
Ant Teknik Yönetim Kurulu Başkanı Sayın M. Gürhan Uluğoğullarından ile 
firmanın faaliyet alanlarına ve hizmet verdiği sektörlere değindiğimiz keyifli bir 
röportaj gerçekleştirdik. Uluğoğullarından, aynı zamanda bize firmanın gelecek 
yıllardaki hedeflerinden de bahsetti. 
We made a pleasant interview with Ant Teknik Chairman of Board Mr. 
M. Gürhan Uluğoğullarından on the company’s areas of activity and sectors 
that uses the company’s services. Uluğoğullarından also talked about the 
company’s targets for the coming years.
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Okurlarımıza kendinizden ve profesyonel geçmişi-
nizden bahseder misiniz?
1963 Edirne Uzunköprü doğumluyum. Babam emekli 
albaydı. Asker çocuğu olduğum için Türkiye’nin hemen 
hemen her yerini gezme imkanı buldum. Liseyi İzmir’de 
bitirdim. 1986 yılında Hacettepe Üniversitesi Kimyager-
lik Bölümü’nden mezun oldum. Okulu bitirdikten son-
ra, önce bir dershanede ve ardından bir deri firmasında 
görev yaptım. Laboratuvar cihazları kariyerime ise bu 
sektörün okulu olarak gördüğüm İncekaralar firmasında 
satış grubunda başladım, 10 sene kadar devam ettikten 
sonra kendi işimizi kurmaya karar verdik. 

Ant Teknik’te birlikte yola çıktığımız diğer üç ortağım 
da tıpkı benim gibi sektör deneyimi olan arkadaşlarım. 
Onlar da aldıkları eğitime paralel olarak, profesyonel 
hayatlarına öncelikle işin mutfağında, satış ve servis 
mühendisi olarak başladılar. Sahada birebir müşteriler-
le temas etmiş olmak; o havayı koklayarak müşterilerin 
beklentilerinin ve önceliklerinin farkına varmak bir yöne-
ticinin hem pazarla ilgili farkındalığının artmasına hem 
de kendi çalışanlarını daha iyi anlayabilmesine yardımcı 
oluyor. Bu özelliğimizin çalışanlarımıza bakışımızı farklı-
laştırdığına, çalışanlarımızın da bu durumu müşterileri-
mize olumlu yansıttıklarına inanıyoruz.

1999 yılında kurulan Ant Teknik hakkında bilgi vere-
bilir misiniz? Sektördeki başarınızı nasıl tanımlıyor-
sunuz?
1999 yılında İstanbul’da temel laboratuvar cihazları ve 
kromatografi sarfları satarak faaliyetlerine başlayan Ant 
Teknik, analitik cihazlar alanında tecrübeli kurucu eki-
bi ve takım arkadaşları sayesinde kısa zamanda sektöre 
yön veren firmalardan biri haline geldi. 

Bugün, büyük çoğunluğu teknik ekipten oluşan 120 ça-
lışanımız; İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Bakü’deki 
bölge ofislerimiz, Bursa, Konya ve Trabzon’daki satış 
ve servis destek noktalarımız ve yurt genelinde faaliyet 
gösteren bölge bayilerimiz ile müşterilerimize hizmet 
vermekteyiz.

Bugünlere gelirken en büyük ivmeyi 2003 yılında Kroma-
tografi ve Spektroskopi cihazları alanında dünyanın sa-
yılı üreticilerden Shimadzu firmasının Türkiye temsilcisi 
olmamızla elde ettiğimizi söyleyebilirim. Shimadzu’nun, 
“İnsanlığın ve Dünyanın Esenliği için” sloganı bizler için 
daima yol gösterici olmuştur. 1875 yılında kurulmuş 
olan Shimadzu, birçok yenilikçi teknolojiye ve ilklere 
imza atmış, teknoloji lideri bir firma olarak tanınmak-
tadır. Shimadzu çalışanlarından Koichi Tanaka’nın 2002 
yılında MALDI-TOF tekniğini kullanarak yaptığı çalışması 
ile aldığı Kimya Nobel Ödülü’nü bunun bir göstergesi 
olarak görüyorum. Tanaka’nın özelliği, Nobel Ödülü’nü 
alanlar arasında herhangi bir akademik kariyeri olma-

Could you tell our readers about yourself and your 
professional background?
I was born in 1963 in Edirne Uzunköprü. My father was 
a retired colonel. I found the opportunity to visit almost 
all around Turkey because of his occupation. I finished 
high school in Izmir. I was graduated from Hacettepe 
University Chemistry Department in 1986. After I was 
graduated from school, I first worked in a private teach-
ing institution and then in a leather company. I started 
my laboratory  business career at Incekaralar company 
which I perceive as the school of this sector. After work-
ing in the sales department for 10 years, we decided to 
establish our own business.

My partners at Ant Teknik are also experienced in labo-
ratory business. After completing their education, they 
started their professional career as sales and service en-
gineers, primarily in the kitchen of the business. Having 
one-on-one contact with customers in the field; being 
aware of their expectations and priorities by sniffing 
that air helps a manager both to increase their aware-
ness of the market and to better understand their own 
employees. We believe that this has differentiated us in 
terms of our approaches to our employees and this has 
reflected in the behaviours of our employees to their 
customers.

Could you give information about Ant Teknik, which 
was established in 1999? How would you define 
your success in the industry?
Ant Teknik, started its activities by selling basic labora-
tory devices and chromatography consumables in Istan-
bul in 1999 and has become one of the leading compa-
nies in the sector in a short time thanks to the efforts of 
its experienced founding team and teammates.

Today, with more than 120 employees, most of whom 
are technical sales and support teams, we serve our 
customers with our regional offices in Istanbul, Ankara, 
Izmir, Adana and Baku, local sales and service support 
points in Bursa, Konya and Trabzon and regional deal-
ers operating across Turkey.

We had the the largest acceleration in our business in 
2003, upon becoming the representative of one of the 
world’s leading manufacturers in the field of Chroma-
tography and Spectroscopy instruments, Shimadzu Cor-
poration. Shimadzu’s motto “for the Well-being of Both 
Mankind and the Earth” has always been a guide for 
us. Founded in 1875, Shimadzu is known as a technol-
ogy leader company that has achieved many innovative 
technologies and firsts. I see the Chemistry Nobel Prize, 
which Shimadzu employee Koichi Tanaka received for 
his work using the MALDI-TOF technique in 2002, as an 
indication of this. Tanaka’s peculiarity was that among 
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dan, çalışmalarını tamamen özel sektörde yürüten ilk 
araştırmacı olmasıydı. Bu da Shimadzu’nun araştırmaya 
verdiği önem ve desteği gösteriyor. 

Shimadzu’nun yanı sıra aralarında Ecolab, BioTek, App-
likon Biotechnology, Nova Biomedical, Erweka, Getin-
ge Life Sciences, Thermo Fisher Scientific BPD, Restek, 
Eppendorf Himac Technologies gibi alanında dünyanın 
önde gelenlerinden 30’a yakın üretici firmanın Türkiye 
yetkili distribütörü konumundayız. İş birliklerimiz konu-
sunda dikkatli davranıyoruz; iş ortaklarımızın kalite anla-
yışının bizimkiyle örtüşmesini özellikle önemsiyoruz. Ant 
Teknik hizmet anlayışına uygun kalitede ürünler üreten 
firmalarla, itibarımızı perçinleyecek ortaklıklar kurmaya 
gayret ediyoruz.

Hangi sektörlere hizmet vermektesiniz? Ürün çeşit-
leriniz nelerdir?
Sektörel anlamda oldukça geniş bir alana hitap ediyo-
ruz. İlaç ve biyoteknoloji, gıda, kimya, tekstil, kozmetik, 
plastik ve polimer, petrokimya, çevre, enerji, otomotiv 
ve daha birçok uygulama alanına ürün ve hizmetlerimizi 
ulaştırıyoruz. 

Sanayi kuruluşları, özel laboratuvarlar, kamu laboratu-
varları ve üniversiteler ile çalışıyoruz. Sanayi kuruluşları-
nın Ar-Ge, ürün geliştirme ve kalite kontrol laboratuvar-
larına, GMP kontrollü üretim alanlarına, kamu ve özel 

the Nobel Prize winners, he was the first researcher to 
carry out his studies entirely in the private sector, out-
side the academic environment. This shows the impor-
tance and support Shimadzu attaches to research.

Besides Shimadzu, we are the authorized distributor of 
around 30 leading manufacturers, including Ecolab, Bi-
oTek, Applikon Biotechnology, Nova Biomedical, Erwe-
ka, Getinge Life Sciences, Thermo Fisher Scientific BPD, 
Restek, Eppendorf HIMAC. We especially care that our 
business partners’ understanding of quality matches 
ours. We endeavor to establish partnerships that will 
reinforce our reputation with companies that produce 
quality products in allignment with Ant Teknik’s service 
understanding.

Which industries are you serving? What are your 
product types?
We address a very wide area of industires. We deliver 
our products and services to pharmaceutical and bio-
technology, food, chemistry, textile, cosmetics, plastic 
and polymer, petrochemical, environment, energy, au-
tomotive and many other application areas.

We work with industrial organizations, private labo-
ratories, public laboratories and universities. We have 
solutions for R&D, product development and quality 
control laboratories of industrial organizations, GMP-
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araştırma ve rutin test laboratuvarlarına ve üniversite-
lerin araştırma ve öğrenci laboratuvarlarına yönelik çö-
zümlerimiz mevcut. 

Ürün gruplarımızı analitik cihazlar, yaşam bilimleri ve 
biyoteknoloji çözümleri, kromatografi sarfları ve temel 
laboratuvar cihazları başlıkları altında sınıflandırabiliriz.

Yurt içi ve yurt dışı satış potansiyeliniz nedir? Satış 
hacminizi belirleyen faktörlerden bahseder misiniz? 
Yurt dışında Azerbaycan’a ihracatımız var. Bakü’de yer-
leşik bir satış ve teknik ekibimiz mevcut. Ağırlıklı olarak 
kamu laboratuvarları ve üniversitelerdeki proje işlerini 
takip ediyorlar. Proje yoğunluğuna göre zaman zaman 
Türkiye’den de destek verdiğimiz oluyor.   

Ant Teknik’in hitap ettiği sektörlerde teknolojinin 
yeri önemli. Bu bakış açısıyla teknoloji ile Ant Teknik’i 
nasıl konumlandırıyorsunuz?
Müşterilerimize sunduğumuz yenilikçi teknolojilerle 
iş süreçlerine ve verimliliklerine katkı sağlıyoruz. Başta 
analitik cihazlar olmak üzere sunduğumuz çözümlerde, 
teknolojinin, özellikle de yazılım ve bilgi teknolojilerinin 
önemi giderek artıyor. Yazılım ve bilgi teknolojileri kul-
lanılarak veri analizi, veri yönetimi ve cihaz kontrolleri 
daha sezgisel, esnek ve kullanımı daha kolay olacak şe-
kilde geliştiriliyor. Otomasyon sistemleri, yazılımlar ve 
bilişim teknolojileri daha verimli iş akışları talep eden 
kullanıcılar için laboratuvarın, dolayısıyla da işimizin ay-
rılmaz bir parçası konumunda. 

Analitik verilerle ilgili güncel konulardan biri de veri bü-
tünlüğü (data integrity). Son yıllarda veri bütünlüğünün 
sağlanması, analiz laboratuvarlarının öncelikli konula-
rından biri haline geldi. Geliştirilen yazılımlar, veri gü-
venliği sağlamanın yanında, analiz sonuçlarının kontro-
lü için gereken süreyi de kısalttı.

Yeni iş birliklerinizden bahseder misiniz? Bu iş bir-
liklerinin özellikleri nedir ve müşterilerinize ne gibi 
avantajlar sunacaktır?
Teknoloji lideri firmalarla çalışmamız sayesinde her ge-
çen gün daha çok araştırmacıya ulaşma şansımız oluyor 
ve onlardan gelen talepler doğrultusunda yeni firmalar-
la iş ortaklıkları kurmaya devam ediyoruz. Son yıllarda, 
özellikle Yaşam Bilimleri ve Biyoteknoloji alanında faa-
liyet gösteren BioTek, Applikon Biotechnology, Nova 
Biomedical, Erweka, Getinge Life Sciences ve Thermo 
Fisher Scientific Bioprocessing gibi önemli gruplarla iş 
birliği yaptık ve ürün portföyümüzü oldukça genişletmiş 
olduk. Değişen ihtiyaçları ve yeni işbirliklerimizi dikkate 
alarak yapılanmamıza ve ekibimize yeni arkadaşlarımızı 
katmaya devam ediyoruz.

controlled production areas, public and private research 
and routine test laboratories, and research and student 
laboratories of universities.

We can classify our product groups as analytical devic-
es, life sciences and biotechnology solutions, chroma-
tography consumables and basic laboratory devices.

What is your domestic and international sales po-
tential? Could you talk about the factors that deter-
mine your sales volume?
We export to Azerbaijan abroad. We have an estab-
lished sales and technical team in Baku. They mainly fol-
low the project work in public laboratories and univer-
sities. Depending on the project requirements, we may 
give after-sales support from Turkey as well.

Technology is very crucial in the sectors that Ant 
Teknik addresses. How do you position Ant Teknik 
with technology from this point of view?
We contribute to business processes and productivity 
with the innovative technologies we offer to our cus-
tomers. The importance of technology, especially soft-
ware and information technologies, in the solutions we 
offer, especially analytical devices, is increasing. Using 
software and information technologies, data analysis, 
data management and device controls are developed to 
be more intuitive, flexible and easier to use. Automation 
systems, software and information technologies are an 
integral part of the laboratory and therefore our busi-
ness for users who demand more efficient workflows.

One of the current issues regarding analytical data is 
data integrity. In recent years, ensuring data integrity 
has become one of the priority issues of analysis labo-
ratories. New softwares have benefits such as shorten-
ing the time required to control the analysis results and 
ensuring the data security.

Could you tell us about your new collaborations? 
What are the features of these collaborations and 
what advantages that you will offer your custom-
ers?
Thanks to our collaborations with technology leader 
companies, we have the opportunity to reach several 
researchers and we continue to establish new business 
partnerships in line with their demands. In recent years, 
we have cooperated with important companies includ-
ing BioTek, Applikon Biotechnology, Nova Biomedical, 
Erweka, Getinge Life Sciences and Thermo Fisher Scien-
tific Bioprocessing, especially in the field of Life Sciences 
and Biotechnology, and we have significantly expanded 
our product portfolio.
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Sosyal sorumluluk kapsamında gerçekleştirdiğiniz 
çalışmalar var mı? Bu çalışmaların çalışanlarınıza, 
markanıza ve sorumluluk bilincinize yansıması ne-
dir?
Ant Teknik olarak ‘‘koşullar ne kadar zorlayıcı olursa ol-
sun, sorunun çözümü için anahtarın elimizde olduğu’‘ 
inancını benimsiyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine 
dahil olmak, iş dünyasındaki ve daha geniş anlamda 
tüm toplumdaki hassasiyetin ve çözümlere nasıl katkı 
sağlanabileceği yolundaki farkındalığın artması açısın-
dan önem taşıyor. Biz de çevre, sağlık, toplum ve eği-
timle ilgili çalışan Sivil Toplum Kuruluşları (STK) ile ortak 
projeler yürütüyoruz. 

Bu zamana kadar, TEMA ve Orman ve Su İşleri Bakanlığı 
ile yürüttüğümüz Ağaçlandırma Projesi ve TOFD (Türki-
ye Omurilik Felçlileri Derneği) ile birlikte yürüttüğümüz 
akülü tekerlekli sandalye projeleri için kaynak ayırdık. 
Ayrıca kurumsal koşu takımımız koşANTeknik’le TOFD 
için defalarca iyilik peşinde koşarak çalışanlarımızla bir-
likte kaynak ve farkındalık yarattık. 

We continue to welcome new hires at our organization, 
taking into account our new collaborations and the 
ever changing needs of the market.

Are there any activities you have carried out within 
the scope of social responsibility? What is the reflec-
tion of these efforts on your employees, brand and 
sense of responsibility?
As Ant Teknik, we adopt the belief that “no matter how 
challenging the conditions are, we have the key to solve 
the problem”. Being involved in social responsibility 
projects is important in terms of increasing sensitivity 
in the business world and the wider society as well as 
awareness of how to contribute to solutions. We carry 
out joint projects with Non-Governmental Organiza-
tions on environment, health, society and education.

By this time, we allocated resources for several projects 
including an Afforestation Project in collaboration with 
TEMA and the Ministry of Agriculture and Forestry, 
and TOFD (Turkey Spinal Cord Injury Association) for 
battery wheelchairs. In addition, our employees raised 
funds and created awareness for TOFD several times 
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Gelecek nesiller için daha mutlu ve müreffeh bir ülke 
yaratma gayesine katkıda bulunmak misyonumuz doğ-
rultusunda sosyal sorumluluk projelerinde yer almaya 
devam edeceğiz.

Gelecek yıllara dair hedeflerinizden bahseder misi-
niz? Önümüzdeki yıllarda Ant Teknik’i ne gibi yeni-
likler beklemekte?
COVİD-19 salgını, insan sağlığı ve refahı üzerinde derin 
etkiler bıraktı ve dünya çapında hem toplumsal hem de 
ekonomik açıdan çok ciddi sonuçlar doğurdu.

Bilimin önemini bugün belki de her zamankinden daha 
iyi anlıyoruz. Bugün, tüm dünyada olduğu gibi ülke-
mizde de birçok araştırmacının çabalarını aşı ve ilaç 
ge liştirmeye ve virüsle mücadele için bir tedavi bulma-
ya odakladığını görüyoruz ve bilimin önemini belki de 
her zamankinden daha iyi anlıyoruz. Biz de Ant Teknik 
olarak önümüzdeki yıllarda bilim ve teknolojinin kıla-
vuzluğunda, iş ortaklarımız, bilgi birikimimiz ve tüm 
imkânlarımızla yaşam bilimleri alanında çalışan araştır-
macıların çabalarını desteklemeye ve topluma katkıda 
bulunmaya devam edeceğiz. Tüm bunların yanı sıra 
pandemi süresince, zorlu koşullarda aralıksız ürün teda-
riğine devam eden ilaç ve gıda gibi kritik sektörlere hiz-
met veren bir firma olarak çalışma koşullarımızı değişen 
koşullara adapte ediyoruz. Pandeminin doğal sonucu 
olarak hızlanan dijital dönüşüm, uzaktan servis desteği, 
online eğitimler, uzaktan ve esnek çalışma gibi kavram 
ve süreçlerle ilgili çalışmalarımız devam ediyor. 

Ayrıca, İstanbul ofisimizde kurulu uygulama laboratu-
varımız olan ANTLab’da müşterilerimiz adına bazı yeni 
uygulamalar ve metodlar üzerine çalışmalarımız oluyor. 
Uzman kimyagerlerimiz, kütle spektrometri ağırlıklı ol-
mak üzere laboratuvarımızda kurulu cihazlarımızla özel-
likle ilaç ve gıda uygulamalarında oldukça ses getiren 
çalışmalara imza attılar. Çalışmalarımızı, müşterilerimi-
zin karşılamak durumunda olduğu yasal gereksinimleri 
dikkate alarak ve numune hazırlama adımları da dahil 
olmak üzere analiz verimliliğini artıracak çözümlere 
odaklanarak sürdürüyoruz. 

Son olarak, çalışan profilimizdeki değişimden bahset-
meden geçemeyeceğim. Henüz bir sene öncesine ka-
dar, yöneticilerimizin neredeyse tamamı X kuşağı iken 
bugün Y kuşağı çalışma arkadaşlarımız da yönetime ka-
tıldılar. Yeni kuşakların katılımlarını, görüşlerini ve kat-
kılarını önemsiyoruz. Planlarımıza ve süreçlerimize yön 
verirken, genç nesillerin kariyerleri ve yaşamları ile ilgili 
beklentilerini, dünyada olup bitenlerle ilgili hassasiyetle-
rini dikkate alıyoruz.

by “chasing good” with our corporate running team, 
koşANTeknik. We will continue to take part in social re-
sponsibility projects in line with our mission to contrib-
ute to the goal of creating a happier and more prosper-
ous country for future generations.

Could you tell us about your goals for the next 
years? What innovations await Ant Teknik in the 
coming years?
The COVID-19 pandemic made a profound impact on 
human health and well-being, and had serious social 
and economic consequences worldwide.

We understand the importance of science better today 
than ever before. Today, we see that many researchers 
in our country, like the rest of the world, focus their 
efforts on developing vaccines and drugs and finding a 
cure to combat the virus and we realize the importance 
of science better today than ever before. As Ant Teknik, 
we will continue to support the efforts of researchers 
working in the field of life sciences and contribute to 
the society under the guidance of science and technol-
ogy with our business partners, knowledge and all our 
means. Besides these, we adapt our working conditions 
to changing conditions as a company serving critical 
sectors such as pharma and food, which continue to 
supply their products during hard times throughout 
the pandemic. We continue to work on concepts and 
processes such as digital transformation, remote service 
support, online training, flexible working, which have 
accelerated as a natural consequence of the pandemic.

In addition, we are working on some new applications 
and methods on behalf of our customers in ANTLab, 
our application laboratory established in our Istanbul 
office. Our expert chemists have achieved remarkable 
results, especially in pharmaceutical and food applica-
tions, using our instruments installed in our laboratory, 
mainly mass spectrometry. We continue our work by 
taking into account the legal requirements that our cus-
tomers have to meet and focusing on solutions that will 
increase analysis efficiency, including sample prepara-
tion steps.

Finally, I do not want to end my words without men-
tioning the change in our employee profile. Until just a 
year ago, our management team was totally composed 
of our X generation colleagues. Today, our Y genera-
tion colleagues also joined the management. We care 
about the participation, views and contributions of new 
generations. While making plans on our company’s fu-
ture and designing our processes, we take the expecta-
tions of younger generations about their careers and 
lives, and their sensitivities about what is happening in 
the world, into account.


