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ODTÜ Teknokent, dünya devlerine sistem üretiyor

Başta ABD, Almanya, Fransa, İngiltere, Çin, Hindistan 
ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihracat yapılıp 
ekonomiye 1.5 milyar liralık katkı sağlandı.

ODTÜ Teknokent şirketleri, Airbus, 
Boeing, Skorksky, Rolls&Royce, Chicago 
Bulls (ABD), UCLA (ABD) ve Wingate 

Institute (İsrail) gibi firmalara bilgi ve teknoloji 
ihraç ediyor. Yurtdışına bilgi ve teknoloji ihraç 
edilen projeler arasında, Rolls&Royce ile 
birlikte gerçekleştirilen alternatif yakıtlarla 
çalışan motor; Skorksky helikopterlerine 
ait yazılımlar; Airbus ve Boeing uçakları için 
geliştirilen elektronik sistemler ve yazılımlar; 
Chicago Bulls (ABD), UCLA (ABD) ve Wingate 
Institute (İsrail) gibi kurumlara ihracatı 
yapılan Performans Test Sistemi gibi projeler 
bulunuyor. 
253 Ar-Ge şirketinin faaliyette olduğu 
ve bunların yaklaşık üçte birinin ODTÜ 
Teknokent’te kurulduğunu belirten  ODTÜ 
Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Ufuk 
Batum, teknopark şirketlerinde, yüzde 90’ı 
üniversite mezunu, doktora veya yüksek lisans 
mezunu olmak üzere yaklaşık 3 bin 750 kişinin 
istihdam edildiğini söyledi. Batum, “Bilişim, 
elektronik, savunma sanayi, telekomünikasyon 

Kazakistan, KKTC, Kore, Libya, 
Lübnan, Lüksemburg, Macaristan, 
Malezya, Norveç, Pakistan, Polonya, 
Sırbistan, Singapur, Suudi Arabistan, 
Tayland, Türkmenistan, Umman, 
Ürdün ve Yunanistan.

Ar-Ge’de 200’ün üzerinde 
tescil, 1,5 milyar lira gelir
Küresel rekabet edebilirliğin ve 
kalkınmanın en önemli unsuru olan 
“yeni bilgi” üretebilme sürecine 
üniversite sanayi işbirliğini teşvik 
ederek katkı sağlamak amacıyla 
ODTÜ Teknokent’in kurulduğunu 
anlatan Batum, üniversite ile özel 

sektörün ortak araştırma projelerinin önemini 
vurgulayıp şunları söyledi:  
“Bu çerçevede akademik bilgi altyapısı ile 
sanayinin yetenekli ve yaratıcı iş gücünün bir 
araya geldiği ODTÜ Teknokent’te yer alan 
firmalarımızın bugüne kadar Ar-Ge’den elde 
ettikleri gelir ve Türk ekonomisine kattıkları 
değer 1,5 milyar liradır. Bu çalışmalardan 
elde edilen ihracat geliri ise 200 milyon doları 
aştı. Bu miktarlar, firmaların sadece ODTÜ 
Teknokent sınırları içinde yürüttükleri Ar-
Ge çalışmalarından elde ettikleri gelirleri 
kapsıyor. Seri üretimden elde edilen gelir ve 
ihracat miktarları bu değerlerin içerisinde yer 
almıyor. ODTÜ Teknokent firmalarının aldıkları 
Ar-Ge tescilleri (patent, marka gibi) toplamda 
200’ün üzerindedir.”

ve biyoteknoloji, ODTÜ Teknokent’in 
öncelikli sektörleridir. Şirketlerin yüzde 
56’sı bilişim, yüzde 22’i elektronik, yüzde 
6’sı telekomünikasyon, yüzde 2’si medikal, 
biyomedikal, biyoteknoloji, yüzde 14’ü ise 
ileri malzeme, uzay-havacılık, enerji, otomotiv, 
çevre gibi diğer alanlarda Ar-Ge çalışması 
yürütüyor” dedi. 

5 kıtaya ihracat 
Batum, ODTÜ Teknokent’te, ileri teknolojiye 
dayanan, yoğun Ar-Ge çalışması içeren inovatif 
çalışmalara dayanan ürünlerin ihraç edildiği 
ülkeleri şöyle sıraladı: 
Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, 
Fransa, İngiltere, Çin, Hindistan, Rusya, 
Arnavutluk, Avustralya, Avusturya, Afganistan, 
Azerbaycan, Belçika, Beyaz Rusya, Birleşik 
Arap Emirlikleri, Bosna Hersek, Brezilya, 
Bulgaristan, Cezayir, Çek Cumhuriyeti, 
Danimarka, Estonya, Filipinler, Güney Afrika, 
Hollanda, Hong Kong, Irak, İran, İrlanda, 
İspanya, İsrail, İsviçre, İtalya, Kanada, 
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