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Yapay zekâ tabanlı görüntü işleme teknolojisi ile yüz tanıma, maske tespiti ve uzaktan ateş 

ölçümü yapabilen yeni cihaz CORESAFE Geliştirilmesi 

COVID-19 ile mücadele çağrısı kapsamında desteklediğimiz projeler

arasından ilk tamamlanan proje olan, yapay zekâ tabanlı görüntü işleme

teknolojisi ile yüz tanıma, maske tespiti ve uzaktan ateş ölçümü yapabilen

yeni cihaz CORESAFE, TEYDEB desteği ile 3 ayda tamamlanmıştır.

Ürün yüz tanıma, maske tespit, temassız ateş ölçümü, personel puantaj

takip, ziyaretçi geçiş takibi gibi bir çok özelliği barındıran çok amaçlı bir

cihazdır.

Ateş ölçümünü temassız olarak iki metre mesafeye kadar yüksek

hassasiyet ile gerçekleştirebilmektedir. Ayrıca geliştirilen cihaz, bu

kabiliyetleri kullanarak otomatik geçiş sistemlerini (kapı-turnike vb.)

kumanda edebilmektedir. Ateş ölçüm sonuçlarına göre, otomatik olarak

geçiş onayı verip vermeme özelliğini de barındırmaktadır. Raporlama

modülü ile tüm geçiş işlemleri hakkındaki bilgileri, anlık ateş ölçümleriyle

birlikte günlük, haftalık ve aylık olarak raporlayabilmektedir.

COREMATE 
BİLİŞİM VE SAVUNMA SANAYİ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

60 adet ürün satılmış ve bu satışlar sonucu yaklaşık 750.000 TL gelir elde edilmiştir.

CORESAFE cihazı, DMO Teknokatalog’da yer almaya başlamıştır.

HİBE DESTEK:200.834 TL*

*2021 sabit fiyatlarıyla



TERMAL VE GÖRÜNÜR IŞIK, HİBRİD IP KAMERA GELİŞTİRİLMESİ

BÜYÜTECH YAZILIM BİLİŞİM SAVUNMA ELEKTRONİK

DANIŞMANLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ

VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ’nin yürütücü ve VİSİONERA

YAPAY ZEKA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.’nin ortak

kuruluş olarak yürüttükleri proje ile salgın hastalıkların

toplumda kontrolsüz yayılımının engellenmesine katkı

sunmak amacıyla yerli ve maliyet etkin "Termal ve Görünür

Işık, Hibrid Ip Kamera" donanım tasarımı ve prototip üretimi

gerçekleştirilmiştir.

Proje önerisinde öngörülmemesine rağmen projede ara çıktı

olarak “Maske Bulma Yazılımı” geliştirilmiştir.

“Maske Tespit Kamerası” ticarileşmiş ve bir işletmeye

satılmıştır.

BÜYÜTECH 
YAZILIM BİLİŞİM SAVUNMA ELEKTRONİK DANIŞMANLIK EĞİTİM ARAŞTIRMA GELİŞTİRME SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ



YAPAY ZEKA DESTEKLİ COVİD-19 TANI KİTİ GELİŞTİRİLMESİ (COVİDNOSE)

COVID-19 ile Mücadele Çağrısı kapsamında

desteklenen proje ile, akciğerin mukoza yüzeyinde

etkili olan konakçı savunma sisteminin ve patojenlerin

etanol vb. atıklar üreterek oluşturduğu kokuların ve

arter kan gazı değerlerinin biyo-sensörler ile

algılanması ve yapay zekâ destekli sistemle analiz

edilerek COVID-19 teşhisinin hızlı bir şekilde

yapılması hedeflenmektedir.

Veri toplama sürecinde “CovidNose Nefes” ismi ile

ios ve android platformlarında çalışabilen bir

uygulama ve covidnose.com.tr web adresinde faal bir

veri bağış platformu aktif edilmiştir. Elde edilen veriler

ile yapay zeka yazılımının geliştirilmesi süreci

tamamlanmıştır.

NEW SENSES 
UZAY TEKNOLOJİ VE SAĞLIK ARAŞTIRMALARI ANONİM ŞİRKETİ 

Firma, Rusya menşeili bir firma ile 5,5 milyon dolarlık bir

anlaşma yapmış olup, Rusya’da ve Türkiye’de seri üretim

için hazırlıklar sürmektedir.



COVID-19 TEDAVİ SÜREÇLERİ İÇİN YÜKSEK AKIMLI NAZAL OKSİJEN TERAPİ CİHAZININ 

GELİŞTİRİLMESİ

COVID-19 ile Mücadele Çağrısı kapsamında

desteklenen proje ile, sağlık personelinin hem yoğun

bakım ünitelerinde hem de harici alanlarda da

kolaylıkla kullanılabilecekleri, ventilasyon cihazlarına

göre daha ucuz ve hızlı üretilebilen bir tıbbi cihaz

geliştirilmiştir.

Bu cihaz ile; hastaların mekanik ventilasyona geçiş

süreçleri ya tamamen ortadan kalkmış veya

geciktirilmiştir.

Üretilen cihaz, ülkemizdeki yüksek akım oksijen

terapi cihazına olan ihtiyacın yerli olarak

giderilmesine imkan sunulmuştur.

ELMASLAR 
İMALAT TIBBİ CİHAZ A.Ş. 

Hindistan, Endonezya, Arap Emirlikleri, Brezilya’nın aralarında

olduğu 30 ülkeye 750 adet cihaz satışı ve teslimatı yapılmıştır.

Halen 500 cihazın üretim süreci devam etmektedir. Bu

ihracatlar neticesinde 800.000 Dolar kazanç sağlanmıştır.



COVİD19 SALGINININ YAYILMA HIZINI DÜŞÜREREK NORMALLEŞME SÜRECİNİ KISALTACAK ANTİVİRAL KUMAŞ 

KAPLAMA PROSESİ GELİŞTİRİLMESİ 

COVID-19 ile Mücadele Çağrısı kapsamında desteklenen proje ile

virüsünün yayılma hızının düşürülmesine katkı sağlamak amacıyla,

geliştirilen antiviral kaplama prosesi sayesinde 30 yıkamaya kadar

kalıcı antiviral özelliğe sahip kumaş üretilmiştir.

Antiviral etkinlik testlerinde proje çıktısı kumaş için belirlenen 1-5

dakika arasında yüzeydeki virüslerin %99,9’unu ve 30 yıkama

sonrasında yüzeydeki virüslerin %97’sini yok etmesi hedefinin

sağlandığı görülmüştür.

SOLETEX 
TEKNİK TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A. Ş. 

Geliştirilen antiviral kaplamalı kumaşın 1.000.000 TL satışı

gerçekleşmiştir. Satışların %15’i yurt dışına, %85’i yurt içine

yapılmıştır. Yaklaşık 35.000 m² maskelik kumaş satışı

gerçekleşmiştir. Bu satışların %78’i maskelik kumaş, %20’si

hazır baskılı maske ve %2’si ise dijital duvar tekstili, perdelik

kumaş, tulum gibi diğer ürünlerden oluşmaktadır.



BİYOVENT YOĞUN BAKIM TİPİ MEKANİK VENTİLATÖR CİHAZI GELİŞTİRİLMESİ 

1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenen proje ile, ileri

düzey yerli mekanik ventilatörü üretilmiş, seri üretimine başlanmıştır. Sağlık sektöründe

tıbbi ventilasyon cihazlarında dışa bağımlılığının azaltılması, yerli üretim ile sağlık

merkezlerimize daha düşük maliyetli ventilasyon cihazlarının sunulması, ülkemize sağlık

alanında üretimi olmayan ve prestijli ürünün kazandırılması ve SPO2 sensörü

entegrasyonu, uzaktan görüntülüme özelliği gibi bu cihazlara yeni teknolojiler eklenmiştir.

BİOSYS 
BİYOMEDİKAL MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HİBE DESTEK:432.458 TL* 

26.000 adet Biyovent üretimi yapılmıştır. 8.886 adet Biyovent satışı

gerçekleşmiş olup 17.114 adet Biyovent ise ihtiyaç halinde piyasaya arza

uygun ve kullanıma hazır bir şekilde depolanmaktadır. Yurtiçinde 4.881

adet(64.482.891$), yurtdışına 4.005 adet(50.290.055$) satış yapılmış

olup, 523 adet yardıma muhtaç ülkelere hibe edilmiştir. Biyovent

ülkemize yaklaşık 140.000.000$’lık bir katkı sağlamış, pandeminin pik

yaptığı ve ülkemize cihaz ithal etmekte zorlanabileceğimiz zorlu bir

dönemde hızlı ve güvenilir bir şekilde ventilatörlerin ihtiyaç sahipleriyle

buluşmasını sağlanmıştır.

*2021 sabit fiyatlarıyla



REJENERATİF/ANTİBAKTERİYEL ÖZELLİKLİ KOMPOZİT DOLGU MALZEMELERİNİN GELİŞTİRİLMESİ VE 

PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİ

1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

kapsamında, desteklenen proje ile; ikincil çürük

oluşumunu engelleyecek ve/veya rejeneratif etki

gösteren, ISO 4049 ile ISO10993 standartlarında

belirtilen şartları sağlayan restoratif kompozit dolgu

malzemelerinin geliştirilmiştir.

Günümüzde amalgam (cıva, gümüş vb. metal

içeren) dolguların yerini kompozit dolgu malzemeleri

almaya başlamıştır. Türkiye için stratejik bir ürünün

Yıldız Teknik Üniversitesi imkanları kullanılarak

geliştirilmesi yapılmış, Yıldız Teknik Üniversitesi hak

sahipliğinde sınai mülkiyet korumaları alınmış, bu

sınai mülkiyetler için lisanslama çalışmaları

başlatılmış, söz konusu buluşun ürünleştirilmesi

adına yerli bir firma ile görüşmeler yürütülmüş, bu

ürünleştirme süreci TÜBİTAK 1505 projesi ile

desteklenmiş ve nihayetinde Yıldız Teknik

Üniversitesi’ne ait bir patent ailesine konu olan bir

fikri ürünün yerli bir firmaya lisanslaması

gerçekleştirilmiştir.

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ve AVRUPA IMPLANT SANAYI VE DIŞ TICARET LTD.ŞTI. 

HİBE DESTEK: 977.243 TL *

*2021 sabit fiyatlarıyla



TJ1600 TURBOJET MOTORU GELİŞTİRME PROJESİ

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

kapsamında desteklenen proje ile; Savunma sanayii

sektöründe kullanılmak üzere, TJ300; bir füze

platformunda kullanılabilecek ön prototip turbojet motor

üretilmiştir.

Roketsan A.Ş. tarafından geliştirilmesi planlanan bir

platformda bu projede üretilen turbojet motoru

kullanılacaktır.

İlk kez yurt içi imkânlar ile 240 mm çapa sahip ön prototip

turbojet motoru imalatını yapılarak, motor testerini

gerçekleştirmektir.

.

TEI - TUSAŞ 
MOTOR SANAYİİ A.Ş  

HİBE DESTEK:931.749 TL* 

*2021 sabit fiyatlarıyla



YÜKSEK KALİTELİ ALUMİNYUM DÖKÜM PARÇASI ÜRETİM SİSTEMİ GELİŞTİRİLMESİ 

Proje kapsamında; alüminyum döküm sektöründe, otomotiv ve savunma sanayinin

ihtiyaç duyduğu, yüksek kaliteli, gaz ve safsızlıkları giderilmiş, temiz alüminyum

parçaların, çevreye saygılı ve ekonomik bir şekilde kombine sistem üretimi

geliştirilmiştir.

Kombine sistem, mobil gaz alma ve cüruf giderme makinesi, kombine eriyik hidrojen ve

katılaşma analiz cihazı ve otomatik döküm sisteminden oluşmaktadır.

Proje kapsamında, geliştirilen tüm makinalar ülkemiz için yerli ve yenilikçi ürünler

olmuştur. Geliştirilen makineler, sahip oldukları teknik özellikleri ile işletmelerdeki

üretim miktarı ve kalite artışına ve maliyet azalışına katkıları nedeniyle yurtdışı

ithalatının önünü kesmiştir.

Proje çıktısı ürünler sayesinde ülkemiz döküm sektöründe faaliyet gösteren firmalarda

verimlilik ve ürün kalitesi maksimum seviyede arttırılmış, katma değeri yüksek olan

döküm parçalarının projelerin alınması sağlanmış olup, teknoloji kalite seviyesi

yükseltilmiş ve Türk firmaların başta Avrupa ve Dünya ile rekabet güçleri arttırılmıştır.

Üretilen makinaların yurtiçi satış adedi toplam 325 adet, yurtdışı satış adedi 100 adettir.

1 adet patente sahiptir.

DOĞUŞ 
DÖKÜM MALZEMELERİ A.Ş. 

HİBE DESTEK: 499.126TL*

*2021 sabit fiyatlarıyla



OTOMATİK KİREÇ ANALİZÖRÜ İÇİN OTOÖRNEKLEYİCİ VE YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ

Proje kapsamında; topraktaki kalsiyum, karbonat,

kireç, toplam inorganik karbon parametrelerin

içeriğinin belirlenmesi için laboratuvar tipi analitik bir

cihaz üretilmiştir.

Toprak başta olmak üzere farklı numune tiplerinde

karbonat, kireç, toplam inorganik karbon

parametrelerinin analizini gerçekleştiren, Otomatik

asit ekleme, karıştırma ve sadece CO2 duyarlı

NDIR dedektör kullanan ve bu üç özelliğin hepsini

barındıran pazardaki tek sistemdir. Yabancı

muadillerinde olmayan ek özelliklere

(Otoörnekleyici, yazılım v.b.) sahiptir.

Geliştirilen ürün ile bugüne kadar yaklaşık 300.000

Dolar satış geliri elde edilmiştir. Yapılan satışların

%60’ı yurtdışına gerçekleştirilmiştir.

LİTA 
ANALİTİK CİHAZLAR SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

HİBE DESTEK:479.358 TL*

*2021 sabit fiyatlarıyla



BEL VE BOYUN RAHATSIZLIKLARININ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYONUNDA KULLANILAN PROBLEMLİ ALANA ODAKLANARAK 

OMURLAR ARASINDAKİ BASINCI AZALTAN OMURGA DEKOMPRESYON CİHAZI TASARIMI VE ENDÜSTRİYEL ÜRETİMİ

Proje kapsamında; SpinaTrak Robotik Spinal Dekompresyon

cihazı geliştirilmiştir. Bu cihaz, bel, boyun fıtığı ve

rahatsızlıklarının ameliyatsız olarak tedavisinde kullanılmaktadır.

2018 yılı Kasım ayında tamamlanan proje kapsamında geliştirilen

ve CE belgeli olarak Sağlık Bakanlığı’na kayıt ettirilen cihaz

piyasaya sürülmüş ve ticarileşmiştir.

Bu proje sayesinde ülkemizde üretimi olmayan bir tıbbi cihaz

sektöre kazandırılmıştır.

Cihaz Sağlık Bakanlığı Ürün Takip Sistemine Kayıtlı sınıf IIa CE

belgelidir. Sanayi sicil belgesi ve kapasite raporu alınmıştır.

Cihaza ait 1 adet patent bulunmaktadır. TR201603776 (A2) -

OMURGA DEKOMPRESYON CİHAZI

BİA 
TEKNOLOJİ TIBBİ CİHAZLAR ARGE MÜHENDİSLİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 

HİBE DESTEK:449.656 TL* 
*2021 sabit fiyatlarıyla



ALT YAPI TÜNELLERİNDE KULLANILAN ZEMİN DENGE BASINÇLI (EPB) TİP TÜNEL AÇMA MAKİNASININ 

(TAM) GELİŞTİRİLMESİ

Proje kapsamında; zemin denge basınçlı (epb) tip tünel açma makinasi

üretilmiştir.

Proje çıktısı, şehir yapılanmalarında, metro tünellerinde, temiz su ve atık

su tünellerinde, enerji nakil hattı tünellerinde, hızlı tren ve karayolu

tünellerinde, denizaltı tünel geçişlerinde, hidroelektrik baraj tünellerinde,

tarımsal alanlar için su iletim tünellerinde kullanılmaktadır.

Firma tarafından üstlenilen Ergene Çevre Koruma Projesi, Derin Deşarj

Hattı projesi kapsamında; Zemin Denge Basınçlı Tünel açma makinası

üretilmiş olup, bu proje kapsamında kullanılmaktadır.

Proje kapsamında, dünya üzerinde 4 milyar dolar ticaret hacmi

hedeflenmektedir. Firma, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) önderliğinde

İhracatın Yıldızları “İhracatı Teşvik Ödülleri” kapsamında 2 Kasım 2018

tarihinde üretmiş olduğu Tünel Açma Makinası ve Mikro Tünel Açma

Makinasından dolayı “Özgün Ürün Şampiyonu” ödülünü kazanmıştır.

E-BERK 
MAKİNA METALURJİ İNŞ.TURİZM DANIŞ. İTH. İHR. SAN. VE TİC. A.Ş.

HİBE DESTEK:1.961.431 TL* 

*2021 sabit fiyatlarıyla



MİLLİ HSM GELİŞTİRİLMESİ

Proje ilkapsamında; Milli HSM Cihazı(ProCrypt KM-3000

HSM) geliştirilmiştir.

Ürün, Bankacılık/Finans, IoT, Bulut Bilişim, Siber Güvenlik,

e-Ticaret, Milli Savunma, Telekomünikasyon/İletişim, Kamu

Kurumları (Bakanlıklar) başta olmak üzere HSM kullanımına

ve şifreli verilere ihtiyaç duyan tüm sektörler ve tüm dijital

dönüşüm projelerinde kullanılmak üzere geliştirilmiştir.

Türkiye'de üretilen ilk ve tek özel teşebbüs HSM cihazı

özelliğine sahip ve uluslararası standartları

destekleyen(FIPS 140-2 Level 3 uyumlu, Common Criteria

EAL4+ sertifikalı) bir üründür.

2021 yılı ilk çeyreğinde PCI HSM 3.0 sertifikasyon süreçleri

de tamamlanarak HSM cihazları banka ve finans

dünyasının da kullanabileceği standartlara ulaşmıştır.

GÜVENPARK 
MİLLİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 

HİBE DESTEK:452.024 TL* 

Ürünün ticarileştiği ilk yıl olan 2019 yılında; BKM, SGK, Havelsan,

Milsoft/TSK, Savunma Sanayi Başkanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı vb.

otorite kuruluşlarda dahil olmak 18 adet HSM satışı yapılmış, 2019 yılı

içinde 1.710.000 ₺ gelir elde edilmiştir. Bakım destek gibi yan hizmetler

ile gelir 2.350.000₺’ye ulaşmıştır.

2020 yılı sonunda elde edilen gelir 10.000.000 ₺’yi aşmıştır. Bir Asya

ülkesine 5 adet HSM satışı yapılmıştır. PSM Awards 2019'da Procenne

ProCrypt HSM ile "Yılın Teknoloji Sağlayıcısı" ödülünü almıştır.

*2021 sabit fiyatlarıyla



DÜŞÜK ENERJİ TÜKETİMLİ, GERÇEK ZAMANLI VE YÜKSEK KONUM HASSASİYETLİ KONUM 

BELİRLEME, TAKİP VE GÜVENLİK SİSTEMİ

1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında desteklenen

proje ile “Gerçek Zamanlı Personel Takip ve Güvenlik Sistemi” ile “Yaşlı

Bakım Merkezi Hasta Güvenlik Sistemi” ürünleri üretilmiş olup ayrıca

Yenidoğan Bebek Takip Sistemi ve Ekipman Takip Sistemi ürünlerinin

geliştirmesi tamamlanmış ve üretime geçiş aşamasına taşınmıştır.

COVID-19 sürecinde ISG (işyeri güvenliğini) sağlamak üzere dünya

genelinde piyasaya sunulan ilk ürün olmuştur. Sistem ile COVID-19’ a

karşı 4 kritik fonksiyon yerine getirilmektedir:

i) sosyal mesafe takibi ve ihlal durumunda etiketlerin alarm vererek

çalışanları uyarması

ii) işyerinde enfekte bir çalışan tespit edilmesi durumunda, bu çalışanın

son 14 gün içinde temas kurduğu diğer çalışanların raporlanması

iii) enfekte çalışanın şirket içinde bulunduğu tüm konumların

işaretlenmesi ve buralara dezenfektasyon ekiplerinin yönlendirilmesi

iv) izin verilen sayının üzerinde bir çalışan gruplaşması durumunda

alarm verilmesi.

Firma bu ürün ile Middle East & North Africa Stevie® Awards 2021 Most

Valuable Technical Innovation ödülünü kazanmıştır.

LİTUM 
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ SANAYİ VE DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

HİBE DESTEK:397.139 TL* 

*2021 sabit fiyatlarıyla



LAZER IŞINI KULLANILARAK KATMANLI İMALAT TEKNOLOJİSİNDE ÜRETİM YAPAN MAKİNE VE ALT ÜNİTELERİ İLE FARKLI TÜRDEN TOZ 

ÜRETEN ATOMİZASYON KULELERİ TASARIM VE PROTOTİP İMALATLARI

1511-Öncelikli Alanlar Araştırma Teknoloji Geliştirme ve Yenilik

Projeleri Destekleme Programı kapsamında desteklenen proje ile;

ENAVISION 250 isimli 3D Eklemeli İmalat Makinesi ve Eklemeli

İmalat makinelerinde kullanılan titanyum metal tozlarının üretimini

sağlayan Elektrot Indüksiyon Gaz Atomizasyon (EIGA) prototipi

geliştirilmiştir.

Proje çıktısı ürün ile; ülkemizin ilk 3D Metal Eklemeli İmalat makinesi

ve titanyum tozu üretebilecek ilk ve tek toz üretim sistemi (EIGA) yerli

olarak geliştirilmiştir. Ayrıca proje çıktısı 3D Metal Eklemeli İmalat

makinesinde kullanılan tek mod 500 W fiber lazer rezonatörü de yerli

olarak geliştirilmiştir.

Proje çıktılarından titanyum tozu üretim tesisi ile üretilebilen titanyum

tozları havacılık ve uydu teknolojileri, medikal ve dental sektörlerde

kullanılmaktadır.

ERMAKSAN 
MAKİNE TİCARET A.Ş. 

HİBE DESTEK:2.842.498 TL *

*2021 sabit fiyatlarıyla



YÜKSEK KAPASİTELİ DEGAZÖR GELİŞTİRME

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında

desteklenen proje ile; 100 ton/h kapasiteli degazör prototipi

üretilmiştir.

Proje çıktısı, buhar kazanlarının kullanıldığı Büyük Kombine Enerji

Çevrim Santralleri, Petro Kimya tesisleri, Endüstriyel Gübre Üretim

Tesisleri gibi sektörlerde kullanılmaktadır.

Proje kapsamında geliştirilen, özellikle 100 t/h üzeri degazörler

başlangıçta daha gelişmiş bilgi ve deneyimlere sahip olan gelişmiş

ülkelerden ithal edilmekteydi. Projedeki Ar-Ge çalışmaları

sonucunda, bu bilgi birikimi ve tecrübeler elde edilerek yüksek

kapasiteli degazörlerin yerli olarak tasarımı ve üretimi

gerçekleştirilmiştir.

İlk prototip 2019 yılı proje sonrası 1 adet 260.614 TL olarak ve 2021

yılı içinde 1 adet 997.500 TL olarak satılmıştır.

ERALP 
MAKİNE KAZAN KİMYA VE EKİPMANLARI SAN. VE TİC. A.Ş

HİBE DESTEK:250.434 TL* 

*2021 sabit fiyatlarıyla



PLASTİK SEKTÖRÜNE YÖNELİK BİYO-ESASLI FONKSİYONEL KATKI MADDELERİNİN 

GELİŞTİRİLMESİ VE UYGULAMALARI

1501 Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı kapsamında

desteklenen proje ile; termoplastik ve kauçuk endüstrisinde

kullanılmak üzere geliştirilen, üç ayrı fonksiyonel kimyasal katkı

maddelerinin geliştirilmesi olmuştur.

Plastik üretiminde kullanılan bu üç katkı sırasıyla, kaydırıcı,

buğulanma önleyici ve anti-statik ajandır. İthal olarak endüstrinin

kullanımına sunulan ürünler ulusal kaynaklar ile Ak-Kim ArGe Merkezi

genç araştırmacıları tarafından geliştirilmiş, yerel alternatifler

oluşturulmuştur.

Proje çıktısı üç ürün için gerçekleşen satış rakamları, 2019’da 40 bin

Dolar, 2020’de 70 bin Dolar olarak gerçekleşmiştir.

Proje çıktısı ürünlerin kullanım alanları, geçen sürede boru, hortum,

masa örtüsü, muşamba, kablo, streç film üretimlerine genişletilmiştir.

AK-KİM 
KİMYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 

HİBE DESTEK:119.807 TL* 

*2021 sabit fiyatlarıyla



BİYOEMİLEBİLİR PORÖZ GREFT ÜRETİMİ

1507 - KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı kapsamında

desteklenen proje ile biyoseramik Beta-Trikalsiyum fosfat

biyoseramik tozu ve sentetik greft ürünü/prototipi/yönetimi, vb.

geliştirilmiştir.

İnsan vücudundaki kemik ve diş gibi sert dokular; kaza, hastalık,

yaşlanma vb. nedenler ile hasara uğradıklarında, dokuların

yenilenmesi veya değiştirilmesi gerekmektedir. Bu tür durumlarda

biyoseramik greft malzemelerin kullanılması uygun bir çözüm

yöntemi olmaktadır. Bu proje ile; kemik dokusunun kısmen veya

tamamen hasara uğraması durumunda restore edilebilmesi için,

kemiğin yapılanma mekanizması, çalışma mekaniği ve

fizyolojisine uyumlu, doğrudan kemik dokusu onarımı

sağlayabilen ve vücut içerisinde çözünme hızı kontrol edilebilen

nanoyapılı biyoseramik tozlarından biyoemilebilir, gözenekli sert

doku greft malzemesi geliştirilmiştir. Firma ürün satışından üç

yılda 7 milyon TL net gelir elde etmeyi hedefliyor.

BETATECH 
MEDİKAL CİHAZLAR LTD. ŞTİ. 

HİBE DESTEK:284.722 TL* 

*2021 sabit fiyatlarıyla



TÜRK DİATOM TOPRAKLARINDAN DOĞAL BÖCEK İLACI (İNSEKTİSİT) GELİŞTİRİLMESİ

1512 Girişimcilik Destek Programı (BİGG

kapsamında desteklenen proje ile; yerel diatom

kaynakları kullanılarak böcek öldürücü özellikteki

ilk yerli ve ticari diatom preparatı geliştirilmiştir.

Ürün, hasat sonrası ürün işleme ve depolama

endüstrisi, kesif yem endüstrisi, biyosidal sektörü

ile haşere kontrol ve fumigasyon sektöründe

kullanılmaktadır.

E-ticaret mağazaları üzerinden 1000 adet ürün

satışı sonucunda yaklaşık 100.000 TL ciro

sağlanmıştır.

Patent başvurusu yapılmıştır.

ENTOTEAM 
ARGE, GIDA, TARIM SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

HİBE DESTEK:190.339 TL* 

*2021 sabit fiyatlarıyla



HASTALIKLARA VE KURAKLIĞA DAYANIKLI YERLİ PATATES ÇEŞİTLERİNİN GELİŞTİRİLMESİ

Proje kapsamında, patates üretiminde, hastalıklara ve kuraklığa dayanıklı

yerli patates çeşitlerinin üretilmesi amaçlanmıştır.

Projede, patates üretiminde, depo kayıplarına neden olan kuru çürüklük

(Fusarium spp.) hastalığına dayanıklı, genotiplerle melezlenerek hem bu

hastalık ve zararlılara hem de kuru çürüklük hastalığına dayanıklı ıslah

hatları geliştirilmiştir.

Projede geliştirilen ıslah hatları, tohumluk üretimin başlangıç materyali olan

virus ve hastalıklardan ari bitki dokusu elde etmek amacıyla doku kültür

yöntemiyle bitkicikler elde edilmiştir.

Proje sonucunda geliştirilen çeşitlerin YALDIZ, YANKI, YEDİVEREN,

YAPRAK, MADEN, AYAZ, KAFKAS1, ALTAY, PETEK, AYDOS isimli patates

çeşitleri Tohum Tescil Sertifikasyon Merkez Müdürlüğüne üretim izni ve

tescil başvurusu yapılmıştır. 2019-2020 yılı Ocak ayında üretim izni verilmiş

ve ilk sertifikalı tohumluk üretimine başlanmıştır. Geliştirilen çeşitlerden

2020 yılında sertifikalı üst kademe 77,2 ton tohumluk patates üretimi

yapılmıştır.

DOĞA 
ARGE MERKEZİ SANAYİ TİCARET A.Ş.. 

HİBE DESTEK: 933.096 TL* 

*2021 sabit fiyatlarıyla



TEYDEB

BAŞARI HİKAYELERİ
2021

2020-Nisan 2021 arasında öne çıkan başarı hikayeleri derlenmiştir. 


