
Merkez Ar-Ge Malzeme bilimi ve 
mühendisliği, biyoteknoloji ve farmasötik 
kimya alanlarında Ar-Ge çalışmaları 
sürdürmektedir. 
 
 
Stratejik savunma kimyasallarının 
sentezlenmesi, biyolojik aktiviteye sahip 
doğal preparatların hazırlanması, 
biyoteknolojik ve kimyasal yeni ilaç sentez 
stratejilerinin geliştirilmesi ve teknolojik 
danışmanlık gibi birçok faaliyeti 
bünyesinde barındıran Merkez AR-GE, 
müşteri isteklerine ve esnekliğine en iyi 
şekilde hizmet verebilmek için iyi organize 
olmuş, müşteri ile devamlı diyalog halinde 
bulunarak mikro ölçekten yarı-makro 
ölçekte üretime kadar geniş bir aralıkta 
üretim gerçekleştirebilen bir şirkettir. 
Merkez AR-GE üretim sürecinin kalitesini 
ve verimliliğini devamlı olarak 
yükseltmekte, bu ilerlemeleri bünyesinde 
barındırdığı, nitelikli mühendisleri, 
akademik kadrosu ve tecrübeli yöneticileri 
ile desteklemektedir. 
 
 
Şirket, ODTÜ Kimya Bölümü tarafından 
sağlanan teknolojik danışmanlıkla gerek 
kendi bünyesindeki sürekli gelişmekte olan 
teknolojik altyapısını kullanarak gerekse 
üniversite altyapısını kullanarak hizmet 
vermektedir. 
 
  

Merkez R&D is a firm specialized in high-tech 
areas such as materials science, biotechnology 
and pharmaceutics. Merkez  R&D was initiated 
in 2007 at METU Technopolis Ostim Incubation 
Center as a division of Merkez Itriyat Cosmetic 
Food Industry and Trade Inc. In 2008 Merkez 
R&D Center was moved to its new location: 
METU Technopolis Continuous  Education 
Center – 2 (SEM-2) where it continues its 
research activities.   
  
The R&D activities constitute a wide range 
including; 
•  Synthesis of strategical defense chemicals, 
•  Development and formulation of biologically 
active natural supplements,  
•  Development of new biotechnological and 
chemical drug synthesis strategies, and 
•  Technological  counseling.  
Merkez Research & Developt is organized to be 
flexible and responsive to customer needs to 
create more value for its customers. This 
includes a rapid response policy to customer 
inqurries, direct and open customer dialogue 
and the ability for quick and reliable increase of 
production from micro scale to half macro scale. 
Merkez Research & Developt increase 
continuously its production quality and 
productivity. These improvements are 
supported by its qualified engineers, academic 
staffs and experienced administrator. 
  
Company serves its customer with using own 
and METU Department of chemistry’s 
technological infrastructure. 
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