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Programımızdan Haberler

Merhaba,
Rekabetçi Sektörler Programı Haber Bülteni İVME’nin ikinci sayısıyla karşınızdayız.
Bu sayımızda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Rekabetçi Sektörler Programının
başlangıcından bugüne yürüttüğü çalışmaları, işbirliği yaptıkları kurum ve kuruluşları
ve programın yeni dönemine ilişkin planlarını anlattı.
Rekabetçi Sektörler Programı’nın yürütüldüğü 3 ildeki 4 projeyi gidip yerinde gördük,
projeleri yürütenler ve projelerden faydalanacak insanlarla konuştuk. Elazığ'ın
teknokenti, Bayburt'un doğal taşı, Kars’ın peynir altı suyu ve mimari dönüşümüyle ilgili
röportajlarımızı ilerleyen sayfalarda okuyabilirsiniz.
Türkiye’deki tüm illerin ticaret ve sanayi odalarını, kalkınma ajanslarını, üniversitelerini,
sivil toplum kuruluşlarını, kamu kurumlarını, yabancı misyon ile yerli-yabancı medyayı
Ankara’da bir araya getirecek Rekabetçi Sektörler Konferansı’nda öncelik alanları,
gelecek planları ve yürütülen projelerin başarıları katılımcılarla paylaşılacak.
Proje illerindeki üretim atölyelerinden çay bahçelerine kadar proje sahalarında yaşayan
insanların hayatlarındaki olumlu etkileri görüntüleyen fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner’in
objektifinden derlenen fotoğraf sergisi basının ve katılımcıların beğenisine sunulacak.
Projelerimizden haberler bölümümüzde Rekabetçi Sektörler Programının her geçen
gün kat ettiği mesafeyi hissedeceksiniz.
Ayrıca Rekabetçi Sektörler Programı hakkında hazırladığımız tanıtım filmi için Hatay,
Kayseri ve Ordu’da gerçekleştirilen çekimlerin kamera arkasını, prodüksiyon ekibimizde
yer alan Zeynep Celep’in kaleminden sizlerle paylaşıyoruz.
Yeni sayımızda buluşmak üzere...

İVME Dergisi

BİLİM, SANAYİ ve
TEKNOLOJİ BAKANI
SN. FİKRİ IŞIK’LA

SÖYLEŞİ
Bakanlığınızca uygulanan Rekabetçi
Sektörler Programı nedir, Programla ne
amaçlanmaktadır?

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programının
başlangıcından bugüne hangi çalışmalar
yürütüldü?

Rekabetçi Sektörler Programının amacını Avrupa

Programın hazırlıklarına 2006 yılında başlandı.

Birliğine üyelik yolunda Türkiye’nin sosyal ve ekonomik
kalkınmasına katkı sağlamak olarak özetleyebilirim.

Programın temel hedefine hizmet edecek bir uygulama
stratejisi belirlendi. KOBİ’lere ve girişimciliğe dayalı bir
yaklaşım geliştirilerek “rekabet edebilirliğin artırılması”
temel eksen olarak seçildi. Bölgeler arası eşitliğin
sağlanabilmesi için kişi başına düşen milli geliri Türkiye
ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan yerler hedef
bölge olarak seçildi. Uygulama stratejisinin son ayağı
olarak imalat sanayi ve turizm sektörlerine öncelik
verildi. Çalışma planı belirlendikten sonra programın
uygulamasına geçildi. Bu aşamada Bakanlığımıza
sunulan çok sayıda proje arasından seçilenlerin
desteklenerek hayata geçirilmesiyle yolumuza devam
ettik.

Kamuoyunun da yakından takip ettiği üzere Avrupa
Birliği - Türkiye ilişkilerinin önemli boyutlarından
birisini de “mali işbirliği” alanı oluşturuyor. Avrupa
Birliği, aday ve potansiyel aday ülkelere sağlanacak
tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir çatı altında
topladı. Bu çatının adı Katılım Öncesi Yardım Aracıdır
(Instrument for Pre-Accession Assistance - IPA). Katılım
Öncesi Yardım Aracı dönemler itibariyle yürütülüyor.
Bakanlık olarak, birinci dönemin (IPA1) sonuna
yaklaşırken, ikinci dönemin (IPA 2’nin) hazırlıklarına
devam ediyoruz.
IPA1’de Bölgesel Kalkınma politikası çerçevesinde
“Bölgesel Rekabet Edebilirlik” bizim sorumluluğumuz
altındadır; bunun için geliştirilen Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Operasyonel Programıyla bölgesel
farklılıkların azaltılarak Türkiye’nin sosyal ve ekonomik
kalkınmasına katkı sağlıyoruz. IPA2’de de yine
Bölgesel Kalkınma politikası kapsamında iş çevresini
geliştirmeyi, araştırma- teknolojik ilerleme ve yeniliği
güçlendirmeyi amaçlıyoruz.
Bakanlığımız tarafından yürüttüğümüz tüm IPA
programlarını Rekabetçi Sektörler Programı olarak
adlandırıyoruz. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
olarak, Rekabetçi Sektörler Programı hazırlamak,
uygulamak, izlemek ve denetlemekten sorumluyuz.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı
çerçevesinde kaç proje oluşturuldu ve
hangi konularda destek verildi?
Program uyarınca belirlenen hedeflere ulaşmak
amacıyla hedef bölgede yer alan 43 ilde ihtiyaç duyulan
sektörel öncelikler göz önünde bulundurularak
geniş bir yelpazede yaklaşık 60 proje tasarlandı. Bu
projeler arasında sanayi altyapısı ve girişimciliğin
desteklenmesi amacıyla İŞGEM’ler; KOBİ’lerin bireysel
olarak erişemediği teknolojik altyapıya sahip ortak
kullanım atölyeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri,
araştırma merkezleri, laboratuvarlar, lisanslı depolar;
sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi
amacıyla kümelenme projeleri; turizm altyapısı ile
tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi
amacıyla turizm projeleri; KOBİ’lerin finansmana
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erişimlerini kolaylaştırmak için finansal araç projeleri
yer alıyor. Böylelikle Rekabetçi Sektörler Programımızın
ilk döneminde toplam 60’a yakın projeye 600 milyon
Avroya yakın bütçe tahsis ettik.

Bu program ve projeler uyarınca hangi
kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapıyorsunuz?
Program kapsamında desteklediğimiz projelerin kar
amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından sunulması
gerekiyor. Bu doğrultuda Programımızın ilk döneminde
Bakanlıklarımız, üniversiteler, valilikler, belediyeler,
TOBB, KOSGEB, TÜBİTAK, sanayi ve ticaret odaları,
kalkınma ajansları gibi kurumlarla çok değerli çalışmalar
yürüttük. Programın ikinci döneminde de kar amacı gütmeyen bu gibi kurumlarla çalışacağız. Bununla birlikte, yeni
dönemde KOBİ’lerimize doğrudan ulaşma şansı da yakalayacağız.

Programın yeni dönemine ilişkin planlarınız nelerdir?
İlk dönemde desteklenen projelerin tamamlanması için çalışmalarımız hızla devam ederken bir yandan da 2014-2020
yıllarını kapsayacak yeni dönemin (IPA2) hazırlıklarını tamamlayıp AB ile mutabakata vardık. Yeni dönem için tahsis
edilen program bütçesi, yüzde 15’i ulusal katkıdan karşılanmak üzere 405 milyon Avro’dur. Böylece 2007 yılında başlayıp
yaklaşık 1 milyar Avro bütçeyle 2026 yılına kadar sürdüreceğimiz Rekabetçi Sektörler Programımızla bölgelerimizin
kalkınmasını ve yerel işletmelerimizin dünya rekabet haritasında hak ettikleri yerleri almalarını hedefliyoruz.

Yeni dönemin ilk dönemden farklıkları nelerdir?
En önemli farklılık, artık desteklediğimiz projelerle tüm Türkiye’ye ulaşacağız. 2014-2020 yılları için ülkemizin her
yerinde uygulanacak projelere kaynak aktaracağız. Ayrıca programın yeni döneminde yenilikçilik ve Ar-Ge alanında
yapılacak projelere daha fazla öncelik vermeyi hedefliyoruz.

Teknoloji Transferi ve Ar-Ge faaliyetlerinin Türkiye için önemi nedir?
Ülkemizi son günlerde sıkça dile getirilen ve orta gelir tuzağı olarak nitelendirilen ara geçiş döneminden gelir
seviyesinde üst sıralara taşımak ve ülke vizyonunda ortaya koyduğumuz hedeflere ulaşmak için yüksek katma değeri
olan ürünler üreten sanayicimizden KOBİ’lerimize, üniversitelerimizden yeni girişimcilerimize kadar tüm paydaşlarımız
ile bu dönüşümü gerçekleştirmek zorundayız. Bu dönüşümü sağlıklı ve verimli bir biçimde tamamlayabilmek için
ülkemizin kaynaklarını en etkin şekilde kullanmalıyız. Dönüşümün temel göstergeleri olan Ar-Ge harcaması ve ArGe personel sayılarını bu anlamda dikkatli bir şekilde incelemek gerekir. Bu kapsamda, Hükümet olarak yaptığımız
çalışmalar neticesinde bugün Ar-Ge personel sayımız 100 bin kişiyi geçti, Gayri Safi Yurtiçi Hasıladan Ar-Ge için
ayırdığımız miktar 2002 yılından 2013 yılına kadar 2 kat artarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içindeki payı yaklaşık yüzde
1 seviyesine ulaştı. Benzer şekilde 2002 yılından bu yana Ar-Ge personeli sayımız yaklaşık 4 kat arttı. Bu dönemler
arasında Türk Patent Enstitümüzde tescillenen patent sayısı 2002 yılında 1784 iken 2013 yılında 8 bin 925 olup,
yaklaşık 5 kat arttı. Tüm paydaşlarımızın destekleri ve bu alanda yaptıkları yatırımlar ile ulaşılan başarıyı 2023 yılına
kadar arttırarak Gayri Safi Yurtiçi Hasıla içinde Ar-Ge için ayrılan payı yüzde 3’e ve Ar-Ge personeli sayısını 300 bin kişiye
çıkaracağımıza canı gönülden inanıyorum.

Yenilikçiliğe yüksek katma değerli teknoloji üretimine yönelik yapısal ve düşünsel
dönüşümünün gerekliliğini vurguluyorsunuz, bu alanda Bakanlığınıza düşen görevler nedir?
Bakanlık olarak, bu zorlu hedefe ulaşmak için ekonominin can damarı olan KOBİ’lere, genç girişimcilere, yenilikçiliğe
ve Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşan işletmelere verdiğimiz desteklerle, ülke sanayisinin teknolojik altyapısını
güçlendirerek rekabet gücünü artırmaya devam edeceğiz. Bakanlığımızın asli görevlerinden bir diğeri de, ülkemizdeki
Ar-Ge kapasitesini ve teknolojik altyapıyı güçlendirecek politikalar oluşturmak ve yürütmektir.
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Ar-Ge altyapısının ve kültürünün gelişmesi için yürütülen politikalar, Bakanlığımız tarafından sağlanan destekler ve
yapılan çalışmalarla, 2002 yılında sadece 5 olan Teknoloji Geliştirme Bölgesi sayısı bugün 40 ayrı ilde 59’a ulaştı. 3
milyar Liralık yurt dışı ve 14,4 milyar Liralık yurt içi satış gerçekleştiren Teknoloji Geliştirme Bölgelerimiz, ülkemizde
yaratılan teknolojinin ticarileşmesine de büyük katkıda bulunmaktadır. Rakamlar göstermektedir ki giderek artan
başarıları ile TGB’lerimiz sadece bilim üreten ve Ar-Ge ile iştigal eden birimler değil, oluşturdukları katma değer ile
aynı zamanda önümüzdeki 10 yıl içerisinde belirlenen büyük hedeflere ulaşmada başrol oynayacak aktörler olacaktır.
Bu kapsamda TGB’lerimizin başarılı çalışmalarını arttırmak ve üniversite- sanayi işbirliğine katkıda bulunmak amacıyla
TGB Kanununda yapılan değişiklikle bütün TGB’lerde kuluçka merkezlerinin ve Teknoloji Transfer Ofislerinin (TTO)
kurulmasını zorunlu hale getirdik.
Yapılan yasal düzenlemeler ve büyük emekler sonucunda hayata geçirilen TGB’lerin ve TTO’ların etkinliğinin artması
ile birlikte teknoloji transferi konusunda önemli adımlar atıldığını, iyi fikirlerin ticarileştirildiğini, yeni firmalarımızın
kurulduğunu, patent ve faydalı model başvurularının arttığını gözlemliyoruz.

Teknoloji transferi konusunda yapılan çalışmalarda ne tür problemlerle karşılaşılıyor ve
bunların aşılması için neler yapılabilir?
Teknoloji transferi konusunda yapılan çalışmalarda karşımıza çıkan sorunların başında finansa erişim problemi geliyor.
Bu sorunun çözümüne katkı sağlamak amacıyla hazırlanan projelerden biri, Teknoloji Transferi Hızlandırma Fonu
Projesidir. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında AB ve Türkiye eş finansmanıyla desteklenen projenin hayata
geçmesi ile Türkiye’de teknoloji transferini hızlandırma yolunda önemli bir adımdır..
TGB ve TTO destekleri ile az önce değindiğim desteklere ek olarak bu proje kapsamında kurulacak olan risk sermayesi
fonu bu alanda bir ilke imza atacaktır. 50,5 milyon Avro bütçeli projemizin hayata geçmesi ile “kamu–üniversite-sanayi”
işbirliği oturumlarında da gündeme gelen ve üniversitelerimizin, TGB’lerimizin, TTO’larımızın, fikirlerini ticarileştirmek
isteyen akademisyenlerimizin ve genç girişimcilerimizin önlerinde engel olarak duran finansa erişim sorununun
çözümü için büyük bir adım atmış olacağız. Ayrıca yeni dönemde öncelik verilen Ar-Ge ve yenilikçilik konusunda
sunulacak desteklerin bu alanda büyük katkı sağlayacağına inanıyorum.

Programın başlangıcından bugüne kadar hedeflediği finansal desteğin boyutu nedir ve bu
desteğin ülke ekonomisinde nasıl bir etki yaratmasını bekliyorsunuz?
Programın ilk dönem bütçesi ulusal katkı dâhil 600 milyon Avroya yaklaşıyor. Tahsis edilen bu bütçe ile işletmelerimizin
ve girişimcilerimizin üretim planlama, ofis ve çalışma alanı, Ar-Ge altyapısı, test ve deney, stoklama, finansmana
erişim, tanıtım, eğitim ve danışmanlık gibi ihtiyaçlarının giderilmesine hizmet edecek projeler destekleniyor. Bu
noktada programımız kapsamında işletmelere finansa erişim desteği sağlayan
projelerimize özellikle dikkat çekmek isterim. Programımız kapsamında
Avrupa Yatırım Fonunun değerli katkı ve işbirliği ile 3 adet finansal araç projesi
hayata geçirildi. Avrupa Yatırım Fonu ile geliştirilen bu projelerin bütçesi
yaklaşık 120 milyon Avrodur. Bu projelerden biri olan Büyüyen Anadolu’ya
Kredi Kolaylıkları Projesi ile hedef bölgemiz olan 43 ildeki küçük ve orta
ölçekli işletmeler tarafından kullanılmak üzere 900 Milyon Avrodan fazla kredi
hacminin oluşturulması planlanmaktadır.
Ülke olarak Vizyon 2023 hedeflerinde 500 milyar Dolarlık ihracat ve 2 trilyon
Dolarlık Milli Gelir ile dünyanın en gelişmiş on ülkesi arasında yer almayı
hedefliyoruz. Bu büyük hedefe ulaşmak ancak ve ancak katma değerli,
yüksek kalitede ve uluslararası standartlara sahip ürünlerin imalatı ile
mümkündür. Bakanlık olarak yürüttüğümüz Rekabetçi Sektörler Programı ve
diğer çalışmalarımız ile bu ülkemizin bu alandaki kapasitesini artırmak için
çalışıyoruz.
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KARS’IN TARİHİ KİMLİĞİ CANLANIYOR
Osmanlı-Rus Savaşı sonunda 40 yıl Rus işgalinde kalan Kars’ı askeri vilayet ilan eden Ruslar, 1878 yılından
1917 yılına kadar şehirde yeni bir imar çalışması başlatmışlar. Yeni bir şehir planı kuran Ruslar özellikle
1706 yılında Rusya’nın kuzeyinde Baltık denizi tarafında uygulanan mimari anlayışı Kars’a taşımışlar.
Hollanda’dan getirdikleri mühendislere uygulattıkları yeni şehir planına göre Kars ili; birbirini dik kesen
ızgara planlı caddelerden oluşmuş. Bu geniş caddelerin üzerine 1890 yılından başlayarak 1917 yılına kadar
Baltık mimari tarzında düzgün kesme bazalt taşından tek ya da iki katlı nadir olarak da üç katlı binalar
yapmışlar. Giriş cepheleri yalancı sütunlar, bordür kabartma taşlarla süslenmiş ve iç mekanları da genelde
uzunca bir koridor etrafına iç içe açılan oda ve salonlardan oluşan bu binaların iç mekanlarında şömine
biçiminde PEÇ adı verilen ısıtma sistemi de dikkat çekiyor.
Büyük bir bölümü tescil edilerek koruma altına alınan Baltık mimari tarzındaki bu binaların bir kısmı şahısların
mülkiyetinde konut olarak kullanılırken bir kısmı işyeri, bir kısmı da resmi kurum olarak hizmet veriyor.
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KARS
Nüfusu 300 bin 874 olan Kars’ta merkez ilçeler
dahil 8 ilçe, 9 belediye ve 382 köy bulunmaktadır.
Nüfusun 129 bin 458’i şehirde yaşayan Kars
ilinde genç nüfusun ağırlığı dikkat çekicidir. İl
nüfusunun yüzde 51,1’i 25 yaşın altındadır. Kars’ın
ekonomisi, geçmişten bu yana hayvancılıkla birlikte
tarıma dayalı olarak sürmektedir. Kentin kuzey
bölgelerinde yükseltinin fazla olması, toprak yapısı
ve sulama imkânlarının yetersizliği, bu alanların
daha çok tahıl tarımı için kullanılmasını gerektirir.
Güney bölgeleri ise düşük rakımla birlikte, toprak
yapısı ve sulama imkânları sayesinde bağ-bahçe
tarımına elverişlidir. Günümüzde ticari yaşamın il
merkezinde yoğunlaştığı ve ağırlıklı olarak tarımhayvancılık ürünlerine dayalı olduğu görülür. Kars
balı, kaşar ve gravyer peynirleri ülke çapında talep
edilen en önemli ticari ürünlerdir. Özellikle yaz
aylarında diğer illere yönelik canlı hayvan ticareti
de büyük önem taşır. Urartulardan başlayarak
Ermeni, Selçuklu, Osmanlı, Rus ve daha birçok
medeniyetin yaşamış olduğu Kars, kültürel ve
kentsel turizm gelişimine açıktır. Kars’ı ziyaret eden
turist sayısı, diğer turizm merkezlerine oranla son
derece düşük olmakla birlikte bölgesel anlamda
umut vericidir.

Fotoğraflar: Çağrı Öner

“Tarihi Kimliği ile Kars Kenti” Projesi, yerli ve
yabancı turistlerin büyük ilgisini çeken bu binaların
restore edilerek Kars ilinin sahip olduğu zengin tarihi
dokunun gelecek nesillere taşınmasını amaçlıyor.
Serhat Kalkınma Ajansı (SERKA) tarafından Proje
için 2011 yılının Ekim ayında Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali
işbirliği kapsamında yürüttüğü Rekabetçi Sektörler
Programından yararlanmak için başvuruda bulunulmuş.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 107 proje
arasında kabul ettiği ve AB Türkiye Delegasyonunun
onayladığı sayılı turizm altyapı projelerinden biri
olmuş. SERKA tarafından yürütülen Proje kapsamında,
Kars ilindeki tarihi sokak ve caddelerde iyileştirmeler
yapılması, tarihi binalarda cephe iyileştirmeleri ve çevre
düzenlemeleri yapılması, kültür varlıklarının ve doğal
güzelliklerin ortaya çıkartılarak turizme kazandırılması
için eğitim, danışmanlık faaliyetlerin yapılması, gerekli
strateji belgelerinin hazırlanması, tanıtım-promosyon

faaliyetleri düzenlenmesi hedefleniyor. Proje ile örnek
bir Kamu-Özel Sektör İşbirliği modeli oluşturularak
turizme katkı sağlanacak.



Proje Adı



Yürütücü Kurum

Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi
Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti Projesi
Bütçe

 9.648.375 Avro
 Hedef
Kars ilindeki tarihi sokak ve binalarda

cephe iyileştirmeleri ve çevre
düzenlemeleri yapılarak turizme
kazandırılması ve eğitim, danışmanlık
faaliyetleri ile tanıtım-promosyon
faaliyetlerinin düzenlenmesi
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u çok özel bir proje, çünkü başvuran projeler arasında kabul edilen sayılı
turizm projelerinden biri. Başarısı biraz da oradan gelir. Arkadaşlarımızın titiz
çalışmaları bu anlamda sonuç verdi. Temel amacımız, 2023 Türkiye Turizm
Stratejisiyle ve Kars’ın marka kent kimliği ile paralel olarak Kars’ın turizmde rekabet
gücünü arttırmak; var olan değerleri, kültürel varlıkları hem görsel anlamda hem de
altyapı anlamında geliştirerek bu tarihi kent kimliğini korumak ve bölgeye pozitif
bir değer olarak geri dönüşünü sağlamak. Bunun dışsal etkisi, faydasını da kentin
sakinlerine geri döndürmek. Temel amaç bu. Bunun da bütçesi yaklaşık 9,5 milyon
Avro. Şu anda o konuda ciddi bir duyarlılık da var. Mesela o bölgedeki ev sahipleri,

Doç. Dr. Hüsnü Kapu

esnaf hepsi bu çalışmanın gerçekleşmesini bekliyor. Herkes projeyi biliyor şu anda.

Serhat Kalkınma Ajansı Genel
Sekreteri

Tam netleşmeden insanları beklentiye sokmak istemedik, ama şimdi artık o bölgedeki
bütün ev sahipleri sürekli beni arıyorlar. Öncelikli olarak Ordu Caddesi’ni seçtik, çünkü
orada kamu binası çok fazla, dolayısıyla müdahale şansımız da çok. Kamulaştırma

hususunda zorlanmayacağımız bir yer. Bu ana projeye temel teşkil edebilecek bir projeyi de biz yapıyoruz şu anda.
Caddenin altına ısıtma sistemi konulacak.
Ticaret Odası da, Belediye Başkanı da destek
vereceğini söyledi, çünkü bu önemli, biz bu
ısıtma işinden vazgeçmeyeceğiz. O zaman
kaldırımlar kalkıyor, İngiltere’deki gibi.
Kaldırım yok, bölgenin dokusuna uygun bir
taşla da kaplanacak. Kars kültürel ve tarihi
geçmişiyle de bunu hak ediyor. Ondan
sonra kademe kademe diğer caddelere
aktaracağız onu. Proje tamamlandığı zaman
Kars’ta tarihi ve kültürel dokusuyla yaşayan
bir şehir merkezi ortaya çıkmış olacak. Hem
turistlere hem gelecek nesillere bu kültürel
mirası aktarmış olacağız.
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arihi Kimliği ile Kars Kenti projemiz
için İstanbul Teknik Üniversitesi
ile bir protokol imzaladık. Sayın
Rektörümüzü davet ettik, nezaket
gösterdiler, kendisini burada ağırladık.
İTÜ bir kamu hizmeti olarak bu projenin
bütün teknik çizimlerini üstlendi. İTÜ
Mimarlık Fakültesi ile Şehir ve Bölge
Planlama Bölümü beraber çalışarak Kentsel
Tasarım Projesini geliştirdiler. Uygulama
projelerini oluşturdular., Öğrenci grubuyla
beraber geldiler ve bir yıldan fazla çalıştılar.
Bütün kenti incelediler. Hangi alanlarda
çöpler toplansın, kar nerede depolansın,
potansiyel yeşil alanlar nerede olsun,
araştırma enstitüleri, alışveriş ve yeme
içme aksları nerelere konuşlansın, hepsinin
çok detaylı çalışmasını yaptılar. Bir anlamda
kentin fotoğrafını çektiler. Bu faaliyetler üç
başlıkta yapıldı. Birincisi tescilli ve tescilsiz
taşınmaz kültür varlıklarının sokağa
bakan cepheleriyle birlikte avlu duvarları,
müştemilat, çeşme gibi mimari elemanları
ve bütün bunların özgün sokak dokusu
ve kentsel mobilyayla birlikte korunması.
Yine sokak dokusunun tüm öğelerinin
belgelenmesine yönelik restrüksiyon ve
restorasyon. Bir de dokuyla uyumsuz bina
ve diğer taşınmazların tespiti ve bunlara
işlev kazandırılması. Yani bir bütün olarak
ele aldılar. 2016’da inşaata başlamak
istiyoruz. İhale dosyalarının bütün
hazırlığını bitirip, 2015 yılını bu anlamda
iyi değerlendirmek istiyoruz. Bir noktadan
başlayıp belli bir standart yakalarsak
şehrin tarihi, eski kent denilen kısmında bu
standardı uyarlayabiliriz. Ondan sonra biz
kendi kaynaklarımızla devam ettirebiliriz.
Bu arada bizim Tarihi Kimliğiyle Kars Kenti
projesi Ani Harabelerini de kapsıyor.
İlimizdeki önemli turistik noktalardan
biri olan Ani Ören Yerini koruma amaçlı
imar planı doğrultusunda hazırlanan
uygulama projesiyle; aydınlatma noktaları,
yürüyüş yolları, bakı noktası, bilgilendirmeyönlendirme levhaları gibi unsurlar da
proje bütçesinden yapılacak.

Uğur Çalışkan
SERKA Araştırma, Strateji
Geliştirme ve Planlama Birim
Başkanı
REKABETÇİ
SEKTÖRLER PROGRAMI
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B
Fahri Ötegen
Kars Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı

izim şehrimizde geçim kaynağımızın yüzde 80’i hayvancılığa dayanıyor, buna bir
şekilde partner olabilecek tercihen ikinci geçim kaynağımız ise turizm. Bu açıdan
da düşündüğümüz zaman Avrupa Birliği ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
ortak mali desteğini almaya hak kazanan bu projenin gerçek anlamda turizme bir katkı
sunacağından eminiz. Yani bu gerçekten önemli bir proje. Projenin hayata geçtiği aşamadan
sonra işletme maliyetlerini biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak üstlenebiliriz. Bizim de bu
çorbada tuzumuz olsun istiyoruz. Sonuçta biz buranın en büyük sivil toplum kuruluşuyuz ve
aynı zamanda kamusal görevlerimiz var.

K

ültür
varlığı
açısından
baktığımızda çok doğru bir nokta
Ordu Caddesi. Bu tam bir sokak
sağlıklaştırması olacak. Hem sokağın
mimarisini hem de siluetini yansıtma
açısından çok doğru, mükemmel bir
nokta. İkincisi, ticari reklam panolarıyla
ilgili, bizim zaten Bölge Kurulu olarak
kararımız var belediyeye; ”Çalışma
yapın bize gönderin.” Mevzuat
çerçevesinde bizim de, valiliğin de
katılımı gerekiyormuş bu projede.
Hemen
icabet
göstereceğimizi
söyledik. Benim aklımda olan, ben
hiçbir levha istemiyorum. Tüm panoları
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kökünden kaldırmak gerek. Geziyorum, bakıyorum, yapı görünmüyor.
Bir şey daha söyleyeyim, ben Bölge Kurulu Müdürü olarak da “Burada
butik otel yapın diye” herkesi yönlendiriyorum. Bakü-Tiflis-Kars
demiryoluna varmadan Tanap Projesi var. Bu proje ile burada ciddi bir
nüfus artışı olacak zaten, otellere ihtiyaç olacak. Hele bir 5 yıl sonra falan,
demiryolu işlemeye başladıktan sonra çok daha yoğun bir akım olacak.
Bölge Kurulunca onaylanmış projelere Bakanlık proje ve restorasyon
yardımında da bulunuyor. Turistik bir tesis olduğunda ciddi anlamda
yardımınız olduğunu duyuyorum ben. Kars’a lazım olan bir şey daha var.
İlk başta bütün yapıları tarihsel dokusuna kavuşturmak. Kastım da şu,
boya sıva olmaması lazım tarihi yapılarda.

Yasin Dursun
Kars Kültür Varlıklarını
Koruma Bölge Kurulu
Müdürü

F

arkındalık yaratan bir şehrin mimari dokusunu tekrar eski
haline dönüştürüp, giydirmeleri de aynı dönemde olacak.
Çok da iyi çalışıyorlar, o caddelerle ilgili bizden çok fotoğraf

Vedat Akçayöz
Kars Kültür ve Sanat
Derneği Başkanı

istediler. Eski yapıların ilk
haline dönüştürülmesi ve
giydirilmesiyle ilgili. Kars için
bir dönüm noktası.

O

rdu Caddesini tarihi olarak restore ettikten sonra Kars’ın yöresel
ürünleri olan kaşarı, balı, el işlemeleri, kale bibloları gibi ürünlerin
satıldığı dükkanların bir arada bulunabileceği bir nokta haline
getirmek. Cazibe merkezi olması. Bunun turizme, otelcilere yansıması,
bize gelen turist gruplarının tek adres altında her şeyi bulabilecekleri bir
kolaylık sağlanır. Şehir karmaşasından, şehir trafiğinden bir nebze dahi olsa
kurtulurlar. Kullanmış
Yusuf Çelik
oldukları
transfer
Otel Müdürü
araçları için tek nokta,
belli
fiyatlar,
belli
mesafeler hepsi belli bir düzen içinde olacak.
Bu projeyle ilgili illa ki eğitimler, toplantılar
olacak. Bu toplantılar süresince Kars şehrimizde
bulunan otellerde konaklamalar, toplantılar,
yemekler organize edilecek; ticari açıdan bir
gelir kaynağı olacak. Büyük bir gelir sağlanacak
şehrimiz için. Biz de üzerimize düşen ne varsa
yapmaya hazırız.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
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ürkiye’nin peynir başkenti Kars’ın birbirinden lezzetli peynirlerinin
üretimi esnasında ortaya çıkan ve yörede şırat olarak bilinen
kötü kokulu peynir altı suyunun 135 yıldır derelere akıtılması
gelenektenmiş. Kentin içerisinden geçen Kars Çayı’nın 14 kilometrelik
bu kokulu yolculuğunun toplu balık ölümlerine yolaçan çevre kirliliği
boyutu da varmış. Bugünlerde, dibine döküldüğü takdirde bir ağacı bile
kurutabilen, komşuları birbirine düşüren ve doğaya çok büyük zararlar
veren bu peynir altı suyunun çok değerli bir varlık olarak ekonomiye geri
döneceğini duyan Karslılar şaşkınlıklarını gizleyemiyorlar.
Kars Valiliğinin, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunduğu Doğu
Anadolu’da Süt Ürünleri Kümelenmesini Canlandırma ve Kars’ta Peynir
Altı Suyu İşleme Tesisi Projesi yıllardır bir kader gibi görülen bu sorunu
ortadan kaldırmakla kalmayacak, kente büyük kazanımlar da sağlayacak.
Proje, Bakanlığın, Avrupa Birliği ile ortak finanse ettiği Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında mali destek alıyor.
Teknik açıdan yürütülmesi ve takibinin sağlanması amacıyla Serhat
Kalkınma Ajansının (SERKA) görevlendirildiği Proje kapsamında çevreye
zararlı bir atık olan peynir altı suyu, bölge için katma değeri yüksek yeni
bir ürün olan ve tüm dünyada bisküvi, çikolata, süt ürünleri, şekercilik,
fırıncılık, kozmetik ve ilaç sektörleri gibi alanlarda yaygın olarak kullanılan
peynir altı suyu tozuna dönüştürülüyor.
Bu doğrultuda, hizmet verecek ve Kars Organize Sanayi Bölgesinde yer
alacak bir peynir altı suyu toplama ve işleme merkezi kuruluyor. İdari ve
mali açılardan üreticilere külfet getirecek olan atık yönetimi sorununun
ortak bir tesis aracılığıyla giderilmesi ve bölge için katma değeri yüksek
yeni bir ürün olan peynir altı suyu tozunun üretilmesi sağlanıyor.
Eğitim ve tanıtım çalışmalarıyla da, bu konuda faaliyet gösteren tüm
üreticilerin ve ilgili kurumların teknik kapasitesinin geliştirilmesi ve
desteklenmesi hedefleniyor.



Proje Adı



Yürütücü Kurum

Doğu Anadolu’da Süt Ürünleri Kümelenmesini
Canlandırma ve Kars’ta Peynir Altı Suyu İşleme Tesisi Projesi
Kars Valiliği
Bütçe

 9.988.405 Avro
 Hedef
Çevreye zarar veren peynir altı suyunun ekonomiye tekrar
kazandırılması için peynir altı suyu işleme tesisi kurulması
ve ildeki süt ürünleri üreticilerinin kümelenmesinin
sağlanarak süt endüstrisinin rekabet gücünün artırılması

Fotoğraflar: Çağrı Öner
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
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13

2

007’de s ü t ü r e t i c i l e r i n i n
kümelenmesi fikriyle Valiliğin
öncülüğünde bölgenin aktörleri
olarak toplandık, ben de o zaman
üniversiteden hoca olarak katılmıştım.
Bu kümelenmenin hangi konu etrafında
olabileceği tartışılırken, o dönem Avrupa
Birliği Türkiye Delegasyonundan gelen
bir uzmandan Türkiye’nin süt tozunun
büyük kısmını dışarıdan ithal ettiğini
ve birçok önemli üründe kullanıldığını,
çocuk mamasından çikolataya kadar
birçok ürünün ana hammaddesinden
biri olduğunu öğrendik. Burada üretilen
peynirin suyu nasıl değerlendiriliyor
denince biz de çaylara, nehirlere veya
toprağa dökülüyor dedik. Çünkü doğal bir şey sonuçta ve doğal bir şey doğaya nasıl zarar verecek kimse bilmiyor
açıkçası. Ben bile bunun toprağa zararlı olduğunu o zaman öğrenmiştim. Bu şekilde proje çalışmamızı başlatmış
olduk. Projemiz değerlendirilirken, AB Türkiye Delegasyonunda bir görüşmeye çağrıldık. Bizzat ben de katıldım bu
toplantıya. Portekiz ve İspanya’dan 2 kişi vardı, bana sordular, “Bu sizin için niye önemli, niye Kars’a yapalım bu projeyi”
diye. Ben de o zaman bir kavram kullanmıştım; bizim bölgenin sanayileşme oranı sıfıra yakın yani endüstri yok ve
kirlenmemiş doğal bir bölge ve her bir ürünün yüzde 90 civarında organik özelliği var; ‘geç kalmışlığın avantajını
kullanacağız’ dedim. Çok güldüler ve tamam dediler.
Burada sistemin temel mantığı şu. Bölgedeki süt ürünlerinin, üreticilerinin belli bir
standardı yakalamasını istiyoruz. Burada her şey geleneksel yöntemlerle yapılıyor,
verimlilik gittikçe düşüyor. Belli bir standart oluşturursak bundan istenen etkiyi yani
bölge için istenilen pozitif etkiyi ancak sağlayabiliriz dedik. Süt ürününün kalitesini
arttırmak esas ama o ürünlerin pazarlanabilir hale gelmesi için o sistemin sağlıklı
bir şekilde işlemesi de gerekiyor. En başta sütün hijyenik şartlarda toplanması,
güğümlerin günlük olarak yıkanıp kurutulması, yani el değmeden dezenfekte
edilmesi gibi zorunlulukları beraberinde getiriyor. Sütün toplanırken bozulmadan
korunması için soğuk hava depolarında saklanması gerekiyor. Yani entegre bir sistem.
Oradan başlayıp nihayetinde de üretilen peynirden artakalan peynir altı suyunun yine
bir sanayi ürününe dönüştürülmesi ile süreç tamamlanıyor.
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P
Mesut Mete
SERKA Program Geliştirme ve
Program Yönetimi Birimi Uzmanı

eynir altı suyunun toplanması konusunda üreticiyi bilgilendirmek için bir eğitim
sürecinin olması gerektiğini öngörmüştük. Bu noktada, sanayi bölgesinde
üretim yapan en yakınımızdakilerden başlayıp, daha sonra da il merkezi ve
ilçelerde eğitim sürecini başlatmayı planlıyoruz. Bu çalışmayı çevre müdürlükleriyle
ortak yürüteceğiz. Bu eğitimlerin finansmanını ve Çevre İl Müdürlüğü ile birlikte
koordinasyonunu biz gerçekleştireceğiz. İnsanlar gerçekten bilmiyorlar bunun zararlı
olduğunu. Bu proje başladığında öncelikle yapılması gereken insanları bilgilendirmek.
Öte yandan peynir altı suyu üreticiden para karşılığında alınacak. İlk etapta üretici
onu bize göndermeyecek, sistem gidip toplayacak. Belli bir müddet sonra onlar
da bunun işe yaradığını görünce kendileri getirmeye başlayacak. İnsanlarımızın
genel özelliği bu, maalesef görmeden inanmıyoruz 2016 yılı içerisinde projenin
uygulamasına başlamayı hedefliyoruz. Bu dokümanların hazırlanışı ve sair bunların
her birini bizim ihale etmemiz
gerekiyor.
Çünkü
bizim
hatamızdan kaynaklı süre
kaybını istemiyoruz. O nedenle
mümkün olduğu kadar işi çok
titiz tutup, istenen formatlara
titiz bir şekilde uyarak, projeyi
tamamlamak istiyoruz. Yani
2016 yılının inşaat sezonunda
fiili olarak işin gerçekleşmesini
istiyoruz. Öngörümüz o.
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İ

limizin en yoğun faaliyet alanlarının
başında kaşar imalatı geliyor. Bizim
gibi Kars’ta kaşar imalatı yapan

birçok işletme bulunuyor. Biz yıllardır
peynir altı suyununun doğaya zararlı
olduğunu bilmiyorduk. Ama herkes
şikayet ederdi kokudan. Şimdi bu

Seyfet Karakaya

toza

dönüşüp

Peynir Üreticisi

faydalı olur.

satılacakmış,

çok

P

eynir altı suyunun işlenmemesi yüzünden hem çevre hem de su kaynakları
kirleniyor. İşlenirse ekonomik bir değere dönüşür. Ama bunun üreticiye nasıl
bir katkı sağlayacağının ya da herhangi bir maddi külfeti olup olmayacağının

anlatılması gerekiyor. Mesela nakliyesi nasıl yapılacak? Üretici bilgilendirilip teşvik
edilirse yararlı olur kanaatindeyim. Kars’ta süt sektörünün geliştirilmesi isteniyorsa
işe öncelikle süt üreticilerinden başlanmalı. Ahırlarda iyileştirme çalışmalarında
bulunulmalı, sağımhaneler kurulmalı, süt ırkları daha verimli hale getirilmeli, yem
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bitkileri desteklenmeli, yem rasyonu oluşturulmalı. Her köye bir veteriner projesi de

Kurban Olt

hayata geçirilmeli. Merkezde ise son derece kaliteli yem üreten bir fabrika kurulmalı.

Peynir Üreticisi
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REKABETÇİ SEKTÖRLER

KONFERANSI ve FOTOĞRAF SERGİSİ
Bakanlığımızın Avrupa Birliği ile ortak yürüttüğü Rekabetçi Sektörler Programı uyarınca
Türkiye’deki tüm illerin ticaret ve sanayi odalarını, kalkınma ajanslarını, üniversitelerini, sivil toplum
kuruluşlarını, kamu kurumlarını, yabancı misyon ile yerli-yabancı medyayı 14 Nisan’da Ankara’da
düzenlediğimiz Rekabetçi Sektörler Konferansı ve Fotoğraf Sergisinde bir araya getiriyoruz.

Programda kat edilen mesafenin kamuoyuyla
paylaşılması amacıyla düzenlediğimiz konferans iki
ana bölümden oluşuyor. Birinci bölümde Türkiye-AB
ilişkileri kapsamında, Rekabetçi Sektörler Programının
mevcut durumu ve son dönem gelişmelerine ilişkin
bilgiler ele alınırken proje sahipleri AB Proje hazırlığı
sürecinde karşılaştıkları sorunlara ilişkin deneyimlerini
paylaşacak.
Avrupa’dan gelen katılımcıların da ülkelerindeki iyi
uygulama örneklerini sunacakları konferansın ikinci
bölümde ise; yerel kalkınma ve bölgesel rekabet
gücünün artırılması konusunda uzmanların bilgi ve
deneyimlerini paylaşmalarının ardından Türkiye’nin
Kalkınma Planı perspektifinde Rekabetçi Sektörler
Programının katkıları katılımcılarla değerlendirilecek.
Rekabetçi Sektörler Programının amaçları, öncelik
alanları, gelecek planları ve yürütülen projelerin
başarılarının katılımcılarla paylaşılmasının amaçlandığı
konferans öncesinde, proje illerindeki üretim
atölyelerinden çay bahçelerine kadar proje sahalarında
yaşayan insanların hayatlarındaki olumlu etkileri
anlatan ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner’in objektifinden
derlenen bir fotoğraf sergisi basının ve katılımcıların
beğenisine sunulacak.

REKABETÇİ SEKTÖRLER FOTOĞRAF SERGİSİ MARDİN’DE
Programımızı daha geniş kitlelere ulaştırmak,
önümüzdeki dönem mali destekleri için tüm Türkiye’de
proje fikri yaratılmasına ve genel bir kamuoyu
oluşmasına destek olmak üzere, fotoğraf sergimizi farklı
illerde izleyicilerle buluşturuyoruz.
Serginin ilk durağı, 17-19 Nisan tarihlerinde Mardin’de
düzenlenecek Turizm Festivali olacak. Rekabetçi
Sektörler Programı mali desteğiyle tamamlanan Mardin
Sürdürülebilir Turizm Projesi kapsamında yenilenen
Birinci Caddenin açılışının da gerçekleştirileceği
etkinlikler kapsamında düzenlenecekFotoğraf Sergisi,
Mardin Müzesinde ay sonuna kadar izlenebilecek.
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BAYBURT TAŞI
Dünyanın en zengin doğal taş
rezervlerinden birine sahip olan
Bayburt’ta yumuşak yapısı sayesinde
kolay işlenebilen, ses ve ısı yalıtımına
yatkın “Bayburt Taşı” olarak bilinen
yaklaşık 200 milyon metreküp doğal
taş rezervi bulunuyor. Şehir civarında
bulunan çok çeşitli nitelikteki mermer,
granit ve traverten gibi doğal taşların
başında gelen ve tüf diye adlandırılan
bu yumuşak taşlar yontma taş olarak
restorasyon işlerinin vazgeçilmez
malzemesi. Cami, minare, çeşme,
mezar taşı ve benzeri işlerde tercih
edilen ve özellikle yapı taşı olarak
kullanılan Bayburt tüf ve tüfitleri, ilin
ekonomisinin gelişiminde büyük bir
öneme sahip.

18
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Y

aklaşık 10 milyon yılda oluştuğu söylenen Bayburt taşının üretimi sırasında, olanaksızlıklar yüzünden yüzde
60 fire verilerek piyasaya sunulması bu alanda çalışanların karşılaştığı en büyük sorunlardan biri. Doğal taş
arama ve işleme ruhsatı almış toplam 412 adet taş ocağının bulunduğu kentte, hammadde açısından oluşan
bu büyük kaybın önüne geçilebilmesinin çaresi olarak görülen teknolojik altyapı ve kalifiye elemana sahip, verimliliği
yüksek doğal taş işletmeleri, Bayburtluların yıllardır dillendirdikleri bir özlemmiş.
İşte bu noktada Rekabetçi Sektörler Programı, bu ihtiyaçlar doğrultusunda devreye girmiş ve 2009 yılında hazırlanan
Bayburt Doğal Taş Üretim ve Pazarlama Merkezi Projesi herkesi çok heyecanlandırmış.
Yaklaşık 9.3 milyon Avro bütçe ile hayata geçen proje kapsamında kurulmakta olan, 10 bin m2 kapalı alana sahip
merkezde yer alacak ileri teknolojiye sahip birçok makine ve ekipmanın doğal taş üretimi yapan işletmelerin
kullanımına sunulması hedefleniyor. Bunların yanı sıra taş ocağı işletmelerinin önemli bir sorunu olan ve fizibilite
aşamasında kullanılan ekipmanlar da proje kapsamında işletmelere sunuluyor.

20
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Projenin bir diğer ayağını ise, işletmelerin pazarlama ve idari yapılarının
iyileştirilmesine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları oluşturuyor.
Böylece doğal taş ocak ve atölye işletmelerinin rekabet ve pazarlama güçlerinin
artırılması hedefleniyor. Bu sayede işletmelerin hem ulusal hem de uluslararası
pazarlarda daha fazla yer almalarına fırsat sağlanmış olacak.
Bölgede çok çetin geçen kış mevsimi boyunca -25 dereceye kadar düşen ısılar
yüzünden taş işlemeye ara verilmek zorunda kalınıyor ve bu sektörden ekmek
yiyenler sadece yılın 6 ayı çalışabiliyor. Bayburt Doğal Taş Projesi ile bu problem
ortadan kalkacak.
Proje sayesinde inşaatı yapılan bina ve tesisler ve bunların koruması altındaki
makine ve tezgahlarla, taş ustaları ve işletmeler ürünlerini yılın her ayı haftanın
her günü işleme olanağına kavuşacak.
Üstelik önümüzdeki sene hizmete girecek olan tesisler kar amacı gütmeyen
Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Bayburt Belediyesi, Bayburt İl Özel İdaresi
tarafından kurulan BAY-MAD-TAR Şirketi tarafından işletileceğinden bundan en
karlı çıkacak olan da Bayburtlu taş ustaları olacak.



Proje Adı



Yürütücü Kurum

Bayburt Doğal Taş Projesi
Bayburt İl Özel İdaresi
Bütçe

 9.274.569 Avro
 Hedef
Kentteki doğal taş atölye ve ocak işletmelerinin verimliliğini

artırmak için taş işleme tesisi inşası ve makine-ekipman alımıyla
yeni kurulacak işletmelerin sayısının arttırılması
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A
Muharrem Bekmezci
Proje Sorumlusu - İnşaat
Yüksek Mühendisi
Bayburt İl Özel İdaresi

dından da anlaşılacağı üzere Proje, ilimizdeki doğal taş ocak ve atölye işletmelerinin
çağımız teknolojisine uygun, daha az fire ile çalışan, verimli, kapasitesi yüksek
işletmeler olması yönünde adımlar atılmasını sağlayacak. Proje kapsamında, sektörün
ihtiyaç duyduğu kalifiye eleman problemine de cevap bulunacak. Bunun yanı sıra yaklaşık 10
bin m2 kapalı alana sahip tesis, taşın işlenmesine izin vermeyen ve eksi 25 derecelere kadar
düşen iklim koşullarında taşı 4 derecede işlenebilecek ısıya getirme olanağına sahip, ki bu
alan toplam tesis alanının yüzde 40’ını oluşturuyor. Stok sahasını da içerisinde barındırıyor.
Bu sayede 12 ay boyunca taş işleyebilme olanağı sağlıyor. Çünkü taş işletmeleri, kış aylarında

mecburen üretime ara vermek zorunda kalıyorlar. Sektördeki işletmelerimizin kullanımına
açık birçok makine ve ekipman yer alacak. Ayrıca ocak işletmecilerinin doğal taş sahasına
girmeden önce yapmak zorunda oldukları sondaj işlerini - işe başlamadan önce sahanın
ve taşın yapısını jeolojik özelliklerini bilmeleri gerekiyor- yapmaları için gerekli olan makine ekipmanın bir kısmı da
proje kapsamına alındı. Tesisteki pazarlama bölümü bünyesinde yer alan pazarlama departmanı ise, işletmelerin yeni
pazarlar bulmalarının yanı sıra ürünlerinin
uluslararası piyasalara girebilmeleri için
ihtiyaç duyabilecekleri TSE, ISO ve CE gibi
BAYBURT
belgeleri almaları konusunda rehberlik
Nüfusu 75 bin 620 olan Bayburt, Türkiye’nin en küçük
edecek.
yüzölçümüne (3.741 km2) sahip ilidir. Nüfusun 40 bin 836’sı
il ve ilçe merkezlerinde yaşarken, 34 bin 784 kişi bucak ve
Sadece Bayburt taşı değil yöremize has her
köylerde yaşamaktadır. Bayburt’ta 3 ilçe, 5 belediye ve 169 köy
türlü doğal taşın (mermer, traverten, tüf v.b.)
bulunmaktadır. Bayburt ekonomisi iklim ve coğrafi şartlara bağlı
olarak tarım ve hayvancılığa dayalıdır. Tarım ekonomisinin de
ekonomiye kazandırılması sağlanacak. Bakın
temel kaynaklarını hayvan yetiştiriciliği ve bitkisel üretim teşkil
mesela, bulunduğumuz bölgede projede
etmektedir. İlde toprağı olmayan aile sayısı Türkiye ortalamasının
planladığımız tesise benzer bir işletme yok.
altında olup bu oran yüzde 26’dır. Ancak tarımda işletmelerin
Daha açık ifade edecek olursak, yaklaşık 500
küçüklüğü ve düşük verimde çalışması gelir yetersizliğine yol
kilometrelik çap içerisinde bizimki gibi bir
açmaktadır. Bu işletmelerde işçi istihdamının ildeki ihtiyaca
işletme bulunmuyor. Projemiz, hem Bayburt
cevap verememesi ve yeni işletmelerin kurulamaması nedeniyle
halk genelde kalkınmış illere ve yabancı ülkelere göç ederek
hem de civarındaki Erzurum, Erzincan, Kars,
geçimini temin etme yollarını aramaktadır. Gurbetçilik, ilin
Ardahan, Trabzon, Rize, Gümüşhane gibi
geçimini destekleyen bir unsurdur. Sanayileşmenin yok denecek
komşu illerin de doğal taş sektöründeki
kadar az olduğu ve dolayısıyla ticaretin de gelişmediği ilimizde,
ihtiyaçlarını karşılayacak kapasiteye sahip.
tarım ve hayvancılık uzun süredir ekonomiyi sürükleyici bir rol
İlerleyen süreçte sektör açısından cazibe
oynamaktadır.
merkezi olacağını umuyoruz.
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Proje kapsamında sürdürülen inşaatımız yüzde 60
oranında tamamlanmış durumda olup, taş ustalarını,
atölye işletmecilerini ve ocak sahiplerini davet edip
birlikte tesisi ziyaret edeceğiz. Bu gezi sırasında bir
yandan onları bilgilendirirken diğer yandan da onların
sorularını cevaplayıp varsa önerilerini alacağız. Çünkü
sonuçta buradan faydalanacak olanlar onlar.

B

u proje sayesinde 6 ay Trabzon’da, 6 ay Bayburt’ta
çalışmak zorunda kalmayacağım. 12 ay
çalışabileceğim. Her halükarda bizim yararımıza.
İşçiliğimize zaman ayıramıyorduk, buna faydası olacak.

K

entimizdeki doğal taş
üzerine daha önce
MTA tarafından yapılan
çalışmalarda görünür rezervin
20 yıl yetecek miktarda
olduğu
belirlenmiş,
ama
aslında derinlemesine bir
Gökhan Çakmak
çalışma yapılsa bunun çok
Jeoloji Yüksek Mühendisi
çok üzerinde bir rezerve
Bayburt İl Özel İdaresi
sahip olduğunu biliyoruz.
Bizim burada ustaların cami mihrabında dış kaplamada
kullandığı tüf, tüfit tarzı diğer taşlara göre daha yumuşak
taşlar, iç mekanlarda yer ve duvarlarda kullanılan
traverten ve her yerde kullanılabilen mermer grubu
taşlar bulunuyor. Kente 20-25 km uzaklıkta Erzurum yolu
üzerinde travertenler, Bayburt taşı olarak bilinen tüf ve
tüfitler de kentin çok uzağında olmayan bir mesafedede
Trabzon yolu ve İspir yolu üzerinde bulunur. 400’e yakın
taş arama izni almış girişimci varken maalesef bunların
içerisinde sadece 10 tane
aktif olarak çalışan taş
ocağımız var. Bizim de zaten
bu proje ile amacımız bu
büyük uçurumu kapatmak,
girişimcileri bu büyük
potansiyel ile buluşturmak.
İnanıyorum ki, projemiz
hayata geçtiğinde arama
izni almış girişimcilerin
büyük bir bölümü harekete
geçecek ve kurulacak tesis,
onların taşla ilgili bütün
ihtiyaçlarını karşılayacağı
gibi ülke ekonomisine
de katkı sağlayacak. Bu taşın Bayburt taşı olduğunu
burada yaşayanlar ve işleyenler biliyor. Ama birçok insan
kullandığı taşın Bayburt taşı olduğunu ya da Bayburt
ustasının elinden çıktığını bilmiyordur. Bu doğal taş
işletme tesisi hizmete girdikten sonra, Bayburt taşı
Türkiye’de ve dünyada hak ettiği yeri bulacak, bir marka
olacak.

Cengiz Türkmen
Taş Ustası

P

roje ile ilgili daha fazla bilgi sahibi olmak istiyorum.
Devlet bize destek olsun öncülük etsin istiyordum.
Mesela önayak olsun Bayburt taşı varken Bayburt
taşı kullanalım, yapılan işler için Bayburt taşı kullanılmalı
diye yüzde 5 kota koyabilirler. Bizim de örgütlenmemiz
doğal taş ustaları olarak dernek kurmamız gerekiyor.
Üyelerimizi en kısa zamanda toplayıp başvuruda
bulunacağız.

Hasan Türkmen
Taş Ustası

B

ayburt taşı çoğu insan tarafından bilinmez. Sadece
buranın işi değildir yani, Türkiye’nin her tarafında
mutlaka bir camiinin mihrabında, kapısında

Bayburt taşı ya da Bayburtlu bir taş ustasının işçiliği
vardır. İnsan kendi memleketinin taşını, yaptığı işçiliğin
bilinmesini ister tabii. Proje bunu sağlasa ne isteriz ki
başka.

Celalettin Topyay
Taş Ustası
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ELAZIĞ’IN PROJE PINARI
FIRAT TEKNOKENT
Elazığlı bir işadamının
yaptığı 280 m²’lik prefabrik
bina bağışıyla yola koyulan
Elazığ Fırat Teknokent
Teknoloji Geliştirme Bölgesi
aslında azimle çalışıldığında
hayallerin nasıl gerçeğe
dönüşebileceğinin canlı örneği
gibi duruyor.
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aşlangıçta kağıt üzerinde bir teknopark ve
üniversitede görevli akademisyenler tarafından
kurulan 5 firma ile işe başlayan Fırat Teknokent
Teknoloji Geliştirme Bölgesi, kısa sürede büyüdü.
Kendi inşa ettikleri binanın ardından Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı
desteğiyle Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat
Gökkuşağı Projesi (FIRASET) ile, 10.000 m² kapalı alana
sahip ve tüm altyapılarıyla ikinci binayı inşa ettiler. Fırat
Teknokent Teknoloji Geliştirme Bölgesi yeni çalışma
ortamları ve verilen teknik desteklerle şimdilerde yazılım,
bilişim, elektronik, mekatronik, biyomalzeme, enerji ve
enformasyon üzerine çalışan 50’ye yakın Ar-Ge firmasını
barındıran bir teknoloji üssüne dönüşmüş durumda.
Fırat Teknokent’in kuruluşundaki 400 bin liralık
sermayenin bugüne kadar yapılan yatırımlarla 30 milyon
liralık bir değere ulaşması kat edilen mesafeyi gözler
önüne seriyor.

ELAZIĞ
Nüfusu 568 bin 239 olan Elazığ’da 11 ilçe,
20 belediye ve 550 köy bulunmaktadır.
Okuryazarlık oranı yüzde 94,95 olan Elazığ
nüfusunun yüzde 71’i il ve ilçe merkezlerinde
yaşamaktadır. Elazığ ili ve çevresi, özellikle
metalik maden yatakları açısından Türkiye’nin
en önemli bölgelerinden biridir. Bölgedeki
başlıca endüstriyel hammadde ve metalik
maden yatakları başta krom ve mermer
olmak üzere bakır, kurşun, çinko, demir,
manganez, şelit, florit ve kireçtaşı olarak
sayılabilir. Toplam 488 fabrika ve üretim tesisi
bulunan ilin sanayi sitesinde de 1.383 işyeri
bulunmaktadır. Ağırlıklı olarak gıda ve tekstil
sektörlerine ait 106 firmanın üretimde olduğu
Elazığ Organize Sanayi Bölgesi’nde 2 bin 351
işçi çalışmaktadır. Kentte KOBİ statüsünde
5 bin 387 sanayi ve ticaret kuruluşunda ise
40 bin kişi çalışmaktadır. Elazığ’da “gıda
ürünleri ve içecek imalatı”, “madencilik
ve taş ocakçılığı”, “metalik olmayan diğer
mineral ürünlerinin imalatı” ile “başka yerde
sınıflandırılmamış makine ve teçhizat imalatı”
sektörleri öne çıkmaktadır.

Fırat Teknokent’in bünyesinde
araştırma geliştirme faaliyetlerini
yürüten Jetled firması Türkiye’nin ilk
LED ampulünü üretmeyi başarmış.
Bu arada Teknokent, birbirinden
ilginç projeler ve özel üretimlere ev
sahipliği yapıyor; sağlık sektöründe
aile hekimleri yazılımı, hayvancılık
sektörü için hayvan takip sistemi,
coğrafi bilgi sistemleri yazılımı,
internet üzerinden TV yayını yapan
sistem, insan elinin ulaşamadığı,
zorluk derecesi yüksek ve tehlikeli
yerlerde boyama ya da kritik
işlemleri yapabilen quadcopter,
yeni dökülen betonun 2 saat içinde
kalitesini ve mukavemetini ölçen
cihaz, engelliler için sesli komutlarla
hareket eden, telefon araması ve

mesajlaşma gerçekleştirebilen
internete erişim sağlayan tekerlekli
sandalye, fizik tedavi hastalarına
evlerinde egzersiz yaptıran ve
yaptıkları hareketlerin doktorlar
tarafından izlenmesine olanak
sağlayan aygıt...
Fırat Teknokent bünyesinde açılan
Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve
Doküman Birimi de; firma sahipleri,
akademisyenler ve girişimcilerin
ürettiği ürün veya bilgiyle ilgili
ihtiyaç duyabilecekleri marka,
patent, faydalı model, endüstriyel
tasarım, coğrafi işaretler, entegre
devre belgeleri gibi konularda
uzman kişilerden bilgi alabilmelerine
olanak sağlıyor.



Proje Adı



Yürütücü Kurum

Girişimci İşgücünü
Çevreleyen Fırat Gökkuşağı
Projesi (FIRASET)
Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı – Bilim ve
Teknoloji Genel Müdürlüğü
Bütçe

 6.768.686 Avro
 Hedef
Araştırma ve teknolojik

geliştirme ile inovasyon
girişimini desteklemek
için Teknoloji Geliştirme
Bölgesinin fiziksel altyapısını
oluşturarak Elazığ Teknopark
Bölgesel İnovasyon
Merkezinin kurulması.
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008 yılında Sanayi Bakanlığı’nın AR-GE Genel Müdürü bizi Ankara’da bir toplantıya davet

etti. 13 tane teknopark gelmişti değişik illerden, genellikle Türkiye’nin cazibe merkezi
olarak bilinen illerdi. Rekabetçi Sektörler Programlarını ve verilen destekleri anlattılar
bize. Mevcut imkanları anlattılar ve Avrupa Birliğiyle ortak, ilinizde bu konuyu desteklemek
istiyoruz dediler. Sonraki aşamalarında biz bizden istenenlerin hepsini yerine getirmeye
başladık. Bir sonraki toplantıda sayı 6’ya düşmüştü. Üçüncü toplantıya geldiğimizde 4
civarındaydı iller. Daha sonrasında sürecin ilerleyen kısmında, özellikle Türkiye’deki Avrupa
Prof. Dr. Erhan Akın
Birliği Türkiye Delegasyonu ile müzakereler oldu. Bu proje bu ilde yürütülebilir mi konusu
Fırat Teknokent Genel
Müdürü
gündeme geldi. Ondan sonra AB’den, Brüksel’den bir yönetici geldi. Onun huzurunda tekrar
bir değerlendirme toplantısı yapıldı. Bu arada sayımız 3’e düştü: Gaziantep, Kayseri ve Elazığ.
Özellikle Bakanlığın IPA biriminin desteğini alarak hazırlıklarımızı sürdürdük. Bu noktanın altını çizmek lazım çünkü
bu uygulama hem Bakanlık tarafında yeniydi, hem de bizler detaylarını bilemiyorduk. Dolayısıyla bizim elimizden
tuttu Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda görevli arkadaşlar. Bu projenin gerçekleşmesini biz çok istiyorduk, onlar
da çok istiyordu. Ama bu 3 teknopark içinde en ilginç konumda olan bizdik. Çünkü bizim şirket yapılanmamız yoktu.
Yani fiili bir teknoparkımız yoktu. Biz o zaman Elazığ ilindeki yöneticilerin uyumuyla projelerimizi, şirket olmadan
inisiyatif alınarak çizdirdik. İmar planımızı yaptırdık, bina projelerini yaptırdık, şirket kurulduktan sonra ödemelerini
yapmak üzere. Bu bizi hazır kıldı. Biz bir proje yapacağız, bu kadar yatırım gelecek Elazığ’a dediğimizde gülümseyenler
oluyordu. Buradan çok iyi işler çıkacak dediğimde hiç inanan görmedim şu güne kadar. En temel zorluk oydu, çünkü
süreç uzundu. Yeterli hazırlık yoktu, sonradan daha organize olduk, deneyimli hale geldik. Elazığ’da teknopark olmaz
düşüncesi vardı. Biz o algıyı da bir şekilde olur şeklinde değiştirdik. O süreç içerisinde biz bir taraftan projeyi yürütürken
projeden dolayı binamız olacak diye düşünüp diğer parametreleri hiç devre dışı bırakmadık. Ve yapılabilecek bütün
işleri Bakanlık imkanlarıyla yaptık. Dolayısıyla şu an geldiğimiz noktadan baktığımızda Fırat Teknokent beklenmedik
bir gelişme gösterdi. Yeni binamıza kadar olan bütün binalar şu anda yüzde 100 dolulukla çalışıyor.
Biz teknoparkı 400 Bin TL nakdi sermaye ile kurduk. Bugüne kadar yaptığımız yatırımlarla 25-30 Milyon TL kadar bir
değere ulaştık. Dolayısıyla bizlere ortak olanların payları değerlendi. Haliyle de Elazığ’a büyük bir değer sağlandı.
Fiziksel olarak en iyi teknoparklardan bir tanesiyiz. Bu da Rekabetçi Sektörler Programından aldığımız destek sayesinde
ortaya çıktı.
Başlangıçta bizim girişimcilere ihtiyacımız vardı, 5 firmayı kendi yakın arkadaşlarımdan ve öğrencilerimin kurduğu
şirketlerden oluşturduk. Dolayısıyla bir adım atınca arkasının gelmesi gayet kolay oldu. Bunların içerisinde çok güçlü
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olanlar da vardı. Dolayısıyla nüveyi doğru oluşturduğumuzu düşünüyoruz. İlk 5 firmanın arkasından onlara bakıp gelen
özellikle akademisyen ağırlıklı ve proje alan arkadaşlar oldu. Bu da zaten başkalarının uzaktan göremediği ama bizim
içerden gördüğümüz karttı. Dışardan bakıldığı zaman Elazığ’ın sanayisi zayıf olduğu için, burada bu kapasite oluşmaz
diye düşünülüyordu, oysaki ben Elazığ’daki üniversitenin, Fırat Üniversitesi’nin gücünün farkındaydım. Bu gücün doğru
yönlendirilmesiyle çok yüksek bir profil çıkacağını düşünüyordum ve hala düşünüyorum. Biz bunun çok az bir kısmını
kullanabildik. Çünkü burada yaklaşık 40 yılı aşkın bir süredir bir üniversite birikimi var. Çok renkli bir birikim olarak
gelişmiş. Bunu girişimciliğe yönlendirdiğimiz zaman da sonuç veriyor. Bu sonucu şuradan da gözleyebiliyoruz; Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın programı olan Tekno Girişim Sermaye Desteğinde Türkiye’deki en iyi 8. üniversiteyiz.
Elazığ ilinin girişimcilik profili de Türkiye ortalamasının çok üzerinde bir yerde. Buna rağmen Elazığ’ın nitelikli göç
verdiğini de söylemek lazım, altını çizmek lazım. Teknoparkın daha da büyümesi, Elazığ’ın verdiği bu nitelikli göçün
engellenmesi anlamına gelecek.
AB’den çok özel destek bulduğumuzu söyleyeyim. Bu benim çok keyifle söyleyeceğim bir şey. Çünkü bizim projemiz
Türkiye’de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklediği projeler
arasında ilk gerçekleştirilenlerden biri. Ve neredeyse en sorunsuz, en fazla verim alacak şekilde gerçekleştirdik. Bu
şekilde oluşturduğumuz algı AB Delegasyonunda ve Bakanlık tarafında fevkalade pozitif algılanıyor. Bizi deneyim
paylaşmak için sık sık davet ediyorlar.
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en teknokentin kurulduğu yıldan beri bu işin içindeyim. Teknokentin artık neredeyse
bütün işleriyle ilgileniyorum; kiralama olabilir, girişimcilik eğitimi olabilir, idari işler
olarak firmaların sorunlarıyla da ilgileniyorum. En uygun çözümü bulmaya çalışıyorum.
Ama asıl şu anda hedeflediğimiz nokta teknoloji transfer ofisinde benim sorumlu olduğum
modül fikri. Bu sınai mülkiyet haklarıyla ilgili olan modül. Özellikle sahibi hoca olanların
firmaları çok yoğunlar. Ama biz istiyoruz ki bunların arasında hem bir fikir alışverişi olsun
hem iş bazında paslaşma olsun. Bizim bu kapsamda yaptığımız bir şey var: Mümkün olduğu Sema Akın
kadar tüm aktörler için biz kaynaştırma partisi düzenliyoruz. Bu anlamda birbirleriyle bir Fırat Teknokent Teknoloji
sinerji oluştursunlar istiyoruz. Metre kare başına ortalama 11 lira artı KDV kira alıyoruz. Eğer Transfer Ofis Yöneticisi Makina Mühendisi
tekno girişim üzerine destek alan bir firmamız varsa ona da kendimiz ayrıca destek veriyoruz.
Kabaca 30m2’lik bir işletme aylık 390 lira gibi bir kira ödüyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının tanıdığı muafiyetler sayesinde, eğer bir firmamız yazılım üretiyorsa, o firmamız, çalışan yazılımcılarının
SGK’sı için de destek alıyor ve yazılımın ilk sürümünü satarken,
lisansını satarken Kurumlar Vergisi ve Gelir Vergisinden muaf
oluyor. KDV’den de muaf. Dolayısıyla teknoparktaki bir yazılım
üreticisi, KDV’den muaf olduğu için, kamu ihalelerinde bir adım
öne çıkmış oluyor. Diğer taraftan Ar-Ge yapan firmalarımızın
ilk örneği yapmaları durumunda onlar da bu istisnalardan
yararlanıyorlar. Bu da çok ciddi bir avantaj. Bence bu bilinenlerin
yanında esas avantaj şimdi devletin sağlamış olduğu teknolojik
yatırım desteği, teknoparklardaki üretim desteği gibi destekler.
Neredeyse desteğin limiti yok. İlk yapılandığımız binada zaten
işlikler tamamen dolu olarak başladık. Orayı bir iş adamımız
hibe olarak yapmıştı. Talep fazla olunca Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın Rekabetçi Sektörler Programı desteğiyle
iki katlı betonarme bina yaptırıldı. Yani ihtiyaç oldukça büyüdü.
Bir talep daha olsun, bütçe bulup yeni binamızı yapalım. Burada
şöyle bir avantajımız var artık, hatta il dışından da talepler
alıyoruz. Yani sadece yereldeki akademisyen firmalarımız yok.
Hatta geniş alan isteyen firmalar da oluyor, böyle giderse bu
binanın da çabuk dolacağını düşünüyorum.
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irmamız Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında kurulan Teknokentte Ar-Ge
inovasyon çalışmaları yapma amacıyla kuruldu. İlk olarak online yazılım sistemleri
üzerine bir proje yaptık. Şu anda onu kullanıyoruz ve bir uluslararası hakemli dergimiz
var. O derginin bütün yazılımlarını ve makale kabul süreçlerini buradan yürütüyoruz. Diğer
projemiz de KOSGEB destekli. Betonun nihai mukavemetinin ölçülmesi konusunda. Betonun
ilk iki saat içindeki bazı fiziksel kimyasal reaksiyonu üzerinden, betonun nihai mukavemetinin
ölçülmesi konusunda bir cihaz üzerinde çalışıyoruz. Son aşamaya geldik, yüzde 97-99 Yrd. Doç. Dr. Cevdet
doğrulukla ölçümleri yapıyoruz. Bu bölgeden bir dünya markası cihaz çıkar diye tahmin Emin Ekinci
ediyoruz. Malum Türkiye bir deprem ülkesi, kentlerimizin büyük kısmı 1 ve 2. Derece deprem Fırat Üniversitesi
Teknoloji Fakültesi, İnşaat
kuşağı üzerinde bulunuyor. Binaların kalitesi, önemli ölçüde kullanılan betonlarla bağlantılı. Mühendisliği
Eğer sizin betonunuz kaliteli ve yüksek mukavemetliyse binadan da yüksek performans
bekleyebilirsiniz bir deprem anında. Eğer betonun mukavemeti çok düşükse yapacak bir şeyimiz yok. Ondan sonra
binaların güçlendirilmesi devreye giriyor. İşin başındayken yüksek mukavemetli beton kullanımı tarafları memnun
edecektir. Sektörde bazen düşük mukavemetli beton kullanımının önüne geçilecektir. Binalar tekrar güçlendirmeye
tabi tutulduğunda ulusal servet, milli değerlerimiz bunlar hep kayboluyor, bunlar ciddi maliyetler. Taraflar arasında
ciddi hukuk mücadeleleri devam ediyor. Bunların da önüne geçilmiş olacak. Bu proje bu sektörün inovasyonu olarak
düşünülebilir, yenilik çünkü. Beton üreticileri önce sıcak bakmadılar; inşaata gittiğimizde neden geldiğimizi sordular.
Kabullenme ve hoş geldin deme konusunda zorlandılar. Ama mukavemetler doğru ölçüldüğü zaman da diğer inşaata
bekliyorum haber vereceğim demeye başladılar.
Teknokentle biz 2013’te tanıştık. Arkadaşlarımızın projeleri de vardı teknokentte. Tabii akademisyen olarak sanayi
sektörüyle temas kurmak için teknokentler bir açılım kapısı gibi. Bu bize güvence veriyor bir, sahip olduğumuz bilgiler
serbest piyasada karşılık buluyor iki. Şimdi işin ilginç bir tarafı var. Mesela teknokentte ağırlıklı olarak, bilgisayar
elektronik gibi konular var, biz inşaatçıyız. Bu arada Fırat Teknokent Transfer Ofisinden de epey destek aldık. İşbirliği,
iş kurma ve sair. Bunlarla ilgili eğitimler, bir projeyi uluslararasılaştırma çalışmaları, patentleme çalışmaları. Birinci
projenin markasını aldık. Markamız da var artık.

2

013 yılından beri teknokentteyiz. Burada sesle
kontrol edilebilen tekerlekli sandalye geliştiriyoruz.
Ürünümüzün adı Akıllı Sandalye. Sesli komutlarla
hareket edebiliyor. Telefon araması ve mesajlaşmayı
da sesli komutlarla gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda
dokunmatik ekranlarla da tüm bunları yapabiliyor. Şimdilik
beta aşamasında ama internete
girme sosyal ağları kullanma
gibi özellikleri de ekliyoruz. Şu
an prototip aşamasında. Bunu
sattık aslında ama hala geliştirme
aşamasında olduğu için ürün
bizde. İzmir’de bir firmaya sattık, hatta birlikte Engelsiz Yaşam Fuarına gittik. Ürünümüzü
orada tanıttık. Şu an engelliler için kullanılır durumda değil ama TÜBİTAK’la devam ediyoruz Sevgi Koçak
geliştirmeye. Şirketimizin kurucusu Onur Aydın’ın teyzesi var MS hastası, ondan esinlenerek Bilgisayar Mühendisi Onpeta
bu projeyi yazdı. Teknokentte bulunmaktan da çok memnunuz.
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urada gördüğünüz gibi Kinekt üzerinde çalışıyoruz. Fizik tedavi hastalarının hareketlerini kontrol etmeye
çalışıyoruz. Bir arkadaşımızla beraber düşündüğümüz bir iş fikriydi. Yeni yeni şeyler ekleyerek mevcut duruma
getirdik. Etrafımızda olan eksiklikleri görmeye çalıştık. İnsan hareketlerini algılayan bir cihaz olduğu için bizim
arka tarafta çok da komplike bir yapı oluşturmamıza gerek kalmıyor. Biz sadece kendi iş disiplinimizle orijinalleştirmeye
çalışıyoruz bu durumu. Fizik tedavi süreci biraz kısa oluyor genelde. İyileşme süreci bitmeden genelde tedavi süreci bitiyor.
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Devlet hastanelerinden ya da diğer kurumlardan bu
desteği aldığınızda 1 yıl boyunca maksimum 33 gün
boyunca alabiliyorsunuz. Diyelim ki bu destek bitti, ne
olacak o zaman? Tamamen iyileşemediniz, o zaman
bu tarzda bir yapıyı alıp evde de devam edebilirsiniz,
ya da fizik tedavi merkezlerine gidebilirsiniz. Bizim
yaptığımız iş burada tedavinizi bu cihaza eklemek,
bu cihaz üzerinden devam ettirmek. Belirli hareketler
için belirli açı değerleri vardır. O açıyı tutturduğumuz
anda hareket doğru yapılmış olur. Sistem üzerinden
de hareketin ön gösterimini
yapan bir videomuz olacak.
Aynı şekilde o video yan
tarafta oynarken, siz de Kinekt’le o hareketi yapmaya çalışacaksınız, Kinek sizi yönlendirecek.
Bu sistemin hem doktor hem de hasta tarafı var. Siz hasta olarak bu sistemi alıp, doktordan
bağımsız evinizde de kullanabilirsiniz. Biz bu yazılımları fizik tedavi merkezlerine de verdik.
Ne olabilir, hasta hareketleri yapar, doktor tanımlar, teşhisini koyar, günlük belirli bir saatte 10
kez şu hareketi yapsın der. Hasta hareketleri yapar ekranda doğru ve yanlış yaptığı hareketleri Figen Önün
görür. Doktor da hastasının hareketlerini doğru yapıp yapmadığını kendi bilgisayarından Bilgisayar Mühendisi Fizyokin

görür.

B

iz 2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknogirişim sermayesi
desteğinden bu firmayı kurduk. Fırat Teknokent bünyesinde Elazığ’da faaliyet
gösteriyoruz. Şirket ortağı olarak 2 arkadaşız. Şu anda ülke çapında akademisyen
olarak ticarete atılmış ve başarıya ulaşmış nadir firmalardanız diyebilirim. Faaliyet konumuz
elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi, eğitim sektöründe akademik hayata yönelik olarak
ihtiyaç duyulan deney setleri, eğitim kitleri ve cihazların tasarımı ve üretimi. Prototip imalatı.
Onun dışında baskı devre kart PC’de çizimi ve üretimi alanlarında faaliyet gösteriyoruz.
Yrd. Doç. Dr. Yavuz Erol
Piyasanın ihtiyacı olan özel cihaz ve devre tasarımlarını da yapıyoruz. Tekno girişim projesini
Fırat Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi,
başarıyla yürüttükten sonra TÜBİTAK projesine başvurduk ve 2013 yılında onaylanan projemiz
Elektrik-Elektronik
500 bin Lira destekle kabul edildi. Bu proje kapsamında led lambalarının sürücü devrelerinin
Mühendisliği Bölümü /
iyileştirilmesi ve yeni bir sürücü devrenin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kağıt üzerinde kalan
LEDMER
bir proje olmayacak, ilimizde faaliyet gösteren Jetled Led Ampul tesisindeki led lambaların
seri üretiminde kullanılacak. Şu anda Jetled marka ampullerin elektronik kısmının Ar-Ge faaliyetini yürütmekteyiz. Bu
yükü karşılayacak şekilde hem akademik hayatı sürdürmek hem de yeni cihazlar üretip, şirketin de kendi çarklarını
çevirmesini sağlamak kolay değil. Fakat her
firmada olduğu gibi bizde de ilk 5 yıl çok önemli
görülür. Ölüm vadisi olarak adlandırılan şirketin
önce dibe vurması sonra yükselişe geçmesi söz
konusu. Biz de sabrımız sonucunda yaklaşık 5.
Yıla gireceğiz. O süreci de sağ salim atlatıyoruz.
Burada tabii devlet kurumlarının vermiş
olduğu Ar-Ge desteğinin çok büyük bir payı
var. Başarılı olan, ticari zekası olan, ülkemize
memleketimize bir şeyler kazandırabilecek
kişilere verilen desteklerin boşa gitmediğini,
bir yerlerde olumlu katkılar sağladığını görmüş
oluyoruz. Bu bizim açımızdan bir örnek olma
vesilesi de sağlıyor.
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ilde 60 projeye yaklaşık 1.6 milyar Lira kaynak sağlayan
bu dev yatırım programımız altında yapılan çalışmalar,
elde edilen sonuçlar, mevcut ve gelecek dönemdeki
finansal destekler konusunda kamuoyunun bilgilendirilmesi için bir
dizi çalışma yürütüyoruz.
Bu çalışmaların bir ayağını da, sosyal medya kanalları aracılığıyla
yürüttüğümüz kampanyalar oluşturuyor. Programımızı,
desteklediğimiz projeleri, bu projelerle bölgenize sağlanan katkıları,
şu anki finansal destekleri ve KOBİ’lere yönelik çalışmaları Facebook
ve Twitter hesaplarımızdan takip edebilirsiniz.
https://www.facebook.com/RekabetciSektorlerProgrami
https://twitter.com/RekabetciSP
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İLK TANITIM FİLMİMİZ YAYINDA
Rekabetçi Sektörler Programını ve desteklenen projeleri kamuoyuna duyurmak amacıyla hazırladığımız tanıtım
filmini tamamladık. Üç proje bölgesinde yapılan çekimlerden derlenen filmleri, sosyal medya kanallarımızdan ve
web sitemizden izleyebilirsiniz.
Hatay, Kayseri ve Ordu’da gerçekleştirilen çekimlerin kamera arkasını, prodüksiyon ekibimizde yer alan Zeynep
Celep’in kaleminden sizlerle paylaşıyoruz.

KADİM KENTİN EN ESKİ MESLEĞİ: HAND MADE IN HATAY
Bilen bilir Hatay’da pek kışa rastlanmaz.
Akdeniz’in ılıman iklimi yıl boyu içinizi ısıtır. Neredeyse üç mevsim bahar yaşanı… Narenciye bahçelerinin renkliliği,
defne ağaçlarının esintisi ve Antakya’nın el değmemiş güzelliği sizi bir masalın içinde dolaştırır durur…
Ama bu yıl uzun bir aradan sonra ilk kez kış geldi Hatay’a… Hem de tam bir kara kış… Avanoslar beyaza büründü.
Beyaz da çok yakışmıştı ama ah, bir de şu soğuğu olmasa…
Soğuk ve karlı bir kış günü uçaktan iniyoruz. Antakya’da soğuk ilk kez tanıştığımız biri gibi karşımızda dikiliyor adeta.
Şöyle aceleyle bir selamlaşıp arabamıza biniyoruz.
Hatay’ın havasından mıdır, suyundan mı bilinmez; ama en eski zanaatlerin, en maharetli ustaların yetiştiği
topraklardır buralar. Hala devam eden mozaik işçiliği, taş ustalığı ve ahşap oymacılığı bunlardan en bilinenleri.
Medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin kesiştiği, yıllarca hemhal olduğu bir yerde aslında buna şaşırmamak gerek.
Biz ise bu kez ahşap ustalarının peşinden geldik buraya.
El yapımı klasik mobilyacılık Hatay’ın en kadim mesleklerinden biri. Bu sektör yüzyıllardır varlığını sürdürüyor.
Rivayet edilir ki; Hatay’da ahşabın öyküsü Anadolu topraklarında Hz.İsa’ya ilk inananlardan biri olan Habibi Neccar ile
başlar. Neccarın kelime anlamı marangozluktur ve Habibi Neccar da bir marangozdur. Bugün Hatay’ın merkezinde
tarihi bir camiye de adını verir Habibi Neccar. Ve neccarlık da o gün bugündür devam eder bu topraklarda…
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Hatay, Türkiye’de artık çok zor bulunan ahşap ustalarını yetiştirmeye devam ediyor. Fakat bugünün ustaları artık
sayıca çok az kalmış olsalar da, işlerini hala büyük bir şevk ve ilhamla yapıyor. Hatay’ın geleneksel motifleri de
yaptıkları mobilyalarda hayat buluyor.
Ahşap ustalarını Hatay’da Küçük Sanayi Sitesi içindeki mobilyacılar bölümünde buluyoruz. Küçücük atölyelerinde,
az sayıdaki makinalarıyla işlerine büyük emek harcıyorlar. Kendi söylemleriyle onlar; ‘Sadece ahşap oymuyor, aynı
zamanda ağaca hayat veriyorlar…’
Koşullar zor olsa da Hataylı ustaların maharetli ellerinden çıkan el oyması mobilyalar hem iç hem de dış piyasada
oldukça rağbet görüyor. Fakat sektörün en önemli sorunu; var olan altyapıyla üretimin, talebi karşılayamaması.
Bunun yanında markalaşma, tasarım ve Ar-Ge yatırımlarının eksikliği de diğer temel sorunlar.
Hatay’da artık tüm bu sorunlara çözüm getirecek yeni bir proje hayata geçiriliyor. Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa
Birliği’nin ortak finansmanıyla desteklenen “Hand Made In Hatay” Projesi…
Proje, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık
7.3 milyon Avro bütçeyle destekleniyor. Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı , Küçük Sanayi Sitesi, Hatay Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği ve Antakya Marangozlar ve Hızarcılar
Odası ortaklığında yürütülen projeyle artık küçük mobilya işletmeleri büyük bir ortak kullanım atölyesine ve son
teknoloji ekipmana kavuşuyor.
Böylece proje, Hatay’da mobilyacılara büyük bir nefes olacak ve rekabet güçlerini arttıracak. Elbette bu önemli proje
kelebek etkisi ile Hatay’da ve tüm Türkiye’de diğer sektörleri de kapsayacak biçimde önemli bir ekonomik ve sosyal
kalkınma da sağlamış olacak. Ve öyle görünüyor ki Proje, Hatay’ın adını sadece medeniyetlerin beşiği olarak değil,
mobilya sanatının da beşiği olarak tüm dünyaya duyuracak.
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TEKNOLOJİ EKİLEN BİR SERA
Eğer biraz nostalji yapacak olursak, Kayseri denince herhalde akla en çok Gesi Bağları geliyor. Türk müziğinin en
sevilen bu ezgisi kulaklarda çınlamaya başlıyor, hemen biraz mırıldanıveriyorsunuz. Gözünüzün önünde yemyeşil
uçsuz bucaksız üzüm bağları...
Ama bir zamanlar üzümüyle ünlü Kayseri’de Gesi bağları şöyle bir kenarda dursun, biz şehir merkezine doğru yola
çıkalım.
Kayseri, özellikle son yıllarda Türkiye’nin en
hızlı gelişen şehirlerinden bir tanesi. Geniş
ve muntazam caddeleri, yüksek binaları,
modern ulaşım ağıyla tıpkı bir Avrupa
şehrini andırıyor.
Erciyes Dağı’nın şehrin her yerinden
görünen görkemli manzarası da cabası.
Eğer yakın zamanda Kayseri’ye yolunuz
düşmüşse, hiç de abartmadığımı
anlamışsınızdır. Erciyes Dağı sayesinde
özellikle kış turizmi de şehri son derece
çekici kılıyor.
Elbette yalnızca turizm değil şehri bu kadar
geliştiren. İş dünyasının ve sanayinin kalbi
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de yine bu şehirde atıyor. Kayseri, neredeyse Türkiye’nin üretim üssü sayılıyor ve Anadolu şehirleri
içinde bu alanda başı çekiyor.
Aslında şöyle bir geçmişe yolculuk ettiğimizde Kayserili tüccarların bu başarılarının kadim
tarihlerinde saklı olduğunu anlıyoruz. Çünkü o zamanki adıyla Karum Kaniş denilen Kayseri, eski
dünyanın ünlü ticaret merkeziydi. Günümüzden dört bin yıl önce, Kuzey Mezopotamyalı/Asurlu
tüccarlar bu topraklarda yaşıyordu.
Bugün de Kayseri için bu anlamda değişen pek bir şey yok. Kayseri hala ticaretin can
damarlarından biri ve altyapısıyla dünya çapında bir rekabet gücüne sahip.
Şimdi özelliklerine bir yenisini daha ekliyor: Teknoloji...
Üreten şehir Kayseri yılların bilgi birikimini artık teknolojiyle buluşturmaya hazırlanıyor. 8 yıl önce
faaliyete geçen Teknopark ile zaten bu adım atılmıştı.
Şimdiyse Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti ortaklığıyla desteklenen ve Kayseri ile birlikte
bölge illerine de hizmet veren Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezinin fiziksel
altyapısını oluşturacak bir proje hayata geçiriliyor.
Rekabetçi Sektörler Programı çatısı altında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yürütülen Bölgesel İnovasyon Merkezi Projesiyle, başta Erciyes Üniversitesi olmak üzere,
üniversitelerin teknolojik altyapı ve bilgi birikimleri sanayinin hizmetine sunuluyor. Aynı zamanda
Ar-Ge çalışmalarında ihtiyaç duyulan bilimsel destek sağlanıyor.
Projeyle, akademisyen ve sanayicilerin patent ve ticarileşme çalışmaları da desteklenecek ve bu
alanda sıklıkla karşılaşılan zorlukların da üstesinden gelinmiş olacak.
Proje aynı zamanda üniversite öğrencilerinin Erciyes Teknopark firmalarında çalışmalarını, bitirme projelerini
Teknopark firmalarıyla ortak yürütmelerini sağlayarak öğrencilerin çalışma hayatıyla erken tanışmalarını da
hedefliyor.
Projenin şimdiden çok fazla çıktısı olduğu ortada. Görünen o ki bundan sonra Kayseri’nin adını hem iş dünyasında
hem de teknoloji üretiminde çok daha sık duyacağız.
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ORDUNUN ARILARI UÇSA YUKARI UÇSA…
Doğanın tüm cömertliğini sunduğu bir coğrafya Karadeniz. Maviyle yeşilin birbirine bu kadar yakıştığı başka bir yer
var mı bilemiyorum.
Karadeniz’deki durağımız Ordu. Pırıl pırıl parlayan bir güneş karşılıyor bizi. Güneşin enerjisi, doğanın güzelliği ve mis
gibi bir hava… İnsan başka ne arar ki hayatta? Ya da ne aramalı? Aklımızda sorular, Ordu’nun bir dağ köyüne doğru
usul usul yola çıkıyoruz. Yukarıya doğru çıktıkça kuşbakışı bir Ordu manzarası hepimizi büyülüyor.
40 dakikalık bir yolculuktan sonra Ulubey ilçesine bağlı Şıhlar köyüne varıyoruz. Karşımızda yemyeşil dağ eteklerine
serili, uçsuz bucaksız görünen beyaz arı kovanları parlıyor.
“Karadeniz için doğa hayattır” diyor Nurten Abla. Hakkı var, Karadeniz için doğa hayattır, ekmek parasıdır, yaşam
sevincidir. Geldiğimiz Şıhlar köyünde de bu durum tam olarak böyle. Çünkü bu köyde insanların geçim kaynağı
arıcılık.
Aslında arıcılık, Ordu’nun genelinde yıllardır varlığını sürdüren bir meslek. Burada genellikle gezginci arıcılık yapılıyor.
Bir koloniden daha fazla ürün alabilmek ve bitkilerde tozlaşmayı sağlamak amacıyla kovanların bir yerden başka bir
yere taşınmasına “gezginci” arıcılık deniliyor.
Arıcılık yapılan bölgede, çiçeklenmesi kısa süren
az sayıda ballı bitki varsa gezginci arıcılık yapıp,
kovanları nektar ve polen kaynakları yönünden
zengin başka yerlere taşımak gerekiyor. Ve bu
sayede, değişik zamanlarda değişik bitkilerden
yararlanılarak daha çok ürün almak da mümkün
oluyor.
Ordu’da arılar, kış mevsimini kovanlarının içinde
geçiriyor. Baharın gelmesiyle birlikte ise, tam bir
Türkiye turuna doğru yola çıkıyorlar. Açıkçası
bunu duyunca insanın kıskanası geliyor!
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Arıcılık deyince doğru bildiğimiz yanlışlardan biri balın değeri konusunda. Size bir arının en değersiz ürününün bal
olduğunu söylesem herhalde pek çoğunuzu oldukça şaşırtmış olurum. Ama merak etmeyin bunu balın değersiz
olduğunu değil, arının çok daha değerli başka ürünleri de olduğunu anlatmak için söylüyorum. Arı sütü, polen ve
propolis ve birçok hastalığa iyi gelen ilaç yapımında kullanılan arı zehiri… Bir arının ürettiği en önemli hazineler…
Peki bu hazineleri biz Türkiye’de yeterince değerlendirebiliyor muyuz? Aslında Türkiye’de bunun için bir tesis var.
Şu anda, Ordu’da Arıcılık Araştırma İstasyonu bulunuyor. Fakat altyapı ve teknolojik eksiklikler bu tesisin verimli
kullanılmasını engelliyor.
Arıcılıktaki bir diğer sorun da bal üretimi. Türkiye, dünyada bal üretimi bakımından ikinci sırada geliyor. Fakat ne
yazık ki, bal ihracatında bu avantajlı konumumuzu kullanamıyor ve 18. sırada yer alıyoruz.
Tüm bu olumsuzluklar elbette kulağa pek hoş gelmiyor ama karamsarlığa kapılmaya gerek yok. Çünkü iyi haberi
sona sakladım. Artık Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortaklığında hayata geçirilen bir projeyle tüm bu
sorunların üstesinden gelme fırsatımız var.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Ordu’da “Arım,
Balım, Peteğim” projesi hayata geçiyor.
Yaklaşık 10 milyon Avro bütçeye sahip proje ile Ordu’da bulunan Arıcılık Araştırma İstasyonuna ek olarak 4 bin
700 metrekare alan üzerine teknolojinin ağırlıklı olarak
kullanılacağı yeni bir tesis kuruluyor. İçerisinde bal paketleme
birimi, polen, arı sütü ve propolis gibi ürünlerin de işleneceği
laboratuvarları bulunan bu tesis sayesinde bilimsel çalışmalarla
arıcılıkta verimin artırılması planlanıyor.
Ayrıca proje ile arı ürünleri ihracatı için olmazsa olmaz kalite
belgesi de verilecek. Böylece Türkiye’deki arıcıların rekabet
gücü arttırılırken, ülkemiz de elindeki bu hazinenin değerini
herkese duyuracak.
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PROGRAMIMIZDAN HABERLER
ANKARA

Rekabetçi Sektörler Programı Teknik Yardım Projesi Tanıtıldı

R

ekabetçi Sektörler Programı Teknik Yardım Projesi, AB Delegasyonu
temsilcileri, akademisyenler, sektör temsilcileri, basın mensupları
ve çeşitli bakanlık yetkililerinin katılımıyla Ankara’da Şubat ayında
gerçekleşen bir törenle kamuoyuna tanıtıldı.
Törenin açılış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa
Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ünal Gündoğan Türkiye-AB ilişkilerinin
tarihsel seyrine değinirken, mali işbirliğinin ilişkilerde önemli bir boyut
olduğunu ifade etti. Programın ana hedefinin rekabetçiliği artırmak ve
girişimciliği desteklemek olduğunu belirten Gündoğan, Programın yeni
dönemi için çalışmalara başladıklarını da hatırlattı. Mali yardımların sektör
yaklaşımlı olarak verileceğinin altını çizen Gündoğan, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığının rekabetçilik alanında otorite kurum olarak belirlendiğini ve bunun
kendilerine ciddi bir sorumluluk yüklediğini söyledi. Bu projeyle program
otoritesi olan Bakanlığın ilgili birimlerinin kapasitelerinin geliştirilmesinin
hedeflendiğini belirten Gündoğan, 4.6 Milyon Avro bütçeli Proje ile eğitim,
danışmanlık gibi hizmetlerin sağlanacağını ve ihale birimlerine de teknik
destek verileceğini kaydetti.
AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı, Mali İşbirliği Altyapı- Sosyal ve Bölgesel
Projeler Bölümü Başkanı François Begeot da AB’nin Türkiye’ye sağlamış olduğu
yardımların sistematik düzenini sağlamak istediklerini belirtti. Bu projeyle
Bakanlığa verilen kapasite geliştirme desteğinin devam edeceğini açıklayan
Begeot , bölgesel politika geliştirme ihtiyacının AB’nin ilk genişleme sürecinde
hissedildiğini hatırlattı. İrlanda örneğini vererek, İrlanda’nın 70’lerdeki rekabet
gücüyle şimdiki gücü arasında ciddi fark olduğunu belirten Begeot bu farkın,
geliştirilen bölgesel politikalar sayesinde kapandığını belirtti. Türkiye’nin
rekabet gücünün artacağını ve bunun en önemli adımının iş dünyası ve
girişimciliğin desteklenmesi olduğunu kaydeden Begeot, “Avrupa’da bir
kriz yaşanıyor ama bunun en temel çözümü iş dünyası ve girişimciliğin
güçlendirilmesidir” dedi.
Teknik Yardım Projesi Ekip Lideri Richard Philips, proje kapsamında iş yükü
analizleri yaptıklarını belirterek eğitim stratejileri geliştirmenin yanı sıra,
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satın alma ve ihale süreçlerinde teknik destek sağladıklarının altını çizdi.
Sadece Bakanlığa değil, nihai yararlanıcılara da ulaştıklarını anımsatan Philips,
doğrudan harcama ve sözleşmeler gibi konularda yasal danışmanlık desteği
verdiklerini belirtti.
ESEP İş Geliştirme Direktörü Gordon McLaren ise, İskoçya’da yapısal fonların
yönetimi üzerine çalışan ESEP firmasının bu ülkedeki tecrübesinden örnekler
verdi. Araştırmanın ticarileştirilmesi konusunda İskoçya’da edinilen tecrübenin
Türkiye için de yararlı olabileceğini kaydeden McLaren, bilgi ekonomisi
oluşturulması gerekliliğinin üzerinde durdu.
Ordu Arıcılık İstasyon Müdürü Feyzullah Konak teknik yardım projesinden
istifade etmeye çalıştıklarını ve arıcılık sektörünün rekabet gücünü artırmayı
amaçladıklarını söyledi ve bu kapsamda kendilerine verilen teknik desteğin
önemini vurguladı.
“Dezavantajlı Bölgelerde İş Ekosisteminin Geliştirilmesi” başlıklı bir sunum
yapan Özyeğin Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ümit Özlale şunları kaydetti:
“2023 hedeflerinin gerçekleştirilebilmesi için rakiplerimizin kapasitesine ve
kabiliyetine sahip olmamız gerekiyor. Bunun için bir reform süreci kaçınılmaz.
Bu reform süreci için öncelikle hangi sektörlerin destekleneceğine cevap
verilmesi gerekiyor. Bu soru aslında bilim, sanayi ve teknoloji politikalarının
temelini oluşturuyor.” Konuşmasında ayrıca üniversite- sanayi işbirliğinin
önemine de değinen Özlale, bu planlar yapılırken, bölgesel farklılıkların
gözetilmesi gerektiğini belirterek bu sayede her bölgenin avantajlarının öne
çıkarılabileceğini kaydetti. İnovasyonun gerekliliğine dikkat çeken Özlale
inovasyonun dikte edilebilen bir şey olmadığını inovasyon için düşünce
sisteminin değişmesi gerektiğini söyledi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre
Karaosmanoğlu ise, bölgesel kalkınma alanında Türkiye’nin hızlı ve kararlı
adımlar attığını belirterek AB-Türkiye mali işbirliği altında sağlanan IPA
fonlarının daha etkin kullanımının hedeflendiğini belirtek “Sadece bizim gayret
göstermemiz yetmez. AB Türkiye Delegasyonu ve nihai yararlanıcıların da aynı
gayreti göstermesi gerekir. Bakanlık olarak paydaşlarla işbirliğinin öneminin
farkındayız. Birliktelik ruhunu yakalamaktan memnuniyet duyuyoruz. Ancak
ihale süreçlerinin hızlanması gerekiyor. Bu nedenle hem Delegasyonun hem
de faydalanıcı kurumların karar alma mekanizmalarının hızlandırılması şarttır”
şeklinde konuştu.

AB Komisyonu Rekabetçi Sektörler Programı 2014-2016
Bütçesini Onayladı

A

vrupa Birliği Komisyonu, Türkiye için hazırlanan “Rekabetçilik ve Yenilik
Ülke Eylem Programı Uygulama Kararını” 11 Aralık 2014 tarihinde

kabul etti. Bu karar ile 2014-2020 dönemi için hazırlanan Operasyonel
Programın 2014-2016 yıllarına ait bütçe planlaması tamamlanmış oldu. Bu
planlamaya göre, Operasyonel Program altında desteklenecek yeni projeler
için Avrupa Birliği 2014 yılı için 37,4 milyon Avro, 2015 ve 2016 yılları için de
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46,2’şer milyon Avro kaynak ayırdı. Rekabetçi Sektörler Programnın, 2014-2020
yıllarını kapsayacak yeni uygulama dönemi için belirlenen toplam bütçesinin
405 milyon Avro olarak gerçekleştiği bildirildi.
Yeni dönemin ilk 3 yılı için onaylanan bütçelerle, AR-GE ve inovasyona yönelik
projeler başta olmak üzere ülkemizin rekabet gücünü artırmaya yönelik,
Türkiye’nin tüm bölgelerinden gelecek farklı alanlardaki projelere mali kaynak
sağlanması planlanıyor.
Bu alanlar şöyle sıralanıyor:


Sanayi altyapısının geliştirilmesi, KOBİ’lerin desteklenmesi



Kümelenme, ağ oluşturma ve KOBİ’lerin küresel piyasalarda
rekabetçiliğinin artırılması



Hizmet sektörünün, yaratıcı endüstrilerin altyapısının
desteklenmesi ve geliştirilmesi



KOBİ’lerin finansmana erişiminin desteklenmesi ve finansal
araçların çeşitlendirilmesi



Araştırma kapasitesinin güçlendirilmesi, Ar-Ge ve yenilik
altyapısının geliştirilmesi



Ar-Ge ve yeniliğin ticarileştirilmesi



Teknoloji transferinin teşvik edilmesi



Sosyal yenilik projelerinin desteklenmesi



Üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi.

Avrupa Birliği ve Türkiye mali işbirliği ile yürütülecek program sayesinde, ülke
içindeki bölgesel gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, KOBİ’ler öncülüğünde
ülkemizin rekabet gücünün artırılması ve daha yüksek katma değere sahip
ürün ve hizmetlerin dünya pazarlarına sunulması hedefleniyor.
Önümüzdeki aylarda Türkiye’nin farklı illerinde düzenlenecek organizasyonlarla
ilgililere yeni dönem destekleri, öncelikli alanları ve kimlerin bu desteklerden
faydalanabileceğine ilişkin bilgilendirme yapılması planlanıyor. Bu toplantılara
ilişkin detaylar ve program www.rekabetcisektorler.org adresinden
duyurulacak.
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ELAZIĞ

Fırat Teknoloji Transfer Ofisi Gelişimi Çalıştayı

B

ilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı altında desteklenen ve Fırat Teknokent’te
yürütülmekte olan FIRASET Projesi kapsamında Fırat Teknoloji Transfer
Ofisi Gelişimi Çalıştayı yapıldı. Üniversite-sanayi işbirliğini sağlayan en önemli
köprü olan Fırat Teknoloji Transfer Ofisi’nin gelişimine ilişkin konuların ele
alındığı çalıştaya Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ,
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ali Şekerdağ ile İl Özel İdare Genel
Sekreteri Nazif Bilginoğlu’nun yanı sıra Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı,
TUBİTAK, AB Delegasyonu, diğer Teknoloji Parkları ve Teknoloji Transfer
Ofisleri, öncelikli ulusal fonlama organizasyonları, Fırat Teknokent paydaşları,
bankacılık ve ticaret sektörleri temsilcileri ve yatırımcılar katıldı.
Fırat Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kutbeddin Demirdağ, üniversite-sanayi iş
birliği kapsamında yürütülen çalışmaların kısa zamanda meyvelerini vermeye
başlayacağını belirterek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren üniversitemizin
sahip olduğu bilgi, deneyim ve insan kaynaklarının öncelikle bölgemiz, sonra
ülkemiz ve nihayetinde uluslararası düzeyde paylaştırılması, ticarileştirilmesi
odak noktamız olmuştur. 40 bine yaklaşan öğrencisi ve bin 650 civarında
akademisyeni ile kentimizin omurgasını oluşturan Fırat Üniversitesi, adını
aldığı Fırat Nehri’nin bereket kaynağı olarak algılanması gibi bilgi üreten,
yayan ve faydaya dönüştüren bir kurum olmak istemektedir. Bu konudaki
çabalarımız ile üniversitemizdeki mühendislik fakülteleri ilk 10 üniversiteden
biri konumunu 3 yıldır korumaktadır. Üniversite kentimizin sunduğu yaşam
kalitesinin arttırılması çabaları sonuç verdiğinde çok daha nitelikli tercih
alan bir üniversite olmak hedefimizdir. 2009 yılında faaliyetine başlayan Fırat
Teknokent bünyesinde yürütülen çalışmalar ve yönetim olarak üniversitesanayi işbirliğine verdiğimiz destekler akademisyenlerimizin önünü açmaya
yönelik olmuştur. Bu amaçla uluslararası şirketlerin işbirliğini sağlamaya
çalıştığımız gibi, ulusal bazda THY Teknik A.Ş, Havelsan, Aselsan gibi ondan
fazla kuruluş ile akademik bazlı, üniversitemizin imkanlarını gösteren
çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kısa zamanda meyvelerini vermeye
başlayacaktır” şeklinde konuştu.

HATAY

Mobilyacılığı Geliştirme (Hand Made in Hatay) Projesi Teknik
Destek Toplantısı

R

ekabetçi Sektörler Programı kapsamında, Antakya Ticaret ve Sanayi
Odası (ATSO) tarafından yürütülmekte olan Antakya Mobilyacılığını
Geliştirme Projesi (ANMOGEP) Teknik Destek Bileşeni Faaliyet Toplantısı
Küçük Sanayi Sitesi Toplantı Salonunda yapıldı.
Toplantıya, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri, Hatay Büyükşehir
Belediye Başkan Vekili Serdar Güven, Antakya Belediyesi Başkanı İsmail
Kimyeci, Hatay Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kadir Teksöz, Küçük
Sanayi Sitesi Başkanı Mehmet Ali Kanlı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü
Sunday Balıkoğlu, Hatay Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Yavuz Gördük, ATSO
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Mehmet Alkan ve Sami Ekşi, ATSO Meclis
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Üyeleri ile Mobilyacılar Komitesi Üyeleri, Mobilyacı Üyeler,Teknik Destek
İhalesini kazanan Proje Grup Takım Lideri ve WYG Firması Uzmanları katıldı.
Açılış konuşmasını yapan ATSO Başkanı Hikmet Çinçin, proje kapsamında,
program ortağı olan Antakya Küçük Sanayi Sitesinin tahsis ettiği toplam
2098,8 m2’lik arsaya Mobilya Ortak Kullanım Tesisi (OKT) inşa edileceğini
ve bu sayede Hatay ilindeki küçük ölçekli el yapımı mobilya imalatçılarının
ileri teknoloji makinalar kullanarak ürünlerini daha kısa sürede, daha kaliteli
ve daha ucuza üretmelerinin hedeflendiğini kaydetti. Çinçin projeyle
mobilya imalatçılarının kurumsal ve operasyonel kapasitelerinin geliştirilip
iyileştirileceğini bu sayede de iş hacimlernini artacağı ve daha geniş bir pazara
hitap etmelerinin sağlanacağını söyledi.
HESOB Başkanı Kadir Teksöz ve Antakya Belediyesi Başkanı İsmail Kimyeci
de, ANMOGEP Projesinin Antakya mobilyacılığının gelişimi, dışa açılımı
ve markalaşması açısından son derece büyük bir öneme sahip olduğunu
vurguladılar.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sözleşme Yöneticisi Özden Karadağ da IPA
kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 562 başvuru yapıldığını,
bu başvurulardan 59 unun kabul edildiğini ve ANMOGEP’in de bu başarılı
projeler arasında olduğunu belirterek, 2014-2020 dönemin de açılacak yeni
Rekebetçi Sektörler Programında ATSO başvurusunu da görmek istediklerini
sözlerine ekledi.
Proje Grup Takım Lideri John Toner de yaptığı sunumda proje kapsamında
teknik destek bileşeni adı altındaki faaliyetlere ilişkin iş planını açıkladı.

SAMSUN

Lojistik Köy Projesi Onaylandı

L

ojistik Köy Projesi Onaylandı Avrupa Komisyonu’nun Lojistik Köy Projesi‘ni
Ocak ayında resmen onaylamasıyla lojistik sektörünün vazgeçilemez
kalelerinden biri olan Samsun merakla beklediği habere kavuşmuş oldu.
İhale süreçleri devam eden Samsun Lojistik Köy Projesi ‘nin inşaat işlerine
2015 yılı sonu itibariyle başlanması planlanıyor.
Dört farklı ulaşım seçeneği - denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolu- ve 5
adet Organize Sanayi Bölgesini içinde barındıran Samsun, Türkiye’nin kuzeygüney ve doğu-batı eksenlerindeki yük koridorunun da başlangıç noktası
olmasının yanı sıra Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkaslar’da yaşayan yaklaşık 400
milyon insan için de ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyeline sahip.
Samsun’un bu altyapısı ve potansiyelini değerlendiren Samsun Büyükşehir
ve Tekkeköy Belediyeleri, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret
Borsası, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı, Samsun Lojistik Köy Projesini geliştirdi.
AB-Türkiye ortak mali desteği ile yola çıkan 43.5 milyon Avroluk proje,
Samsun’u uluslararası bir lojistik merkez yapmayı amaçlıyor. Tüm alternatif
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yolların kesiştiği Tekkeköy’de yapılandırılacak olan merkez, bölgede yer alan
firmalara lojistik depo imkânı sağlayarak, işletmelerin rekabet gücünü de
artıracak.
Başta girişimciler olmak üzere toptancılar, tüccar, esnaf ve KOBİ’ler Lojistik
Merkezde kurulacak depolama tesisleri, yükleme boşaltma alanları, sosyal
tesisler ve idari binalardan yararlanabilecek. Bu hizmet sayesinde bölgedeki
KOBİ’lerin katma değerlerini ve dağıtım sektöründeki teknolojilerini
güçlendirerek rekabet edebilirliklerini artırması planlanıyor. Proje aynı
zamanda 2 bine yakın kişiye iş olanağı sağlayarak bölge halkına da ekonomik
anlamda destek veriyor.
Rekabetçi Sektörler Programımız mali desteğiyle Mardin Valiliği tarafından
yürütülen Sürdürülebilir Turizm Projesi 16-19 Nisan 2015 tarihlerinde, Mardin’in
dünya turizm haritasındaki yerini güçlendirecek önemli bir organizasyona ev
sahipliği yapıyor. 4 gün sürecek Mardin Turizm Festivali, Sokak festivallerinden,
konserlere, yöresel gastronomi örneklerinin icra edildiği etkinliklerden,
karnaval geçidine birçok farklı ve renkli etkinliğe sahne olacak.

MARDİN

Birinci Cadde Açılış Töreni ve Mardin Turizm Buluşması

T

oplam bütçesi 9.2 milyon Avroyu bulan ve Mardin sit alanı içerisinde
kalan Birinci Cadde boyunca uzanan dükkanların dış cephelerinin
yenilenmesini ve Mardin’in bir turizm markasına dönüştürülmesi için
gerekli pazarlama ve altyapı çalışmalarının yürütülmesini kapsayan Mardin
Sürdürülebilir Turizm Projesinin büyük bir bölümü tamamlandı. Elde edilen
sonuçların hem Türkiye hem de dünya kamuoyuyla paylaşılması ve sonuçların
yerinde görülmesi için Mardin Turizm Festivali kapsamında bir Turizm
Buluşması düzenleniyor. Aralarında önemli tur operatörleri, turizm ve seyahat
dergilerinin temsilcileri, turizm portallarının yazarları ve sahiplerinin de yer
aldığı ABD, Almanya, Kanada, Rusya, İsveç, İspanya, İtalya’dan katılımcılar,
ülkemizde turizm sektörünün güçlendirilmesi ve ekonomide rekabetçi bir
konuma erişmesi için yapılan çalışmaları yerinde görme ve tanıma fırsatı
yakalıyor.
Festival kapsamında, Rekabetçi Sektörler Programı desteğiyle yenilenen
Birinci Caddenin resmi açılışı da gerçekleştiriliyor. Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Fikri Işık tarafından gerçekleştirilecek açılışta, Bakanlığımızın Avrupa
Birliği ile birlikte turizm sektörüne verdiği altyapı desteği de kamuoyuyla
paylaşılacak. Ayrıca Program kapsamında desteklenen projelerin hedef
bölgesinde yaşayan insanların hayatlarına olumlu etkilerini görsel bir biçimde
anlatan Rekabetçi Sektörler Fotoğraf Sergisi de Turizm Festivali katılımcıları ile
buluşacak.
Organizasyon programı ve detaylarına Mardin valiliği web sitesinden
ulaşılabilir.
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