörde 

girişimcilik kültürünün geliştirilmesine 
katkıda bulunuyor. TTO, aynı zamanda 
üniversite kaynaklı buluşların koruma 
altına alınarak, kullanıma sunulmasını 
sağlamak yönünde de faaliyetler gerçek-
leştiriyor. 

ARİNKOM TTO’nun sunduğu hiz-
metleri ise proje bilgilendirme ve destek 
hizmetleri, fikri hak süreçleri için des-
tek hizmetleri, teknogirişim ve serma-
ye desteklerine erişim ve bilgilendirme 
hizmetleri, teknoloji değerleme hizme-
ti başlıkları altında toplamak mümkün. 

Öte yandan Teknoloji Transfer Sa-
nayi ve Ticaret (ANATEK) 2013 yılın-
da Eskişehir Teknoloji Geliştirme Böl-
gesi Anadolu Teknoloji Araştırma 
Teknoparkı'nda kurulmuş bir Ar-Ge şir-
keti olarak hizmetlerini sürdüyor. ANA-
TEK çatısı altında, özel sektör ve araş-
tırmacılardan gelen fikirlerin projelen-
dirilmesi, gerçekleşen projelerden çıkan 
ürün ve hizmetlerin ticarileştirilmesi, 
proje öncesi ve sonrasında fikri hakların 
paylaşımı, tüm hukuki ve mali organi-

zasyon süreci yönetiliyor.

ETTOM, EGGA projesi ile 90 
öğrenciye girişimcilik eğitimi veriyor
ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisi Uygu-
lama ve Araştırma Merkezi (ETTOM) 
ise buluşçular, yenilikçiler ve girişim-
cilerin, fikir ve önerilerini fikirden uy-
gulamaya geçirilip ticarileştirilmesine 
odaklanmış durumda. ETTOM; tekno-
loji transfer ekosistemini, ülke ekono-
misi ve üniversite için faydaya dönüştü-
rülmesinde bir değer oluşturma zinciri 
şeklinde tanımlıyor. TTO, bu doğrultu-
da etkinliklerini planlayarak, hayata ge-
çiriyor. Özellikle genç girişimciler için 
KOSGEB ve TUBİTAK işbirliği ile giri-

şimcilik sertifika programları düzenle-
yen ETTOM; üniversite bünyesinde ön 
kuluçka ve kuluçka merkezleri ile ESO-
GÜ meşelik yerleşkesinde bulunan tek-
noparkın entegrasyonunu sağlıyor. Ofis, 
böylece ön lisans, lisans ve lisans üstü 
düzeyde öğrencilerin iş fikirlerinin ileri 
düzeye taşınmasında sistematik bir yak-
laşım sergiliyor. Ayrıca ön kuluçka 'Lar-
va' ve hızlandırıcı 'Pupa' da TÜBİTAK 
desteği ile kurulan ESOGÜ Girişimci 
Güçlendirme Ağı (EGGA) projesi ile her 
eğitim öğretim döneminde 90 öğrenci 
ve 30 akademisyene girişimcilik eğitim-
leri veriliyor ve bu eğitimleri başarı ile 
tamamlayanlar TÜBİTAK ve KOSGEB 
onaylı sertifikalarını alabiliyor.  

Teknoloji firmalarının hızlı bir şekilde gelişen sanayi 
alanında yer almasının başlangıç noktasında, 
üniversitelerin teknoloji transfer ofisleri (TTO) önemli 
rol oynuyor. Eskişehir ve ilin bulunduğu bölgedeki 
araştırma, teknoloji geliştirme, inovasyon ve teknoloji 

tabanlı girişimcilik faaliyetlerine ivme kazandırmak için çalışmalar 
yapılıyor. Kentteki Anadolu Üniversitesi ve Eskişehir Osmangazi 
Üniversitesi (ESOGÜ), son birkaç yılda hayata geçirdikleri projeler 
ile ses getirmeye başladı. Söz konusu üniversitelere bağlı TTO’lar 
üniversite ile özel sektörün birbirlerine daha kolay ulaşıp, 
profesyonel iş birliği yapabilmelerinde arayüz konumunda ve bu 
alanda kilit rol oynuyor. 
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Savronik’ten Ar-Ge’ye 
dayalı ürün ve sistemler  
Sektördeki 30’uncu yılını kutlayan Sav-
ronik, yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla 
müşterilerine katma değeri yüksek, tek-
noloji odaklı ürün ve hizmetler sunuyor. 
Kuruldukları günden itibaren belirle-
dikleri hedeflere sırasıyla ulaştıklarına 
dikkat çeken Savronik Yönetim Kurulu 
Başkanı Kenan Işık, bu durumun hem 
firmalarına hem de Türkiye’ye önem-
li değerler kazandırdığını ifade etti. 
Savronik’i kurduklarında en uygun lo-
kasyonun Eskişehir olduğunu düşün-
düklerini anlatan Işık, “Eskişehir’in 
eğitim kalitesi yüksek üniversiteleri, 
yetişmiş insan gücü, ulaşım yollarının 
kavşak noktasında bulunması, havacı-
lık ve savunma sektörlerindeki sanayi 
geçmişi, düşüncemizi destekleyen un-
surlar oldu. İşe başlarken dışa bağımlılı-
ğı azaltma hedefiyle yola çıktık. Zaman-

la bir adım daha ileri giderek yüksek 
teknolojilere sahip ülkelere bile ihracat 
yapar duruma geldik” dedi.

“Küresel rekabet için yerli 
firmalar güç birliği yapmalı”
İnsan gücüne yapılan yatırımın hem 
Ar-Ge’ye hem de ülkeye yapıldığını be-
lirten Işık, yaptıkları Ar-Ge çalışmala-
rıyla sektörde birçok ürün ve sisteme 
imza attıklarını kaydetti. Savronik ola-
rak savunma, havacılık ve raylı sistem-
ler konusunda sektörün önde gelen fir-
maları arasında yer aldıklarının altını 
çizen Işık, bu sektörlerde varlığını sür-
düren ve geçmişleri uzun yıllara daya-
nan şirketlerle rekabet edilmesi için 
yerli firmaların birlikte hareket etmesi 
gerektiğini söyledi. Yerli firmaların ya-
kaladığı başarının tek başına yeterli ol-

mayacağını, bir noktadan sonra serma-
ye, işgücü ya da kaynaklara ulaşım gi-
bi konularda yetersiz kalacaklarını ileri 
süren Işık, büyümek isteyen yerli firma-
ların karşısında bu engellerin durduğu-
nu ve bunları tek başına aşabilecek güce 
sahip özel yerli kuruluş sayısının çok az 
olduğunu kaydetti. Çalıştıkları sektör-
lerde birkaç firma dışında en büyük alı-

cıların kamu kurumları olduğunu bil-
diren Işık, “Son dönemde devletin bu 
konuda önemli destekleri var. Firmala-
rın bu destekleri rehavete kapılmadan, 
ciddiyetle kullanıp büyümeleri gereki-
yor. Devletin savunma, havacılık ve ray-
lı sistemlere olan yatırımları çok yüksek 
seviyede ve yerli üretime verilen destek 
çok önemli. Tüm yerli firmalar bu süreci 
doğru kullanıp, uluslararası arenada yer 
alabilmek için kendilerini geliştirmeli. 
Bu süreç içinde güç ve iş birliği ise çok 
önemli” şeklinde konuştu.
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Faydam, firmalara avantajlı 
veri yönetim hizmeti veriyor

Dilişim, butik projelerle firmaların 
rekabet gücünü artıracak 

Teknoloji ve inovasyon konusunda faali-
yet gösteren Faydam, nesnelerin interne-
ti alanında kullanılan akıllı veri toplama 
ve yönetim cihazlarının tasarım, geliştir-
me ve üretim çalışmalarına başladı. Veri 
toplama ve ölçümleme sistemlerine yö-
nelik olarak 2012’de Faydam Datalogger 
konseptini geliştirdiklerini söyleyen Fay-
dam firma ortağı Haluk Erden, geliştir-
dikleri inovatif projelerle yakın geleceğin 
yön vericisi nesnelerin interneti alanında 
da önemli çalışmalara imza attıklarını ak-
tardı. Şu anda nesnelerin interneti kapsa-
mında kan bankaları, çevre, ürün izleme, 
içme ve kullanma suları, atık su yöneti-
mi konularında kurulum ve veri yönetim 
hizmeti verdiklerini anlatan Erden, “Ge-
liştirdiğimiz inovatif ürünlerimizde, ra-
kip ithal sistemlere göre müşterilerimize 
maliyet avantajı ile birlikte kolay entegre 
edilebilir bir sistem sağlıyoruz” dedi.

Geçen yıl bir çok projeye imza attıkla-
rını açıklayan Erden, “Türk Kızılay Kan 
Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
tüm Türkiye’deki kan bankalarında kan 
saklama dolaplarının sıcaklık ve ortam 

nem takibini tasarladığımız düşük akım 
çeken kablosuz veri toplama ve yönetim 
cihaz ve yazılımlarını gerçekleştirdik. 
Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları da-
hilinde içme suyu kuyularının bir kısmın-
da içme suyu klor dozlamasının uzaktan 
takip ve yönetimi projemizi faaliyete ge-
çirdik. Kayseri OSB’de ön arıtma sistem-
leri çıkışında gerçek zamanlı ph takip ve 
yönetim sistemini teslim ettik. İçme suyu 
sektörünün birçok lider firmasında uzak-
tan su debisi kontrol ve yönetimi proje-
lerini hayata geçirdik” şeklinde konuştu.

Teknoloji firması Dilişim, büyük veri ve 
Türkçe dil yapısını anlayan kurumsal ara-
ma motorlarına yönelik geliştirdiği bu-
tik projelerle firmaların rekabet gücünü 
artırmayı planlıyor. Anadolu Üniversi-
tesi Teknopark’ta 2009’da faaliyete baş-
ladıklarını hatırlatan Dilişim firma sa-
hibi Özgür Yılmazel, firmaların büyük 
veri alanındaki ihtiyaçlarına özel proje 
geliştirdiklerini, kurumsal arama mo-
toru ve Türkçe doğal dil işleme yetenek-
leri konusunda çözümler sunarak eği-
timler verdiklerini söyledi. Dilişim ola-
rak Türkiye’de ticari amaçlı kullanılan 
Hadoop Cluster’ı kurarak halen bakım 
ve danışmanlığını yaptıklarını aktaran 
Yılmazel, “Cloudera sertifikalarımızla 
Türkiye’nin önde gelen firmalarına eği-
tim ve proje danışmanlığı hizmeti veriyo-
ruz. 16 Ar-Ge mühendisiyle güçlü bir eki-
be sahibiz. Büyük veri alanında lider fir-
ma olma yolunda ilerliyoruz” dedi.

Şirketlerin orta ve uzun vadede kendi 
büyük veri uzmanlarını barındırmaları-
nın ve bu alana yatırım yapmalarının öne-
mine dikkat çeken Yılmazel, Dilişim ola-

rak Türkiye ve dünya pazarındaki bu açığı 
kapatmak amacıyla her geçen gün büyü-
meye devam ettiklerini kaydetti. Cloude-
ra büyük veri eğitimlerini açık veya kapa-
lı olarak düzenleyebildiklerini söyleyen 
Yılmazel, bu alanda verdikleri Cloudera 
eğitimlerini Cloudera Developer Spark 
and Hadoop, Cloudera Administrator, 
Cloudera Data Analist, Cloudera Apache 
Spark, Cloudera Essentials for Hadoop 
şeklinde sıraladı.
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Bilet Eğitim, 
Bilim 
Merkezleri’ne 
yerli materyal 
geliştirecek

Teknotam, müşteriye özel 
teknoloji ürünü üretiyor

Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı 
(ATAP) bünyesinde 2013’te kurulan Bilet 
Eğitim, 81 ilde kurulması planlanan Bi-
lim Merkezleri’ne yerli fen ve matematik 
materyali geliştirmek amacıyla çalışma-
lara başladı. Bilet Eğitim’in TÜBİTAK’ın 
1512 Girişimcilik Programı kapsamın-
da kabul edilen projeyle kurulduğunu 
söyleyen Bilet Eğitim ortağı Gökhan Se-
rin, TÜBİTAK’ın 1511 Öncelikli Alanlar 
projesine yaptıkları ‘Matematik Sergisi’ 
isimli proje başvurularının kabul edildi-
ği bilgisini verdi. Proje kapsamında orta-
ya çıkacak ürünlerin tamamen özgün ve 
yenilikçi ürünler olacağına dikkat çeken 
Serin, “Biz bir Ar-Ge firmasıyız ve geliş-
tirdiğimiz ürünlerin özgün olması da en 
temel özelliğimiz. 18 aylık proje süresince 
somut materyaller, poster tarzı ve atölye 
çalışmalarına yönelik materyaller olmak 

üzere toplamda 25 ila 30 farklı ürün geliş-
tirmeyi planlıyoruz” dedi.

TÜBİTAK’ın koordinasyonuyla bu se-
neden itibaren büyükşehirlerde, 2023 
itibarıyla da Türkiye’nin 81 ilinde Bi-
lim Merkezleri’nin kurulması planlan-
dığını anlatan Serin, Türkiye’de Bilim 
Merkezleri’nin içini donatacak ürünle-
rin genel olarak ithal edildiğini aktardı. 
Bu ihtiyaçtan yola çıkarak proje geliştir-
diklerini açıklayan Serin, “Geliştirdiği-
miz ürünlerin seri üretimini yapacak fir-
ma arayışındayız. Materyallerde farklı 
malzemeler kullanıldığı için ahşap, me-
tal, plastik gibi işleme yeteneğini bünye-
sinde barındıran üretici bir firma olması 
lazım. Aksi durumda ayrı ayrı uğraşılma-
sı gerekecek. Bu kapsamda üretim yapan 
firmalarla iletişime geçmemiz gerekiyor” 
diye konuştu.

Ar-Ge süreçlerinin tümünün yerli oldu-
ğunu belirten Teknotam Teknoloji Araş-
tırma ve Geliştirme Merkezi kurucusu 
Ali Adil Ünlükal, müşteriye özel teknoloji 
ürünü ürettiklerini söyledi. Müşterin is-
tediği yazılımı, donanımı ya da her ikisi-
nin birleşiminden oluşan teknoloji ürü-
nünü sıfırdan geliştirebileceklerini anla-
tan Ünlükal, “Bunun yanı sıra var olan bir 
ürüne müşterimizin istediği kabiliyeti 
katabilir, teslimat sonrasında da istenen 
değişiklikleri yapabiliriz” dedi. 

Bağımsız teknoloji ürünü geliştirme 
konusundaki tecrübeleri sayesinde iste-
nilen ürün üzerinde müşterilerini yön-
lendirebildiklerini vurgulayan Ali Adil 
Ünlükal, “Müşterilere sistem mühendis-
liği desteği de verebiliyoruz. Ayrıca, fir-
malar verimliliği artırmak, herhangi bir 
eksikliğini gidermek için de bizimle irti-
bata geçebiliyor” diye konuştu. Ünlükal, 
Teknotam’ın müşteriden aldığı siparişi 
teslim ettikten sonra da hizmetinin de-
vam ettiğini ifade ederek, “Tüm testleri 
ile çalıştığı ispat edilmiş ürünün tesli-
minden sonra dahi müşterimize her ko-

nuda destek vermeye devam ediyoruz. 
Bununla birlikte, seri üretime geçen bir 
teknoloji ürününün tüm fikri ve sınai 
haklarını devrediyoruz. Yani proje üze-
rine yapılacak tüm satış, pazarlama, üre-
tim süreçleri üzerine tek hak sahibi müş-
terimiz oluyor” açıklamasını yaptı.  

Teknotam’ın bilişim sektöründeki tüm 
gelişmeleri yakından takip ettiğine vurgu 
yapan Ali Adil Ünlükal, şunları kaydetti: 
“Müşterilerimiz gerek savunma sanayii 
gerek müşteri elektroniği alanında ge-
rekse bir sisteme çözüm anlamında ge-
liştirilecek her türlü teknoloji ürünü için 
bize başvurabilir.”
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WERI, Ar-Ge’yi 
sosyal bilimler 
alanında yapıyor

Piton, ‘IoT’ alanında yeni 
projelerini sunmaya hazırlanıyor

Sosyal bilimlerde Ar-Ge alanında yap-
tıkları araştırmalarla kamu ve özel sek-
törün yatırımlarında önlerini görmesi-
ni sağladıklarını belirten WERI (World 
Economic Research Institute) Kurucusu 
Yılmaz Kılıçaslan, Ar-Ge çalışmalarının 
sonunda bir mühendislik ürünü oluştu-
rulması gerektiğine dair yanlış bir algının 
olduğunu dile getirdi. Kılıçaslan, bu dü-
şüncenin aksine Ar-Ge’yi sosyal bilim-
ler alanında yaptıklarını kaydetti. Özel 
sektör ya da kamu sektörü için politika 
önerisinde bulunduklarına dikkat çeken 
Kılıçaslan, “Kamu ve özel sektörün işine 
yarayacak politikalar üretip, karar meka-
nizmalarına bunu iletmeyi ve ekonomik 
hareketliliğin önünü açmayı hedefliyo-
ruz. Örneğin 2014 yılında ücret verimlilik 
ilişkisi ile ilgili bir araştırma yaptık ve kü-
çük ölçekli firmalarda yapılan ücret artış-
larının verimliliğe katkısının daha büyük 
olduğunu saptadık ve önerdik. Ardından 
asgari ücret düzenlemesinde bir iyileştir-
me söz konusu oldu” diye konuştu.

İşgücü alanında eğitim-istihdam 
uyumsuzluğunun araştırılması ve çö-
zümüne ilişkin bir Avrupa Birliği proje-
sini yürüttükleri bilgisini veren Yılmaz 
Kılıçaslan, “Araştırmamızın amacı yük-
sek öğrenimden mezun olan çalışanla-
rın doğru kariyer planlaması yaparak, 
asıl uzmanlık alanında istihdam edil-
melerini ve eğitim istihdam uyumsuz-
luğunun nasıl azaltılabileceğine ilişkin 
bir metod önerisi sunuyor” dedi. Ana-
dolu Üniversitesi’nin yürütücülüğün-
de devam eden projeye Almanya, Çek 
Cumhuriyeti ve İngiltere’den kurumla-
rın katıldığına dikkat çeken Kılıçaslan, 
bu proje sonunda eğitim-iş uyumsuzlu-
ğunun azaltılması ile ekonominin önem-
li bir verimlilik kazancı sağlayacağının 
altını çizdi.

Yazılım teknolojileri alanında kurum ve 
kuruluşlara özelleştirilmiş çözümler su-
nan Piton Ar-Ge ve Yazılım Evi, nesne-
lerin interneti (IoT) alanında yeni proje-
leri ortaya çıkarmaya hazırlanıyor. Piton 
Ar-Ge ve Yazılım Evi’nin 2006 yılından 
bu yana farklı sektörlerde hizmet veren 
birçok kamu kurumu ve bilinirliği yüksek 
işletmeler için özgün yazılımlar geliştir-
diğini belirten Mustafa Güneş, “Müşteri-
lerimizin mevcut ihtiyaçlarını ve istekle-
rini hızlı bir şekilde çözüme kavuşturur-
ken, verdiğimiz hizmetin sürdürülebilir 
olması temel hedefimiz” dedi.

Yaptıkları işi teknoloji terziliği olarak 
yorumlayan Mustafa Güneş, “Biz, paket 
yazılım geliştirmiyoruz. Çünkü, her iş-
letmenin ihtiyacı birbirinden farklı. Ya-
zılımlarımızı müşterinin mevcut ihti-
yaçlarını çözecek ve ilerideki muhtemel 
ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde oluş-
turuyoruz. Güncel teknolojilerle en uy-
gun çözümleri sunuyor, kurulum sonra-
sında da sürekli destek veriyoruz. Bu da 
işletmelere güven veriyor” diye konuştu. 
Temel çalışma alanlarının başında akıl-

lı ulaşım sistemlerinin geldiğini ifade 
eden Güneş, bu alanda da özellikle raylı 
sistemlere odaklandıklarını söyledi. Gü-
neş, akıllı ulaşım sisteminin ulaşım hiz-
meti veren tüm işletmelerin ihtiyaç duy-
duğu, ERP yetenekleri ile birlikte işletim 
ve hat/ trafik planlama, akıllı yolcu bilgi-
lendirme sistemi, araç izleme ve kontrol 
merkezi sistemi, filo yönetim sistemi gibi 
birçok ihtiyacı tek bir çatı altında topla-
yan entegre bir sistem olduğunun altını 
çizdi. Ulaşım işletmelerinde ‘verimliliği 
nasıl artırırız, yolcu memnuniyetini nasıl 
sağlarız’ sorularına yanıt aradıklarını ifa-
de eden Güneş, bu konularda Ar-Ge faali-
yetleri yürüttüklerini dile getirdi.
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MDA, seramik 
kesici uçta 
seri üretime 
geçecek

Secant, mühendislik katılmış 
kompozit çözümleri ile iddialı

Seramik kesici uç ve aşınmaya dayanık-
lı malzeme geliştirme alanında faaliyet 
gösteren MDA, seramik kesici uçta se-
ri üretime geçmeyi planlıyor. MDA’nın 
2004’te kurulduğunu hatırlatan MDA 
İleri Teknoloji Seramikleri firma orta-
ğı Servet Turan, başta Sialon esaslı se-
ramikler olmak üzere seramik-seramik 
ve seramik-metal kompozit malzemele-
ri üzerine araştırma, teknoloji geliştir-
me, uygulama ve pilot çaplı imalat hizme-
ti verdiğini aktardı. MDA’nın kuruluşun-
dan bu yana Türkiye’de ilgilenen bir firma 
bulamadıklarından yurtdışındaki bir şir-
ketle Ar-Ge işbirliği yaptıklarını söyle-
yen Turan, bu yılın MDA için üretim ala-
nında bir dönüm noktası olacağını ifade 
etti. Türkiye’de seri olarak oksit dışı se-
ramik kesici uç üretebilen ilk firma ola-
caklarını ileri süren Turan, “Hali hazırda 
1 milyon adede kadar kesici uç üretebile-
cek her türlü teknik altyapıya sahibiz. Yı-

lın ikinci yarısında Ar-Ge çalışmalarıyla 
geliştirdiğimiz ürünlerin Türkiye’de seri 
üretimine geçmeyi planlıyoruz. Özellikle 
aşınma dayanımı yüksek olan ürün, oto-
motivden havacılık sektörüne kadar bir-
çok yerde kullanılıyor. Ürünümüz 1000 
ila 1200 santigrat derecelere kadar daya-
nıklı, aşınma oranı düşük, reaksiyonlara 
ve kırılmalara karşı dayanıklılığı da son 
derece yüksek. Özellikle Türkiye’de kesi-
ci uçları kullanan firmalarla yapıcağımız 
işbirliğiyle bu tür teknolojileri daha da 
ileriye taşımayı hedefliyoruz” dedi.

Eskişehir Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde faaliyet gösteren Secant, ileri 
kompozit malzeme uygulamaları ve zırh 
sistemleri konusunda sektöre yeni bir 
anlayış getirmeyi hedefliyor. Başvurduk-
ları ulusal ve uluslararası teşvik ve hibe 
programlarının sonucunu beklediklerini 
ifade eden Secant Teknoloji Geliştirme 
Genel Müdürü Yılmaz Erbil, teknoloji ve 
bilgi yoğun sektörlerin ihtiyaçlarına uy-
gun inovatif çözümler geliştirdiklerini 
söyledi.

Savunma, havacılık, makine sanayii ve 
ulaştırma sektörlerinde mühendislik ve 
Ar-Ge tabanlı çözümler sunduklarını be-
lirten Erbil, “Konusunda uzman bir eki-
be sahibiz. Aynı zamanda geniş bir da-
nışman ağı içinde ihtiyaç duyduğumuz 
teknik desteği sağlıyoruz. Mühendislik 
faaliyetlerimizi kompozit mühendisli-
ği, zırh sistemleri mühendisliği ve tasa-
rım mühendisliği olarak üç temel başlık 
altında topladık. Savunma ve havacılık 
sanayii başta olmak üzere farklı sektörel 
uygulamalara yönelik ürün/sistem ge-
liştirme ve ileri kompozit yapı tasarım 

ve imalatı noktasında çözümler sunuyo-
ruz” dedi.

Türkiye’de özellikle kompozit mühen-
disliği diye bir algının bulunmadığını be-
lirteren Erbil, sektördeki yerli firmaların 
genellikle nitelikli ürün geliştirmekten 
çok imalat ağırlıklı çalışmalar yaptıkları-
nı vurguladı. Kamunun sağladığı fon des-
teklerinin yanında özel sektörün küresel 
ölçekte rekabetini artıracak çalışmaların 
yapılmasını isteyen Erbil, bu noktadaki 
boşluğu doldurmak adına kompozit ürün 
tasarımı, analizi ve testlerini de içeren 
bir çerçevede kompozit mühendisliği ça-
lışmalarına odaklandıklarını ifade etti.
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SAM, UFUK 2020 projesiyle marka bilinirliğini artıracak
Seramik kaplama malzemeleri, sağlık ge-
reçleri, refrakterler, sofra eşyaları, sera-
mik boya ve hammadde üreticilerine yö-
nelik alanlarda Ar-Ge faaliyetleri yürü-
ten Seramik Araştırma Merkezi (SAM), 
UFUK 2020 projelerinde de rol alarak, 
küresel ölçekte bir araştırma merkezi ol-
mayı hedefliyor.

SAM’ın seramik sektörünün geneline 
hizmet veren tek Ar-Ge merkezi olduğu-
nu ifade eden SAM Ar-Ge Koordinatörü 
Alpagut Kara, “Mevcut durumda seramik 
sektörünün yüzde 90’ı işbirliği ortağımız. 
Türkiye’de bu modelde ve sektör ile bu 

kadar yakından çalışan başka bir Ar-Ge 
merkezi hali hazırda bulunmuyor. Hede-
fimiz ise bilinirliğimizi yutiçinde artıra-
rak, bu bilinirliği yurtdışına da taşımak” 
dedi. 

SAM, 19 ortaklı yapıya sahip
SAM’ın seramik sektöründe faa-
liyet gösteren 19 ortak ve Anadolu 
Üniversitesi’nin eşit ortaklığında şir-
ketleşerek, üniversite-sanayi ortak-
lı bir yapıya sahip olduğunu anlatan Ka-
ra, şöyle devam etti: “SAM, Anadolu 
Üniversitesi’nin altyapı ve personel des-

teğiyle faaliyet gösteriyor. Ar-Ge projele-
ri kapsamında gerekli görüldüğü durum-
larda analitik cihazlar ve üretime yönelik 
yatırımlar, SAM’ın kendi finans kaynak-
larıyla sağlanıyor. SAM’ın kendi imkanla-
rı dahilinde donanım temini yoluna gide-
rek, işbirliği ortaklarının taleplerini hızlı 
ve güvenilir biçimde karşılamaya gayret 
ediliyor.” Alpagut Kara, amaçlarının biri-
nin de işbirliği ortaklarına gündemlerini 
oluşturan teknik konularda eğitim hiz-
meti sunmak ve belli aralıklarla çalıştay-
lar düzenleyerek, bilgi paylaşımının art-
masını sağlamak olduğunu kaydetti. 

2N İnovasyon Ar-Ge Ltd. Şti.
www.2innovation.eu

ACD Bilgi İşlem Bilgisayar Yazılım Hizmetleri  
San. Ve Tic. Ltd. Şti.

www.acd.com.tr

AİBİS Bilişim Plastik İnş. Kablo San. Tic. A.Ş.
www.aibis.com.tr

ALLEGRO ÖZEL EĞİTİM VE TEKNOLOJİ 
PROGRAMCILIK MEDİKAL SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ccingi@gmail.com

ALPATA Teknoloji Yazılım ve Bilişim  
Hiz. San. Tic. A.Ş.

www.alpatateknoloji.com

ANATEK TEKNOLOJİ TRANSFER  
SAN. VE TİC. A.Ş.

yerkoc@anadolu.edu.tr

APAKBIOFARMA BİYOTEKNOLOJİ KİMYA 
MÜH. LAB. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

www.apakbiofarma.com

ARGISTO Elektronik Bilişim Danışmanlık  
San. Tic. Ltd. Şti.

www.argisto.com.tr

BADEBİO Biyoteknoloji San. Tic. Ltd. Şti.
www.badebio.com

BERKER Nanoteknoloji Kimyevi Maddeler 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

berkerhusam@gmail.com

BDH Bilim Deney Havacılık  
San. ve Tic. Ltd. Şti.

ftunca@anadolu.edu.tr

BİLET Özel Eğitim Öğretim Hiz. Eğt. Ürün. 
Ar-Ge Dan. San. Tic. Ltd. Şti.

www.biletegitim.com

BİLTAY Teknoloji Tlkm San. Tic. Ltd. Şti.
www.biltay.com.tr

BİONKİT Ltd. Şti.
www.bionkit.com

BORTEK Bor Teknolojileri ve Mekatronik 
San. Tic. A.Ş.

www.borteknolojileri.com

CVM Coğrafi Veri Modelleme  
San. Tic. Ltd. Şti.
www.cvm.com.tr

ÇMS Ar-Ge Danışmanlık ve Yazılım  
Tic. Ltd. Şti.

www.cmscetinmakina.com

DİLİŞİM Bilgi Bilgisayar ve İletişim  
Tek. San. Tic. Ltd. Şti.

www.dilisim.com

DORLİON Endüstriyel Tasarım, Yazılım 
Geliştirme,Danışmanlık Ltd.Şti.

www.dorlion.com

DÜŞYERİ Yapım Yayın San. Tic. Ltd. Şti.
www.dusyeri.com.tr

ECAY Teknoloji Araştırma Geliştirme Üretim 
Dan. Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.

www.ecay.com.tr

EFE EROĞLU Bilişim Teknolojileri İnş. San. 
Tic. Ltd. Şti.

www.enlil.com.tr

EKS Yazılım ve Danışmanlık
www.eksbt.com

ELTAGRON Elektronik Bilişim Makina  
San. Tic. Ltd. Şti.

www.eltagron.com.tr

ENBİYO Endüstriyel Biyoteknoloji Ar-Ge  
San. Tic. Ltdi. Şti.

bitkilerim@gmail.com

ENKOM Otomasyon Yazılım ve Elektronik  
Sa. Tic. Ltd. Şti.

www.enkom.com.tr

ENTEKNO Endüstriyel Teknolojik ve Nano 
Malzemeler San. Tic. Ltd. Şti.
www.enteknomaterials.com

ERENDİZ Süperbilgisayar San. Tic. Ltd. Şti.
www.erendiz-superbilgisayar.com.tr

ESALBA Metal Sanayi ve Tic. A.Ş.
www.esalba.com

ESENJA Enerji Yönetimi ve Müh. Mak. El. 
Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.

www.esenja.com

ESTER Elektronik Sistem Müh.  
Tah. San. Tic. Ltd. Şti.

www.ester.com.tr

 

EVOSOFT Yazılım Bilişim Ltd. Şti.
www.evosoft.com.tr

FAYDAM Elektronik Gereçler  
San. Tic. Ltd. Şti.

www.faydam.com

GEMBA Danışmanlık Engin Eroğlu
www.gembadanismanlik.com

HAVEN Havacılık Enerji Müh.  
Tic. San. Ltd. şti.

hikmetkarakoc@gmail.com

HİSBİM Bilgi ve İletişim Tek. San. Tic. A.Ş.
www.hisbim.com

IMQ Primacontrol Lab. San. Tic. Ltd. Şti.
www.imqprimacontrol.com.tr

İLKSEM Mühendislik ArGe Eğitim ve Proje 
Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti.

www.ilksem.com

İNCİR Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.
www.incirrd.com

İNOVASYON Mühendislik Teknoloji 
Geliştirme Danışmanlık San. Tic. Ltd. şti.

www.inovasyonmuhendislik.com

KARAKULLUKÇU Danışmanlık A.Ş.
www.kanunum.com

KAREL Makine San. Tic. Ltd. Şti.
www.karelmakine.com

KAREN Biyoteknoloji Kimya Gıda Müh.  
Lab. Saan.  Tic. Ltd. Şti.

www.karenbiotech.com

KORLOG Araştırma Geliştirme Bilgisayar 
Makina İnş. San. Tic. Ltd. Şti.

www.korlog.com

LİDER Teknoloji Geliştirme Müh.  
Taah. San. Tic. Ltd. Şti.

www.liderteknoloji.com

MDA İleri Teknoloji Seramikleri  
San. Tic. Ltd. Şti.

www.mdaseramik.com.tr

Meditagem Mühendislik Araştırma 
Danışmanlık Medikal Cihazlar San. Tic. Ltd. Şti. 

muzafferd@anadolu.edu.tr

METASOFT Bilgisayar Bilgi İşlem Hizmetleri 
San. Tic. Ltd. Şti.

www.metasoft.com

MICROBIOTA Biyoteknolojik Sistemler  
Eğitim Yazılım 

Danışmanlık Ar-Ge San. Tic. Ltd. Şti.
microbiotabiotech@gmail.com

MMD Makine ve Mazleme Tek.  
ArGe Dan. Müh. 

Hiz. San. Tic. Ltd. Şti.
www.mmdtekno.com

MODOYA
abdurrahim.ozcan@modoya.com

NANOTECH İleri Teknoloji Seramikleri  
San. Tic. Ltd. Şti.

www.nanotech.com.tr

OKKASOFT Yazılım
www.okkasoft.com

ORTHOSENSE MEDİKAL ARGE  
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

drnkose@gmail.com

OTEK A.Ş.
OZAN SOYDAN

ozansoydan@gmail.com

PAYRA Tasarım
www.payratasarim.com

PİTON Ar-Ge ve Yazılım Evi
www.piton.com.tr

PROGİNO İnovatif Proje Geliştirme
www.progino.com

PROTEZ Özel Sağlık Hizmetleri Bilişim İnşaat 
Merkezi San. Tic. A.Ş.

www.protez.com.tr

RESİMLİ FİLİM Animasyon Stüdyosu
www.resimlifilim.com

SAM Seramik Araştırma Merkezi A.Ş.
www.seramikarastirma.com.tr

SAVRONİK Elektronik San. Tic. A.Ş.
www.savronik.com.tr

SAVRONİK Sistem Taah. San. Tic. A.Ş.
www.savronik.com.tr

 

SECANT Teknoloji Geliştirme San. Tic. A.Ş.
www.secant.com.tr

SERAMDENT Diş Seramikleri ve Nano Malz. 
San. Tic. Ltd. Şti.

www.seramdent.com
SG Bilgi ve İletişim Tek. Mak. Patent  

San.Tic. Ltd. Şti.
www.sg-innova.com.tr

SKY Bilişim Araştırma Geliştirme Eğitim 
Danışmanlık San. Tic. Ltd. Şti.

www.skybilisim.com.tr

SYM Yazılım ve Bilişim Hizmetleri  
San. Tic. Ltd. Şti.
www.sym.com.tr

TAED Teknoloji Araştırma Eğitim ve 
Danışmanlık Limited Şti

www.taed.com.tr

TE Sistem Elektronik San.Tic. A.Ş.
aoncu@kemsan.com.tr

TEKNOTAM Teknoloji Araştırma ve Geliştirme 
Merkezi San. Tic. Ltd. Şti.

www.teknotam.com.tr

TTL Teknoloji Proje Taah. San.ve Tic. Ltd.Şti.
mail@ttl.com.tr

UMAY Müze Tasarımı ve Teknolojileri
ridvanc@hotmail.com

USG Teknolojik Malz. Ve Çöz. 
San. Tic. Ltd. Şti.

guraykaya@seramdent.com

VISEA İnovaktif Bilgi Teknolojileri  
San. ve Tic. Ltd Şti.

cihantopal@gmail.com

WERI Araştırma, Geliştirme, Eğitim ve 
Danışmanlık  Ltd. Şti.

ykilicaslan@anadolu.edu.tr

YERSİS Analiz Modelleme Eğt. Dan. Hizm. 
San. Tic. Ltd. Şti.

resulcomert@gmail.com

YILDIZ Ar-Ge ve Danışmanlık
myildiz@gmail.com

ZEOPOR Gözenekli Malz. Ar-Ge  
Danışmanlık Ltd. Şti.

demirel0614@gmail.com

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde faaliyet gösteren firmalar:
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ATAP, ETGB Yetenek Envanteri 
ile firmaların önünü açacak

ETGB’de yer alan firmaların üretim be-
ceri ve yeteneklerindeki başarılarını pa-
zarlama ve satışa yansıtmakta bazı sıkın-
tılar yaşadıklarını gözlemlediklerini söy-
leyen Ali İhsan Karamanlı, firmaların şu 
ana kadar gerçekleştirilen satış değerle-
rinin ötesine geçmelerinin kaçınılmaz 
olduğunun altını çizdi. Hazırladıkları 
ETGB Yetenek Envanteri ile firmaların 
içinde bulunduğu darboğazı aşmalarını 
hedeflediklerini belirten Karamanlı, en-
vanterle ayrıca bölgedeki Ar-Ge ve ino-
vasyon yeteneklerini küresel, ulusal ve 
bölgesel problemlerin çözümüne yön-
lendirmeyi amaçladıklarını aktardı. En-
vanterin katkılarıyla firmalarla işbirliği 
ve dayanışma içinde önemli mesafeler 
alacakları inancında olduklarını söyle-
yen Karamanlı, “ETGB için hazırlanan 
envanter uzun süren bir çalışmanın so-
nucudur. Çalışma süreci stratejik plan-
lama çalışmaları ile başladı, bu dönemde 
bölgede yer alan Ar-Ge firmalarının ka-
tılımıyla çalıştaylar gerçekleştirildi. De-
vamında genel katılımlı bir çalıştay ya-
pılarak bölgenin ve firmaların ihtiyaçları 
tespit edildi. Fikir üretme teknikleri kul-
lanılan çalıştayı takiben firma yetkilile-
rinin düşünce ve izlenimleri de kayıt altı-
na alındı” dedi.

“Envanter sorunların çözümü 
noktasında altyapı oluşturuyor”
Gerek stratejik plan gerekse ihtiyaç ana-
lizi çalışmalarında ETGB’deki firmala-
rın bir bütün olarak bölge halinde beceri, 

yetenek ve yetkinliklerinin belirlenmesi 
için gerekli zemini oluşturduklarına dik-
kat çeken Ali İhsan Karamanlı, şunları 
kaydetti: “Her iki çalışmadan ve bunların 
raporlanmasından elde edilen verilerle 
yetenek envanteri ve matrisine yönelik 
kapsamlı bir anket hazırlandı ve ETGB 
bünyesindeki firmalara uygulandı. Ön-
ceki bulguların ve anketlerin değerlen-
dirilmesi sonucunda ‘ETGB Yetenek En-
vanteri’ olarak isimlendirdiğimiz belge 
ortaya çıktı. Bu belge, bölge firmalarının 
durumlarının belirlenmesine imkân ver-
mesi yanında bölge firmaları tarafından 
pazardaki hangi problemlerin çözülebile-
ceği ve hangi ihtiyaçların tatmin edilebi-
leceği konusunda bir altyapı oluşturuyor. 
Dolayısıyla söz konusu envanter, Ar-Ge 
ve sanayi ekosistemleriyle karşılıklı etki-
leşimi düzenlemeye aday bir iletişim ara-
cı rolü de üstleniyor.” 

“81 firmayı dört ana başlıkta inceledik”
ETGB Yetenek Envanteri’nin Ar-Ge hiz-
metleri ve bundan kaynaklanan inovatif 
ürünler açısından bir pazarlama iletişi-
mi faaliyeti olarak da önemli bir gerekli-
liği yerine getirdiğini vurgulayan Ali İh-
san Karamanlı, ayrıca ETGB bünyesin-
de oluşacak kümelenme çalışmaları için 
bir temel oluşturduğunu aktardı. Envan-
terin ETGB bünyesinde yeni iş kümele-
rinin oluşmasında, Ar-Ge alanında ye-
ni kümelenme yaklaşımlarının gündeme 
gelmesinde önemli bir fonksiyonu yeri-
ne getireceği inancında olduklarını söy-

leyen Karamanlı, “ETGB yönetici şirketi 
ATAP’ın da katkılarıyla ETGB Yetenek 
Envanteri gibi çalışmaların açtığı yeni 
ufuklarda firmalarımızın nitelikli beceri 
ve çalışmalarının beklenen yüksek hedef-
lerini bulmasını dilerim. Envanteri çalış-
maları kapsamında ETGB bünyesinde fa-
aliyet gösteren 81 firmayı dört ana başlık 
altında inceledik. Bir bölümde ‘ileri tasa-
rım, üretim ve üretim yönetimi sistemle-
ri; sistemler, yazılımlar, mekanizmalar’, 
üç bölümde ‘sınai ve ticari yetenekler ve 
uzmanlıkları’, yine üç bölümde ‘bilgi tek-
nolojisi yetenek ve uzmanlıkları’, bir bö-
lümde de ‘değer zinciri operasyonları; fir-
ma içi uzmanlıklar’ şeklinde tablolar ola-
rak hazırladık” dedi.

“Her türlü teknolojik çalışma yapan 
firma bölgeden yararlanabilir”
ETGB’nin kuruluşunda endüstri ve üni-
versite kökenli girişimciler, yerli ve ya-
bancı Ar-Ge şirketleri ile yerli ve yabancı 
şirketlerin Ar-Ge bölümlerinin yer alma-
sının öngörüldüğünü bildiren Ali İhsan 
Karamanlı, ürün haline getirilebilecek, 
yeni bir fikre sahip ancak Ar-Ge ortamı 
bulamayan her türlü teknolojik çalışma 
yapan kişilerin bölgeden yararlanabilme-
si hedeflendiğini aktardı. Karamanlı, ay-
rıca bölgede Ar-Ge ağırlıklı ihracat şan-
sı yüksek uluslararası pazarda rekabet 
edebilir yenilikçi ürünlerin üretilmesi-
nin amaçlandığını da vurguladı. Teknolo-
ji geliştirme bölgelerinin ve bünyelerinde 
yer alan teknoparkların üniversite-sana-

yi işbirliğiyle araştırmaya dayalı teknolo-
ji üretimi ve geliştirilmesi hedefine odak-
landığına dikkat çeken Karamanlı, tek-
noloji geliştirme bölgelerinin bölgesel 
kalkınmanın önemli araçlarından biri 
olduğunu kaydetti. Teknoloji geliştirme 
bölgelerinin bir yandan yeni iş imkânları 
yaratırken, diğer yandan küçük çaplı ile-
ri teknoloji firmalarının yaratılması-
nı olanak sağladığını da belirten Kara-
manlı, “TGB’ler girişimcilerle yatırım-
cıların, akademisyenlerin, öğrencilerin, 
mezunların firmalarda, araştırma mer-
kezlerinde ve laboratuvarlarda bir araya 
gelmelerini sağlayarak nitelikli işgücüne 
istihdam sağlar. TGB’ler KOBİ’lere reka-
betçi üstünlük ve sinerjiye dayalı tekno-
loji transferi için uygun iklim ve ortam 
yaratıyor. Ağ yapıları, yoğunlaşma ve kü-
melenme sayesinde ortak amacı, hedef-
leri ve sorunları olan kurum ve kuruluşlar 
arası işbirliğine imkânlar oluştururyor. 
Bu bölgelerde yer alan firmalara prestij 
ve güven sağlamanın yanında inovasyona 
dayalı girişimcilik için ideal özelliklere 
sahip” şeklinde konuştu.

Eskişehir’in ileri teknolojik yöntem ve 
araçlarla üretim yapan kurum ve kuru-
luşların kümelendiği, nitelikli elemanın 
ve akademik çalışanların yeterli sayıda 
olduğu bir yerleşim yeri olduğunun al-
tını çizen Karamanlı, Eskişehir’in böy-
le bir anlayışla ve onun getireceği teş-
vik unsurlarıyla dönüşüm yaşayacağı ve 
Türkiye’nin örnek merkezlerinden biri 
haline geleceğini söyledi.

İ leri seramik malzemeden bor mineraline, nesnelerin interneti alanından, 
ihtiyaca yönelik butik yazılım projelerine kadar çok sayıda farklı işlere imza atan 
teknoloji firmasına ev sahipliği yapan Anadolu Teknoloji Araştırma Parkı (ATAP), 
hazırladığı ETGB Yetenek Envanteri ile Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
(ETGB) bulunan firmaların önünü açmayı planlıyor. Gerek yazılımların gerekse 

ürünlerin pazarlanmasında karşılaşılan sorunların aşılması amacıyla envanter çalışması 
yaptıklarını açıklayan ATAP Genel Müdürü Ali İhsan Karamanlı, teknoloji geliştirme 
bölgeleri içinde ilk kez böyle bir matris çalışmasının yapıldığına dikkat çekti. 
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FİRMA  Ar-Ge, Ür-Ge
Bakım – 
Onarım 
hizmetleri

Danışmanlık Demir - Çelik Döküm Dövme Eğitim

Elektrik – 
Elektronik 
tasarımı ve 
imalatı

Fikri mülkiyet 
hizmetleri

Fikstür 
tasarımı ve 
imalatı

Isıl işlem Isıtma İç giydirme, 
döşeme

İnsan kaynağı 
geliştirme

Kablo 
hazırlama

2N x
ACD x
AİBİS x x x x
ALLEGRO x
ALPATA x
ANADOLU x
ANATEK x x
APAKBIOFARMA x
ARGISTO x x x x x
BADEBIO x x x x
BERKER x
BİLET x x x
BİLTAY x x x
BİONKİT x x
BİOTEK x
BORTEK x
CVM x x x
ÇMS x x x
DİLİŞİM x
DORLION x
DÜŞYERİ x
ECAY x x x
EFE EROĞLU x
EKS x
ELTAGRON x x x
ENKOM x x x x x
ENNO x

FİRMA
Bilgisayar  
Destekli Tasarım 
- CAD

Bilgisayar 
Destekli Üretim 
- CAM

Bilgisayarla 
Tümleşik Üretim 
- CIM

Robotlar Lazer Kesme Hızlı 
Prototipleme

Tersine 
Mühendislik Esnek Üretim Yalın Üretim İleri Yazılım 

Geliştirme

Artırılmış 
Gerçeklik, 
Görüntü İşleme

Biyoteknolojik 
yöntem ve 
cihazlar

Agile / SCRUM Sonlu Elemanlar 
Analizi (FEM)

ACD x x
AİBİS x
ALPATA x
ARGISTO x x x x
BADEBIO x
BİLET x x x x
BİLTAY x x x
BİONKİT x
CVM x x
ÇMS x x x
ECAY x x x x
EFE EROĞLU x
EKS x
ELTAGRON x x x x x
ENKOM x x x
ENNO
ENTEKNO x
ERENDİZ x
ESENJA x x x x x
ESTER x x
EVOSOFT x
FAYDAM x x x x
HİSBİM x x x x x x
İNCİR x x
İNOVASYON x x
KAREL x x x x x
KORLOG x x x x
MDA x
MMD x
NANOTECH x x x x x
PİTON x
RESİMLİ FİLİM x x
SECANT x x
SERAMDENT x x x
SG x x
UMAY x x
T O P L A M …

İleri tasarım, üretim ve üretim yönetimi sistemleri: Sistemler, yazılımlar, mekanizmalar

Sınai ve ticari yetenekler ve uzmanlıklar – bölüm 1

Eskişehir Teknoloji Geliştirme Bölgesi firmaları

Teknolojik beceri ve yetenek matrisleri
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Sınai ve ticari yetenekler ve uzmanlıklar – bölüm 2

ENTEKNO x x x x x x
ERENDİZ x
ENBİO x
ESALBA x
ESENJA x x x
ESTER x
EVOSOFT x x
FAYDAM x x x
GEMBA x x
HAVEN x x
HİSBİM x x x x
IMQ x
İLKSEM x
İNCİR x
İNOVASYON x x x x
KARAKULLUKÇU x
KAREL x  
KAREN x x
KORLOG x x x
LİDER x x
MDA x x x x
METASOFT x x x
MODOYA x
MMD x x x x x
NANOTECH x x x
ORTHOSENSE x
OKKASOFT x
OZAN SOYDAN x
PAYRA x
PİTON x x x
PROGİNO x x x x
PROTEZ x x
RESİMLİ FİLİM x
SAM x x
SAVRONİK E. x
SAVRONİK S. x
SECANT x x x x x
SERAMDENT x
SG x x x x x x
SKY x x x
SYM x
TAED x
UMAY x
USG x
VISEA x
WERI x
YERSİS x
ZEOPOR x

FİRMA Kalıp tasarımı Kalite kontrol Kimyasal 
süreçler

Kauçuk, 
lastik, sünger 
malzeme

Kaynaklı 
imalat

Kompozit 
malzeme

Konsept 
tasarım

Kumanda 
– kontrol 
sistemleri

Makine imalatı Makine 
tasarımı

Metal 
şekillendirme, 
pres, kesme, 
delme, form 
verme

Montaj Otomasyon Ölçme, 
prototipleme

Pazarlama, 
satış, dış 
ticaret

ACD x
AİBİS x x
ALPATA x
BADEBIO x x
BİLET x
BİLTAY x x x
BORTEK x
ÇMS x x
ELTAGRON x x
ENKOM x x x
ENTEKNO x x
ESENJA x x x
EVOSOFT x
FAYDAM x x x x
HİSBİM x x x
İNOVASYON x x
KARAKULLUKÇU
KAREL x x x x x
KAREN x x
KORLOG x x
MDA x
METASOFT x
MMD x x
NANOTECH x
PİTON x
RESİMLİ FİLİM x
SECANT x x x x x x x x
SERAMDENT
SG x x x x x
UMAY x
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FİRMA
Konaklama, 
barındırma, 
DNS hizmetleri

E-Ticaret, E-İş 
uygulamaları Web tasarımı Mobil 

uygulamalar

Gömülü 
yazılım 
geliştirme

Sosyal medya 
uygulamaları

Endüstriyel 
uygulama 
yazılımları

Elektronik veri 
toplama

Büyük veri, 
analitikler

İletişim 
uygulamaları 
geliştirme

Görüntülü 
işleme, 
görselleştirme

Artırılmış 
gerçeklik

Oyun ve 
oyunlaştırma Metal kplm. İnorg. malz. ür.

2N x x x x x x
ACD x x
AİBİS x x x x x x
ALLEGRO
ALPATA x x x x
ARGISTO x x x x x x x
BİLET x x
BİLTAY x x x x x x x x x
CVM x x x x x x
ÇMS x
DİLİŞİM x x x x x x
DÜŞYERİ x x x
EFE EROĞLU x x x x x x
EKS x x x
ELTAGRON x x x x x x x x
ENKOM x x x x x x
ESENJA x x x x x x x x x x x x
ESTER x x x x

FİRMA Sertifikasyon Talaşlı imalat Tasarım Test, analiz, 
laboratuvar

Ulaştırma, 
taşıma Yazılım Yenileme, 

modernizasyon

Doğal ürünler, 
bitkisel ilaçlar, 
kozmtk

Medikal
Nano 
malzemeler, 
nano teknoloji

Yüksek saflıkta 
malzeme 
üretimi

İleri malzeme Tailor made 
üretim Metal kplm. İnorg. malz. ür.

2N x
ACD x
AİBİS x x x
ALLEGRO x
ALPATA x
ANATEK x
BADEBIO x x x
BERKER x x
BİLET x x
BİLTAY x x
BİONKİT x x x
BORTEK x x x
CVM x
ÇMS x x
DİLİŞİM x
DORLION x
DÜŞYERİ x
ECAY x x
EFE EROĞLU x
EKS x
ELTAGRON x x
ENKOM x x x x x
ENTEKNO x x x x x
ERENDİZ x
ESALBA x
ESENJA x x
ESTER x
EVOSOFT x x
FAYDAM x
HİSBİM x x x x
IMQ x
İLKSEM x
İNCİR x
İNOVASYON x x
KARAKULLUKÇU x
KAREL x x
KAREN x x
KORLOG x x
LİDER x
MDA x x x
METASOFT x
MMD
NANOTECH x x
OKKASOFT x
PİTON x
PROTEZ x x
RESİMLİ FİLİM x x
SAM x
SECANT x x
SERAMDENT x
SG x x
SKY x
SYM x
TAED x
UMAY x
USG x
WERI x
YERSİS x
ZEOPOR x

Bilgi teknolojisi yetenek ve uzmanlıkları – bölüm 1

Sınai ve ticari yetenekler ve uzmanlıklar – bölüm 3
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Bilgi teknolojisi yetenek ve uzmanlıkları – bölüm 2

EVOSOFT x x x x x x x
FAYDAM x x x x x
GEMBA
HAVEN
HİSBİM x x x x x x x x x xx x
IMQ
İLKSEM
İNCİR x x x x
İNOVASYON x x x x
KARAKULLUKÇU x x
KORLOG x x x x x x x x
MDA x
OZAN SOYDAN x x
PAYRA
PİTON x x x x x x x x x x
PROGİNO
PROTEZ x
RESİMLİ FİLİM x x
SG x x x x x x
SKY x x x x
UMAY x x x
MDA x x x
METASOFT x
MMD
NANOTECH x x
OKKASOFT x
PİTON x
PROTEZ x x
RESİMLİ FİLİM x x
SAM x
SECANT x x
SERAMDENT x
SG x x
SKY x
SYM x
TAED x
UMAY x
USG x
WERI x
YERSİS x
ZEOPOR x

FİRMA Veritabanı Veri 
madenciliği Bilgi sistemleri

Bilgisayar 
destekli 
tasarım

Ağ sistemleri
Sanal eğitim 
– öğretim 
uygulamaları

Otomasyon 
uygulamaları İş uygulamaları Sektörel 

uygulamalar
Bilgisayar 
grafikleri

Mühendislik 
uygulamaları

Robotik 
uygulamaları

Sinyal işleme 
uygulamaları Metal kplm. İnorg. malz. ür.

2N x x x
ACD x
AİBİS x x x x x
ALPATA x x x x
ARGISTO x x x x x
BİLET x x x x
BİLTAY x x x x x x x x x x x
CVM x x x x x x
ÇMS x x
DİLİŞİM x x x x x
ECAY x
EFE EROĞLU x x x x x x
EKS x x
ELTAGRON x x x x x x x
ENKOM x x x x x x
ESENJA x x x x x x x x x x x x x
ESTER x
EVOSOFT x x x x x x
FAYDAM x x x x x x x
HAVEN x
HİSBİM x x x x x x x x x
İNCİR x x x x x
İNOVASYON x x x x x x x x
KORLOG x x x x
LİDER x x
METASOFT x x x
MMD
NANOTECH x x
PİTON x x x x x x x x x x x x
PROGİNO
PROTEZ x x
RESİMLİ FİLİM x x
SAM x
SECANT x
SG x x x x
SKY x x x
UMAY x
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FİRMA Yeni fikir 
üretim süreci

Ar-Ge (Ürün 
ve / veya 
üretim süreci 
tasarımı)

Endüstriyel 
tasarım

Tedarik 
yönetimi 
(Satınalma, 
depolama)

Üretim - İmalat Üretim - 
Montaj Testler

Finansman, 
izinler, 
hukuksal işler

Pazarlama ve 
satış

Dağıtım 
(Sipariş 
yönetimi, 
lojistik)

Satış sonrası 
destek 
ve bakım 
hizmetleri

Robotik 
uygulamaları

Sinyal işleme 
uygulamaları Metal kplm. İnorg. malz. ür.

2N x x x x
ACD x x x x x x x x x x x
AİBİS x x x x x x x x
ALLEGRO
ALPATA x x x x x x x
ANADOLU x x x x x x x x x
ARGISTO x x x x x x x x x
BADEBIO x x
BİLET x x x x x x x
BİLTAY x x x x x x x x x x
BİONKİT x x x x
BORTEK x x x x x
CVM x x x x x x x
DİLİŞİM x x x x
ECAY x x x x x x
EFE EROĞLU x x x x x
ELTAGRON x x x x x x x x x x
ENKOM x x x x x x x x
ENTEKNO x x x x x x
ERENDİZ x x
ESENJA x x x x x x x x x x x x
ESTER x x x x x x x x x x x x
EVOSOFT x x x x x x x x x x x x x
FAYDAM x x x x x x x x x x
HAVEN x
HİSBİM x x x x x x x x x
İNCİR x x x x x x x
İNOVASYON x x x x x x x x
KARAKULLUKÇU x x x
KAREL x x x x
KAREN x x x x x x x x x
KORLOG x x x x x x x x
LİDER x x x x
MDA x x x x x x x x
METASOFT x x x x x x
MMD x x x x x x x x x x
NANOTECH x x x x x x x x x x x
PİTON x x x x x x x x x
PROGİNO x x
PROTEZ x x x x x x x x
RESİMLİ FİLİM x x x x x x x x x x
SAM x x
SECANT x x x x x
SERAMDENT x x x x x x
SG x x x x x
SKY x x x x x
UMAY x

FİRMA
Bankacılık 
– Finans 
uygulamaları

Kurumsal 
kaynak 
planlama 
(ERP)

Coğrafi bilgi 
sistemleri 
(GIS)

Müşteri 
ilişkileri 
yönetimi 
(CRM, e-CRM)

İnsan 
kaynakları 
sistemleri (HR, 
e-HR)

Elektronik 
rezervasyon ve 
bilet sistemleri

Reklam 
uygulamaları Grafik tasarım

Bilişim 
donanımı 
geliştirme

Akıllı ulaşım 
sistemleri

Mesaj tabanlı 
bilgi sistemleri

Hat – trafik 
planlama, 
optim.

Raylı Sistemler 
veya Havacılık Metal kplm. İnorg. malz. ür.

ACD x
AİBİS x
ALPATA x
ARGISTO R
BİLET x
BİLTAY x x x x x x
CVM x
DİLİŞİM x x x
EKS x x
ELTAGRON x x R
ENKOM x x
ESENJA x x x
ESTER x
EVOSOFT x x x x
FAYDAM x x
HİSBİM x x x x
İNCİR x
İNOVASYON x x x x x x x x
KORLOG x x
METASOFT x
PİTON x x x x x x x x x x
PROGİNO
PROTEZ x x
RESİMLİ FİLİM x x x
SG x
SKY x x x x
UMAY x
NANOTECH x x
PİTON x x x x x x x x x x x x
PROGİNO
PROTEZ x x
RESİMLİ FİLİM x x
SAM x
SECANT x
SG x x x x
SKY x x x
UMAY x

Değer zinciri operasyonları: Firma içi uzmanlıklar

Bilgi teknolojisi yetenek ve uzmanlıkları – bölüm 3




