
ŞİRKETİN ÜNVANI: 

Madde 2- Şirketin ünvanı “ResearchTURK Bilimsel Araştırma, Geliştirme ve Yenilik” 

Anonim Şirketidir. 

 

AMAÇ VE KONU 

Madde 3 - Şirketin amaç ve konusu başlıca şunlardır:  

Amaçlar 

1. Türkiye’nin ulusal çıkarları doğrultusunda genelde insan dünya ve uzayı temel alan 

yaşamın ve doğanın her alanında özelde ise  ulusal ve küresel gelişim ve ilerleme alanlarında 

ve şirketin belirleyeceği stratejik konularda Araştırma, Geliştirme ve Yenilik (Inovasyon) 

faaliyetlerini ileri düzeyde yapmak, yaptırmak ve yürütmek, ArGe Yenilik araçlarına özgün 

olarak sahip olmak ve temin etmek, ArGe faaliyetlerinde kullanılacak tüm araç, gereç, 

teçhizat, teknoloji, yönetim, organizasyon ve method, model, süreç ve sistemleri özgün olarak 

tasarlamak, geliştirmek, üretmek, yaymak, bilgilendirmek, desteklemek ve teşvik etmek, 

eğitim sağlamak, sonuç ürünlerini satmak ve gerekli önlemleri alarak şirketin tüm haklarını 

korumaktır.  

2. Özgün bir ArGe Yenilik Sistemi kurmak ve geliştirmek  amacıyla “Tüm 

faaliyetlerde” Türkiye’nin ulusal çıkarları ve gelecek nesilleri için toplumun refah düzeyi ve 

yaşam kalitesi ile ülkenin ekonomik kalkınma düzeyinin yükseltilmesine ve bunu 

sürdürülebilir bir yapıda yürütülmesine, ulusal ticaret, sanayi ve kamu hizmetlerini 

geliştirilmesine, uluslar arası rekabet gücünün yükseltilmesi, ulusal güvenliğin 

güçlendirilmesi, bilim ve teknoloji alanlarında ilerleme sağlanması, ülkenin bilgili çok yönlü 

insan gücünün oluşturulması ve medeni vasıflarının daha ileri düzeye ulaştırılmasına katkı 

sağlanması, toplumda ileri bir yaşam tarzı ve kültürün oluşmasına öncülük etmektir. 

 

Genel  İlke ve Esaslar 

 

1. Şirketin ArGe ve Yenilik faaliyetleri, aşağıdaki "Genel ilke ve Esaslar" 

doğrultusunda planlanır, programlanır, düzenlenir ve yürütülür: 

 

a) ArGE ve Yenilik barışçıl amaçlarla ve insanlığın gelişimi için kullanılır.  

b) Dünya ölçeğinde rekabet ve işbirliği yapılır. 

c) Bağımsız kendi öz yetenekleri, bilgi birikimi ve kurumsal yapısıyla kendi ArGe ve 

Yenilik   altyapısını, sistemini ve teknolojisini geliştirir.  

d) Türk insanının güvenliği ve toplumsal refahı ile yaşam kalitesine katkı sağlanır. 

e) ArGe ve Yenilik alanında gelişme sağlayabilecek uygun yaşama ve çalışma ortamları 

dünya standartlarında oluşturulur. 

f) ArGe ve Yenilik çalışmalarında Türkiye’nin özgün ve bağımsız olması ve ulusal 

çıkarların gözetilmesi sağlanır. 

g) Yaratıcı fikir üretilmesi ve yenilikçi girişimler teşvik edilir.  

 

h) Öncelikle kendi ulusal kaynaklarımız ve kendi insan gücümüz kullanılır ve çalışmaların 

ülke kurumları ile birlikte yüksek verimlilikte koordine ile yapılması sağlanır.  

i) Dünyada söz sahibi, öncü ve yönlendirici rol oynayan, bilimsel güce sahip yetkinleşmiş, 

etkin bir Şirket olunması hedeflenir. 



Faaliyet Alanları ve Konuları 

      1. Şirket ArGe ve Yenilik faaliyetlerini aşağıdaki alanlarda ve konularda yürütür. Buna 

göre şirketin temel aldığı genel konular şunlardır, 

a) Uzay, genetik, enerji, sağlık, su, gıda, iklim ve küresel ısınma,doğal kaynaklar, 

savunma ve güvenlik 

b) Uzay teknolojisi, Yer Gözlem Sistemleri, bioteknoloji, nükleer teknoloji, 

nanoteknoloji, bilişim, ulaşım teknolojileri, deniz-kara-hava teknolojileri, sayısal e-

sistemler, küresel sistemler, uydu sistemleri ve uzay uygulamaları, yenilenebilir enerji 

sistemleri, robotik sistemler, küresel teknoloji ve sistemler  

c) Eğitim, sanat, kültür, tarih, insan ve toplum, müzik, terapi, sinema, televizyon, medya, 

spor, doğal ve kültürel miras, turizm ve otelcilik,  

d) Ekonomi, iktisat, işletme  

e) Uluslararası işbirliği, ulusal kümelenme ve koordinasyon, organizasyon ve etkinlik 

f) Mühendislik, mimarlık, müteahhitlik ve taahhüt, altyapı 

g) Politika, strateji, program, plan, yönetim, proje ve danışmanlık, servis       

2. Şirket amaçlarını gerçekleştirmek üzere aşağıdaki özel konularda faaliyetlerini yapar, 

yaptırır. Buna göre şirketin faaliyetini yürütecek özel konular iki bölümde tanımlanmıştır.   

a) Bilimsel danışmanlık, teknoloji analizi ve yönetimi, yönetim danışmanlığı ve özel 

araştırmalar, problemler için yeni çözümler geliştirme, problem çözme ve anlama 

sanatı ve yöntem geliştirme, raporlama, bilginin ekonomik değere dönüştürülmesi, 

yatay ve dikey farklı faaliyet alanlarında çalışma, stratejik tavsiye, girik disiplinler 

arası sistem geliştirme, teknik bilgi, veri ve bilgi depolama, analiz, işleme, 

değerlendirme,  sunma, üretme, basma, yayma, izleme, süreç kurma, gelecek pazarları 

görme ve talep yaratma, inceleme, değerlendirme, yönetim, girişimcilik, pazar analizi, 

insangücü, kapasite geliştirme ve inşa, tasarım, program ve proje geliştirme, proje 

yönetimi, bilgi tabanlı üretim, bilgi sistemleri, veri mimarisi ve yönetimi, networking, 

görsel gerçeklik,  pazar araştırması ve değerlendirmeleri, “state of art ve foresight” 

araştırmaları, knowledge portal geliştirme, risk analizi ve yönetimi, e-ticaret, 

uygulamalı matematik ve fizik   

b) Geniş band uygulamaları, Yer hareketleri,  İletişim-Haberleşme , Evrenin anlaşılması, 

İklim değişiklikleri, Yaşamın kaynaklar, Internet ve TV,  Gezegen araştırmaları,  

Uzaktan eğitim,  Veri ve Bilgiye ulaşım teknolojileri, Küresel Canlı Yayın,  Internet  

Etkinlikler,   Arama Kurtarma,  İleri uydu iletişim servisleri,  Acil durum  Uzay 

tabanlı kolay kullanım teknolojileri,  e-devlet  web sunuşları,  jenerik kullanım, Erken 

uyarı ve zararların azaltılması,  Sürdürülebilir kalkınma için ileri uzay sistemleri, Tele-

sağlık, Yeryüzü  değişimleri,  Doğal kaynakların izlenmesi ve korunması,  Ulaşım 

güvenliği, Enerji kaynakları ve sistemleri ile teknolojileri,  Veri Harmonizasyonu, 

Büyük Veri, Veri Madenciliği, Akıllı Sistem ve Şehirler, ağ teknolojileri, her türlü 

yazılım geliştirme, entegre sistemler, uzaktan algılama, coğrafi bilgi sistemleri, küresel 

konumlama sistemleri, algılama sistemleri, haritalama, yer gözlem bilgi ve servisleri, 

sayısal/dijital teknoloji 

     3. Şirket ulusal statejik gelişim alanı olan “uzay araştırmalarında” arge ve yenilik 

faaliyetlerine öncelik verir. Bu konuda,  

a) Uzaya yönelik bilgilenme, keşif, araştırma-geliştirme-tasarım-üretim, eğitim ve 

öğretim faaliyetlerini gerçekleştirir, uzayla ilgili ulusal güvenlik ihtiyaçlarına katkı 

sağlamak, uzay ortamından yararlanarak çevrenin korunması ve tabii kaynakların 



incelenmesi ve değerlendirilmesi konularında Türkiye’nin yeteneklerini geliştirerek 

mevcut potansiyelini güçlendirmek, uzay uygulama alanlarında program ve projeler 

geliştirmek, desteklemek, yaptırmak ve yapmak, 

 

b) Uzayı evrenin bir parçası ve bir bütün olarak kavramaya, anlamaya ve tanımaya 

yönelik temel araştırmaları, keşif faaliyetlerini ve uzay kaynaklarının bulunması, 

uzayda yerleşim, yaşam formları ve yaşama uygun dünya benzeri gezegenlerin 

keşfedilmesi ile Güneş sisteminin daha iyi anlaşılması ve ötesine geçilmesine yönelik 

araştırmalar yapar ve yaptırırır ve teşvik eder, 

 

c) Dünya (Yerküre) atmosferi içinde ve dışında gerçekleştirilen/cek bilimsel ya da 

ekonomik amaçlı faaliyetleri etkileyen faktörlerle ilgili bilinmeyenlerin araştırılması, 

karşılaşılan problemlerin incelenmesi, bu problemlere çözüm aranması ve bu alanlarda 

yapılacak keşif, araştırma, izleme, bilgilenme ve uygulama çalışmaları yapar ve 

yaptırır, teşvik eder,  

 

d) İnsanın uzayda yerleşimi ve yaşamın sürdürülmesini sağlayıcı gelişmeler, insan 

davranışları ve sosyolojik ilişkilerin incelenmesi, insan sağlığı, insan psikolojisi, 

fizyolojisi ve uzay biyolojisi konusundaki araştırmalar yapar; Ulusal ve uluslararası 

uzay hukuku ile ilgili çalışma yapmak, 

 

e) Küresel problemlerin çözümü ve insan neslinin uzayda yaşayabilmesi ve uzaya uyum 

sağlanması konularında uluslararası alanda ortak çalışmalar yapar,  

 

f) Uzaya erişim (fırlatma merkezleri ve üsleri, fırlatıcı sistemler, roket geliştirme, 

uydular, uzay araçları, uzay istasyonlarında uzay teknolojisi geliştirme) yeteneği 

kazanılması amacıyla yapılan ulusal faaliyetleri yardımcı olur , çalışmaları teşvik eder,  

yapar ve yaptırırı; 

 

g) Uzay teknolojilerinin; uzay araç ve sistemleri, uydu platformları ve görev yükleri, 

fırlatıcılar ve platformları, roket/füze ve konu ile ilgili tüm makine teçhizatın, 

malzeme ve yapıların araştırılması, tasarımı, üretilmesi, geliştirilmesi, denenmesi ve 

konu ile ilgili araç ve tesislerin işletimi ve yönetimi konularındaki ulusal faaliyetlere 

yardımcı olmak ve desteklemek, program ve projeler geliştirmek, yapmak ve 

yaptırmak; 

 

h) Uzay teknolojilerinin kullanımını ve uzay tabanlı hizmetleri geliştirir ve yapar, 

projeler geliştirir  

 

 

 4. Şirket Arge ye dayalı sanayinin geliştirilmesi ve yapılanması yönünde gerekli 

faaliyetler yapar ve uygulamaları izler, ülke insanı ve toplum ihtiyaçlarının karşılanması için 

etkin çalışmalarda bulunur,  projeler geliştirir. 

 

5. Şirket Arge temelli teknolojileri ve kritik-jenerik özellikli ürün sanayisinin 

geliştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütür. Türkiye’de üretilecek alım ve satımı yapılacak 

kritik  teknolojiler geliştirir.   

 

6. Şirket  amaç ve faaliyetlerini dünya standartlarına çıkarma ve rekabet edebilirlik 

düzeyini artırma yönünde gerçekleştirir.  

 



7. Şirket düşük maliyette, kolay üretilebilir, sağlam ve yenilenebilir sanayi ürünlerinin 

üretimi için gerekli önlemleri alır. Bu tür ürünlerin geliştirilmesi ve ticarileşmesi işlerini 

yapar.   

 

8. Türkiye’nin temel ilke, hedefleri ve kalkınma planları doğrultusunda ulusal 

güvenliğin güçlendirilmesi yönünde ki programlara destek verir, askeri ve sivil uzay 

faaliyetleri için geliştirilen politikalara katkı sağlar. 

 

9. Ulusal güvenlik ve savunma  sistemleri ve teknolojilerinin geliştirilmesi yönünde 

çalışmalar yapar. 

 

10. Şirket yeni ve ileri teknolojiler ve bütünleşik sistemler geliştirir ve bilgi altyapısı 

oluşturur.  

11. Bilişim konusunda çalışmalar yapabilir, internet servis sağlayıcılığı yapıp son 

kullanıcıya satabilir, internet konusunda her türlü ticari faaliyette bulunabilir, internet 

ortamlarında her türlü reklam, elektronik ticaret, eğitim ve benzeri uzaktan erişim, iletişim 

servis ve hizmetlerini yapabilir ve veya yaptırabilir. Bilgi işlem merkezleri kurabilir, bu 

merkezlerin yurtiçi ve yurtdışı data şebekeleri hizmetlerini yapabilir, satabilir, yada bunları 

kiraya verebilir, internet üzerinde yayınlayabilir. Her türlü bilgi ve bilgisayar sistemleri, 

yazılım, donanım, destek, satış, servis ve danışmanlık hiizmetleri sağlayabilir.  

12. Şirket kültür, sanat ve müzik, spor bilimi, insani gelişim, psikoloji alanlarında 

faaliyet gösterebilir. Hertürlü danışmanlık hizmeti alabilir ve verebilir.  

13. Şirket turizm ve otelcilik faaliyetlerinde bulunabilir. Her nevi otel motel, apart, 

pansiyon, rezidans, gibi konaklama ve business tipi ofis amaçlı yerler kurabilir, kiralayabilir, 

işletebilir.  

14. Turizm alanına giren her türlü sınai ve ticari iş ve işlemleri yapmak, yurtiçinde ve 

yurtdışında hertürlü turistik tesis ve işletmelerin arsa alımını, satımını, inşaatı, restorasyon ve 

dekorasyon ile işletmeciliğini yapmak, kiralamak ve kiraya vermek,  her nevi organizasyon, 

rehberlik ve danışmanlık hizmetlerini yapmak. 

15. Şirket Film, belgesel, animasyon mobil uygulamalar, basım, yayın, radyo ve 

televizyon programları seslendirmeleri gibi yazılı görsel işitsel ürünler üretebilir, bunlar için 

senaryo yarışmaları düzenleyebilir müzik sinema ve tiyaro alanında çalışmalar yapabilir. Bu 

çalışmaları internet, dijital ve basılı yayınlar uydu ve yeni gelişen her türlü teknoloji yoluyla 

yayınlayabilir, dagıtabilir, iletişim faaliyetleri ve halkla ilişkiler, tanıtım, yatırım çalışmaları 

yapabilir.  

16. Şirket amaç ve konularına giren hususlarda her türlü ürünün hizmetin her yolla 

üretim ithalat, ihracat ve sanayi ticaretini yapabilir ve sair konularda her türlü faaliyetlerde 

bulunabilir.  

17. Şirket amaç ve konularında kişi kurum ve kuruluşlara danışmanlık hizmeti 

verebilir, ulusal ve uluslararası düzeyde iş geliştirme, strateji planlama alanlarında faaliyet 

gösterir. 


