RSP INFO

4. sayı
Mart 2021

Rekabetçi Sektörler Programı 2007 yılından bu yana, hayata geçirilen yaklaşık 80 proje ile ülkemizin sanayi altyapısını
güçlendiriyor, KOBİ’lerin rekabet gücünü artırıyor, yaratıcılık ve yenilikçiliği geliştiriyor.
15-16 Mart 2021 tarihlerinde Ankara’da “Etkisi ve Ötesi” temasıyla Program çıktılarının ve desteklenen projeler
kapsamında ulaşılan başarıların kamuoyuyla paylaşıldığı bir tanıtım etkinliği gerçekleştirdik. Çevrimiçi takip imkanının
da sunulduğu etkinliğimiz, yaklaşık bin kişinin katılımı ile tamamlandı. Etkinlik boyunca ikinci dönemde destek alan
projelerin faydalanıcıları iki gün boyunca uzmanlarla birlikte Programın ve projelerin ülke ekonomisine etkilerini ve
önümüzdeki dönemde yapılacakları masaya yatırdı. Özellikle sekiz tematik alanı kapsayan panel oturumları ve deneyim
paylaşımlarına imkan veren çalışma gruplarının yararlanıcılarımız için faydalı olduğuna yönelik geri bildirim almak
Rekabetçi Sektörler Programı ailesi olarak bizleri çok mutlu etti.
Bültenimizin bu sayısını “Etkisi ve Ötesi” başlıklı etkinliğimize ayırdık.
Keyifli okumalar dileriz.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
TANITIM ETKİNLİĞİ “ETKİSİ ve ÖTESİ”
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Dışişleri
Bakan Yardımcısı ve AB Başkanı Faruk Kaymakcı’nın
katıldığı toplantıda Türkiye ve Avrupa Birliği’nin sanayi
politikalarına katkıda bulunan projeler tanıtıldı.
Toplantıya Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu
Büyükelçisi Nikolaus Meyer-Landrut’un yanı sıra,
Slovenya, Estonya, Hırvatistan, Letonya büyükelçileri
ve Romanya, Fransa, Lüksemburg ekonomi ataşeleri
katıldı. Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
(TÜBİTAK) Başkanı Hasan Mandal bir tema konuşması
ile katılımcılarla buluştu.
Ayrıca AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Mustafa Erdoğan
açılış konuşmacıları arasında yer alırken, AB Mali İşler
Dairesi Başkanı Ahmet Alperen Sağkaya IPA III dönemine
ilişkin bilgileri paylaştığı bir sunum gerçekleştirdi.
Konuşmalardan öne çıkan alıntıları sizlerle paylaşıyoruz:

Mustafa Varank
Sanayi ve Teknoloji Bakanı

Yerli Kovid-19 aşı ve ilaçlarının geliştirilmesinden otonom araçlara,
dijital oyun sektöründen yosundan yakıt elde edilmesine,
kanserle mücadeleden dijital dönüşüme çok çeşitli alanlarda
projelerimiz mevcut. KOSGEB’in yürüttüğü COSME, TÜBİTAK’ın
yürüttüğü Ufuk 2020 birlik programlarında farkındalığı artırarak
daha fazla AB fonunun ülkemize çekilmesine öncü olduk.

Bu fonların kullanımına baktığımız zaman değişik alanlarda
yapılan çalışmalar görüyoruz. Çeşitli projelerden örnekler
gördünüz. Bu projelerin etkisi nedir? Bu projelerin etkisi
insanımıza dokunmak; Avrupa kıtasını daha yeşil, daha sağlıklı,
kalkınmış ve dijital bir kıta yapmaktır. Bu projelerin “ötesi”
Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliğidir.
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Faruk Kaymakcı
Dışişleri Bakan Yardımcısı - Avrupa Birliği Başkanı

Nikolaus Meyer
AB Büyükelçisi

Sektörün rekabet gücü, araştırma, teknoloji ve yenilik söz konusu
olduğunda birçok hedefi ve önceliği paylaştığımız açıktır. Bu
alanlara yatırım yapmak; akıllı, sürdürülebilir, kapsayıcı ve yeşil
büyüme yoluyla daha iyi bir gelecek şekillendirmek için giderek
daha önemli hale geliyor. Bu bağlamda Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
açıkladığı yeni ekonomik reform paketinden duyduğum
memnuniyeti belirtmek isterim. Paket ülkenin ekonomik refahını
yakından ilgilendiren kilit konular üzerinde duruyor.

İkinci dönemdeki projelerimizle araştırma geliştirme, dijital
dönüşüm, sürdürülebilir enerji, yaratıcı endüstriler ve
teknoloji transferi konularına yoğunlaştık. Böylece KOBİ ve
girişimcilerimizin, daha yeşil, daha dijital, daha verimli ve
kapsayıcı, daha yaratıcı ve rekabetçi bir ekosistemin parçası
olmalarını sağlamaya çalışıyoruz.

Mustafa Erdoğan
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü

Hasan Mandal
TÜBİTAK Başkanı

Bilgiyi üretenle bilgiyi kullanan arasındaki etkileşimin çift yönlü
olabileceği bir arayış söz konusu. İşbirliği modelleri de yerini
giderek birlikte geliştirme yaklaşımına bırakıyor. Normal kapasite
geliştirmeye yönelik proje desteklerinin yanında projelerden
oluşan büyük çaplı platformların desteklenmesi gündemde.
Fonlayıcı kuruluş olarak TÜBİTAK’ın görevi de bu platformları
izlemek ve desteklemek.

2020-2021 dönemi için 4 projemiz kabul aldı. 2022 yılı için şu
anda kabul edilen projemiz yok ama yeni proje tekliflerini Avrupa
Komisyonu’nun görüşüne sunuyoruz. Komisyon tarafını zorlamak
istiyoruz. Daha fazla projemizin hayata geçmesini istiyoruz. 20232024 yılları için de aksiyon fişlerini topladık. Çok sayıda doküman
geldi. İlginize çok teşekkür ederiz.

Ahmet Alperen Sağkaya
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - AB Mali Programları Dairesi Başkanı
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ZİHİN AÇICI OTURUMLARDA
ZORLUKLAR VE FIRSATLAR ELE ALINDI
Açılış ve tema konuşmalarının ardından gerçekleştirilen oturumlarda sekiz farklı sektörün temsilcisi bir araya
gelerek sektörlere has zorluk ve fırsatları masaya yatırdı; program kapsamında desteklenen projelerin hedeflediği
katma değerin ekosistemi nasıl besleyeceğine ve işbirliği olanaklarına değindi.

1. OTURUM
Etkinliğin ilk ana gündem maddesi olan “Türkiye’de Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Büyümeyi Başarmak” başlığı altındaki
oturumlarda ‘AR-GE Projeleri’ ile ‘Enerji ve Yeşil Mutabakat’ konuları üzerinde duruldu.
Ar-Ge söz konusu olduğunda;
• KOBİ’ler yaratıcı fikirlerle ortaya çıkıyor ve finansman erişimi sağlandığı zaman hızla ilerliyor.
• Üç temel sorun var: 1) Yeterli insan gücüne sahip olamamak, uzman eksikliği; 2) Ar-Ge altyapısındaki eksiklikler; 3) Fon
kaynaklarına ulaşımdaki sorunlar.
• Bu üç nedenden dolayı KOBİ’ler istenilen düzeyde yenilikçi ürün üretemiyor ve sektöre katma değer yaratamıyor.
• Bunları ortadan kaldırmak için oluşturulan platformlara çok büyük görev düşüyor. Bu platformlar aracılığı ile ortak
kullanım tesislerinin sağladığı altyapılardan faydalanmak mümkün.
• Platformlar ayrıca üniversite-sanayi işbirliğinin kuvvetlenmesine de katkı sağlıyor.
Enerji alanında ise;
• Fosil kaynaklardan biyolojik kaynaklara geçiş yapılması gerekiyor.
• Özel sektörün temiz enerji alanında ekipman, hizmet, üretim ve teknoloji geliştirmesini desteklemek gerekli.
• Türkiye, temiz enerji söz konusu olduğunda rüzgar enerjisinde bir noktaya geldi. Diğer alanlarda da bu ilerlemeyi
yakalamak gerekiyor.
• Sektördeki tüm paydaşları bir araya getirecek kümelenme çalışmaları da büyük önem taşıyor.
• KOBİ’ler de bu dönüşümün artık bir zorunluluk olduğunu fark etmeli. Ayrıca bu dönüşümü ek maliyet olarak
görmesine ilişkin algıyı değiştirecek çalışmalar yapılmalı.
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2. OTURUM
Günün ikinci ana gündem maddesi olan “Türkiye’de Rekabetçiliğin Artırılmasına Yönelik Proje ve Faaliyetlerin
Desteklenmesi” bölümünde endüstriyel ürün geliştirme, dijital yenilikçilik merkezleri ve yaratıcı endüstriler tartışılırken,
farklı sektörlerin bölgesel rekabetçiliğe sağlayabileceği katkılar katılımcılarla paylaşıldı.
Endüstriyel tasarım ve ürün geliştirme konularında KOBİ’lerin yaşadığı temel sorunlar:
• Ar-Ge altyapısı yetersizliği, kalifiye eleman eksikliği ve yetersiz üniversite – sanayi işbirliği.
• KOBİ’ler yenilenmenin gerekliliğinin farkında. Fakat bunu sağlayabilmek için sermaye desteği ve yönlendirme
istiyorlar.
• Her sektörün kendine has sorunları var. Projelerin buna dikkat ederek tasarlanması büyük önem taşıyor.
• Test ve prototiplemeye yönelik ekipmanların KOBİ’ler tarafından ortak kullanımının sektörlerde ivme yaratacağına
inanılıyor.
• Hangi sektörden olursa olsun firmalar endüstriyel tasarım konusunda yeterince bilinçli değil. Tasarım, Ar-Ge ve
inovasyonun bir parçası olarak görülmeli ve bu şekilde ele alınmalı.

Dijital yenilikçilik merkezlerinin olası katkıları:
• Merkezlerin sağlayacağı Ar-Ge, eğitim ve pilot uygulamalar çok önemli.
• Rekabetçiliği sürdürebilmek için akıllı ürünler geliştirilmesi gerekiyor. Değer zincirinde yer alan bütün üretim
süreçlerinin dijitalleşmesi hedeflenmeli.
• Dijitalleşmenin yatırım maliyeti çok yüksek. Bu merkezler KOBİ’leri bu anlamda da ferahlatmayı hedefliyor.
• Merkezler arasında işbirliğinin sağlanması, iyi uygulama örneklerinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması; bu iyi
uygulama örnekleri üzerinden yatırım yapılacak yeni alanların belirlenmesi gerekiyor.
Yaratıcı endüstriler alanında yaşanan zorluklar:
• Şu anda yaratıcı sektörler alanında çok zayıf bir ekosistem var. Bu nedenle nitelikli insan kaynağı yurt dışına gidiyor.
Bunun önüne geçmeli ve ülkedeki ekosistemi güçlendirmeliyiz.
• Nitelikli insan gücünü koruyamadığımız zaman bu büyük çaptaki yatırımlara rağmen istenilen hedeflere ulaşmak
mümkün olmayacak.
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3. OTURUM
İlk günün son oturumunda ise “Geleneksel Sektörler”, “Girişimcilik / Ticarileşme / Üniversite-Sanayi İşbirliği” ve “Kapasite
Geliştirme” konuları ele alındı.
Geleneksel sektörlerin ekonomide daha fazla katma değer yaratması ve KOBİ’lerin rekabet gücünü artırması için
ihtiyaçların tartışıldığı ilk bölümde şu başlıklar öne çıktı;
• Geleneksel sektörlerde hem teorik hem de pratik eğitimler, sektörlerin çağın gerekliliklerini yakalamalarına yardımcı
olacaktır.
• Firmalar katma değeri yüksek olacak bu dönüşümü görüyorlar ve kümelenme yolunda beraber hareket etmenin
kendilerine fayda sağlayacağını anlıyorlar.
• Emek yoğun olan geleneksel
• Hangi sektörden olursa olsun firmalar endüstriyel tasarım konusunda yeterince bilinçli değil. Tasarım, Ar-Ge ve
inovasyonun bir parçası olarak görülmeli ve bu şekilde ele alınmalı.
Türkiye’de dünyaya paralel bir start-up yapılanması var. Bu yapılanma için en önemli zorluklar arasında yer alan
ticarileşme ve markalaşma konulu oturumda öne çıkan hususlar şöyle:
• Bir kurumun ya da firmanın yapması gerekenlere odaklanmak her zaman doğru sonuçlar sağlamıyor. Bu nedenle
ekosisteme yatırım yapılmalı ve ekosistem içerisinde stratejik ortaklıklar oluşturulmalı.
• Çoğu girişimci prototip üretmede sıkıntı yaşıyor. Girişimciler, bunu bir firmadan istediğinde maliyet çok yüksek
oluyor. İlk prototip asla son ürün olmuyor. Birden fazla defa üretmek gerekiyor. Oysa elde çalışan bir prototip ve hatta
birkaç satış olmadan ticarileşmek mümkün olmuyor.

Kapasite geliştirme projelerinin kurumlara katkılarının konuşulduğu son bölümde ise bu olanakların faydalanıcı
kurumlara etkisi ele alındı. Kapasite gelişiminin yenilikçilik ve rekabetçilik açısından son derece önemli bulunduğu ifade
edilen oturumda kapasite geliştirmenin sadece eğitim anlamına gelmemesi gerektiği, dünyadaki gelişmelerin takibinin
de bu açıdan önemli olduğu vurgulandı. Ardından proje sahipleri kendi projeleri hakkında kısa birer tanıtım konuşması
gerçekleştirdiler.
Etkinliğin son bölümünde ise proje faydalanıcıları, dört farklı salonda eş zamanlı düzenlenen ve “Görünürlük”, “Teknik Dosya
Hazırlığı”, “İhale ve Değerlendirme” ile “İnşaat, Mal Alımı, Teknik Destek Sözleşmelerinde Uygulama” konularının ele alındığı
paralel oturumlarda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanlarıyla bir araya gelerek deneyim ve fikir alışverişinde bulundular.
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Bazı Katılımcıların Kendi Projelerinden
Aktardıkları Deneyimleri
Projelerimizin amacı özellikle KOBİ’ler başta olmak üzere imalat sanayiinde çalışan tüm şirketlerin dijital
dönüşümünü sağlamak ve sanayiyi insanların olmadığı eklemeli imalat dediğimiz üç boyutlu yazıcılarla çalışan
sanayiye dönüştürmektir. KOBİ’leri daha yüksek katma değerli ürünler üretebilecekleri ve gerekli patentleri
edinip bu ürünleri yurt dışına satabilecekleri seviyeye getirmeyi amaçlıyoruz.

Bahattin Koç / Sabancı Üniversitesi
Doğrudan Dijital Üretim Platformu Projesi

Creative İzmir projesiyle etkileşim ağı oluşturmayı amaçlıyoruz. Dijital Hub ile hem Türkiye hem de Avrupa için
özel bir modeli hayata geçirme fırsatı bulacağız.

Sevay İpek Aydın / İzmir Ekonomi Üniversitesi
İZMİR’DE YARAT: Kültürel ve Yaratıcı Endüstriler
Girişimcilik Merkezi Projesi
Amacımız halihazırda sağlık, yaşam bilimleri, makine ve teçhizat alanında faaliyet gösteren girişimcilerin
daha kaliteli, daha yüksek katma değerli ürünler ortaya çıkarmalarını sağlamak. Uluslararasılaşma noktasında
vereceğimiz desteklerle birlikte, girişimlerin yurt dışına açılarak daha yüksek katma değerli ürünleri daha
yüksek ücretlere satmalarını ve böylece ülkemizin bir cazibe noktası haline gelmesini hedefliyoruz.

Anıl Baybura / Ege Teknopark D-TECH4ENT
Derin Teknolojiler İnkübasyon Merkezi

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yer alan projemiz Adıyaman’ı turizm alanında daha ileri bir seviyeye
taşımayı amaçlamaktadır. Hedefimiz Adıyaman’daki turist sayısını artırmak, geceleme süresini uzatmak ve
turist başına elde ettiğimiz katma değeri artırmaktır. Hedefimiz ilimizle sınırlı kalmayıp Nemrut’u görmeye
gelenlere rota oluşturup onları Göbeklitepe ve Gaziantep’le de buluşturmaktır.

Onur Yıldız/ İpekyolu Kalkınma Ajans
Adıyaman Turizm Sektörünün Canlandırılması Projesi
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Etkinlik sonunda büyük RSP aile fotoğrafında birlikteydik.

41 nihai yararlanıcının yürüttüğü
projeler bir sergiyle katılımcılara
tanıtıldı.
Bakanımız Mustafa Varank, Avrupa
Birliği
Türkiye
Delegasyonu
Büyükelçisi Nikolaus MeyerLandrut ve beraberindeki heyete
sergimizi gezerken eşlik etti ve
Program hakkında bilgi verdi.
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Katılımcılar, deneyim paylaşımı çalışma gruplarında bilgi alış
verişinde bulundu.

RYOP Teknik Destek Ekibi Takım Lideri Nataša
Gospodjinački de etkinlikte “Ortak çabalarla daha
güçlüyüz” başlıklı bir konuşma yaptı.

Bir şemsiye program olan RSP’nin iki gün süren etkinliğini katılımcılarımızın katkısıyla verimli bir şekilde noktaladık.
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Basında Biz
Programımızla ilgili basın yansımalarına websitemizden ulaşabilirsiniz

TÜRK GİRİŞİMCİYE 800 MİLYON EUROLUK DESTEK
ŞEHİR ÖDÜLLERİNE
KÜTAHYA DAMGASI

AB İLE İLİŞKİLERİMİZ
DAHA DA
GÜÇLENECEK

10,5 MİLYON
AVROLUK DEV
YATIRIM

HEDEF EKOLOJİK TASARIMLI
SÜRDÜRÜLEBİLİR TEKSTİL

TARİH KENTİ ADIYAMAN TURİZM
POTANSİYELİNİ GÜÇLENDİRİYOR

MAKFED VE ODTU DİJİTAL
İNOVASYON MERKEZİ PROJESİNİ
BAŞLATTI

İZMİR’DE “BEST FOR
ENERGY” İLE TEMİZ ENERJİDE
KÜMELENME GELİYOR

rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr

