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A

s the projects supported in the first phase of
the Competitive Sectors Programme continue
at full speed, the framework of funding in the

new phase of the Programme has also been set. A

çerçevesi de belirlendi. Yeni dönemde dört ana

total of 405 million euros has been allocated for the

başlık altında geliştirilebilecek projelere toplam

projects to be implemented under four main areas

405 milyon avro kaynak ayrıldı. Bizler de bu

in the new period. Project applications are expected

özel sayımızda, Türkiye’nin tüm illerinden proje

from all around Turkey in the new phase of the

başvurusu beklenen Programın yeni dönemi

Programme, and in this special issue, we would like

ve mali desteklerine ilişkin detayları sizlerle

to share with you the details of the new period and its

paylaşmak istedik.

financial support.
Sektörler

In the first part of the magazine, we have interviews

Programının iki ana ortağı olan Bilim, Sanayi ve

with officials from two main partners of the Competitive

Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği yetkililerinin yeni

Sectors Programme, the Ministry of Science, Industry and

döneme ilişkin değerlendirmelerinin yer aldığı iki

Technology and the European Union, on their thoughts

röportaja yer verdik. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

about the new period. On behalf of the Ministry of Science,

adına, Bakanlık olarak programın ilk döneminde elde

Industry and Technology, I shared the achieved results in

edilen sonuçları ve ikinci döneme ilişkin beklentileri

the first phase of the Programme and expectations from

paylaşıyorum. Öte yandan AB Türkiye Delegasyonu

the second phase. François Begeot, Head of Economic

Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı

and Social Development Section in the EU Delegation to

Sayın François Begeot, AB mali yardımlarının genel

Turkey, discussed the overall framework of EU financial

çerçevesini ve bu yardımlarla aday ülkelere verilen

assistance and the support provided with this assistance

destekleri değerlendiriyor.

to candidate counties.

Derginin

1

Sektörler

ilk

bölümünde,
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Rekabetçi

Özel sayımızın odağındaysa, yeni dönem mali destekleri

The main focus of our special issue is the new phase

yer alıyor. Bu desteklerin hangi başlıklar altında

funds. Details are provided regarding the themes under

gruplandığı; faydalanıcı kurumların proje geliştirirken

which these funds are granted, issues to be considered

nelere dikkat etmeleri gerektiği ve hangi hedefler

by beneficiary institutions when developing projects,

doğrultusunda

şekillendirebilecekleri

and which objectives they should follow when designing

detaylarıyla sunuluyor. Mali desteklerin tanıtılması için

their projects. We also share with you the meetings held

Adana’dan Van’a, İzmir’den Samsun’a uzanan toplantıları

in provinces ranging from Adana to Van, from İzmir to

ve katılımcı görüşlerini de sizlerle paylaşıyoruz.

Samsun to promote financial support, and the views of

projelerini

the participants.
Öte yandan Programın ilk döneminde yapılan çalışmalar
da olası faydalanıcılara fikir vermesi için okuyucuyla

Furthermore, the first phase activities are shared with the

paylaşılıyor.

readers to provide insight for potential beneficiaries.

Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönemiyle

The support in the new phase of the Competitive Sectors

1 milyar avroya yani yaklaşık olarak 4 milyar TL’ye

Programme, reaching 1 billion euros i.e. approximately

yaklaşan destekleri, Türkiye’nin dört bir yanına

4 billion TL, also sets a foundation for a development

yayılacak bir kalkınma atağının da zeminini oluşturuyor.

breakthrough to be spread all over Turkey. In the last part

Programdan halihazırda destek alan projeleri ve bu

of the magazine, you can explore the projects currently

projeler kapsamında yapılan çalışmalardan haberleri,

funded by the Programme and news from the activities

derginin son bölümünde bulabilirsiniz. Türkiye’nin

carried out under these projects. We also included latest

doğusunda önemli iki cazibe merkezi olan Elazığ ve

news from the projects implemented in Elazığ and Van,

Van’da yürütülen projelerden son haberlere de yine

two important attraction centres in the east of Turkey.

bu bölümde yer verdik. Öte yandan birinci dönem

You can also find in this last part, notes from a visit to

kapsamında Samsun’da yürütülen üç proje sahasına

sites of three projects carried out in Samsun under the

yapılan gezinin notlarını da bu bölümde bulabilirsiniz.

first phase.

Programımızı ve proje çağrılarını sosyal medya hesap-

You may follow our programme and call for project

larından ve yeni web sayfamızdan (rekabetcisektorler.

proposals from our social media accounts and new

sanayi.gov.tr) takip edebilirsiniz.

web-site (rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr)

Keyifle okumanız dileğiyle...

Enjoy...

Murat Altun

Murat Altun

AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Head of EU Financial Programmes Department

AB Mali Programları Daire Başkanı

General Directorate of EU and Foreign Affairs
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REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAM
ORTAKLARI YENİ DÖNEMİ
DEĞERLENDİRDİ
Rekabetçi Sektörler Programı Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği
ortaklığında yürütülen bir program. Her iki ortağın temsilcileri Programın yeni
dönemini sizler için değerlendirdi.

R

ekabetçi Sektörler Programı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından
yürütülüyor. Genel Müdürlük bünyesinde yer alan ve programın planlanması, uygulanması, izlenmesi ve

denetlenmesinden sorumlu olan AB Mali Programları Daire Başkanlığı, 15 Şubat 2012 tarihi itibariyle ihale ve finans
işlerinin yürütülmesi için AB Komisyonu tarafından akredite edildi.
AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun, Rekabetçi Sektörler Programının kapsamını, hedeflerini ve yürütülen
çalışmaları değerlendiriyor.
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Rekabetçi Sektörler Programı nasıl
uygulanıyor, KOBİ’lere ve girişimcilere ne
gibi katkılar sağlıyor?
7 yıllık dönemler halinde uygulanan Rekabetçi
Sektörler Programı altında, temelde KOBİ’lere ve
girişimcilere yönelik, rekabetçiliğin geliştirilmesine
odaklı
mali
destekler
sağlayan
projeler
gerçekleştiriliyor.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracının
2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde,
ülkemize toplam 4.8 milyar avro kaynak ayrıldı ve
bu kaynağın yaklaşık yüzde 10’nuna tekabül eden
480 milyon avro kaynak Bakanlığımızın yönetimine
verildi. Ülkemiz katkısı da
eklenerek bu kaynak 565
milyon
avroya
çıkarıldı.
Rekabetçi Sektörler Programı
birinci döneminin toplam
bütçesi olan bu tutar, milli
geliri Türkiye ortalamasının
yüzde 75’inin altında kalan
43 ildeki aktörler tarafından
geliştirilen projelere tahsis
edildi.

Rekabetçi Sektörler Programının çıkış
noktası nedir?
Rekabetçi Sektörler Programının amacını Avrupa
Birliği’ne üyelik yolunda Türkiye’nin sosyal ve
ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak olarak
özetleyebilirim. Ekonomik büyüme hedeflerine
ulaşabilmek için gerek Bakanlığımız, gerekse diğer
kamu kurumları pek çok tedbir programı yürütüyor ve
teşvik mekanizmaları geliştiriyor. Bizler de Programın
yeni dönemini hazırlarken ülkemizin 10. Kalkınma
Planı ve Sanayi Strateji Belgesi ile AB’nin Stratejik
Dokümanlarını referans aldık. Böylece hem AB hem
de Türkiye’nin stratejik hedeflerine destek olacak uzun
dönemli bir program hazırladık.

Rekabetçi Sektörler
Programının yeni dönemi
hakkında bilgi verir
misiniz?
Programımızın yeni dönemindeki
en büyük fark coğrafi kapsamında:
bu dönemde belirlenen destek
alanlarında

İŞGEM’ler; KOBİ’lerin bireysel olarak erişemediği
teknolojik altyapıyı barındıran ortak kullanım
atölyeleri; teknoloji geliştirme bölgeleri; araştırma
merkezleri; laboratuvarlar; sanayi sektörleri arasında
işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlayan kümelenme
projeleri;
KOBİ’lerin
finansmana
erişimlerini
kolaylaştıran finansal araç projeleri; sektörel önceliği
turizm olan bölgelerdeki altyapı ve tanıtım ile
pazarlama faaliyetlerini güçlendirmeyi hedefleyen
projeler yer aldı. Böylece birinci dönemde tahsis
edilen kaynak ile toplam 44 proje geliştirilmiştir. Yeni
dönem için de projeler tasarlanmaya başlanmış olup
şu an itibariyle 22 proje fikri üzerinde çalışılmaktadır.

Türkiye’den

projelere destek sağlayacağız.
Programlaması 2014 ile 2020

Programın ilk döneminde
gerçekleştirilen projeler
hakkında bilgi verebilir
misiniz?
Programın birinci döneminde
Doğu’daki görece az gelişmiş
43 il hedef bölge olarak belirlendi ve bu bölgelerin
sektörel önceliklerini göz önünde bulunduran 60’a
yakın proje tasarlandı. Bu projeler arasında sanayi
altyapısı ve girişimciliğin desteklenmesi amacıyla

tüm

yılları arasında gerçekleştirilip
2026 yılına kadar uygulaması
sürecek bu dönemde, başarılı
projelere 405 milyon avroya yakın
kaynak ayrıldı.
2007 yılında başlayan ve toplam kaynağı 1 milyar
avroya yaklaşan Rekabetçi Sektörler Programımızla
bölgelerimizin kalkınmasını ve yerel işletmelerimizin
dünya rekabet haritasında hak ettikleri yeri almalarını
hedefliyoruz.

Yeni dönemde destek alanları neler
olacak?
Yeni dönemde de bir önceki dönemde olduğu gibi
imalat sanayi ve KOBİ’lerimizin Ar-Ge inovasyon
kapasitelerinin arttırılması odak noktası olmaya
devam edecek. Bundan başka üniversite-sanayi-kamu
işbirliğini destekleyen projelere de öncelik vereceğiz.
Bu dönemde de teknoloji transferine destek olmaya
devam edeceğiz.
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Ar-Ge projelerimizi finanse ederken seçimimizi salt
bilimsel Ar-Ge projelerinden değil, patentlenebilir ve
sonrasında ticarileşme potansiyeli yüksek olanlardan
yana kullanacağız. Sektörlerimizin gerek altyapısal
gerekse bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesi
öncelikli hedeflerimiz arasında yer alacak. Birinci
dönemde olduğu gibi yeni dönemde de kümelenme
faaliyetlerini desteklemeye devam edeceğiz. Yeni
programımızda yeni temalara da yer veriyoruz.
Bunlardan öne çıkanların başındaysa yaratıcı
endüstriler sektörü yer alıyor. Yaratıcı endüstrilere
vereceğimiz destekler ile yeni fikirlere ve yenilikçi iş
alanlarına destek olmayı hedefliyoruz.

COMPETITIVE SECTORS PROGRAMME PARTNERS
DISCUSSED THE NEW PHASE
Competitive Sectors Programme is carried out in partnership
between the Ministry of Science, Industry and Technology and
the European Union. Representatives of both partners discussed
the new phase of the Programme.
Competitive Sectors Programme is executed by the Ministry

Farklı alanlarda verdiğimiz ve vereceğimiz desteklerle
hayata geçirilen projeler aynı zamanda kurumların,
alanlarında öne çıkan uluslararası uzmanlarla çalışma
ve ortak çalışma kültürü oluşturmasına da zemin
hazırlayacak. Bu yatırımlar ve desteklerin, sektörlerimizi
daha nitelikli ve yüksek katma değerli ihracat yapabilen,
uluslararası ticaretten daha fazla pay alabilen ve
bulundukları bölgelerin kalkınmasına katkı sağlayan
bir yapıya kavuşturmada çok önemli rol oynayacağına
inanıyoruz.

of Science, Industry and Technology, Directorate General
for EU and Foreign Relations. EU Financial Programmes
Department under the General Directorate, which is
responsible for planning, implementation, monitoring and
supervision of the programme, was accredited by the EU
Commission on 15 February 2012 to perform tender and
finance procedures.
Murat Altun, Head of EU Financial Programmes Department,
deliberates on the scope, objectives and activities of the
Competitive Sectors Programme.
How

is

the

Competitive

Sectors

Programme

implemented and how does it contribute to SMEs and
entrepreneurs?
Under the Competitive Sectors Programme, which is carried
out in 7-year periods, projects providing financial support
to particularly SMEs and entrepreneurs for enhancing
competitiveness are implemented.
In the first phase of the European Union Instrument for PreAccession Assistance covering 2007-2013 period, a total
of 4.8 billion euro funding was allocated to our country,
and 480 million euros that correspond to around 10%
of this fund was entrusted to our Ministry. Including our
country’s contribution, the amount reached 565 million
euros. This amount is the total budget of the first phase of
the Competitive Sectors Programme, and it was allocated
to the projects developed by actors in 43 provinces having
an income per capita below the 75% of Turkish national
average.
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Could you share some details on the projects implemented in the first phase of the Programme?
In the first phase of the Programme, relatively less developed 43 provinces in the East were identified as the target area,
and almost 60 projects were designed taking into account the sectoral priorities of these regions. These projects include
Enterprise Development Centres (İŞGEM) to support industry infrastructure and entrepreneurship; common use facilities with
technological infrastructure out of individual reach for SMEs; technology development zones; research centres; laboratories;
clustering projects aiming to enhance cooperation among industry sectors; financial instrument projects facilitating SMEs’
access to finance; projects aiming to strengthen infrastructure, promotion and marketing activities in the regions with
tourism sector priority. Currently, 44 projects have been contracted with 480 million euros out of the total budget. Together
with the new phase projects, approximately 650 million euro funding has been allocated to 57 projects as of July 2016.

What was the starting point of the Competitive Sectors Programme?
I can summarize the objective of the Competitive Sectors Programme as contributing to social and economic development
of Turkey in the European Union accession path. Our Ministry and other public bodies implement various measures and
develop support mechanisms to reach economic growth targets. We took our country’s 10th Development Plan and
Industry Strategy Paper as reference in designing the new phase of the Programme. Thus we developed a long-term
programme that would support the strategic goals of both EU and Turkey.

Could you give us some insight on the new phase of the Competitive Sectors Programme?
The biggest difference in the new phase of our Programme is its geographical coverage: we will support projects from all
over Turkey in the identified support areas. This phase is programmed for 2014-2020 period and it will be implemented
until 2026, and almost 405 million euros have been allocated for successful projects.

Our aim with the Competitive Sectors Programme, which was initiated in 2007 and total budget of which reached 1 billion
euros, is our regions to develop and our local enterprises to achieve their well-deserved competitiveness level in the world.

What are the support areas in the new period?
Just as in the previous phase, the focus in the new period will continue to be on enhancing the manufacturing industry
and SMEs’ R&D and innovation capacities. Furthermore, we will prioritize projects supporting university-industry-public
cooperation. We will also continue to support technology transfer in this phase.
When financing R&D projects, we will select not only scientific R&D projects but also ones that can be patented and have
a high potential for commercialization. Our primary objectives will include remedying our sectors’ shortcomings in both
infrastructure and knowledge and skills. Clustering activities will continue to receive support in the new phase. Moreover,
we have new themes in our new programme. Creative industries is the leading sector among these. We aim to support
new ideas and innovative lines of business with the funding we will provide to creative industries.
The projects implemented through supports we have provided and will continue to provide in various areas will also
enable institutions to work with prominent international experts and develop a collaboration culture. We believe that
these investments and supports will play a significant role in helping our sectors export with higher quality and higher
added value, gain a larger share in international trade and contribute to the development of their region.
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geliştirme, yatırım planlama ve bunların uygulanması
için destekler sağlayacak şekilde geliştirilmişti. Bu
noktada 2007-2013 yıllarını kapsayan Topluluk Uyum
Strateji Belgesine bağlı kalınarak bölgesel kalkınma
bileşenleri altında bölgesel rekabet edebilirlik ve
sürdürülebilir istihdamın yaratılması bileşenleri
geliştirildi.
2014-2020 yıllarını kapsayacak katılım öncesi mali
yardımın çerçevesini belirleyen IPAII dönemi içindeyiz.
Bu dönemdeki en büyük yeniliği ise, mali yardımların
stratejik odağı oluşturuyor. Her faydalanıcı için yedi yıllık
bir dönemi kapsayacak şekilde Ülke Strateji Belgeleri
hazırlandı. Bu belgeler, yararlanıcı ülkelerin kendi
reform ve kalkınma gündemlerini de içerdiklerinden,
sahiplenme unsurunu da güçlendiriyor.

AB - Türkiye Delegasyonu Ekonomik
ve Sosyal Kalkınma Müsteşarı François
Begeot sorularımızı yanıtladı.
Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım
Aracı olan IPA aday ülkelere ne gibi
katkılar sağlıyor?
Avrupa Birliği, üyelik yolunda Türkiye’ye desteklerini
kararlılıkla sürdürmeye devam etmektedir. Katılım
müzakereleri ile eş zamanlı olarak, AB üyeliği için
gereken ekonomik ve sosyal reformların desteklenmesi
amacıyla kanun ve politikaların AB müktesebatına
uyumlu hale getirilmesine katkı sağlayacak mali
yardımlar sağlanmaktadır. Türkiye’nin üyeliğini de
birlikte adım adım, ilmek ilmek ve zamanla ulaşacağımız
uzun soluklu bir hedef olarak görüyoruz.
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), Türkiye’yi AB
üyeliğinin gerektirdiği yükümlülüklere hazırlamak
amacıyla farklı alanlardaki kapasitesini geliştirecek mali
ve teknik yardımlar sunuyor.
AB katılım öncesi fonlarını, geleceğe yönelik güçlü bir
yatırım olarak değerlendiriyoruz. Bu fonlarla büyümenin
sağlanması; sosyal ve ekonomik farklılıkların azaltılması;
yenilikçiliğin teşvik edilmesi ve böylelikle aday ülkelerin
vatandaşlarına daha iyi fırsatlar ve daha iyi bir gelecek
sunulmasına katkı sağlamayı amaçlıyoruz.
2007-2013 dönemini kapsayan ilk IPA tüzüğü altında
yer alan Bölgesel Kalkınma bileşeni aday ülkelere
Topluluk Uyum politikasına katılmaları yolunda politika
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Bu mali yardım dönemindeki çok yıllı programlar
kapsamında, Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik, Çevre ve
İklim, Ulaştırma, İstihdam, Eğitim ve Sosyal Politikalar
gibi birçok farklı sektöre odaklanılıyor. Bu sektörel
yaklaşım ile, hedeflenen sektörlerin geliştirilerek AB
standartlarına uyumlaştırılmasına yardımcı olacak
yapısal reformlar da teşvik ediliyor. Bu yaklaşım ile mali
yardımların daha etkin, sürdürülebilir ve sonuç odaklı
olması hedefleniyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler
Programı hakkında görüşlerinizi alabilir
miyiz?
Programın 2007-2013 dönemini kapsayan Bölgesel
Rekabet Edebilirlik Operasyonel programı, işletmeleri
destekleyerek Türkiye’nin en yoksul bölgelerinin
rekabet edebilirliğinin artırılması ve ülkeyi Topluluk
Uyum Politikasını uygulama ve yönetmede yetkin
kılmayı hedefliyordu. Bu hedef doğrultusunda üç
ana başlıkta çalışmalar yürütüldü: 1) iş ortamının
iyileştirilmesi; 2) işletme kapasitelerinin arttırılması ve
girişimciliğin teşvik edilmesi; 3) IPA programının etkin
bir biçimde yönetiminin sağlanması.
Üçüncü başlık altında, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların idari
kapasitesinin geliştirilmesi amaçlandı. Böylece,
operasyonel anlamda hem uygulama, izleme,
değerlendirme, kontrol ve iletişim faaliyetleri
desteklenmiş hem de gelecek dönem programları için
yeni projelerin hazırlanması mümkün olmuştur.

Yönetilen ilk program çerçevesinde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı programın uygulanması
konusunda güvenilir bir ortak olduğunu kanıtladı. Bu
ilk dönemde geliştirilen profesyonel kapasiteyi, AB
Mali Programları Daire Başkanlığının hızlı bir şekilde
akredite olmasını ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
bünyesinde IPA yardımlarına ilişkin programlama,
ihale, yönetim ve izleme konularına yönelik tam
donanımlı bir yapı kurulmasını takdirle karşılıyoruz.
Bahsi geçen tüm idari ve kontrol sistemleri IPA
Tüzüklerinin hükümlerine uyumlu bir şekilde kuruldu.
Program dahilindeki tüm idari ve iç kontrol sistemleri,
faaliyetlerin kanuna uygun ve tutarlı bir şekilde
yürütülmesini güvence altına alacak şekilde işletildi.
Bu idari ve kontrol kapasitelerinin Programın yeni
dönemini kapsayan Rekabet Edebilirlik ve Yenilikçilik
Operasyonel programı sürecince de sürdürülmesini
ve daha da geliştirilmesini temenni ediyoruz.
Elbette daha fazla gelişme potansiyeli taşıyan hususlar
da var; örneğin Programın elde ettiği başarıları
sürdürmesi için nihai faydalanıcılar gibi diğer ilgili
aktörlerin de programı daha çok sahiplenmesini
umuyoruz. Ayrıca, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
IPA bünyesinde yer alan farklı birimler arasındaki
işlevselliğin ve koordinasyonun geliştirilmesi ve
bununla birlikte, Sözleşme Makamı ile AB Türkiye
Delegasyonu arasındaki etkileşimin artırılması da bu
potansiyel dahilinde yer alıyor.

Programın ilk dönemi itibariyle Türkiye’de
geliştirilen projeler hakkında neler
söylemek istersiniz?
Karşılaşılan
tüm
zorluklar
göz
önünde
bulundurulduğunda programın ilk döneminin
başarılı olarak değerlendirilebileceğini düşünüyorum.
550 milyon avroluk tahsisatın yüzde 85’lik bölümü
halihazırda sözleşmeye bağlandı ve yaklaşık 170
sözleşme imzalandı. Bu sözleşmeler ekonomik kalkınma
açısından geri kalmış birçok ilde yürütülen ve teknoloji
geliştirme bölgeleri, lisanslı depolar, iş geliştirme
merkezleri, farklı imalat sanayileri, turizm geliştirme
merkezleri kurulması ve yeni finansman araçları
geliştirilmesini hedefleyen çeşitli faaliyetler içeren
44 projeyi kapsıyor. Bu projelerin imza attığı sonuçlar
arasında 100 bin metrekarelik ortak kullanım tesisleri
ile 60 bin metrekarelik Ar-Ge ve inovasyon merkezleri
kurulması; KOBİ’lerin gelişim ihtiyaçlarına yönelik
1 milyar avroluk kredi hacminin oluşturulması gibi

başarıları görmekten oldukça mutluyum. Ayrıca, Sanayi
ve Ticaret Odaları, Borsalar, Dernekler, Kooperatifler,
Üniversiteler, Araştırma Merkezleri ve STK’lar gibi çeşitli
faydalanıcı kurumlarla verimli ve faydalı işbirlikleri
geliştirildiğinden de bahsetmek isterim. Son olarak,
programın bazı sonuç göstergelerinin henüz uygulama
dönemi sona ermeden yerine getirilmiş olduğunun da
altını çizmeliyiz. Bunlar arasında 9 bine yakın işletmenin
farklı finansal araçlardan faydalanması; program
kapsamında desteklenen turistik alanları ziyaret eden
turist sayısının öngörülen rakamları aşması; yeni kurulan
ağ/kümelenme sayısının planlananın üzerine çıkması
yer alırken, bunların 350 işletmeye hizmet edecek
olması da öngörülen hedeflerin aşıldığını gösteriyor.
Ancak diğer taraftan, programın tüm tedbirleri için
sözleşme aşamasında yaşanan gecikmeler olduğunu
da belirtmek isterim. Sözleşmelerin geç imzalanması,
projelerin uygulama dönemini kısıtlıyor. Bu nedenle,
uygulama süreci halihazırda devam eden projelerden
yarısında, fiziki ilerlemenin yüzde 50’nin altında kaldığı
ve bu projelerin sonuçlarının henüz ortaya çıkmadığını
da söylemek mümkün.
Programın yeni döneminde, ilk dönemde elde
edilen deneyimler temelinde ilerlemeliyiz. Bu da,
ihale aşamasının gerçekçi bir şekilde planlanması,
uygulanabilir ve yeterli olgunluğa ulaşmış projelerin
finanse edilmesi ve projelerin farklı bileşenlerinin
birbirine bağımlılığının azaltılması anlamına geliyor.
Öte yandan programın nihai faydalanıcıları ve diğer
aktörleri için de ihale, proje uygulama ve izlemeye
yönelik daha fazla kapasite geliştirme çalışması
yapılmalı diye düşünüyoruz.

Programın yeni döneminde Ar-Ge,
yenilikçilik ve yaratıcı endüstriler öne
çıkıyor. Bu alanlarda Türkiye’nin konumu
hakkında görüşünüz nedir?
Geleceğimiz, iş imkanları yaratabilen rekabetçi
endüstrilere bağlı. Bu da araştırmaya, yeni teknolojiler
ve yenilikçiliği teşvik eden ortamlara yatırım yapmak
anlamına geliyor. Avrupa 2020 Stratejisinde araştırma
ve yenilikçilik için net bir yatırım hedefi ortaya
konuluyor ve buna göre GSYH’nin yüzde 3’ünün ArGe’ye ayrılması hedefleniyor. Yapılan bir araştırmaya
göre, bu hedefe ulaşıldığında, 3.7 milyona yakın yeni iş
imkanı yaratılabilir ve Avrupa’daki yıllık GSYH 2025 yılı
itibariyle yaklaşık 800 milyar avroya çıkarılabilir.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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Yenilikçilik ve araştırma yolunda üye ülkeler ve Avrupa Birliği’ne önemli roller de düşüyor. Kamu sektörünün
rolünün sadece piyasadaki aksaklıklarla başa çıkmak değil aynı zamanda piyasalara yön vermek olması da buna en
güzel örnek. Yenilikçiliğin önderlik ettiği büyüme, yalnızca pazardaki başarısızlığı telafi etmez, piyasaların yönünü
de belirler ve yeni pazarlar yaratır. Ufuk 2020 programı çerçevesinde Avrupa Birliği, araştırma ve yenilikçiliğe kayda
değer oranlarda fon sağlamaktadır.
İşte tam da bu noktada, Rekabetçi Sektörler Programının 2014-2020 yıllarını kapsayan yeni dönemi için Türkiye’nin
Ar-Ge, inovasyon ve yaratıcı endüstrileri öncelikli alanlar olarak belirlemesi AB’nin yenilikçi kalkınma hedefleriyle
büyük uyum göstermiştir.
Türkiye ekonomisinin sektör analizi, ülkenin Ar-Ge, yenilikçilik ve yaratıcı endüstriler konusunda güçlü yönleri
olduğunu kanıtlıyor: araştırma merkezleri ve üniversite altyapısı oldukça gelişmiş ve yaygın; Ar-Ge ve yenilikçiliğe
odaklanan kamu fonları artıyor ve Ar-Ge maliyetleri gelişmiş ülkelere kıyasla rekabet edebilir düzeyde yer alıyor.
Türkiye hem çok girişimci hem de kültürel, tarihi ve turizm zenginliklerine sahip bir ülke. En son Ülke Raporumuz
da bunu teyit ediyor: (25. Fasıl Bilim ve Araştırma) “Türkiye’nin bilim ve araştırma alanındaki hazırlıkları çok ileri
düzeydedir”.
Bununla birlikte, Türkiye teknoloji transferi politikasını Avrupa Araştırma Alanı ilkeleriyle uyumlu bir şekilde
geliştirmeli ve mevcut durumda GSYH’nin yüzde 1’i olan ve Avrupa ortalamasının altında kalan araştırma yatırımlarını
artırmalıdır. Yenilikçilik ve üniversite-sanayi işbirliği daha fazla teşvik edilebilir ve kültür, tarih ve turizm kaynakları,
bu sektörlerde girişimciliği destekleyecek şekilde bütüncül bir yaklaşımla yönetilebilir.

How does EU Instrument for Pre-Accession Assistance contribute to candidate countries?
The EU is committed to support Turkey as a candidate country in its path towards EU accession. Parallel to the accession negotiations,
the EU provides crucial financial assistance to Turkey with the aim to foster the necessary, economic and social reforms, and align the
country’s rules and policies to the EU acquis communautaire. This is a long-term goal that piece by piece, year by year, the EU builds
hand in hand with its partner Turkey.

The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) allows Turkey to benefit from key financial and technical help in a wide range of
sectors and build up its capacities, in order to prepare the country for the rights and obligations that come with EU membership.

EU pre-accession funds are a sound investment into the future. Our aim is to help candidate countries to generate growth, reduce socioeconomic disparities, promote innovation and ultimately, provide citizens with better opportunities and a better future.

The first IPA regulation covered the period 2007-2013, and the scope of IPA Regional Development component was to prepare candidate
countries in the development of policies, investment planning and implementation, with a view to their participation in Community
Cohesion policy. To this end, one of the regional development components covered regional competitiveness and sustainable
employment creation, in line with the Community Strategic Guidelines on Cohesion 2007-2013.

Currently, we are under the framework of IPA II that sets the guidelines for pre-accession assistance for the period 2014-2020. The most
important novelty of IPA II is its strategic focus. Country Strategy Papers are the specific strategic planning documents made for each
beneficiary for the 7-year period. These will provide for a stronger ownership by the beneficiary countries through integrating their own
reform and development agendas.
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Under the multi-annual programmes of IPA II, several

Naturally, there is always a potential for further improvements

sectors are targeted, such as Competitiveness and

and we trust that in the upcoming period capacities of other

Innovation, Environment and Climate Action, Transport,

concerned institutions e.g. end recipients would be also

and Employment, Education and Social Policies, This

brought to higher level of ownership in order to guarantee

sector approach promotes structural reforms that will help

better sustainability of programme achievements. We

transform a given sector and bring it up to EU standards. It

look forward to see also improved functionality and better

allows a move towards a more targeted assistance, ensuring

coordination among the different departments within the IPA

efficiency, sustainability and focus on results..

structure of MoSIT, as well as enhanced interaction between
the Contracting Authority and the EU Delegation to Turkey.

Would you please share with us your opinions about
the Competitive Sectors Programme Implemented by

What are your thoughts about the projects developed

the Turkish Republic Ministry of Science, Industry and

and being implemented during the first phase of the

Technology?

Programme?

he overall objective of the 2007 -2013 “Regional

Taking into account all the challenges faced, I think that the

Competitiveness” programme has been to increase the

first phase of the programme can be considered successful. Of

competitiveness of the poorest regions of Turkey by

the 550 M EUR allocations, 85% have been already contracted

supporting enterprises and thus prepare Turkey for the

and about 170 contracts signed. These cover about 44 projects

implementation and management of the Community’s

in a variety of provinces that lag behind in terms of economic

Cohesion Policy. This objective was pursued through: 1)

development, and include very diverse and challenging

improvement of the business environment, 2) strengthening

activities like technology development zones, licensed

enterprise capacity and entrepreneurship and 3) ensuring

warehouses, business incubators, different manufacturing

sound and efficient management of the programme.

industries, tourist development centers and new financial
instruments. In fact, I am quite happy to see some of the first

This last priority is directly aiming to improve the

outcomes being produced: the establishment of 100.000 m2

administrative capacity of the institutions concerned, and

areas of common use facilities, 60.000m2 facility areas for R&D

primarily the Ministry of Science, Industry and Technology.

and innovation and 1 billion euro credit volume generated

In operational terms, this means providing support to

for SME development needs. It is also worth mentioning the

the implementation, monitoring, evaluation, control and

productive and fruitful cooperation developed with various

communication activities, as well as to the preparation of

beneficiary institutions like Chambers of Commerce and

projects for successive programmes.

Industry, Exchange Commodities, Associations, Cooperatives,
Universities, Research Centers and NGOs. Finally it is important

Being the first programme to be managed, the Ministry of
Science, Industry and Technology have proven a reliable

to note that some of the programme result indicators have
been already produced before the end of the programme

partner. We appreciate the professional capacity built during

implementation period. About 9000 enterprises benefited

this first period, the prompt accreditation of the Directorate

from different financial instruments, the number of tourists

of EU Financial Programmes and the establishment of

who visited tourist areas supported by the program exceeds

a full-fledged structure for programming, tendering,

the planned numbers, the number of newly established

management and monitoring of IPA assistance within the

networks/clusters is higher than the initially planned and

Ministry of Science, Industry and Technology. The set-up

these will serve about 350 enterprises – figure, which is again

of the management and control systems is compliant with

higher than the envisaged.

the provisions of the IPA Regulations. The management
and internal control system in operation has functioned

On the downside, I can say that delays in contracting remain

effectively to provide reasonable assurance on the legality

a common feature for all measures of the programme.

and regularity of the underlying transactions. We hope

Late contracting restricts the implementation period of the

that these management and control capacities will be

projects. As a result the physical progress of half of the projects,

sustained and further developed within the frame of the IPA

currently under implementation, is less than 50% and we still

II Competitiveness and Innovation programme.

have to see the results of these initiatives.
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In the upcoming IPA period of 2014-2020 we need to build on lessons learnt. This will imply realistic planning of tendering, financing
of feasible and mature actions and limited interdependencies among various project components. Further efforts should be
dedicated to capacity building in procurement, project implementation and monitoring for end beneficiaries and other actors.
The upcoming period of the Programme focuses on topics such as R&D, innovation and creative industries. What do you
think about Turkey’s status regarding these topics?
Our future depends on competitive industries that are able to create jobs. This means investing in research, in new technologies and
in creating a climate that boosts innovation. The Europe 2020 Strategy sets a clear research and innovation investment goal: 3% of
GDP in R&D. One study shows that reaching this target could create up to 3.7 million new jobs and increase annual GDP in Europe
by nearly 800 billion euros by 2025.
In innovation and research, the role of the Member States and the Union are essential. It sets a very good example as the role of the
public sector should not only be to tackle a market failure but also to set directions. Innovation-led growth is not just about fixing a
market failure but also about setting direction and creating new markets. With Horizon 2020 programme, the European Union funds
research and innovation on an unprecedented scale.
The choice of R&D, innovation and creative industries as priorities under the Competitive Sectors Programme 2014-2020 in Turkey is
therefore very much in line with the EU’s ambition for creation of innovation-led growth.
Sector analysis of Turkey’s economy provides evidence that the country has certain strengths when it comes to R&D, innovation and
creative industries: research centers and university infrastructure are well developed and widespread, public funds devoted to R&D
and innovation are on the rise, while R&D costs remain competitive compared to developed countries. Turkey is highly entrepreneurial
and rich on cultural, historical and tourism assets. Our latest annual Country Report (Chapter 25 Science and Research) also confirms
that: “Turkey’s preparations in the area of science and research are well advanced”.
This said, Turkey has still to develop its technology transfer policy in line with European Research Area principles, and increase its
level of investment in research – that currently stands at 1% of GDP and is below EU average. Innovation and cooperation between
academia and industry can be further encouraged and cultural, historical and touristic resources can be managed in a holistic
approach, supporting entrepreneurship in these sectors.
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YENİ DÖNEMDE
YENİ PROJELERE DESTEK
Programın yeni döneminde 405 milyon avro bütçe ile desteklenecek projeler için
2017 yılının ilk çeyreğinde çağrıya çıkılması planlanıyor. Yeni dönemde proje
geliştirme çalışmalarıyla desteklenen proje sayısının artırılması da amaçlanıyor.
Rekabetçi Sektörler Programının yeni döneminde Türkiye’nin 81 ilinden de proje
başvurusu alınacak.

BİRİNCİ
DÖNEM

565 MİLYON AVRO

İKİNCİ
DÖNEM

405 MİLYON AVRO

43 İL

81 İL
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Neler hedefleniyor?
Programın yeni döneminde, sanayide ve üretimde verimliliğin artırılması ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlanması
hedefleniyor. Program kapsamında verilecek desteklerin, öncelikle bu iki temel hedefe hizmet etmesi bekleniyor. Bu
doğrultuda yeni dönem dört ana faaliyet alanından oluşuyor.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme

İmalat Sanayii

Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler

Araştırma ve Geliştirme

Projeler, dört faaliyet alanından yalnızca biri altında tasarlanabiliyor. Tasarlanan projede birden fazla alana giren
faaliyet bulunuyorsa, temel hedef ve aktivitelerin ağırlıklı olduğu faaliyet alanının seçilmesi gerekiyor. Başvuru
sahiplerinin öncelikle kendi faaliyet alanlarını belirlemeleri ve bu faaliyet alanında geliştirilecek projelere özel
tanımlanan bilgiler doğrultusunda başvurularını şekillendirmeleri bekleniyor. Bu bilgileri gerek ilerleyen sayfalarda,
gerek rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr sitesinde yayınlanan Operasyonel Program broşüründe ve kitabında
bulabilirsiniz.

Kimler başvurabilir?
Yeni dönem desteklerine valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve
borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri
ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşlar başvurabiliyor. Girişimciler, KOBİ’ler, ticari işletmeler, kâr
amacı güden kurum ve kuruluşlar doğrudan başvuramayacaklar, fakat KOBİ’lerin ortak yararına hizmet eden projeler
aracılığıyla program desteğine dolaylı olarak ulaşabilecekler.

Hangi harcamalar Programdan karşılanabilir?
Proje bütçelerinden, makine/ekipman alımı ve uzun süreli eğitim, danışmanlık, tanıtım, doküman oluşturma gibi
işleri içeren teknik destek faaliyetleri ve inşaat harcamaları karşılanabilecek. Projelerde kurulacak tesislerin/yapıların
elektrik, su, doğalgaz, sarf malzemeleri gibi masraflarıyla bu tesisin işletilmesi için ihtiyaç duyduğu personel giderleri
ise karşılanamayacaktır.
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SUPPORT TO NEW PROJECTS IN THE NEW PHASE
Call for proposals for the projects to be funded in the new phase of the Programme with 405 million euros is planned to be announced
in the first quarter of 2017. As well as increasing the number of projects supported through project development activities, this phase
aims to improve efficiency in industry and production, and contribute to reducing the current account deficit. The projects should
serve these two main aims, and should be developed in four main activity areas:
1. Manufacturing Industry
2. Services and Creative Industries
3. Research and Development
4. Technology Transfer and Commercialization
Call for proposals will be open for entire Turkey, and various institutions will become beneficiaries of this support such as central and
local public bodies, universities, technology development centres and technology transfer offices, development agencies, relevant
chambers, exchange commodities and unions, industry and technology associations and foundations, and organized industry
zones. The projects developed by these institutions are expected to facilitate enhancing the competitiveness of entrepreneurs and
SMEs.
Total budget of the second phase support reaches 405 million euros, and details such as general and specific objectives of the projects,
types of projects to be developed under each main activity, and application processes could be followed at rekabetcisektorler.sanayi.
gov.tr and the social media accounts of the Programme.
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PROJE ÇAĞRISI

TEKNOLOJİ
TRANSFERİ VE
TİCARİLEŞTİRME
HİZMETLER
VE

YARATICI
ENDÜSTRİLER
ARAŞTIRMA
VE

GELİŞTİRME
İMALAT
SANAYİİ

405 MİLYON AVRO FON FIRSATI
İMALAT SANAYİ, HİZMETLER/YARATICI ENDÜSTRİLER, AR-GE, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TİCARİLEŞTİRME
PROJELERİ İÇİN

YENİLİKÇİLİĞİ TEŞVİK EDİYOR,
REKABETÇİLİĞİ DESTEKLİYORUZ!
BAŞVURU REHBERİ ve DESTEK ALANLARI
www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
Proje çağrı dönemlerine ilişkin bütçe miktarlarını web sitesinden takip ediniz.
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SANAYİDE DÖNÜŞÜME YÖN VEREN
PROJELERİNİZİ HAZIRLAYIN!
BAŞVURU REHBERİ ve DESTEK ALANLARI
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PROJELERİ İÇİN

TASARLA, ÜRET, REKABET ET!
BAŞVURU REHBERİ ve DESTEK ALANLARI

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Y E N İ D Ö N E M 4 0 5 M İ LY O N AV R O F O N F I R S AT I

www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
Proje çağrı dönemlerine ilişkin bütçe miktarlarını web sitesinden takip ediniz.

www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

BAŞVURU REHBERİ ve DESTEK ALANLARI
www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
Proje çağrı dönemlerine ilişkin bütçe miktarlarını web sitesinden takip ediniz.

Proje çağrı dönemlerine ilişkin bütçe miktarlarını web sitesinden takip ediniz.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

SANAYİDE DÖNÜŞÜME YÖN VEREN
PROJELERİNİZİ HAZIRLAYIN!

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

PROJE ÇAĞRISI

PROJE ÇAĞRISI

PROJE ÇAĞRISI

PROJE ÇAĞRISI

TEKNOLOJİ
TRANSFERİ VE

ARAŞTIRMA
VE

HİZMETLER

GELİŞTİRME

ENDÜSTRİLER

405 MİLYON AVRO FON FIRSATI

405 MİLYON AVRO FON FIRSATI

405 MİLYON AVRO FON FIRSATI

İMALAT SANAYİ, HİZMETLER/YARATICI ENDÜSTRİLER, AR-GE, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TİCARİLEŞTİRME
PROJELERİ İÇİN

ÜRETİME YENİLİK KAT,
ÜRÜNÜNÜ TİCARİLEŞTİR!

İMALAT SANAYİ, HİZMETLER/YARATICI ENDÜSTRİLER, AR-GE, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TİCARİLEŞTİRME
PROJELERİ İÇİN

AR-GE ODAKLI REKABETÇİLİĞİ
DESTEKLİYORUZ!

İMALAT

VE

YARATICI

TİCARİLEŞTİRME

İMALAT SANAYİ, HİZMETLER/YARATICI ENDÜSTRİLER, AR-GE, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TİCARİLEŞTİRME
PROJELERİ İÇİN

İMALAT SANAYİNE KATKI SAĞLAYACAK
YARATICI ENDÜSTRİLERİ DESTEKLİYORUZ!

SANAYİİ

405 MİLYON AVRO FON FIRSATI
İMALAT SANAYİ, HİZMETLER/YARATICI ENDÜSTRİLER, AR-GE, TEKNOLOJİ TRANSFERİ VE TİCARİLEŞTİRME
PROJELERİ İÇİN

ENDÜSTRİDE DÖNÜŞÜM,
İHRACATTA ARTIŞ

BAŞVURU REHBERİ ve DESTEK ALANLARI

BAŞVURU REHBERİ ve DESTEK ALANLARI

BAŞVURU REHBERİ ve DESTEK ALANLARI

BAŞVURU REHBERİ ve DESTEK ALANLARI

www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

www.rekabetcisektorler.org ve http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

Proje çağrı dönemlerine ilişkin bütçe miktarlarını web sitesinden takip ediniz.

Proje çağrı dönemlerine ilişkin bütçe miktarlarını web sitesinden takip ediniz.

Proje çağrı dönemlerine ilişkin bütçe miktarlarını web sitesinden takip ediniz.

Proje çağrı dönemlerine ilişkin bütçe miktarlarını web sitesinden takip ediniz.

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

YENİ DÖNEMDE İMALAT SANAYİNİN YERİ

Y

apılan analiz çalışmaları sonucunda, KOBİ’lerin verimlilik değerlerinin büyük ölçekli işletmelere nazaran daha
düşük olduğu gözleniyor. KOBİ’lerin karşılaştığı zorlukların aşılması amacıyla devletimizin ortaya koyduğu
KOSGEB destekleri gibi pek çok destek programı bulunuyor. Rekabetçi Sektörler Programında ise bu destekleri
tekrar eden değil, tamamlayıcı olan bir yaklaşım benimseniyor.
İmalat sanayinde verimliliğin ve rekabetçiliğin artırılması doğrultusunda desteklenecek projelerin aşağıda verilen
konuları içermesi bekleniyor:

15



KOBİ’lerin markalaşma dahil bilgi yoğun hizmetlere ulaşmalarını sağlamak üzere tasarlanmış ortak kullanım
tesisleri kurulması ve faaliyete geçirilmesi,



Girdi maliyetlerinin azaltılması için ortak kullanım tesislerinin kurulması ve faaliyete geçirilmesi,



Lojistik rekabetçiliğin artırılması için ortak kullanım tesisleri ve altyapının kurulması, faaliyete geçirilmesi,



İhtiyaç analizlerinin ve değer zinciri, küme haritalandırma gibi diğer analitik çalışmaların yapılması,



Endüstriyel ekolojideki gelişme alanlarını belirlemeye yönelik ihtiyaç analizleri ve diğer analitik çalışmaların
yapılması,

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 5



Kümelerin ve küme destek yapılarının kurulması ve işlevselleştirilmesi,



Sermaye finans mekanizmalarının kurulması ve/veya bunlara sermaye katkısı sağlanması,



Hızlandırıcılara, kurulmalarını ve işlevselleştirilmelirini de içerecek şekilde destek sağlanması,



Tanıtım araçları ve farkındalık artırma kampanyaları yoluyla finansman mekanizmalarının bilinirliğinin
artırılması,



Tanıtım ve ağ oluşturma faaliyetleri için danışmanlık hizmeti verilmesi,



Sermaye yatırım fuarları, girişimcilik kampları ve tanıtım turları organize edilmesi,



Girişim sermayesi fonlarının kurulması için teknik destek verilmesi.

Kimler, Nasıl Faydalanabilir?
Destekler AB ihale usullerince; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
yapılacak ihaleler ve sonrasında imzalanan sözleşmeler kanalıyla
faydalanıcılara ulaştırılıyor. Bu sözleşmeler, “teknik yardım, mal alımı,
müşavirlik dahil inşaat işleri ve finansal araçların kullanımı” türlerinde olabilir.
İmalat Sanayi Faaliyeti için proje başvurusu yapabilecek faydalanıcı grubu:
Kamu kurumları (kalkınma ajansları dahil), üniversiteler ile TOBB, TİM,
ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri (OSB) ve
teknoloji geliştirme bölgelerinin (TGB’nin) yönetimleri gibi yarı kamusal
ve kar amacı gütmeyen, iş dünyasını temsil eden kuruluşlardır. Finansal
araçlar söz konusu olduğunda ise nihai faydalanıcılar, uluslararası
finansal kuruluşlar, üniversiteler, kâr amacı gütmeyen iş dünyası temsilcisi
kuruluşları ve kamu kurumlarıdır.

Bu faaliyet alanında sunulacak projelerin aşağıda belirtilen Program hedeflerine hizmet etmesi bekleniyor.

İmalat Sanayii Hedefleri

HEDEF
2026

15

Ortak
Kullanım Tesisi
Desteklenmesİ

1500

Tesislerden
Yararlanan
KOBİ

2500

Danışmanlık
Eğitim Alan
KOBİ

10

Kurulan
Desteklenen
Küme

3

Sermaye
Finansmanı Kredi
Mekanizması

Bu çıktı ve göstergeler doğrultusunda proje seçimlerinde bazı kriterler dikkate alınacaktır:


Önerilen proje kapsamında oluşacak kapasitelerden doğrudan ya da dolaylı olarak faydalanabilecek olan
KOBİ’lerin tahmini sayısı,



Proje ile endüstriyel ekoloji gelişimine ve sürdürülebilir üretime sağlanacak katkı,



İmalat değer zincirlerine kadın ve gençlerin katılımı ve bunlardan faydalanmalarına olanak sağlayan ortamın
yaratılmasına katkı,



İmalat sektörünün rekabetçiliğine katkıda bulunan hizmet sektörünün gelişmesine ve rekabetçiliğe katkı.



Program uygulaması esnasında coğrafi ve stratejik seçim kriterleri de uygulanabilecektir.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 5
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HİZMETLER ve YARATICI ENDÜSTRİLER DE PROGRAMA KATILDI

B

u destek alanı altında, yüksek katma değerli hizmetler üzerinde yoğunlaşan ve özellikle turizm sektörünü ve
yaratıcı endüstrileri kapsayan projelerin desteklenmesi hedefleniyor. Türkiye’de yaratıcı endüstrilerin önemi her
geçen gün daha iyi anlaşılıyor. Küresel piyasada da turizm ve yaratıcı endüstriler, rekabetçiliğin temel kaynağı
olarak kabul ediliyor. Yine de ülkemizde bu sektörler kamusal kaynaklardan kısıtlı destek buluyor. Dolayısıyla Hizmetler
ve Yaratıcı Endüstriler başlığı altında geliştirilecek projelere verilecek mali desteğin bu alandaki boşluğu doldurarak
sektörlerin gelişmesine katkı sağlaması planlanıyor.
Bu doğrultuda desteklenecek projelerin aşağıda verilen konuları içermesi bekleniyor:

17



İhtiyaç analizleri, anketler ve diğer analitik çalışmalar,



Turistik mekânların fiziksel altyapısı ve tesislerinin geliştirilmesi,



Kuluçka merkezleri ve hızlandırıcılar gibi yaratıcı endüstri laboratuvarlarının kurulması ve işletilmesine yönelik
yaratıcı girişimcilere/firmalara destek sağlanması,



Tanıtım faaliyetleri, tasarım yarışmaları,



Turizm potansiyeli olan bölgelerde markalaşma, tanıtım, pazarlama faaliyetleri ile sürdürülebilir destinasyon
yönetimine yönelik stratejik eylem planlarının tasarlanması ve uygulanması, hizmet kalitesinin geliştirilmesine
yönelik kapasite geliştirme çalışmaları.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 5

Kimler, Nasıl Faydalanabilir?
Destekler AB ihale usullerince; Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılacak
ihaleler ve sonrasında imzalanan sözleşmeler
kanalıyla faydalanıcılara ulaştırılıyor. Bu
sözleşmeler, “teknik yardım, mal alımı,
müşavirlik dahil inşaat işleri ve finansal
araçların kullanımı” türlerinde olabilir.
Hizmetler ve Yaratıcı Endüstriler faaliyeti
için
proje
başvurusu
yapabilecek
kurum ve kuruluşlar: Kamu kurumları
(kalkınma ajansları dahil), üniversiteler
(hızlandırıcılar),
kuluçka
merkezleri
ile TOBB, TİM, ihracatçı birlikleri genel
sekreterlikleri, OSB ve TGB yönetimleri gibi
yarı kamusal ve kar amacı gütmeyen iş
dünyasını temsil eden kuruluşlar.

Proje seçimlerinde uygulanacak kriterler:


Projenin hem turizm sektörünü hem de yaratıcı endüstrileri birlikte ele alma potansiyeli,



Turizmi geliştirme projelerinin, bütüncül destinasyon yönetim yaklaşımına sahip, sürdürülebilir turizme ve
yüksek gelirli turistleri çekebilmeye yönelik olması,



Turizm altyapısını geliştirmeye yönelik çalışmaların AB mali desteği almaya hazır olması1 ,



Yayılma etkisi ortaya çıkarabilecek yüksek nitelikli işler yaratabilmesi,



Projeden faydalanacak yaratıcı KOBİ ve başlangıç şirketi sayısı,



Ülke genelinde tekrarlanabilme ve ulusal düzeyde ölçeklenebilme potansiyeli,



İmalat sanayi ve/veya hizmet sektörünün rekabetçiliğine katkısı.

Program uygulaması esnasında coğrafi ve stratejik seçim kriterleri de uygulanabilecektir.
Bu faaliyet alanında sunulacak projelerin aşağıda belirtilen Program hedeflerine hizmet etmesi de bekleniyor.

Hizmet ve Yaratıcı Endüstrilerde Program Hedefleri

HEDEF
2026

2

10

Altyapısı İyileştirilen
Turistik Merkez

Desteklenen Yaratıcı
Endüstri Ürünü

Hazır olma durumu kriteri, özellikle doğal ve tarihi olarak korunan alanları hedefleyen projelerde, uygun ölçeklerde güncel, onaylanmışve resmileştirilmiş planların ve yetkili
organlardan alınan izinlerin varlığını içerir. Bununla birlikte kriter sadece bunları kapsamaz.
1

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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ARAŞTIRMA ve GELİŞTİRME ÖNE ÇIKIYOR

A

raştırma ve Geliştirme alanında desteklenecek projelerle, araştırma altyapılarının işlevselliğinin artırılması,
üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi ve sosyal yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetlerin güçlendirilmesi
hedefleniyor.

Bu doğrultuda desteklenecek projelerin aşağıda verilen konuları içermesi bekleniyor:
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Mevcut Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılması ve işlevsel hale getirilmesi,



Kamu, üniversite ve sanayi işbirliği ekosisteminin güçlendirilmesi,



Prototip üretmek üzere Ar-Ge faaliyetleri ve geliştirilmiş prototiplerin test ve sertifika hizmetleri,



Üniversite ve sanayinin ortak araştırma çabalarının teşviki,



Ticarileştirme olanaklarını belirlemeye yönelik pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalışmalar,

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 5



Ar-Ge merkezlerinin yönetimi, personeli, araştırmacı ve iş geliştirme yöneticileri ile girişimciler ve KOBİ’lere
yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları,



İhtiyaç analizleri, araştırma ve diğer analitik çalışmalar, üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek mevzuat
iyileştirmeleri için politika önerileri,



Özellikle sosyal yeniliğe dair farkındalık artırma ve kapasite geliştirilmesi.

Proje seçimlerinde uygulanacak kriterler:


Patentlenebilir ve/veya lisanslanabilir ürün prototipi geliştirme olanağı,



Ticarileştirme olanağı,



Çevresel sürdürülebilir üretim ve tüketime katkı olanağı,



Türkiye’nin cari işlemler açığını azaltmaya katkı sağlama olanağı,



Yenilikçi ürün/hizmetlerden çıkması beklenen toplumsal faydanın ölçüsü,



Sosyal açıdan yenilikçi hizmetlerin tekrarlanabilme ve ölçeklendirilebilme kapsamı,



Kadın Ar-Ge mühendisi ve/veya araştırmacıların ürün geliştirmeye katılım düzeyi,



Ar-Ge süreçlerinin var olan Ar-Ge altyapısına yapacağı kaldıraç etkisinin düzeyi.

Kimler, Nasıl Faydalanabilir?
KOBİ’lerin kamu veya özel sektördeki
araştırma ortakları olan üniversiteler,
teknoloji transfer ofisleri (TTO’lar), TGB’ler,
teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri,
hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı
yapılar bu desteklerden faydalanmak üzere
proje sunabiliyor.
Hibe ve yarışma modeli uygulanması halinde
KOBİ’ler doğrudan proje başvurusunda
bulunabilirler.

Bu faaliyet alanında sunulacak projelerin aşağıda belirtilen Program hedeflerine hizmet etmesi de beklenir.

Araştırma ve Geliştirme Destek Alanındaki Program Hedefleri

HEDEF
2026

10

60

60

12

45

Araştırma
Ortaklığı

Prototip
Üretimi

Ulusal Patent
Başvurusu

Uluslararası /
Patent Bş.

Kadın Araştırmacı
İstihdamı
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TEKNOLOJİ TRANSFERİ ve TİCARİLEŞTİRMEYE TAM DESTEK

T

eknoloji Transferi ve Ticarileştirme alanında desteklenecek projelerle, yenilikçi başlangıç firmalarının
kurulması, yenilikçi girişimcilerin desteklenmesi, yenilikçi ürünlerin daha hızlı bir şekilde piyasaya sunulması ile
ticarileştirme aşamasındaki finansman açığının kapatılması hedefleniyor.

Bu başlık altında desteklenecek projelerin değinmesi gereken konular ise şöyle:
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Teknoloji transfer ofisleri (TTO), teknoloji geliştirme bölgeleri (TGB), hızlandırıcılar, kuluçka merkezleri, ArGe merkezleri gibi kuruluşların daha etkin kılınması, ayrıca bu kuruluşların yönetim, Ar-Ge, araştırma ve iş
geliştirme yöneticilerine yönelik eğitim ve kapasite geliştirme çalışmaları,



TGB’lerin uluslararası ağ oluşturma faaliyetleri TTO’lar ile TGB’lerin kuluçka stratejisi ve/veya planlarının
geliştirilmesi ve uygulanması,



Yenilikçi genç girişimciler, sosyal yenilikçiler ve/veya start-up (başlangıç) firmaları-için düzenlenen ulusal/
uluslararası yarışma, eğitim kampı ve etkinliklerin organizasyonu, yatırım promosyon etkinlikleri, sermaye
yatırım fuarları, kurum/firma eşleştirme faaliyetleri, mentörlük etkinliklerinin organizasyonu ve/veya bu
etkinliklere katılım,

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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Ticarileştirilecek yenilikçi ürünler için test ve sertifika hizmetleri, ticarileştirme olanaklarını belirlemeye yönelik
pazar araştırması, anketler ve diğer analitik çalışmalar,



Girişimciler ve KOBİ’ler için eğitim ve benzer kapasite geliştirme etkinlikleri,



Ticarileştirme alanında üniversite-sanayi işbirliğini güçlendirecek hukuki düzenlemeler için politika önerileri
geliştirilmesine yönelik faaliyetleri (ihtiyaç analizleri, araştırmalar vb.).

Proje seçimlerinde uygulanacak kriterler:


Ticarileştirilecek ürünler için patentin mevcudiyeti (ulusal, bölgesel ve uluslararası),



Ticarileşme olanakları,



Çevresel sürdürülebilir üretim ve tüketime katkı olanakları,



Türkiye’nin cari işlem açığını azaltmaya yapacağı katkının kapsamı,



Kadın Ar-Ge mühendisi ve/veya araştırmacıların ürün geliştirmeye katılım düzeyi,



Yaratılan iş olanakları,



Ulusal/uluslararası alandan çekilen ilginin kapsamı (yarışmalar, eğitim kampları, etkinlikler için),



İşbirliği içinde imalat yapabilme fırsatları kapsamı.

Kimler, Nasıl Faydalanabilir?
Bu alandaki desteklerden kamu veya
özel sektördeki araştırma ortakları
olan teknoloji transfer ofisleri, TGB’ler,
teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri,
hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı
yapılar faydalanabiliyor.
Hibe ve yarışma modeli uygulanması
halinde KOBİ’ler, genç girişimciler,
yenilikçiler/mucitler (sosyal yenilikçiler
dahil) ve başlangıç şirketleri de doğrudan
başvurabilirler.

Bu faaliyet alanında sunulacak projelerin aşağıda belirtilen Program hedeflerine hizmet etmesi de beklenir.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme Destek Alanında Program Hedefleri

HEDEF
2026

45
TTO ve Benzer Yapı
Kurulması

600

Kurulan TTO ve Diğer
Yapılardan Faydalanan
KOBİ ve Start-up Sayısı
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AB MEVZUATINA UYUM İÇİN KURUMSAL KAPASİTE GELİŞTİRİLİYOR
Rekabetçi Sektörler Programı kurumsal kapasite gelişimine de destek sağlıyor.
Dört ana destek alanının yanısıra ilgili kamu kurumlarının AB uygulamalarıyla uyum sağlaması için ihtiyaç duyduğu
kapasitenin geliştirilmesine yönelik projelere de programdan fon sağlanıyor. Toplam 14 milyon avro kaynak ayrılan
bu projelerin, merkezi kamu kurumları tarafından geliştirilmesi bekleniyor. Bu projeler kapsamında merkezi kamu
kuruluşları, uzun dönemli eğitim ve danışmanlık hizmetleri için teknik yardım alabilecek ve makine-ekipman alımı
yapılabilecek.

Proje içerikleri neler olabilir?
Bu alanda desteklenecek projelerle ulaşılması planlanan amaçlar şöyle:
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Türkiye’deki iş ortamının iyileştirilmesi ve basitleştirilmesine destek olacak ve aynı zamanda “İşletme ve Sanayi
Politikası” ile “Bilim ve Araştırma” fasıllarındaki müktesebatın doğru uygulanması için gerekli kapasitenin
oluşturulması ve güçlendirilmesi,



KOBİ’ler, girişimciler ve akademisyenlerin özellikle Ufuk 2020 ve COSME gibi AB Programlarına katılımlarının
artırılması,



KOBİ destek programları uygulayan ulusal kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi,



Sektör odaklı programlama yaklaşımından tamamıyla sektör yaklaşımına geçişin sağlanması.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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Bu amaçlar için gerçekleştirilebilecek faaliyetler aşağıdaki tabloda özetlenmiştir:

AMAÇ

Müktesebat ile ilgili
kapasite geliştirme

PROJE FAALİYETLERİ



Belirli bir sektör veya ekonominin geneli için mevzuat incelemesi, kıyaslama
(benchmarking) yapılması gibi faaliyetler ile iş ortamının iyileştirilmesi ve
mevzuatın basitleştirilmesine ilişkin alanların belirlenmesi



Programın Hizmetler (Turizm) ve Yaratıcı Endüstriler faaliyet alanı
kapsamında yer alan yaratıcı endüstriler için daha uygun bir iş ortamının
yaratılmasını amaçlayan faaliyetler



İhtiyaç analizi çalışmaları, anketler, düzenleyici etki analizlerinin yapılması



İdari süreçleri basitleştirecek online sistemlerin tasarlanıp geliştirilmesi
veya mevcut sistemlerin iyileştirilmesi



Ulusal politika, sektör politikası ve strateji oluşturulması, uygulanması,
izlenmesi ve değerlendirilmesi için destek sağlanması



Politika tedbirlerinin etki ve sonuçlarının değerlendirilmesi için kapasite
geliştirilmesi

KOBİ’lerin, girişimcilerin
ve akademisyenlerin Birlik
Programlarına katılımının
artırılması

Sektör yaklaşımına geçişin
sağlanması



Sanayi sektörlerinin rekabetçiliğinin değerlendirilmesi için kapasite
geliştirilmesi



Sanayi Stratejisi ile Eylem Planı ve KOBİ Stratejisi ile Eylem Planı gibi
sektör stratejisi ve eylem planlarının hazırlanması/gözden geçirilmesi,
uygulanması, izlenmesi ve değerlendirilmesi için destek sağlanması



Türkiye’nin Avrupa Araştırma Alanına entegrasyonunun desteklenmesi



Proje tasarımı ve yönetimi alanında potansiyel başvuru sahiplerine
danışmanlık ve eğitim desteği sağlanması



Programlar hakkında hedef gruplara daha iyi bilgi verilebilmesi için
tanıtım çalışmalarının yürütülmesi



Hedef grubun katılımını teşvik edecek başarı hikâyeleri kullanılarak
bilgilendirme yapılması



Ar-Ge alanında ortak çalışma kültürünün yaratılması amacıyla üniversiteüniversite ve üniversite-sanayi işbirliğinin geliştirilmesi



KOBİ’lere daha iyi hizmet sağlamak için Türkiye’deki Avrupa İşletmeler Ağı
işbirliklerinin kapasitelerinin güçlendirilmesi



Sektör yaklaşımına tamamıyla geçisin sağlanabilmesi için tüm sektör
kriterlerinin iyileştirilmesine yönelik kapasite geliştirme faaliyetlerinin
yürütülmesi

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
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YENİ DÖNEMDE PROJE SAHİPLERİNDEN NELER BEKLENİYOR?
Projeler belli amaçları gerçekleştirmek için sadece birer araçtır. Proje önerilerinin birçoğunda karşılaşılan ortak sıkıntı,
projenin çözmeye çalıştığı sorunun netleştirilememesi ve projenin amacının tam anlamıyla belirlenememesidir. İyi
tasarlanmış projelerle başvurmak sürecin pürüzsüz, yönetilebilir ve verimli ilerlemesine olanak sağlayacaktır.
Bu amaçla proje oluşturma sürecinde yardımcı olacağını umduğumuz bir liste hazırladık:
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İlk aşamada projeye neden ihtiyaç duyulduğunu belirleyin.



Projenizin sektörde hangi soruna çözüm getireceğini netleştirin.



Detaylı bir fizibilite çalışması yapın.



Detaylı bir sorun analizi çalışması yapın ve projenizi bu analiz
sonuçlarına göre kurgulayın.



Sorun analizinizi yaparken sadece güncel değil geleceğe yönelik
ihtiyaçları da göz önünde bulundurun.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Genel
Müdürlükleri



Projenizin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği konusunda net
olun.



TÜBİTAK



KOSGEB



İçeriği, kurgusu, faaliyetleri ve bütçe öngörüleri gerçekçi olan bir
proje kurgulayın.



Türk Standartları Enstitüsü



Proje geliştirme aşamasında Rekabetçi Sektörler Programının
hedef ve göstergelerini göz önünde bulundurun ve projenizin
bu hedef ve göstergelere olan katkısını açık bir şekilde ortaya
koyun.



Türk Patent Enstitüsü



TOBB



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı



Ekonomi Bakanlığı



Kalkınma Bakanlığı



Projenizi sahiplenin ve projenin tüm ortaklar tarafından
sahiplenildiğinden emin olun.



Proje ekibinizi doğru belirleyin. Proje yönetiminin profesyonel
ve tam zamanlı bir iş olduğunu göz önünde bulundurun.



Projenin yürütülmesi süreçlerini takip edecek personelin
kapasitelerinin artırılmasına önem verin.



Proje seçim sürecinde Bilim, Sanayi ve Teknoloj Bakanlığı
tarafından yayınlanacak olan yönlendirme ve önerileri takip
edin.



Süreçler uzun zaman aldığı için zamanlamaya özen gösterin.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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Kimler, Nasıl Faydalanabilir?
Bu alandaki desteklerden sadece ”Rekabetçilik
ve Yenilikçilik” Sektörüne hizmet eden Merkezi
Kamu Kurumları faydalanabiliyor. Bu kurum
ve kuruluşlar arasında şunlar yer alabilir:

Bu
alanda
desteklenecek
projeler
kapsamında teknik destek (uzun dönemli
danışmanlık) ve makine-ekipman alımı
gibi kalemlerin maliyetleri karşılanıyor.
Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak
projeler Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
- AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı
tarafından değerlendirilecek ve başarılı
bulunan projeler uygulamaya geçirilecek.

İLK DÖNEMDE NELER YAPTIK?
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 5
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Proje Adı
Title of the Operation

Nihai Yararlanıcı
End Recipient of Assistance

Uygulama Yeri
Locations

Proje Bütçesi (€)
Project Budget (€)

TGB, LABORATUVAR ve AR-GE PROJELERİ / TDZ, LABs and R&D PROJECTS

27

Gaziantep Teknoparkının Araştırma ve
Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi
Projesi / Development of the Research
& Technological Infrastructure of
Gaziantep Technopark

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı –
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
/ Ministry of Science, Industry and
Technology DG Science and Technology

Gaziantep

7,781,449

Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon
Merkezinin Kurulması Projesi / Erciyes
Technopark Regional Innovation Centre

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı –
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
/ Ministry of Science, Industry and
Technology DG Science and Technology

Kayseri, Yozgat

7,821,647

Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat
Gökkuşağı Projesi (FIRASET) / Fırat
Rainbow Surrounding Enterprise
Taskforce (FIRASET)

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı –
Bilim ve Teknoloji Genel Müdürlüğü
/ Ministry of Science, Industry and
Technology DG Science and Technology

Elazığ

6,768,686

Rize Çay Araştırma ve Uygulama
Merkezi / Rize Tea Research and
Application Centre

Rize Ticaret ve Sanayi Odası / Rize
Chamber of Commerce and Industry

Rize

9,971,714

Samsun Uluslararası Akredite Metal
Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı
/ Samsun International Accredited
Metal Metrology and Calibration
Laboratory

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası /
Samsun, Chamber of Commerce and
Industry

Samsun

8,289,762

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel
Tasarım ve Modelleme Merkezi
Projesi(GETAM) / Gaziantep Regional
Industrial Design and Modelling Centre
(GETAM)

KOSGEB / KOSGEB Gaziantep Provincial
Directorate

Gaziantep

7,379,507

Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel
Sınai İşbirliği / Regional Industrial
Collaboration in Cotton Fibre
Manufacturing

GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma
ve Eğitim Merkezi / GAP International
Agricultural Research and Training
Center

Diyarbakır

6,029,692

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 5

Proje Adı
Title of the Operation

Nihai Yararlanıcı
End Recipient of Assistance

Uygulama Yeri
Locations

Proje Bütçesi (€)
Project Budget (€)

FİNANSA ERİŞİM PROJELERİ / ACCESS TO FINANCIAL INSTRUMENTS PROJECTS
Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları
Projesi (BAKK) / Greater Anatolia
Guarantee Facility (GAGF)

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İç Ticaret
Genel Müdürlüğü / Ministry of Industry
and Trade, DG for Internal Trade

Hedef Bölge

61,407,894

Gelişen 43 Anadolu Girişim Sermayesi
Fonu / GAP Venture Capital

KOSGEB / KOSGEB

Hedef Bölge

16,300,000

Teknoloji Transferini Hızlandırma
Fonu Projesi / Technology Transfer
Accelerator Turkey Fund

TÜBİTAK / TÜBİTAK

Tüm Türkiye

50,500,000

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ / BUSINESS DEVELOPMENT CENTRE PROJECTS
3 Adet İş Geliştirme Merkezinin
Kurulması ve Türkiye’deki İş Geliştirme
Merkezleri Arasında Bir Network
Oluşturulması Projesi (1. Safha) /
Establishment of 3 Business Incubators
in Selected Regions and Development
of a Network among Incubators in
Turkey, Phase-I

KOSGEB / KOSGEB (Small and Medium
Industry Development Organization)

Kastamonu, Malatya,
Tokat

9,810,292

3 Adet İş Geliştirme Merkezinin
Kurulması ve Türkiye’deki İş Geliştirme
Merkezleri Arasında Bir Network
Oluşturulması Projesi – 2. Safha /
Establishment of 3 Business Incubators
in Selected Regions and Development
of a Network among Incubators in
Turkey, Phase-II

KOSGEB / KOSGEB (Small and Medium
Industry Development Organization)

Kastamonu, Malatya,
Tokat

2,707,349

Van İŞGEM Büyüyor Projesi /
Expansion of Van Enterprise
Development Centre

Van Sanayici ve İşadamları Derneği
/ Van Industrialist and Businessmen
Association

Van

9,315,534

Osmaniye İş Geliştirme Merkezinin
Kurulması Projesi / Osmaniye
Enterprise Development Centre (İŞGEM)

Osmaniye Valiliği / Governorship of
Osmaniye

Osmaniye

8,285,543

Sorgun İş Geliştirme Merkezi
(İŞGEM) Projesi / Sorgun Enterprise
Development Centre

Sorgun Belediye Başkanlığı /
Municipality of Sorgun

Yozgat

3,791,274

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin
Genişletilmesi Projesi / Development of
Elazığ Enterprise Development Centre’s
(ISGEM) Industrial Infrastructure

Elazığ İl Özel İdaresi / Elazığ Special
Provincal Administration

Elazığ

9,447,119
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Proje Adı
Title of the Operation

Nihai Yararlanıcı
End Recipient of Assistance

Uygulama Yeri
Locations

Proje Bütçesi (€)
Project Budget (€)

Gümüşhane Geleneksel ve Organik
Ürünler İş Geliştirme Merkezi /
Gümüşhane Traditional and Organic
Products Business Development Center

Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı
(DOKA) / East Blacksea Development
Agency (DOKA)

Gümüşhane

8,120,665

Bingöl İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)
Kurulması Projesi / Bingöl Enterprise
Development Centre

Fırat Kalkınma Ajansı (FKA) /Fırat
Development Agency (FKA)

Bingöl

4,994,732

Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)
Projesi / Sivas Enterprise Development
Centre

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN)
/ Middle Anatolia Development Agency
(ORAN)

Sivas

7,191,555

LİSANSLI DEPOCULUK PROJELERİ / LICENCED WAREHOUSE PROJECTS
Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar
Yeri kurulması Projesi / Establishment
of Giresun Hazelnut Licensed
Warehouse and Spot Exchange

Giresun Ticaret Borsası / Giresun
Commodity Exchange

Giresun

9,450,310

Şanlıurfa Hububat Lisanslı Depo
Projesi / Establishment of Cereals
Exchange and Licensed Warehouse

Şanlıurfa Ticaret Borsası /Sanlıurfa
Commodity Exchange

Şanlıurfa

9,388,790

Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı
Depo Kurulması Projesi / Şanlıurfa
Cotton Exchange and Licensed
Warehouse (SCELW)

TOBB / TOBB

Şanlıurfa

9,998,356

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJELERİ / CAPACITY BUILDING PROJECTS

29

Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının
Genişletilmesi Projesi / Enlargement of
the European Turkish Business Centres
Network to Sivas, Antakya, Batman and
Van

TOBB / TOBB

Sivas, Antakya,
Batman, Van

8,500,000

Bafra İş ve İhracat Geliştirme Merkezi
Projesi / Bafra Business Development
and Support to Export Centre Project

Bafra OSB Yönetim Krl.Bşk / Bafra
Organized Industrial Zone Executive
Board

Samsun

2,221,479

AB Mali Progamlar Daire Başkanlığının
Rekabetçi Sektörler Programı Teknik
Yardım Projesi /Technical Assistance
on Institutional Building for the
Implementation of RCOP

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
AB Mali Programları Dairesi Başkanlığı
/ MoSIT Directorate of EU Financial
Programmes

Ankara ve Hedef Bölge

21,764,120

AB Mali Progamlar Daire Başkanlığının
Rekabetçi Sektörler Programı Teknik
Yardım Projesi / Technical Assistance
on Institutional Building for the
Implementation of RCOP

Osmaniye Valiliği / Governorship of
Osmaniye

Osmaniye

3,343,090
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Proje Adı
Title of the Operation

Nihai Yararlanıcı
End Recipient of Assistance

Uygulama Yeri
Locations

Proje Bütçesi (€)
Project Budget (€)

KÜMELENME PROJELERİ / CLUSTER PROJECTS
Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve
Bölgesel İşbirliği için KOBİ’lerin
Güçlendirilmesi Projesi / Empowering
SMEs for networking and inter-regional
cooperation

Ekonomi Bakanlığı / Ministry of
Economy

Samsun, Trabzon,
Gaziantep, Maraş,
Çorum

5,000,000

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde
“Özellikli Gıda Kümelerinin”
Etkinleştirilmesi Projesi /Activation
of “Speciality Foods Cluster” in the
Southeast Anatolia Region

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
/ GAP Regional Development
Administration

Şanlıurfa

3,792,000

Maraş Biberi İş Kümesi Projesi / Maraş
Pepper Cluster

Kahramanmaraş İl Gıda Tarım
Ve Hayvancılık Müdürlüğü /
Kahramanmaraş Provincial Directorate
Ministry of the Food, Agriculture and
Livestock

Maraş

2,042,038

ORTAK KULLANIM ATÖLYELERİ PROJELERİ / PROJECTS FOR COMMON USE FACILITIES

Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı
Projesi / Big Partnership of Small
Industrials

Tokat S.S Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi
/ Tokat SS Small Industry Construction
Cooperative

Tokat

9,617,152

Arım Balım Peteğim Projesi / My Bee,
My Honey, My Honeycomb

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Arıcılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü
/ Ministry of Food, Agriculture and
Livestock, Apiculture Research Institute
(ARI)

Ordu

9,990,200

Bayburt Doğal Taş Üretim ve
Pazarlama Destek Merkezi / Natural
Stone Manufacturing and Marketing
Support Centre in Bayburt

Bayburt İl Özel İdaresi / Bayburt Special
Provincial Administration

Bayburt

9,315,534

Mobilya Üretimimin ve Teknolojisinin
Altyapısını Güçlendirme Projesi
(MOBİTEK) / Strengthening the
Infrastructure for Furniture Production
(MOBİTEK)

Orta Anadolu Kalkınma Birliği
(ORAKAB) / Central Anatolia
Development Association

Kayseri

9,665,454

Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak
Kullanım İşleme Tesisi Kurulması
/ Establishment of a Common-use
Processing Facility for Industrial Forestry
Products

Kastamonu Ticaret Borsası /
Kastamonu Commodity Exchange

Kastamonu

9,978,954

Hatay Mobilyacılar için Ortak Kullanım
Atölyesi /“Hand-Made in Hatay”

Antakya Ticaret ve Sanayi Odası /
Antakya Chamber of Commerce and
Industry

Hatay

7,360,406
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Proje Adı
Title of the Operation

Nihai Yararlanıcı
End Recipient of Assistance

Uygulama Yeri
Locations

Proje Bütçesi(€)
Project Budget (€)

Amasya’da Mobilya ve Otomotiv
Sektöründe Ortak Kullanım Tesisi
ve Küçük İşletmelere Danışmanlık
Hizmeti Merkezi Kurulması Projesi
/ Establishment of a Common Use
Facility (Furniture and Auto Mechanics)
and Small Business Advisory Services
Unit in Amasya

Amasya Esnaf ve Sanatkârlar Odaları
Birlik Başkanlığı / Amasya Association
of Artisans and Craftsmen Chambers

Amasya

4,554,031

Orta Karadeniz Bölgesinin (TR 83)
Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi/
Increasing the Competitiveness of
Middle Black Sea Region (TR-83)

Orta Karadeniz Bölgesi Kalkınma
Ajansı / Central Black Sea Region
Development Agency

Samsun

8,004,819

Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi
Altyapısı / Improvement of the Shared
Industrial Infrastructure of the Pistachio
Processing Sector

Siirt İli ve İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği
/ Association of Pistachio Producers of
the Province and Districts of Siirt

Siirt

9,839,884

LOJİSTİK MERKEZ PROJELERİ / LOGISTIC CENTRE PROJECTS
Samsun Lojistik Merkezi Projesi /
Samsun Logistics Centre Project

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA)
/ Middle Black Sea Development Agency
(OKA)

Samsun

43,607,782

TURİZM PROJELERİ / TOURISM PROJECTS

31

Erzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi
Koridoru Projesi / Development of
Winter Tourism Corridor in Erzurum,
Erzincan and Kars

Kültür ve Turizm Bakanlığı / Ministry of
Culture and Tourism

Erzurum, Erzincan,
Kars

8,831,349

Mardin-Kültürel Turizm Merkezi
Projesi /Sustainable Tourism
Development in Mardin

Mardin Valiliği / Governorship of Mardin

Mardin

9,199,782

Siirt’te Turizm Sektörünün
Canlandırılması Projesi / Revitalization
of the Tourism Sector in Siirt

Tillo Kaymakamlığı / Tillo District
Governorship

Siirt

2,535,781

Ardahan Yalnızçam Kış Sporları Ve
Yayla Turizm İyileştirme Projesi /
Improvement of Winter Tourism
Infrastructure in Yalnızçam, Ardahan

Ardahan İl Özel İdaresi / Ardahan
Special Provincal Administration

Ardahan

6,248,420

Şanlıurfa’da Turizm Çeşitliliğinin ve
Kapasitesinin Artırılması Projesi /
Revitalization of History in Şanlıurfa
Project

Karacadağ Kalkınma Ajansı /
Karacadağ Devolopment Agency

Şanlıurfa

9,610,838
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Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir

RAKAMLARLA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

I. DÖNEMİ

Amaç

Hedef

Bölgesel Rekabet Edebilirlik

Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik
Farklılıkların Azaltılması

Rakamlarla Hedefler

100.000 m2

Ortak kullanım tesisi
kapalı alanı

60.000 m2

Ar-Ge ve inovasyona
yönelik tesis alanı

Proje

44

7
Birinci Dönem Destek
Alanı Sayısı

Sivil Toplum Kuruluşları,
Sanayi-Ticaret Odaları,
Birlik, Borsa vb. İş Dünyası Temsilcisi Çatı
Kuruluşlar,

Destek Alanı

Birinci Dönem
Desteklenen Proje Sayısı

Kamu Kurumları,

Danışmanlık hizmeti
sağlayan KOBİ

630

565 Milyon Avro
Birinci Dönem Mali Destek Bütçesi

Yararlanıcılar

Yeni turistik cazibe
merkezi

8

Bütçe

Rekabet Edebilirliği Güçlendirmek

Dernekler,
Vakıflar,

1 Milyar Avro

Kooperatifler,

Kredi hacmi

Üniversiteler,
Küçük Sanayi Siteleri – Organize Sanayi
Bölgeleri Yönetimleri,
Araştırma Merkezleri,
Belediyeler ve Kaymakamlıklar gibi Kâr
Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Sinop

Proje Sayısı: 5 %7.64

Kastamonu

Çankırı

Çorum

Rize

Trabzon

Ordu

Amasya

İş Geliştirme Merkezleri %19.34 Proje Sayısı: 12

Giresun

Tokat

Gümüşhane

Kars

Bayburt

Iğdır

Erzurum
Yozgat

Tunceli
Kayseri

Malatya

Proje Sayısı: 3 %2.35

Ağrı

Erzincan

Sivas

Bingöl

Bitlis
Diyarbakır

Kahramanmaraş

Batman

Adıyaman

Van

Proje Sayısı: 5 %8.40

Siirt
Hakkari

Kapasite Geliştirme
%7.61
Projeleri

Şırnak
Osmaniye

Mardin

Gaziantep

Ar-Ge ve İnovasyon
Projeleri

Proje Sayısı: 4

Ortak Kullanım
Proje Sayısı: 12 %28.16 Atölyesi ve Üretim
Tesisi

Kilis
Hatay

2007

Kümelenme Projeleri

Finansa Erişim Projeleri %26.50 Proje Sayısı: 3

Muş

Elazığ

Şanlıurfa

Turizm Projeleri

Ardahan

Artvin

Samsun

I. Dönem

2013
2014

2017

2020

2026

II. Dönem

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 5

32

This project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey

COMPETITIVE SECTORS PROGRAMME BY NUMBERS

FIRST PERIOD

Objective

Regional Competitiveness

Objectives by Numbers

100.000 m2

Closed area of the
common use facility

60.000 m2

Facility area for R&D
and innovation

Aim

Budget

To Enhance Competitiveness and
Reduce Regional Socio-Economic
Disparities

565 Million Euro

Beneficiaries

Umbrella Organizations Representing the
Business World like Unions, Exchange
Commodities etc.,
Associations,

Credit Volume for 9
thousand SMEs

1 Billion Euro

Support Areas

44

7

Number of Projects
Supported in the First
Period

Number of Support Areas
in the First Period

Civil Society Organizations,
Chambers of Industry and Trade,

Number of SMEs acquired
consultancy services

550

Projects

Public Institutions,

New touristic
attraction centres

8

Financial Assistance Budget of the First Period

Foundations,
Cooperatives,
Universities,
Small Industrial Areas – Managements of
the Organized Industrial Zones,

Support
Areas

Research Centres,
Not-for-Profit Organizations such as
Municipalities and District Governorates

Target Region
43 Provinces
Sinop

Number of Projects: 5 %7.64

Kastamonu

Çankırı

Çorum

Ordu

Amasya

Rize

Trabzon

Business Development Centres %19.34 Number of Projects: 12

Giresun

Tokat

Gümüşhane

Kars

Bayburt

Iğdır

Erzurum
Yozgat

Tunceli
Kayseri

Malatya

Number of Projects: 3 %2.35

Ağrı

Erzincan

Sivas

Bingöl

Bitlis
Diyarbakır

Kahramanmaraş

Batman

Adıyaman

Van

Number of Projects: 5 %8.40

Siirt
Hakkari

Capacity Building
%7.61
Projects

Şırnak
Osmaniye

Mardin

Gaziantep

Hatay

2007

2013

2017

First phase of the programme covering 2007-2013 period will be completed by the end of 2017.

Ministry of Science, Industry & Technology
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R&D and Innovation
Projects

Number of Projects: 4

Common Use Facility
Number of Projects: 12 %28.16 and Production
Facility Projects

Kilis

33

Clustering Projects

Access To Financing Projects %26.50 Number of Projects: 3

Muş

Elazığ

Şanlıurfa

Tourism Projects

Ardahan

Artvin

Samsun

PROGRAMIMIZDAN HABERLER
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ŞUBAT

YENİ DÖNEM TANITIM TOPLANTILARI

Diyarbakır Tanıtım Toplantısı
24 Şubat 2017

Van Tanıtım Toplantısı

OCAK

27 Ocak 2017

Bursa Tanıtım Toplantısı

Samsun Tanıtım Toplantısı
6 Aralık 2016

ARALIK

27 Aralık 2016

İzmir Tanıtım Toplantısı

EKİM

Adana Tanıtım Toplantısı
1 Kasım 2016

KASIM

15 Kasım 2016
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İstanbul Tanıtım Toplantısı
12 Ekim 2016

İSTANBUL TANITIM TOPLANTISI
Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem duyurusu Türkiye genelinde düzenlenen tanıtım toplantılarıyla
yapılıyor. Türkiye’nin tümünü kapsayacak şekilde organize edilen toplantıların ilki 12 Ekim 2016 tarihinde Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katılımıyla İstanbul’da gerçekleştirildi. Açılış konuşmasında Bakan Özlü,
Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem öncelikleri ve
verilecek desteğin hangi alanlarda geliştirilecek projelere nasıl
dağıtılacağı konusunda bilgilendirme yaptı.
Bakan Özlü, 2023 yılında dünyanın en büyük 10 ekonomisinden
biri olma hedefiyle, Türkiye’nin büyüme ve ihracat hacmini
artırmayı amaçladıklarını ve bu hedefe ancak, yüksek katma
değerli bilgi üreten ve bu bilgiyi markaya dönüştüren, etkin
bir Ar-Ge ve inovasyon sistemiyle ulaşabileceğini belirtti.
Yeni dönemde hedef bölgenin tüm Türkiye olduğunu
vurgulayan Özlü, desteklenecek projelerin bölgede birden fazla sektörün ihtiyacına cevap verebilen değer zincirlerini
buluşturan nitelikli projeler olacağının da altını çizdi.
Toplantıda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Ünal Gündoğan, yeni planı
hazırlarken 10. Kalkınma Planı ve Sanayi Strateji Belgesi ile AB’nin stratejik dokümanlarını referans aldıklarını kaydederek,
uzun dönemli bir program oluşturduklarını belirtti. Yeni dönemde, geçmiş
dönemde olduğu gibi imalat sanayi ve KOBİ’lerin Ar-Ge ve inovasyon
kapasitesinin artırılmasına odaklanacaklarını ifade eden Gündoğan,
bununla birlikte üniversite ve sanayi işbirliğini destekleyen projelere
öncelik verileceğini söyledi. Gündoğan, Ar-Ge projelerini finanse ederken
seçimi yalnızca bilimsel Ar-Ge projelerinden yana değil, patentlenebilir
ve sonrasında ticarileşme potansiyeli yüksek olan projelerden yana
kullanacaklarını kaydetti. Yeni programda yeni temalara yer verildiğini
belirten Gündoğan, ön plana çıkan yaratıcı endüstriler kapsamında yeni
fikirlere ve yenilikçi iş alanlarına destek sağlayacaklarını söyledi.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Avrupa Birliği ve
Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü AB Mali Programları
Dairesi Başkanı Murat Altun, konuşmasında
Rekabetçi Sektörler Programının ilk döneminde
bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde destek
sağlandığını, yeni dönemde ise rekabetçilik ve
yenilik çerçevesinde destekler olacağını dile
getirdi. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyona yönelik
projelere ağırlık verileceğini kaydeden Altun, yeni
dönemde uluslararası değer zincirlerine dahil KOBİ
sayısının artırılması, toplam faktör verimliliğini
artırıcı ve dış ticaret açığını azaltan projeler,
teknoloji transferi ve teknolojinin ticarileştirilmesi,
yaratıcı endüstriler ve sosyal inovasyonun önem
kazandığını belirtti.

Tanıtım toplantılarına kimler katıldı?
Toplantılar, yeni dönemde proje desteklerinden yararlanacak valilikler, belediyeler, il özel idareleri, kalkınma ajansları,
üniversiteler, TOBB ve bağlı oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri genel
sekreterlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji geliştirme bölgeleri yönetimleri gibi kuruluşların geniş katılımıyla
gerçekleşti.
Gerçekleştirilen toplantılarda binden fazla kişiye ulaşılarak yeni program fırsatları hakkında bilgi verildi.
Toplantılarda Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, AB Mali Programları Dairesi
Başkanı Murat Altun, Programlama Bölümü Koordinatörü Pınar Erdem ve Programlara bölümü uzmanları Beyza
Coşkun, Mehmet Aşıcı, Semih Vardar ve Tolga Şeflek sunum yaparak katılımcıları Programın yeni dönemi hakkında
bilgilendirdiler.

Ahmet Faik Bitlis

İstanbul Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Rekabetçi Sektörler Programının bilgilendirme toplantısına ilk kez katıldım. Toplumumuzda Avrupa Birliği kaynaklı
fonlarla ilgili yeterli bilgilendirme olmadığını düşünüyorum. Bu nedenle Rekabetçi Sektörler Programının yeni
dönemine yönelik tanıtım toplantılarının çok faydalı olduğunu görüyorum. Yeni dönem imkanlarını birliğimiz
için mutlaka değerlendireceğiz. Gerçekten ciddi, inovatif projelere fon sağlanıyor. Dolayısıyla toplantıya katılarak
iyi bir ön çalışma, iyi bir proje geliştirmenin önemini kavradık.

Özge Sarıçay

İstanbul Sanayi Odası Avrupa Birliği ve Uluslararası İlişkiler Şubesi Uzmanı

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Sanayi Odası olarak IPA programlarına büyük önem veriyoruz. Üyelerimizin bu programlardan yararlanması için
elimizden geleni yapıyoruz. Rekabetçi Sektörler Programının ilk dönemini de yakından takip ettik. Rekabetçilik ve
yeniliği içeren yeni program bizim açımızdan çok daha yararlı bir program. Bu programa aktif olarak katılmaya
düşünüyoruz. Bu konuyla ilgili Bakanlığımıza da sürekli ziyaretlerde bulunuyoruz. Sanayinin promosyonu gibi
projelerimiz söz konusu. Sanayicilerimiz ara eleman bulma konusunda sorunlar yaşıyorlar. Ara elemanların eğitimi,
danışmanlığı, exchange programı gibi konuları IPA Programı kapsıyor. Bu alanda proje geliştirmeyi planlıyoruz.
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Oğuzhan Erdem

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Trakya Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölüm Başkanı

Rekabetçi Sektörler Programı yeni dönem tanıtım toplantısına geliş amacımız, Trakya bölgesinde üniversite
sanayi işbirliğini daha kurumsal hale getirmek, Edirne’yi yatırımcı ve teknoloji üssü haline getirmek için
gerçekleştirdiğimiz faaliyetlere destek alabilmek için proje geliştirmeye yönelik bilgi sahibi olmaktır. Burada
öğrendiklerimizle Rekabetçi Sektörler Programının destek vereceği projelerden birini geliştirmeyi umuyoruz.
Hem üniversitemiz öğretim üyelerine hem bölgemizdeki sanayicilere eğitimler, seminerler düzenliyor ve
üniversite-sanayi işbirliğini kurumsallaştırmaya çalışıyoruz. Projemizi bu yönde geliştireceğiz. Programda özellikle
üniversite-sanayi işbirliğini hedef alan teknoparklarla ilgili kısma yönelik olarak bölgemizde 50 dönümlük bir
arazimiz bulunuyor. Burada inovatif teknopark kurulumunu amaçlayan bir projemiz gündemde. Edirne bilindiği
gibi tarım sektörü yoğunlukludur. Bizler de bugünkü toplantıya katılımımızla, tohumculuk, tarım makineleri ve
süt ürünlerini bir kümelenme içinde bir araya getiren tematik bir teknopark kurulumu ile ilgili Rekabetçi Sektörler
Programına başvuruda bulunmak konusunda daha donanımlı hale geldiğimizi düşünüyoruz.

Doç. Dr. Elif Damla Arısan

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

İstanbul Kültür Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü (MOBİGEN)

Biz de üniversite ayağı olarak çok heyecanlandık. Çünkü birçok kamu kuruluşuyla ya da farklı aktörlerle beraber,
özellikle yaratıcı endüstrilerde, sosyal inovasyon konularında yenilikçi anlayışların geliştirilmesi, yaygınlaştırılması,
sonrasında ticarileştirme ve kuluçka faaliyetleriyle beraber patent konusunda yeni bilgilerin elde edilmesine
yönelik merkezlerin oluşturulmasını son derece önemli buluyoruz. Toplantının bu bakımlardan çok yararlı
geçtiğini düşünüyorum. Rekabetçi sektörler alanında üniversite olarak biz de yeni projeleri gerçekleştirmeye,
katkı sağlamaya hazırız.

Seda Göksu

İstanbul Kültür Üniversitesi / Proje Geliştirme ve Koordinasyon Birimi Ar-Ge Projeleri Geliştirme Sorumlusu

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Farklı alanlarda faaliyet gösteren kuruluşların bir arada işbirliği geliştirmelerine yönelik teşvik ülkemiz adına
son derece yararlı. Biz de üniversite olarak özellikle kendi bölgemizde Ar-Ge, inovasyon, yaratıcı endüstriler
gibi alanlarda çok ortaklı projeler geliştiriyoruz. Üniversite olarak Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem
desteklerinden yararlanmak için proje geliştireceğiz.

Sibel Tüzün

Kozmetik ve Temizlik Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Üyesi

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Rekabetçi Sektörler Programı ile ilgili yapılan tüm açıklamaları çok net ve yeterli buldum. Bilgilendirme
toplantısında aklımda olan tüm soruların cevaplarını aldım. Derneğimiz adına sektöre daha ne kadar faydalı
olabiliriz, sektörün gelişmesi için devletimizin vermiş olduğu desteklerden nasıl yararlanabiliriz konusunda
detaylı bilgi sahibi oldum. Önümüzdeki dönemde gerçekleştirmeyi düşündüğümüz projeler hakkında ise açıkçası
heyecan yarattı. Temsil ettiğimiz sektörde özellikle kozmetik üreticilerimizin yaklaşık %90’ının KOBİ olduğunu
söyleyebiliriz. Dolayısıyla KOBİ’lerin gelişmesi ve etik rekabetin artırılması bizim temel hedeflerimiz arasında
yer alıyor. Temsil ettiğimiz derneğimizin de özellikle önem gösterdiği ve gelişmesini amaçladığı alanlardan biri.
Dolayısıyla bu açılım bizim için son derece önemli.
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ADANA TANITIM TOPLANTISI
1 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirilen tanıtım toplantısı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Murat Altun

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanı

Programın yeni döneminde altyapı yatırımlarından ziyade Ar-Ge ve inovatif ürün projelerine
odaklanarak, bölgesel rekabetle birlikte küresel pazarlarda ülkenin rekabet gücünü artıracak,
yüksek katma değer yaratacak projelere destek sağlanacak.

Prof. Dr. Nejat Erk

Adana Ticaret Odası

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Aydınlatıcı bir bilgilendirme toplantısı oldu. Toplantının hemen ardından Rektör Yardımcımız Murat Aşkar
hocamızla birlikte uygulayabileceğimiz birçok proje hakkında fikir paylaşımında bulunduk. Daha önce bir URGE
projesi gerçekleştirmiştik. İzmir iş hayatı stratejik planı hakkında. Bu projede bir fikir üstünde durduk. Ancak
sadece bir değil, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında üniversite olarak birkaç proje üstünde duracağız.

Dr. Mucibirahman İlbuğa

Çukurova Teknoloji Transfer Ofisi

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Bilgilendirme toplantısının gayet güzel organize edildiğini düşünüyorum. İşlemlerin nasıl yapılacağı, ödemelerin
nasıl olacağının içerik bilgisi sanırım daha sonraki aşamalarda netleşecek. Teknoloji Transfer Ofisi olarak farklı
projelerimiz bulunuyor. Yerel STK’lar ile işbirliğine gitmeye çalışıyoruz. İlerleyen zamanlarda işbirliği çalışmalarımız
daha da netleşecek.
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İZMİR TANITIM TOPLANTISI
Rekabetçi Sektörler Programı tanıtım toplantılarının İzmir ayağı 15 Kasım 2016 tarihinde gerçekleştirildi.

Murat Altun

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanı

İzmir ve bölge illerden katma değeri yüksek, bölgenin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak
projeler bekliyoruz. Üniversite-kamu-sanayi işbirliği ile geliştirilen, ayrıca tarım ve lojistik gibi
sektörlerden Ar-Ge ve yenilikçilik temelli proje fikirleri geleceğini umuyoruz.

Beyza Coşkun

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Programlama Bölümü Uzmanı

İzmir ve bölge illerden katma değeri yüksek, bölgenin ve ülkenin rekabet gücünü artıracak
projeler bekliyoruz. Üniversite-kamu-sanayi işbirliği ile geliştirilen, ayrıca tarım ve lojistik gibi
sektörlerden Ar-Ge ve yenilikçilik temelli proje fikirleri geleceğini umuyoruz.
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Engin Bişar

Bilim, Sanayi Teknoloji İzmir İl Müdürü

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Katma değeri yüksek ürünlere ağırlık verilmesi Türkiye için çok önemli. Özellikle teknoparklar, OSB’ler, Ar-Ge
merkezleri, sanayi siteleri ve üniversiteler açısından büyük önem taşıyor. Konu başlıkları bizim açımızdan da çok
değerli. Test merkezi kurulması olsun, Ar-Ge merkezlerini büyütmek olsun bize geniş bir alan sunuyor. İzmir’de
13 OSB buluyor ve bu OSB’lerle ortak proje geliştirmeyi arzu ediyoruz.

Prof. Dr. Can Şımga Muğan

İzmir Ekonomi Üniversitesi Rektörü

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Aydınlatıcı bir bilgilendirme toplantısı oldu. Toplantının hemen ardından Rektör Yardımcımız Murat Aşkar
hocamızla birlikte uygulayabileceğimiz birçok proje hakkında fikir paylaşımında bulunduk. Daha önce bir
URGE projesi gerçekleştirmiştik. İzmir iş hayatı stratejik planı hakkında. Bu projede bir fikir üstünde durduk.
Ancak sadece bir değil, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında üniversite olarak birkaç proje üstünde
duracağız.

Aytaç Başsüllü

Kocaer Haddecilik Ar-Ge Merkezi Direktörü

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Yararlı bir toplantı olduğunu düşünüyorum. Kocaer Haddecilik Ar-Ge merkezi olarak Ar-Ge ve teknoloji geliştirme
ile ilgileniyoruz. Programdan haberdardık. İzmir’den önce Adana’da yapılan sunumları önceden temin ederek
incelemiştik. Bu alanda proje geliştirerek başvuruda bulunmayı düşünüyoruz.

Erol Türkmen

İzmir Vali Yardımcısı

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Yenilikçilik ve Ar-Ge doğrultusunda ekonomide rekabetin artırılması yönündeki sunumlar gayet açık ve
bilgilendirici bir nitelik taşıyordu. Yeni dönem programının önemli yararlar sağlayacağını ifade etmek isterim.

Güray Gürel
Girişimci

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Türkiye Turizm Tanıtma Platformu Uşak temsilcisi olarak toplantıya katıldım ve çok doyurucu bilgiler edindim.
Benim açımdan çok yararlı oldu. Medikal turizmle ilgili olarak da TUTAP’la bir proje geliştirmeyi arzu ediyorum.
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SAMSUN TANITIM TOPLANTISI
Yeni dönemin tanıtımı için farklı şehirlerde düzenlenen tanıtım toplantılarından dördüncüsü 6 Aralık 2016 tarihinde
Samsun’da gerçekleştirildi.

Pınar İrdem

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Programlama Bölümü Koordinatörü

Program destekleriyle daha fazla KOBİ’nin uluslararası değer zincirinde yer almasını
hedefliyoruz. Tüm Türkiye’de Ar-Ge merkezlerinin daha işlevsel kılınması; üniversite-sanayi
işbirliğinin güçlendirilmesi; teknoloji transferi ve ticarileştirilmesinin yaygınlaştırılması;
inovasyon çalışmalarının hız kazanması başlıca amaçlarımız arasında yer alıyor.

Mehmet Aşıcı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Programlama Bölümü Uzmanı

İyi tasarlanmış bir projede, çözüm aranan sorunun ve proje amacının net olması gerekiyor.
Proje olgunlaştırma aşamasında verilen sağlıklı kararların tüm sürecin sorunsuz ilerlemesine
katkıda bulunacağını da belirtmek isterim.
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Prof. Dr. Ömer Andaç

19 Mayıs Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi Yöneticisi

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Bilgilendirme toplantısına özellikle gelmemizin nedeni yerel anlamda neler yapabiliriz, nasıl bir araya gelerek ortak
projeler geliştirebiliriz sorularına yanıt bulmaktı. Halihazırda medikal bir kümelenme mevcut. Samsun Valiliği
ve hükümet tarafından da destekleniyor. Bafra’da bununla ilgili olarak ayrı bir organize sanayi yapılanması var.
Buna bağlı olarak buradaki yapılanmada, özellikle uluslararası alanda sorunlarını çözmeye yönelik, pazarlamaya
yönelik bir çalışma yapılması gerekiyor. Samsun’un döküm sanayi de önem taşıyor. Ancak sektörün yeni nesil
üretim alanlarında önemli eksiklikleri var. Bu konularda neler yapılabileceğini kümelenme çerçevesinde ele alıp
değerlendireceğiz.

Ali Fatoğlu

Bulancak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Bildiğimiz ve beklediğimiz bir toplantıydı. Yeni dönemin hedeflerine uygun iki projemiz bulunuyor.
Projelerimizden biri ortak kullanım atölyesi ve inovasyonla ilgili. Diğeri güneş enerjisiyle ilgili bir proje olacak.

Uğur Hayvalı

Samsun İş Geliştirme Merkezi Müdürü

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Halihazırda Samsun İş Geliştirme Merkezinde 26 işletmeye KOSGEB, İŞKUR desteklerinden girişimcilik desteği
veriyoruz. Finansmana erişim desteklerini de sağlıyoruz. Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem inovasyon
projelerine sağlayacağı desteği, teknik çağrının ardından Samsun Belediyemiz ile değerlendireceğiz.

Yrd. Doç Mihriban Cindiloğlu

Hitit Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Rekabetçi Sektörler Programı akademik mesleğimle doğrudan bağlantılı olduğu için toplantıya katıldım.
Üniversite bünyesinde girişimcilik derslerine giriyorum. Üniversite olarak yeni döneme ilişkin proje geliştiririp
başvuruda bulunmayı planlıyoruz.

Fatih Saraç

Proje Uzmanı

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Rekabetçi Sektörler Programı ilk dönemi altında Samsun Sanayi ve Ticaret Odası ile birlikte yürüttüğümüz bir
projemiz var. Samsun’da metal kalibrasyon laboratuvarı yapıyoruz. Proje süreci başarılı gidiyor. Yeni dönem
hakkında bilgi almak için toplantıya katıldım. İnovasyon ve ortak üretim tesisi gibi birkaç fikir üzerinde duruyoruz.
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BURSA TANITIM TOPLANTISI

Rekabetçi Sektörler Programı yeni dönem tanıtım toplantılarından beşincisi 27 Aralık 2016 tarihinde Bursa’da
gerçekleştirildi.

Semih Vardar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Programlama Bölümü Uzmanı

Doğru tasarlanmış, etkili, uygulanabilir ve sürdürülebilir proje geliştirilmesi çok önemli.
Programla doğrudan KOBİ’lere destek verilemese de, projeler ne kadar çok kuruluşa hitap
ederse etkisi de o oranda artacaktır. Bu nedenle başvuru sahiplerinin etkili bir SWOT analizi
çalışması yapmasını öneriyoruz.

Selim Erkek / Ceyda Uğurel

Uludağ Üniversitesi Teknoloji Transferi Ofisi

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Program hakkında öncesinden fazla bilgimiz yoktu. Toplantı bu bakımdan iyi bir başlangıç oldu. Hatta TTO olarak
çok hızlı yeni projeler sunma fikri kafamızda oluştu. Şu an birden fazla proje geliştirme konusunda istekliyiz.
Tanıtım toplantısı bu bakımdan gerçekten çok yararlı oldu.
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Onur Cengiz

Marmara Birlik Satın Alma Müdürü

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Gümrük ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir kuruluşuz. Bu vesileyle Rekabetçi Sektörler Programının tanıtım
toplantılarından haberdarız. Kısa vadeli değil, uzun vadeli, uzun soluklu bir girişim olduğunu görüyoruz. Yeni
dönem programının 2023 hedefleri doğrultusunda hem istihdamın artırılması hem de Endüstri 4.0’a geçişin
altyapısının sağlanması amacıyla bir destek programı olduğunu öğrenmiş olduk. 32 bin üretici ortağı olan bir
kuruluşuz. Programın hedeflerine ve üye ortaklarımıza uyacak bir proje geliştirerek başvuru yapmak istiyoruz.

Esra Aras

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Uzman

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Program kapsamı ve hedefleri doğrultusunda proje oluşturmayı düşünüyoruz. Halihazırda bir proje havuzumuz
var ve yeni dönem çağrılarının açılmasını bekliyoruz. Dolayısıyla burada verilen bilgiler bir bakıma aşina
olduğumuz bilgiler. Ancak genel çerçeve açısından yararlı olduğunu söyleyebilirim. Ne şekilde hareket
edeceğimize dair güzel bir yol haritası sunuyor.

Mustafa Özenç

Eskişehir Sanayi Odası Genel Sekreter Yardımcısı

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Eskişehir Sanayi Odası olarak bizim açımızdan çok yararlı bir program olacağını düşünüyorum. Daha önce uyguladığımız
projelerin daha ileri aşamalarında, devamlarında destek sağlayacak bir program olarak görüyorum. Büyük çaplı
düşündüğümüz projeler var. Bu projeleri Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında gerçekleştirmeyi umuyoruz.
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VAN TANITIM TOPLANTISI
Yeni dönemin tanıtımı için farklı şehirlerde düzenlenen tanıtım toplantılarından altıncısı AB Türkiye Delegasyonu
Başkan Yardımcısı Gabriel Munuera Vinals’ın da katılımıyla 27 Ocak 2017 tarihinde Van’da gerçekleştirildi.

Gabriel Munuera Vinals

AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı

2014 - 2020 döneminde Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Ar-Ge, inovasyon ve
yaratıcı endüstrilerin öne çıkması AB’nin inovasyon odaklı büyüme yaratma politikasıyla
örtüşüyor.

Tolga Şeflek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Programlama Bölümü Uzmanı

Birinci dönemden edindiğimiz tecrübeler doğrultusunda projelerinizi hazırlarken
sorundan değil çözümden başlamanızı, sorun ve talep analizi yapmanızı, faaliyetlerinizi iyi
gerekçelendirmenizi, fiyatlandırma çalışması ve zaman planlaması yapmanızı öneriyoruz.
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Suzan Sönmez

Van 100. Yıl Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Öğrencisi

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Programı çok detaylı buldum. Projesi olanlar için çok yararlı bir seminer oldu. Üniversite bünyesinde Genç
Ekonomistler Topluluğu olarak proje geliştiriyoruz. İktisat Fakültesi’nin bir topluluğuyuz. Daha öncesinde
üniversite bünyesinde projeler geliştirdik. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hocalarımızla konuşurak,
Bakanlıkla irtibata geçerek proje geliştiriyoruz.

Necat Görentaş

Van 100. Yıl Üniversitesi Teknokent Genel Müdürü

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Bu programın bölgenin ve ülkenin gelişimine ivme kazandıracak bir program olduğunu düşünüyorum.
Desteklere bakıldığında farklı konularda ve ihtiyaç duyulan alanlarda destek sağlandığını görüyorum. Bölgede
faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar olarak mümkün olduğunca desteklerden yararlanmak için çalışmalarımıza
başladık. Üniversite ve Teknokent olarak teknoloji transfer ofisimizi de kurmuş bulunuyoruz. Bu çerçevede birkaç
proje birden sunmak istiyoruz.

Ali Dizman

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı Uzmanı Hakkari Bölgesi

KATILIMCI GÖRÜŞÜ

Hakkari bölgesinde çalışıyorum. Oldukça verimli bir toplantı oldu. Rekabetçi Sektörler Programının yeni
dönemine başvuru yapmayı düşünüyoruz. Birkaç proje üstünde duruyoruz. Bu projelerle ilgili olan kurum ve
kuruluşlarla görüşmeler yapacağız. Madencilik ve sanayi sitelerimizle ilgili yaşadığımız bazı sorunlara yönelik
projeler geliştirmek istiyoruz.
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NEWS FROM OUR PROGRAMME
Competitive Sectors Programme new phase supports promoted in regional meetings. Representatives of relevant institutions and
organizations from all regions of Turkey were invited to the meetings, first of which was held with the attendance of Dr. Faruk Özlü,
Minister of Science, Industry and Technology, on 12 October 2016 in Istanbul.
There was keen participation in the meetings where information was provided on the new phase support areas, expected outcomes
from the projects, and project development and application processes.
The meetings were initiated in October 2016, and after Istanbul, they were held on 1st November in Adana, on 15th November in
Izmir, on 6th December in Samsun, on 27th December in Bursa and on 27th January in Van. Following the final seminar in Diyarbakır
in February, it is planned to launch the call for project proposals with a meeting to be held in Ankara.
Here are some of the participants’ opinions on the meeting, where their questions regarding the Programme and the new phase
supports were also answered:
SEDA GÖKSU
İstanbul Kültür University / Project Development and Coordination Unit R&D Project Development Expert
The incentive for institutions working in various areas to enhance collaboration is extremely beneficial for our country. As the
university, we develop multi-partner projects especially in our region on fields such as R&D, innovation and creative industries. Our
university will develop a project to benefit from the new phase supports of the Competitive Sectors Programme.
Prof. Dr. NEJAT ERK
Adana Chamber of Commerce
The Competitive Sectors Programme carried out in Adana could be summarized as the endeavours to develop projects for the future
of our country. In this context, I would like to sincerely congratulate first and foremost our Minister, and the responsible staff in the
Ministry of Science, Industry and Technology. Currently I am the advisor of Adana Chamber of Commerce and the coordinator of
Adana-Mersin RIS project. When the call for proposals is launched, we will work on an EU project regarding the services sector export
in the scope of Adana Services Sector Study, which is a first in Turkey.
Prof. Dr. ÖMER ANDAÇ
19 Mayıs University, Director of Technology Transfer Office
The reason why we especially participated in the information meeting was to find out what we can do locally and how we can
develop common projects through collaboration. Currently there is a medical cluster. It is also supported by Samsun Governorship
and the government. There is a separate organized industry structure in Bafra for this. Accordingly, a marketing study is needed
to solve the problems of this structure, particularly in the international arena. Casting industry is also very important in Samsun.
However, the sector has significant shortcomings in next generation manufacturing. We will elaborate what could be done on these
issues in the framework of clustering.
SUZAN SÖNMEZ
Van 100. Yıl University Public Administration Student
I found the Programme to be very detailed. It was a very useful seminar for the ones who have projects. We develop projects as the
Young Economists Community in the University. We are a community under the School of Economics. Previously, we have developed
projects within the university. In the scope of the Competitive Sectors Programme, we generate projects discussing with our lecturers
and contacting the Ministry.
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MEDYA MENSUPLARI DOĞU’NUN AR-GE VE ÜRETİM MERKEZİ ELAZIĞ’DA
Ekonomi basınından 5 değerli gazeteci Elazığ’a düzenlenen basın gezisine
katılarak, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen projeleri ve bölge
ekonomisine katkılarını yerinde tanıma fırsatı yakaladı.

R

ekabetçi Sektörler Programının birinci döneminde Elazığ’da üç önemli projeye mali destek sağlanarak kentin
ve bölgenin ekonomik atağına önemli bir destek sağlandı. Bu projeler arasında yer alan Girişimci İşgücünü
Çevreleyen Fırat Gökkuşağı (FIRASET) Projesi, Fırat Üniversitesi bünyesinde yer alan teknokenti Ar-Ge ve
üretim merkezi konumuna taşıdı. Fırat Teknokent, yine Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen ve
teknolojinin ticarileştirilmesine kaynak sağlayan Türkiye’nin ilk risk sermayesi fonu olma özelliği de taşıyan Teknoloji
Transferini Hızlandırma Projesinden de yararlandı. Rekabetçi Sektörler Programı 10 İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)
Projesine fon sağlıyor ve Elazığ İŞGEM’in büyütülmesi için yapılan bir proje de bu kapsamda yer alıyor.
Elazığ’da
uygulanan
projeleri
yerinde
görmek
ve
değerlendirmelerde bulunmak amacıyla 30 Kasım - 1 Aralık
tarihleri arasında Avrupa Komisyonunda AB Politikaları ve IPA
Program Yöneticisi olan Simona Pohlova, AB Türkiye Delegasyonu
temsilcileri ve Bakanlığın Program yetkilileri Elazığ’daydı. Dünya,
KobiEfor, Kobilife, Turcomoney ve Para Dergisi editörlerinin de
heyete eşlik ettiği bu gezi programı kapsamında Fırat Üniversitesi
Rektörlüğüne bir ziyaret düzenlendi. Heyet, Rektör Prof. Dr.
Kutbeddin Demirdağ’dan üniversitenin çalışmaları konusunda
bilgi aldı. Prof. Dr. Demirdağ, Fırat Üniversitesinin bölgedeki
rolünden bahsederken, ziyaretçilere proje ve teknoloji alanındaki
çalışmaları aktardı. Muş ve Bingöl Üniversitelerinin de Fırat
Üniversitesinin birer uzantısı olduğunu dile getiren Demirdağ,
900’e yakın yabancı öğrencisi bulunan üniversitenin Doğu’nun
akademik cazibe merkezi konumunda olduğunu ifade etti.
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Heyet daha sonra Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren farklı firmaları ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi
aldı. Ziyaret edilen firmalar arasında, teknoloji temelli bir halı yıkama makinası üreten ve bunu ticareleştiren bir firma
ile bölge ekonomisinde önemli bir yere sahip olan hayvancılık sektöründe kullanıma sunulacak otomatik besleme
makinası üreten bir firma yer aldı.
Teknokent ziyareti ardından heyet, Elazığ Valisi Murat Zorluoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirilen bir toplantıda Elazığ İl
Özel İdaresi ve Valilik tarafından yürütülen İŞGEM Projesi ve bölgeye kazandıracakları hakkında bilgi edindi. Toplantı
sırasında, AB Komisyonu temsilcilerinden Simona Pohlova, “bu proje tamamlandıktan sonra bölgede dikkate değer
bir ekonomik değişim yaşanacağına inandığını” dile getirdi. Toplantıda Vali Zorluoğlu, basın mensuplarının Elazığ
sanayisine ilişkin sorularını yanıtladı.
Basın heyetinde yer alan KobiEfor dergisi
editörlerinden Kader Karaçay yerelde
yapılan bu projelerin önemine vurgu
yaparak bu çalışmaları yerinde gözlemleme
ve değerlendirmenin bir gazeteci olarak
kendisi için çok önemli olduğunu ve bu
çalışmaların ulusal basında daha fazla yer
alması gerektiğine inandığını dile getirdi.
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ELAZIĞ’DAKİ REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJELERİNİ TANIYALIM
Teknoloji üssü Fırat Teknokent
Büyük başarı kazanan FIRASET projesi
Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı (FIRASET)
ile Elazığ; yazılım, bilişim, elektronik,
mekatronik, biyomalzeme, enerji ve
Yürütücü Kurum
enformasyon üzerine çalışan elli beş Ar-Ge
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji
firmasını barındıran bir teknoloji üssüne
Genel Müdürlüğü
dönüştü. Elazığ Fırat Teknokent birbirinden
Bütçe
ilginç projelere ve özel üretimlere ev
6.768.686 Avro
sahipliği yapıyor. Sağlık sektöründen
hayvancılığa, bilgi sistemlerinden inşaat
sektörüne kadar gelecek vaat eden birçok üretim Elazığ Fırat Teknokent bünyesinde geliştiriliyor.



Proje Adı





Fırat Teknokentin Türk Patent Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi ise 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. Fırat Teknokent
bölgeler arası kalkınma farklılıklarını dengelemek ve bölge şehirlerinin teknolojik gelişimlerine ivme kazandırmak
üzere önemli bir atılım. Teknokent, yenilikçi girişimlere teknolojik destek vermeyi ve istihdama ciddi katkılar sağlamayı
hedefliyor.

Firma sayısı 7 yılda 13 kat arttı
Fırat Teknokent, Rekabetçi Sektörler Programından aldığı
destek sonrasında büyük bir aşama kaydederek hızla büyüdü.
Teknokentin 2009 yılında kurulduğunu belirten Fırat Teknopark
Genel Müdürü Erhan Akın, 5 firmayla yola çıkan Teknokentte 2016
yılı itibarıyla 55 şirketin faaliyet gösterdiğini ifade etti. Teknokentte
bilişim, makine imalatı gibi birçok farklı alandan kuruluşların
bulunduğunu kaydeden Akın, bu firmalarda yaklaşık 150 Ar-Ge
çalışanının olduğunu söyledi. Akın, firmaların yıllık cirosunun ise 7
milyon TL’yi aştığını ifade etti
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Elazığ İŞGEM Büyüyor



Proje Adı



Yürütücü Kurum



Bütçe

Elazığ İş Geliştirme Merkezinin Genişletilmesi

Elazığ İl Özel İdaresi
9.447.119 Avro

Rekabetçi Sektörler Programının desteklediği Elazığ
İŞGEM’de faaliyet gösteren 16 işletmenin toplam 106
çalışanı bulunuyor. İşletmelerin cirosu 18 milyon TL’ye
ulaşmış durumda. Otuz beş işlikte otuz beş yeni iş
fikri hedefiyle faaliyet gösteren Elazığ İŞGEM’de sosyal
katkı çerçevesinde çalışanların yüzde 25’i kadınlar ve
dezavantajlı gruplardan oluşuyor. Halihazırda yirmi altı
yeni iş ve işlik ise faaliyete geçmiş bulunuyor.

Rekabetçi Sektörler Programının Elazığ’da sağladığı ivmeyi yerinde görmek için yapılan gezide Elazığ Valisi Murat
Zorluoğlu, bölgede maden ve mermer sektörünün öne çıktığını kaydederek alabalık yetiştiriciliği ve turizmin de
önem kazandığını belirtti. Rekabetçi Sektörler Programının kente önemli katkılar sağladığını ifade eden Zorluoğlu,
bölgenin “Cazibe Merkezi İller Programında” da yer aldığını dile getirdi. Zorluoğlu, kentin güvenli olması, demiryolu,
havayolu ve karayolu ulaşımının kavşak noktasında yer alması nedeniyle yatırım açısından cazip konumda olduğunu
vurguladı. Gezide AB Politikaları ve IPA Program Yöneticisi Simona Pohlova, Elazığ’ın Ar-Ge ve inovasyon alanında
yaşadığı dönüşümü yerinde görmekten mutluluk duyduklarını kaydetti.
Rekabetçi Sektörler Programının Elazığ’a sağladığı bir
destek de Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi.
Proje Adı
Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi (TTHTeknoloji Transferini Hızlandırma Fonu
Türkiye), inovasyon ve teknolojinin ticarileştirilmesi
Yürütücü Kurum
odaklı Türkiye’nin ilk risk sermayesi fonunun kurulmasını
TÜBİTAK
sağlarken, teknoparkların geliştirilmesi çerçevesinde
danışmanlık ve eğitim olanakları da sunuyor2. Bu
Bütçe
50.500.000 Avro
proje ile 20 teknoloji transfer ofisine kapasitelerini
geliştirmek üzere destek veriliyor. Elazığ Teknoloji
Transferi Ofisi, Rekabetçi Sektörler Programı altında
yürütülen Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi ile kapasitesini geliştirme ve bünyesinde faaliyette bulunan
firmalara risk sermayesi sağlama imkanına kavuştu. Teknoloji Transfer Hızlandırma Fonu Ekip Lideri Deniz Bayhan,
Elazığ gezisine katılan heyete projeleri kapsamında teknokentlere sunulan danışmanlık ve ağ oluşturma hizmetleri
hakkında detaylı bilgi sundu.







TTH-Türkiye Projesi kapsamında şimdiye kadar fon yöneticileri tarafından 27 alt projeye toplam 11 milyon avro yatırım yapılmıştır; 2017 sonuna kadar yaklaşık 50 milyon
avroluk tüm proje kaynağının kullanılacağı planlamaktadır.
2
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BASIN YANSIMALARI
Elazığ’a düzenlenen basın gezisi ardından bölgede Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında desteklenen projeler ile teknoloji ve imalat
alanında yapılan çalışmalar ulusal basında yer buldu.

KOBİEFOR, OCAK 2017

Dünya Gazetesi - Volkan Akı Köşe Yazısı - 22 Aralık 2016

Dünya Gazetesi - 11 Aralık 2016

MEMBERS OF MEDIA VISITED R&D AND PRODUCTION CENTRE OF THE EAST, ELAZIĞ
5 esteemed journalists from financial press attended the media visit to Elazığ and learnt about the projects supported under the
Competitive Sectors Programme and their contributions to the region’s economy.
In the first period of Competitive Sectors Programme, three important projects in Elazığ were funded and the economic boom of the
region has been significantly supported. Among these projects, Fırat Rainbow Surrounding Enterprise Taskforce (FIRASET) Project
turned technocity in Fırat University into an R&D and production centre. Fırat Technocity also benefited from Technology Transfer
Accelerator Project implemented under the Competitive Sectors Programme as the first venture capital of Turkey providing funds for
commercialization of technology. Competitive Sectors Programme funds 10 Business Development Centres (İŞGEM), and a project
to expand Elazığ İŞGEM is also within this scope.
Simona Pohlova, Programme Manager of EU policies and IPA in the European Commission, Representatives of the EU Delegation to
Turkey, and Programme officials of the Ministry visited Elazığ on 30 November-1 December 2016 to observe the projects implemented
in Elazığ. Editors of Dünya, KobiEfor, Kobilife, Turcomoney and Para Magazine accompanied the delegation and covered the
Competitive Sectors Programme and the results achieved in the region through the funded projects.
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SAMSUN’DAKİ PROJELERİMİZİ ZİYARET ETTİK
6 Aralıkta Samsun’da düzenlen Rekabetçi Sektörler Programı tanıtım toplantısının
ardından Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilileri Programın birinci döneminde
hayata geçirilen ve faaliyetleri devam eden 3 projeyi yerinde ziyaret etti.
Samsun Lojistik Köy Projesi
Samsun Lojistik Köy Projesi Proje Koordinasyon Birimi Direktörü Abdullah Gökbilgin, AB Mali Programları Dairesi
Başkanı Murat Altun ve Bakanlığımız yetkililerine proje sahası ziyaretinde inşaat ve projede gelinen son durum
hakkında bilgi verdi. Proje maketi üzerinden yapılan incelemede, inşaatı süren lojistik merkezin genel yapısı ve
kullanım alanlarına ilişkin detaylı bilgi edinme fırsatı yakalandı.
Samsun Lojistik Merkezinde inşaatların genelinin yüzde 40 oranında tamamlandığı, idari binalarda ise yüzde 60
ilerleme sağlandığı kaydedildi. Haziran 2017 tarihinde inşaatların tamamlanarak ön kabulünün yapılması hedefleniyor.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği ortaklığında
toplam 43,5 milyon avro finansal kaynak sağlanan
ve Samsun Tekkeköy’de yapılandırılan merkez 660
dönümlük bir alanı kaplıyor.
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Orta Karadeniz Bölgesinin
Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) tarafından hayata
geçirilen “Orta Karadeniz Bölgesinin Rekabetçiliğinin
Artırılması Projesi” kapsamında Samsun Organize
Sanayi Bölgesinde yeni bir hizmet binasının inşaatı
hızla ilerliyor. 7 bin m² kapalı alan ve bin 800 m²
çevre düzenlemesi olan inşaatın yüzde 60’lık kısmı
tamamlandı. Üç katlı bir binadan oluşacak olan tesisin
2017 yılı içerisinde hizmete açılması hedefleniyor.
Proje kapsamında, bir de coğrafi bilgi sistemleri
veri tabanı oluşturulacak. Sistemin kullanımıyla
ilgili bir kapsam çalışması (scoping study) yapıldı.
Uygulamanın geliştirilmesine yönelik çalışmalar ise
devam ediyor.
Projenin eğitim ve danışmanlık hizmetleri
kapsamında; bölgenin öncelikli sektörlerini tespit
etmek amacıyla toplam 260 işletme ve kuruma
yönelik anket çalışması gerçekleştirildi ve çalışma
bulguları doğrultusunda bölgesel akıllı uzmanlaşma
stratejisi hazırlandı. Sektörel tedarik zincir analizi
çalışmaları yürütüldü ve düzenlenen çalıştaylarla
illerin rekabetçilik düzeyi analizi gerçekleştirildi.
Ayrıca OKA çalışanları; proje döngüsü yönetimi, proje
yönetimi, inovasyon yönetimi gibi alanlarda eğitim
aldı. Mart 2017 itibariyle ise sektörel çalışma grupları
içinde yer alan 200 işletmeye eğitim verilecek.
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortak finansman sağladığı projenin toplam bütçesi 8 milyon avro.
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Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı Projesi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası liderliğinde yürütülen Samsun Uluslararası Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon
Laboratuvarı Projesi kapsamında inşa edilen laboratuvarın inşaatı tamamlandı. Laboratuvarın Temmuz 2017’de açılması
planlanıyor. Laboratuvar kilit personeli ise Mart ayı içinde iş başı yaparak teknik eğitimlerini almaya başlayacaklardır.
Teknik destek kapsamındaki eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin ise yüzde 60’ı tamamlanmış durumda. Teknik destek
faaliyetleri kapsamında şimdiye kadar laboratuvar için iş planı ve tüm hizmet el kitapları hazırlandı; yönetim ve izleme
sistemleri ile müşteri ilişkileri yönetimi ve kalite güvence yönetim sistemleri oluşturuldu; laboratuvar kilit personelinin iş
tanımları ve işletme organizasyonu belirlendi; verilecek eğitim ve seminerlere ilişkin eğitim materyalleri hazırlandı.
Ayrıca metal sanayi işletmelerinin inovasyon ve Ar-Ge kabiliyetlerinin geliştirilmesi için çeşitli faaliyetler yürütülüyor. Bu
kapsamda SWOT analizi gerçekleştirildi.
Bölgesel bir inovasyon sisteminin kurulmasına yönelik yol haritasının belirlenmesi için dört adet odak grup toplantısı
tamamlandı; düzenlenecek dört adet çalıştay ile çalışmalara devam edilecek.

WE VISITED OUR PROJECTS IN SAMSUN
Following the regional meeting of the Competitive Sectors Programme held in Samsun on the 6th of December, officials from
Ministry of Science Industry and Technology visited 3 ongoing projects implemented in the first phase of the Programme.
Abdullah Gökbilgin, Director of Project Coordination Unit of Samsun Logistics Centre Project, provided information about the
construction and the final state of the project to Murat Altun, Head of EU Financial Programmes Department and to the officials
from our Ministry during the project field visit. The design model was reviewed and detailed information was obtained about
the general structure and areas of use of the logistics centre under construction.
It was noted that 40 percent of overall construction in Samsun Logistics Centre was completed, and 60 percent progress was made in
the administrative buildings. It is aimed to complete the construction by June 2017 and perform preliminary acceptance.
Construction of a new service building is ongoing at full speed in Samsun Organized Industrial Zone under the “ Increasing the
Competitiveness of Middle Black Sea Region Project” implemented by Middle Black Sea Development Agency (OKA). 60 percent of
the construction with 7 thousand m² of indoor space and one thousand 800 m² of landscape has been completed. The three-storey
facility is aimed to be put into service in 2017.
Construction of the laboratory within the Samsun International Accredited Metal Metrology and Calibration Laboratory Project
carried out under the leadership of Samsun Chamber of Commerce and Industry has been completed. The laboratory is planned to
be active in July 2017. Key staff of the laboratory will commence in March 2017 and start with their technical trainings.
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VAN İŞGEM BÜYÜYOR
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile AB Türkiye Delegasyonu yetkilileri Van İŞGEM’i
ziyaret etti.
27 Ocak 2017 tarihinde Van’da düzenlenen ve Rekabetçi Sektörler Programının yeni dönem mali desteklerinin tanıtıldığı
toplantının ardından Van İŞGEM’e bir ziyaret düzenlendi. Aralarında AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Gabriel
Munuera Vinals ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanı Murat Altun’un da yer
aldığı heyet, Programın birinci döneminde mali destek alan Van İŞGEM’i ziyaret ederek, projede katedilen yolu yerinde
görme fırsatı yakaladı.
Rekabetçi Sektörler Programının birinci
döneminde 44 projeye 565 milyon
avroya yakın kaynak aktarıldı. Bu
projeler arasında yer alan ve toplam
bütçeleri 65 milyon avroyu bulan 10
şehirde 10 İş Geliştirme Merkezi Projesi
(İŞGEM) ile bölgesel girişimciliğin
desteklenmesi, yerel KOBİ’lerin ulusal
ve uluslararası rekabet güçlerinin
artırılması hedefleniyor. Bu merkezler
arasında yer alan ve Van İŞGEM Büyüyor
Projesi ile yeni işliklere kavuşan Van
İŞGEM yetkilileri projede gelinen nokta
konusunda katılımcılara bilgi verdi.
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VAN İŞGEM’İN HEDEFİ GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ
Van İŞGEM Başkanı Mahmut Gedik, ziyarette Van İŞGEM Büyüyor
Projesi ile ihtiyaç duyulan yapıya uygun olarak üç farklı işlik
modelinde 30 yeni işliğin hayata geçirildiğini ifade ederek, proje
kapsamında 200 kişilik konferans salonu ve sosyal tesislerin de
inşa edildiği belirtti. Proje ile Van İŞGEM bünyesinde girişimcilik
ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini söyleyen Gedik, bu
kapsamda Van 100. Yıl Üniversitesinde kurulan Teknokent ile
bir protokol imzalandığını, iş fikirlerini iş planına yansıtamayan
girişimcilere Teknokentin kuluçka merkezi olarak destek
sağlayacağını kaydetti. Gedik, Van İŞGEM’in Teknik Destek
Projesi kapsamında ise merkezdeki teknik destek uzmanlarının
girişimcilerin iş planlarını geliştirmelerine doğrudan destek
verdiğini belirtti.
Öte yandan, Teknokent bünyesinde çalışmalarını sürdüren
girişimcilere İŞGEM tarafından ürün geliştirme konusunda destek
sağlanacağını söyleyen Gedik, Teknokentin hemen yanında
kurulan işliklerde olgunlaştırılan girişimlerin Organize Sanayi
Bölgesine taşınması için de bir projenin gündemde olduğunu belirtti. KOSGEB ve Kalkınma Ajansının İŞGEM’e proje
kabulü ve sektörel bazda destek sağlayacağını da ifade eden Gedik, bu kapsamda girişimcilik ekosistemini Van’da tesis
etme yönünde kapsamlı bir çalışma yürüttüklerini dile getirdi. İranlı girişimcilerinin de Van İŞGEM’de üretim yapmak
için başvuru yaptıklarını söyleyen Gedik, merkezin ülke genelinde tüm İŞGEM’ler için rol model olmasını amaçladıklarını
vurguladı.

VAN İŞGEM BÜYÜYOR
Rekabetçi Sektörler Programı, İŞGEM’lerde yalnızca inşaat ve altyapı ihtiyaçlarına uygun bir iş ortamı oluşturmakla
kalmıyor, aynı zamanda işletmelerin faydalanabileceği uzun ve kısa dönemli danışmanlık yardımıyla geleceğe yönelik
planlama yapmalarına da imkan sağlıyor. Ayrıca işlik ve atölyelerde filizlenecek genç işletmelerin gerek istihdama
gerekse ihracatın artmasına katkı sağlaması ve böylelikle bölgesel kalkınmaya ivme kazandırması hedefleniyor.
Coğrafi konumunun özelliğiyle ekonomik ve sosyal açıdan bölgenin cazibe merkezi olan Van, sanayi alanında hem
yapısal hem de gelişmiş işgücü yetersizliği sebebiyle yatırıma ihtiyaç duyuyor. Bu sorunları çözmek amacıyla 2005
yılında faaliyete geçen Van İŞGEM, kamuoyundan aldığı destek ve elde ettiği başarıyla bölge ekonomisine daha fazla
katkı sağlaması amacıyla büyütülüyor. Büyüyen İŞGEM’in sağlayacağı destek ve imkanlarla yeni iş fikirlerinin gelişmesi
ve farklı yatırım alanlarının oluşmasına zemin hazırlanması öngörülüyor.

KADIN GİRİŞİMCİLERE DESTEK
Van’da önemli bir yere sahip İŞGEM’in Rekabetçi Sektörler Programından aldığı mali destekle büyütülmesi ile merkezden
yararlanan girişimci sayısının 60’a, çalışan sayısının ise 600’ün üzerine çıkarılması hedefleniyor. Proje kapsamında
sağlanan eğitim ve danışmanlık hizmetleri ile başarı grafiğinin yükseltilmesi ve kadın girişimci oranının en az yüzde 40
olması da hedefler arasında bulunuyor.
Van İŞGEM’e Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında verilen destek ile merkezin altyapısının güçlendirilmesi, gerekli
ekipman ve ofis malzemelerinin alınması planlandı. Kurulacak işlikler ile üretimin artması, girişimciliğin teşvik edilmesi ve
istihdamın artırılarak işsizliğin azaltılması ise projenin hedeflenen sürdürülebilir sonuçları arasında yer alıyor. Merkezde
girişimcilerin iş planlarının hazırlanmasına destek olunurken, aynı zamanda piyasa tanımlarının ve stratejilerinin
belirlenmesi ve bu doğrultuda danışmanlık hizmeti sunulması planlanıyor. Bu faaliyetler doğrultusunda iş kalitesi ve
kapasiteleri artan işletmelerin piyasalarda daha güçlü rekabet etmesi bekleniyor.
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Van Bölge 30.01.2017

Güneydoğu Ekspress 29.01.2017

İpekyolu Haber 30.01.2017

VAN İŞGEM EXPANDS
Officials from the Ministry of Science, Industry and Technology and the EU Delegation to Turkey visited Van İŞGEM.
Van Enterprise Development Centre (İŞGEM) was visited after the meeting on 27 January 2017 in Van to promote the funding
opportunities in the new phase of the Competitive Sectors Programme. The group including Gabriel Munuera Vinals, Deputy Head
of the EU Delegation to Turkey and Murat Altun, the Director of EU Financial Programmes Department at the Ministry of Science,
Industry and Technology visited Van İŞGEM that was financed in the first period of the Programme, and had the opportunity to
observe the progress in the project on site.
Almost 565 million euro funding was allocated to 44 projects in the first phase of the Competitive Sectors Programme. Among these
projects, 10 Enterprise Development Centre Projects (İŞGEM) in 10 provinces with a total budget of approximately 65 million euros
aim to support regional entrepreneurship and enhance local SMEs’ national and international competitiveness. Van İŞGEM officials,
now having new workshops through Expansion of Van Enterprise Development Centre Project, informed the visitors about the
progress made in the project.
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http://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr
www.rekabetcisektorler.org

