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AR-GE ve TASARIM MERKEZLERİ 
KURULUMU ve KOÇLUĞU

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri, “ürün ve inovasyon kavramının ve 
nitelikli tasarımın” şirketlerde yaygınlaşması adına oluşturulan 
önemli bir bölümdür. Bu bölüme devlet tarafından önemli teşvikler 
uygulanmaktadır.

Bizler, konulara ve mevzuata olan derin hakimiyetimizle elde 
ettiğimiz kazanımları, ekibimizin “Ar-Ge ve Tasarım Merkezi” 
kurulumunda sahip olduğu deneyimleriyle bir araya getiriyoruz ve 
bunları hızlı ve etkili çözümler yaratmak için kullanıyoruz.

Universal Partners olarak deneyimli ekibimizle, müşterilerimize 
Ar-Ge Merkezlerinin kurulmasından  bu merkezlerin  sağlıklı 
bir şekilde  faaliyetlerini sürdürebileceği süreçlere kadarki tüm 
aşamalarda; eğitim, danışmanlık ve koçluk hizmetleri vermekteyiz. 
Bu hizmetlerimizi “ Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Kurulumu ve 
Sürdürülebilirliği” olarak iki aşamalı olarak gerçekleştiriyoruz. 

Universal Partners Ar-Ge ve İnovasyon olarak sunduğumuz danışmanlık 
hizmetleriyle ve oluşturduğumuz yenilikçi çözümlerle, bu sektördeki alanlarda 
farkındalık yaratmaya odaklanıyoruz.

Kamu ve özel sektörde yer alan müşterilerimizin başarısına en üst seviyede 
değer katan Yönetim Danışmanlığı anlayışı ile birlikte, Türkiye’deki Ar-Ge ve 
İnovasyon kültürünü, aynı zamanda işe bakış ve iş yapış biçimlerini temelden 
etkileyecek çözümler ortaya koyuyoruz.
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1.  Durum Analiz Çalışması  
  Aday firmanın hukuki, mali ve teknik altyapısının yeterliliği ve   
  uygunluğunu derinlemesine inceliyoruz. Firmanın mali    
  analizlerine dayalı teşvik planlaması yaparak, Ar-Ge Merkezi   
  olması durumunda elde edeceği kazançların ve teşvik miktarının   
  finansal projeksiyonlarını oluşturuyor ve bütün bunları yazılı bir   
  rapor halinde sunuyoruz.

2.  Ar-Ge ve Tasarım Merkezi 
  Kurulum Hizmetleri 
  Firma yapısının Ar-Ge ve Tasarım Merkezine uygun olması 
  durumunda,  Ar-Ge ve Tasarım Merkezinin kurulmasına yönelik   
  nitelikli eğitim ve danışmanlık hizmetleri vermekteyiz.

Ar-Ge Tasarım Merkezi Kurulum hizmetleri olarak:
•  Üst yönetimle proje bilgilendirme toplantısının yapılmasını,
•  Proje grubunun oluşturulmasını,
•  Proje planının ve yol haritasının hazırlanmasını,
•  Proje grubunun eğitiminin ve bölüm içi yapılandırma 
  çalışmalarının yürütülmesini,
•  Bölüm organizasyonunun, insan kaynakları iş süreçlerinin 
  ve altyapısının tasarlanması ve kurulmasını,
•  Vergisel teşvikler boyutunda ilgili kanunlar çerçevesinde 
  (Kurumlar Vergisi Kanunu, Vergi Usül Kanunu, Gelir Vergisi    
  Kanunu ve SGK’nın ilgili maddeleri kapsamında) destek olunmasını,
•  Ar-Ge stratejisinin oluşturulmasını,
•  Proje başvuru dosyasının hazırlanmasını,
•  Ar-Ge ve Tasarım Merkezine başvuru, takip ve müracaat    
  revizyonlarının yapılmasını ve belgenin alınmasını sağlamaktayız.
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3. Sürdürülebilirliğe Dönük Koçluk Hizmetleri
Hedefimiz, firmalara sahip olduğu müşterilerinin istek ve 
ihtiyaçlarını anlama konusunda bakış derinliğini kazandırmak 
ve ürettiği projeleri sayesinde bunları Ar-Ge ve Tasarım 
yeteneklerine dönüştürerek firmaların başarısına önderlik 
etmektir.

Buna bağlı olarak personelin proje yönetim becerileri 
konusunda sürekli gelişiminin sağlanması da 
hedeflenmektedir.

Bunlardan başlıcaları:

• Proje yönetimi ve fikir geliştirme süreçleri konusunda   
 eğitimler ve atölye çalışmalarının  yapılması,

• Firma içinde fikir ve öneri sistemi kurulması, müşterilerinin  
 iç görüsünü anlama konusunda ve iş süreçlerini geliştirme  
 konusunda farkındalık artırmaya odaklı eğitimlerin   
 gerçekleştirilmesinin sağlanması,
• Mali yapılandırma sonrasındaki mali süreçlerde danışmanlık  
 hizmetinin verilmesi.

Universal Partners olarak; şirket içinde süreklilik gösteren bir 
Ar-Ge kültürünün oluşturulmasını teminen, eğitim, koçluk 
ve danışmanlık hizmetlerini sunarak paydaşlarımızın Ar-Ge 
konularındaki becerilerine “kalite ve süreklilik kazandırmaya” 
destek vermekteyiz.
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Proje Danışmanlığı Desteklerimiz
Yöneticiler işletmelerin rekabet yeteneklerini 
artırmak ve yeni pazar alanlarına ulaşmak için 
Ar-Ge faaliyetlerini geliştirmek zorundadır.  
Dolayısıyla, Ar-Ge projeleri “devletimiz ve  
uluslararası fonlar” tarafından yüksek oranda 
desteklenmektedir.

Paydaşlarımıza,  Ar-Ge ve İnovasyon kültürünün 
oluşturulmasından, bu bölümün kurulmasına 
kadarki tüm süreçlerde destek olmaktayız. 
Ayrıca proje üretimi konusunda sorun 
yaşayan paydaşlarımıza, alanında uzman ve 
akademisyenlerden oluşan teknik projeler 
ekibimizle birlikte uygun “proje fikirleri” 
önermekteyiz.

Süreçleri tamamlayan firmalar, TÜBİTAK-
TEYDEB, KOSGEB ve Ulusal Sanayi Ar-Ge 
Projeleri Destekleme Programları sayesinde 
önemli miktarlarda Ar-Ge Destekleri (hibeler) 
alabilmektedir.
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Firmalarımıza, hem yurt içi hem de yurt dışı destek 
programlarına dönük olarak hazırlanmış tüm projeleri 
için destek vermekteyiz. Destek verdiğimiz projelerin 
kapsamı, ulusal Ar-Ge programları veya AB destekleri, 
TTGV, Kalkınma Ajansları gibi kurumlara yönelik 
çalışmalar olabilmektedir.

PROJELER KONUSUNDA 
VERDİĞİMİZ HİZMETLER

1. Proje Hazırlama Hizmetleri 
Başvurulan programlar için uzmanlarımızla birlikte aşağıdaki 
alanlarda firmalarımıza hizmet vermekteyiz:

• Proje fikrinin ilgili destek programına uygunluğu,
• Firma altyapısının ön analizi,
• Projenin mali açıdan ve diğer destek programları boyutuyla  
 teşvik planlaması açısından analizi,

• Proje planının ve dosyasının hazırlanması,
• Proje iş paketlerinin oluşturulması ve planlanması,
• Proje başvuru hizmetleri,
• Personel eğitimlerinin verilmesi,
• Proje sunumlarının hazırlanması,
• Denetime ve sunuma hazırlık çalışmalarının yapılması,
• Değerlendirme ve proje sözleşme sürecinin yürütülmesi.
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2. Proje Sürdürülebilirlik Hizmetleri 
Firmalarımızın talebi doğrultusunda proje yönetimi ve izleme 
hizmetleri konusunda destek vermekteyiz.

Raporlama hizmetlerimiz aşağıdaki kapsamlardan 
oluşmaktadır:

• Aylık İlerleme Raporları vb.
• İş Paketleri İlerleme Raporları
• Dönem Raporları
• Finansal ve Mali Raporlar
• Proje Teşvikleri İçin Mali Danışmanlık Hizmetleri
• İzleyici Denetlemesine Hazırlık
• Proje Sonuç Raporu Hazırlanması
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TURQUALITY® 
VE YENİDEN 
YAPILANDIRMA 
DANIŞMANLIĞI

TURQUALITY® Programı, dünya markası olabilecek Türk 
Markalarını geliştirmek için oluşturulmuş devletin en 
gelişmiş kurumsallaşma ve destek programıdır.

TURQUALITY® Programı, zaman içerisinde gelişerek 
ve birçok sektörü de kapsayarak,  Türk markalarının 
dünya pazarına güçlenerek girmesi hedefine odaklanan 
“bir firma geliştirme okulu ve akreditasyon sistemine” 
dönüşmüştür.

TURQUALITY® Programı, sadece bir destek programı 
olmayıp aynı zamanda aday firmaların kurumsal 
yeteneklerinin geliştirilmesini amaçlayan, onları dünya 
ile rekabete hazırlayan başarılı bir kurumsal gelişim ve 
dönüşüm programıdır.

Bu programa girmeyi planlayan firmaların, verilen geniş 
teşvik imkanlarından önce bu programın hedeflerine, 
firması için ne tür gelişim fırsatlarına sunacağına ve bu 
yolculuğa kurumsal yapı olarak hazır olup olmadığına 
bakması yararlı olacaktır.
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Dünya ile rekabet edebilmek, bir firma için başarılı bir 
toplam kalite kültürüne sahip olmayı, maliyetlerini 
kontrol edebilmeyi, tedarik zinciri yönetimi, finans 
yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi sistemleri 
yönetimi ve en önemlisi pazarlama yönetimi konusunda 
yüksek standartlara ve kaliteye sahip olmayı (en 
azından bu yönde gelişmeye istekli ve açık olmayı) 
gerektirmektedir.

Dünya ile rekabet edecek güçlü bir şirkette “Kalite 
Kültürü”, “İnovasyon Kültürü” ve “Pazarlama Kültürü” 
şirket çalışanlarınca içselleştirilmiş ve kurum kültürü 
içerisinde özümsenmiş olması gerekir.

TURQUALITY® Programı, firmaların hedefledikleri 
markalarının “dünya markası” olabilmesi için gereken 
yönetim yeteneklerinin temelini, bu düşünce yapısında 
oluşturarak geliştirmesini hedefler.

Universal Partners olarak profesyonel bir anlayışla 
sağladığımız Yönetim Danışmanlığı hizmetlerimizle, 
firmalarımızı TURQUALITY® Programına adım adım 
yaklaştırıyoruz.
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Bizler, programın hazırlık sürecini bir 
dokümantasyon hazırlama danışmanlığının 
ötesinde, şirketin işe bakış açısını ve yönetim 
kalitesini yükselterek dönüştüren bir süreç 
olarak görüyoruz.

Universal Partners olarak hizmet verirken 
firmalarımızın iş süreçlerini dönüştüren, 
“yönetim kalitesini” daha üst seviyelere 
çıkartmayı hedefleyen, personeli eğitirken 
bakış açılarını geliştiren bir yönetim 
danışmanlığı anlayışıyla hareket ediyoruz.

Tüm aşamalarda, “kavramsal ve uygulamalı” 
süreç çalışmalarıyla sahaya inerek 
firmalarımıza dokunuyor, birlikte hareket 
ediyoruz.

Universal Partners, pazarlama araştırmaları 
tasarlamaktan, marka ve pazarlama 
stratejilerini oluşturmaktan, stratejik 
iş planlarını hazırlamaktan, yönetim 
bilgi sistemlerinin firma içerisinde 
yaygınlaştırılmasından raporlama şablonlarına 
kadar birçok alana dokunmaktadır.
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Böylece firmayı iyileştiriyor ve programın 
hedeflediği “Doğru Yönetim Kültürünü” firma için 
oluşturmaya odaklanıyoruz.

Kalite kültürünün yaratılmasından pazarlama 
üst kültürünün firma yönetimi ve personeli 
tarafından anlaşılarak sahiplenilmesine kadarki 
tüm aşamalarda, profesyonelce kurguladığımız 
danışmanlık hizmetlerimizi özen ve gayret 
içerisinde sunmaktayız.

Bu nedenle;
• Finans ve Muhasebe Bölümü,
• Tedarik Zinciri Yönetimi,
• Stratejik Yönetim Kültürü ve Stratejik Planlama,
• Pazarlama ve Marka Yönetimi,
• Kalite Yönetim Kültürü,
• İnsan Kaynakları Yönetimi,
• Yönetim Bilgi Sistemleri,
• Ar-Ge ve Yeni Ürün Geliştirme,

konularında, uzman danışmanlarımız ile birlikte 
nitelikli işler çıkarıyoruz.
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AYŞE PEHLİVAN
Yönetici Ortak

Universal & Partners Ar-Ge ve İnovasyon Yönetici Ortağı olarak görev 
yapmaktadır. Uzmanlık alanları; işletme yönetimi, kurumsal dönüşüm 
süreçlerinde eğitim programlarının oluşturulması ve personel eğitimi 

koordinasyonudur. 2003-2013 yılları arasında çeşitli yerel yönetimlerde ve kamu 
kurumlarında eğitim müdürü ve yöneticisi olarak görev yapmıştır. Eğitim ve 

yönetim alanında görev yaptığı 10 yıl boyunca, farklı alanlarda geliştirdiği eğitim 
programlarıyla, yüzlerce kişi ve kuruluşun gelişmesine ve kurumsallaşmasına 

katkıda bulunmuştur. İşletme Yönetimi mezunu olup, eğitim uzmanıdır.

FERKAN ÇELİK
Yönetici Ortak

Universal & Partners Ar-Ge ve İnovasyon Yönetici Ortağı olarak görev 
yapmaktadır. 2005-2016 yılları arasında üst düzey bürokratik görevlerde 
bulunmuştur. Ar-Ge, İnovasyon ve Teknolojik Yatırım ve Teşviklerle ilgili 
çıkarılan yasaları hazırlayan ekipte görev almıştır. Bugüne kadar, 100’den 
fazla Ar-Ge ve Tasarım Merkezi kuruluşuna liderlik yapmış, Yeditepe ve 
Okan Üniversiteleri olmak üzere, pek çok Teknopark’ın kurucu müdürü 
olarak çalışmalarını sürdürmüştür.

YÖNETİM
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CAN ÇAĞDAŞ
Kurumsal İletişim, Pazarlama ve Başkan Danışmanı

Universal & Partners Başkan Danışmanı, Yönetim Kurulu ve İcra Kurulu üyesi olarak görev 
yapmaktadır.  İstanbul Erkek Lisesi ve İÜ. İktisat Fakültesi mezunudur. Grup bünyesindeki 
şirketler için Yönetim, Kurumsal İletişim ve Pazarlama alanlarında danışmanlık yapmakta 
ve eğitimler vermektedir. Yöneticilik kariyerinde Merkez Medya’da Genel Müdürlük, Koç 

Holding’de Kurumsal İletişim Koordinatörü, Arçelik’te Pazar Araştırmaları ve Reklam Müdürü, 
Efes Pilsen’de Pazarlama Araştırmaları Yöneticiliği yapmış olan Çağdaş, Koç topluluğu başta 

olmak üzeri birçok kuruma eğitim vermiştir.

Prof. Dr. B. AYKUT ARIKAN
Yönetici Ortak

Universal & Partners Ar-Ge ve İnovasyon İş Geliştirme Direktörü olarak görev 
yapmaktadır. Türkiye’de Lisansüstü düzeyde ilk İnovasyon Yönetimi programını 2009 
yılında kurarak yönetmiştir. Halen bir vakıf üniversitesinde Yeni Medya Bölümü Başkanı 
olarak öğretim üyeliği görevini sürdürmektedir. Geçmişte diğer bir vakıf üniversitesinde 
Teknoloji ve İnovasyon Yönetiminden sorumlu Rektör Danışmanı ve Genel Sekreter 
olarak da görev yapan Arıkan, 2012 yılında Türkiye’nin ilk Gelecek Merkezi’ni kurmuştur.
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EDA AKKURT
İK ve TURQUALITY® Yönetim Danışmanı 

Universal & Partners Ar-Ge ve İnovasyon İnsan Kaynakları ve TURQUALITY® Danışmanı olarak 
görev yapmaktadır. Hizmet ve üretim sektörlerinde faaliyet gösteren yerli ve yabancı ortaklı 

birçok firmada, İnsan Kaynakları ve Eğitim alanlarında toplam 18 yıllık deneyime sahiptir. Çalıştığı 
şirketler arasında “erkek perakende” sektörünün lideri Kiğılı, Kibar Holding Grup Şirketi olan Sicpa 
Assan, Ipsos Pazar Araştırması Şirketi, Airties, Yapı Kredi Sigorta Grubu ve TÜBİTAK-TÜSSİDE yer 

almaktadır. Aynı zamanda İstanbul Şehir Üniversitesi’nde Kariyer Merkezi’ni kurmuş ve İşletme 
Fakültesi’nde yarım dönem Business Communication dersi vermiştir. Marmara Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi Mühendislik Yönetimi Yüksek Lisans Programını tamamlamıştır. Marmara 
Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunudur.

BURHAN OTÇU 
TURQUALITY® Direktörü 

Universal & Partners Ar-Ge ve İnovasyon TURQUALITY® Direktörü olarak görev yapmaktadır. 
Uzmanlık alanları; TURQUALITY®projelerini yürütmek, kurumsal dönüşüm projelerini yönetmek 
ve şirketlerin stratejik planlamalarını oluşturmaktır. Yakamoz Danışmanlık şirketinin kurucu 
ortağı olarak, 15 yılı aşan bir süre içerisinde, çok sayıda şirketin yapılandırılması, stratejik planların 
oluşturulması ve önde gelen markaların TURQUALITY® projelerinin yönetilmesinde, koordinatör 
olarak liderlik etmiştir. Birçok STK, dernek ve şirkete, dış ticaret yönetimi, devlet teşvikleri, stratejik 
planlama, proje döngüsü yönetimi ve TURQUALITY® iş süreçleri konularında eğitimler ve seminerler 
vermektedir. Türkiye’de bulunan mobilya, halı, gıda, tekstil, makine, ilaç, kozmetik ve metal sanayi 
sektöründeki firmaların “başarılı dönüşüm ve TURQUALITY®hazırlık projelerini” yürütmüştür. 
İTÜ Fizik Mühendisliği bölümünden mezun olan Otçu, sonrasında Gebze Teknik Üniversitesi Yüksek 
Lisans ve İstanbul Üniversitesi MBA Yüksek Lisans programını tamamlamıştır.
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REFERANSLARIMIZ

Yedi yıl önceki kuruluş tarihimizden bugüne, 1000’in üzerinde müşteriye 
hizmet vermenin gururunu yaşıyoruz. Bizim için en güçlü referansın bu 
değer olduğuna inanıyoruz.

(Müşterilerimizin referans listesini “Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu”sebebi ile sizinle paylaşamıyoruz. )



MERKEZ KOCAELİ/Gebze BURSA/Nilüfer GAZİANTEP

Premier Kampus Ofis, İmrahor Cad. 
A Blok No: 29 Kat: 4 Kağıthane / İstanbul
T: +90 212 279 18 95  
F: + 90 212 279 18 91

Hacı Halil Mah. Orhan Gazi Cad. 
No:19 Daire 3-4 Gebze / Kocaeli
T : +90 262 646 00 49  
F : +90 262 646 00 68

Odunluk Mah. 702 Sk. Efe Yapı Merkezi 
No:5 Kat:7 D:14 Nilüfer / Bursa
T : +90 224 249 31 31 
F : +90 224 248 00 28

İncilipınar Mah. Nişantaşı Sok. 
No: 13 Cazibe İş Merkezi Kat: 9/904  
Şehitkamil / GAZİANTEP
T : +90 342 215 32 27 -  533 570 32 49 
F : +90 342 215 42 27

www.universalpartners.com.trinfo@universalpartners.com.tr


