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“REKABETÇİ SEKTÖRLER
PROGRAMI KAPSAMINDA
BUGÜNE KADAR
87 PROJEYE YAKLAŞIK
800 MİLYON AVRO
DESTEK SAĞLADIK”
Mustafa VARANK
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Dergimizin Kıymetli Okuyucuları;
Ülkemizi kritik teknolojilerin üreticisi yapma gayesiyle,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak Ar-Ge, inovasyon ve
teknolojinin olduğu her yere katkı vermeye gayret ediyoruz.
Özellikle, üretim gücünün temelini oluşturan KOBİ’lerimizin
ve girişimcilerimizin kendi imkânlarıyla oluşturamayacakları
altyapıların kurulmasına yardımcı olabilmek amacıyla çeşitli
destek mekanizmalarını hayata geçiriyoruz. Avrupa Birliği (AB)
ve Türkiye Mali İşbirliği Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA)
kapsamında Bakanlığımız tarafından uygulanan Rekabetçi
Sektörler Programı (RSP), bu destek mekanizmalarından
birini oluşturmaktadır.
Bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltmayı ana hedef olarak
belirlediğimiz Rekabetçi Sektörler Programı’nın 2007-2013
yıllarını kapsayan I. döneminde, 43 şehirde toplam 520
milyon avro bütçeli 46 projeyi hayata geçirdik. Bu dönemde
desteklenen projelerden yaklaşık 1.500 KOBİ faydalandı,
300’e yakın yeni işletmemiz bu projeler aracılığıyla kuruldu.
Aynı dönemde, çeşitli fonlar vasıtasıyla KOBİ’ler için 1 milyar
avroluk sermaye finansmanı imkânı da oluşturduk. RSP’nin
“Rekabetçilik ve Yenilik” temasıyla hayata geçirdiğimiz 20142020 yıllarını kapsayan II. döneminde ise dış ticaret dengesiyle
istihdama katkı sağlayan, ülkemizin rekabet gücünü artırmayı
hedefleyen proje fikirlerine öncelik verdik ve yaklaşık 260
milyon avro bütçeli 41 projeyi destekledik. Bunlar arasında; yerli
Covid-19 aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara,
dijital oyun sektöründen yosundan yakıt elde edilmesine,
kanserle mücadeleden dijital dönüşüme kadar çeşitli projeler
yer aldı. Bakanlığımızın genel teşvik ve destek sisteminin
önemli bir parçasını oluşturan ve ekonomik katkısının yanında
ülkemizin AB mevzuat ve standartlarıyla uyumunda da kritik
bir işlev gören RSP kapsamında, 2007 yılından bugüne 87
projeye yaklaşık 800 milyon avro destek sağladık. Böylelikle,
2000’li yılların başından bu yana katılım sağladığımız AB
Programlarına ödediğimiz ulusal katkı payından daha fazla bir
kaynağı ülkemize geri kazandırmış olduk.
2050 yılı itibarıyla karbon-nötr bir kıta olmayı hedefleyen
AB, bu hedefin yol haritası olarak gördüğü Avrupa Yeşil
Mutabakat Planı’nı hazırladı. Sanayisinin ekolojik ve dijital

dönüşümünü hayata geçirmek için Yeni Sanayi ve KOBİ
Stratejilerini yayımlayan Birlik, bu dönüşüm için gerekli
yatırımların finansmanı açısından 2021-2027 dönemi için
YatırımAB Programı’nı devreye aldı. YatırımAB Programı’nın
dışında, Covid-19 süreciyle birlikte yaşanan ekonomik
daralmanın etkilerini bertaraf etmek ve AB sanayisini
yeniden canlandırmak için yine 2021-2027 döneminde
Tek Pazar, Ufuk Avrupa ve Dijital Avrupa Programları gibi
projeler hayata geçirilecek. Yakından takip ettiğimiz bu
gelişmeler; AB üyesi ülkeler kadar, AB ile ticari, finansal ve
politik ilişkileri olan ülkeleri de etkilemektedir. Dolayısıyla
oluşturulan bu finansman mekanizmalarına, AB’nin en
büyük ticaret ortaklarından biri olan ülkemizin de erişebiliyor
olması sanayimiz açısından önemli bir fırsat oluşturmaktadır.
Bakanlık olarak, bir taraftan Avrupa Yeşil Mutabakatı’na
yönelik çalışmalarımıza yoğun bir şekilde devam ederken,
diğer taraftan yeni dönemde yürütülecek Birlik programlarına
katılmak ve özellikle AB Katılım Öncesi Mali fonlarından
sanayimizin dönüşümüne katkı sağlamak için gerekli adımları
zaman kaybetmeden atıyoruz. Bu minvalde, 2021-2027
yıllarını kapsayan IPA III döneminde kapasite geliştirme
alanındaki teknik destek projelerimizi artırarak sürdüreceğiz.
Yaklaşık 1 trilyon avroluk bir kaynağı harekete geçirecek bu
Programın, yeşil ve dijital dönüşüm için gereken yatırımlara
kaynak ve bütçe sağlayacağını düşünüyoruz.
Uluslararası tedarik zincirlerinde ciddi aksaklıkların yaşandığı
Covid-19 salgını sürecinde sanayicilerimiz AB’ye taahhütlerini
eksiksiz yerine getirmek için yoğun bir şekilde çalıştı,
çalışmaya da devam ediyor. Birçok uluslararası şirketin, diğer
ülkelerdeki üretimlerine ara verip ülkemizdeki faaliyetlerini
artırmasıyla, sanayimizin AB standartlarına uyum, üretim
kalitesi ve taahhütlerini gerçekleştirme noktasında rüştünü
ispat ettiğini söyleyebiliriz. Bakanlığımızca verilen desteklerin
ve sanayicilerimizce gösterilen tüm gayretlerin, Covid-19’la
birlikte yeniden şekillenen uluslararası ticaret ve yatırım
kararlarında ülkemizi daha stratejik bir noktaya taşıyacağına ve
beraberinde karşılıklı doğrudan yatırımları da hızlandıracağına
inanıyoruz.
KASIM 2021
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TOGG’A GÜÇ VERECEK

C

umhurbaşkanı
Recep
Tayyip
Erdoğan, Cumhuriyet’in 100’üncü
yılında seri üretime geçmesi
planlanan
Türkiye’nin
Otomobili’ne
(TOGG) güç verecek ortak batarya şirketi
Silk Road Temiz Enerji Çözümleri (SiRo)
heyetini kabul etti. Cumhurbaşkanlığı
Külliyesi’nde, 27 Ekim 2021 tarihinde
gerçekleştirilen
görüşmede
heyet,
Cumhurbaşkanı
Erdoğan’a
SiRo’nun
TOGG ile Çinli Farasis Energy’nin
ortaklığında kurulduğunu ifade etti.
TOGG’a Güç Verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, 27 Aralık 2019’da tanıtımını
yaptığı, 18 Temmuz 2020’de yine Erdoğan’ın katıldığı
bir törenle fabrika inşaatı başlatılan TOGG’un en çok
merak edilen parçası, bataryası oldu. Bu konuda önemli
bir adım atılarak, TOGG’a güç verecek batarya modül
ve paketlerinin üretilmesi için TOGG ve Farasis Energy
ortaklığında enerji depolama çözümleri geliştirmek üzere
SiRo kuruldu.

İmzalar Atıldı
SiRo, TOGG’un Gemlik’te bulunan üretim merkezinin
yanında bir fabrika kuracak. Fabrikada, yerli batarya
üretimi konusunda faaliyette bulunacak olan SiRo’nun
20 GWs’lik batarya yatırım planı ve teşvik başvuru dosyası
için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında imzalar atıldı. Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim
Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile Farasis Energy
Kurucu Ortağı ve CTO’su Dr. Keith Kepler’i kabul etti.
Görüşmede Hisarcıklıoğlu ve Kepler, yatırım planı ve
teşvik başvuru dosyasını imzaladı.

Babayiğitler de Oradaydı
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndaki görüşmede Sanayi ve
Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, TOGG
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Özilhan,TOGG
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Nazif Zorlu, TOGG CEO’su,
SiRo Yönetim Kurulu Başkanı Gürcan Karakaş, SiRo Ticari
Genel Müdürü Özgür Özel, SiRo Teknik Genel Müdürü
Dr. Stefan Bergold ve TOBB Genel Sekreter Yardımcısı
Sarp Kalkan da hazır bulundu. Toplantının ardından
Bakan Varank ve beraberindekiler, Cumhurbaşkanlığı
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Külliyesi’ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Varank
başkanlığındaki heyeti kabul etti. Görüşmede heyet,
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı başta yerli batarya ürünlerinin
geliştirilmesi ve üretilmesi konusundaki çalışmalar olmak
üzere yatırımlarla ilgili bilgilendirdi.

SiRo Doğdu
SiRo adının, Doğu ve Batı’yı birbirine bağlayan ve
medeniyetlerin gelişmesinde önemli rol oynayan tarihi
İpek Yolu’nun İngilizcesi olan Silk Road’dan geldiğini ifade
eden TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Hisarcıklıoğlu,
“SiRo, mobilite ekosisteminin ülkemizdeki teknolojik
dönüşümüne katkı sağlayacak stratejik bir adım. SiRo
ile TOGG’un batarya modül ve paketlerini üretecek,
Türkiye ve çevre ülkelerde enerji depolama çözümleri
geliştireceğiz” dedi.

En Önemli Ortaklığımız
Farasis Energy Kurucu Ortağı Kepler de “Türkiye’de
TOGG ile birlikte hayata geçirdiğimiz ortak girişim,
Farasis’in önümüzdeki yıllarda yurt dışındaki en önemli
ortaklığı. Tüm çabalarımızı bu yeni şirketin başarılı bir
biçimde büyümesi için harcayacağız” dedi.

Avrupa’nın Doğuştan Elektrikli İlk SUV’u
Türkiye’nin fikri ve sınai mülkiyet haklarına sahip olduğu,
küresel ölçekte rekabetçi bir otomobil markası yaratma
hedefiyle ortaya çıkan TOGG, 2022’nin son çeyreğinde
banttan indiğinde Avrupa’nın doğuştan elektrikli ilk
SUV’u olacak. TOGG, 2030 yılına kadar 5 farklı modeli de
piyasaya sürecek. İlk etapta yüzde 51 yerlilik oranına sahip
elektrikli, bağlantılı ve yeni nesil otomobiller, Gemlik’te
1,2 milyon metrekare alana kurulu fabrikada üretilecek.

h a b e r l e r anahtar

TÜRKİYE’NİN İLK YERLİ
PLAZMA ÜRETİM TESİSİ

S

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, Türkiye’nin ilk yerli plazma
üretim tesisinin 550 milyon avro
yatırım değerine sahip olduğunu belirterek,
“Bu tesis ile birlikte dünyada sadece 12
merkezde üretilen, Türkiye’de üretimi daha
önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri
üretilecek. Bu fabrika, dünyada bu alandaki
13’üncü tesis olacak” dedi.

Bakan Varank, ilaçta yerlileşmeyi hedefleyen “Plazma
Ürünleri Elde Edilmesi Projesi” kapsamında Maxicells
firması tarafından Silivri’de hayata geçirilen Plazma
Ürünleri Üretim Tesisi’nin temelini attı. 30 Ekim
2021 tarihinde gerçekleştirilen temel atma töreninde
yaptığı konuşmada; tam kan bağışından elde edilen
ancak kullanılmayıp çöpe giden plazmaların bu
fabrikada değerlendirileceğini kaydeden Varank, “Bu
projenin vatandaşlarımızın sağlığına yönelik katkıları,
ekonomik katkısının çok çok üzerinde. İnşallah
Maxicells liderliğinde Türkiye’nin ilk kan ürünleri
biyoloji laboratuvarı da kurularak önemli hastalıkların
tedavisinde kullanılan ilaçlar burada geliştirilecek”
ifadelerini kullandı.

550 Milyon Avroluk Yatırım
Varank, son dönemde devasa tesislerin açılışlarının
ardı ardına gerçekleştiğini aktararak, “550 milyon avro
yatırım değerine sahip plazma üretim tesisinin temel
atma töreniyle karşınızdayız. Bu tesis, yaklaşık 66 bin
metrekare kapalı alana sahip olacak ve 172 dönüm arazi
üzerine inşa ediliyor” diye konuştu.

Dünyada 13’üncü
Fabrikanın kendi alanında dünyada 13’üncü tesis
olacağını belirten Varank, “Bu tesis ile birlikte dünyada
sadece 12 merkezde üretilen, Türkiye’de üretimi daha
önce gerçekleştirilemeyen kan ürünleri üretilecek.
Üretime geçtiğinde 450 vatandaşımıza ekmek kapısı
olacak bu yüksek teknolojili tesis, Türkiye’den her yıl
yurt dışına ödenen 1,2 milyar liralık rakamın ülkemizde
kalmasını sağlayacak. Plazma ürünlerindeki en önemli
husus olan kan tedariki konusu da Türk Kızılay’ı ile
yapılan anlaşma neticesinde çözülmüş olacak” dedi.

Yatırıma Davet
Gerek Türkiye’de yerleşik gerekse global firmaları yatırım
yapmak üzere Türkiye’ye davet eden Varank, “Ülkemiz;
Cumhurbaşkanımızın
liderliğinde
oluşturduğu
rekabetçi iş ortamıyla, cazip teşvikleriyle, güçlü finans
sistemi ve makroekonomik yapısıyla yatırımlarınız için
kârlı ve güvenli bir liman konumdadır. Gelin buradaki
fırsatları hep birlikte değerlendirelim, hep birlikte
kazanalım” diye konuştu.
İstanbul
Valisi
Ali Yerlikaya
konuşmasında,
gerçekleştirilen yatırımın önemine vurgu yaparak,
“Gerçekten sadece Silivri’miz için değil, sadece
İstanbul’umuz için değil, bütün ülke olarak tarihi bir
yatırıma şahitlik ediyoruz” dedi.
Maxicells Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hakan Kazancı
ise Ağustos 2018’de Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)
ile Maxicells arasında imzalanan Plazma Ürünleri Elde
Edilmesi Projesi Sözleşmesi kapsamında çalışmalarına
başladıkları bu dev ve stratejik projenin, ilk günkü azim
ve inançla devam ettiğini aktardı.
Temel atma törenine; Bakan Varank’ın yanı sıra Sanayi
ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede,
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Dr. Adnan
Ertem, AK Parti İstanbul Milletvekili Tülay Kaynarca,
Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz, KOSGEB
Başkanı Hasan Basri Kurt ve çok sayıda davetli katıldı.
KASIM 2021
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AR-GE ve TASARIM MERKEZLERİ ile TEKNOLOJİ
BÖLGELERİ ZİRVESİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

A

r-Ge ve Tasarım Merkezleri
ile Teknoloji Bölgeleri Zirvesi,
Türkiye’nin bilişim ve inovasyon
üssü Bilişim Vadisi’nde 12 Kasım 2021
tarihinde gerçekleştirildi. Zirve’de, Ar-Ge
ve Tasarım Merkezleri için 10 kategoride
30, Teknoparklar için de 4 kategoride 12
olmak üzere toplamda 42 ödül sahiplerini
buldu.
TBMM Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve
Teknoloji Komisyonu Başkanı ve Üyelerinin de katıldığı
Zirve’de konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, “Umutsuzluk pompalayanlara inat, parlak
gençlerimizle, TEKNOFEST kuşağıyla çok daha iyilerini
başaracağız” dedi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından bu yıl 8’incisi
düzenlenen Zirve, başta Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri
ile Teknoloji Geliştirme Bölgeleri olmak üzere, Ar-Ge
ve yenilik ekosisteminin önemli aktörlerini bir araya
getirdi. Kamu kuruluşları ve özel sektörün de yoğun ilgi
gösterdiği etkinlikte, başarılı bölge ve merkezlere çeşitli
kategorilerde ödül verildi.
Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı Ziya Altunyaldız, Cumhurbaşkanlığı Dijital
Dönüş Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, TBMM Sanayi,
Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji
Komisyonu Üyeleri Fahri Çakır, Ahmet Çolakoğlu,
Osman Boyraz, Fuat Köktaş, Selma Kaplan Kıvırcık,
Tahsin Tarhan, Abdurrahman Başkan ile Ayhan
Altıntaş katıldığı toplantıda, Kocaeli Milletvekilleri
Cemil Yaman, İlyas Şeker, Radiye Sezer Katırcıoğlu
da yer aldı.
Törende bir konuşma yapan Sanayi ve Teknoloji Bakanı
Varank, özetle şunları söyledi:
Baş Tacı: Pandemi ve iklim değişikliği ile birlikte
küresel rekabetin çok daha farklı bir boyuta taşındığını
görüyoruz. Bu durum, teknolojik gelişmelerin
öncüsü olan Ar-Ge ve inovasyon faaliyetlerini de her
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zamankinden daha önemli kılıyor. Bunun bilincindeyiz
ve tüm çalışmalarımızda Ar-Ge’yi, inovasyonu baş tacı
ediyoruz.
Girişimlerin Kalbi: Sadece 5 olan Teknoloji Geliştirme
Bölgesi sayısını, sağladığımız desteklerle 89’a çıkardık.
Teknoparklar, ülkemizdeki yenilikçi ve teknoloji tabanlı
girişimciliğin kalbi oldu. Bugün geldiğimiz noktada
Teknoparklar; ulusal ve uluslararası yatırımcıların
ciddi yatırımlar yaptığı, milyonlarca dolarlık ihracatın
gerçekleştiği, yapay zekâ, sağlık ve drone teknolojileri
gibi stratejik alanlarda kritik projelerin yürütüldüğü
bölgelere dönüştü.
Yüzde 20 Arttı: Teknoparklarla birlikte, Ar-Ge ve Tasarım
Merkezleri de inovasyon ekosistemimizi besleyen
bir diğer önemli unsur. İlk defa bizim dönemimizde
başlayan bu yapıların sayısı bugün 1.600’ün üzerinde.
Geçtiğimiz yıl Ar-Ge harcamaları, özel sektörün
öncülüğünde bir önceki yıla göre yüzde 20 artarak 55
milyar liraya yükseldi. Hükümetlerimiz döneminde, ArGe harcamalarının milli gelire oranı binde 5’ten yüzde
1,09’a çıktı. Ar-Ge istihdamı 6 kat artarak 200 bine,
yerli patent sayısı da 20 kat artışla 8 bin 200’e ulaştı.
Pazar Değil Üretim Üssü: Milli Teknoloji Hamlesi
vizyonuyla tam zamanında doğru alanlara yatırım
yapıyoruz. Dijital dönüşümde, yeşil dönüşümde, yapay
zekâda, elektrikli ve otonom araçlarda hatta uçan
arabalarda firmalarımız ciddi çalışmalar yürütüyor.
Dijital dönüşümde ülkemizi kritik teknolojilerin pazarı
değil üretim üssü yapmak için işletmelerimize büyük
çaplı destekler sağlıyoruz.

h a b e r l e r anahtar
teknoloji payının yükseltilmesi
sizin araştırma ve geliştirmede
yakalayacağınız
başarılardan
geçiyor.
Umutsuzluk Pompalayanlara
İnat: Artık, TEKNOFEST’lerle,
DENEYAP Teknoloji Atölyeleri
ile 42 yeni nesil yazılım
okullarımızla kritik teknolojileri
özümsemiş
gençler
yetiştiriyoruz.
Umutsuzluk pompalayanlara inat, gelen parlak
gençlerimizle, TEKNOFEST kuşağıyla çok daha iyilerini
başaracağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın çelikten bir
iradeyle arkasında durduğu Milli Teknoloji Hamlesi
hedeflerimize inovasyon ekosisteminin dinamosu olan
sizlerle ulaşacağız.
Buhardan Yapay Zekâya
Dünyada Ses Getiriyor: Yeşil dönüşümde AB Yeşil
Mutabakatına uyum çerçevesinde eylemlerimize hız
kazandırdık. TÜBİTAK aracılığıyla yeşil dönüşümde
Ar-Ge ve inovasyona ilişkin ciddi destekler sağlıyoruz.
Yapay zekânın doğru yönetişimi için Dijital Dönüşüm
Ofisi ile birlikte Ulusal Yapay Zekâ Stratejisi’ni yayımladık.
Elektrikli ve otonom araçlarda yüz akımız olan TOGG,
seri üretim bandından ineceği günlere hızla yaklaşıyor.
Birileri kabul etmek istemese de ülkemiz, teknoloji
tabanlı girişimleri sayesinde dünyadan ses getiren işlere
imza atıyor.

Etkinlikte bir konuşma yapan TBMM Sanayi, Ticaret,
Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu
Başkanı Ziya Altunyaldız, insanlığın buhar ve kömüre
dayalı üretim sürecinden yapay zekâya, teknolojiye,
inovasyona ulaştığına değinerek “Türkiye’nin 21.
yüzyılda küresel yarışta her alanda en üst düzeyde
olmasına adınmış bir liderin, sayın cumhurbaşkanımızın
ortaya koyduğu vizyonla ülkemizin tüm kesimleri bir
ekosistemin parçası ve destekleyici olarak hedefe doğru
yürümeye başladı” dedi.

İşaret Fişeği: İşte Türkiye’de milyar dolar değerlemeye
ulaşan start-up’ların yani unicornların bizim tabirimizle
turcornların sayısı 5’e ulaştı. Bu unicornlardan bir tanesi
Teknoloji Geliştirme Bölgelerinden çıktı. Üç tanesi
kendi Ar-Ge Merkezine sahip. Tabi bunlar sadece birer
işaret fişeği. Göreceksiniz, Allah’ın izniyle bundan sonra
daha hızlı gelişmelere şahitlik edeceğiz. İnovasyon
ekosistemimizin tecrübesi arttıkça ülkemizin rekabetçi
pozisyonu da daha da güçlenecek.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı
Ali Taha Koç, pandemi sürecinden bahsederek her
krizin yeni fırsatlar doğurabileceğini söyledi. Haziran
ayında dünyanın en değerli 100 şirketinin açıklandığını
kaydeden Koç, “Ekonomik daralma olsa bile bu 100
değerli şirketin marka değeri yüzde 42 arttı. Eğer siz,
Ar-Ge’ye, inovasyona, dijitalleşmeye yatırım yaparsanız,
daralmalarda bile değeriniz artar” diye konuştu.

Nitelik Artışını da Yakalamalıyız: Bazılarının ısrarla
görmezden gelmeye çalıştığı sanayi ve teknoloji
ekosistemi sayesinde ülkemiz, son dört çeyrektir üretime
ve yatırıma dayalı ciddi bir büyüme gerçekleştiriliyor.
İhracata baktığımızda yine aynı başarıyı görebiliyoruz.
12 aylık ihracatımız 215 milyar dolara ulaştı. İhracatta
nicelik artışıyla beraber nitelik artışını da tam anlamıyla
yakalamak mecburiyetindeyiz. Açıkçası bizler nitelik
artışının dinamosu olarak siz değerli paydaşlarımızı
görüyoruz. İhracatımızın orta yüksek ve yüksek

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel
Müdürü Bilal Macit, 8 binden fazla firmanın, 89’dan
fazla Teknoparkın, 150 binden fazla Ar-Ge ve tasarım
personelinin ekosistemde yer aldığını kaydederek,
Milli Teknoloji Hamlesiyle birlikte çok daha fazlasını
yapacaklarını söyledi.

Her Kriz Yeni Fırsat

Milli Teknoloji Hamlesi

TGB’lerin Önemi
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) üniversiteler,
araştırma kurum ve kuruluşları ile üretim sektörlerinin
KASIM 2021
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Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri Performans Endeksi

iş birliğini sağlamak amacıyla kurgulandı. Türkiye’de
Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesi için
uygulanan destek programlarının en önemlilerinden
biri olan TGB’ler, yeni işler ve işletmeler oluşturmanın
yanında var olan işletmelerin teknoloji ve yenilik
kapasitelerinin güçlendirilmesini hedefliyor.

Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri; Ar-Ge, tasarım ve
inovasyon ekosisteminin güçlenmesi ve katma değeri
yüksek ürünler üretilmesi için dizayn edildi. Merkezler;
Ar-Ge ve yeniliğe yönelik doğrudan yabancı sermaye
yatırımlarının Türkiye’ye girişinin hızlandırılmasını,
nitelikli iş gücü istihdamının artırılmasını amaçlıyor.
Merkezlerin bir diğer hedefi de üniversite sanayi iş
birliğinin güçlenmesi, katma değeri yüksek ürünler
üretilmesi.

TGB 2020 Performans Endeksi
TGB’lerin performanslarının izlenmesi; politika, strateji
ve yol haritası oluşturmalarına katkıda bulunmak
amacıyla 2012 yılından bu yana Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri Performans Endeksi hazırlanıyor. Zirve
kapsamında Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 2020 yılı
Performans Endeksi sonuçları da açıklandı.

Zirve’de, Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerinin gelişimlerinin
değerlendirilmesi ve Ar-Ge ve teknoloji politikalarına
ışık tutulması amacıyla yapılan performans endeksi
sonuçları da açıklandı. Başarılı Ar-Ge ve tasarım
merkezleri ödülleri sahiplerini buldu. Ayrıca, 187
firmaya Ar-Ge ve Tasarım Merkezi Belgesi verildi.

Buna göre; 10 yaş ve üzeri TGB sıralamasında Yıldız
Teknik Üniversitesi TGB birinci, Bilkent Cyberpark
ikinci, ODTÜ Teknokent üçüncü oldu. 5-10 yaş
aralığında gelişmekte olan TGB’ler arasında Teknopark
İstanbul, İstanbul Üniversitesi TGB, Ege Teknopark
TGB ilk üçte sıralandı. 5 yaşından küçük erken aşama
TGB’lerde Bilişim Vadisi, Ankara Teknopark TGB,
Konya (İnnopark) TGB zirvede yer aldı. En iyi gelişme
gösteren TGB’ler; Konya (İnnopark) TGB, Bilişim Vadisi
ve Trabzon TGB oldu.

Ar-Ge Merkezleri performans endeksi ödüllerinin
verildiği firmalar gruplarına göre Tablo 1'deki gibi
oluştu. Tasarım Merkezleri performans endeksi
ödüllerinin verildiği firmalar ise gruplarına göre
Tablo 2'deki gibi sıralandı.

Tablo 1. Ar-Ge Merkezleri Performans Endeksi Ödüllerinin Verildiği Firmalar ve Sıralamaları
Ar-Ge Personel İstihdamı
Sıralama

35 ve Altı

36-50 Arası

51-75 Arası

76-250 Arası

251 ve Üzeri

En Fazla Yeni Ar-Ge Personeli

1

Endoks Enerji

Borçelik

Eczacıbaşı Yapı
Gereçleri

Kordsa

Vestel Elektronik

ASELSAN

2

Yeşilova Holding

Sestek

İdea Teknoloji
Çözümleri

CMS Jant

TOFAŞ

BAYKAR Makine

3

Tirsan Kardan

Rollmech
Automotive

TÜPRAŞ

Anadolu
Isuzu

ASELSAN

TUSAŞ

Tablo 2. Tasarım Merkezleri Performans Endeksi Ödüllerinin Verildiği Firmalar ve Sıralamaları
Tasarım Personel İstihdamı
Sıralama

15 ve Altı

16-20 Arası

21 ve Üzeri

En Fazla Yeni Tasarım Personeli

1

Atasan Metal

Ünsa Madencilik

Sanem Plastik

Rem Mimarlık

2

Era Elektronik

Eko Endüstri Kalıp

Erginoğlu Çalışlar Mimarlık

Enka İnşaat

3

Tkare Makine

Hpp International Turkey

Tron Elektronik

Koton Mağazacılık
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GLOBAL MARKALARIN “YERLİ” PARÇASI

S

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa
Varank, global markalara kalıp ve parça
üreten MTN firmasının Çerkezköy
OSB’deki yeni yatırımını açtı.

Bakan Varank, Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi’nde
(ÇOSB) MTN Plastik Fabrikası’nın yeni yatırımının 30
Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen açılış töreninde
yaptığı konuşmada, firmanın hem kalıpçılık hem de
katma değerli plastik parçalar alanında çok önemli işlere
imza attığını söyledi. Firmaların katma değerlerinin
önemine işaret eden Varank, “Bu firmanın katma
değerini şöyle ölçebiliriz: ‘Türkiye’nin kilogram başına
ihracat değeri 1 avro civarında ama bu firmamızın
kalıptaki ihracat değeri kilogram başına 58 dolar, plastik
parçalarda 5,8 dolar. Dolayısıyla katma değer nasıl
oluşturulur bunu görmek isteyen, gelsin MTN firmasını
ziyaret etsin diyoruz.’ Firmamız, 1997 yılında kurulmuş
ama yeni yatırımını şimdi tamamlıyor. Biliyorsunuz
orada da bir tartışma var. 1997 yılında kurulmuş bir
firma yeni yatırım yapamaz diye iddia edenler var. Nasıl
yeni yatırım yapılıyormuş onu da burada görebilirler”
diye konuştu.

Büyük Bir Gayretle Çalışıyoruz
Bakan Varank konuşmasının devamında; “Ülkemizi
katma değerli üretimle katma değer oluşturarak
gelişen, büyüyen, refahını da tüm milletiyle paylaşan
bir ülke haline getirmek için büyük bir gayretle
çalışıyoruz. Buradaki en büyük destekçilerimiz
de müteşebbislerimiz ve onların fedakâr çalışma
arkadaşları oluyor. Kendilerine teşekkür ediyorum. Bu
yeni yatırımın şehrimize, ülkemize, ekonomimize hayırlı
uğurlu olmasını diliyorum” ifadelerini kullandı.

Dünyaya Örnek Olacak
Dünya markalarına Türkiye’den parça üretildiğine
yönelik soru üzerine, Varank, “Ne diyor muhalefet,
‘Türkiye’de 19 yılda hiç fabrika açılmadı.’ Biz sadece

fabrika açmıyoruz,üretim teknolojilerini de geliştiriyoruz.
MTN firması hem kalıpçılık hem de plastik parçalar
alanında dünyaya örnek olacak işleri kendi teknolojisini
geliştirebilen bir firmamız. Üreterek büyüyen Türkiye’nin
önemli markalarından. Bu elimde gördüğünüz parça
TESLA’ya gidiyor. Biz Türkiye’nin Otomobili Projesi’ni
niye başlattık. Otomotiv endüstrisindeki dönüşümü
kendimiz yakalayalım, yüzde yüz fikri mülkiyet hakları
bize ait olan bir markayı oluşturalım ki endüstri bizim
markamıza çalışsın istiyoruz” dedi.

Yeni Nesil Üretim
“Bir yanda dünyada üretimle gündeme gelirken bir
yandan da kendi markalarımızı, daha katma değerli
üretimlerimizi yapacağımız alanlara da yatırım
yapıyoruz” diyen Varank, “Keşke 3-5 saatimiz olsaydı da
firmanın bütün detaylarını dinleyebilseydik. Gerçekten
MTN firmasından etkilendim. Yeni nesil üretim, farklı
materyalleri aynı anda kalıba dökebilmek önümüzdeki
dönemde endüstrinin dönüşeceği alanlar. MTN
bunu başarmış ve bu teknolojiyi dünyaya yayabilecek
kapasiteye sahip. Kendilerine teşekkür ediyorum.”
şeklinde konuştu.
Bakan Varank, fabrikayı ziyaret ederek, yetkililerden
çalışmalarla ilgili bilgi aldı.
Açılış törenine; Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı
Hasan Büyükdede, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım,
KOSGEB Başkanı Hasan Basri Kurt, AK Parti Tekirdağ
milletvekilleri Mustafa Yel, Çiğdem Koncagül, AK
Parti İl Başkanı Mestan Özcan, Sanayi Bölgeleri Genel
Müdürü Fatih Turan, MTN Yönetim Kurulu Başkanı
Metin Güler ile MTN Yöneticileri, ÇOSB Yönetim
Kurulu Başkanı Eyüp Sözdinler ve ÇOSB Müdürü
Mehmet Özdoğan katıldı.
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TÜRKİYE, “UFUK AVRUPA” PROGRAMI’NDA

T

ürkiye’nin, Avrupa Birliği
(AB) tarafından yürütülen
Ufuk Avrupa programına
resmen
katılımını
sağlayan
anlaşma 27 Ekim 2021 tarihinde
Belçika’nın başkenti Brüksel’de
imzalandı.
Anlaşmaya; Türkiye adına Dışişleri Bakan Yardımcısı ve
AB Başkanı Büyükelçi Faruk Kaymakcı, AB adına ise
AB Komisyonu Yenilikçilik, Araştırma, Kültür ve Gençlik
Komiseri Mariya Gabriel imza attı. Kaymakcı’ya,
Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da eşlik
etti.
Dışişleri Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Büyükelçi
Faruk Kaymakcı yaptığı açıklamada; Ufuk Avrupa
programının önemine işaret ederek, “Bu program,
ufkumuzun Avrupa ve AB üyeliği olması gerektiğini
gösteren program. Çünkü Avrupa’da artık yenilikçilik,

araştırma faaliyetleri hızlı ilerliyor. ABD ile ciddi bir yarış
var ve bu yarışın içinde olan Türkiye, Avrupa kıtasının
aktörü olarak hem bu programdan yararlanıyor hem de
katkı sunuyor” dedi.
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Program’ın
sadece yeşil mutabakat veya dijital dönüşüm değil,
genel anlamda bilim, araştırma ve yenilik ekosisteminde
birlikte daha yakın çalışma ve iş birliği geliştirme fırsatı
oluşturduğuna dikkat çekti. Mandal, Ufuk 2020
kapsamında Türkiye’nin kattığı ulusal bütçeden çok
daha fazlasını geri aldığını söyledi.

PROF. DR. AZİZ SANCAR DOKTORA SONRASI
ARAŞTIRMA BURSU

1

964
yılından
itibaren
bilim
insanlarının
en
iyi
şekilde
yetiştirilmeleri ilkesiyle çalışmalarını sürdüren TÜBİTAK Bilim İnsanı
Destek Programları Başkanlığı, Nobel
Ödüllü Bilim İnsanı Prof. Dr. Aziz
Sancar’ın ismini taşıyan Prof. Dr. Aziz
Sancar Doktora Sonrası Araştırma Bursu
verecek.

Burs, Türkiye’nin bilim temelli bilgi ve teknoloji üretimi
ve bunun için ihtiyaç duyulan nitelikli insan kaynaklarının gelişimi süreçlerine katkı sağlamak amacıyla, doktora
derecesi, tıpta veya eczacılıkta uzmanlık derecesine sahip

genç araştırmacıların doktora sonrası çalışmalarını,
Prof. Dr. Aziz Sancar’ın akademik danışmanlığında ve
Sancar’ın araştırma laboratuvarında sürdürmek isteyen
genç bilim insanlarına verilecek.

* Bursla ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.tubitak.gov.tr/tr/haber/prof-dr-aziz-sancar-doktora-sonrasi-arastirma-bursu
adresinden erişilebilmektedir.
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KOBİ’LERİN AR-GE HARCAMALARININ
ve İHRACAT İÇİNDEKİ PAYININ ARTMASI
HEDEFLENİYOR

C

umhurbaşkanlığı Yıllık Programı’na
göre, KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarındaki payı gelecek yıl yüzde
22’ye, ihracat içindeki payı ise yüzde 58’e
çıkarılacak.

“2022 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”na
göre, esnaf ve sanatkârların çoğunluğunu oluşturduğu
KOBİ’ler, geçen yıl sonu itibarıyla çalışan sayısı
bakımından toplam girişimlerin yüzde 99,8’ini,
istihdamın yüzde 73,9’unu, katma değerin yüzde
53,1’ini, ihracatın yüzde 57,2’sini oluşturuyor.
Esnaf ve sanatkârların desteklenmesi amacıyla 3340
sayılı Cumhurbaşkanı Kararı gereğince, 2021 yılı
içerisinde esnaf ve sanatkârlara yüzde 50 faiz indirimli
veya faizsiz kredi imkânları sağlandı. Bu kapsamda
1 Eylül 2021 itibarıyla kredi bakiyesi mevcut olan esnaf
ve sanatkâr sayısı 1 milyon 163 bin 281’e, kredi bakiyesi
ise 73,7 milyar liraya ulaştı. Hazine destekli kefalet
uygulaması bu yıl da devam ederek Ağustos 2021
döneminde kefalet kullandırımı 4,3 milyar lira olarak
gerçekleşti. Aynı dönemde 6,5 milyar lira kefalet desteği
verildi.
KOBİ’lerin Ar-Ge harcamalarındaki ve ihracat
içerisindeki payının artması hedefleniyor. Bu kapsamda;
ihracat içerisindeki payın bu yıl için yüzde 57,2 olarak

gerçekleşmesi beklenirken, gelecek yıl için yüzde 58’e,
Ar-Ge harcamalarındaki payın ise bu yıl yüzde 21,4,
gelecek yıl yüzde 22’ye yükselmesi bekleniyor. KOSGEB
tarafından imalatçı girişimcilere üst limiti 375 bin liraya,
geleneksel sektörlerde yer alan girişimcilere ise 65 bin
liraya kadar hibe desteği sağlanmaya devam ediliyor. Bu
desteklerde genç, kadın, engelli, gazi ve birinci derecede
şehit yakını girişimcilere ayrıcalık tanınıyor.
Yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz
etkilenen işletmelere de destek olunması ve istihdamın
korunması amacıyla imalat sanayindeki mikro ve küçük
işletmeler ile 2017 sonrası kurulan teknoloji tabanlı
start-up’lar için 300 milyon doları Dünya Bankası’ndan,
300 milyon doları da Japonya Uluslararası İşbirliği
Ajansı’ndan (JICA) olmak üzere toplam 600 milyon
dolar Hazine garantili kredi anlaşması imzalandı.
KOSGEB tarafından bu yıl 1 Eylül itibarıyla 45 bin 133
işletmeye toplam 1 milyar 267 milyon 653 bin lira
destek sağlandı. Bu kapsamda yılın 8 ayında en çok
destek verilen ilk 5 program Tablo'daki gibidir.

Tablo. 2021 Yılında En Çok Destek Verilen 5 Program
Destek Programı

İşletme Sayısı

Destek Tutarı (Bin TL)

İleri Girişimci

8.015

481.555

Geleneksel Girişimci

14.877

103.420

İşletme Geliştirme

17.583

320.386

96

86.743

1.048

81.250

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama
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“STANDARTLARA YÖN VER” SEMİNERİ
İZMİR’DE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T

ürk Standardları Enstitüsü (TSE)
tarafından standardizasyon konusunun
önemine dikkat çekmek amacıyla
başlatılan “Standartlara Yön Ver” farkındalık
kampanyası
kapsamında
düzenlenen
bilgilendirme seminerleri dizisi, İzmir ile devam
etti.
TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin, “Standartlara Yön
Ver” farkındalık kampanyası kapsamında 26 Ekim 2021
tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen seminerin açılışında
yaptığı konuşmasında, TSE’nin, standardizasyon ve
uygunluk değerlendirme faaliyetlerini tarafsız, bağımsız,
etkin ve güvenilir bir şekilde sürdürdüğünü söyledi.
Şahin, TSE’nin, 67 yıldır ülkenin rekabet gücünü
artırdığını, ulusal ve uluslararası düzeyde ticaretini

kolaylaştırdığını ve sanayinin gelişmesine yönelik
faaliyetleriyle piyasayı dengelediğini belirtti. Yeşil
dönüşüme değinen ve buna hızlı şekilde entegre
olunması gerektiğini dile getiren Şahin, “Bu noktada
Avrupa Birliği tarafından yayımlanan Avrupa Yeşil
Mutabakatı çerçevesinde yeni standartların hazırlanması
çalışmalarında Enstitümüz de üzerine düşen sorumluluğun
farkındadır” diye konuştu.

“DİJİTAL YOL PROJESİ” BAŞLATILDI

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı
Kalkınma
Ajansları
Genel
Müdürlüğü
ile
Birleşmiş
Milletler Kalkınma Örgütü’nün iş
birliğinde hazırlanan 700 bin dolar
bütçeli Dijital Yol (Digital Way)
Projesi başlatıldı.

Dijital Yol Projesi’yle, Türkiye’de imalat sanayi ve turizm
alanında faaliyet gösteren firmaların dijital dönüşüm ile
sürdürülebilirliğinin ve verimlilik düzeyinin artırılması
amaçlanıyor. Proje kapsamında; firmaların dijital
olgunluk seviyesinin ölçümlemesinin yapılabileceği;
çeşitli alanlarda ücretsiz SaaS hizmetlerinin verilebileceği;
ekosistem içerisindeki firmaların teknoloji sağlayıcı
ve teknoloji kullanıcı tarafları eşleştirmeyi olanak
sağlayacak ve diğer dijitalleşme ile ilgili diğer çeşitli

fonksiyonların olacağı platformun faaliyete geçirilmesi
öngörülüyor. Eşleştirme çalışmaları sonucu ortaya
çıkacak yenilikçi ve katma değer sağlayacak dijital
dönüşüm çözüm projelerinin, kalkınma ajansları
hibe programları ile desteklenmesi planlanıyor. Proje
kapsamında ayrıca yerelde kapasite artırma faaliyetleri
düzenlenmesi ve kadınların KOBİ’lerde dijital dönüşüm
sürecine katılımının artırılmasına yönelik bir rapor
çalışması yapılması öngörülüyor.

* Projeyle ilgili ayrıntılı bilgilere https://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/projects/smes-through-digitalization.
html adresinden erişilebilmektedir.
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“PATENT BİLGİSİ HAFTASI” ETKİNLİĞİ DÜZENLENDİ

A

vrupa Patent Ofisi (EPO) tarafından
düzenlenen “Patent Bilgisi Haftası
(Patent Knowledge Week)” etkinliği
2-5 Kasım 2021 tarihleri arasında gerçekleştirildi.
EPO tarafından her yıl düzenlenen “Patent Bilgi Konferansı
(Patent Information Conference)” yerine düzenlenen
çevrim içi etkinlik; KOBİ’ler, üniversiteler ve fikri mülkiyet
profesyonelleri ile patent bilgisini artırmak isteyen
katılımcıların, EPO uzmanlarının yanı sıra diğer patent
yöneticileriyle bilgi alışverişinde bulunmasına olanak sağladı.
Etkinlik süresince, patent konusundaki bilgilendirici
sunumlarla birlikte, farklı hedef kitlelere yönelik (KOBİ’ler,
üniversiteler, patent vekilleri, bilgi ve doküman birimleri)
oturumlar gerçekleştirilerek, bilgi ve tecrübe paylaşımı
sağlandı. Etkinlik boyunca patent arama motorlarının

TÜBA-BİYOKÜTLE
ENERJİSİ
BİYOKÜTLE
ENERJİSİ
ÇALIŞTAYI
ve PANELİ
GERÇEKLEŞTİRİLDİ

T

BİYOKÜTLE ENERJİSİ
ÇALIŞTAYI ve PANELİ
4 − 5 Kasım 2021
1. Gün: https://tinyurl.com/BiyokutleEnerjisi1gun
2. Gün: https://tinyurl.com/BiyokutleEnerjisi2gun

kullanımı, yapay zekâ-fikri mülkiyet ilişkisi, patent
verisi analizi, gelişen teknolojiler, patent değerleme ve
istemlerin yorumlanması gibi konulardaki sunumlar
da EPO uzmanları ve sektör temsilcilerinin katılımıyla
gerçekleştirildi.

ÇALIŞTAYI ve PANELİ

ürkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Enerji Çalışma Grubu
tarafından düzenlenen “Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli”,
4-5 Kasım 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

TÜBA Başkanı Prof. Dr. Muzaffer Şeker, Çalıştay’ın açılışında yaptığı konuşmada
öncelikle TÜBA’nın, üstlendiği misyon, yayınları ve çalışmaları hakkında bilgi
verdi. Konuşmasının devamında Türkiye’deki biyokütle verilerine değinen Şeker,
“Enerji Bakanlığı verilerine göre Türkiye’de biyokütle enerjisine dayalı kurulu
güç, 2004 yılında 28 megawatt seviyesindeyken, 2020 yılı Aralık ayı itibarıyla
1485 megawatta yükselerek, 15 yılda 50 kattan fazla arttı. Biyokütle enerjisinin
elektrik üretimi içerisindeki yüzdelik payı da 2004 yılında %0.07 iken, 2020 yılı
itibarıyla bu oran %1,80 seviyesine yükseldi” diye konuştu. Niceliksel ve oransal
anlamda bu artışın Türkiye’de biyokütle alanında yapılan yatırımların artış hızını
göstermesi açısından önemli olduğunu ifade eden Prof. Dr. Muzaffer Şeker, “Tüm
teknolojilerin gelişiminde olduğu gibi enerji teknolojilerindeki gelişim de akademik
araştırmalar neticesinde gerçekleşmektedir. Bir nevi teori pratiğe dönüşmektedir.
Veriler, ülkemizde biyokütle enerjisi alanında çok yönlü bilimsel çalışmaların
yürütüldüğünü göstermektedir. TÜBA Enerji Çalışma Grubu, son yıllarda rüzgâr,
güneş, jeotermal ve enerji depolama konularında tematik çalıştaylar düzenleyerek
ülkemizin yenilenebilir enerji teknolojileri alanında yol haritalarına ve politikalarına
destek sunmaktadır” diye konuştu.
“Biyokütle Enerjisi Çalıştayı ve Paneli” kapsamında; biyokütle enerji sektörünün
gelişimine ve kalkınmasına katkı sağlayabilecek politika yapıcılar, kamu, üniversite
ve sanayi paydaşları bir araya geldi.
KASIM 2021
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TUA, ULUSLARARASI İŞ BİRLİKLERİNİ ARTIRIYOR

T

ürkiye Uzay Ajansı (TUA), 71 ülkeden
407 üyesi bulunan Uluslararası Astronotik
Federasyonu (IAF) tarafından organize
edilen ve 25-29 Ekim 2021 tarihlerinde
düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi’nde (IAC)
yerini aldı. Kongre kapsamında gerçekleştirilen
IAF Genel Kuruluyla birlikte TUA’nın, IAF’ye
üyeliği de tescillendi.
Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleştirilen Kongre’de,
TUA’ya; TÜBİTAK Uzay Teknolojileri Araştırma Enstitüsü,
Gökmen Uzay Havacılık Eğitim Merkezi (GUHEM), Delta
V Uzay Teknolojileri A.Ş. ve Saha İstanbul da eşlik etti.
Kongre'de, Milli Uzay Programı’nda yer alan hedeflere
yönelik iş birliği görüşmeleri sürdüren TUA yetkililerince,
21’i devletlerin resmi kuruluşları üzerinden olmak üzere,
34 ikili görüşme gerçekleştirildi. Etkinlikte ayrıca; TUA ile
Japonya Havacılık ve Uzay Keşif Ajansı arasında “Barışçıl
Amaçlar için Uzay Faaliyetleri Alanında İşbirliği Zaptı” ile
TUA ve Meksika Uzay Ajansı arasında ise “Uzayın Barışçıl
Amaçlarla Kullanımı ve Uzayın Keşfi, Bilimleri, Teknolojisi
ve Uygulamalarına Yönelik İyi Niyet Mutabakat Zaptı”
imzalandı.
TUA Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım yaptığı açıklamada,
Milli Uzay Programı’na yönelik birçok ülkeden olumlu
dönüş ve iş birliği teklifi aldıklarına işaret ederek, “Bunları
değerlendirmeye devam ederken alternatifleri öngörmek
açısından IAC 2021 bizler için çok önemli bir organizasyon.
Ülkemizin uzaydaki varlığını ve haklarını korumak, gözetmek
için de buralarda bulunmak gerekiyor. Unutmayalım ki,
gelecek uzayda ve uzayda izi olmayanın dünyada sözü
olmayacak” diye konuştu.
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TEVMOT PROJESİ PİLOT OSB ZİYARETLERİ
DEVAM EDİYOR

T

EVMOT Projesi kapsamında sırasıyla;
11 Ekim’de Uşak OSB ile İzmir Kemalpaşa
OSB’de, 27 Ekim 2021 tarihinde ise
Antalya OSB’de saha ziyaretleri gerçekleştirildi.
Sanayinin enerji verimli üretim yapmasına ve karbon
salınımının azaltılmasına katkı sağlamak üzere sanayide
kullanılan bağımsız ve akuple 7.5 kw ve üzeri elektrik
motorlarının verimli motorlarla değiştirilmesini temin
etmek üzere çalışmaları sürdürülen TEVMOT Projesi
kapsamında Uşak OSB, İzmir Kemalpaşa OSB ve Antalya
OSB’de bulunan KOBİ’lerle toplantılar gerçekleştirildi.
Toplantılarda öncelikle Proje’de gelinen aşama özetlendi,
ardından da destek mekanizmasının kullanımına ilişkin
bilgilendirmede bulunularak, KOBİ’lerin konuyla ilgili
görüşleri alındı.
Proje’ye dahil olan KOBİ’leri motive etmek, Proje ile
ilgili soruları yanıtlamak ve özellikle KOSGEB desteğinin
kullanımına ilişkin bilgilendirme yapmak amacıyla ilgili
OSB’lerde yer alan 61 KOBİ’de enerji verimli motor
etütleri yapıldı. Enerji etütleri sonrasında KOBİ’lere
değiştirilmesi gereken motorlarla ilgili bilgi verildi,
motor değişimleri başladı.
Antalya OSB’de gerçekleştirilen toplantı çerçevesinde,
TEVMOT Projesi kapsamında 100. enerji verimli
elektrik motoru değişimini gerçekleştiren Bülbül Akü
ve Malzemeleri San. Tic. A.Ş. de ziyaret edilerek, hem
sanayide enerji verimliliğine hem de karbon emisyon
azaltımına sağladıkları katkılardan dolayı yöneticilerine
plaket sunuldu.

Enerji Maliyetleri Düşüyor
Sanayide yaygın bir şekilde kullanılan elektrik
motorlarının enerji verimli motorlarla dönüştürülmesini
temin etmek üzere yürütülen pilot projeler hem
KOBİ’lerin
enerji
maliyetlerini
düşürüyor
ve
üretimlerinin çevre üzerindeki baskısını azaltıyor hem de
motor dönüşümünün ülke sathında yaygınlaştırılması
çalışmalarına altlık oluşturuyor.

TEVMOT Projesi’yle 3.704.904 kwh Elektrik
Tasarrufu Hedefleniyor
Pilot Proje tamamlandığında 3.704.904 kwh elektrik
tasarrufu sağlanması, 1.700 ton CO2 eşdeğeri emisyon
azaltımının gerçekleşmesi hedefleniyor, çarpan etkisi
ile de bu değerlerin daha da artması bekleniyor. Bu
çerçevede, TEVMOT Projesi kapsamında yürütülen
faaliyetler, iklim değişikliği ile mücadele ve enerji
verimliliğinin sürdürülebilirliği konusunda tüm
taraflarla iş birliği içinde gerçekleştiriliyor.

*TEVMOT Projesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ve UNDP Türkiye
iş birliğinde yürütülmekte ve Küresel Çevre Fonu (GEF) tarafından finanse edilmektedir. TEVMOT Projesi kapsamında
yürütülen çalışmalar, proje internet adresi (https://www.tevmot.org.tr/) üzerinden takip edilebilmektedir.
KASIM 2021
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KÜRESEL MESELELERE
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI DOKUNUŞU
Mustafa ERDOĞAN / Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

R

ekabetçi Sektörler Programı (RSP); 2007 yılından
beri gerçekleştirilen 87 proje ile Türkiye’nin
sanayi altyapısını güçlendirmekte, KOBİ’lerin
rekabet gücünü artırmakta, yaratıcılık ve yenilikçiliği
geliştirmektedir. Program kapsamında, üretim gücünü
oluşturan KOBİ’ler ve girişimcilerin kendi imkânları
ile oluşturamayacakları altyapıların kurulmasına
destek olmak amacıyla farklı müdahale mekanizmaları
kullanılmaktadır.
Program hedeflerine ulaşabilmek için yaratıcı
endüstrilerden temiz enerjiye, imalat sanayinin
dijital dönüşümünden sağlık bilimlerine kadar çok
farklı sektörden geleneksel ve inovatif proje fikirleri
desteklenmektedir.
Temiz enerji, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği
gibi hususlar, Avrupa Birliği’nin gündeminde ve
politikalarında giderek daha fazla yer bulmaktadır.
Bu alanlarda iyileştirmelere yönelik girişimler ve
çalışmalara verilen destekler her geçen gün artmaktadır.
Bu bağlamda, Rekabetçi Sektörler Programı altında
KOBİ’lerin yeşil ekonomilere entegre olmalarını
sağlayacak proje fikirleri desteklenmekte, çevreye
duyarlı ürünler üreten veya yoğun bir şekilde yeşil
teknolojileri kullanan, çevre dostu ve benzeri ürünler
temin eden KOBİ’lerin nihai faydalanıcı olarak
destekleneceği ortak kullanım tesisleri, kümelenme
yapıları ve platformların kurulmasına yönelik mali ve
teknik destek sağlanmaktadır.
Tematik yazıların haricinde, bu sayıda RSP altında
desteklenen yaklaşık 10 milyon avro bütçeli (107
milyon TL) “Tasarımdan Üretime: Hazır Giyim
Sektörünün Dijital Dönüşümü” Projesi’ne yer verilerek,
Türkiye’de hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için
dijitalleşmenin sağlayacağı verimlilik artışı ve dijital
dönüşüm merkezinin katkılarının neler olabileceği de
tartışılmıştır.
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Temiz enerjilere yatırım artıyor
Rüzgâr enerjisi söz konusu olduğunda ulusal bir merkez
olarak görülen, İzmir’de yürütülmekte olan ve yaklaşık
3 milyon avro (32 milyon TL) bütçeli “Enerji’de
Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün Desteklenmesi
(BEST For Energy)” Projesi, rüzgâr sanayinde ulaşılan
başarının güneş, biyokütle ve jeotermal sektörlerinde
de yakalanması hedefiyle tasarlanmıştır. Kümelenme ve
akıllı uzmanlaşma bakış açılarıyla gerçekleşen Proje’nin
sonucunda İzmir ve çevresinin temiz enerji ve temiz
teknolojiler konusunda uzmanlaşmış bir bölgeye
dönüşmesi amaçlanmaktadır.
Enerji maliyetlerinin düşürülmesi hedefleniyor
Türkiye’de verimliliği ve büyümeyi olumsuz etkileyen
faktörlerden biri; “enerji maliyetleri ve enerji tüketiminde
verimsizlik” olarak görülmektedir. Enerji tüketiminde
üst sıralarda yer alan Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne
illerini içeren Trakya Bölgesi (TR21) ise Türkiye’deki
enerji tüketiminin %4,6’sını gerçekleştirmektedir.
Bu nedenle, TR21 Bölgesi’ndeki KOBİ’lerin enerji
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verimliliğini iyileştirmek ve imalat sanayinde verimlilik
odaklı üretimi teşvik etmek amacıyla bütçesi yaklaşık 3
milyon avro (32 milyon TL) olan “Trakya’nın Verimli
KOBİ’leri” Projesi tasarlanmış ve hayata geçirilmiştir.

Bilimsel Yanıt” Projesi, bu platformu desteklemektedir.
Böylelikle Covid-19 için ilaç ve aşı geliştirme amacıyla
Ar-Ge ekosistemini ve Ar-Ge bilgi birikimini daha da
güçlendirmek amaçlanmaktadır.

Projenin, enerji verimliliğini olumlu etkileme hedefinin
yanı sıra Trakya’da imalat sektörünün gelişmesine de
katkıda bulunması beklenmektedir.

KOBİ’ler için yüksek teknolojiye erişim imkânı
sunuluyor

Sürdürülebilir çevre anlayışı temiz enerjiden geçiyor
“Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre
Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT)” Projesi
kapsamında
Boğaziçi
Üniversitesi
bünyesinde
faaliyet gösteren ve yosun biyoteknolojisi üzerinde
uzmanlaşmış bir araştırma merkezi olan İMBİYOTAB’ın
bir mükemmeliyet merkezine dönüştürülmesiyle,
araştırma merkezinin sürdürülebilir çevre anlayışıyla
uyumlu ve ekonomik fizibilitesi olan biyo-bazlı ürünler
üretmesine olanak sağlanacaktır.
Avrupa Birliği Yeşil Mutabakatı (Green Deal) çatısı
altında Ar-Ge faaliyetleri devam eden yaklaşık 6 milyon
avro (64 milyon TL) bütçeli INDEPEDENT Projesi
kapsamında, bir teknogirişim firması kurulmuş olup
istihdam yaratılmaya başlanmış ve yerli havuz sistemleri
üretimine geçilmiştir.
Sağlık alanında Ar-Ge çalışmaları destekleniyor
Sağlık alanındaki çalışmalarda Ar-Ge altyapısı
desteklerine ve inovatif girişimlerin finansmanına ihtiyaç
duyulmaktadır. Bu alandaki ekonomik yükü azaltmak
ve daha etkili tedavilere erişimi mümkün kılmak için
kişiye özel tedaviyi temel alan, “teranostik” yaklaşımlar
önem kazanmaktadır. RSP de tam bu noktada devreye
girmektedir. Bu bağlamda gerek salgın hastalıklar gerek
kanser gibi tüm dünyayı ilgilendiren sağlık sorunlarında
Ar-Ge ekosistemini güçlendirip destekleyecek projeler
hayata geçirilmiştir. Bu projeler, üniversite-sanayi iş
birliğinin güçlendirmesine ve farklı paydaşları bir araya
getirecek platformların oluşturulmasına katkı sunması
yönleriyle büyük önem taşımaktadır.
2020 yılının Mart ayında ilk resmi vakanın
açıklanmasından bu yana pandemi, Türkiye’nin önemli
gündem başlıkları arasında yer almaktadır. Covid-19
pandemisinin neden olduğu zorluklara yanıt olarak acil
bir bilimsel müdahale ihtiyacı hasıl olmuş ve yaklaşık 8
milyon avro (85 milyon TL) bütçeye sahip “COVID-19
Türkiye Platformu” kurulmuştur. “COVID-19’a Karşı

RSP kapsamında yüksek teknoloji içeren sağlık
gereksinimleri üzerine çalışan KOBİ’lerin kapasitelerini
artırarak, kanser ve enfeksiyon hastalıkları alanında
yürütülen uygulamalı araştırmaları iyileştirmek amacıyla
hayata geçirilen 12 milyon avro (120 milyon TL) bütçeli
“Ankara Yenilikçi Teranostik Geliştirme Merkezi” Projesi
ile AnkaTheraHub Merkezi kurulmaktadır. Yüksek
teknoloji içeren makine ve ekipmanla donatılmış
sekiz farklı teknik birimi ile ortak kullanıma sunulacak
olan merkezin yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri
geliştirilmesinde kuluçka işlevi olması beklenmektedir.
Girişimcilik teşvik ediliyor
Sağlık alanındaki yeni teknolojilere ve yüksek katma
değerli ürünlere odaklanan KOBİ’lerin Ar-Ge
faaliyetlerine hız kazandırmak amacıyla tasarlanan
yaklaşık 5 milyon avro (53 milyon TL) bütçeli “Yaşam
Bilimleri KOBİ’lerinin Küresel Rekabetçiliğini Artırmaya
Yönelik Ar-Ge Destek Laboratuvarları” Projesi ile
sağlık hizmetlerinin geliştirilmesine katkı sunulması
hedeflenmektedir. Proje kapsamında, İstanbul’da
2008’den beri akademik ve endüstriyel araştırmalar için
destek ve teknik altyapı sağlayan Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma Merkezi’nin
(BULifeSci) teknik donanımı yükseltilecek olup
KOBİ’lerin tek başına elde edemeyecekleri teknolojik
altyapı ve uzmanlıklar sağlanarak yaşam bilimleri
ve sağlık teknolojisi alanlarında girişimcilik teşvik
edilecektir.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, şimdiye kadar olduğu gibi
önümüzdeki yıllarda da RSP kapsamında Türkiye’ye
katma değer yaratacak yeni projeleri hayata geçirecektir.
Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde ve üniversitesanayi iş birliği ekseninde girişimcilerin, KOBİ’lerin ve
sanayicilerin gücüne güç katmaya ve sektörleri küresel
rekabette ön sıralara taşımaya devam edilecektir.
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ENERJİDE ETKİN ve SÜRDÜRÜLEBİLİR
DÖNÜŞÜMÜN DESTEKLENMESİ
(BEST for ENERGY)
Hülya ULUSOY SUNGUR / Uzman
(İzmir Kalkınma Ajansı)

S

on yıllarda küresel iklim değişliği, nüfus artışı,
doğal kaynakların azalması, artan çevre kirliliği
gibi gelişmelerin dünyanın geleceğini tehdit ettiği
bilimsel verilerle kanıtlanmıştır. Hızlı teknolojik gelişim
ve tüketici davranışlarındaki değişim ile ciddi boyutlara
ulaşan bu tehditlerle başa çıkabilmek için ekonomilerde
sosyo-ekolojik dönüşüm bir fırsat olarak karşımıza
çıkmaktadır. Sosyo-ekolojik dönüşüm pek çok ülke için
sürdürülebilir ve kaliteli büyüme için izlenmesi zorunlu
bir yol haline gelmiştir (İZKA, 2020).
Bu tespit,bölgesel kalkınma açısından da sürdürülebilirlik
kavramının odağa alınmasını gerekli kılmaktadır. Doğal
kaynakların kullanımında gelecek nesillerin dikkate
alınması ve gelecek nesillere yaşanılabilir bir çevre
bırakılması şeklinde özetlenebilecek sürdürülebilirlik,
güncel yazında yeşil büyüme ve mavi büyüme
kavramlarında karşılık bulmakta ve bir bakıma somutluk
kazanmaktadır (İZKA, 2020).
Ulusal ve uluslararası kurumların ve platformların ortaya
koyduğu çözümler, ortak sorumluluk bilinciyle yeşil
teknolojiler ve yeşil işlere yatırımları ve daha kapsayıcı
ve sürdürülebilir bir büyüme için yeşil dönüşümü
hızlandırmayı işaret etmektedir. Yeşil büyüme temiz
enerji
ve
temiz
teknolojilerin
kullanımının
yaygınlaştırılması, üretimde entegre kaynak verimliliği/
eko-verimlilik/temiz üretim uygulamaları, temiz
teknolojilerin
geliştirilmesi,
sorumlu
tüketim
alışkanlıklarının
yaygınlaştırılması
ve
kapsayıcı
politikaların geliştirilmesi eylem alanlarını içermektedir
(UNCTAD, 2019).
Bu kapsamda ülkemizde de, çevre odaklı sürdürülebilir
ekonomik kalkınmaya odaklanan yeşil büyüme
ve mavi büyüme yaklaşımları uygulanmaktadır.
Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin net olarak
görüldüğü ülkemizde, temiz enerji kullanımı ve kaynak
verimliliğini artıracak uygulamalar teşvik edilmekte,

18 anahtar KASIM 2021

iklim değişikliğinin su kaynakları, doğal zenginlikler ve
tarımsal üretim üzerindeki olumsuz etkilerini önlemeye
yönelik stratejiler ve projeler desteklenmektedir.
Bu projelerden bir tanesi, Avrupa Birliği, Türkiye Mali İş
Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı çerçevesinde finanse
edilen ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı altında yer alan
ve Avrupa Birliği Mali Programları Dairesi Başkanlığı’nın
Program Otoritesi olarak yönettiği, İzmir Kalkınma
Ajansı’nın (İZKA) faydalanıcısı, Enerji Sanayicileri
-İklim değişikliği
ve çevresel etkileri
Temizise
enerjiproje
kaynaklarının
verimli
ve İş Adamları
Derneği’nin
(ENSİA)
ortağı
en büyük risklerimiz.
ve etkin kullanımı için Türkiye’de
- Birleşmiş3
Milletler
Sürdürülebilir
temiz enerji üretiminde
yerli for
olduğu yaklaşık
milyon
avro
bütçeli
"BEST
Kalkınma Amaçları’nın 9’u çevresel
ekipman kullanımı, Ar-Ge, teknoloji
risklere yönelik.(Enerji’de Etkingelişimi
hedeflerimiz.
Energy" Projesi’dir
ve kalkınma
Sürdürülebilir
- Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın
2050’de karbon sıfır bir
Dönüşümünhedefi,Desteklenmesi-Boosting
Effective and
dünya.
Sustainable Transformation
for
Energy).
Söz konusu
- Küresel sera gazı üretimimizin
%60’ı enerji üretirken oluşuyor.
proje, özellikle İzmir’de rüzgâr sanayinde ulaşılan
başarının güneş, biyokütle ve jeotermal sektörlerinde de
1.
yakalanması ve gelişimin sağlam bir temeleŞekil
oturtularak
sektörün uluslararası değer zincirlerinde güçlü bir
konum alması hedefiyle tasarlanmıştır. Bu bağlamda,
BEST for Energy Projesi yeşil büyüme çalışmaları
arasında büyük önem taşımaktadır.
Kümelenme ve akıllı uzmanlaşma bakış açılarıyla
yürütülen projenin sonucunda İzmir ve çevresinin temiz
enerji ve temiz teknolojiler konusunda uzmanlaşmış
bir bölgeye dönüşümü amaçlanmaktadır. BEST for
Energy Projesi’nin çıktılarının, Türkiye’deki ulusal ve
bölgesel seviyede pek çok kurumun planlarına ışık
tutması beklenirken, Avrupa Birliği’nin Yeşil Mutabakat
çalışmalarına da katkı sağlaması amaçlanmaktadır
(Şekil 1).

- İzmir sürdürüleb
Yeşil Büyüme ve M
yaklaşımlarını ön

- Rüzgar enerjisi ü
dünyanın lider ek
İzmir’de.

- Temiz enerji ve
için uygun altyap
İzmir’de.
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-İklim değişikliği ve çevresel etkileri
en büyük risklerimiz.
- Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Kalkınma Amaçları’nın 9’u çevresel
risklere yönelik.

Temiz enerji kaynaklarının verimli
ve etkin kullanımı için Türkiye’de
temiz enerji üretiminde yerli
ekipman kullanımı, Ar-Ge, teknoloji
gelişimi kalkınma hedeflerimiz.

- Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın
hedefi, 2050’de karbon sıfır bir
dünya.
- Küresel sera gazı üretimimizin
%60’ı enerji üretirken oluşuyor.

- İzmir, sürdürülebilir kalkınma için
Yeşil Büyüme ve Mavi Büyüme
yaklaşımlarını önceliklendiriyor.
- Rüzgar enerjisi üretimine yönelik
dünyanın lider ekipman üreticileri
İzmir’de.

- Temiz enerji ve temiz teknolojiler
için uygun altyapı ve insan kaynağı
İzmir’de.

Şekil 1. BEST for Energy Projesi-Dünyada, Türkiye'de ve İzmir’de Mevcut Durum

BEST for Energy Projesi, temiz enerji ve temiz teknoloji
değer zincirinde yer alan ve bu alana yönelmek isteyen
firmaların kümelenme yaklaşımı ile kapasitelerinin
geliştirilerek, yatırım ve ihracatlarının artırılması, bölgesel
rekabet gücünün geliştirilmesi ve paydaşlar arasında iş
birliğinin güçlendirilmesine odaklanmaktadır. İzmir ve
çevresindeki sektörel paydaşların sivil toplum, akademi,
araştırma kuruluşları, basın yayın, finans kuruluşları ve

ilgili kamu kurumları ile ortak iş yapma kültürünün
geliştirilerek, kümenin bu sektörde yenilik ve bilgi
üreten, teknoloji geliştiren ve uluslararası kalitede servis
sağlayan bir küme haline gelmesi öngörülmektedir.
Proje, kümelenme temelli bölgesel kalkınma, akıllı
uzmanlaşma ve temiz enerjiler alanında faaliyet
gösteren kurum/kuruluşlar ve şirketler arasındaki bilgi
ve deneyim paylaşımını bir araya getiren faaliyetler

bütünü olarak kurgulanmıştır. Bu iş birliği yapısıyla
proje kapsamında analizlerin etkin ve doğru bir
şekilde yapılması ve sektörel gelişme stratejilerinin özel
sektörün beklentilerini karşılayacak ve uygulanabilecek
gerçekçi bir zeminde tasarlanması hedeflenmektedir.
Proje uygulama sürecinde İZKA ve ENSİA, Proje’nin
faaliyetlerinin daha başarılı bir şekilde uygulanması
ve yaygınlaştırılmasının sağlanması
amacıyla temiz enerji alanında çalışan
pek çok farklı sektörel dernek ve
kurumla da yakın iş birliği ve ortaklık
anlayışıyla çalışmaktadır.
BEST for Energy Projesi’nin finanse
edildiği Rekabetçi Sektörler Programı,
Türkiye’nin
farklı
bölgelerinde
sanayicilerin,
KOBİ’lerin
ve
girişimcilerin rekabet gücünü artırarak
sosyal ve ekonomik kalkınmanın
sağlanmasını amaçlamaktadır. BEST
For Energy Projesi ile temiz enerji
ve temiz teknoloji sektöründe rekabetçi bir küme
geliştirilerek programın amacına da katkı verilmesi
hedeflenmektedir.
Bunların
sonucunda,
İzmir
ve çevresinde temiz enerji ve temiz teknolojiler
sektöründe faaliyet gösteren firmaların, mevcut
coğrafi yoğunlaşmasını akıllı uzmanlaşma yaklaşımı ile
rekabetçi bir temiz enerji ve temiz teknoloji kümesine
dönüşümü hedeflenmektedir (Tablo 1).
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Tablo 1. BEST for Energy Projesi’yle Beklenen Sonuçlar

h sektörde daha fazla Ar-Ge, yenilikçilik ve üniversite-

sanayi iş birliği olanakları,

Proje
Hedefleri

Program
Hedefleri

1

10

Danışmanlık, Eğitim vb.
Destek Hizmeti Alan KOBİ,
Yeni Girişim ve Girişimci
Sayısı

250

2500

Kurulan Yeni İşletme Sayısı

10

125

Satışlarını ve/veya İhracatını
Artıran KOBİ Sayısı

50

375

h temiz enerji teknolojisi üretim ve kullanımını teşvik

Desteklenen Firmalarda
Oluşturulan Yeni İstihdam

30

375

h sektörde insan kaynağının gelişimi,

Beklenen Sonuçlar
Desteklenen/Geliştirilen
Küme Sayısı

Bahse konu hedeflere ulaşılabilmesi için proje üç ana
bileşen üzerine kurgulanmıştır:
h Sektöre Yönelik Analizlerin Gerçekleştirilmesi ve

Küme Strateji ve Eylem Planının Hazırlanması.

h Kümenin

Tanıtımı
Uluslararasılaştırılması.

ve

h Küme

Diğer

Firmaların

h hâlihazırda diğer sektörlerde üretim yapan firmaların

temiz enerji sektörüne yönelik üretim yapma
yeteneklerinin geliştirilmesi,

h temiz enerji sektöründe firmalarda uluslararasılaşma

ve ihracat artışı,

h sektöre yönelik yatırımlarda artış,
h firmaların rekabet gücünde artış,

etme,

h yeşil

işler alanında
oluşturulması,

istihdam

olanaklarının

h sektörde daha yüksek katma değer ve
h Avrupa

Yeşil Mutabakatı’na katkı sağlanması
gibi hedeflerin gerçekleşmesi beklenmektedir.

Kaynakça

Paydaşların

• İZKA (2020), “İZKA 2020 Çalışma Programı”, http://
izka.org.tr/wp-content/uploads/pdf/2020_calisma_
programi_1.pdf

Proje kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetler ve
çıktılarla (Şekil 2);

• UNCTAD (2019), “Trade and Development Report 2019
– Financing A Global Green New Deal”, https://unctad.
org/webflyer/trade-and-development-report-2019

Organizasyonu ve
Kapasitelerinin Geliştirilmesi.

h sektörel dönüşüm için güçlü bir strateji ve eylem

planı,

h stratejinin başarılı bir şekilde uygulanabilmesi için

küme organizasyonu, sektör paydaşları ve firmalar
için kapasite geliştirme çalışmaları,

Şekil 2. Proje Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılması Planlanan Çıktılar.

Şekil
2.2021
Proje
KASIM
20 anahtar

Faaliyetleri Kapsamında Ulaşılması Planlanan Çıktılar.
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TRAKYA’NIN VERİMLİ KOBİ’LERİ
Tuğrul Kağan ASAN / Uzman
(Trakya Kalkınma Ajansı)

İ

şletmelerin bir pazara girmek ve o pazarda
tutunabilmek için müşterilerin kalite ve fiyat
beklentilerine uymaları gerekmektedir. Bu da
pazarda sürekli bir fiyat baskısı oluşturmaktadır.
Özellikle girdi maliyetlerindeki artışların nihai ürün
fiyatlarına olan baskısı, işletmelerin rekabet gücüne
olumsuz etki etmektedir. Enerji, ham madde, işçilik,
lojistik vb. maliyetlerdeki sürekli değişiklikler ürün
fiyatlarının da stabil olmasına engel olmaktadır.

Trakya Kalkınma Ajansı, rekabetin çok yoğun olduğu
imalat sanayinin rekabet gücünü artırmak için güdümlü
projeler, mali ve teknik destek programları ve çalışma
programları aracılığıyla çeşitli destekler vermektedir.
Özellikle dış ticaret, dijital dönüşüm, e-ticaret, süreç
verimliliği ve enerji verimliliği konusunda verdiği
desteklerle, bölgede farkındalığı ve teknik kapasiteyi
artırmakta ve elde edilen iyi örnekleri bölge sathına
yaymak için çalışmalar gerçekleştirmektedir.

Ayrıca, “Yeşil Mutabakat”, “Paris İklim Anlaşması” vb.
uluslararası anlaşmalar ile yasal şartlardan gelen yeni
yükümlülükler ve müşterinin talep ettiği yenilenebilir
enerji tüketimi, su kullanımının azaltılması ve karbon
ayak izinin azaltılması gibi sürdürülebilirlik hedefleri,
ellerinde bulunan sınırlı kaynağı doğru şekilde
yönlendirme yeteneğine sahip olmayan işletmelerin
rekabet güçlerini olumsuz etkilemektedir.

2016 yılı Sosyo-Ekonomik Kalkınma Mali Destek
Programı kapsamında desteklenen “İşbirliği ile
KOBİ’lerde Verimlilik” Projesi ile Çerkezköy TSO
tarafından 12 imalatçı KOBİ’ye dokuz ay süreyle süreç
verimliliği danışmanlığı verilmiştir. Bu projede yer alan
KOBİ’lerin fire oranlarında %5’e varan azalma, kapasite
kullanım oranında %10’a yakın artış elde edilmiştir.
İşletmelerde sağlanan iyileştirmeler, bölge genelinde bu
konuda çalışmalar yapılması gereğini ortaya çıkarmıştır.
Bu sebeple “Trakya’nın Verimli KOBİ’leri” proje fikri ile
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 2017 yılında
açılan çağrıya başvuruda bulunulmuştur.

İmalat sanayinde rekabetçiliğin güçlendirilmesi
amacıyla, verimlilik odaklı üretim öne çıkmaktadır.
Üretim fonksiyonunda yer alan ham madde, iş
gücü, sermaye, enerji ve yönetim gibi değişkenlerde
gerçekleştirilecek iyileştirmeler, işletmelerin birim
ürün maliyetlerinin düşürülmesine doğrudan katkı
sağlamaktadır.

Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İş Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve
KASIM 2021
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Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı altında yer alan ve Avrupa Birliği Mali
Programları Dairesi Başkanlığı’nın Program Otoritesi
olarak yönettiği Trakya’nın Verimli KOBİ’leri Projesi,
Trakya Bölgesi’nde imalat sanayinde faaliyet gösteren
KOBİ’lerin süreç ve enerji verimliliklerini artırmak ve
onları verimlilik odaklı üretime teşvik ederek bölgenin
sosyoekonomik gelişmesine katkıda bulunmayı
amaçlamaktadır. Projenin bütçesi yaklaşık 3 milyon
avrodur.
Proje aracılığıyla bölgede topyekûn bir verimlilik
hareketi başlatmak amacıyla, Trakya Kalkınma
Ajansı öncülüğünde, KOBİ’lerle temas halinde olan
kamu kurumları, ticaret ve sanayi odaları, organize
sanayi bölgeleri, iş insanları dernekleri ile birlikte
Trakya Verimlilik Platformu kurulmuştur. Trakya
Verimlilik Platformu hem kendi paydaşlarının hem de
KOBİ’lerin verimlilik ile ilgili konularda farkındalığını
ve kapasitesini artırmak için kurulmuş bir iş birliği
ağı olarak çalışmalarına başlamıştır. Platform, bölgede
verimlilik ile ilgili konulardaki sorunları ortaya çıkarmak,
bunlara çözüm bulmak hem proje kapsamında hem de
proje dışında verimlilik ile ilgili yürütülen faaliyetlerin
koordinasyonunu sağlayarak etkin bir farkındalık
artırma misyonu edinmiştir. Proje faaliyetlerinin
platform eliyle yürütülmesi, hem ilgili paydaşların bu
konudaki farkındalıklarının ve teknik kapasitelerinin
artmasını sağlamakta hem de proje faaliyetlerinin
yaygınlaştırılmasını desteklemektedir.
Proje kapsamında, işletmelerde verimlilik iyileştirmeleri
yapabilmek için mevcut durumu ölçmek ve iyileştirme
potansiyellerini ortaya koymak amacıyla etüt raporları
hazırlanacaktır. Bu doğrultuda 130 firma için süreç
ve/veya enerji verimliliği için işletmeye uygun olan
yöntemlerin tespiti, seçimi ve bu iyileştirmelerin
potansiyel sonuçlarını ortaya koyan etüt çalışmaları
gerçekleştirilecektir.
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Enerji etütleri, işletmede enerji verimsizliğine neden olan
basınçlı hava kaçakları, izolasyon eksiklikleri, verimsiz
motor kullanımı, yanlış veya eski teknoloji aydınlatma
kullanımı gibi hususlar ile atık ısının geri kazanımı
gibi iyileştirme fırsatlarını tespit etmek amacıyla
gerçekleştirilecektir. Bu etütler sonucunda ortaya çıkan
iyileştirme fırsatları ile genelde beş yıldan az yatırım
geri dönüş süresine sahip projeler ortaya konacak ve bu
projeler çeşitli fonlar aracılığı ile desteklenebilecektir.
Süreç verimliliği etütleri ise işletmenin ilk seferde doğru
üretim yaparak fire, yeniden işleme ve ıskarta oranlarını
düşürmeye, bakım-onarım, stok, sevkiyat ve satın alma
süreçlerini iyileştirerek üretim ve sermaye verimliliğini
sağlamak amacıyla gerçekleştirilecektir.
Proje kapsamında, bu 130 işletmeden etüt raporlarında
sunulan iyileştirme çalışmalarını uygulamak ve
işletmelerine entegrasyonunu isteyen 70 KOBİ için ise
danışmanlık desteği sağlanacaktır.
İyileştirmeleri kendi başına uygulamak isteyen,
verimlilik konusunda teknik kapasitesini ve yetkinliğini
artırmak isteyen 120 KOBİ’ye yönelik ise eğitim
faaliyetleri yürütülecektir. Proje sonunda 250 KOBİ’nin
eğitim, danışmanlık, check-up gibi faaliyetlerden
faydalanması, 50 KOBİ’nin girdi maliyetlerinin düşmesi
ve iki KOBİ’nin yeşil çözümler konusunda yatırım
yapması hedeflenmektedir.
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BİYOEKONOMİ ODAKLI KALKINMA İÇİN
ENTEGRE BİYORAFİNERİ KONSEPTİ
(INDEPENDENT)
Berat Zeki HAZNEDAROĞLU / Dr. Öğretim Üyesi
(Boğaziçi Üniversitesi)

K

OBİ ve girişimcilerin biyoteknoloji alanında
uluslararası rekabet güçlerini artırmak amacıyla
geliştirilen INDEPENDENT Projesi, alg (yosun)
biyoteknolojileri alanında uzun yıllardır çalışmakta olan
Boğaziçi Üniversitesi’nin Ar-Ge yetkinliğini ve BÜN
Teknopark A.Ş.’nin uluslararası tecrübesini ticari üretim
ölçeğine aktarılması ekseninde kurgulanmıştır.
Türkiye ve Avrupa’da kendi alanında yetkin bir
mükemmeliyet merkezi oluşturmak üzere tasarlanan;
Avrupa Birliği ve Türkiye Mali Iş Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı altında yer alan ve Avrupa Birliği
Mali Programları Dairesi Başkanlığı’nın Program
Otoritesi olarak yönettiği BÜN Teknopark AŞ’nin
yararlanıcısı olduğu, yaklaşık 6 milyon avro bütçeli,
“Biyoekonomi Odaklı Kalkınma için Entegre
Biyorafineri Konsepti (INDEPENDENT)” Projesi,
sürdürülebilir kaynaklar arasında özel ve önemli bir yere
sahip alg biyokütlesinden lokomotif sektörlere yönelik
yenilikçi, yüksek katma değerli ve çevre dostu ürün ve
teknolojilerin geliştirilmesi üzerine odaklanmıştır.

Projenin hedef grupları ilgili sektörlerdeki girişimci
KOBİ’ler, Ar-Ge şirketleri, start-uplar ve Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri olarak belirlenmiştir. Toplam 2.500
metrekarelik bir Ar-Ge alanı ve üretim sahasında kurulan
80 metreküplük açık havuz ve 30 metreküplük kapalı
üretim reaktörlerinde yetiştirilen alglerden insan gıda
takviyesi ürünleri, farmasötik özellik gösteren bileşenler,
hayvan yemi uygulamaları, organik biyogübre ve
biyoyakıtlar geliştirilmektedir. Tamamen rüzgâr enerjisi
destekli tesis, Türkiye ve Avrupa’nın ilk karbon-negatif
entegre biyorafinerisi olma özelliğini taşımaktadır.
Kurulacak tesiste yıllık yaklaşık 1.200 tonluk ıslak alg
kütlesi işlenirken başta gıda, enerji, çevre ve sağlık
sektörleri olmak üzere birçok farklı sektörde faaliyet
gösteren KOBİ’lere danışmanlık, proje geliştirme,
teknoloji transferi, test ve analiz hizmetleri verebilecek,
istihdam yaratılacak ve sektör gelişimi sağlanacaktır.
INDEPENDENT Projesi, Rekabetçi Sektörler Programı
altında desteklenmeye hak kazanarak 18.12.2019 tarihi

INDEPENDENT Projesi ile Türkiye’nin temel
sıkıntılarından ve başlıca cari açık kaynaklarından enerji
ve sağlık başta olmak üzere gıda, tarım, hayvancılık
ve çevre sektörlerine yönelik biyoekonomi odaklı bir
büyüme modeline dayanan ürün ve teknolojilerin
entegre bir üretim modeli ile fosil kaynaklara bağlı
olmadan tamamen alg tabanlı doğal kaynaklardan elde
edilmesi hedeflenmektedir.
KASIM 2021
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itibarıyla uygulama süreci başlamıştır. Proje kapsamında
fosil kaynaklara bağlı olmadan, tamamen alg tabanlı
sürdürülebilir doğal kaynakların işlenebilmesi için
Boğaziçi Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde faaliyet
gösteren İstanbul Mikroyosun Biyoteknolojileri
Araştırma ve Geliştirme Birimi (İMBİYOTAB) çatısı
altında sıfır atık hedefli, karbon-negatif, entegre bir
biyorafineri sistemi tasarlanmıştır.
Proje’nin toplam 5,7 milyon avroluk bütçesi, Rekabetçi
Sektörler Programı altında, %85 oranında Avrupa
Komisyonu, %15 oranında Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından desteklenmektedir.
INDEPENDENT Projesi ile Kamu-Üniversite-Sanayi
İş Birliği (KÜSİ) çerçevesinde proje hedef sektörleri
başta olmak üzere petrokimya, kozmetik, tekstil gibi alg
tabanlı ürünlerin kullanıldığı birçok farklı alanda faaliyet
gösteren KOBİ’lere danışmanlık, proje geliştirme, knowhow ve teknoloji transferi, ekipman tasarım, ürün test
ve analiz hizmetleri verilmekte, istihdam yaratılarak
sektör gelişimi sağlanmaktadır.
Bu hedefler doğrultusunda üç sektörel seminer, üç
sektörel çalıştay, iki yurt dışı teknik ziyareti ve bir
uluslararası konferans düzenlenecektir.

Projeyle Hedeflenen Sonuçlar
Avrupa’nın ilk karbon-negatif biyorafinerisi
2015 yılından beri karbon-nötr olan Boğaziçi
Üniversitesi Sarıtepe Kampüsü’nde 2021 yılında
faaliyetlerine başlayan INDEPENDENT Projesi yıllık
yaklaşık 1.200 ton karbondioksit yakalama ve kullanma
kapasitesi sağlayarak Avrupa’nın ilk karbon-negatif
biyorafinerisi olma özelliğini taşımaktadır.
Enerji, gıda, sağlık, çevre, tarım ve hayvancılık
sektörlerinde yosun tabanlı alternatif ürünlerin
sunulması ile birlikte üretiminde fosil enerji harcanan
tüm kaynaklardan tasarruf sağlanarak çift kazanımlı
sürdürülebilirlik sağlamaktadır.
Yeşil Mutabakat hedefleri şimdiden sağlandı
INDEPENDENT Proje sahası %100 yenilenebilir
rüzgâr enerjisi ile çalışırken sıfır atık temelli geliştirilen
biyoenerji uygulamaları ile AB ve Türkiye’nin Yeşil
Mutabakat hedeflerine şimdiden destek olmaktadır.
Yosun tabanlı ve yüksek besleyici öğelere sahip gıda
ürünleri verimli tarımsal arazileri kullanmadan “tarladan
sofraya” stratejisine doğrudan katkı sağlamakta, yenilikçi
ve sürdürülebilir çözüm önerileri getirmektedir.
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KOBİ’lere uluslararası rekabet gücü
INDEPEDENDENT Projesi enerji, gıda, sağlık, çevre,
tarım ve hayvancılık sektörlerinde faaliyet gösteren
KOBİ’ler için alg tabanlı biyoteknolojik ürünler
sunarak fosil kaynaklara bağımlılığın kırılmasında kilit
çözümler sunarken, yenilenebilir, sürdürülebilir ve
yüksek ekonomik girdi uluslararası rekabet gücünü
artırmaktadır.
Alg biyoteknolojileri
merkezi

alanında

mükemmeliyet

INDEPENDENT Projesi alg biyoteknolojileri alanında
ulusal Ar-Ge kapasitesini artırırken uluslararası
arenada bir mükemmeliyet merkezi oluşturuyor.
Entegre biyorafineri modeli ile Avrupa Birliği’nin mavi
büyüme ve döngüsel ekonomi programlarına doğrudan
katkıda bulunabilecek alg ürün ve teknolojilerinin
geliştirilmesinde öncülük etmektedir.
Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir
Amaçları ile tam uyum

Kalkınma

INDEPENDENT Projesi, 2030 yılına kadar taahhüt
edilen Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma
Amaçları’ndan “Açlığa Son, Temiz Su ve Sanitasyon,
Erişilebilir ve Temiz Enerji, İnsana Yakışır İş ve Ekonomik
Büyüme, Sanayi, Yenilikçilik ve Altyapı, Sürdürülebilir
Şehirler ve Topluluklar, Sorumlu Üretim ve Tüketim, İklim
Eylemi, Sudaki Yaşam” başlıklarına doğrudan katkı
sağlamaktadır.
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COVID-19’A KARŞI BİLİMSEL YANIT
Dr. Ebru KIZILAY ALTINEL / Uzman
Prof. Dr. Şaban TEKİN / Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdür V.
(TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi)

2

019’un son çeyreğinde Çin’de SARS-CoV-2’nin
neden olduğu yeni koronavirüs hastalığının
(Covid-19) ilk ortaya çıkışının ardından, hastalık,
kıtalar arasında hızla yayılmaya başlamış ve 6 Ekim 2021
itibarıyla yaklaşık 236 milyon insanın enfekte olmasına
ve 4,8 milyon insanın ölümüne neden olmuştur
(TÜBİTAK, Covid-19 Data Portal). Covid-19’un Dünya
Sağlık Örgütü (WHO) tarafından pandemi olarak
ilan edilmesinden sonra, dünyanın her yerinden bilim
insanları Covid-19’un halk sağlığı üzerindeki etkisini en
aza indirgemek ve dünya çapında daha da yıkıcı etkiler
yaratma potansiyelini sınırlamak için çalışmalarına
başlamıştır. Dünyanın dört bir yanında harcanan
büyük çabalar neticesinde, koronavirüse karşı inaktif ve
mRNA aşıları dâhil olmak üzere çeşitli aşılar geliştirilmiş
durumdadır (Dünya Sağlık Örgütü, 2021). Toplumun
aşılanmasına hemen başlanmış olsa da, aşı üretiminde,
erişilebilirliğinde ve dağıtımında hâlâ teknik, lojistik
ve finansal zorluklar devam etmektedir. Bu arada
virüsün sürekli yeni patojenik varyantlarının ortaya
çıkması da üretilen aşıların etkinliğinin azalmasına
neden olmakta ve aşıların sürekli yenilenmesi veya
yeni aşıların geliştirilerek üretilmesi zorunluluğunu
ortaya çıkarmaktadır. Bu varyantlara karşı etkin koruma
sağlanması için araştırmacılar ve üretici firmalar aşıların
daha hızlı üretilmesini ve dağıtımını sağlayabilecek
etkin aşılama stratejileri üzerinde çalışmaktadır.
Dolayısıyla, yeni Covid-19 varyantlarıyla dünya çapında
etkin mücadele için daha erişilebilir yeni aşıya ve üretim
stratejilerinin geliştirilmesine acil ihtiyaç bulunmaktadır.
Covid-19 tedavisi için kullanılabilecek yeni ilaçların
geliştirilmesi ve üretiminde de benzer zorluklar
yaşanmaktadır. Dünya çapında enfekte olmuş
insanların etkin şekilde tedavi edilebilmesi için yeniden
konumlandırılmış veya yeni geliştirilmiş ilaçların

daha hızlı üretilmesi ve dağıtılması gerekmektedir. Bu
nedenle, Türkiye’deki aşı ve ilaç araştırmaları; ulusal
ve küresel ölçekte üretime katkı sağlayarak, aşıların
ve ilaçların büyük miktarlarda hazır edilmesinin yanı
sıra hastaların hızla tedavi edilmesine ve toplumun
hızla bağışık kazanmasına katkı sağlama potansiyeline
sahiptir.
Dünyada SARS-CoV-2 virüsüne karşı bağışıklık
kazanılması hedefiyle üzerinde çalışılan farklı aşı
teknolojilerinin tamamı Türkiye’deki çalışmalarımızda
yenilikçi yöntemler de dâhil edilerek ele alınmaktadır.
Küresel salgına karşı aşı ve ilaç geliştirme odağında
“birlikte geliştirme” ve “birlikte başarma” yaklaşımı
doğrultusunda, toplam yedi farklı aşı teknolojisi ve
10 farklı ilaç projesi içeren 17 farklı projenin bir
araya geldiği, toplam 49 farklı kurum ve kuruluştan
436 araştırmacının yer aldığı COVID-19 Türkiye
Platformu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
himayelerinde ve TÜBİTAK Marmara Araştırma
Merkezi koordinasyonunda çalışmalarına 2020 yılında
başlamıştır (Anahtar Dergisi, 2021).
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TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu altında yer
alan yedi aşı projemizin çalışmaları başarıyla devam
etmekte olup klinik faz çalışmalarına yönelik üretim
aşamasına geçen üç farklı aşı adayı bulunmaktadır.
Kapsamlı bir şekilde süreç yönetimi, paylaşma ve birlikte
geliştirme hedefiyle çalışan platform sayesinde küresel
salgına karşı yenilikçi, kalıcı ve sürdürülebilir çözümlerin
toplumsal faydaya dönüşmesi hedeflenmektedir.
Bu hedeflerin gerçekleşmesinde özel sektör, kamu
kuruluşları ve üniversiteler önemli paydaşlar olarak
platformda yer almaktadır.
COVID-19 Türkiye Platformu kapsamında, Teknoloji
Hazırlık Düzeyi (TRL) en az 4’e ulaşması beklenen
adayların geliştirilmesi için 10’u ilaç, 7’si aşı çalışması
olmak üzere 17 proje finanse edilmiştir. Klinik öncesi
çalışmalardan sonra, başarılı ilaç ve aşı adaylarının GMP
onaylı bir tesiste üretilmesi ve klinik çalışmalar için daha
fazla finansmana ihtiyaç duyulmaktadır. Bu kapsamda,
Avrupa Birliği ve Türkiye Mali Iş Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı altında yer alan ve Avrupa Birliği
Mali Programları Dairesi Başkanlığı’nın Program
Otoritesi olarak yönettiği ve TÜBİTAK’ın yararlanıcı
TÜSEB’in ise proje ortağı olduğu, yaklaşık 8 milyon avro
bütçeli, “COVID-19’a Karşı Bilimsel Yanıt” Projesi
hayata geçirilmiştir. Proje’nin temel amacı, Covid-19
ile mücadelede hem Türkiye’de hem de Avrupa’da halk
sağlığı üzerinde önemli etkileri olacak, klinik öncesi test
edilmiş aşı ve ilaç adaylarının daha ileri düzeydeki ArGe ve üretime yönelik çalışmaları için ek finansal destek
sağlamaktır. Bu sayede salgın ile mücadele kapsamında
hızlı ve etkin teknoloji çözümleri geliştirme konusunda
Türkiye’nin aşı ve ilaç geliştirme ekosistemine önemli
bir destek oluşturmak hedeflenmektedir.
Proje'de yer alan faaliyetlerin ana çıktısı, Covid-19’a
karşı ilaç ve aşı geliştirmek için gereken altyapıyı,
bilgiyi ve desteği sağlayıp Türkiye’nin araştırma
kapasitesini geliştirerek Türkiye’nin ve aynı zamanda
AB’nin Covid-19’la mücadelesine önemli bir katkı
sağlamaktır. Hâlihazırda, çoğu araştırmacının ve
KOBİ’nin kullanımına sunulan kaynaklar ve kapasiteler
sınırlı kalmaktadır. Bu açıdan, Proje, hem sanayi
hem de akademi alanında yüksek vasıflı iş fırsatları
yaratmanın yanı sıra sağlam altyapılar sağlayarak ve
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araştırma merkezlerinin kabiliyetlerini geliştirerek
bu tür hastalıklara karşı teknoloji geliştirmeye
katkıda bulunacaktır. Dahası, farklı disiplinlerden
araştırmacıların bir araya gelerek projelerinde iş birliği
yapacakları bir ortam sağlayacaktır. Ayrıca Proje,
Türkiye araştırma ekosisteminde ürün, süreç ve hizmet
geliştirilmesini hızlandırabilecek, kamu, üniversite ve
sanayi arasında iş birliğine odaklanan ortaklıkları öne
çıkaracaktır. Aynı zamanda, bilim insanları arasındaki
iş birliğine katkıda bulunarak, kamu sektörü ile özel
sektör arasında yatırım fırsatları yaratacaktır. Proje'nin
uygulanması sırasında, çevrim içi aracılık ve ağ
oluşturma etkinlikleri düzenlenecektir. Bu etkinlikler,
araştırma projelerinin daha etkin uygulanması için proje
yararlanıcıları ile Platform kapsamındaki projelerde
yer alan araştırmacılar arasında yeni iş birliklerinin
kurulması için fırsat oluşturacaktır.
Tüm bunlar göz önüne alındığında, Proje'nin genel
çıktıları, yeni ve daha fazla teknoloji üretilmesi, iş
birlikleri kurulması ve hem Türkiye’de hem de AB’de
bilimsel mükemmeliyetin teşvik edilmesi olacaktır.
Buna ilaveten, yenilikçi ürünler, yeni teknolojiler ve
yeni hizmetlerle üretkenlik artırılarak, ürünlerin pazara
ulaşma süresi kısaltılarak Türk sağlık sektörünün rekabet
gücü artırılacaktır.
Kaynakça
• TÜBİTAK. (2021). Covid-19 Data Portal. https://covid19.
tubitak.gov.tr/dunyada-durum
• Dünya Sağlık Örgütü. (2021). www.who.int/news-room/
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ANKARA YENİLİKÇİ TEŞHİS ve TEDAVİ ÜRÜNLERİ
GELİŞTİRME MERKEZİ (AnkaTheraHub)
Mehmet EKİNCİ / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

K

anser, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de
de önemli bir sağlık sorunu olmaya devam
etmektedir. Gelişmiş ülkelerde, her yıl 6
milyon kanser vakası ve 2,9 milyon kansere bağlı
ölüm görülmekte olup daha az gelişmiş ülkelerde,
birçok kanser hastası temel tedaviye bile erişemediği
için vaka sayısı %33, ölüm sayısı ise %83 daha fazla
gerçekleşmektedir. Gerek sağlık alanındaki ekonomik
yükü azaltmak gerekse hastaların daha etkili tedavilere
ulaşmalarını sağlamak için kişiye özel tedaviyi temel
alan, geleneksel tıptan çağdaş ve özgün tıp anlayışına
geçiş sağlayan “teranostik” yaklaşımlar önem
kazanmaktadır. Ayrıca, kanser gibi halk sağlığını yüksek
düzeyde etkileyen endemik ve pandemik enfeksiyonlar
(örn. Covid-19) için de yeni teşhis kitlerinin, tedavi
yöntemlerinin ve aşıların geliştirilmesine gereksinim
duyulmaktadır (Thun, 2010).
Türkiye, 2016’da açıklanan 8 milyar avro büyüklükle,
ilaç endüstrisinde dünyada 16. Avrupa’da ise 6. sırada
yer alıyor. Ancak Avrupa ve ABD standartlarına uygun
üretim konusunda sorunlar yaşayan KOBİ’ler, rekabetçi
olabilmek için teknik ve finansal desteğe ihtiyaç
duymaktadır (TİTCK, 2019).
Türkiye’deki sağlık KOBİ’lerinin başlıca dezavantajları
şu şekilde özetlenebilir:
¾ KOBİ’lerin uluslararası pazarda rekabet edememesine
neden olan EMA (Avrupa İlaç Kurumu) ve FDA
(Gıda ve İlaç Dairesi) standartlarına uymakta
yetersizlik yaşanmaktadır.
¾ Şu
anda
EMA’ya
kayıtlı
Türk
KOBİ’si
bulunmamaktadır. Özellikle, 2021 yılı Mayıs ayında
yürürlüğe girmiş olan Yeni Tıbbi Cihaz Yönetmeliği
(MDR) ve bu mevzuata uygunluk kriterleri göz
önüne alındığında, KOBİ’lerin bu sektörde rekabet

edebilmeleri için teknik destek mekanizmalarına
ve finansal destek araçlarına ulaşım ihtiyacı
duyulmaktadır.
¾ Ar-Ge finansmanı ve yatırım açısından sağlık ve
biyoteknolojiye öncelik verilmesine rağmen, yüksek
teknolojili temel araştırma faaliyetleri katma değeri
yüksek ürünler olarak pazara ulaşamamaktadır.
Sektörde var olan yukarıdaki dezavantajlar göz önüne
alınarak, KOBİ’lerin ürün geliştirme ve inovasyon
kapasitelerini artıracak olan Ankara Yenilikçi
Teranostik Geliştirme Merkezi (AnkaTheraHub),
yenilikçi teşhis ve tedavi ürünleri geliştirilerek sektörün
bu açığını kapatmaya yardımcı olabilmesi adına ortaya
çıkmıştır.
Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İş Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı altında yer alan ve Avrupa Birliği
Mali Programları Dairesi Başkanlığı’nın Program
Otoritesi olarak yönettiği, Ankara Üniversitesi’nin (AÜ)
ana faydalanıcı, AÜ Kanser Araştırma Enstitüsü, Türkiye
Sağlık Endüstrisi İşverenleri Derneği ve AÜ Teknoloji
Transfer Ofisi’nin proje ortakları olduğu ve ayrıca Sağlık
Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Ankara
Kalkınma Ajansı, Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı,
OSTİM Tıbbi Kümelenmesi ve Türk Tıbbi Onkoloji
Derneği’nin destek mekanizmalarına katkıda bulunacağı
ve üyelerinin de projeden faydalanacağı, yaklaşık 12
milyon avro bütçeli “Ankara Yenilikçi Teranostik
Geliştirme Merkezi-AnkaTheraHub” Projesi, yüksek
teknoloji içeren sağlık gereksinimleri üzerine çalışan
KOBİ’lerin kapasitelerini artırarak, kanser ve enfeksiyon
hastalıkları alanında yürütülen uygulamalı araştırmaları
iyileştirmek amacıyla başlatılmıştır.
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Aktif, yenilikçi kanser ve viral hastalıkların tedavi
ajanlarının geliştirilmesi hem kişisel sağlığın hem
de Türkiye ekonomisinin gelişimi için hayati önem
taşımaktadır. Avrupa, ABD, Hindistan, Japonya, Kore,
Çin gibi ülkelerle kıyaslandığında, Türkiye’de bu
alanda faaliyet gösteren firma sayısı oldukça azdır.
1.000’in üzerinde kayıtlı sağlık kuruluşu olmasına
rağmen Türkiye’de kanser ve viral hastalıklar ürünleri
geliştiren sadece beş KOBİ (Genz Biyoteknoloji,
Multigen, Mikro Biyosistemler, Health Genomics, RS
Ar-Ge) bulunmaktadır. İstanbul, Ankara ve İzmir’de
bulunan bu KOBİ’lerden ikisi akademik spin-off’lardır.
Bu nedenle, bu alandaki akademik spin-off sayısının
artırılması ve araştırma sonuçlarının yenilikçi teranostik
ürünlere dönüştürülmesi önem arz etmektedir. Ayrıca,
Türkiye’deki sağlık kuruluşlarının, özellikle KOBİ’lerin
Ar-Ge kapasitesinin artırılması, yüksek katma değerli
ve yüksek teknolojili
yenilikçi teranostik ürünler
•
üretmelerinin sağlanması planlanmaktadır. Bu amaçla
AnkaTheraHub’da hem yenilikçi teşhis hem de tedavi
ajanlarının geliştirilmesi hedefleniyor. AnkaTheraHub’ın
ürün geliştirme stratejisi kapsamında, pazara giriş
süresinin nispeten kısa olması nedeniyle erken aşamada
yapılacak çalışmalar, tıbbi cihaz ürünleri (teşhis araçları
vb.) geliştirmeye odaklanacaktır. Ürün çeşitlerine
göre pazara çıkış süresi bir yıldan 10 yıla kadar
değişebilmektedir. Bu süre, tıbbi cihazlar için daha
düşük, aşı geliştirme için daha uzundur. Daha sonraki
aşamalarda, farmasötik ürünler (tedavi maddeleri
vb.) de geliştirilecektir. AnkaTheraHub’da geliştirilen
yenilikçi teranostik ürünler sadece Türkiye için değil,

28 anahtar KASIM 2021

aynı zamanda Avrupa’nın ve dünyanın her yerinden
hastalar için fayda sağlayacaktır.
Türkiye’de kanser ve viral hastalıklar alanında
ürün geliştirme alanında ilk akredite merkez
olması beklenen AnkaTheraHub, yeni araştırma ve
ticarileştirmeye olanak sağlayacak ve tüm sürecin dünya
çapında uygulanması konusunda Türkiye’ye örnek
olacak bir yapı teşkil edecektir. Bu sayede dünyada
ve Türkiye’de standardizasyonun koordinasyonu ve
uygulanması sağlanacaktır. Yeni yüksek teknolojili
KOBİ’ler oluşturmak için akademik spin-off destek
programları ve TİTCK’ye kayıtlı mevcut KOBİ’leri
(yaklaşık 1.000 adet) desteklemek için kuluçka
hizmetleri sağlanacak ve böylece sektör, yüksek teknoloji
içeren katma değerli medikal ürünleri kataloglarına
ekleyebilecektir. Kanser ve viral hastalıklar alanında
çalışan KOBİ’lerin Ar-Ge ve ticarileşme faaliyetlerini
desteklemek için teknik altyapı ve yardım merkezi
olarak hizmet verecek olan AnkaTheraHub, rekabetçi
ürünlerle hastaların yüksek teknolojili teşhis ve tedavi
ürünlerine uygun maliyetlerle ulaşmalarını sağlayacak.
AnkaTheraHub, KOBİ’lere verilen kuluçka ve hızlandırıcı
hizmetlerinin yanı sıra yüksek teknoloji içeren makine
ve ekipmanla donatılacak sekiz farklı teknik birim için
de ortak kullanım imkânı sunuyor. AnkaTheraHub’da
kanser üzerine yapılan yenilikçi araştırmalar, prototip
aşamasına getirilerek, teknik altyapı, model kalite
yönetim sistemi, klinik araştırma planlama ve yasal onay
prosedürü desteğiyle ticarileştirilecektir.
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AnkaTheraHub ve partner organizasyonlarından ayrıca
destek alabilecekler.

Teknoloji Lisansı
Spin-off kurmak istemeyen akademisyenler, ürün
geliştirme faaliyetlerini tamamlayabilmek adına,
akredite AnkaTheraHub altyapısını kullanarak prototip
üretebilecek ve KOBİ’lere lisans verebilecekler.
Bu ürünlerin lisansını almak isteyen KOBİ’ler,
AnkaTheraHub ve ortak kuruluşlarından Model Kalite
Yönetim Sistemi (KYS), klinik denemeler, ilk uyarlama
ve kullanım süreci desteğini kullanabilecekler.

•

AnkaTheraHub bünyesinde KOBİ’lerin kuluçka merkezi
eğitim faaliyetlerinden yararlanması ve klinik araştırma
planlama ve yasal onay prosedürü desteği ile model kalite
yönetim sistemi desteği alması hedefleniyor. Merkezin
kapasitesini artırmak için yönetim eğitimleri ve teknik
eğitimler verilmesi planlanmaktadır. Desteklenen
kuruluşların 40 araştırma projesi hayata geçirmesi, ayrıca
10 yenilikçi işletmenin kurulması öngörülmektedir.
Merkezin hizmetleri doğrultusunda yenilikçi ürünlerin
geliştirilmesi için altı araştırma ortaklığının kurulması;
22 yenilikçi ürünün geliştirilmesi ve prototiplenmesi;
iki ürünün başarıyla ticarileşmesi hedeflenmekte olup
yapılacak 12 ulusal, dört uluslararası patent başvurusu
sonucunda en az beş ulusal, iki uluslararası onaylı patent
alınması projenin çıktıları arasında yer almaktadır.
Ankara Üniversitesi kapsamında araştırma projeleri
vasıtasıyla
potansiyel
ürünlerin
geliştirilmesi
de öngörülmektedir. Bu potansiyel ürünlerin
AnkaTheraHub altyapısı ve teknik yardım hizmetleri
vasıtasıyla daha da geliştirilip ticarileştirilmesi projenin
önemli hedeflerinden biridir. Bu potansiyel ürünler
için ticarileştirme planı; Yenilikçi Akademik Spin-off
Oluşturma ve Teknoloji Lisanslama’dır.

Yenilikçi Akademik Spin-off
AnkaTheraHub kuluçka destek programları aracılığıyla
yeni ve yenilikçi akademik Spin-off’lar oluşturulacaktır.
Spin-off’lar Yeni Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’ne (MDR)
göre akredite edilmiş ve TRL 6 (Technology Readiness
Level) seviyesindeki altyapıyı kullanarak, En Uygun
Ürünlerini (Most Viable Products) tasarlayabilecek,
geliştirebilecek
ve
test
edebilecekler.
Ayrıca
AnkaTheraHub’ın Model Kalite Yönetim Sistemini
(QMS) kullanarak bu ürünleri ticarileştirebilecekler.
Klinik denemeler, ilk uyarlama ve kullanım sürecinde

Sektöründe öncü ve örneği olmayan bir Merkez
olacak olan AnkaraThereHub, ileride sektörün önünü
açacak olan yeni merkezlerin kurulması adına önemli
bir referans teşkil edecek ve uzun vadede kanser
ve enfeksiyon araştırmaları alanında uzun vadede
Türkiye’nin yol haritasını belirleyecek bir vizyona sahip
olacaktır.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte
olan Rekabetçi Sektörler Programı, farklı sektörlerde
yürüttüğü tematik projelerle ulusal ölçekte önemli
katkılarda bulunmaktadır. Sağlık sektöründe önemli bir
açığı kapatacak olan AnkaTheraHub Projesi de, klinik
araştırma kültürünün yayılmasına, katma değeri yüksek
ürünler ortaya çıkmasına ve makro ölçekte de milli
ürünlerin üretilmesi vasıtasıyla cari açığın azaltılmasına
katkıda bulunacaktır.
Kaynakça
• Thun, M., DeLancey, J., Center, M., Jemal, A., &amp; Ward,
E. (2010). The Global Burden of Cancer: Priorities for
Prevention. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/
PMC2802672/ , Erişim Tarihi: 15/11/2021.
• TİTCK (2019). Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu
Stratejik Planı 2019-2023, https://titck.gov.tr/storage/
Archive/2021/dynamicModulesAttachment/ T TCKST
RATEJKPLAN20192023_630e31ef-7899-4f66-b730119557c8c35a.pdf , Erişim Tarihi: 15/11/2021.
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KÜRESEL REKABET EDEBİLİRLİĞE YÖNELİK
LifeSci KOBİ’LERİ İÇİN
AR-GE DESTEK LABORATUVARLARI
Umut Kerim SAĞLAM / AB Uzmanı
(Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü)

S

ağlık endüstrisi; hastalıkları tedavi etmek üzere
Dünyanın neredeyse her ülkesinde olduğu gibi
iyileştirici, koruyucu, hafifletici çözümler sağlamak
Türkiye’de de nüfus dinamiklerinde yaşanan değişim
amacıyla; tanı, teşhis ve tedavide kullanılan
sonucu toplam nüfus içinde yaşlı nüfusun payı oransal
tıbbi cihaz ve ekipmanlar ile ilaçları geliştiren, üreten
ve sayısal olarak artmış ve yaşlılık ile ilgili konular
veya bunların tedariklerini sağlayan, hastalara sağlık
ülke gündeminde yer almaya başlamıştır (Özel İhtisas
hizmetlerini sahada sunan ve bu faaliyetleri destekleyen
Komisyonu Raporu, 2018). İlerleyen dönemde yaşlılığa
ilgili diğer sektör bileşenlerini kapsamaktadır. Küresel
bağlı hastalıklarla ilgili tanı ve tedavi harcamalarının da
ölçekte en çok büyüme gösteren sektörlerden olan
gittikçe artması beklenmektedir. Bu kapsamda dünya
sağlık sektörünün önümüzdeki dönemde de bu ivmesini
genelinde söz konusu hastalıkların tanı ve tedavisi için
sürdürmesi beklenmektedir. Söz konusu büyümenin
20 yıl içerisinde toplam 30 trilyon ABD doları harcama
temel faktörünün ise yaşlanan nüfus kaynaklı olması
yapılacağı öngörülmektedir (Dünya Sağlık Örgütü
1
öngörülmektedir . Doğum oranlarının giderek düşmesi
Verileri, 2016).
ve sürekli artan yaşam süresi; tüm ülkelerdeki yaşlı nüfus
Özellikle son 10 yılda küresel sağlık harcamalarının;
oranlarının giderek artmasına neden olmaktadır. Bugün
Şekil 1. Türkiye 2010-2019 Yılları Arası Kamu ve Özel Sektör
Sağlıkrakamlarından
Harcamaları (Kaynak: TÜİK)
GSYİH
daha hızlı büyüdüğü ve küresel
doğan bebeklerin üçte ikisinin de 100 yaşına kadar
sağlık
harcamalarının
GSYİH içindeki oranının
yaşaması ve 2050 yılından önce de küresel nüfusun
yaklaşık olarak iki katına çıktığı görülmektedir (2021
beşte birinin 60 yaşın üzerinde olması öngörülmektedir
Global Health Care Outlook, 2021). Ülkemizin sağlık
(Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2018).
alanındaki harcamaları da 2009 yılından beri düzenli
1

https://www.bls.gov/ooh/healthcare/home.htm
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Şekil 2010-2019
1. Türkiye 2010-2019
Yılları Kamu
Arası Kamu
ve Özel
SektörSağlık
Sağlık Harcamaları
Harcamaları (Kaynak:
TÜİK)
Şekil 1. Türkiye
Yılları Arası
ve Özel
Sektör
(Kaynak:
TÜİK, 2019)

olarak artmakta olup 2010 yılında 61 milyar TL
seviyesindeyken 2020 yılında 200 milyar TL’nin üzerine
çıkmıştır (Şekil 1). Bununla birlikte sağlık harcamalarının
GSYİH içindeki payı, 2009’dan bu yana %4-5 civarında
sabitlenmiş olup tüm sağlık harcamalarının %80'inden
fazlası devlet tarafından karşılanmaktadır.

Türkiye’nin Sağlık Endüstrisi Stratejisi ve
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bünyesinde Öne
Çıkan İlgili Programlar
Sağlık sektörünün dünyada gitgide artan stratejik önemi
ve bu alanda yaşanmakta olan teknolojik gelişmeler göz
önüne alındığında, ülkemizdeki sağlık ekosisteminin
sürdürülebilir ve etkili bir yapıya kavuşturulmasının
önemi her geçen gün daha da artmaktadır. Yenilikçi,
teknolojiye dayalı ve katma değeri yüksek ürünlerin
üretiminin gerçekleştirilmesi ülkemizdeki stratejik
hedeflerin başında gelmektedir.
Bu kapsamda sağlık alanındaki hedefler ve takip edilecek
göstergeler On Birinci Kalkınma Planında belirlenmiştir.
İlaç ithalatı, 2018 yılı verilerine göre 3.1 milyar dolar ile en
önemli dış ticaret açığı kalemleri arasındadır. Bu önemli
açığı kapatmak için yerli ilaç üretiminin artırılması ve
net ilaç ihracatçısı konumuna yükselmesi gibi hedefler
Türkiye’nin 2023 Stratejisi Belgesi kapsamına alınmıştır.
“Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı2” bu strateji
doğrultusunda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca hayata
geçirilen önemli çalışmaların başında gelmektedir.
Bu program kapsamında eczacılık ve kimya
sektörleri öncelikli sektör olarak desteklenmektedir.
2

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenen
ve bünyesinde sağlık sektörü ile ilgili altyapı ve Ar-Ge
projelerinin de yer aldığı bir diğer stratejik program
da Rekabetçi Sektörler Programı’dır. İmalat, Ar-Ge ve
inovasyon, kapasite geliştirme, tasarım, kümelenme
gibi çok çeşitli alanlarda ve sektörlerde projelerin
desteklendiği bu program kapsamında yer alan ve sağlık
endüstrisi alanında yürütülen önemli projelerden biri;
“Küresel Rekabet Edebilirliğe Yönelik LifeSci KOBİ’leri
için Ar-Ge Destek Laboratuvarları Projesi’dir.”

Küresel Rekabet Edebilirliğe Yönelik LifeSci
KOBİ’leri için Ar-Ge Destek Laboratuvarları
Projesi
Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İş Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı çerçevesinde finanse edilen, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı altında yer alan ve Avrupa Birliği
Mali Programları Dairesi Başkanlığı’nın Program
Otoritesi olarak yönettiği, Boğaziçi Üniversitesi
Yaşam Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nin
(BULifeSci) nihai faydalanıcısı olduğu, yaklaşık 5 milyon
avro bütçeli “Küresel Rekabet Edebilirliğe Yönelik
LifeSci KOBİ’leri için Ar-Ge Destek Laboratuvarları
Projesi” ulusal ve uluslararası hedeflere yönelik
çalışmaların yapıldığı sağlık alanındaki stratejik
projelerden biridir. Söz konusu proje ile KOBİ ve startup’ların desteklenmesi ve bahse konu ekosisteme ait;
insan kaynağı, Ar-Ge altyapısı ile yüksek teknolojiye
dayalı ve yenilikçi girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi
ana hedef olarak belirlenmiştir.

https://www.hamle.gov.tr/Home/Sektorler
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Teknik destek ve tedarik bileşenlerinden oluşan
projenin tedarik ayağı ile yerel KOBİ’lerin in vivo
tıbbi cihaz, biyoteknoloji ürünleri ve biyomalzemeler
alanlarındaki
Ar-Ge
etkinliklerini
desteklemek,
klinik öncesi test ve pilot üretim gereksinimlerinin
karşılanması ve bunlara ek olarak da ülkemizde bu
alanda yaşanan bazı öncelikli altyapı eksikliklerinin
giderilmesi amaçlanmaktadır. Özellikle KOBİ’lerin ürün
geliştirmelerinde ihtiyaç duydukları, Faz I çalışmalarına
geçebilmek için tamamlanması gerekli öncül hayvan
deney altyapılarının yetersizliği ülkemiz için öncelikli
konuların başında gelmektedir. Bir diğer önemli husus
da özellikle ilaç ve aşıların canlı hayvan üzerindeki
etkilerini gözlemlemek için gerekli tüm ekipmanların
Türkiye’de bir çatı altında bulunmamasıdır. Bu proje
kapsamında, klinik öncesi hayvan görüntüleme ve test
analiz işlemleri için gerek duyulan, MR ve PET/CT ve
SEM cihazları ve deney hayvanlarını barındıracak özel
barınma ekipmanları tedarik edilerek bu eksikliklerin,
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsündeki yeni
araştırma binası bünyesinde kurulacak olan Boğaziçi
Üniversitesi Yaşam Bilimleri Enstitüsü (BULifeSci) ek
altyapı birimlerinin desteklenmesi yoluyla giderilmesi
hedeflenmektedir.
Bunun yanı sıra yine projenin tedarik bileşeni
kapsamında biyomedikal cihaz/malzeme ya da bir
grup biyoteknolojik ürün geliştiren KOBİ’nin kendi
ihtiyaçlarına göre kısa veya uzun süreli kiralayabilecekleri,
GMP (Good Manufacturing Practices) kurallarına uygun
modüler temiz odalar Teknopark İstanbul Teknoloji
Geliştirme Bölgesinde kurulmaktadır. Bu altyapı ile
ülkemizdeki biyomedikal cihaz Ar-Ge çalışmaları için
kritik önemde ancak sayısı yetersiz olan temiz oda
kapasitesinin artırılması hedeflenmektedir. Bu iklim
kontrollü özel kabinler; kritik Ar-Ge veya üretim
süreci geliştirme konularında, ya da özel hava kalitesi
ve GMP akreditasyonu gerektiren ilk pilot ölçekli
üretim adımları için planlanmıştır. Bu özel altyapı ile
özellikle yeni kurulan işletmeler ve mikro KOBİ’lerin
ihtiyaçlarının karşılanması hedeflenmektedir. Tıbbi
cihazlar üzerinde çalışan girişimcilere ve KOBİ’lere ek
olarak, biyoteknoloji, nanoteknoloji ve biyomalzemeler
(doku mühendisliği) ile ilgili diğer belirli konulara
odaklanan araştırma projelerinin de bu alandan
faydalanması amaçlanmaktadır.
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Projenin teknik destek ayağı ile de, BULifeSci
Enstitüsü’nün iş planlarının revize edilmesi, eğitim,
danışmanlık ve ağ faaliyetleri ile sektörel ve firma
bazında tanı çalışmaları yapılması ve tanıtım faaliyetleri
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Proje sayesinde
ayrıca, hâlihazırda düzensiz bir şekilde organize edilen
destek ve eğitim hizmetlerinin daha profesyonel bir
şekle kavuşturulması sağlanacaktır.
2023 yılı içerisinde tamamlanması öngörülen projenin
başarı göstergeleri doğrultusunda ise üç yenilikçi
işletmenin kurulması, yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi
için bir araştırma ortaklığının kurulması; üç yenilikçi
ürünün geliştirilmesi ve prototiplenmesi; iki ürünün
başarıyla ticarileşmesi amaçlanmakta olup yapılacak
üç ulusal, iki uluslararası patent başvurusu sonucunda
en az iki ulusal, bir uluslararası onaylı patent alınması
hedeflenmektedir.
Kaynakça
• Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığı On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023).
• Özel İhtisas Komisyonu Raporu, 2018, Yaşlanma.
https://www.sbb.gov.tr/wp-content/uploads/2020/04/
YaslanmaOzelIhtisasKomisyonuRaporu.pdf, Erişim Tarihi:
15/11/2021.
• Global Health Care Outlook Report, 2021. https://documents.deloitte.com/insights/Globalhealthcareoutlook,
Erişim Tarihi: 15/11/2021.
• TÜIK Sağlık Harcamaları İstatistikleri, 2019, https://
data.tuik.gov.tr/Bulten/Index?p=Health-ExpenditureStatistics-2019-33659, Erişim Tarihi: 15/11/2021.
• Dünya Sağlık Örgütü Verileri, 2016, https://www.who.int/
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HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNÜN DİJİTAL
DÖNÜŞÜMÜNÜN VERİMLİLİK YÖNÜNDEN
ANALİZİ VE DİJİTAL DÖNÜŞÜM MERKEZLERİNİN
BU HEDEFE KATKILARI
Emine AÇILAN / Ar-Ge Şubesi Müdürü
Hülya GÜNER / Ar-Ge Şubesi Şefi
Gülçin Akturan GÜNER/ Ar-Ge Şubesi Uzmanı
Bilge Lütfiye DOĞAN / Projeler Şubesi Proje Sorumlusu
(İstanbul Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçılar Birliği-İHKİB)

Giriş
Teknolojinin gelişmesine bağlı olarak dijitalleşme
ve otomasyona dayalı süreçler tüm sektörleri farklı
düzeylerde etkilemektedir. Öte yandan, birçok ülke
sanayi politikalarını ve stratejik hedeflerini belirlerken
temel politika belgelerinde dijitalleşme ve dijital
dönüşümü ana perspektif alanlarından biri olarak
tanımlamakta ve bu sayede sanayide rekabet ve
verimlilik artışını sağlamayı hedeflemektedir.
Türkiye’de 2019-2023 On Birinci Kalkınma Planı’nda ve 2019 yılı Ağustos ayında açıklanan “İhracat Ana Planı”nda da inovasyon ve verimliliğe dayalı
bir ekonomi oluşturma amacı doğrultusunda geliştirilen hedef ve politikalar arasında dijitalleşme de bulunmaktadır. Avrupa Birliği (AB) başta olmak
üzere dünya ticaretinde önemli rolü olan birçok ülke
ve bölge önceliği dijital dönüşüme vermiş bulunmaktadır. Özellikle AB’nin açıkladığı Avrupa Yeşil Mutabakatı ve Avrupa için Yeni Sanayi Stratejisi” belgelerinde tüm AB sanayisinin ve ticaretinin sürdürülebilirlik ve
dijitalleşme ekseninde topyekûn bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesi öngörülmüştür.
Üretim hattını sürdürülebilirlik ve dijitalleşme
temelinde AB standartlarına ve kriterlerine uygun
bir şekilde tamamlayacak olan Türk hazır giyim ve
konfeksiyon sektörü, AB hazır giyim ve konfeksiyon
sanayi ekosisteminin de vazgeçilmez bir parçası olacak
ve küresel rakiplerine göre rekabet avantajlarını bir üst
seviyeye çıkaracaktır.

Bu çerçevede, Türk hazır giyim ve konfeksiyon
sektörü
için
dijital
dönüşüm
ihtiyacının
belirlenmesi ile sektörde dijitalleşme yoluyla
sağlanacak verimlilik artışına dijital dönüşüm
merkezinin katkısı incelenecektir.

Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe
Dijitalleşme ve Dijital Dönüşüm İhtiyacı
Genel sanayi politikalarına yansıyan dijital dönüşüm
önceliği, ülkemiz hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün
de temel önceliklerinden biri olmuştur. İHKİB tarafından
hazırlatılan Hazırgiyim ve Konfeksiyon Sektörü Vizyon
Belgesi’nde (İHKİB, 2017) yer aldığı üzere, hazır giyimde
tedarik zincirinin gelişim eğilimine bakıldığında, 19701980’ler; fabrikadan tedarike odaklanma, sipariş için
idari işlemler, operasyonel lojistik, tedarik zincirinin
yokluğu, 1990’lar stratejik alım olarak tanımlanabilen
kategori bazlı alım ve tedarikçi ilişkileri için firma
bünyesinde bir birimin oluşturulması ve tedarik
planlama sistemlerinin ortaya çıkması, 2000’li yıllarda
e-alım ve ihracatta dijital süreçlerin geliştirilmesi ihtiyacı
sürekli artarken, 2020’li yıllarla birlikte dijitalleşmenin
sürdürülebilirlik ekseninde hayata geçirilmesi elzem
hale gelmiştir.
Bu doğrultuda son dönemlerde alıcılar nezdinde
hazır giyim ve konfeksiyon sektörü için öne çıkan
kavramlardan biri de izlenebilirliktir. İzlenebilirlik; en
basit tanımıyla bir ürün veya hizmetin üretim, işleme
ve dağıtım süreçleri boyunca geriye doğru takip
edilebilmesini tanımlamaktadır. Bununla birlikte,
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izlenebilirliğin yanı sıra dijitalleşme, elde edilen verilerin
daha verimli bir üretim sisteminin kurulması ya da
yeniden düzenlenmesinde kullanılması verimlilik
artışını da sağlamaktadır.
İHKİB Hazır Giyim Sektörü Vizyon Belgesi’nde Türkiye
hazır giyim sektörünün hedeflerine ulaşabilmesi
için dijitalleşme, markalaşma, verimli üretici, katma
değerli ve tasarım yönü yüksek ürün üretimi gibi farklı
alanlarda stratejik hamleler belirlenmiştir. Stratejik
hedeflerde dijitalleşmenin öne çıkması da bu önceliği
doğrulamakta olup söz konusu önceliğe ilişkin yapılması
hedeflenen faaliyetler şunlardır:
 Hazır giyim dijital dönüşüm merkezinin kurulması.
 Dijital model fabrika
çalışmaların yapılması.

kurulmasına

yönelik

 İstanbul’da dijital model fabrika kurulması.
 Firmalara yönelik deneyimsel eğitimlerin verilmesi
ve öğren-dönüş programlarının uygulanması.
Bu kapsamda, sektörün dijitalleşme konusundaki
algısının ve farkındalığının güçlendirilmesi ve dijital
yöntemlerin yaygınlaştırılmasına yönelik girişimlerin
gerçekleştirilmesi oldukça önemli olduğu ve
uygulanabilir projelerle sektörün dijital çözümlerle
buluşturulmasının gerekliliği görülmektedir.

Türk Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe
Dijital Dönüşüm ve Verimlilik İlişkisi
Dijital dönüşümün hızla güçlendiği bu dönemde,
hazır giyim ve konfeksiyon sektörü bu değişimde öncü
endüstrilerden biri olarak karşımıza çıkmaktadır. Dijital
dönüşüm uygulamaları kapsamında firmalara entegre
edilen sistemler; verimlilik, atık yönetimi, üretim
hızı ve kapasitesi gibi birçok konuda optimizasyon
sağlamaktadır.
Sanayide dijitalleşmenin daha çok verimlilik odaklı
uygulama alanı bulduğu düşünüldüğünde sektörün
konuyu verimlilik açısından ele alması, teknolojileri bu
yaklaşım ile değerlendirmesi rekabetçiliğini sürdürmek
açısından önemlidir.
Çoklu kanallardan elde edilen büyük verinin önem
kazanmasıyla, diğer sektörlerde olduğu gibi hazır giyim
ve konfeksiyon sektöründe de üretim aşamasından
müşteriyle iletişime ve etkileşime geçilene kadarki her
deneyim noktasında hizmetleri geliştirmeye yönelik
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veri toplama sistemlerinin kurulması ve gelen verilerin
üretim, pazarlama, ürün geliştirme, müşteri ilişkileri
ve satış artırmaya yönelik anlamlandırılması daha
verimli üretim süreçleri ve satış stratejileri yaratılmasını
sağlamaktadır. Dijitalleşmenin getirisi olan modüler
üretim hatlarına sahip akıllı fabrikalar ve eklemeli
üretim teknikleri üreticilerin kitlesel özelleştirmeyi daha
hızlı, daha verimli ve daha az maliyetle yapabilmesini
sağlamaktadır (İstanbul Sanayi Odası, 2018).

Dijital Dönüşüm Uygulamaları ve Dijital
Dönüşüm Merkezleri
Avrupa Birliği’nde sürdürülebilir ve kapsayıcı
bir büyümeyi oluşturmak için dijital tek pazarın
geliştirilmesinin büyük önem taşıdığı belirtilmektedir.
Avrupa’da dijitalleşmenin amacına ulaşmasında;
dijital tek pazarın sağlanması, birlikte çalışabilirlik ve
standartların geliştirilmesi, online güven ve güvenliğin
güçlendirilmesi, herkes için hızlı ve ultra hızlı internet
erişiminin teşviki, araştırma ve yenilik yatırımı, dijital
okuryazarlık ve iletişim teknolojilerinden etkin fayda
sağlanması şeklinde bir süreç belirlenmiştir.
AB’nin ardından ABD tarafından da 2012 yılında
Dijital Hükümet Yol Haritası yayımlanarak, bu
kapsamda yapılacak çalışmaların “açık veri, içerik ve
API (Application Programming Interface-Uygulama
Programlama Arayüzü) kullanımını sağlayan bir bilgi
merkezi oluşturmak”, “dijital hizmetleri geliştirecek
ortak bir platform kurmak”, “müşteri merkezli araçlar
ve teknolojinin kullanılmasını sağlamak” ile “yeni
teknolojilerin kullanılmasında güvenlik ve gizliliğin
temel alınmasından oluşan dört başlık altında
yürütülmesi öngörülmüştür (Dijital Devlet, 2012).
Diğer taraftan, Almanya Aachen’da çeşitli teknolojik
partnerler ve start-up’ların desteğinde kurulmuş olan
Aachen Dijital Deneyim Merkezi (Dijital Capability
Center, Aachen), Avrupa’da dijital olgunluğa erişme
yolculuğunda atılan önemli adımlardan biridir
(McKinsey&Company, 2021). Bu merkezin dijital
üretim ve tedarik zinciri alanında AB’nin önde
gelen deneyim ve öğrenme merkezi olduğundan
hareketle, hazır giyim ve konfeksiyon sektörünün
tedarik zincirinin dijitalleştirilmesine yönelik yapılan
çalışmalarda kurumsal networklerin kurulması,
kurumsal/kişisel altyapının geliştirilmesi ve kurumsal
deneyim değişiminin sağlanması hususunda Türkiye
için yol gösterici olup örnek teşkil etmektedir.
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Türkiye’de Dijital Dönüşüm Merkezleri ve
İHKİB Dijital Dönüşüm Merkezi
Günümüzde küreselleşme ve teknolojinin gelişimine
bağlı olarak her alanda köklü değişimler yaşanmaktadır.
Hazır giyim ve konfeksiyon sektörü de dijital anlamada
yenilikleri takip edip, küresel anlamdaki rekabetçi
konumunu korumak istemektedir. Bu noktada, dijital
dönüşüm merkezlerinin küresel anlamda yayınları,
raporları, danışmanlık hizmetleri ve sunmuş olduğu
fiziksel imkânlar ile hizmet verirken firmalara ve
dolayısıyla sektöre katkısı oldukça önemlidir.
Dijital dönüşüm alanında Türkiye’deki ilk merkezlerden
olan, İstanbul Sanayi Odası (İSO) Dijital Dönüşüm
Ofisi, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TÜRKONFED) tarafından geliştirilen “Dijital Dönüşüm
Merkezi Projesi” kapsamında kurulmuştur. Ofis ile İSO
bünyesinde yer alan firmalara yönelik dijital olgunluk
analizleri ve analiz sonrası dijital dönüşüm alanında
danışmanlık ve eğitim hizmetleri sunulmaktadır.
Avrupa Birliği ve Türkiye Mali İş Birliği Katılım Öncesi
Yardım Aracı çerçevesinde finanse edilen ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, Rekabetçi
Sektörler Programı altında yer alan ve İstanbul
Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin
(İHKİB) yararlanıcısı olduğu “Tasarımdan Üretime;
Hazır Giyim Sektörünün Dijital Dönüşümü”
Projesi’nin çıktısı olarak Dijital Dönüşüm Merkezi
(DDM) kurulmuştur. Dijital Dönüşüm Merkezi’nin,
İstanbul Moda Akademisi ile birlikte sektöre eğitim
ve danışmanlık hizmetleri sunması hedeflenmektedir.
Sektörün katma değerinin artırılması, aynı zamanda
dijital dönüşüm ile ilgili iyi uygulama örneklerinin diğer
sektörler bazında da incelenerek, sürekli olarak gelişen
ve değişen bu ekosistemlerin sektörel olarak takip
edilmesi ve bu teknolojilerin KOBİ’lere uyarlanmasında
rehberlik edilmesi amaçlanmaktadır. Dijital Dönüşüm
Merkezi’nin 2022 yılı içerisinde resmi açılışının
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

şekilde kullanabilmeleri beklenmektedir. Bu noktada
hazır giyim sektörünün dijital dönüşüm yolculuğunda
dijital dönüşüm merkezlerinin sektöre katkıları oldukça
değerlidir. Zaman içerisinde sektör genelinde firmaların
dijital dönüşüm alanında kurumsal kapasitelerinin
iyileştirilmesi, dijital tek pazar çalışmalarının firmalar
bünyesinde takibi, dijitalleşme alanında ulusal politika
ve strateji geliştirme çalışmaları ile hazır giyim sektörüne
katma değer sağlanması hedeflenmektedir.
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Sonuç
Çalışma genelinde de bahsedildiği üzere, küreselleşme
ve teknolojinin gelişimine bağlı olarak her alanda olduğu
gibi hazır giyim alanında da yaşanan değişimlere uyum
sağlayabilmek gerekmektedir. Firmaların küresel pazarda
rekabet edebilmesi ve diğer firmalardan farklılaşabilmek
için teknolojinin sunmuş olduğu imkânları en iyi
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SANAYİLEŞME ve DESTEKLEME
İLİŞKİSİNDE KOBİ DESTEKLEMESİNE
BAKIŞ ve ÖNERİLER
Selahattin BAYRAM / Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Başmüfettişi
(Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı)

2

1’inci yüzyılın ilk 20 yılı dünya genelinde önemli
değişikliklerin olduğu, teknolojik anlamda
inanılmaz gelişmelerin kaydedildiği bir süreç
olmuştur. Girişimciler arasında acımasız “gölge oyunu
kıvamında” bir yarışın olduğu, Çin’in teknolojik seviyesi
ve diğer hamleleri ile “üretim merkezi” ve “yeni
süper güç adayı konumunu” elde etme anlamında
büyük avantaj sağladığı, dünyanın yaklaşık %25’ine
denk gelen nüfusu, “hızla gelişen ve zenginleşen orta
sınıfı, yapay zekâ, 5G ve robotik gibi yeni teknoloji
alanlarında üstlendiği lider rolüyle”, Batı’nın karşısında
yeni egemen güç olma yolunda önlenemez yükseliş
içerisinde olduğundan hareketle (STM, 2020), bu
rekabet savaşında ülkemizin de gerekli yerini alması
veya en azından geri kalmaması için milli teknoloji ve
milli sanayi hamlesini gerçekleştirmesi bir istek değil,
mecburiyet olarak karşımızda bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu’na (TDK) göre destekleme;
devletçe yapılan para yardımı ve sübvansiyon şeklinde
tanımlanmıştır (TDK, 2021). Teşvik/destek, Arapça
‘şevk’ kelimesinden dilimize girmiştir. Teşvik
isteklendirmek, özendirmek anlamında kullanılmaktadır
(Ar, 2009).
Sanayileşme sürecinde destekleme önemlidir. Keza,
sanayi çalışmaları Almanya’da 18. yüzyıl sonu ile 19.
yüzyıl başına rastlamakta olup Sanayi Devrimi’ni
hazırlayan önemli faktörlerden biri de sanayi teşvikleri
(destekleri) olmuştur. 1914 yılına kadar pek çok bölgede
ağır endüstri ve makine sanayisinin yanında kimya,
optik, elektronik gibi farklı alanlarda sanayi işletmeleri
kurulmuş, bu dönemde liberal ticaret politikası bir tarafa
bırakılarak yabancı mallarına karşı yerli sanayi koruma
politikası benimsenmiştir. Aynı zamanda Almanya’da,
İngiltere ile aralarındaki 2-3 nesillik farkı kapatmak
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için özel sektöre daha fazla devlet desteği verilmiştir.
Buradan hareketle destekleme, kamu kaynağının heba
edilmesi olarak asla görülmemelidir. Ülkemizde de
1860’lı yılların sonunda Osmanlı sanayisini geliştirme
adına yoğun şirketleşmeleri sağlamak için devlet
destekleme yoluna gitmiştir (Şimşek, 2008).
1923’den
günümüze
destekleme/sanayileşme
görünümünü yansıtmak amacıyla, şu şekilde bir
özetleme yapılabilir:
 1923-1929

döneminde
sanayileşmede
özel
girişimciye Teşvik-i Sanayi Kanunu ile öncelik
tanınmış, sanayi sektörü devlet tarafından teşvik
edilerek vergi, resim muafiyeti uygulanmıştır.

 1930-1945 döneminde, dünya ekonomik bunalımı

sonrasında ekonomide korumacı ve devletçi eğilim
benimsenmiştir. Birinci ve İkinci Sanayi Planları
hazırlanmıştır.

 1946-1953 döneminde, serbest rekabet politikaları

benimsenmiştir.

 1954-1961

döneminde, devletin ekonomiye
müdahalesi geri gelmiş, KİT’ler ile sanayileşme
sürdürülmüştür. İç pazarın canlanmasıyla devlet
desteği ile özel sanayiye geçiş dönemi başlamıştır.

 1962 yılından günümüze ise kalkınma planları

ile sanayileşme ve desteklemeye yön verilmiştir
(Kepenek ve Yentürk, 2001).

Karşılaştırmalı olması açısından bakıldığında; 1990
yılında 12.959 milyar dolar (Sezgin, 2009) toplam ihracat
yapıldığı, teknoloji düzeylerine göre ihracat içindeki payı
görmek için 1996 yılı verilerine bakıldığında; yüksek

m a k a l e anahtar
katkısı, bölgeler arası eşitsizliği gidermede ve dolayısıyla
toplumsal
kalkınmanın
sağlanmasındaki
etkisi
nedeniyle KOBİ’lerin, Türkiye’nin sanayileşmesinin
tamamlanmasında itici güç olarak görülmesi doğru bir
yaklaşım olarak kabul edilmektedir (Şimşek, 2006).

teknoloji %1,7, orta yüksek teknoloji %17,12, orta
düşük teknoloji %18,28 ve düşük teknoloji %51,28
(Konak, 2018) iken, 2016 yılı verilerine bakıldığında;
142,5 milyar dolar ihracat içerisinde, yüksek teknoloji
ürünlerin payının %3,5, orta yüksek teknolojinin %33,1,
orta düşük teknolojinin %28,3 ve düşük teknolojinin
%35,1 (TİM, 2017) olduğu görülmektedir. Yüksek
teknoloji içeren sektörler; otomotiv, enerji, tekstil,
telekomünikasyon, bilişim, savunma, elektronik,
sağlık, geri dönüşüm ve güvenlik sektörleri olup 2017
verilerine göre toplam ihracat içinde yüksek teknolojik
ürünün payı ülkemizde yaklaşık %3’ler düzeyinde
iken bu oranın Japonya’da %18, ABD’de %20, Güney
Kore’de %26 ve Fransa’da %29 (Konak, 2018) olduğu
dikkate alındığında, ülke olarak almamız gereken
daha çok mesafe olduğu da bilinmelidir. Dolayısıyla,
ülkemizin 2000’li yıllar ve sonrasında oransal olarak
orta yüksek ve yüksek teknoloji ürün üretimi artışı ve
geri kalmışlığın göstergesi olan düşük teknoloji ürün
üretiminde ise oransal azalışı sağladığı aşikârdır.
1980’ler sonrasında ülkemizde olduğu gibi dünyada da
KOBİ’ler ön plana çıkmıştır. Ülkemizde tüm işletmeler
içinde %99,83’ünü KOBİ’ler oluşturmaktadır. KOBİ’ler
yeni buluş ve fikirlerin kaynağı olmasından dolayı
faaliyette bulundukları sektörlerde üretim esnekliği
oluşturmaktadır. İlaveten KOBİ’ler, yan sanayi ya da
büyük firmaların tamamlayıcısı konumunda iş yaptıkları
için uzun vadede büyük endüstriler açısından ara malı
ya da ham madde üreticisi durumundadır (Doğan,
2007: 69). KOBİ’ler, değişen koşullara uyum sağlayan,
dinamik olması nedeniyle toplumdaki talep boşluklarını
süratli bir biçimde dolduran işletmeler olduğu için kriz
anlarında da dayanıklı bir yapı sergilemektedir. KOBİ’leri
Türkiye’nin sanayileşmesinin tek belirleyicisi olarak
kabul etmek doğru değilse de gelir artışına, istihdam
kapasitesinin genişlemesine, teknolojik gelişmeye

Ülkemizin üretim yapısı halen aşırı sermaye yoğun
teknolojilere dayalı olup ithal edilen sermaye, makine,
teçhizat, teknoloji gereksinimi enerji açığı ile birleşince,
Türkiye ekonomisinin büyümesinin aşırı ithalata bağımlı
ve emek yerine yoğun sermaye kullanımına dayalı
bir üretim yapısına sahip olmasına neden olmaktadır
(Diken, 2020). O halde bu kısır döngüden kurtulmak
için rasyonel politikalarla ihracat oranlarının artırılması
ve herhangi bir nihai ürünün üretilmesi için gerekli olan
birçok aşamanın yurt içinde kalarak, ülkedeki yurt içi
katma değer zincirinin oluşturulması (Diken, 2020), bu
doğrultuda KOBİ desteklemesi önem kazanmaktadır.
Özellikle, özgün (milli) sosyal bakış geliştirmek için
Türkiye’nin milli sanayi ve milli teknoloji ağırlıklı bir
büyüme potansiyelini yakalaması gerekmektedir. Ülke
olarak teknoloji yoğun, katma değeri yüksek üretimi
yakalamak için yüksek teknolojiye sahip olunmasını,
aynı zamanda yaygınlaştırılmasını zorunlu kılmaktadır.
KOBİ’lerin sermaye yetersizliği nedeniyle bu donanıma
sahip olması tek başına mümkün olmadığından
kapsamlı ve yaygın desteklenmesini zorunlu
kılmaktadır. Bu destekleme, toplam işletmelerin
%99,83’ünün KOBİ olması nedeniyle istenilen
teknoloji düzeyinin yakalanmasını ve yaygınlaşmasını
beraberinde getirecektir. Bu sinerji, KOBİ’lerimizin;
rakipleri Avrupa firmalarının seviyesine yükselmesini,
güncel tasarım ve üretimi, yeni metotları ve ileri kalite
de ürünü de ortaya çıkaracaktır. Aynı zamanda, orta
yüksek ve yüksek teknoloji ürün üretimi ve ihracatını
yapan sanayici yapımızı güçlendirecektir. Diğer taraftan,
OSB, TGB ve Ar-Ge Merkezlerinin sayısının sürekli
olarak artması ve ülke sathına yayılması, teknolojik
ürün üretimini hızlandıracak, sanayileşmeyi, büyümeyi
ve istihdamı artıracaktır. O halde, milletçe kat edilmesi
gereken daha çok mesafe ve katlanılması gereken daha
çok külfet vardır.
Yukarıda anlatılanlar genel olarak değerlendirildiğinde;
desteklemeye ilişkin aşağıdaki şekilde öneriler getirmek
yararlı olacaktır.
h Bugün itibarıyla birçok kurum kendi usul ve
esaslarına
göre
destekleme
mekanizmasını
uygulamakla birlikte, desteklemede genel itibarıyla
bir etkinlik analizinin olmadığı görülmektedir.
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Dolayısıyla, desteklemenin istihdama, büyümeye,
mal ve hizmet çeşitliliğine, üretim artışına pozitif
anlamda etkisini ölçen, destek bazında istatistiksel
verilerin toplandığı bir havuz oluşturularak,
dönemsel raporlar yayınlanabilir.
h KOBİ ve devlet katkısından oluşan KOBİ Fonu
kurulabilir.

alanındaki eksiklikler, enformasyon konusundaki
yetersizlikler gibi pek çok sorunun finansman ile
ilgili olması, KOBİ’lerin bu yükün altından kendi
başlarına kalkmalarının hem çok zor hem de rantabl
olmaması nedenleriyle, kümelenme uygulamaları
artırılabilir.
Kaynakça

h KOBİ-büyük işletme irtibatını sağlayacak ve takibini
yapabilecek örgütlenme hayata geçirilebilir.

• Ar, M., (2009), “KOBİ’lere Verilen Teşvik ve Destekler
Kapsamında KOSGEB Konya Örneği”, Yüksek Lisans Tezi,
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, Karaman.

h Destekleme neticesinde iş yerinin büyüme
kapasitesindeki artışa göre ödül sistemi getirilebilir.

• Diken, A., (2020), “Büyüme Sürecinde KOBİ’lerde
Karşılaşılan Sorunlar ve Aile İşletmelerinde Kurumsallaşma”,
Gazi Kitapevi, Ankara.

h Yerlileştirme programlarının tasarım, uygulama,
izleme ve değerlendirilmesinde uzun vadeli bir
perspektife sahip olunarak, bu yönde eğitim,
danışmanlık gibi alanlarda işletmeler desteklenebilir.

• Doğan, A., (2007), “Türkiye’ de Finansal Kiralama
Uygulamaları ve Finansal Kiralamanın Küçük ve Orta
Büyüklükteki
İşletmelerin
Finansman
Sorunlarının
Çözümündeki Rolü”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, İstanbul.

h Kamu alımları dışında da yerli olarak üretilebilecek
teknolojilere talep yaratılmasına öncelik verilerek,
buna yönelik düzenlemeler ve destek mekanizmaları
teknoloji üreticileri ile istişare halinde dinamik
biçimde geliştirilebilir.
h KOBİ’lerin;
desteklemeyi
büyüme, kapasite
artırımı, daha fazla istihdam vb. pozitif çıktılar için
kullanması yönünde KOBİ’lerin bilgilendirilmesi
ve bilinçlendirilmesi konusundaki çalışmalar
artırılabilir.
h KOBİ-KOBİ ya da KOBİ ile büyük işletmeler arasında
zincir modelin kurulması yönünde destekleme
programı hayata geçirilebilir.
h KOBİ’lerin
ekonomiye
istenen
dinamizmi
kazandırabilmesi
için
kaynaklarını
verimli
kullanmaları, yöneticilerinin vizyoner olması,
rasyonel bir şekilde büyümeleri gerektiği gerçeğinden
hareketle KOBİ’lerle dayanışmayı artırmak adına
KOBİ meslek danışmanları şeklinde bir kadro ihdas
edilerek her bir KOBİ ile KOBİ meslek danışmanı
eşleştirmesi yapılabilir, aylık verilerle takip, yakın
iş birliği ve koordinasyon sağlanabilir.
h Ülkemizin gelişmesi, kişi başına düşen GSMH ve
ihracatı artırmak, istihdamı geliştirmek için yüksek
teknolojik ürünlerin üretilmesi, işletmelerin inovatif
olması, Ar-Ge’ye daha çok sermaye ayırması, nitelikli
insan gücüne sahip olması, tedarik, üretim, pazarlama
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• https://www.tim.org.tr/files/downloads/Raporlar/TİM_
Ekonomi_Raporu_2017.pdf
• Kepenek, Y. ve Yentürk, N., (2001), “Türkiye Ekonomisi”,
Remzi Kitabevi, 12. Baskı, İstanbul.
• Konak, Ali (2018). Yüksek Teknoloji İçeren Ürün
İhracatının İhracat Hacmi ve Ekonomik Büyüme Üzerine
Etkisi; Seçilmiş OECD Ülkeleri ve Türkiye Örneği. Yönetim,
Ekonomi, Edebiyat, İslami ve Politik Bilimler Dergisi,3(2):
56-80.
• Sezgin, Ş, (2009), Türkiye’de 1990-2006 Yılları Arasında
Dış Ticaret-Ekonomik Büyüme İlişkisi. Sosyal Bilimler
Dergisi. 22, (175-190).
• STM Mühendislik Teknoloji Danışmanlık, (2020),
“Türkiye’nin Bütünsel Güvenlik Yaklaşımı (Enerjiden Sağlığa,
Göçten İç ve Dış Güvenliğe, Çok Boyutlu Ulusal Savunma)”,
Optimistik Yayın, İstanbul.
• Şimşek, O, (2006), “Zihniyet,Girişimcilik ve KOBİ Sosyolojisi”,
https://www.tuhis.org.tr/upload/dergi/1348811326.pdf,
Erişim Tarihi: 22/02/2021.
• Şimşek, O, (2008), “Zihniyet Açısından Türk Girişimciliğinin
Sosyolojisi”, Otorite Yayınları, Ocak, Ankara.
• Türk Dil Kurumu (TDK). https://www.tdk.gov.tr/
• Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM), (2017), Ekonomi ve
Dış Ticaret Raporu.
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MODEL FABRİKA-ÜNİVERSİTELER
İŞ BİRLİĞİ ALANLARI
Serkan ULU / Sanayi ve Teknoloji Uzmanı
(Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü)

Model Fabrikalar
Yalın kavramı; değer belirlemenin, değer yaratan
eylemleri en iyi sırayla dizmenin ve bu faaliyetleri
talep üzerine kesintisiz bir şekilde gerçekleştirmenin
bir yolu olarak tanımlanabilir. Başka bir ifadeyle,
müşterilere istediklerini tam olarak sunarken daha
azıyla daha fazlasını yapmaktır. Yalın üretim, verimliliği
artırmak ve değişkenliği azaltmak için temel bir çerçeve
sunmaktadır. Yalın üretim teknikleri ile iş sürecindeki
gereksiz farklılıklar ve adımlar azaltılır, bir dizi stratejik,
operasyonel ve felsefi yaklaşımlar bütüncül olarak ele
alınarak verimlilik artışına ulaşılmış olur.
Model fabrikalar, hata yapma özgürlüğünün olduğu
gerçek bir üretim ortamında, deneyimsel öğrenme
teknikleri kullanılarak yöntem bilgisi ve teknolojik
bilginin eğitim ve danışmanlık hizmetleri aracılığıyla
verildiği merkezlerdir. Model fabrikaların ortak amacı,
ülkemiz imalat sanayinin verimliliğinin artırılmasına
ve dijital dönüşüm sürecini hızlandırmaya katkı
sağlamaktır.
Model fabrikalar, %65 uygulamalı ve %35 kuramsal
eğitimden oluşacak şekilde, en kalıcı öğrenme yöntemi
olan deneyimsel öğrenme ilkelerine dayalı programları
benimsemektedir. Bu sayede katılımcılara, uygulama
senaryoları üzerinden verimli ve verimsiz üretimi aynı
ortamda deneyimleme ve sonuçlarını gözlemleme
fırsatı sunulmaktadır.
Model fabrikalarda temel olarak, katılımcıların model
fabrikanın hizmet alanlarına giren konulardaki
farkındalığının artırılmasına yönelik Farkındalık
Eğitimleri, sınıf içinde verilen teorik eğitimlere ek olarak
uygulamalı içeriklerle desteklenen ve daha çok dönüşüm
projelerine liderlik edecek kişilere yönelik Deneyimsel
Eğitimler, farkındalık eğitimleri ile deneyimsel
eğitimleri alan katılımcılar için 3-6 ay arasında değişen
yalın ve dijital dönüşümü hedefleyen Öğren-Dönüş
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Programları ve işletmeye özgü olarak gerçekleştirilen,
müşteriye özel tasarlanan ve uygulanan bir hizmet
türü olan Proje Uygulama hizmetleri verilmektedir
(KOBİ Yetkinlik Merkezi Fizibilite Raporu, 2017).
Stratejik iş birlikleri; iki veya daha fazla kurumun
belirli stratejik amaçlara ulaşabilmek ve birbirlerinden
fayda sağlayabilmek için sahip oldukları kaynakları
ve yetenekleri paylaşması olarak tanımlanmaktadır.
Gönüllülük esasına dayalı olarak oluşturulan iş birliği
sürecinde karşılıklı sermaye, teknoloji ve işletmeye özgü
diğer varlıkların belirlenen hedefler doğrultusunda
ortak kullanımı söz konusudur.
Sürdürülebilirlik çerçevesinde çeşitli aktörlerin yer
aldığı bir ekosistem için bir ara yüz fonksiyonu da
bulunan model fabrikaların özellikle Üniversiteler,
Organize Sanayi Bölgeleri, Teknoloji Geliştirme
Bölgeleri, Ar-Ge ve Tasarım Merkezleri gibi kurumlar
ile iş birliği faaliyetlerini yürütmesi, hizmet kalitesini ve
kapasitesini artıracaktır (Şekil 1). Ayrıca büyük ölçekli
firmaların tedarikçi geliştirme programları içinde yer
almaları da model fabrikaların sürdürülebilirliğini
destekleyici önemli bir unsurdur (Küçükçirkin, 1990).

Organize
Sanayi
Bölgesi

Üniversite

KOBİ
Model Fabrika

Ar-Ge/
Tasarım
Merkezi

Teknoloji
Geliştirme
Bölgesi

Şekil 1. Model Fabrika-İlgili Paydaş Ekosistemi

Şekil 1. Model Fabrika İlgili Paydaş Ekosistemi

m a k a l e anahtar
Model Fabrika-Üniversite İş Birlikleri

h Üniversite hizmetlerinde örnek yalın dönüşüm

Üniversite-sanayi iş birliği üniversitelerde bulunan bilgi
ve nitelikli insan kaynağı ile sanayinin üretim tecrübesi
ve maddi imkânlarının bir amaç ve sistem dâhilinde
bir araya geldiği bilimsel, teknolojik ve ekonomik
faaliyetlerin bütünü olarak tanımlanmaktadır. Bu iş
birliğinin temelinde üniversite veya ilgili paydaşların
ortak bir şekilde gerçekleştirdiği Ar-Ge, inovasyon ve
teknoloji geliştirme faaliyetlerinin, sanayi kesiminin
üretim yöntemlerine aktarılarak mevcut üretim
sistemlerini geliştireceği ve ülke ekonomisine katkı
yapacağı düşüncesi yatmaktadır (Üniversite-Sanayi
İş Birliğinin Geliştirilmesi Eylem Planı, 2021). Model
fabrika-üniversite iş birliği, halen gelişim süreci devam
eden üniversite-sanayi iş birliği alanında örnek teşkil
edebilecek düzeyde potansiyele sahip uygulamalar
arasında yer almaktadır.
Model fabrika-üniversite iş birliği sürecinde öncelikle
ortaklık yapısının ve ortakların rollerinin model
fabrikanın hedefleri ile örtüşecek şekilde belirlenmesi,
ardından tarafların beklenti ve ihtiyaçlarının
netleştirilmesi ve katkı alanlarının ortaya konulması, her
bir katkı alanı için uygulama sürecinin oluşturulması
ve son olarak uygulama sürecinin takibi ve etkilerinin
izlenerek gerekli iyileştirmelerin yapılması aşamalarının
takip edilmesi gerekmektedir.
Model fabrika-üniversite iş birliği alanlarını ve
uygulamalarını tanımlamak, sistemin bütüncül bir
anlayışla tasarlanmasına imkân verecektir. Bu kapsamda
model fabrikalar için “bilginin üretilmesi ve transferi”,
“özgün müfredat geliştirilmesi” ve “hizmetlerin sunumu”,
kısıtlı insan kaynağı kapasitesi dikkate alındığında
potansiyel kurum ve kuruluşlarla iş birlikleri oluşturması
ve geliştirmesi sürecinde geliştirme ihtiyacı duyulan
kritik noktalar arasında yer almaktadır. Bu noktalara
ilişkin gerçekleştirilebilecek iş birliği uygulamalarıyla
ilgili ayrıntılar aşağıdaki şekilde verilebilir.
Bilgi ve Yetkinlik Transferi
h Endüstri Mühendisliği ve İşletme bölümleri başta

olmak üzere ilgili bölümlerdeki yalın üretim
müfredatının gelişimi.

h Ders içi deneyim paylaşımı etkinlikleri (model

fabrika çalışanlarının
katılımı).

üniversitelerdeki

h Ulusal/uluslararası ortak proje başvuruları.

derslere

uygulamaları.

Akademik ve Uygulamalı İş Birliği Çalışmaları
h Bilimsel çalışmalar (makaleler, lisansüstü tezler).
h Teori ve pratiği bir araya getiren ulusal ve uluslararası

bilimsel etkinlikler.

h Teknik gezi uygulamaları.
h Üniversite uygulama/araştırma merkezleri ile iş

birliği.

h Üniversite araştırma altyapıları/laboratuvarları ile iş

birliği.

h Sanayi ile iş birliği içerisinde yapılan bilimsel ve/veya

uygulamalı projeler.

h Teknoloji

Geliştirme Bölgeleri'ndeki firmaların
geliştirdikleri yenilikçi ürünlerin kullanımı ve
yaygınlaştırılması.

İnsan Kaynağı Kapasitesi
h Tam zamanlı veya yarı zamanlı uzmanlık temini

(öğren-dönüş ve/veya proje uygulama hizmetleri
kapsamında).

h Mevcut eğitici ve danışmanların yetkinliklerinin

geliştirilmesi (hizmet içi eğitim uygulamaları).

h Öğrencilere yönelik sanayide staj uygulamaları.
h Öğrencilere yönelik programlar (yalın dönüşüm

elçileri vb.).

Sonuç olarak model fabrikaların üniversiteler ile
yapabileceği bilgi ve yetkinlik transferi faaliyetleri,
akademik ve uygulamalı iş birliği çalışmaları ve
insan kaynağı kapasitesinin artırılmasına yönelik
çalışmaların, yalın ve dijital dönüşüme yönelik eğitim
-danışmanlık hizmetlerinin niteliğini ve kapasitesini
artıracağı dolayısıyla model fabrikaların ekonomik ve
kurumsal sürdürülebilirliğine katkı sağlayayarak imalat
sanayinin verimlilik artışını olumlu yönde etkileyeceği
değerlendirilmektedir.
Kaynakça
• KOBİ Yetkinlik Merkezi Fizibilite Raporu (2017). Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı. 4-11.
• Küçükçirkin, M. (1990). Üniversite-Sanayi İşbirliği, Ülke
Ekonomi ve Sanayi Açısından Önemi. TOBB. 1-18.
• Üniversite-Sanayi İş Birliğinin Geliştirilmesi Eylem Planı
(2021). YÖK. 23-39.
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TRANSFORMER

EREN TRAFO
1985 yılında, Ankara OSTİM Organize Sanayi
Bölgesi’nde yağlı tip transformatörlere yönelik
bakım, onarım, tasarım, üretim ve test faaliyetlerini
yürütmek üzere kurulan firma; 2007 yılından itibaren
Ankara Sincan 1. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki yeni
fabrikasında, 12.000 m²’si kapalı, 5.000 m²’si açık,
toplam 17.000 m²’lik alanda, yaklaşık 130 personeliyle
hizmet vermektedir. Eren Trafo; Ar-Ge Merkezi,
Akredite Test Laboratuvarı ile toplam üretiminin
%60’ını üç kıtada 54 ülkeye ihraç etmektedir.
Öğren Dönüş Programı Uygulaması
Öğren Dönüş Programı (Program) kapsamında firmada
pilot alan olarak "Bobin Sarma Atölyesi" seçilmiştir.
Program öncesinde ilgili atölyede ayrıntılı bir durum
analizi çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda;
9 yetişmeyen ürünler için gün aşırı fazla mesai
yapıldığı,
9 malzemelerin hazırlanması ve taşınması işleminin
de bobin sarım operatörleri tarafından yapıldığı için
israfların fazla olduğu,
9 performans ve malzeme takibine dayalı bir sistemin
olmaması nedeniyle planlamada aksaklıklar
yaşandığı ve
9 operatör yetkinliklerinin tanımlı olmadığı tespit
edilmiştir.

öncesi

Ankara Model Fabrika tarafından uygulanan Öğren
Dönüş Programı, Eylül-Aralık 2020 tarihleri arasındaki
dört aylık dönemde gerçekleştirilmiştir. Program
sonrasında ilave hiçbir yeni yatırım yapılmadan;
9 fazla mesailer sıfır seviyesine indirilmiş,
9 bobin sarım, malzeme dağıtım ve malzeme
hazırlama süreçlerine ilişkin standart operasyon
prosedürleri (SOP) hazırlanarak bu süreçlerde
çalışan operatörlere eğitim verilmiş,
9 performans ve durum panolarının devreye alınması
ve ERP sisteminin doğru kullanımıyla planlama
süreçlerine uyum sağlanmış ve
9 operatör yetkinlik matrisi devreye alınmıştır.
Kazanımlar
Yukarıda belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesi
sonucunda çeşitli göstergelerde kazanımlar ve
iyileştirmeler sağlanmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda
özetlenmiştir:
} Makine başına üretim adedindeki artış: %122
} Çevrim süresinde azalma: %62,5
} Fazla mesai ihtiyacı: 0
} Program bedelini geri kazanma süresi: 1 ay

* Bu sayıda yer alan iyi uygulama örnekleri; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik Araştırmalar ve Verimlilik Genel Müdürlüğü'nce
yürütülen Uygulamalı KOBİ Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi Projesi (Model Fabrika) kapsamında, Ankara Model Fabrika
tarafından uygulanan “Öğren-Dönüş Programları” ile ulaşılan sonuçlardan oluşturulmuştur.
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ERTUNÇ ÖZCAN İTHALAT ve
MÜMESSİLLİK
Tıbbi cihaz üretimi alanında faaliyet gösteren
Ertunç Özcan İthalat ve Mümessillik, 1968 yılında
bir şahıs şirketi olarak kurulmuştur. Yoğun bakım
üniteleri, simülasyon merkezleri, acil servis üniteleri,
ameliyathane-anestezi
cihazları, yoğun
bakımsterilizasyon hizmet servisi ve anahtar teslim hastane
projelerinde çözüm ortağı olarak faaliyet gösteren firma;
tasarımı, teknolojisi ve üretimi tamamen kendisine ait
olan cihazlarını Fransa, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan,
Sudan, Fas, Bangladeş, Hindistan, Suudi Arabistan ve
Bulgaristan’ın da aralarında bulunduğu 33’ü aşkın
ülkeye ihraç etmektedir.
Öğren Dönüş Programı Uygulaması
Öğren Dönüş Programı (Program) kapsamında firmada
pilot alan olarak "Yenidoğan Kuvözü Montaj Alanı"
seçilmiştir. Program öncesinde ayrıntılı bir durum
analizi çalışması yapılmıştır. Bu çalışma sonucunda;

Ankara Model Fabrika tarafından uygulanan Öğren
Dönüş Programı, Eylül-Aralık 2020 tarihleri arasındaki
dört aylık dönemde gerçekleştirilmiştir. Program
sonrasında ilave hiçbir yeni yatırım yapılmadan;
9 esnek U-tipi montaj hattı kurularak tek parça akışına
geçilmiş,

9 lotlu üretim yapıldığı,

9 üretim geçiş süresi kısaltılarak tam zamanında
teslimat sağlanmış,

9 stok miktarlarının yüksek olduğu,

9 yarı mamul stokları minimize edilmiş ve

9 teslimat gecikmeleri yaşandığı,
9 üretimde israfların söz konusu olduğu,

9 dahili lojistik sistemi kurulup, örümcek adam
uygulamasına geçilerek operatör yürüme mesafeleri
azaltılmıştır.

9 çok fazla alan kullanımı ve yürüme mesafesinin söz
konusu olduğu ve

Kazanımlar

9 üretim geçiş sürelerinin çok yüksek olduğu,

9 performans takibi yapılmadığı tespit edilmiştir.

ön
ce

Yukarıda belirtilen çalışmaların gerçekleştirilmesi
sonucunda çeşitli göstergelerde kazanımlar ve
iyileştirmeler sağlanmıştır. Bunlardan bazıları aşağıda
özetlenmiştir:

si

} Verimlilik artışı: %68
} Alan kazanımı: %74 (590 m2)
} Model geçiş sürelerinde azalma: %67
} Kat edilen mesafede azalma: %94
} Program bedelini geri kazanma süresi: 4 ay
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“THE COMPETITIVE SECTORS PROGRAM
HAVE PROVIDED APPROXIMATELY 800
MILLION EURO TO 87 PROJECTS TODAY”
Mustafa VARANK
Minister of Industry and Technology

Distinguished Readers of Our Journal;
With the aim of making our country a producer of critical
technologies, as the Ministry of Industry and Technology,
we strive to contribute wherever there is R&D, innovation
and technology. In particular, we implement various support
mechanisms in order to help our SMEs and entrepreneurs, who
form the basis of production power, establish infrastructures
that cannot be created by their own means. Competitive
Sectors Program (RSP), implemented by our Ministry within
the scope of the European Union (EU) and Turkey Financial
Cooperation Instrument for Pre-Accession Assistance (IPA), is
one of these support mechanisms.
In the first period of the Competitive Sectors Program, which
covers the years 2007-2013, which we set as the main target
to reduce the development disparities between regions, we
implemented 46 projects with a total budget of 520 million
Euros in 43 cities. Approximately 1,500 SMEs benefited from
the projects supported during this period, and nearly 300 of
our new businesses were established through these projects.
In the same period, we also created a capital financing
opportunity of 1 billion Euros for SMEs through various
funds. In the second period, we gave priority to project ideas
that contribute to employment with foreign trade balance
and aim to increase the competitiveness of our country, and
we supported 41 projects with a budget of approximately 260
million Euros. Among them; various projects took place from
the development of domestic Covid-19 vaccines and drugs
to autonomous vehicles, from the digital game industry to
obtaining fuel from algae, from the fight against cancer to
digital transformation. Within the scope of RSP, which forms
an important part of the general incentive and support system
of our Ministry and plays a critical role in the harmonization
of our country with EU legislation and standards as well as its
economic contribution, we have provided approximately 800
million Euros of support since 2007. Thus, we have brought
back more of a resource to our country than the national
contribution we have paid to the EU Programs we have
participated in since the beginning of the 2000s.
Aiming to be a carbon-neutral continent by 2050, the EU
has prepared the European Green Deal Plan, which it sees
as the roadmap of this goal. Publishing New Industry and
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SME Strategies to implement the ecological and digital
transformation of its industry, the Union has launched the
Investment EU Program for the 2021-2027 period in terms
of financing the investments required for this transformation.
Apart from the Investment EU Programme, projects such
as Single Market, Horizon Europe and Digital Europe
Programs will be implemented in the 2021-2027 period in
order to eliminate the effects of the economic contraction
experienced with the Covid-19 process and to revitalize the
EU industry. These developments that we follow closely;
affects countries that have commercial, financial and political
relations with the EU as well as EU member states. Therefore,
the fact that our country, one of the biggest trade partners
of the EU, can access these financing mechanisms creates
an important opportunity for our industry. As the Ministry,
while we continue our efforts towards the European Green
Deal, we are taking the necessary steps to participate in the
Union programs to be carried out in the new period and to
contribute to the transformation of our industry, especially
from the EU Pre-Accession Financial Funds. In this respect,
we will continue to increase our technical support projects in
the field of capacity building during the IPA III period covering
the years 2021-2027. We believe that this Program, which
will mobilize a resource of approximately 1 trillion Euros, will
provide resources and budgets for the investments required
for green and digital transformation.
During the Covid-19 epidemic, where serious disruptions were
experienced in international supply chains, our industrialists
worked intensively to fulfil their commitments to the EU,
and they continue to do so. We can say that our industry
was successful in terms of complying with EU standards,
production quality and realizing its commitments, as many
international companies have suspended their production in
other countries and increased their activities in our country.
We believe that the support given by our Ministry and all the
efforts made by our industrialists will carry our country to a
more strategic point in the international trade and investment
decisions that have been reshaped with Covid-19, and will
accelerate mutual direct investments.
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Sanayi Üretim Endeksi (2015 Ort.=100) - İmalat Sanayi Üretim Endeksi (2015 Ort.=100)
Industrial Production Index (2015 Avg.=100) - Manufacturing Industry Production Index (2015 Avg.=100)
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B i l i m v e Te k n o l o j i G ö s t e r g e l e r i / S c i e n c e a n d Te k n o l o j i I n d i c a t o r s anahtar
OECD Ülkelerinde Ar-Ge Harcamalarının GSYİH’ye Oranı (2019)
R&D Expenditures as a Percentage of GDP in OECD Countries (2019)
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anahtar Ulusal ve Uluslararası Verimlilik İstatistikleri / National and International Productivity Statics
İmalat Sanayi Verimlilik Değişimleri (Yıllık ve Üç Aylık) ve Üç Aylık için Eğilim
Productivity Changes in Manufacturing Industry (Annually and Quarterly) and Trend for Quarterly Data
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Seçilmiş Avrupa Ülkeleri Son Dört Çeyrek Mevsim ve Takvim Etkilerinden Arındırılmış Çalışan Kişi Başına Üretim Endeksi Ortalaması ve Takvim
Etkilerinden Arındırılmış Ortalama Yıllık Değişim Oranları
For Selected European Countries Seasonally and Calendar Adjusted Index of Production Per Person Employed; Average of Last Four Quarters and
Calender Adjusted Average Rate of Annual Productivity Change
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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından bu yıl 3. defa düzenlenen;
üniversitelerimizde ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora
programlarında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik
patent yarışması başladı.
Üniversitelerimizde öğrenim gören ve teknik bir buluş/ﬁkre sahip
olup patent başvurusu yapacak her üniversite öğrencisi (ön lisans,
lisans, yüksek lisans ve doktora) yarışmaya katılım sağlayabilir.
Bir patent başvurusunun yarışma kapsamında değerlendirilmesi
için başvuru sahipleri içinde en az 1 öğrenci yer almalıdır.

www.patentleturkiye.turkpatent.gov.tr
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