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Sunuş
Dün yaptığınız şey size hala çok iyi görünüyorsa,
bugün yeterince iyi değilsiniz demektir.
E. Willson
Üçlü sarmal olarak bilinen
modelin en iyi uygulama
modellerinden olan Teknoloji Geliştirme Bölgeleri veya daha bilinen
isimleriyle kısaca teknoparklar günümüz ve geleceğin teknolojisinin
şekillendirileceği ortamlardır. Bilginin ticarileşmesi aşamasının
lokomotifi durumunda olan bu bölgeler yenilikçi ar-ge ve yazılım
firmalarının yer aldığı kanunla etkinlik sınırları çizilmiş yerlerdir.
Fırat Teknoloji Geliştirme Bölgesinin yenilikçi firmalarının etkin
destekleri olan bir ortamda yer almaları son derece önemlidir.
Başlangıçta Fırat Üniversitesi, Elazığ Belediyesi, Elazığ Ticaret ve
Sanayi Odası, Elazığ Özel idaresi ve Elazığ Ticaret Borsasının
ortaklılıkları ve işbirliği ile kurulan Fırat Teknokent sağlanan sinerji
sayesinde çok hızlı bir şekilde gelişmesini sürdürmektedir. İlk adım
atılmasında Endost'un destekleri de unutulamaz. Ayrıca T.C. Sanayi
ve Ticaret Bakanlığının sağladığı imkanlar ileriye bakışın en önemli
faktörüdür.
Fırat üniversitesi akademik araştırmalarıyla ve bunun sonucu
bilimsel yayınlarıyla ülke ortalamasının çok üstünde yer alırken bir
yandan da sanayi işbirliklerinde rol oynayabilecek alt yapı ve
araştırma imkanlarını da barındırmaktadır. Üçüncü kuşak üniversite
kavramına ve bu değişime inanmış bir üniversite olarak kendi
yapısını organize ederek yapılanları desteklemektedir.
Fırat teknokent kuruluş aşamasında göstermiş olduğu projeye
dayalı gelişme ve büyüme anlayışını AB IPA programından
yararlanarak kanıtlamış durumdadır. Ayrıca yeni proje hazırlıklarıyla
ses getirici konularda öncülük yapmak üzere çalışmalar
yürütmektedir.
Kuruluşundan sonra en hızlı büyüme gösteren Teknoloji Geliştirme
Bölgelerinden biri olmakla gurur duymaktayız. Hem yerel hem de
ulusal bazda birçok firma tarafından tercih edilen bir bölge
konumundayız.
Altyapı çalışmalarını hızla tamamlamaya çalışan bölgemiz
önümüzdeki yıllarda mevcut kapasitesini en üst seviyeye taşımayı
planlamaktadır. Bu çerçevede yenilikçi firmalara çok değerli eğitim
programları düzenlenmesi üzerinde çalışılmaktadır. Teknoloji
Transfer Ofisi (TTO) oluşturma çalışması bunlardan biridir. Bu
kapsamda akademik bilginin ticarileşmesi ve üçüncü kuşak üniversite
ortamına geçişte öncü olacak çalışmalar yapılacaktır. Ayrıca akredite
bir kalibrasyon laboratuarı kurulması konusunda da çalışmalar
yürütülmektedir.
Fırat Teknokent'in
bölgesel rekabet edebilirliği geliştirme
konusunda çok ciddi katkılar sağlayabilecek bir yapı olduğunu
bilerek çalışmaya devam edeceğiz.
Fırat Teknokent A.Ş.

Fırat Teknokent

FIRAT TEKNOKENT
TEKNOLOJİ GELİŞTİRME BÖLGESİ YÖNETİCİ A.Ş.

Vizyon

Fırat
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinin
yönetici şirketi olan
Fırat Teknokent, özellikle yeni
ve ileri teknoloji alanlarında ARGE faaliyetleri yürüten
ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren,
teknoloji firmalarına uluslararası standartlarda
teknokent hizmetleri sunan 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri yasasına göre Fırat Teknokent
Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş. adıyla
kurulmuş olan teknoparktır.

Fırat Teknokent'in vizyonu; bölgeyi yenilikçi düşünce ve proje
sahibi yerli-yabancı kişi ve kuruluşlar için uluslararası cazibe merkezi
haline getirmek, Ar-Ge ve teknolojiye dayalı ekonomik değer
yaratarak hem Türkiye'nin dünya teknoloji sektöründe aldığı payı
arttırmak hem de dünyadaki önemli teknoloji geliştirme
bölgelerinden biri olmaktır.

Konumu
Bir bilim ve teknoloji parkı olarak tasarlanan Fırat
Teknokent , Fırat
Üniversitesi kampus alanı dahilinde
kurulmuştur, Şehir merkezine, havaalanına, başlıca
araştırma merkezlerine ve çeşitli sosyal imkanlara
yakın mesafede olması sayesinde hem araştırma
alanında işbirliğini arttıracak hem de katılımcılara
nitelikli bir çalışma ortamı sağlayacak konumdadır.

Fırat Teknokent hedeflerine ulaştığında Doğu Anadolu Bölgesi'nin
ekonomik ve teknolojik alanlarda kalkınmasına büyük katkı
sağlayacaktır ve bölgenin bu alanlardaki dışa bağımlılığını önemli
ölçüde azaltacaktır. Tüm teknokent genelinde sanat ve kültürle
beslenen bilimsel ve teknolojik bakış açısı esas alınmıştır.
Fırat Teknokent 'te yurtdışı bağımlılığını azaltıcı, ihracatı teşvik
edici park kültürü ve şirketler arası sinerjiyi arttıracak mekanizmalar
kurulacaktır. Böylece hem dünyada hem de Türkiye'de prestij ve
güven uyandıran bir marka olma yolunda hızla ilerleyecektir.

Misyon
Araştırma-Geliştirme ve Bilişim sektörlerinde faaliyet gösteren
büyük ölçekli ve KOBİ nitelikli kuruluşlara uygun ortamlar
hazırlayarak yenilikçi ve yaratıcı düşüncelerin, üniversitelerdeki
bilginin transferine, ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün haline
getirilmesine destek ve öncü olmaktır.
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Misyon

Amaç ve Hedefleri
Başlıca Hedefleri
Daha yüksek teknolojik ve bilimsel gelişme
Daha çok AR-GE ve artan AR-GE geri dönüş oranı
Daha çok ileri teknoloji firması
Daha çok yabancı sermaye girişi
Daha çok ihracat
Daha az dışa bağımlılık
Daha çok iş
Daha çok sinerji
Daha düşük maliyetle üretim
Tersine beyin göçü
Daha iyi çalışma ortamı ve yaşam standardı.

İleri teknoloji ve yazılım geliştirme alanında faaliyet gösteren
firma ve kuruluşlara, en uygun maliyetler çerçevesinde, dünya
kalitesinde, etkin teknopark hizmetleri sunarak mevcut
kaynaklarının daha verimli kullanılmasını ve onlara yeni kaynak
yaratılmasını sağlamak,

Üniversiteler, araştırma kuruluşları ile üretim sektörlerinin
işbirliği sağlanarak ülke sanayisinin uluslararası rekabet edebilir
ve ihracata yönelik bir yapıya kavuşturulması amacı ile;

İleri teknoloji ve yazılım alanında çalışan yerli ve uluslararası
şirketleri bir araya getirerek aralarında ve üniversitelerle sinerji
yaratmalarını sağlayan mekanizmalar kurmak,
İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin
kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik
etmektir.
Fırat Üniversite'sinin bilim ve teknoloji alanındaki başarılı
çalışmalarının ticarileştirilmesine uygun ortamı sağlamaktır.
Evrensel bir teknokent olmak,
Dünyanın her tarafındaki girişimcileri cezbeden yüksek
standartta Ar-Ge imkanları ve teknopark hizmetleri sunmak,
Üniversiteler, araştırma kuruluşları, üretim ve hizmet sektörü
kuruluşları arasında inovasyon odaklı işbirliğini geliştirmek,
İnovasyonu ve yüksek teknoloji alanlarında girişimciliği teşvik
etmek ve desteklemek,
Teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyerek bilimsel
araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine katkıda
bulunmak,
KOBİ'lerin yeni ve yüksek teknolojilere yönlendirilmesini
sağlamak,
İnovasyon kümelenmeleri oluşturulmasını desteklemek
Bölge, sektör ve teknoloji odaklı projeler geliştirmek,
Önceliklerini ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda
belirleyerek Doğu Anadolu Bölgesinin ve Türkiye'nin teknolojik
gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmaktır.
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Bölgeyi uluslararası rekabete açık bir teknoloji merkezi yapmak,
Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek,
Ürün ve üretim yöntemlerinde yenilik geliştirerek kalite ve
verimliliği arttırmak,
İnovatif düşüncelerin ticarileştirilmesine ve endüstriyel ürün
haline getirilmesine destek ve öncü olmak,
Teknoloji yoğun alanlarda yatırım olanakları yaratmak,
Bölgede sosyal, ekonomik ve teknolojik faaliyet gösteren kişileri
ve kuruluşları sinerji yaratmak üzere koordine etmek,
Yenilikçi ve yaratıcı proje sahibi girişimcileri inkübatör
merkezine dahil etmek ve desteklemek,
Yüksek/ileri teknoloji sağlayacak yabancı sermayenin ülkemize
girişini hızlandıracak teknolojik altyapıyı sağlamak ve bu
teknolojinin yerleşmesini ve gelişmesini teşvik etmek.
Ar-Ge ve yazılım personeli istihdamını teşvik etmektir.
Üniversite Sanayi işbirliğini etkin ve sürekli kılmak.
Yeni şirket kurulmasına destek olmak.
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Avantajları
Yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde
edilen kazançların, 2023 yılı sonuna kadar gelir vergisinden,
kurumlar vergisinden ve katma değer vergisinden muaf
olması,
Yazılım ve AR-GE personelinin 2023 yılı sonuna kadar gelir
vergisinden muaf olması,
Üniversite akademik personeli ile birlikte sürdürülen
projeler için yapılan ücret ödemelerinin gelir vergisinden
muaf olması.
Yabancı uyruklu yönetici veya AR-GE personeli çalıştırma
olanağı,

Yönetici şirket, 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Kanunu ve Uygulama Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde
Bölgenin kurulması, yönetimi ve işletilmesinden sorumludur.
Bunun yanı sıra aşağıdaki destek ve hizmetler de görev ve
sorumlulukları arasında yer almaktadır.

Bu yasa kapsamındaki faaliyetlerde; 1050 sayılı Muhasebe-i
Umumiye Kanunu, 832 sayılı Sayıştay Kanunu ve 2886 sayılı
Devlet İhale Kanunu hükümlerinin uygulanmaması.

Sinerji
Bölgede yer almak isteyen kurum, kuruluş ve girişimci
taleplerinin değerlendirilmesi ve uygun bulunanlara yer tahsisinin
yapılması,
Bölge arazisinin kullanımı, yapı ve tesislerin projelendirilmesi,
inşası ve kullanımı,
Bölge için gerekli olan yol, elektrik, su, doğal gaz, akaryakıt,
dağıtım şebekeleri ve benzeri altyapı hizmetleri, ses ve veri
iletişimi, internet hizmetleri ve diğer hizmetlerin sağlanması,
Bölge ihtiyaçları doğrultusunda girişimcilere eğitim, kalite
güvence ve benzeri konularda teknik hizmetler ile marka tescil,
telif hakları, patent alma, teknoloji transferi, finansman, risk
sermayesi, pazarlama ve ihracat gibi konularda danışmanlık
hizmeti verilmesinin sağlanması,

Bölgede bulunan kuruluşlarla
ortak projeler üretme olanağı,
Bölge Yönetici Şirketinin
sağladığı finansman,
yönlendirme, eğitim, patent,
lisans ve koordinasyon
desteğinden yararlanma,
Ulusal ve uluslar arası
teknoparklar ağında
bulunmanın sağladığı olanaklar,
Nitelikli personel istihdam
etme kolaylığı.

Faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla girişimcilerin ortak
ihtiyaçları doğrultusunda, mali ve teknolojik açılardan
firmaların almakta güçlük çekeceği önemli makine ve
ekipmanların, gerektiğinde, satın alma veya kiralama yolları ile
temin edilerek kullanıma sunulması.
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Üniversite

Sanayicilere Sağlayacağı Faydalar

İleri teknoloji üretme potansiyeli olan yeni şirketlerin
kurulmasını ve mevcut küçük şirketlerin büyümesini teşvik
etmektir.

1. Ar-Ge çalışmaları için uygun mekân ve ortam sağlanması,
2. Üniversiteden daha kolay ve uygun koşullarda danışmanlık

Fırat Üniversite'sinin bilim ve teknoloji alanındaki başarılı
çalışmalarının ticarileştirilmesine uygun ortamı sağlamaktır.
Evrensel bir teknokent olmak,
Dünyanın her tarafındaki girişimcileri cezbeden yüksek
standartta Ar-Ge imkanları ve teknopark hizmetleri sunmak,
Üniversiteler, araştırma kuruluşları, üretim ve hizmet sektörü
kuruluşları arasında inovasyon odaklı işbirliğini geliştirmek,

hizmetleri sağlanabilmesi (teknik konular yanında, finans, iş
idaresi, pazar analizi vb. konularda da) ve üniversiteyle daha etkin
Ar–Ge işbirlikleri kurulabilmesi,
3. Üniversitedeki araştırma altyapısından uygun koşullarla
yararlanabilmeleri.
4. Benzeri Ar-Ge şirketleriyle bir arada olmanın sağlayacağı
sinerji,
5. Teknokent şirketinin sağlayacağı hizmetler,
6. Bunların sonucu olarak, teknoloji transferinin ve gelişiminin
daha kolay sağlanması.

İnovasyonu ve yüksek teknoloji alanlarında girişimciliği teşvik
etmek ve desteklemek,
Teknoloji transferi faaliyetlerini destekleyerek bilimsel
araştırma sonuçlarının katma değere dönüştürülmesine katkıda
bulunmak,
KOBİ'lerin yeni ve yüksek teknolojilere yönlendirilmesini
sağlamak,
İnovasyon kümelenmeleri oluşturulmasını desteklemek
Bölge, sektör ve teknoloji odaklı projeler geliştirmek,
Önceliklerini ülkemiz ve bölgemiz ihtiyaçları doğrultusunda
belirleyerek Doğu Anadolu Bölgesinin ve Türkiye'nin teknolojik
gelişmişliğine ve ekonomik potansiyeline katkıda bulunmaktır.

Elazığ ve Doğu Anadolu Bölgesine Katkıları
Elazığ'ın ekonomik yapısına en uygun şekilde, bölge sanayiine,
bilgi faktörünün azami şekilde eklenmesini sağlayacaktır. Doğu
Anadolu Bölgesi'nde, ileri teknolojinin üretimdeki payının
artırılması farklı bir teknoloji kültürü ortaya çıkaracaktır.
Girişimci ve akademisyenler arasındaki işbirliğinin teşvik
edilmesi ve AR-GE faaliyetlerinin desteklenmesiyle, genç
beyinlerin yarattığı projelere, tecrübeli girişimcilerin ve
akademisyenlerin fizibilite ve danışmanlık destekleri eklenince,
Fırat Teknokent bir start-up, yani ileri teknoloji kullanan küçük ve
orta ölçekli şirket cenneti haline gelecektir.
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Ülkeye Sağladığı Yararları
1. Üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesi
2. Yüksek teknoloji kökenli yeni şirketlerin kurulması ve küçük
şirketlerin büyümesi
3. Üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik ürünlere
dönüşmesi ve teknoloji transferi
4. Sanayi ürünleri içinde yerel katkının artması
5. Ar-Ge faaliyetlerinin ve Ar-Ge geri dönüş oranının artması
6. İhracat oranının artması
7. Dışa bağımlılığın azalması
8. Yabancı yatırımın artması
9. Ar-Ge ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin
yeniden yapılanması
10. Yörenin ekonomik faaliyetlerinin çeşitlendirilmesi, ekonomik
verimliliğin arttırılması

Sektörler
Teknolojik AR-GE çalışmaları ve işletmelerin
danışmanlık ve eğitim hizmetleri

11. Bölgedeki yatırım, yenilik ve Ar-Ge kapasitesindeki
dengesizliğin giderilmesi

Maden Sektörü

12. Bölgeye yeni istihdam alanları açılması ve beyin göçünün
önlenmesi,

Bilişim-Elektrik-Elektronik Teknolojileri,

13. Bilgi tabanlı, ileri teknoloji üreten ve/veya yenilikçi firmaların
oluşumu ve büyümesi,

Makine Tasarım ve Teknolojileri,

14. Üniversitelerin araştırma altyapısına ayrılan kaynakların daha
verimli kullanılması,
15. Ülkenin teknolojik ve dolayısıyla ekonomik düzeyinin
yükselmesi, gelişmiş inovasyon,

Gıda Teknolojileri ve Gıda Güvenliği,
Tarımsal Teknolojiler,
İnşaat Teknolojileri,

16. Ülkenin uluslararası rekabet gücünün artması,
17. Bütün bunların sonucu olarak, ülkede refah düzeyinin
yükselmesi.
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Enerji ve Çevre Teknolojileri
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Destek ve Teşvikler

Kurucu Ortaklar
Fırat Teknokent'in kurucu heyetini oluşturan aşağıdaki saygın
kuruluşların alanlarındaki deneyim ve birikimleri bölgenin oluşumu
ve başarısına çok önemli katkılar sağlayacak niteliktedir.

Elazığ Fırat Üniversitesi
1975

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
KOSGEB
İGEME
TÜBİTAK
Dış Ticaret Müsteşarlığı
İhracatçı Birlikleri
(TTGV) Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı
IRC ( EBILTEM)
AB 7. Çerçeve Programı
Türk Patent Enstitüsü

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası
Elaz Ticaret ve Sanayi Odas

Elazığ Belediyesi

Elazığ İl Özel İdare Genel Sekreterliği

Elazığ Ticaret Borsası
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F rat Üniversitesi
1975

"Bilim Kültür ve Tarihin Işığında
Çağdaş Bir Eğitim Kurumu Olmanın
Gururunu Yaşıyoruz"
20.000'i aşkın Lisans öğrencisi, 3.000 Yüksek Lisans ve Doktora
Öğrencisi, 1500'ü akademik olmak üzere 2700 personeli ve modern
bir eğitim anlayışıyla Türkiye'nin parlayan yıldızlarından biri.
Türkiye'nin en geniş kampüslerinden birinde 12 fakülte, 2
yüksekokul, 1 devlet konservatuarı ve 6 meslek yüksekokuluyla
hizmet veren Fırat Üniversitesi 1975 yılından bu yana yetiştirdiği
öğrencilerle ülkenin yapıtaşlarını oluşturan modern bir eğitim
yuvası.
35 yıllık bir tecrübeyle eğitim veren üniversitemiz Elazığ ili ve
ilçelerinde kurulu fakülte ve yüksekokullarıyla Türkiye'de ve
Dünya'da saygın bir eğitim kompleksi. Her yıl akademik alanda
araştırma ve yayın sıralamalarında üst sıralarda yer alan Fırat
Üniversitesinde günümüzde 215 profesör, 176 Doçent, 328 Yrd.
Doçent olmak üzere 700'ü aşkın öğretim üyesi görev yapıyor. Ayrıca
üniversite bünyesinde öğretim görevlisi ve diğer kadrolarda toplam
762 öğretim elemanı hizmet veriyor.
Fırat Üniversitesinde;
İktisadi ve İdari Bilimler, Fen,
Mühendislik, Teknik Eğitim, Tıp, Veteriner, Su Ürünleri, İlahiyat,
Eğitim, İnsani ve Sosyal Bilimler, Teknoloji ve İletişim
Fakülteleriyle Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Elazığ Sağlık
Yüksekokulu ve Devlet Konservatuarında lisans düzeyinde eğitim
veriliyor.
Ayrıca Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri ve Sağlık Bilimleri
Enstitüleri yüksek lisans ve doktora eğitimi sunuyor öğrencilerine.
Üniversite bünyesinde Teknik Bilimler, Sosyal Bilimler, Sağlık
Hizmetleri Sivrice, Maden ve Keban Meslek Yüksekokullarıyla
önlisans seviyesinde kaliteli bir eğitim hizmeti verilmektedir.
Geniş ve yeşil kampüsü, teknik altyapısı tamamlanmış binaları
ve modern laboratuarlarıyla tüm öğrencilerine kucak açan Fırat
Üniversitesi; Teknopark'ı 155 mega bitlik internet altyapısı ve
öğrenci kullanımına açık 3000 bilgisayarla günümüzde parmakla
gösterilen teknoloji noktalarından biri.
Üniversitemiz bugün geldiği noktada modern eğitim anlayışı ve
teknik altyapısıyla öğrenciye sunduğu imkan ve hizmetler
açısından başa güreşmektedir.
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Elaz Ticaret ve Sanayi Odas
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Üretim çalışmalarında kapılarını
sanayicilere açmış durumda. Üç kısımdan oluşan imalat organize
sanayi bölgesi ile Türkiye sınırlarını aşan bir üretim merkezi
görünümünde. Elazığ'da bulunan Ferrokrom tesisi ise kendi alanında
dünyanın en önemli ihracatçı kuruluşlarından biridir. İlin sanayi alt
yapısı yeni sanayi siteleriyle birlikte Üniversite Sanayi İş Birliği
Merkezi(FÜSİM), iş dünyasıyla sanayiciyi buluştururken Elazığ İş
Geliştirme Merkezi İŞGEM orta ölçekli yatırımların adresi
konumunda.
Devlet Planlama Teşkilatı tarafından ülkemizdeki 12 cazibe
merkezinden biri ilan edilen Elazığ bölgesel ve sektörel teşvik
uygulamasında 4. Bölgede yer almakta. Asgari yatırım tutarı 500 bin
tl olan Elazığ'da yatırımlar 7 yıl boyunca teşvik edilecektir. ETSO ilin
zengin potansiyelinin harekete geçirilmesi noktasında lokomotif
görevi üstlenerek önemli çalışmalar yapıyor. Bu doğrultuda başta il
yöneticileri olmak üzere sivil toplum örgütleri ve idari
mekanizmalarla etkin ve sürekli işbirliği içerisinde şehrin geleceğine
yön veriyor.
Yer altı kaynaklarının çeşitliliği Elazığ'ın bir başka dikkat çeken
yönüdür. Şehir krom, bakır, gümüş, bor, kömür, altın madenleri
açısından zengin rezervlere sahiptir. Halen faaliyete geçirilmemiş
önemli maden yatakları yatırımcısını beklemektedir. Elazığ ilinde 52
firma toplam 126 milyon dolarlık ihracat yapmıştır. İhraç
ürünlerinden ilk sırayı krom almaktadır. Çimento, PVC, gıda ürünleri,
tekstil, ısıtma sistemleri, güneş enerjisi sistemleri, döküm ve şarap
diğer ihraç ürünleri arasında yer almaktadır. Elazığ'daki mermer
ocaklarından çıkartılan 20'nin üzerindeki mermer çeşidi işlenip
dünyanın 4 bir yanına ihraç edilmektedir. Alacakaya ilçesinden
çıkartılan vişne mermeri dünyada marka olmuştur. Elazığ vişne
mermeri dünyada pek çok prestijli mekânda kullanılmıştır.
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fırsatlar şehri

Burası Elazığ !..
Tarihi şan ve şerefle dolu, tarihe beşiklik etmiş, dört kenarından
güzellik fışkıran topraklarıyla Anadolu'nun parlayan yıldızı Elazığ...
Burası Harput'u, Hazar Gölü, Golan Kaplıcası, Buzluk Mağarası,
Hazarbaba Kayak Merkezi'yle bambaşka bir turizm diyarı, bir huzur
adası... Burası; yüzü yarınlara dönük, özünden kopmadan yaşayan
sıcak insanların yurdu. Burası azmin, inancın, kazancın, bereketin
şehri. Burası el ele vermeyi bilenlerin, başarıyı beraberlikte
arayanların memleketi. Burası Elazığ...
Elazığ Doğu Anadolu bölgesinin Yukarı Fırat Havzasında yer alan
yerleşim merkezidir. Tunceli, Erzincan, Bingöl, Malatya ve Diyarbakır
illeriyle çevrelenen Elazığ, ulaşım imkanları ölçeğinde Doğu Anadolu
ticaretinin kesişme noktasındadır. Karayolu ve demiryolu bağlantıları
şehre önemli avantajlar sağlar. Ayrıca büyük uçakların iniş kalkışına
imkan sağlayan sivil havaalanı yeni pistiyle bölgenin dünyaya
açılımında etkin bir rol oynar.
Elazığ' ın tarihi Harput'un tarihiyle başlar. Taşkale anlamına gelen
Harput, M.Ö 2000 yıllarına dayanan bir yerleşim alanıdır. Bugün 650
bine ulaşan nüfusuyla Elazığ, alt yapı ve üst yapı yatırımlarını büyük
ölçekte tamamlayarak modern kent kimliğini kazanmıştır. Elazığ;
Keban Barajı, Hazar Gölü, Hazarbaba Kayak Merkezi, Arkeoloji ve
Etnografya Müzesi, kaplıcalarıyla doğal ve kültürel zenginliklere
sahiptir. Yöresel lezzetleri, folkloru, musikisi, inanç turizmi,
geleneksel at yarışları ve hipodromuyla Elazığ, önemli bir çekim
merkezidir. Denize kıyısı olmayan, Doğu Anadolu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgelerinin sahil kenti imkânlarına da sahip bir şehirdir.
Elazığ doğalgazın şehirde kullanılmasıyla enerji avantajını yakalamış,
modern yolları ve meydanları, düzenli yerleşim alanları, büyük
alışveriş merkezleri, tarihten günümüze taşınmış çarşıları ve modern
otelleriyle 2009 yılında 71 bin yerli ve yabancı konuğu ağırlamıştır.
30 yılı aşkın birikimiyle Fırat Üniversitesi; fakülte, meslek yüksek
okulu, konservatuar ve 1.500' e yakın akademik personeliyle toplam
25 bine yakın öğrenciye eğitim vererek bölgenin eğitim alanında lider
kuruluşlarından biri olmuştur. Uzaktan eğitim projesiyle 2010 yılında
üniversitedeki öğrenci sayısının 45 bine çıkarılması hedeflenmektedir.
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Genç bir nüfusa sahip olan Elazığ'da eğitim alt yapısı son derece
güçlüdür. Meslek okulları, özel eğitim kurumları, halk eğitim
merkezleriyle 565 okulda toplam 165 bin ilk ve orta öğretim öğrencisi
eğitim görmektedir.
Bölgeye yapılan barajlar şehri adeta yarımadaya çevirerek şehrin
iklimini karasaldan ılımana dönüştürmüştür. Yeni iklim şartları sulu
tarım alanında ürün verimini ve çeşitliliğini artırmış, 2009' da 16 bin
hektar alan üzerinde 154 bin ton buğday ve 120 bin ton arpa
üretilmiştir. Şehir besicilik, süt inekçiliği ve küçükbaş hayvancılık
alanında büyük potansiyele sahiptir. 1150 süt ve besi ahırında 102 bin
büyükbaş, 325 bin küçükbaş hayvan yetiştirilerek, 170 milyon ton süt
ve 62 milyon ton et üretilmiştir. Şehirdeki kanatlı hayvancılık ve
yumurta üretim çiftliklerinde ise 6 milyon 500 bin kümes hayvanıyla
38 milyon adet yumurta üretimi yapılmaktadır. Arıcılık alanında da
ciddi potansiyeli olan şehirde 57 bin 250 kovandan 642 bin ton bal
üretimi gerçekleştirilmiştir. Elazığ'ın dört bir etrafının göllerle çevrili
olması, su ürünleri ve balık üretiminde de şehri önemli kılmakta olup,
63 su ürünleri ve alabalık üretim tesisinde 37 bin ton balık üretilmiştir.
Et entegre tesisleri bu alanda dikkat çekerken, Türkiye'nin ilk ve tek
hayvan ürünleri organize sanayi bölgesine sahip olan Elazığ
yatırımcılara önemli alt yapı ve imkanlar sunuyor. Dünyaca ünlü
şarapların üretiminde kullanılan öküzgözü ve boğaz kere üzümlerinin
ana yurdu Elazığ'dır. İl genelinde 20'nin üzerinde çeşidiyle bu yıl 120
bin ton üzüm üretilmiştir. Yeni iklim yapısının kazandırdığı doğa
avantajları itibariyle Elazığ'da 240 bin ton meyve ve sebze üretimi
yapılmıştır. Yörede turunçgiller hariç tüm meyve ve sebzeler
yetiştirilmektedir. Meyvelerden üzüm, çilek, dut, kayısı, elma, nar,
armut, sebzelerden biber, domates, fasulye, endüstriyel bitkilerden
soya ve şeker pancarı ilk sırada gelmektedir. Seracılıkta da örnek
çalışmalar içerisinde olan Elazığ, örtü altı üretimde bölgenin en
önemli ili konumundadır.
Bu şehir sadece kendi geleceği için değil, Türkiye'nin yarınları için
de büyük çaba sarf ediyor. Parlak bir geleceğin temelleri bugünden
yazılıyor. Cazibe merkezi Elazığ yöneticileri ve halkıyla birlikte kendi
geleceğini yazıyor.
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Ar-Ge Yapanlara Yönelik Destekler

Öğretim Elemanlarına Yönelik Destekler

2013 yılına kadar münhasıran ARGE faaliyetlerinden elde edilen
gelirlere %100 Gelir Vergisi veya Kurumlar Vergisi muafiyeti

Öğretim elemanları, Teknokent içinde kendi şirketlerini
kurabilir

Yazılım firmalarına satış faturalarında %100 KDV muafiyeti
Üniversite öğretim üyelerini, kamu personelini ve öğrencileri
istihdam edebilme imkanı
Yabancı araştırmacı çalıştırma kolaylığı
Çalıştırılan nitelikli ARGE personeline %100 gelir vergisi
muafiyeti
Teknokentteki firmalara yapılan bağış ve yardımlar GVK ve
KVK'nda belirtilen oran ve esaslarda indirime tabi
Bölge içinde yer alan Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde
KOSGEB tarafından desteklenen girişimciler de Kanunun sağladığı
muafiyetlerden yararlanırlar.
Bölge içinde yürütülen TÜBİTAK-TEYDEB, SANTEZ, Teknogirişim
destekli projelerde teknopark bünyesinde yürütülen projelere
tanınan destek.
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Öğretim elemanları, Teknokent içinde faaliyet gösteren
şirketlerde yönetici ve ortak olabilir
Öğretim emanlarının Teknokent bünyesindeki ARGE
çalışmalarından elde ettiği gelirler Üniversite Döner
Sermayeyesine ödenmez, doğrudan öğretim üyesine gelir vergisi
kesintisi yapılmadan ödenir.
Öğretim üyeleri Sebatical (Her altı yılda bir kez bir yıllık 7. yıl
ücretli izni) teknokentte geçirilebilir.
Öğretim elemanları Teknokentteki ARGE şirketlerinde 2547
sayılı yasanın 38, 39. maddelerine göre part-time ve full-time
görev alabilir.
Teknokent'te sürekli olarak istihdam edilecek kamu personeline
kurumlarınca aylıksız izin verilir ve kadroları ile ilişkileri devam
eder. Bunlardan 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi
personelin burada geçirdikleri süreler için emeklilik hakları 5434
sayılı Kanunun 31 inci maddesi hükümlerine uyulmak kaydıyla saklı
kalır. 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 36 ncı maddesinin bu
maddede yer alan düzenlemelere aykırı hükümleri uygulanmaz.
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?
Neden Fırat Teknokent?
Teknokent'te ofis kiralamak almak üzere müracaat eden

Teknokentlerin en önemli etkisi üniversite öğretim üyeleri,

girişimciler genellikle Teknokent sınırları içindeki kuruluşlara

teknoloji bazlı firmalar ve inovasyonu destekleyici ürün veya

tanınan vergi muafiyetleri ve desteklerle ilgileniyor. Oysa,

hizmetleri sunan diğer kuruluşları bir hizmet veya ürün tedarik ağı

girişimcilerin Teknokent'e vergi muafiyeti vb. destekler için değil,

içinde birleştiren kümelenmeler oluşturmasıdır.

Teknokent'te bulunmanın avantajlarını yaşamak için gelmelerini
önerilmektedir.

Teknokentlerin bir diğer önemli etkisi cross-fertilization denilen
çapraz tozaklama. Yani, teknokent içinde yer alan kuruluşlar diğer

Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren kuruluşlar doğal olarak

kuruluşların birbirlerinin çalışmalarından ilham alarak çok yeni ve

teknokentler için tanınan muafiyetlerden yararlanacaktır. Ancak,

özgün projeler üretmeleri, bu durum firmaların inovatif ve

Teknokent'te yer alan kuruluşlar çok daha farklı avantajlara sahip

rekabetçi olmasını sağlıyor.

oluyorlar. Teknokentler, teknolojik açıdan dünyaya açılan
pencereler. Teknokentler birer teknoloji üssü. Teknokent içinde
yer alan kuruluşlar, teknokentteki diğer kuruluşların yaptıklarını
görerek teknolojik gelişmeler konusunda yeni eğilimler ve
gelişmeleri çok yakından izleyebiliyor, üniversite öğretim üyeleri
ile ve Teknokent içindeki diğer kuruluşlarla işbirliği ve güçbirliği
yaparak yeni girişimler başlatabiliyor, Teknokent içinde önemli iş
potansiyeline sahip olabiliyor. Teknokent içinde yer alan kuruluşlar
üniversitedeki laboratuar, kütüphane, sosyal tesisler vb.
imkanlardan kolaylıkla yararlanabiliyor, üniversite öğretim
üyelerini ve öğrencilerini danışman, araştırmacı vb. olarak
istihdam edebiliyor.

Fırat Teknokent, özkaynaklarını, DPT ve AB hibe programları
kaynaklarını kullanarak bünyesindeki şirketlerin veya bölgenin
yararına olacak bölgesel veya teknolojik bazlı gelişme projelerini
yürürlüğe koyuyor. Teknokent içinde yer alan kuruluşlar bu
projelerden önemli kazanımlar elde ediyor.
Fırat Teknokent, Teknokent'te yer alan kuruluşların ARGE
projelerine finansal destek sağlayan TÜBİTAK-TEYDEB, SANTEZ,
Teknogirişim, TTGV, KOSGEB vb. ulusal ve uluslar arası Ar-Ge
destek programlarından destek alması için danışmanlık hizmeti
veriyor.
Teknokent'te olan kuruluşlar yukarıda bahsedilen çok önemli
avantajlardan yararlanma önceliğine sahip oluyor.
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Firmalar, içeriği http://firatteknokent.com web sitesinde
detaylı olarak verilmiş olan "esas başvuru dosyası"nı 1 adet
orijinal olmak üzere 3 kopya halinde, ayrıca 2 adet cd ye word
dosyası (.doc uzantılı) olarak kaydedilmiş şekilde Fırat
Teknokent Yönetici A.Ş. irtibat bürosuna teslim eder.

Fırat Teknokent'te Nasıl Yer Alabilirim?
Fırat Teknokent'te yer almak için ilk olmanın
avantajlarını kaçırmayın...
Başvuru formu için lütfen www.firatteknokent.com
adresini ziyaret edin.
Firmalar Fırat Teknokent için "ön başvuru" yu,
www.firatteknokent.com web sitesi üzerinden form doldurmak
sureti ile ücretsiz olarak yaparlar.

Yapılan "ön başvuru" Fırat Teknokent başvuru değerlendirme
kurulu tarafından şekil ve içerik bakımından incelenir.Görülen
eksiklikler firmaya iletilir ve ön başvurunun, eksiksiz olarak
tamamlanması sağlanır.
Bu aşama en fazla 10 gün içerisinde sonuçlandırılır.

Ön başvurusunu eksiksiz şekilde tamamlayan firmalar, "Fırat
Teknokent hesabı"na 250,00 TL (İkiyüzelli Türk Lirası) "esas
başvuru ücreti" yatırırlar.
Böylece "esas başvuru süreci" başlamış olur.
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Esas başvuru dosyaları,"Fırat Teknokent başvuru
değerlendirme kurulu" tarafından değerlendirilir.
Değerlendirme kurulu gerekli gördüğü takdirde, firmayı veya
projesini incelemek üzere hakem/uzman atayabilir, ek belge
isteyebilir ve/veya firmaları mülakata çağırabilir.
Esas başvurunun değerlendirilmesi ve sonuca varılması
aşaması 4 hafta içerisinde sonuçlandırılır.

Esas başvurusu sonuçlanan firmalar, projelerini takdim etmek
üzere Fırat Teknokent Yönetici A.Ş. tarafından toplantıya davet
edilirler.

Değerlendirme neticesinde proje, Fırat Teknokent'te yer almak
üzere, KABUL veya RED edilir.

İhtiyaca uygun bir ofis var ise firmaya kiralanır ve kira
sözleşmesi yapılır. Firma, Fırat Teknokent'teki faaliyetlerine
başlar.
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SSS

Sıkça Sorulan Sorular

5.Girişimci Değerlendirme Kurulu üyeleri kimlerden
oluşmaktadır?

SSS

Sıkça Sorulan Sorular

1.Fırat Teknokent'e kimler başvurabilir?
Fırat Teknokent'e başta öncelikli sektörler olmak üzere tüm
alanlarda faaliyet gösteren tüzel ve gerçek kişiler başvurabilir.
Fırat Teknokent'e ileri teknoloji, yenilik, yaratıcılık ve bilgiye
dayanan faaliyetler esas olmak üzere, ARGE ve yazılım geliştirme
ağırlıklı çalışma yürüten kişi ve kuruluşlar kabul edilir.

2.Fırat Teknokent'e başvuru ne şekilde yapılmalıdır?
Fırat Teknokent Yönetici Şirketi olan Teknokent A.Ş, Teknokent'te
yer almak isteyen firma ve girişimcilerin başvurularını almadan
önce telefon ya da yüz yüze bir ön görüşme yapmak suretiyle firma
veya girişimcilerin Fırat Teknokent'e gelme talebi ve projeleri
hakkında bilgi alır. Bu görüşmelerde başvurularda dikkat edilmesi
gereken hususlar belirtilir, müteakiben Fırat Teknokent Başvuru
Formu ve formların ekinde istenilen diğer bilgilerle birlikte
Teknokent A.Ş.'ya başvuru yapılır.

3.Fırat Teknokent'te başvurular ücretli midir?
Fırat Teknokent başvurularında firma veya girişimcilerden projeyi
inceleyen Uzman kişiye aktarılmak üzere “başvuru dosyası
inceleme bedeli” talep edilir. Ücret ve ödeme ile ilgili bilgiler
Başvuru Formları kısmında yer almaktadır.

4.Başvuruların değerlendirilmesi ve kabulü ne şekilde
yapılmaktadır?
Başvurular, firma faaliyet alanında ve Fırat Teknokent alanında
gerçekleştirilecek projelerde uzman kişi tarafından
değerlendirildikten sonra hazırlanan rapor, Girişimci
Değerlendirme Kuruluna sunulur. Girişimci Değerlendirme
Kurulunun değerlendirme raporu Yönetim Kurulu'nun onayına
sunulur. Yönetim Kurulunun olumlu görüş verdiği firmalar
Teknokent'e kabul edilir.
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Girişimci Değerlendirme Kurulu üyeleri firmanın faaliyet alanında
ve özellikle önerilen araştırma ve yazılım geliştirme projeleri
konusunda uzman kişilerden oluşur. Bu üyelerin atanmasında Fırat
Üniversitesi öğretim üyelerine öncelik verilir. Firmalara üyeler
hakkında bilgi verilmez.

6. Başvurular ne kadar bir sürede değerlendirilmektedir?
Başvuruların değerlendirilmesi en fazla otuz (30) günlük bir
süreçtir. Bu süre içinde tüm süreç tamamlanarak Teknokent
Yönetimi tarafından firmalara bildirilir.

7.Başvurular kabul edilmezse ne olur?
Başvurusu uygun görülmeyen firmaların bir kez daha
başvurmamalarını engelleyen herhangi bir sınırlama yoktur. Ancak
firmanın bir önceki başvurusunun sonucu değerlendirmelerde
dikkate alınır.

8.Ofis alanları için önceden rezervasyon yapılması söz
konusu mudur?
Başvuru öncesinde ofis alanları için rezervasyon yapılması söz
konusu değildir. Ancak değerlendirme ve kabul süreci
tamamlanarak başvurusu kabul edilmiş olan firmalara yer tahsisi
yapılır.

9.Kabul edilen firmalar için yer tahsisi ne şekilde
yapılmaktadır?
Firmalara yer tahsisi başvuru sırasına göre yapılmaktadır. Başvuru
sırasının yanı sıra firmanın Fırat Teknokent'te gerçekleştireceği
projeler, bu projelerin gerçekleştirilmesinde kullanılacak ekipman
ve projenin yürütülebilmesi için gerekli koşullar da yer tahsisi
sırasında önemlidir.

10.Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında
sağlanan vergi avantajları nelerdir?
Bölgede faaliyet göstermesine izin verilen firmalara Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında bazı vergi muafiyetleri
sağlanmaktadır. (1) Bölgede çalışan ARGE personeli, araştırmacı
personel ve yazılım personelinin ücretleri 31/12/2023 tarihine
kadar gelir vergisinden muaftır. (2) Münhasıran bölgede yürütülen
ARGE ve yazılım geliştirme faaliyetlerinden elde edilen gelirler,
bölgede 31/12/2023 tarihinde kadar kurumlar vergisinden (gerçek
kişilerde gelir vergisinden) muaftır.
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(3) bölgede faaliyette bulunan girişimcilerin kazançlarının gelir
veya kurumlar vergisinden istisna bulunduğu süre içinde bu
bölgelerde ürettikleri ve sistem yönetimi, veri yönetimi, iş
uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta kontrol
uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve hizmetleri de katma değer
vergisinden muaftır.

11.Vergi muafiyetleri ne şekilde denetlenmektedir?
Bölgede faaliyet gösteren firmaların vergi muafiyetlerine yönelik
beyanlarının nihai denetim sorumlusu Maliye Bakanlığı Gelirler
Genel Müdürlüğü ve ilgili Vergi Dairesi'dir. Vergi denetimine ilişkin
genel hususlar bölgedeki etkinlikler içinde geçerlidir.

12.Öğretim elemanları ile beraber çalışmayı arzu eden
firmalar ne yapmalıdırlar?
Üniversite öğretim görevlileri ile projelerde işbirliği yapmayı arzu
eden firmalar, ilgili bölüm başkanlığı ile irtibata geçerek kendi
konularında çalışan öğretim üyelerini belirlemelidirler. Öğretim
üyeleri ile Fırat Teknokent firmalarının projelerde ortak çalışması
ancak üniversite onayının alınmasından sonra mümkün olmaktadır.

13.Fırat Teknokent'te faaliyete başlamak için şirket
merkezini bölgeye taşımak gerekli midir?
Şirketin merkezinin bölgede olması zorunlu değildir. Ancak
bölgedeki ARGE ve yazılım ofisinin Türk Ticaret Kanunu'na göre
“işyeri” niteliğinde olması gereklidir. Merkezleri Elazığ ili
sınırlarında olmayan şirketlerin bu koşulu yerine getirmesi için
bölge ofislerinin şube olması zorunluluğu vardır.

14.Fırat Teknokent'e kabul sonrasında, faaliyete
başlamak için yapılması gerekenler nelerdir?
Fırat Teknokent'e kabul edilmiş firmaların, 4691 sayılı Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri Yasası kapsamında faaliyet gösterebilmeleri
için kendilerine tahsis edilen ofis alanına taşındıktan itibaren 10
gün içinde Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydını, SSK İşyeri Sicil
Kaydını, yoklama fişinin ve vergi dairesinin mükellefiyetin tesciline
ilişkin belgesinin kopyalarını, 4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan
muafiyetlerden yararlandırılan personelin bilgilerini
(özgeçmişleri, görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı
yasa kapsamında muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK
işe giriş bildirgeleri) ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan
personel bilgileri(adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi
içeren bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş
bildirgesi)Teknokent A.Ş.'ye teslim edilmelidir.

www.firatteknokent.com

15.Fırat Teknokent'te faaliyet gösteren firmaların
yükümlülükleri nelerdir?
4691 sayılı Yasa kapsamında sağlanan muafiyetlerden
yararlandırılan yeni işe başlayan personelin bilgileri (özgeçmişleri,
görev tanımları, işe başlama tarihleri, 4691 sayılı yasa kapsamında
muafiyetlerden toplam yararlanma süresi, SSK işe giriş bildirgeleri)
ve 4691 sayılı Yasa kapsamı dışında kalan yeni işe başlayan personel
bilgileri (adı soyadı, işe başlama tarihi, işyerindeki görevi içeren
bir yazı ve yazı ekinde o kişiye ait SSK işe giriş bildirgesi) on gün
içerisinde bildirilmelidir. İşten çıkma/çıkarılma veya mevcut
personel için görev tanımındaki değişiklikte dahil olmak üzere
herhangi bir nedenle personel bilgilerinde olacak değişiklikler yine
on gün içinde Teknokent A.Ş.'ye bildirilmelidir. Firmalar tarafından
Teknokent biriminde çalışacak 4691 sayılı TGB Yasası kapsamında
çalışan ARGE personeline ait bilgilerin ( adı-soyadı, ssk sicil
numarası, mesleği, çalıştığı projenin kodu, projedeki görevi,
muafiyet kapsamında çalıştığı süreler) yer aldığı Çalışan Personel
Bilgi Formları düzenli olarak her ay yönetici şirket Teknokent A.Ş.
ye onaylatılarak Muhtasar Beyanname ekinde Vergi Dairesi'ne
verilmelidir. Firmalar Teknokentbirimlerinde yürüttükleri
faaliyetler konusunda ayrıntılı bilgileri belirtilen üçer aylık
dönemler halinde Faaliyet İzleme Formlarının doldurulması
suretiyle bildirilmelidir.

16.Fırat Teknokent'te çalışan personeller için ne gibi
sosyal imkanlar bulunmaktadır?
Girişimci şirket, Fırat Üniversitesi kaynaklarından yararlanılmasına
ilişkin her türlü başvurusunu Yönetici Şirkete yapar ve başvurusunu
Teknokent üzerinden yürütür. Yönetici Şirket kiracıların taleplerini
saptayıp Fırat Üniversitesi'ne gerekli bilgi aktarımını yapar. Kiracı,
Fırat Üniversitesi iştiraklerinin (Atatürk Kültür Merkezi, vb gibi)
belirlenmiş bazı hizmetlerinden özel koşullarla ve indirimlerle
yararlanabilir. Kiracıların yararlanabileceği bu hizmetler ve
koşulları Yönetici Şirket ile Fırat Üniversitesi'nin ilgili kuruluşları
arasında yapılacak görüşmelere göre belirlenecek ve alınan
kararlar Yönetici Şirket tarafından Kiracılara bildirilecektir.
Girişimci şirket Üniversite tarafından izin verilen tüm olanaklardan
yararlanabilmek için ilgili kuruluşun getirdiği her türlü sınırlamaya
uyacaktır.
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