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Sayfa içerikleri Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından hazırlanmıştır

TİMAKADEMİ'nin '10 İl 10 He-
def Ülke'  projesiyle 3 Mayıs'ta 
Gaziantep'te gerçekleştirdiği 
konferansta Gaziantep ile İn-
giltere  işbirliğinin temeli atıldı.  
Ortadoğu'daki gelişmeler nede-
niyle alternatif pazar arayışında 
olan Gaziantep'in bu proje saye-
sinde 600 milyar dolarlık pazara 
sahip İngiltere ile kalıcı işbirliği 
yaptı. TİM ve GAİB işbirliğiy-
le gerçekleştirilen konferansa 
Ekonomi Bakanı Mustafa Eli-
taş, TİM Başkanı Mehmet Bü-
yükekşi, GAİB Koordinatör Baş-
kanı Abdulkadir Çıkmaz ile bir-
likte diğer ülkelerden de oda 
başkanları, temsilciler ve büyü-
kelçiler katıldı.

Gaziantep'teki etkinliğimiz, 
İngiltere'de ses bulacaktır
2023 hedefleri doğrultusunda 
Gaziantep ile İngiltere'nin TİM 
tarafından eşleştirilmesiyle il-
gili gerçekleştirilen TİMAKA-
DEMİ Hedef Pazar Buluşmala-
rı: İngiltere pazarı toplantısında 
Gaziantep'in ihracatta önemli 
bir oyuncu olduğunu ifade eden 

"10 İl 10 Hedef Ülke" projesi 
Gaziantep'ten start aldı

İnovaLİG, inovasyon kabiliyetimizin resmini çekti
2015 yılı İnovaLİG programında, “İnovasyon Kaynakları” kategorisinde Türkiye şampiyonu olan Mir Ar-Ge'nin Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Mirmahmutoğulları, 
“Sadece ürün geliştirip, değiştirerek rekabet edemezsiniz. Süreçleri, iş yapış biçimlerini, teknoloji yönetim sistematiklerini de geliştirmelisiniz” diyor.

Mir Ar-Ge, müşterilerine karşıla-
şabileceği mühendislik sorunları-
na farklı bakış açılarıyla yaklaşarak 
özgün ve mükemmel çözümler ge-
liştirmek vizyonuyla 1987 yılında 
kurulmuş. Mir Holding, ilk Araş-
tırma ve Geliştirme faaliyetlerinin 
çıktısı olan boru teknolojilerindeki 
ürünlerini Dizayn Grup’u kurarak 
pazara sunmuş, bugüne kadar bo-
ru teknolojileri ile ilgili birçok Ar-

Ge çalışması yürütmüş.  Mir Ar-Ge, 
holding şirketlerine vermiş olduğu 
Ar-Ge hizmetlerinin yanı sıra Hol-
ding dışına teknoloji ve know-how 
satışı, Ar-Ge hizmeti verilmesi, 
ürün geliştirilmesi ve ortak Ar-Ge 
projeleri geliştirilmesi konularında 
da işbirlikleri yapıyor. Sadece Ar-
Ge’ye konsantre olan şirket bugün 
yalnızca know-how satışıyla 12 mil-
yon TL’lik bir ciroya ulaşmış.

Mir Holding yönetimi, stratejik gö-
rülen, üzerinde çalışma kararı ve-
rilen konular için proje lideri, proje 
ekibi ve alt yapı oluşturuyor ve üni-
versitelerle işbirlikleri yapıyor. Her 
projede muhakkak en az bir akade-
misyen yer alıyor, yüksek lisans ve 
doktora öğrencileri de proje ekibine 
dahil ediliyor. Bu sayede akademik 
yönü çok güçlü çalışmalar hayata 
geçiriliyor. 
Mir Ar-Ge geçen sene çalışmaları-
nın karşılığını aldı ve Türkiye İh-
racatçılar Meclisi’nin (TİM), 5 ayrı 
kategoride Türkiye’nin inovasyon 
şampiyonlarını belirlediği İno-
vaLİG programında, “İnovasyon 
Kaynakları” kategorisinde Türki-
ye şampiyonu oldu. Dizayn 
Grup Kurucusu, Mir 
Holding Yönetim 
Kurulu Başkanı 
İbrahim Mir-
mahmutoğul-
ları ile Mir 
Ar-Ge’nin 
kurulduğu 
günden bu-
güne başarı-
larını ve ino-
vasyon strate-
jilerini konuştuk.

İnovaLİG programına katılmaya 
karar vermenizde hangi etmenler 
etkili oldu?
Bu tarz programları biz; firmamı-
zın teknoloji yönetimi ve inovasyon 
kabiliyetlerinin sınanması için iyi 
bir fırsat olarak görüyoruz. Tarafsız 
ve ehil ekiplerin kurumumuz için 
bir değerleme, mevcut durum ana-
lizi (due-diligence) yapması olduk-
ça yeterli bir neden bence. Öte yan-
dan İnovaLiG’in arkasındaki ku-
rumlara baktığınız zaman TİM gibi, 
inovasyonu hedef ihracat rakamla-
rının yakalanması için bir “olmaz-
sa olmaz” olarak gören son derece 
ciddi bir kurumun olması da elbet-
te ki bizim bu programa katılma ka-

rarımız içinde pay sa-
hibidir. Bir diğer 

pay ise orga-
nizasyonda 

AT. Kear-
ney’in 
mevcu-
diyeti-
dir. Bu 
etkinli-
ğin tüm 

dünya 
genelin-

de birçok 
ülkede uygu-

lanıyor olması da 
diğer cazibe nedenle-

rinden birisidir.

İnovaLİG programına katılmanız, 
Mir Ar-Ge'nin inovasyon kültürüne 
ne tür katkılar yaptı?
2014 ve 2015 yıllarında bu progra-
ma katıldık ve her ikisinde de ödül 
aldık. 2014 yılında ikinci olduğu-
muz “İnovasyon Kaynakları” ka-
tegorisinde 2015 yılında birincilik 
ödülünü aldık. Bu durum bile bizim 
bu tarz programlardan aldığımız 
geri bildirimler ile kurumumuzu 
sürekli olarak geliştirdiğimizi gös-
teriyor. Program kapsamında ha-

TİM Başkanı Mehmet Büyü-
kekşi,  "Gaziantep bizim açımız-
dan çok önemli bir oyuncudur. 
İngiltere pazarında etkili ola-
cağına inandığımız Gaziantepli 
sanayici ve işadamlarının orta-
ya konulan hedefleri başaraca-
ğına inanıyorum. Gaziantep'te-
ki etkinliğimiz, İngiltere'de ses 
bulacaktır” ifadelerinde bulun-
du. Gaziantep’in makine halısı, 
plastik poşet ve iplik üretiminde 
Türkiye’de lider olduğunu belir-
ten Büyükekşi, aynı zamandan 
ilin dokuma, iplik, un, sabun, 
deterjan, deri, plastik, çimento, 
salça, bisküvi ve yağ fabrikala-
rı ile bölgesinin sanayi merkezi 
olduğunu vurguladı. Büyükek-
şi, şöyle devam etti: “Gaziantep, 
yatırımlar anlamında da başarı-
lı. Yatırım Teşvik Sisteminde 3. 
Bölgede yer alıyor. 2015 yılında 
toplam yatırım tutarı 1.6 milyar 
dolar. 14’ü yabancı olmak üzere 
toplam 160 yatırım teşvik belge-
si düzenlendi” diye konuştu.

İngiltere zorlu ama aşılacak
bir pazar
GAİB Koordinatör Başkanı Ab-
dulkadir Çıkmaz ise İngiltere 
pazarının zor bir pazar olduğu-
nu ancak Gazianteplilerin zoru 
her zaman başarıyla aştıklarını 
vurguladı ve  2023 hedefleri ara-
sında İngiltere'ye 1 milyar do-
larlık ihracat gerçek-
leştirmek istedikle-
rini ifade etti. 

Problemi 
tanıyın

İnovasyonun birinci adımı; problemi 
doğru tanımlamaktır. İnovaLİG sizin 
teknoloji yönetimi süreçlerinizdeki 

problemi tanımlamanıza yardım ediyor.

Değişimi yakalayın
Bir değer üretecek şekilde değişmek ve 

yenilenmek, bugünün rekabetçi hızlı 
değişen ortamında “olmazsa 

olmaz" konumunda yer 
alıyor.“Gençlerin hayalleri bizim geleceğimiz, 

onlara yatırım yapmalıyız”
Türkiye ihracatının lider sektörü 
otomotivde yeni ürün ve teknoloji 
geliştirerek katma değeri artırmak ve 
küresel rekabette güç kazanmak amacıyla 
düzenlenen 5. Ar-Ge Proje Pazarı ve 
Komponent Tasarım Yarışması başladı. 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık'ın da katıldığı etkinlikte, Uludağ 
Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları 
Birliği (OİB) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Ömer Burhanoğlu, 

etkinliğin yeni girişimcilere liderlik 
yapmasını hedeflediklerini söyledi. 
Hedeflerin büyük bölümünü yerine 
getirdiklerini ifade eden Burhanoğlu, 
“Bu tür projelerin değer kazanıp global 
pazarlara açılması gerekiyor. Neden 
teknoloji ithalatına bağımlı kalalım? 
Günümüzde akıl parayı değil, para 
aklı arıyor. Ülkemizin de daha çok 
girişimciye, kutu dışında düşünen 
gençlere ihtiyaç var" dedi.

İbrahim Mirmahmutoğulları
Mir Ar-Ge Yönetim Kurulu Başkanı

zırlanan rapor aslında çok net bir 
şekilde sizin o anki teknoloji yö-
netim sistematiğinizin, inovasyon 
kabiliyetinizin resmini çekti. Üs-
telik diğer kurumlara göre de sizin 
nerede olduğunuzu görme şansı-
nız oluyor. Örneğin ilk yıl nispeten 
düşük çıkan inovasyon sonuçları 
kategorimizde 2015 yılında birçok 
somut iyileştirmeler yaptık. Aynı 
şekilde inovasyon stratejilerimi-
zi gözden geçirdik. Sadece ürün 
geliştirerek, değiştirerek rekabet 
edemezsiniz. Süreçlerini, iş yapış 
biçimlerini, teknoloji yönetim sis-
tematiklerini de geliştirmek, de-
ğiştirmek zorundadırlar. Birileri 
sizin resminizi çekiyor ve diyor ki 
“iyi güzel de şu şu alanlarında ek-
siklikler var.” Bundan daha büyük 
bir kolaylık olur mu? Çoğu zaman 
bizler sıkıntının nerede olduğunu 
bulmak için çok zaman harcarız. 
Malum; inovasyonun birinci adı-
mı; problemi doğru tanımlamak-
tır. İnovaLİG sizin teknoloji yöne-
timi süreçlerinizdeki problemi ta-
nımlamanıza yardım ediyor. Şunu 
da yeri gelmişken söylemem lazım; 
firmamızın değerleme raporların-
da aldığı sonuçlar, programın ta-
nımladığı ‘inovasyon şampiyon-
ları’nın çok çok üzerindeydi. Yani 
tüm katogorilerde en iyilerden bi-
riydik. Ancak buna rağmen bu ra-
porlardan çok iyi dersler çıkardık.

Firmanızın inovasyona yönelik 
faaliyetleri ve projeleri hakkında 
bilgi verir misiniz?
Yukarıda da bahsettiğim gibi ku-
rumumuz İnovaLİG programında 
tüm kategorilerde en yüksek puan-
ları aldı. 2014’te de 2015’te de aynı 
başarılı performansı gösterdik ve 
en iyi olduğumuz kategoride ödül 
aldık. Kurum içinde özgün ve sü-
rekli olarak gelişen bir “Teknoloji 
Yönetimi” sistematiğimiz var. “Bil-
giyi yöneten, geleceğe yön verir” 
mottosuyla çalışıyoruz. Dolayısıy-
la sürekli olarak en güncel bilgile-
ri edinmeye, bu bilgilerle hemhal 
olarak iş yapmaya çalışıyoruz. Hol-
dingimizin ARGE faaliyetlerini ya-
pan şirketi Mir Araştırma ve Geliş-
tirme A.Ş., şu anda 100’ün üzerin-
de uluslararası patenti olan ve 80’e 
yakın tam zamanlı doktoralı ya da 
doktorasını yapan personeli bulu-
nan  bir Ar-Ge şirketidir. Bünyesin-
de, teknoloji yönetiminin en üst dü-
zeyde temsil edildiği bir “Teknolo-
ji Yönetim Kurulu” mevcuttur. Her 
hafta toplanan bu kurula bizzat ben 
başkanlık yapmaktayım ve üniver-
sitelerden uzman akademisyenler 
yer almaktadır. Holding’in tüm tek-
noloji yönetim faaliyetleri burada 
yönlendirilir. İnovasyon ve Tekno-
loji Yönetimi eğer en üst düzeyde 
sahiplenilmezse başarı mümkün 
değildir.


