
İVEDİK OSB

Misyon-Vizyon

Ankara’nın ve üyelerinin; ulusal ve uluslararası ticaretten daha fazla pay alan, rekabet
gücüne ulaşmış siyasi ve ekonomik oluşumları kendi yararı doğrultusunda
kullanabilen, varlık ve kaynaklarını çoğaltmak ve değerlerini sürekli artırmak
doğrultusunda bölgesel bir güç olmasına katkıda bulunma vizyonuyla hareket eder.

Özel sektörün yapısal ve güncel sorunlarının çözüme kavuşturulması, Ankara’nın
ulusal ve uluslararası platformda rekabet gücünü geliştirmesi, ülke ekonomisinin
gelişmesine öncülük etmek. Ve tüm bu çalışmalarını; teknolojik, ekonomik ve ticari
hayatın her yönüyle gelişmesini desteklemek misyonuyla hareket eder.



İVEDİK OSB

Orta ve UzunVadeli Hedef ve Strateji

Ülkenin 2023 hedefleri doğrultusunda bölgenin rekabet günü kapasitesinin

geliştirilmesiyle Ar-Ge ve İnovasyon Vadisine dönüştürülmesi hedeflenmektedir. Bu

kapsamda bölgede bu kültürün benimsenmesi için;

 2011 yılında İvedik Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu.

 Endüstriyel Tasarım ve Prototip Merkezi

 Üniversite-Sanayi İşbirliği

 Fikri Mülkiyet Hakları

 2012 yılında Kümelenmeler oluşturuldu.

 Medikal

 Makine ve Hidrolik

 Plastik ve kauçuk

 2014 yılında Teknopark Ankara ilan edildi.



İVEDİK OSB

İvedik Teknoloji Transfer Ofisi (TTO)

Üniversite-Sanayi işbirliği

Endüstriyel tasarım ve prototip hizmetleri

Fikri Mülkiyet Hakları danışmanlığı

Proje merkezi (devlet desteklerine başvuru ve proje yazım destek hizmetleri)

Kümelenme çalışmalarının yürütülmesi

Bu merkezle 2015 yılında;

İvedik, Ostim ve Gersan sanayi sitelerinde faaliyet gösteren tüm firmalar ziyaret edildi ve
firmaların ar-ge ve inovasyon alt yapıları belirlendi. Üretim kapasitesi gelişmiş 600 firma ile
analiz yapıldı.

37 Ar-Ge proje desteği verildi

57 endüstriyel tasarım ve prototip desteği verildi

8 üniversite sanayi işbirliği çıktısı gerçekleştirildi.

21 fikri mülkiyet hakları danışmanlık desteği verildi.



İVEDİK OSB

Teknopark Ankara

2014 yılında bölgenin ar-ge, inovasyon alt yapısını ve rekabet gücünü geliştirmek ve

bölgenin katma değeri yüksek ürün üretme potansiyelini geliştirilmesi için İvedik OSB

Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Gültekin liderliğinde Teknopark Ankara TGB ilan

edilmiştir.

Sanayi bölgesinde yer alması, üretilebilir alanlar içermesi ve sosyal donatılarla çevrili

olması nedeniyle diğer teknoparklardan ayrılmış ve farklı bir misyon ve vizyona sahip

olarak kurgulanmıştır.



İVEDİK OSB

Medikal Kümelenme

Bu amaç ve kapsamda bölgenin rekabet gücü seviyesinin arttırılması için 2013 yılında

kümelenmeler aracılığıyla İvedik OSB Yönetiminin tam desteğiyle Ur-Ge projeleri

hazırlanmıştır.

Medikal Sektörde faaliyet gösteren sanayi, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve diğer ilgili

destekleyici paydaşlar arasındaki işbirliğini arttırmak, bilgi ve teknoloji birikimlerinin

paylaşımını kolaylaştırmak, araştırma ve geliştirme ( Ar-Ge) ve yenilikçilik kapasitesinin

yükseltilmesini sağlamayı prensip edinmiş, etik kuralların bilincinde, deneyimli kadromuz

ile firma ve/veya kuruluşlara daima kaliteli hizmet sunmayı hedeflemekteyiz.



İVEDİK OSB MEDİKAL KÜMELENMESİ-UR-GE PROJESİ

Üyelere; teknoloji transfer hizmetleri, endüstriyel tasarım ve prototip hizmetleri,
devlet desteklerinden faydalanmaları için proje danışmanlıkları, fikri mülkiyet hakları
danışmanlığı, üniversite-sanayi işbirliği gibi hizmetler verilmektedir.

68 aktif üretici üyesi bulunmaktadır.

Yönetim Kurulu Üyeleri

Fizyomed-Turabi Ünal

Ertunç Özcan Medikal Cihazlar-İbrahim Çetinkaya

Foras Medikal-Zübeyir Murat

Geotek-Onursal Ersan

DRS Digital-Emin Güner

mediclus.com



UR-GE SÜRECİ

Firma seçimi 2012 yılı içerisinde gerçekleştirildi. 

2013 yılında proje başladı.

İhtiyaç analizinin tamamlanması.

Konsept belirlenmesi

• Küme kavramının yansıtılması

• Firmalar ve ürünleri anlamında analizler yapılması

• İhracat potansiyelinin belirlenmesi

• Belirlenen potansiyelin geliştirilmesi, uluslararasılaştırılması

• Tut dışı bağlantılarının geliştirilmesi

• Yurt içi ve yurt dışı işbirliklerinin geliştirilmesi ve kaynakların verimli kullanılması



İVEDİK OSB MEDİKAL KÜMELENMESİ-UR-GE PROJESİ

mediclus.com

FİRMALAR



UR-GE SÜRECİ – EVRE 1

İş planın 
ortaya 

çıkarılması

Firmalara 
ve yürütücü 

kuruluşa 
uygun süreç 
geliştirilmesi

Paydaşların 
belirlenmesi

Sürecin Oluşturulması



UR-GE SÜRECİ – EVRE 2

Firmaları sürece 
entegre edilmesi 

ve analizler 
yapılması 

Firmaların 
ürünlerinin 

analizlerinin 
yapılması

Ürün seçimi 2 
ve ya 3 ürün

Ürünlerin 
bencmarking

analizi

Ürünlerin 
endüstriyel 

tasarım desteği ile 
geliştirilmesi

Tasarım sonrası 
ürünlerin 

uluslararası 
tanıtımlarının 

yapılması

Tanıtımların 
küme kavramına 

uygun bilinçle 
oluşturulması

Firma-ürün rekabet kapasitesi tespit edilmesi ve geliştirilmesi



Ekibin 
oluşturulması

Oluşturulan ekibin 
iş modelinin 
çıkarılması

Gerekli alt 
yapıların 

sağlanması ve 
koordinasyon

Ekibin firmalarla 
eşleştirilmesi

1 uzman 2 firma

Geliştirilen 
ürünlerin pazar 
araştırmasının 

yapılması

Geliştirilen ürünlere 
yönelik yurt dışı 

bağlantıların 
oluşturulması

Yurt içi ve yurtdışı 
işbirlikleriyle ihracat 

kapasitesinin 
arttırılması

UR-GE SÜRECİ – EVRE 3
Pazar araştırması yurt dışı bağlantıları geliştirilmesi: İhracat kapasitesinin arttırılması 



Geliştirilen yurtdışı bağlantılar ve yurt içi işbirlikleri sonucunda (Ankara Kalkınma

Ajansı Yatırım Destek Ofisi ve Cluskon Ortadoğu ekibi) ihracat kapasitesi geliştirilmiş

ve kümede faaliyet gösteren tüm firmalar ihracat yapar ve bunu sürdürebilir hale

getirmiştir.

Yapılan çalışmalar sonrasında Ortadoğu pazarında ve Arap ülkelerinde net sonuçlar

alınmış ve proje öncesi ihracatı olmayan 11 firma proje ile birlikte ihracat

gerçekleştirmiştir.

proje kapsamında ihracat kapasitesi olan firmaların pazarları genişlemiş ve ihracat ve

rekabetçilik kapasiteleri geliştirilmiştir.

UR-GE SÜRECİ – SONUÇ



Sonuç ve Çıkarımlar

2016 yılı içerisinde İvedik TTO ile bir çok faaliyete ek olarak İvedik OSB Medikal Küme

üzerinden yeni bir proje hazırlığı yürütülmektedir.

Bu süreç 3 aydır devam etmektedir. Yapılan çalışmalar sırasında firma seçiminden önce ön

ihtiyaç analizi kavramının önemi ortaya çıkmış ve bu konuda çeşitli analizler yapılmaktadır.

Bu analizlerde firmanın vizyon ve misyon, kümelenme kültürü, pazarlar, ihracat kapasitesi

ve potansiyeli, ürünlerin rekabet düzeyi ve katma değeri yüksek ürünler gibi farklı

değerlendirme ölçüleri vardır.

Bu süreç İvedik TTO ve İvedik Medikal Küme ile birlikte yürütülmektedir. Ön ihtiyaç

analizinin tamamlanması sonrasında firmalar belirlenmiş olacak ve başvuru süreci

Bakanlığa iletilecektir.

UR-GE SÜRECİ – SÜRDÜREBİLİRLİK



Sonuç ve Çıkarımlar

Firma seçiminde heterojen bir dağılım ve ihracat yapma kapasitesi olan ve olmayan

firmalarla birlikte hareket edilmesi ve bu kültürün firmalar arası entegrasyonla

tecrübe paylaşılmasının mümkün olacağı bir yapının kurulması hedeflenmektedir.

Amaç minimum kaynakla maksimum verimi elde etmek.

UR-GE SÜRECİ – SÜRDÜREBİLİRLİK
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Teşekkürler…


