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“Yatırım hedeflerimizle Ankara’da sağlık alanında söz sahibi Teknokent olacağız”

III: Bölüm

Yatırımcı bulunması halinde 2011’de hizmete alınmayı planladığı 
5. Ar-Ge binasıyla Hacettepe Teknokent’te Ar-Ge/yazılım 
faaliyetlerinde bulunmak üzere 100 yeni firmanın kabulü 
yapılacak.

Üniversite-Sanayi işbirliğinin fiilen 
gerçekleşmesini sağlayacak projeleri teşvik 
etmek amacıyla yeni projelerin hayata 
geçirilmesi Hacettepe Teknokent olarak 
öncelikli hedeflerimiz arasında bulunuyor.  
Ayrıca, 

* Yazılım geliştirmek için çalışan firmaların 
tek başına kurmaları ekonomik olmayan ancak 
şirketlerin ortak kullanabilecekleri simülatör ve 
çok pahalı yazılımları temin ederek firmaların 
ortak kullanımına sunmak, 

* Tıp, farmakoloji, biyoteknoloji, otomotiv ve 
makine mühendisliği gibi alanlarda, firmaların 
tek başına kurmaları ekonomik olmayan 
ancak ortak kullanabilecekleri, araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerini yürütebilecekleri 
laboratuarları kurmak, 

* Yeni ve genç girişimciler için ön kuluçka ve 
kuluçka merkezleri açmayı planlıyoruz. 

* Eczacıbaşı-Monrol AŞ. ile mevcut binanın 
yanındaki 812 m²’lik arsa kira sözleşmesi 
yapılmış olup, 600 m²’lik ilave binasının, 2011’de 
tamamlaması bekleniyor.

* İL-KO İlaç Ar-Ge A.Ş. 2.506 m²’si kendi ihtiyacı 

ve 3.335 m²’lik alanın da Kamu İhale Kurumu’na 
tahsis edilmek üzere 5.841 m²’lik araştırma-
geliştirme binasının inşaatına başlanmış olup, 
Ağustos 2011’de hizmete vermeyi hedefliyor.

* Firmaların Ar-Ge faaliyetlerini yürütebileceği 
yeni ofis ve laboratuar alanları inşa etmek, 
bu amaçla 17.500 m²’lik toplam kapalı alana 
sahip olacak şekilde mimari projesi hazırlanan 
Hacettepe Teknokent A.Ş. 5. Ar-Ge binasının 
yatırımcı bulunması halinde 2011’de hizmete 
alınması planlanıyor. Bu binanın inşa edilmesiyle 
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’ne Ar-Ge/yazılım faaliyetlerinde 
bulunmak üzere 100 yeni firmanın kabulü 
yapılabilecek. Hacettepe Teknokent’in kapalı 
ofis alanı 2011’de 38.000 m²’ye ulaşacak olup, 
faaliyet gösteren firma sayısı 220’ye, istihdam 
edilen personel sayısı da 1.500’e yükselecek.

Medikal İnovasyon Çalıştayı,  Türkiye’de bir ilk
Hacettepe Üniversitesi, Hacettepe Teknokent ve 
Mene Research işbirliğiyle Türkiye’de ilaç, aşı 
ve klinik araştırmaları ile medikal sektöründe 
yaşanan sorunlar ile çözüm önerilerinin 
tartışıldığı MEDİPLAT Çalıştayı, Hacettepe 

Teknokent’in ev sahipliğinde 25 Mart 2011’de 
Rixos Grand Ankara Hotel’de gerçekleştirildi.

Türkiye’de medikal kümelenme çalışmalarını 
da teşvik etmek amacıyla düzenlenen Çalıştaya, 
yurt içinden sektör temsilcileri, üretici firma 
yöneticileri, kamu kurumları yöneticileri, sağlık 
ve medikal alanda yurt dışında önemli projeleri 
başarıyla gerçekleştiren bilim adamlarının 
yanı sıra çok sayıda akademisyen ve sağlık 
çalışanlarının Çalıştay’da buluşmasına imkân 
sağlandı.

Proje Sergisi Yarışması ile genç girişimciler 
destekleniyor
Hacettepe Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 
tarafından her yıl Mayıs ayında düzenlenen 
Proje Sergisi Yarışması, bölüm ve fakülte 
birincileri Hacettepe Teknokent A.Ş. ödülü 
ile destekleniyor. TEKNOKENT ödüllerinde 
dereceye giren 9 bölüm birincilerine 500 TL, 
fakülte üçüncüsüne 750 TL, fakülte ikincisine 
1.000 TL ve fakülte birincisine de 1.250 TL nakit 
para ödülleri veriliyor. TEKNOKENT ödülleri 
adı altında düzenlenen ve Hacettepe Teknokent 

A.Ş. tarafından bu yıl 7. kez desteklenen 
Proje Yarışması ile Mühendislik Fakültesi 
bünyesindeki bölümlerde lisans öğrencileri 
tarafından yapılacak projelerin uygulamaya 
yönelik olmasını sağlamak, projelerin 
üniversite içinde ve dışında tanıtımı ve proje 
üretme kalitesinin yükseltilmesi amaçlanıyor.
Mühendislik Fakültesi’ne bağlı bölümlerde 
eğitim gören lisans öğrencileri tarafından, 
danışman öğretim üyeleri denetiminde ve 
varsa bir ders kapsamında yaptıkları projeler, 
yarışma kapsamına değerlendirmeye alınıyor.

Otomotiv alanında önemli bir buluşma 
platformu 
Hacettepe Üniversitesi Makine Mühendisliği 
Bölümü Otomotiv Mühendisliği programında 
öğrencilerimiz “Bitirme Projesi” kapsamında 
içten yanmalı motorlar, araç sensörleri, araç 
dinamiği, şasi tasarımı ve aerodinamik gibi 
farklı konularda çalışmalarını sürdürüyor. 
Halen devam etmekte olan en önemli projemiz 
Dr. Engin Tanık ve Dr. Volkan Parlaktaş 
ve öğrencileri tarafından geliştirilen hafif 
elektrikli araç, HUGO’dur. Tasarımı tamamıyla 
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bölümümüzde gerçekleştirilen bu elektrikli 
aracın prototip üretimi tamamlanmış ve görsel 
ve yazılı basında yer almaya başlamıştır. Araç 
hakkında detaylı bilgiye http://yunus.hacettepe.
edu.tr/~etanik/hugo/hugo.htmadresinden 
ulaşılabilir.
 
Hacettepe Teknokent’te yürütülen önemli bazı 
projeler şunlar:
1) Dünyanın önde gelen ilaç firmalarından Pfizer 
ile 1 Mart 2009’da Hacettepe Teknokent’te 
ofis kira sözleşmesi imzaladı. Pfizer ile ayrıca 
Hacettepe Üniversitesi ile “Klinik Araştırmaları” 
için “Key Strategic Site” anlaşması imzalanmış 
olup, Hacettepe Üniversitesi ile ortak proje 
geliştirme çalışmalarına başlandı. 
2) Dünyanın sayılı ilaç üreticisi firmalarından 

olan Glaxo Smith Kline İlaçları San. ve Tic. A.Ş. 
İle 01 Mart 2010’da kira sözleşmesi imzalandı. 
Hacettepe Teknokent’te ofis kiralayan bu 
firma Türkiye’de aşı araştırma-geliştirme 
faaliyetlerini yürütmek üzere laboratuar 
kurularak açılışı Sağlık Bakanı Recep Akdağ 
tarafından yapıldı.
3) Nükleer tıp alanında faaliyet gösteren 

Monrol Nükleer Ürünler Ticaret ve San. A.Ş. 
yakın zamanda Eczacıbaşı ile birleşmesiyle 
birlikte Ar-Ge faaliyetleri büyük bir ivme 
kazanmış oldu. Dünyada gelişen PET (Pozitron 
Emisyon Tomografisi) için gerekli F18 FDG 
(Florodeoksi-D-glikoz) üretimini gerçekleştiren 
Eczacıbaşı-Monrol Monrol Nükleer Ürünler 
Ticaret ve San. A.Ş., SPECT’de (Single Photon 
Emission Computed Tomography) kullanılan 
radyofarmasötiklerinin yanı sıra Mo99 / 
Tc99  jeneratöründen elde edilen Tc-99m 

sodyum perteknetat çözeltisi, beyin, tiroid, 
eklem sintigrafisi, anjio sintigrafi ve anjio 
kardiyosintigrafik çalışmalarında ve MDP, 
DTPA, DMSA ve MIBI kitlerine bağlanarak 
çeşitli hastalıkların incelenmesinde; 
Talyum-201 Enjeksiyonluk Solüsyon, miyokard, 
kas perfüzyon, paratiroid sintigrafisinde  ve 
tümör görüntülemede; İyot-131 Oral Kapsül ve 
İyot-131 Oral Solüsyon ise tiroid hastalıklarının 
tanı ve tedavisinde kullanılan ilaçların ar-ge 
ve üretimini yapmakla birlikte Mısır, Cezayir, 
Ürdün, Lübnan, Pakistan ve Hindistan ile 
Ortadoğu ve Uzakdoğu ülkelerine ihraç ederek 
ülke ekonomisine önemli oranda katma değer 
yaratıyor.

4) İLKO İlaç Araştırma Geliştirme A.Ş. tarafından 
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi’nde ilaç araştırma-geliştirme 
çalışmaları yapılmak üzere 2. Ar-Ge Binası’nda 
yer kiralanmış ve burada kurulan laboratuarda 
ilaç geliştirme çalışmaları yürütülmektedir. 
Ayrıca, Bölgede kendi Ar-Ge Binası’nı yapmak 
üzere Açık Alan Kira Sözleşmesi imzalanmış 
olup, Kasım 2010’da inşaatına başlanan İLKO 
ARGEM Binası’nın Ağustos 2011’de bitirilerek 
hizmete verilmesi planlanmaktadır. Böylelikle 
İLKO İlaç Araştırma Geliştirme Merkezi A.Ş. 
tarafından Türkiye’deki ilaç Ar-Ge faaliyetlerinin 
tamamı Hacettepe Teknokent bünyesinde 
gerçekleştirilecektir.

5) Öztek Tekstil Ter. Tes. San. Tic. A.Ş. tarafından 
Hacettepe Üniversitesi Teknoloji Geliştirme 
Bölgesinde yürütülen önemli projelerin başında 
gelen uydu veya hava araçları ile ağın arkasındaki 

nesneler tespit edilemediği görünmez kumaş 
üretimi geliyor. Test çalışmaları devam eden 
görünmez kumaş, yakın ve uzak kızılötesi 
ışınlarla, termal kameralar ve radarla da tespit 
edilemiyor. Gizlem ağı, teknik deyimle imzanın 
şeklini değiştiriyor. Örneğin bir tank, ağaç 
olarak görünüyor. Uçak geçerken, radar dalga 
boyu ile tankı tespit edemiyor. ABD, Almanya, 
Fransa gibi gelişmiş ülkelerin ordularında 
kullanılan bu ağı, Türkiye’ye Öztek Tekstil 
Ter. Tes. San. Tic. A.Ş. kazandırdı. Kızıl ötesi 
ışınlar ve termal kameraların belirleyemediği, 
saf gümüşten dokunan görünmez kumaşı 
da üretti. Cep telefonu gibi radyasyon yayan 
cihazların etkilerinden de koruyan Texterm 
adlı bu kumaşın yanı sıra pilotlar ve itfaiyeciler 
için önemli olan yanmayı geciktirici kumaş ile 
kimyasal, biyolojik, radyoaktif serpintilere karşı 

kumaş da yapıldı.
6) IDC Savunma Sanayi 
Nakliye Tic. A.Ş. 
tarafından Hacettepe 
Teknokent 2. Ar-Ge 
Binası’nda Savunma 

Sanayi sektörü üzerinde “Su Güvenliği 
Monitörü (SGM) adlı biosensör araştırmaları 
yapılmaktadır. 

7) İnfodif Yazılım ve Bilişim Teknolojileri 
Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından Hacettepe 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
“Görüntü İşleme Platformu”, “Medikal Görüntü 

Aktarım İstasyonu”, “Kütüphane Otomasyon 
Sistemi”, “RADIPACS (RADIPACS (PACS 
Sunucusu), CALLISTO (Dicomviewer), RADIRIS 
(Radyoloji Enformasyon Sistemleri), RADIBOT 
(CDDVD Robot)) gibi tıp teknolojileri ve savunma 
sanayi teknolojileri alanlarında önemli projeler 
yürütülmektedir.

8) Nanomanyetik Bilimsel Cihazlar San. ve Tic. 
Ltd. Şti. tarafından geliştirilen ve Amerika ile 
İngiltere’deki 3 ayrı üniversitede ders olarak 
okutulan Milikelvin Taramalı Uç Mikroskobunun 
Geliştirilmesi projesi ile nanoteknolojik 
ürünlerin ülkemize kazandırılması çalışmaları 
başarıyla devam etmektedir. Firma geliştirdiği 
ileri teknoloji mikroskopları dünyada ilk 100 
içinde yer alan MIT, Harvard, Stanford, Kyoto 
Üniversiteleri gibi ABD, Almanya, İngiltere’den 
Hindistan, Güney 
Kore ve Japonya’ya 
kadar bütün 
gelişmiş ülkelerine 
ürün ve teknoloji 
olarak ihraç 
etmektedir.

9) Hacettepe 
Üniversitesi Fizik Mühendisliği Bölümü 
Öğretim Üyesi Prof. Dr. Zafer Durusoy’un 
kurduğu Nanovak Ar-Ge Bilişim Mühendislik 
Danışmanlık San. ve Tic. Ltd. Şti., tarafından 
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yürütülen Ar-Ge projelerinin geliştirilmesi 
sonucu elde edilen teknolojik ürünler başta 
Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, Hacettepe 
Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, Bilkent 
Üniversitesi, Boğaziçi Üniversitesi ve Vestel 
gibi çok sayıda kurum ve kuruluşlarda 
kullanılıyor. Uzay araştırmalarında kullanılmak 
üzere hazırlanan test ve deney setlerinin yanı 
sıra Nanovak tarafından başarıyla yürütülen 
projelerin hayata kazandırılmasıyla yeni iş 
istihdam alanları oluşturulmasının yanı sıra 
hem yurt dışına döviz çıkışı engelleniyor hem 
de ülke ekonomisine önemli oranda ekonomik 
katkı sağlanıyor.

10) Treysan Prefabrik Çelik Yapılar San. ve 
Tic. AŞ tarafından Hacettepe Üniversitesi 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde “Kendi 
kendine yetebilen çok amaçlı yaşam ünitesi”nin 
prototip üretiminin yapılması için çalışmalar 
hızlandırılmıştır. Proje ile özellikle afet 
bölgelerine veya kırsal bölgelere gönderilmek 
üzere kendi enerjisini üretebilen, bu enerjiyle 
ısınma veya soğutma gibi temel ihtiyaçlarını 
sağlayabilen modüler bir yaşam ünitesi 
geliştirmek için yürütülen çalışmalar kısa 
sürede ekonomiye kazandırılacaktır.

11) Mesan Elektronik San. ve Tic. A.Ş. 
tarafından geliştirilen “Acil Durum Taşınabilir 
Haberleşme Sistemi ve Entegre Yazılımı” 
adlı proje ile deprem, yangın, sel gibi doğal 
afetlerde oluşan elektrik kesintileri sonrası 
yapılamayan telli ve telsiz iletişim ve internet 
haberleşmelerinin tek bir cihaz üzerinden 

uydu aracılığıyla yapılmasına olanak sağlayan 
bir cihaz geliştirmiştir. Bu cihazı dünyada 
geliştiren üçüncü ülke Türkiye’dir.

12)  Hacettepe Teknokent’te genç bir firma 
olarak büyüyen Natek Bilişim Bilgisayar Eğitim 
Danışmanlık Tic. San. ve Ltd. Şti., yabancı 
firmaları saf dışı bırakarak Darphane yanında 
kamu bankalarının bilgi güvenliği denetimini 
üstlendi.Natek Bilişim, başta Darphane 
olmak üzere ciddi para aktivitesi olan kamu 
kurumlarının bilgi güvenliğinin sağlanmasına 
yönelik olarak yazılım geliştirdi. 2007’de 
çıkarılan ve İnternet erişimi bulunan kurumlara 
bilgi güvenliği altyapısının denetimini mecburi 
kılan 5651 sayılı yasayla önemli bir yerli 
piyasa oluşması nedeniyle tüm kurumlara 
uyarlanabilecek güvenlik yazılımı oluşturdu ve 
Darphane, Eximbank ve Kalkınma Bankası ile 
Ankara’da 50’den fazla kuruma satış yaparak 
yurt içinde önemli bir pazar payına ulaştı.
13) Dünyada 140’tan fazla ülkede faaliyet 
gösteren ve yaklaşık 60 bin çalışanı ile 28 
farklı ülkede ilaç üretim fabrikası bulunan ABD 
merkezli ve dünyanın ikinci büyük ilaç ve aşı 
geliştiren firması Merck Sharp Dohme İlaçları 
Ltd. Şti. MSD Türkiye, 6 Aralık 2010’da Hacettepe 
Teknokent’te faaliyetine başladı ve ilaç ve aşı 
üzerine Ar-Ge faaliyetleri yürütecektir.
14) Ankara Bilgi Teknolojileri Rek. Tur. San. Ve 
Tic. Ltd. Şti. tarafından Kamu ve Özel Sektörlere 
Uygulama Yazılım Projeleri geliştirme ve 
Data Center kurulumu gibi birçok Bilişim 

alanında faaliyet 
g ö s t e r m e k t e d i r . 
Merkezi Kızılay’da, 
Ar-Ge Ofisi Hacettepe 
Ü n i v e r s i t e s i 
Teknoloji Geliştirme 
B ö l g e s i ’ n d e 
bulunmakta olup, 

günümüzün yoğun rekabet koşullarında uyum 
süreci uygulayan kuruluşlara, değişim sürecinin 
en güçlü stratejik destek aracı olan bilişim 
sistemlerinin etkin biçimde kullanılmasını 
sağlayacak aşağıda ana başlıklarla sunulan 
çözüm ve hizmetleri sunmaktadır.

Uygulama Yazılımı Çözümleri
 Elektronik Doküman Yönetim Sistemi 

(docsBT EDYS)
 Dava Doküman Yönetim Sistemi (DDYS)  

(YÖK, Telhukder)
 Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) Sistemi 

(TÜBİTAK Destekli)
 Vakıflar Üye Bilgi Sistemi (Özel Kanunla 

Kurulmuş PTT, Polsan Vf.)
 Sendika Üye Bilgi Sistemi 
 Kurumsal Web Portal Uygulamaları
 Personel Yönetim Bilgi Sistemi
 Personel Devam Kontrol Sistem (PDKS) 

Donanımsal Çözümleri
 Kiosk Kurumsal ve Şehir Bilgi Sistemleri  

(donanım ve yazılım)
 TurnikeBT- Kurumsal Yemekhane Yönetim 

Sistemi (donanım ve yazılım)
 Kurumsal Kartlı Kapı Geçiş ve Ziyaretçi Takip 

Sistemleri (donanım ve yazılım)
 Kurumsal CCTV Kamera ve Güvenlik 

Sistemleri(donanım ve yazılım)
 Kurumsal Data Center (Bilgisayar Merkezi) 

Kurulum
 Kurumsal bazda Desktop ve Laptop 

Bilgisayar tedariği ve kurulumu

Destek Hizmetleri
 Servis & Büro Hizmeti
 Arşiv & tasnif Hizmeti
 Eğitim & Danışmanlık Hizmetleri

15) Konak Tıp Çevre ve Madencilik Ltd. Şti.’nce 
Hacettepe Teknokent’te felçli hastaları ayağa 
kaldıracak “pantolon sistemi” geliştirmeye 
yönelik Ar-Ge çalışmaları yürütülüyor. 
Araştırmacılar, yürüme yetisini kaybeden 
hastaların ayakta durmasını ve yürütülmesini 
sağlayacak “pantolon sistemi” geliştiriyor. 
Projenin tamamlanması halinde dünyada bir 
ilke imza atması beklenen teknoloji, bel, kalça, 
diz ve ayak bileği eklemlerini sabitleyerek 
hastaların kendi ayakları üzerinde durmasını 
sağlayacak. 
“Paraplejik Hastaların Yürütülmesi ve 
Rehabilitasyonunda Ses Komutlu, Bilgisayar 
Destekli Pnömatik Pantolon Sistemi Prototipinin 
Oluşturulması” isimli projenin yanı sıra 
sağlıkta görüntüleme teknolojileri konusunda 
Ar-Ge faaliyetleri yürütülüyor. Paraplejinin, 
omurganın yukarı sırt bölgesi veya daha aşağı 
kesimlerinde oluşan yaralanmalar sonucu 
omurilikteki sinir iletiminin vücudun aşağısına 
ulaşamaması sonucu hastalığın boşaltım ve 
cinsel kontrolsüzlük gibi pek çok yaşamsal 
işlevin de yitirilmesine yol açıyor.
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