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B akanlık olarak Bilim, sanayi ve teknolojide öncü, güçlü bir Türkiye hedefimiz için 

Kalkınma Planı, Hükümet Programı ve Orta Vadeli Plan gibi üst politika belgeleri ile 

uyumlu politikalar oluşturuyor ve stratejiler belirliyoruz. Bu politika ve stratejilere 

yönelik olarak, sanayimizin teknoloji odaklı gelişimini desteklemek amacıyla birçok program 

yürütüyoruz. Bu kapsamda, Ar-Ge ve tasarım merkezleri başta olmak üzere, Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerine (TGB) önemli miktarlarda destek sağlıyoruz. Bunun yanı sıra, teknolojik ürünler için 

yatırım desteklerimiz söz konusu olup, aynı zamanda kümelenme alanında da sanayimize ve 

üniversitelerimize yönelik ciddi teşvikler veriyoruz. Bakanlığımız tarafından sağlanan bu destek 

ve teşviklerin önemli bir ayağını da Türkiye ve Avrupa Birliği mali işbirliği kapsamında 2007 

yılından bu yana yürüttüğümüz Rekabetçi Sektörler Programı oluşturmaktadır. 

Bakanlığımız bünyesinde bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü - AB 

Mali Programları Dairesi Başkanlığı,  “Program Otoritesi” olarak Programın tasarlanması, 

uygulanması, izlenmesi, değerlendirilmesi ve denetlenmesinden sorumludur.  2012 yılında 

ihale ve sözleşme makamı olarak da akredite olan Başkanlığımız toplam 10 koordinatörlük ve 

80 uzman personelden oluşan kadrosuyla, Programın başarıyla yürütülmesi hususunda özveri 

ile çalışmalarını sürdürmektedir.

Rekabetçi Sektörler Programızın 2007-2013 yıllarını kapsayan birinci döneminde milli geliri 

Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında kalan 43 ilde  “Bölgesel Rekabet Edebilirlik 

Operasyonel Programını (BROP)” hayata geçirdik. Bu dönemde aralarında Bakanlıklar, Valilikler, 

Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları, Üniversiteler, Üretici Birlikleri, Organize Sanayi 

bölgeleri gibi farklı kurum ve kuruluşlar tarafından tasarlanan ve bölge ekonomisinde katma 

değer yaratacağını düşündüğümüz projelere destek verdik. Bu projelere toplam 2 milyar TL’nin 

üzerinde (565 milyon Avro) mali yardımın yanı sıra, projelerin tasarlanıp uygulanması için 

yürütücü kurumlara Bakanlığımız personeli tarafından teknik destek verilmesini sağladık.

Rekabetçi Sektörler Programımızın birinci uygulama döneminde Türkiye’deki bölgesel 

farklılıkların dengelenmesi için KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak hedef bölgelerimizde 

sosyal ve ekonomik kalkınmaya hız kazandırmaya odaklandık. Bu odak noktasından hareketle 

Programımızın ilk uygulama döneminde bölge ekonomilerinde önemli role sahip sektörlerin 

ihtiyaçlarına yanıt olacak 44 başarılı projeye imza attık. 

KOBİ’ler ve girişimcilerin ortak faydalarına yönelik kullanım tesisleri, lisanslı depolar, 

laboratuvarlar, Ar-Ge merkezleri gibi yatırım projeleri; katma değeri yüksek olan turizm altyapısı 

ve tanıtım faaliyetlerine odaklanan projeler ve işletmelerin ihtiyaç duyduğu finansal desteğe 

kolay erişmeleri için geliştirdiğimiz finansal araç projeleri bu döneme damga vuran çalışmalar 

arasında yer aldı.

Bu başarılı projeler ile nelerin amaçlandığını, bölgelerde yaratılan etki ile ekonomik ve sosyal 

hayata katkılarını bu kitapta sizler için derledik. Program kitabımızın ilk bölümünde Programın 

amaçları hakkında genel bilgilerin yanı sıra,  2013 yılında başlayan ve Haziran 2017 tarihinde sona 

eren ve Programın tanınırlığını ve bilinirliğini artırmaya yönelik çalışmaların gerçekleştirildiği 

Tanıtım projemiz kapsamında elde edilen sonuçları bulabilirsiniz.

Rekabetçi Sektörler Programının, 2017 ilk yarısına kadar olan süreçte tamamlanan veya 

devam eden projelerine yönelik bilgiyi, bu yayınımızın ikinci bölümünde yer almakta olup son 

bölümündeyse desteklediğimiz projelerin hedefinde yer alan ve bu projelerden faydalanan 

KOBİ ve girişimcilerimizin anlatı ve görüşlerini sizlere sunuyoruz.

Bölgesel rekabeti güçlendirmek adına gerçekleştirilen 44 projeyi 2018 yılında tamamlamayı 

planlıyoruz. Hazırladığımız bu yayın ile Programın ilk meyveleri olan bu projeleri ve bölge 

ekonomisine kazandırdıklarını sizlerle paylaşmaktan onur duyuyor; projelerin tümü 

tamamlandığında ortaya çıkan sonuçları da başarı hikâyeleriyle birlikte yine sizlerle paylaşmayı 

umuyoruz. 

Rekabetçi Sektörler Programının planlamasından uygulamasına, izlemesinden tanıtımına 

kadar tüm aşamalarında emeği geçen Bakanlık çalışanlarımıza ve AB Türkiye Delegasyonuna 

teşekkür ediyor, Avrupa Birliği ile sürdüreceğimiz işbirliği ile rekabetçiliğe ve yeniliğe odaklı 

yeni dönem projelerinin ülkemizin kalkınması ve bölgelerde rekabet gücünün artırılmasına 

katkı sağlamasını temenni ediyorum.

Dr. Faruk Özlü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı





T ürkiye, Avrupa Birliği’ne aday ülkelerden biridir ve katılım sürecinin bir parçası olarak 

yasal, ekonomik ve sosyal reformların desteklenmesi, sosyo-ekonomik farklılıkların 

azaltılması ve yenilikçiliğin geliştirilmesi amacıyla katılım öncesi yardımlarından 

faydalanmaktadır. 

Avrupa Birliği tarafından Türkiye’de fon sağlanan önde gelen programlardan biri olan Bölgesel 

Rekabet Edebilirlik Programı, KOBİ’lere destek vererek Türkiye’nin en yoksul bölgelerinin 

rekabet edebilirliğini arttırmayı amaçlamaktadır. Program, Türkiye’nin küresel piyasalarda 

rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi için bölgelerin ekonomik refahının arttırılması ve 

bölgesel farklılıkların azaltılmasına odaklanmaktadır. Endüstriyel altyapının güçlendirilmesi 

yoluyla iş ortamının iyileştirilmesi; yenilikçilik ve AR-GE’nin canlandırılması; turizm altyapısının 

geliştirilmesi ve işletme kapasite ve girişimciliğin güçlendirilmesini sağlayan projeler ile bu 

amaca ulaşmayı hedefliyoruz. 2007-2013 Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı kapsamında, 

çeşitli illerde 44 proje uygulanmıştır. Bu projelerin sonucunda, diğer kazanımların yanı sıra, 

teknoloji geliştirme bölgeleri, lisanslı depolar, iş geliştirme merkezleri, farklı imalat sanayileri, 

turizm geliştirme merkezleri ve finansal araçlar gibi birçok çıktı elde edilmektedir. KOBİ’lerin 

doğrudan yatırımlarının desteklenmesi ve yenilikçilik, AR-GE, teknoloji transferi ve ticarileşmenin 

geliştirilmesi için kredi programları da oluşturulmuştur. 

Avrupa 2020 Gündeminde vurgulandığı üzere, Avrupa Birliği, akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 

büyümeye yatırım yapılmasını desteklemekte ve bilgiye yatırım yaparak ekonominin modernize 

edilmesi düşüncesine bağlılığını sürdürmektedir. Günümüz küresel ekonomisinde, bir bütün 

olarak  halkın ve ülkenin refahının korunması ve arttırılması için kilit unsur, bilgiye yatırım 

yapılmasıdır. Dün elde edilmiş olan ekonomik avantajlar, bugünün başarısını veya yarının 

refahını garanti etmemektedir. Gelecekte elde edilecek büyüme, yerel aktörlerin güçlendirilmesi 

ile yerel toplulukların büyümesine bağımlıdır. Bu nedenle, rekabet edebilirlik ve yenilik, AB’nin 

Türkiye’de destek verdiği kilit alanlar arasında yer almaya devam edecektir.

Bu program kitabında, Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı kapsamında finanse edilen 44 

proje tanıtılmakta ve bir çok proje paydaşının bakış açısı sunulmaktadır. Bölgelerde projeleri 

uygulamaktan sorumlu yerel aktörlerin aktardıkları görüş ve yorumları çok etkileyicidir. 

Programın 2018’e kadar sürecek ömrü boyunca, sürdürülebilir kazanımları ve ilerideki 

dönemlerde kalkınmaya yönelik ümit vaat eden etkileri olan birçok başarı hikayesi ile 

karşılaşacağımızdan eminim. Somut faydaların yanı sıra, elde edilen tecrübelerden çıkarılan 

dersler, Türkiye’de KOBİ’lere destek vermeye ve rekabetçilik ve yeniliği geliştirmeye devam 

edecek olan 2014-2020 Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı için değerli veriler 

sağlayacaktır.

Ortak hedeflerimizin gerçekleştirilmesindeki değerli ortağımız Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığına en içten teşekkürlerimi sunmak isterim. AB Mali Programları Daire Başkanlığının 

hızlı bir şekilde akredite olması ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bünyesinde IPA 

yardımlarına ilişkin programlama, ihale, yönetim ve izleme konularına yönelik tam donanımlı bir 

yapı kurulması dahil , ilk dönemde geliştirilen profesyonel kapasite tarafımızca büyük takdirle 

karşılanmaktadır. IPA II Dönemi kapsamındaki Rekabetçilik ve Yenilik Sektör Operasyonel 

Programında da bu yönetim ve kontrol mekanizmalarının sürdürüleceğine ve daha da 

geliştirileceğine inanıyoruz.

Christian Berger

Büyükelçi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı
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REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMINA GENEL BAKIŞ

A vrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanıyla Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Rekabetçi Sektörler 
Programı, Türkiye’nin dört bir yanında kalkınma hamlelerine öncülük 

eden büyük ölçekli bir destek programıdır.

Rekabetçi Sektörler Programı çatısı altında 7 yıllık dönemler halinde uygulanan 
operasyonel programlarla temelde KOBİ’lere ve girişimcilere yönelik ve 
rekabetçiliğin geliştirilmesine odaklı mali destekler veriliyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun 
ortak çabalarıyla 2007 yılında uygulamaya geçen programın birinci döneminde, 
43 ilde desteklenen projelere toplam 565 milyon avro kaynak sağlandı. Teknik 
adıyla Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı (BROP) çerçevesinde 
verilen bu desteklerle, milli geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında 
kalan illere ve bölge ekonomisinde önemli yere sahip olan sektörlere farklı 
yapılarda destekler sağlandı. Bu dönemde, işletmelerin rekabet gücü artırılarak, 
bölgeler arasındaki ekonomik farklılıkların azaltılması amaçlandı.

2013 yılı itibariyle Hatay’dan Rize’ye; Van’dan Kastamonu’ya farklı bölgelerde 
farklı desteklerin verildiği bu projelerin seçim ve geliştirme süreçleri tamamlandı. 
Projelerin bir kısmı uygulama aşamasında olup çoğunluğunun 2018 yılı içinde 
tamamlanması bekleniyor.

Öte yandan Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ortak yatırım desteği, 
Türkiye’nin tüm illerini kapsayan yeni dönemiyle kalkınmaya hız kazandırmaya 
devam ediyor. 2014-2020 yıllarını kapsayan ve teknik adı Rekabetçilik ve Yenilik 
Operasyonel Programı (RYOP) olan yeni dönemi için yaklaşık 405 milyon 
avroluk bütçe oluşturuldu. 2017 yılı başlarında ilk proje teklif çağrısına çıkılarak 
4 ana faaliyet alanında geliştirilecek projeler için start verilmiş oldu.

Hatay’da mobilya üreticilerinin kendi imkanlarıyla sahip 

olamayacağı ekipmanlarla donatılmış bir ortak kullanım 

atölyesi inşası, bölge üreticilerine yeni pazarlara açılmak için 

rekabet gücü kazandırdı. Ordu’da yürütülen ve gündeminde 

katma değer yaratıp dünya pazarına bal arz ederek bölgenin 

rekabet gücünü artırmak olan proje ile, üretilen ve toplanan 

ballara kalite sertifikası veren bir laboratuvar bölgeye 

kazandırılırken, üreticilere kendi markalarını oluşturma 

konusunda destek verildi. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu 

finansal desteğe daha kolay ulaşmasına olanak veren büyük 

ölçekli projelerle, girişimcilere ve esnafa kredi kolaylığı, 

şirketlerini geliştirme ve büyütme imkânı sağlandı. Teknolojik 

ve yenilikçi fikirlerini ve buluşlarını pazara kazandırmak 

isteyenlere de Programda desteklenen teknopark geliştirme 

ve teknoloji transferi projeleriyle teşvik edici zemin inşa 

edildi.



3

Amaç Bütçe

ProjeYararlanıcılar

RAKAMLARLA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

I. DÖNEMİ

565 Milyon Avro
Birinci Dönem Mali Destek Bütçesi

44
Birinci Dönem 

Desteklenen Proje Sayısı

Destek Alanı

7
Birinci Dönem Destek 

Alanı Sayısı

Hedef

Rakamlarla Hedefler

Hedef Bölge
43 Şehir

2007-2013 tarihleri arasındaki birinci dönem uygulamaları 2017 yılı sonunda tamamlanacaktır.

2007 2013 2017

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından �nanse edilmektedir

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Rekabet Edebilirliği Güçlendirmek

Bölgeler Arası Sosyo-Ekonomik 
Farklılıkların Azaltılması

100.000 m2 Ortak kullanım tesisi 
kapalı alanı

60.000 m2 Ar-Ge ve inovasyona 
yönelik tesis alanı

8 Yeni turistik cazibe 
merkezi

550 Danışmanlık hizmeti 
sağlanan KOBİ sayısı

1 Milyar Avro 9 bin işletmeye kredi 
hacmi

Kamu Kurumları, 

Sivil Toplum Kuruluşları, 

Sanayi-Ticaret Odaları, 

Birlik, Borsa vb. İş Dünyası Temsilcisi Çatı 
Kuruluşlar, 

Dernekler, 

Vakıflar, 

Kooperatifler, 

Üniversiteler,

Küçük Sanayi Siteleri – Organize Sanayi 
Bölgeleri Yönetimleri, 

Araştırma Merkezleri, 

Belediyeler ve Kaymakamlıklar gibi Kâr 
Amacı Gütmeyen Kuruluşlar

Kastamonu

Sinop

Çorum

Samsun

Amasya

Tokat

Ordu

Sivas

Giresun

Gümüşhane

Trabzon

Bayburt

Rize

Erzurum

Artvin
Ardahan

Kars

Iğdır

Ağrı

MuşBingöl
Tunceli

Erzincan

Malatya
Kayseri

Kahramanmaraş

Adıyaman

Şanlıurfa
Gaziantep

Osmaniye

Kilis

Hatay

Mardin

Şırnak
Hakkari

Van

Siirt
Batman

Bitlis
Elazığ

Diyarbakır

Yozgat

Çankırı

Turizm ProjeleriProje Sayısı: 5

Proje Sayısı: 12

Proje Sayısı: 3

Proje Sayısı: 4

Proje Sayısı: 3

Proje Sayısı: 5

Proje Sayısı: 12
Ortak Kullanım 
Atölyesi ve Üretim 
Tesisi

Ar-Ge ve İnovasyon 
Projeleri

İş Geliştirme Merkezleri

Finansa Erişim Projeleri

Kapasite Geliştirme 
Projeleri

Kümelenme Projeleri

%28.16

%8.40

%2.35

%7.64

%19.34

%26.50

%7.61

Destek
Alanları

45

RAKAMLARLA REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

II. DÖNEMİ

Hedef Hedef Bölge
Rekabetçilik & Yenilik Tüm Türkiye

~56 Milyon Avro

Hizmetler ve
Yaratıcı Endüstriler

Yaratıcı endüstri noktalarının kurulması

Turizmde cazibe merkezleri oluşturulması

~41 Milyon Avro

Kapasite Geliştirme
Merkezi kamu kurumları için AB'ye 

uyum ve sektör yaklaşımı ile ilgili 
kurumsal kapasite oluşturma

Amaç
İş ortamının iyileştirilmesi

Araştırmanın, teknolojik
geli şmenin güçlendirilmesi

Yenilikçiliğin teşviki

405 Milyon Avro
İkinci Dönem Mali Destek Bütçesi

Bütçe

Kimler Faydalanabilir?
Kalkınma Ajansları

Üniversiteler ve Hızlandırıcılar

TOBB ve bağlı oda ve borsalar

Sanayi ve teknoloji ile ilgili dernek ve 
vakı�ar 

İhracatçı birlikleri genel sekreterlikleri

Organize Sanayi Bölgeleri Yönetimleri

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Yönetimleri

Teknoloji Transfer O�sleri

Kar amacı gütmeyen iş dünyasını 
temsil eden kuruluşlar

Teknoloji ve Kuluçka Merkezleri

Bakanlıklar

Valilikler

Belediyeler

İl özel idareleri

İmalat  ve Sanayii 

~167 Milyon Avro

Ortak kullanım tesislerinin kurulması 
ve/veya kapasite artırımı 

İhtiyaç analizi, rekabetçilik stratejisi ve 
yol haritası çalışmaları

Kümelenmeye destek

Tanıtım ve ağ oluşturma faaliyetleri 

~47 Milyon Avro

Araştırma ve Geliştirme
Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin 

artırılması 

Kamu, üniversite ve sanayinin 
işbirliğinin güçlendirilmesi

Üniversite ve sanayinin ortak araştırma 
çalışmalarının teşviki

~95Milyon Avro

Teknoloji Transferi ve
Ticarileştirme

Teknoloji Transfer O�sleri (TTO)’nin 
desteklenmesi

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB)’nin 
desteklenmesi

Kuluçka Merkezleri’nin desteklenmesi

Ticarileştirilecek yenilikçi ürünlerin 
desteklenmesi

DESTEK ALANLARI

2014 2020 2026

2014-2020 yıllarını kapsayan ikinci dönem programının
2026 sonunda tamamlanması hede�enmektedir.

60

60

45

15

1500

T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bu program Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından �nanse edilmektedir

Prototip üretimi

Ar-Ge projelerinde 
çalışan kadın araştırmacı 
sayısı

Ortak kullanım tesisi

Ortak kullanım tesislerinde 
desteklenecek KOBİ sayısı

Yeni ulusal patent başvurusu

Rakamlarla Hedefler

Kurulacak/desteklenen teknoloji 
transferini destekleyici yapı sayısı

Bir bakışta Rekabetçi Sektörler Programı, operayonel program hedefleri, çıktıları ve etki ettiği coğrafya:
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PROGRAMA İLİŞKİN TANITIM ÇALIŞMALARI

R ekabetçi Sektörler Programının önceliklerini ve desteklenen projeler 
aracılığıyla elde edilen sonuçları kamuoyuna tanıtmak amacıyla 
geliştirilen Programın İletişim Eylem Planı (İEP) çerçevesinde 

bilgilendirme ve tanıtım odaklı bir Teknik Destek Projesi hayata geçirildi. 2013 
Ağustos ayında başlayan ve Tanıtım Birimi koordinatörlüğünde yürütülen bu 
proje kapsamında düzenlenen faaliyetlerle, hem kamuoyunda desteklenen 
projeler ve program kapsamındaki mali yardım olanakları hakkında farkındalık 
yaratıldı, hem de farklı hedef grupları arasındaki iletişim için bir platform 
oluşturuldu. 

Tanıtım Projesinin öne çıkan kazanımları arasında, farklı dönemlerde 
uygulanan operasyonel programların bir şemsiye kimliği niteliğindeki 
“kurumsal kimliğinin” oluşturulması da yer aldı. Bu kimlik doğrultusunda 
Programın hem birinci hem de ikinci döneminde uygulanan operasyonel 
programlar Rekabetçi Sektörler Programı şemsiye kimliği altında toplanarak, 
ülke çapında gerçekleşen eylemlerin daha güçlü bir etkiye sahip olması ve 
Programın bilinirliğinin artması sağlandı.

Program bünyesindeki tüm aktörler tarafından hayata geçirilen görünürlük 
ve iletişim çalışmalarının birbiriyle uyumlu olması ve Programın genel 
mesajlarının tutarlı bir şekilde kamuoyuna ulaştırılmasını sağlamak amacıyla, 
kapsamlı bir iletişim ve görünürlük rehberi hazırlanarak tüm nihai faydalanıcılar 
ve paydaşlara tanıtıldı. 

Samsun
15-16 Mayıs Erzurum

21-22 Mayıs

Gaziantep
12-13 Mayıs

Van
26-27 Mayıs

Malatya
29-30 Mayıs

Tanıtım Seminerleri
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Bu çalışmalarla, Türkiye’nin farklı coğrafyalarına yayılmış olan ve program çatısı 
altında desteklenen projelerin kazanımları ve bölgelerin ekonomik ve sosyal 
hayatına etkileri tek bir kimlik altında daha görünür ve daha bilinir kılındı.

Tanıtım çalışmaları bünyesinde bir dizi iletişim kampanyası da hayata 
geçirildi. Bunlar arasında programın ve desteklenen projelerin tanıtıldığı 
basılı materyaller, tanıtım filmleri ve Programın birinci dönemini konu alan bir 
belgesel yer aldı. 

Programın sosyal medya hesapları açılarak bu mecralarda kampanyalar 
düzenlendi ve program hakkında kamuoyu yaratıldı. 

 � facebook.com/RekabetciSektorlerProgrami (+19.000 takipçi)

 � twitter.com/RekabetciSP (+3000 takipçi)

 � youtube.com -> Rekabetçi Sektörler

 � linkedin.com -> Rekabetçi Sektörler Programı

Desteklenen projelerin profesyonel fotoğraflarının yer aldığı bir fotoğraf 
sergisi organize edilerek Türkiye ve Avrupa’nın farklı noktalarındaki kitlelerle 
buluşturuldu. 

Yeşim Gözde Ersoy
İletişim Uzmanı

Bükreş Sokak 3/10
06680 Çankaya - Ankara
Tel 312 428 0561/62
Mobil 533 282 0282
Fax 312 428 0563
yesim.ersoy@sivildusun.eu
www.sivildusun.eu T.C. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Phasellus nec 

lectus ut nisl tristique molestie rutrum ut libero. Proin aliquam magna risus, 

cursus accumsan orci fermentum in. Vestibulum ante ipsum primis in fauci-

bus orci luctus et ultrices posuere cubilia Curae; Vestibulum quis orci turpis. 

Vestibulum quis pretium quam. Nunc posuere aliquam bibendum. Pellen-

tesque elementum nisi tincidunt, congue metus eget, aliquet ligula. Duis 

placerat porta neque aliquet auctor. Nunc id enim pretium, dignissim lorem 

et, suscipit quam. Proin condimentum dolor a nulla accumsan varius. Cura-

bitur cursus consequat fermentum. In malesuada at lectus in vehicula. 

Praesent elementum semper sem, vitae egestas lectus adipiscing eu. Nunc 

tristique lacus sit amet nibh vulputate malesuada et vitae lorem.

Fusce ut ornare nisl. Duis eget sodales sapien, eget porttitor nunc. Ut tortor 

diam, laoreet eu erat eget, dapibus ultricies mauris. Aenean vulputate nunc 

a consectetur sagittis. Mauris vestibulum aliquet luctus. Suspendisse vel 

malesuada ante. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia 

nostra, per inceptos himenaeos.

Sed commodo libero nec urna volutpat, ac vulputate lorem fermentum. 

Morbi volutpat vehicula auctor. Maecenas vel blandit felis, nec feugiat 

justo. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesua-

da fames ac turpis egestas. In hac habitasse platea dictumst. Quisque 

ullamcorper dui purus. Donec quis eros cursus, cursus justo a, elementum 

erat. Aliquam eu placerat purus. Curabitur interdum sollicitudin dolor. Proin 

a arcu tincidunt, malesuada urna nec, lacinia metus. Quisque feugiat dignis-

sim enim, in ornare elit volutpat vel. Sed eget tincidunt justo, vitae egestas 

sem. Suspendisse tincidunt nisi ac varius iaculis.

Integer est urna, pretium in metus id, viverra semper metus. Donec quis 

dolor id leo rhoncus pellentesque. Nam at velit lectus. In ligula urna, aliquet 

at dolor imperdiet, convallis viverra orci. Morbi dignissim augue in nibh 
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Rekabetçi Sektörler Programına özel olarak hazırlanan ve desteklenen 
projelerin yanı sıra Programın uygulanması hakkında da ayrıntılı bilgiler 
sunan “İvme” dergisi ise yılda iki defa 2 binin üzerinde basılıp ilgili kurum ve 
kuruluşların temsilcilerine dağıtıldı.

Hedef kitlenin ve potansiyel faydalanıcıların yeni dönemdeki mali destek 
fırsatları konusunda bilgilendirilmesi amacıyla bölgesel seminerler düzenlendi. 
Bu seminerlerde bölgesel rekabeti artırmak için gerçekleşen projeler ve 
kazanımları paylaşılırken, Türkiye’nin tüm bölgelerinden yeni dönemde proje 
fikri geliştirecek olası faydalanıcılar, yeni mali destekler ve projelerini nasıl 
hazırlamaları gerektiği konusunda bilgilendirildi. Düzenlenen 8 bölgesel 
seminer ile 1.000’den fazla katılımcıya ulaşıldı.

AB ve Türkiye Cumhuriyeti’nin ortak yatırımı olan Rekabetçi Sektörler 
Programının bölgesel kalkınmaya etkisinin daha iyi anlaşılmasını sağlamak 
üzere de bir dizi tanıtım etkinliği düzenlendi.

Nisan 2015 tarihinde dönemin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Fikri Işık’ın 
ve Programdan mali destek alan kurumların da katılımıyla Rekabetçi Sektörler 
Konferansı ve Fotoğraf Sergisi Ankara’da düzenlendi. Moderatörlüğünü Ahu 
Özyürt’un yaptığı konferans kapsamında gerçekleşen panelde, Almanya’da 
güneş enerjisi sistemleri üzerindeki çalışmalarıyla öne çıkan Ahmet Lokurlu, 

İstanbul
12 Ekim 2016

251

Ankara
25 Şubat 2016

81

Samsun
6 Aralık 2016

135

Adana
1 Kasım 2016

292

Diyarbakır
24 Şubat 2017

121

Van
27 Ocak 2017

158
İzmir

15 Kasım 2016

135

Bursa
27 Aralık 2016

109

Bölgesel Seminerler
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TUBİTAK Girişim Destek Grubu Başkanı Dr. Sinan Tandoğan, AB Komisyonu 
Siyasi Danışmanı Astrid Bartels, Avrupa İşletmeler Merkezi Vakıf Başkanı 
Dr. Jerzy KWIECIŃSKI ile Avrupa Yaratıcı Endüstriler İttifakı Koordinatörü Dr. 
Johanna VAN ANTWERPEN katılımcılarla ilham veren hikayelerini paylaştı.

Konferansa katılan ve programdan destek alan kurumların temsilcileriyle 
yapılan video röportajlar, daha sonra programın dijital tanıtım kampanyalarıyla 
yüzlerce izleyiciye ulaştırıldı.

Paydaşlara ve hedef kitleye bilgi akışını sağlayan ve Program paydaşlarına özel, 
online veri tabanı üzerinden yönetilen bir iletişim ağı kuruldu. Bu iletişim ağı 
güncellenerek, dönemsel elektronik bültenler, etkinlik davetleri ve duyurular 
hedef kitleye ulaştırıldı.

Düzenlenen uzun soluklu medya kampanyaları sonucunda, Rekabetçi 
Sektörler Programının ve desteklenen projelerin elde ettiği başarılı sonuçların 
ulusal ve yerel medyada geniş yer bulması sağlandı. Bu çalışmalar arasında 

özel makaleler, program sözcüleriyle yapılan röportajlar ve TV programları 
yer aldı. Basın mensuplarının, desteklenen projelerin yarattığı etkiyi yerinde 
gözlemleyebilmesi için belirlenen projelere saha ziyaretleri düzenlendi.

17 Kasım 2015 tarihinde başlatılan medya kampanyası ile 3 milyonun 
üzerinde izleyiciye ulaşıldı. Basın yansımalarımızı derlediğimiz kitabımıza 
rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşabilirsiniz.

İletişim Eylem Planının önemli bir ayağını da sürdürülebilirlik oluşturuyordu. 
Bu doğrultuda, Program kapsamındaki iletişim ve tanıtım etkinliklerinin 
sürekliliğini sağlamak amacıyla, Bakanlık uzmanlarına yönelik kapasite 
geliştirme çalışmaları yürütüldü. Öte yandan, Rekabetçi Sektörler Programının 
görünürlüğü ve bilinirliğini artırmak ve ortaya çıkan yeni iletişim ihtiyaçlarına 
cevap vermek üzere İletişim Eylem Planı güncellendi ve önümüzdeki dönem 
için iletişim çalışmalarına yönelik bir plan hazırlandı.

MEDYA KAMPANYASINA AİT SAYISAL VERİLER 

6
Televizyon

911
Dijital basın

356
Yazılı basın

1
Radyo

Kasım 2015 - Nisan 2017

3.302,907,176 Toplam Erişim 3.482.170,000 TL Reklam Eşdeğeri

1274
Toplam haber 

yansıması
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Düzenlenen eğitimler:

Programı tüm dönemleri boyunca tanıtmayı ilke edinen proje, yeni dönem mali destekleri hakkında bilgilendirme çalışmaları da gerçekleştirdi. Bu kapsamda, 
kamuoyu ve olası faydalanıcıları bilgilendirmeye yönelik yardım masası oluşturuldu. 

Programın ayrıntılarını sosyal medya hesaplarından takip edebilirsiniz: 
Facebook-> RekabetciSektorlerProgrami  Twitter-> RekabetciSP youtube.com-> Rekabetçi Sektörler linkedin.com-> Rekabetçi Sektörler Programı

EKİBİMİZ

Stratejik İletişim Eğitimi

11-12 Nisan 2014 1-2 Haziran 2014

Etkinlik Organizasyonu 
Yönetimi Eğitimi

1-2 Temmuz 2014

Sosyal Medya Eğitimi

24-25 Ağustos 2016

Görsel İletişim Eğitimi 

21-23 Nisan 2014

Medya İlişkileri Eğitimi

4 ve 18 Haziran 2014

Görünürlük Eğitimleri

1 Temmuz 2016

İç İletişim Çalıştayı 

15-16 Mayıs 2017

Web İçerik Yönetimi



2
PROGRAMIN KAPSAMI, HEDEFLERİ VE DESTEKLENEN PROJELER
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Programın birinci döneminde bölgelerin ekonomik ve sosyal kalkınma önceliklerine paralel 
olarak geliştirilen ve Türkiye’nin rekabetçilik haritasında önemli bir ilerlemeye destek 

olacağı düşünülen projelere mali destek sağlandı. Van’dan Rize’ye, Osmaniye’den Kars’a 
farklı coğrafyalarda hayata geçirilen 44 projeye finansal kaynak aktarılırken, aynı zamanda 
bu projelerin tasarlanması, olgunlaştırılması, uygulamaya konulması ve izlenmesi de Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü bünyesindeki AB Mali 

Programları Daire Başkanlığı tarafından Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunun işbirliğiyle 
gerçekleştirildi.
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PROJE BÜTÇE

54 MİLYON 657 BİN 
AVRO7

AR-GE ve İNOVASYON 
PROJELERİ

PROJE BÜTÇE

35 MİLYON 828 BİN 
AVRO4

KAPASİTE GELİŞTİRME 
PROJELERİ

PROJE BÜTÇE

128 MİLYON 207 BİN 
AVRO3

FİNANSA ERİŞİM 
PROJELERİ

PROJE BÜTÇE

10 MİLYON 834 BİN 
AVRO3KÜMELEME PROJELERİ

PROJE BÜTÇE

64 MİLYON 695 BİN 
AVRO8

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 
PROJELERİ

PROJE BÜTÇE

78 MİLYON 326 BİN 
AVRO9

ORTAK KULLANIM 
ATÖLYESİ VE ÜRETİM 
TESİSİ PROJELERİ

PROJE BÜTÇE

28 MİLYON 837 BİN 
AVRO3

LİSANSLI DEPOCULUK 
PROJELERİ 

PROJE BÜTÇE

43 MİLYON 607 BİN 
AVRO1

LOJİSTİK MERKEZ 
PROJELERİ

PROJE BÜTÇE

36 MİLYON 426 BİN 
AVRO5TURİZM PROJELERİ

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI DESTEK ALANLARI
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Projelerin coğrafi dağılımı ve etki bölgeleri ise, Türkiye’de bölgesel rekabet gücünün artırılması için yapılan bu 
önemli kalkınma desteğine de dikkat çekiyor.
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KURULAN TESİSLER VE BU TESİSLERDEKİ DONANIM DESTEĞİ
Bu tesisler arasında mobilyacılık, otomotiv ve gıda gibi bölge ekonomisinde 
önemli yere sahip sektörlerde faaliyet gösteren KOBİ’lere hizmet verecek 
ortak kullanım alanları da yer alıyor. Antakya, Kayseri, Tokat, Kastamonu 
ve Amasya’da mobilya üreticileri modern teknolojiye sahip bu tesislerden 
faydalanabilecekken, Bayburtlu taş ustaları da yine Program desteğiyle 
kurulan ve son teknolojiyle donatılmış ortak kullanım tesisi sayesinde 
katma değeri daha yüksek bir şekilde doğaltaş ürünlerini piyasaya 
sunabilecek. Öte yandan Rize, Giresun, Urfa ve Siirt gibi iller, önde gelen 
ekonomik unsurlarından gıda üretimine özel olarak kurulan ve içinde 
depolama, ürün çeşitleme, gıda analizi ve markalaşma üniteleri yer alan 
tesislerine kavuşuyor.

Programın ilk döneminde yürütülen projelerin önemli çıktıları arasında, 
bölgelerin Ar-Ge ve inovasyon kapasitesini geliştirerek daha etkin rekabet 
etmelerine destek olacak teknopark ve teknoloji geliştirme tesisleri yer 
alıyor. Gaziantep, Elazığ ve Kayseri bu tesislerle teknoloji atağına hazırlanan 
kentler arasında. Ayrıca laboratuvarlarla Ar-Ge çalışmalarına ve ürünlerde 
standardizasyon sağlanmasına destek veriliyor.

Rekabetçi Sektörler Programı destekleriyle kurulan tesislerin ortak özelliği 
ise KOBİ’lerin kendi imkanlarıyla elde edemeyecekleri modern teknolojiye 
sahip ekipmanları bünyelerinde barındırmaları ve bunları üreticilerin 
hizmetine sunmaları.

Rekabetçiliği geliştiren bir diğer önemli unsur da girişimcilik. Bölgelerde 
girişimciliğin teşvik edilmesi için de, yine Program destekleriyle İş Geliştirme 
Merkezleri kuruluyor veya mevcut iş geliştirme merkezleri genişletiliyor. Ticari 
hayatına yeni başlayan girişimcilere ofis ve çalışma ortamı imkanı sunan bu 
iş geliştirme merkezleri; Tokat, Kastamonu, Malatya, Van, Osmaniye, Elazığ, 
Gümüşhane, Bingöl, Sivas ve Sorgun-Yozgat’ın yer aldığı geniş bir coğrafyada 
girişimcilere kapılarını açıyor.

PROGRAM İLE 1 MİLYAR AVRO KREDİ HACMİ YARATILDI
Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde kurulan Türkiye’nin ilk girişim sermayesi 
fonu ve kredi garanti fonu; gelişmekte olan bölgelerde faaliyet gösteren, 

özellikle iyi bir fikre sahip olan, büyümek, yeni teknoloji getirmek isteyen ve 
potansiyeli olan KOBİ’lerin gerekli sermayeye ulaşmalarını kolaylaştırıyor.

Rekabetçi Sektörler Programı altında desteklenen BAKK (Büyüyen Anadolu’ya 
Kredi Kolaylıkları) ve G43 (Gelişen 43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu) projeleri 
bu yüzlerce işletmenin finansal desteğe erişimini kolaylaştıran mekanizmalar 
geliştirdi ve işletmelerin kullanımına sundu.

Bir başka finansal ihtiyaç da teknoloji alanında yaşanıyor. Türkiye’de teknoloji 
üretim çalışmalarını hızlandırmayı hedefleyen üniversiteler, araştırma ve 
geliştirme şirketleri, teknoloji transfer ofisleri ve sivil toplum örgütlerinin bu 
ihtiyacını karşılamak üzere Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu oluşturuldu. 
Bu fonlar ile teknoloji transferi ve Ar-Ge’nin ticarileştirilmesinin üst seviyelere 
çıkarılmasına fırsat veriliyor.

TÜRKİYE’DE 5 YENİ TURİSTİK CAZİBE MERKEZİ OLUŞTURULDU
Türkiye, turizm sektöründen ciddi rakamlarda gelir sağlıyor. Ancak bu 
Türkiye’nin turizm sektöründen tam kapasiteyle yararlandığı anlamına da 
gelmiyor. 2015 Dünya Ekonomik Forumunun Seyahat ve Turizm Rekabet 
endeksinde Türkiye 141 ülke arasında 44. sırada yer alıyor. Hiç şüphesiz 
ki tarihi, turistik, kültürel, doğal yapıları açısından Türkiye’nin çok daha 
önlerde yer alması hayal değil.

Rekabetçi Sektörler Programı altında bölge ekonomisinde turizmin 
önemli bir gelir kaynağı olduğu belirlenen illerde turizm altyapı projeleri 
hayata geçiriliyor. Erzurum, Erzincan, Kars ve Ardahan’da kış turizmini 
canlandırmayı hedefleyen projelere mali kaynak sağlanırken, Şanlıurfa, 
Siirt ve Mardin’de turizm altyapısına ciddi boyutlarda yatırım yapılıyor.

500’DEN FAZLA KOBİ’YE DANIŞMANLIK HİZMETİ SUNULUYOR
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen ve imalat 
sanayinden turizme bir çok farklı alanda faaliyet gösteren işletmeye 
danışmanlık hizmeti sağlanıyor. İş planı geliştirilmesinden markalaşmaya, 
ürün analizinden pazarlama stratejilerine kadar farklı alanlarda verilen bu 
desteklerle KOBİ’lerin rekabet gücü artırılıyor.
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REKABETÇİ SEKTÖRLER PROJELERİ



AR-GE VE İNOVASYON PROJELERİ
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Türkiye’nin tüm bölgelerinde AR-GE 
ve inovasyon çalışmalarıyla rekabet 

gücümüzü artırıyoruz.



GAZİANTEP TEKNOPARKININ ARAŞTIRMA ve TEKNOLOJİK ALTYAPISININ 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
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Bütçe
7 milyon 800 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Bilim ve Teknoloji 

Genel Müdürlüğü

Uygulama Yeri
Gaziantep

Detaylı Bilgi
+90 342 361 01 18, www.gaziantepteknopark.com.tr

AR-GE ve İNOVASYON PROJELERİ

2 007 yılında kurulan Gaziantep Teknoparkın 
fiziki altyapısı; Teknoloji Transfer Ofisi, 8 
büyük laboratuvar, eğitimlerde kullanılacak 

220 kişilik modern bir konferans merkezi ile 33 ofis 
alanının fiziki olarak genişletilmesi de dahil olmak 
üzere 3200 m2’lik yeni alan inşası ile güçlendirildi.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile Kapasite 
Geliştirildi
Yenilikçi girişimciler, KOBİ’ler ve üniversite arasında 
bir köprü görevi yapmak üzere Gaziantep Teknopark 
içerisinde Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu. Bu ofiste, 
nano teknoloji, mekatronik, sağlık ve tarım başta 
olmak üzere çeşitli sektörlerdeki girişimcilere 
eğitimler veriliyor. Ayrıca nano teknoloji ve 
mekanik prototiplerin deneylerinin yapılacağı 
ortak kullanımlı laboratuvarlar kuruldu.  Ar-Ge ve 
bilişim sektöründeki işletmelerin yanı sıra yeni 
mezun girişimcilerin Gaziantep Teknoparktan 
yararlandırılması hedefleniyor. 

Proje kapsamında 300 işletme ile yapılan anketler 
sonucunda KOBİ’lerin mevcut Ar-Ge altyapısı tespit 
edildi. Ayrıca proje boyunca yapılan eğitimlerden 
yaklaşık 700 işletme faydalandı.

Teknoloji Transfer Ofisi, fikri mülkiyet hakkı, hibe 
başvurusu, iş planı ve iş geliştirme gibi farklı 
konularda işletmelere birebir danışmanlık hizmeti 
de veriyor. Bu hizmetlerle, Ar-Ge ve inovasyon 
kültürünün teşvik edilmesi; KOBİ’lerin büyümesi; 
akademisyen ve öğrencilerin girişimci yönünün 
ortaya çıkarılması hedefleniyor. 

Proje kapsamında hazırlanan Teknoparklar için El 
Kitabının tematik Teknoloji Geliştirme Bölgelerine 
yol göstermesi de bekleniyor.

TTO’lar özellikle üniversite–sanayi–yenilikçi 

girişimci işbirliğine destek olarak uluslararası 

piyasada rekabet edebilecek ürünlerin 

geliştirilmesine katkıda bulunuyor. Yenilikçi 

bir fikre ve potansiyele sahip olan gençler ve 

akademisyenlere yol gösteren, doğru kişilerle 

buluşturan, fikri haklar, marka tescili başta 

olmak üzere çeşitli konularda danışmanlık 

veren TTO, girişimlerin şirketleşmesine, 

ilerlemesine, KOBİ’lerin de büyümesine destek 

sağlıyor.

Gaziantep



ERCİYES TEKNOPARK BÖLGESEL İNOVASYON MERKEZİNİN KURULMASI 
PROJESİ
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Bütçe
7 milyon 800 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Bilim ve Teknoloji 

Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Erciyes ve Bozok 
Üniversiteleri ortaklığında

Uygulama Yeri
Kayseri

Detaylı Bilgi
+90 352 224 81 12, www.erciyesteknopark.com

AR-GE ve İNOVASYON PROJELERİ

E rciyes Üniversitesi bünyesinde yer alan 
Erciyes Teknopark, Rekabetçi Sektörler 
Programı kapsamında aldığı mali destekle 

bünyesine bir inovasyon merkezi kazandırdı. 
Merkezden faydalanan firma ve girişimcilerin, 
sunulan teknolojik destekle kendi alanlarında ivme 
kazanmaları bekleniyor. Aynı zamanda istihdam 
imkanı da sunan teknoloji parkı, kendi işini kurmak 
isteyen girişimcileri teşvik ederken, mevcut işini 
sürdüren KOBİ’lere de büyümeleri için yardım 
sağlıyor.

Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon Merkezi 40 
aylık bir zaman diliminde tamamlandı. Bu süre 
içerisinde;

 � Erciyes Teknoparkın alt ve üst yapıları oluşturuldu.

 � Bölgenin ihtiyaç duyduğu kapasiteyi ortaya 
koymak üzere hedef gruplar belirlendi, paydaş 
analizi ve pazar araştırmaları yapıldı.

 � Merkezde yer alan eğitim laboratuvarları ve ofisler 
için gerekli tüm ekipman proje kapsamında 
tedarik edildi.

Yeni kurulan inovasyon merkezi bünyesinde 
yer alan Sera bölümü ise, genç girişimcilere fikir 
aşamasındaki projelerini geliştirmek, test etmek ve 
pazara sunmaları için ihtiyaç duydukları fiziksel ve 
idari desteği sağlıyor. 

Kayseri



GİRİŞİMCİ İŞGÜCÜNÜ ÇEVRELEYEN FIRAT GÖKKUŞAĞI PROJESİ (FIRASET)
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Bütçe
7 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - Bilim ve Teknoloji 

Genel Müdürlüğü öncülüğünde, Fırat Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi ve Fırat Üniversitesi ortaklığında

Uygulama Yeri
Elazığ

Detaylı Bilgi
+90 424 248 34 23, www.firatteknokent.com.tr

AR-GE ve İNOVASYON PROJELERİ

G irişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat 
Gökkuşağı, kısa adıyla FIRASET Projesiyle 
10 bin m2 kapalı alana sahip ve tüm 

altyapısı kullanıma hazır ikinci bir teknopark binası 
inşa edildi. Yazılım ve bilişim, elektronik, mekatronik, 
biyomedikal, enerji, gıda, nanoteknoloji, medya 
ve iletişim alanlarında çalışan ve teknopark içinde 
faaliyet gösteren 50’nin üzerindeki firma cüzi bir 
kira ödeyerek sahip oldukları ofislerde teknoparkın 
tüm altyapısından faydalanabiliyor. Girişimcilerle 
üniversiteyi bir araya getiren bu yapı sayesinde, 
bilgi üniversiteden sanayiye transfer edilirken, 
Elazığ bölgesinin teknolojik ve ekonomik gelişimine 
katkı sağlanıyor. Proje kapsamında KOBİ’ler için 
girişimcilik, inovasyon, teknoloji, AR-GE gibi pek çok 
konuda eğitimler de verildi. 

FIRASET Projesi kapsamında kurulan Teknoloji 
Transfer Ofisi (TTO) ise Elazığ ve bölgede KOBİ’lerin 
kurumsal gelişiminde aktif rol oynuyor. Gerek 
finansal gerekse kurumsal sürdürülebilirlik adına 
şirketlere danışmanlık verilirken, ulusal ve uluslararası 
pazarlarda işlerini nasıl geliştirecekleri ve nasıl 
finanse edecekleri konularında da yol gösteriliyor.

Fırat Teknokent bünyesinde açılan Türk Patent 
Enstitüsü Bilgi ve Doküman Birimi de firma sahipleri, 
akademisyenler ve girişimcilerin, ürettikleri 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.

Elazığ

400 bin liralık sermaye ile 280 m2’lik prefabrik 

bir yapıyla başlayan Elazığ Fırat Teknokent, 

Rekabetçi Sektörler Programı destekleriyle bir 

teknoloji üssüne dönüştü.



RİZE ÇAY ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ PROJESİ
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Bütçe
10 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Rize Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde ve Rize 

Ticaret Borsası ortaklığında

Uygulama Yeri
Rize

Detaylı Bilgi
+90 464 217 10 82

http://rizetso.org.tr, www.rtb.org.tr

AR-GE ve İNOVASYON PROJELERİ

R ize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi 
Projesi, çay sektörünün rekabet gücünü, 
verimliliğini, kalitesini artırmak ve Türk 

çayını dünya pazarına taşımak hedefiyle yola çıktı. 

Proje kapsamında, bölge üreticilerinin ürünlerinin 
kalite kontrolünü daha sağlıklı bir biçimde yapabileceği 
ve ürün çeşitlendirmelerine destek alabileceği bir 
araştırma ve uygulama merkezi kuruluyor.  

Merkez bünyesinde, 

 � deneme üretimlerinin yapıldığı ve KOBİ’ler için 
uygulamaya yönelik eğitimlerin verildiği 4 ton 
kapasiteli pilot üretim hattı,

 � çay paketleme ünitesi,

 � çay üreticisi KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu test ve 
analizlerin yapıldığı, ayrıca uygulamalı Araştırma 
Geliştirme faaliyetlerinn yürütüldüğü bir çay 
laboratuvarı,  

 � kalite kontrol ve iyileştirme birimi ve çay 
kütüphanesi bulunan bir Eğitim ve Danışmanlık 
bölümü ve

 � paketleme, pazarlama ve dış ticaret birimlerinin 
bulunduğu bir Pazarlama ve Dış Ticaret bölümü 
bulunuyor.

Modern teknoloji ve araştırma yöntemlerinin 
uygulanmasıyla bölgede çay sektöründe faaliyet 
gösteren 150’den fazla KOBİ’nin üretim kalitesi ve 
ürün standartları yükselirken, iç ve dış piyasalardaki 
rekabet güçleri de artırılıyor. Üretim maliyetlerini 
düşürerek verimliliğini artıran KOBİ’ler, özellikle 
paketleme sistemine sahip olmayan çay üreticileri, 
çay paketleme tesisini kullanabiliyor.

Proje kapsamında ayrıca yurt içi ve yurt dışına yapılan 
tanıtımlarla Rize çayı markalaştırılıyor. Öte yandan 
ihtiyaç duyan KOBİ’lere pazara giriş aşamasında 
danışmanlık ve eğitim hizmetleri veriliyor.

Merkezde yapılan araştırmalar ile dünya 
pazarlarında tüketicilerin talep ettiği farklı çay 
çeşitleri de tespit ediliyor. Bu talebe cevaben de 
yüksek teknoloji üretim teknikleri kullanılarak çay 
çeşitliliği artırılıyor ve Türk çayının yurt içi ve yurt 
dışı pazarlarda daha geniş yer edinmesinin önü 
açılıyor.

Rize



SAMSUN ULUSLARARASI AKREDİTE METAL METROLOJİ 
VE KALİBRASYON LABORATUVARI PROJESİ
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Bütçe
8 milyon 300 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası 

Uygulama Yeri
Samsun

Detaylı Bilgi
+90 362 432 36 26/171

www.samsuntso.org.tr/projeler/laboratuvar

AR-GE ve İNOVASYON PROJELERİ

S amsun’da kurulan Uluslararası Akredite Metal 
Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı ile, 
metal imalat sektöründe faaliyet gösteren 

yüzlerce üreticinin önemli bir ihtiyacı karşılanıyor.

Uluslararası laboratuvardan yararlanan üreticiler, 
malzemelerin yapısını araştırmak için kurulan bu 
laboratuvarlardan faydalanabiliyor; kimyasal ve 
mekanik malzeme analizleri, testleri ve gerekli 
ölçümlerini yaptırabiliyor; ve belli konularda 
kalibrasyon hizmeti alabiliyor. Akreditasyonunun 
tamamlanması ardından bu laboratuvar iç pazardaki 
metal ürünlerinin kalite ve standartlarını belirleyerek 
üreticilere ihracat yolunu açıyor. Merkezde analiz, 
ölçüm, ve test yaptırma imkanı bulan metal ve 
makine sektöründe üretim ve ihracat yapan KOBİ’ler 
aynı zamanda Ar-Ge destek ve eğitim hizmetinden 
de faydalanabiliyor.

Özellikle kalibrasyon yani bir cihazın doğru ölçüm 
yapıp yapmadığının test edilmesi konusunda Gebze 
ve Ankara’dan sonra 3. büyük laboratuvarda olma 
özelliğine sahip olan bu laboratuvar mekanik testler 
(test ve analiz) metroloji ve kalibrasyon konularında 
çok geniş bir yelpazede yaklaşık 180 laboratuvar 

cihazıyla hizmet verecek. Mobil cihazlarla yerinden 
kaldırılamayacak aletlerin ölçümleri yerinde 
yapılırken, toz, nem, titreşim veya ısı, basınç, elektrik, 
hız ve kuvvet kalibrasyonları da yapılabilecek. 
Üreticiler kanıtlanmış kalite standartlarıyla üretim 
yaparak bölgenin ekonomik gücüne de katkı sağlıyor. 

Laboratuvarın sadece iç pazara değil, uluslararası 
sertifika vereceği için dış pazarlardaki işletmelere 
yönelik olarak da hizmet vermesi planlanıyor.

Samsun

Samsun ile birlikte bölgede yer alan Çorum, 

Sinop ve Amasya illeri özellikle metal eşya 

ve makine imalat sektöründeki faaliyetleriyle 

ön sıralarda yer alıyor. Örneğin medikal alet 

üretiminin en çok geliştiği kentlerin başında 

gelen Samsun’da 150’nin üzerinde bu konuda 

uzmanlaşmış işletme bulunuyor. Aynı şekilde 

bölgede otomobil yedek parçasından, diğer 

metal dökümlerine milyonlarca lira değerinde 

üretim gerçekleşiyor. Türkiye’de imal edilen 

metallerin yüzde 15’i yine Samsun’dan ihraç 

ediliyor.



GAZİANTEP BÖLGESEL ENDÜSTRİYEL TASARIM VE 
HİBRİT MODELLEME MERKEZİ PROJESİ (GETHAM)
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Bütçe
7 milyon 400 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

öncülüğünde, Gaziantep Ticaret Odası ortaklığında

Uygulama Yeri
Gaziantep

Detaylı Bilgi
+90 342 230 10 61, www.getham.net

AR-GE ve İNOVASYON PROJELERİ

G aziantep ve bölge illerin inovasyon, 
endüstriyel tasarım, modelleme gibi 
sorunlarına çare olacak Endüstriyel Tasarım 

ve Hibrit Modelleme Merkezi kuruluyor. Başta 
deri, mücevher ve aksesuar, ve elektronik devreler 
üreten KOBİ’lere, çeşitli alanlarda destek hizmetleri 
sağlayan merkez öncelikli olarak Gaziantep’ten 
gelecek taleplere yanıt veriyor olsa da Adıyaman, 
Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mardin, Osmaniye, 
Şanlıurfa’dan da talepler kabul ediliyor. İlerleyen 
süreçte ise Kayseri, Malatya, Van ve Diyarbakır’da 
faaliyet gösteren işletmelerin de merkezden 
yararlanabilmesi hedefleniyor. 

Yaklaşık 500 KOBİ’nin yararlanması beklenen 
merkezde işletmelerin endüstriyel tasarımları 
değerlendirilip danışmanlık ihtiyaçları belirleniyor ve 
işletmelere bu danışmanlık hizmetine erişmeleri için 
aracılık yapılıyor. Aynı zamanda üreticiler, merkezdeki 
son teknoloji donanımdan faydalanarak tasarım, 
modelleme ve üretim yapabiliyor ve ürünlerini test 
ettirebiliyor. 

Yöresel motiflerin araştırılarak arşivlenmesi 
sağlanıyor ve böylelikle kültürel motiflerin yeni 

ürünlere modern tasarımlarla yansıtılması sağlanıyor. 
Merkez içinde yer alan tasarım kuluçta alanları 
endüstriyel tasarım yapan girişimcilerin kullanımına 
sunuluyor.

Rekabetçi Sektörler Programı GETHAM Projesi ile 
yeni ve yenilenmiş ürün tasarımları yaratılırken bu 
alandaki KOBİ’lerin aldıkları hizmet ve destekler ile 
ürün tasarımlarını piyasaya sunmaları sağlanıyor. 

Günümüz ekonomisinde, işletmelerin rekabet 

edebilme gücü artık sadece ürettikleri 

ürünlerin kaliteli ve uygun fiyatlı olmasına bağlı 

değil. Aynı zamanda bunların iyi tasarlanmış, 

teknolojiyi yakalamış, kullanışlı mallar olması da 

gerekiyor. Geçtiğimiz 10 yılda Türkiye Patent 

Enstitüsüne yapılan başvurulara bakıldığında, 

Türkiye’de 30 şirketten sadece birinin 

endüstriyel tasarım için kaynak ayırabildiği 

görülüyor.

Gaziantep



PAMUK LİFİ ÜRETİMİNDE BÖLGESEL SINAİ İŞBİRLİĞİ 
PROJESİ
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Bütçe
6 milyon 700 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi 

(GAPUTAEM) 

Uygulama Yeri
Diyarbakır ve Şanlıurfa

Detaylı Bilgi
+90 412 326 13 23

www.gapcotton.org

http://arastirma.tarim.gov.tr/gaputaem/Duyuru/11/Bilim-
Sanayi-Ve-Teknoloji-Alaninda-Dev-Proje

AR-GE ve İNOVASYON PROJELERİ

T ekstil sektöründeki rekabetçiliği 
koruyabilmek ve Güneydoğu Anadolu’daki 
pamuk üretimi konusundaki sorunları 

ortadan kaldırmak için geliştirilen Pamuk Lifi 
Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği projesi ile Şanlıurfa 
ve Diyarbakır’daki çırçırcıların kalite standartlarını 
iyileştirecek bir sistem kuruluyor.

Bölgede faaliyet gösteren çırçırcıların Ekonomi 
Bakanlığının 2009 yılında yayınladığı tebliğ uyarınca 
tek balya sistemine geçmeleri ve pamuk lifinde belirli 
standartları yakalamaları bekleniyor. 

Çırçır ve prese işletmeleri, mevcut depolarını 
kendi imkânlarıyla iyileştirmeleri şartıyla, Proje 
bünyesinde kurulan bu sistemden yararlanabiliyor, 
ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim 
Merkezine akredite olmuş lif kalite analiz merkezini 
kullanabiliyor. Çırçır-prese işletmelerinde üretilen 
her balyanın test edilmesi için numune alma setleri 
yerleştiriliyor ve balyalar tek tek barkodlanıyor. Talep 
edilen tek balya sistemine de proje sayesinde geçiş 
sağlanmış oluyor.

Alınan numuneler laboratuvarlarda analiz edilip 
kalite özellikleri belirlendikten sonra ürün bilgileri 
proje kapsamında geliştirilen web portalında 
yayınlanıyor. İplik ve dokuma sanayinde faaliyet 

gösteren işletmeler bu portal üzerinden istediği 
kalite ve miktardaki pamuk lifinin hangi tedarikçide 
olduğunu görerek sipariş verebiliyor. Proje süresince 
en az 50 işletmenin web portalına kaydolması ve 
kurulan sistemi kullanması hedeflendi.

Proje ile kurulan sistemin Diyarbakır ve Şanlıurfa 
dışında tahmini olarak 300 çırçır işletmesine daha 
hizmet verecek kapasitede olması ve Batman ile 
Mardin başta olmak üzere, uzun vadede bölgesel 
kalkınmaya katkı sağlaması bekleniyor.

Dünya pamuk üretiminin yaklaşık yüzde 80’i 

Türkiye’nin de aralarında bulunduğu 8 ülke 

tarafından gerçekleştiriliyor. Uluslararası Pamuk 

İstişare Komitesi (ICAC) 2016 verilerine göre 

Türkiye, pamuk ekim alanı bakımından dünyada 

dokuzuncu, pamuk üretim miktarı yönünden 

yedinci, elde edilen lif pamuk verimi yönünden 

de ikinci sırada bulunuyor. Türkiye’de pamuğun 

yüzde 50’sinden fazlası Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi’nde üretiliyor. Pamuğun çekirdeğinden 

ayrıldığı ‘çırçır’ işlemi ise daha çok Şanlıurfa 

ve Diyarbakır’da bulunan yaklaşık 250 işletme 

tarafından yapılıyor. 

Şanlıurfa

Diyarbakır



FİNANSA ERİŞİM PROJELERİ
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KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu mali desteğe 
daha kolay erişmelerine imkan tanıyan 

projeler hayata geçiriyoruz.



BÜYÜYEN ANADOLU’YA KREDİ KOLAYLIKLARI PROJESİ 
(BAKK)
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Bütçe
61 milyon 400 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı - İç Ticaret Genel 

Müdürlüğü

Uygulama Yeri
Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Yozgat, Samsun, 
Amasya, Tokat, Kayseri, K.Maraş, Osmaniye, Hatay, 
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, 
Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, 

Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van

Detaylı Bilgi
+90 312 201 68 78, http://icticaret.gtb.gov.tr

FİNANSA ERİŞİM PROJELERİ

A vrupa Yatırım Bankası Grubu ile yakın 
işbirliği içinde geliştirilen Büyüyen 
Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları (BAKK) 

Projesi, alanında uzman kuruluş olan Avrupa 
Yatırım Fonu (EIF) tarafından yürütülüyor. Krediler, 
Kredi Garanti Fonu (KGF) ve belirlenmiş aracı 
yerli bankaların işbirliği çerçevesinde işletmelere 
ulaştırılıyor. Mikro işletmeler ve KOBİ’ler aracı 
bankalar yoluyla edindikleri bu kredilerde, daha 
uzun vade, daha düşük teminat veya faiz oranı 
indirimi gibi avantajlardan faydalanabiliyor. Bu 
kapsamda BAKK projesi ile binlerce işletme ve 
KOBİ’nin faydalanabileceği 1 milyar avro tutarında 
kredi hacmi yaratıldı.

BAKK Projesi 3 ana başlıkta tasarlandı:

1. Mikro krediler için garanti:  Proje, KGF’ye mikro
krediler için 13,5 milyon avro kontr-garanti desteği
sağlıyor. Böylelikle bölgelerde faaliyet gösteren
4500 mikro işletmeye, işletme ve yatırım sermayesi
ihtiyaçları için  kredi kolaylığı sağlanıyor.

2. KOBİ’ler için garanti:  Aracı bankalar vasıtasıyla
40,5 milyon avro garanti ile 10 bin KOBİ’nin işletme
ve yatırım sermayesi ihtiyaçları için kredi kolaylığı
sağlanıyor.

3. Kapasite artırma ve tanıtım: BAKK Projesinin
uygulamasında görev alacak olan paydaşların
gerekli beceri ve yetkinliklerinin, başka bir deyimle
kurumsal kapasitelerinin, artırılması amaçlanıyor ve
projenin tanıtımı yapılıyor.

BAKK Projesinin kredi kolaylıklarından; 10 kişiden az 
çalışanı ve yıllık 2 milyon avrodan az cirosu olan mikro 
işletmeler ile 250 kişiden az çalışanı, yıllık 50 milyon 
avrodan az cirosu veya 43 milyon avronun altında 
toplam varlığı olan ve Rekabetçi Sektörler Programı 
birinci dönemi hedef bölgesi içinde yer alan 43 ilde 
faaliyet gösteren KOBİ’ler yararlanabiliyor. Bununla 
birlikte, halen bu illerin dışında faaliyetlerini yürüten 
ancak hedef bölgede yatırım yapmak isteyen mikro 
işletme ve KOBİ’ler de BAKK’ın sunduğu fırsatlardan 
yararlanabiliyor. Proje kapsamında 31 Aralık 2016 
itibariyle 14.000 mikro işletme ve KOBİ için 810 
milyon avro kredi kolaylığı sağlanmıştır.

Kişi başına düşen milli geliri Türkiye 

ortalamasının yüzde 75’inden az olan 

illerde faaliyet gösteren KOBİ’ler ve mikro 

işletmelerin Türkiye ekonomisine katkıda 

bulunabilmesi için rekabet güçlerini artırmaları 

gerekiyor. Bunu yapabilmenin yollarından 

biri de ihtiyaç duydukları finansmana kolayca 

erişebilmelerinden geçiyor.



GELİŞEN 43 ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
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FİNANSA ERİŞİM PROJELERİ

A vrupa Yatırım Fonu ile birlikte geliştirilen 
Proje, yüksek büyüme potansiyeline sahip 
girişimlere, yatırım sermayesi yaratılmasını 

sağlıyor. İstanbul Risk Sermayesi Girişimi tarafından 
da desteklenen G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu 
Projesiyle oluşturulan fonun en az yüzde 50’sinin 
GAP bölgesinde, diğer yüzde 50’sinin de kişi başına 
düşen gelirin ulusal ortalamanın yüzde 75’in altına 
düştüğü bölgelerde kullanılması amaçlanıyor. 

Avrupa Yatırım Fonu, Proje fonunun KOBİ’lere 
aktarılmasını fon yöneticisi olarak adlandırılan bir 
‘finansal aracı’ üzerinden sağlıyor. G43 Anadolu 
Girişim Sermayesi Fonunu, The Abraaj Group 
bağımsız olarak yönetiyor ve 20 milyon avroluk 
fonla hedef bölgede 5-6 işletmeye yatırım yapılması 
bekleniyor. 

Proje çerçevesinde fon yöneticisi, KOBİ’lere sadece 
sermaye sağlamakla kalmıyor ayrıca yatırım yaptığı 
işletmelere sunduğu danışmanlık hizmetiyle daha 
çok büyüyebilmelerine destek oluyor. Bu doğrultuda, 
işletmeleri daha profesyonel yönetim süreçleri 
kazanmalarından uluslararası iş bağlantılarına kadar 
geniş bir yelpazede destekliyor.

2017 yılının sonuna kadar yürütülecek olan proje 
çerçevesinde G43 Anadolu Girişim Sermayesi 
Fonundan yararlanmanın iki önemli kriteri var:

 � Şirketlerin çalışan sayısının 250’den az ve 
cirosunun 50 milyon avrodan düşük olması veya 
bilanço büyüklüğünün 43 milyon avrodan az 
olması,

 � Kişi başına geliri Türkiye ortalamasının yüzde 
75’inin altında olan 43 ilde yerleşik veya faaliyet 
gösteriyor olması.

Bu kriterlere uyan KOBİ’leri inceleyen bağımsız fon 
yöneticisi, yüksek büyüme potansiyeli arz eden 
firmalara odaklanıyor. Yatırım kararını, detaylı ticari, 
finansal ve hukuki analizler sonucunda alıyor.

G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ile bugüne 
kadar Kayseri ve Şanlıurfa’da iki şirkete yatırım 
yapılmıştır.

Rekabetçi Sektörler Programı sayesinde 

kurulan girişim sermayesi fonu Türkiye’nin 

gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren, 

özellikle iyi bir fikre sahip olan, gelişmek, 

yeni teknoloji getirmek isteyen ve büyüme 

potansiyeli olan KOBİ’lerin gerekli sermayeye 

ulaşmalarına destek oluyor.

Bütçe
16 milyon 300 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Küçük ve Orta İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

Uygulama Yeri
Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Yozgat, Samsun, 
Amasya, Tokat, Kayseri, K.Maraş, Osmaniye, Hatay, 
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, 
Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, 

Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van

Detaylı Bilgi
+90 312 595 26 94

www.eif.europa.eu/what_we_do/resources/G43/index.
htm

www.kosgeb.gov.tr



TEKNOLOJİ TRANSFERİNİ HIZLANDIRMA FONU PROJESİ
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FİNANSA ERİŞİM PROJELERİ

T eknoloji Transferini Hızlandırma Fonu 
Projesi, Türkiye’de teknoloji transferini ve 
Ar-Ge’nin ticarileştirilmesini üst seviyelere 

çıkarmayı hedefliyor. Proje, Türkiye’nin teknoloji, 
yenilik ve teknolojinin ticarileştirilmesi odaklı ilk risk 
sermayesi fonu olmasıyla da dikkat çekiyor. Teknoloji 
Transferi Hızlandırma Fonu üniversitelerde, Ar-Ge 
merkezlerinde, teknoloji geliştirme bölgelerinde 
ve teknoloji transfer ofislerinde araştırma ve 
geliştirme faaliyetleri sonucu ortaya çıkan fikirlerin 
ticarileştirilmesini sağlamak için kullanılıyor.

Avrupa Birliği öncülüğünde Türkiye’de ilk defa bu 
büyüklükte bir fon ile desteklenen  akademisyenler, 
araştırmacılar, teknoloji üreticileri ve girişimcileri, 
çalışmalarına yatırımcı aramayla zaman 
kaybetmeden, Avrupa standartlarında üretime 
geçebilecek.

Türkiye’de tekno-girişimciliği yaygınlaştırmayı 
da hedefleyen Proje kapsamında oluşturulan 
fon ile en az 50 yenilikçi proje fikrine yatırım 
yapılması hedefleniyor. Her adımda şeffaf ve adil 
değerlendirmeyi ilke edinen Teknoloji Transferini 
Hızlandırma Fonu Projesi, tüm Türkiye’den 

başvurulara açık. Öncelikli olarak gelir seviyesi Türkiye 
ortalamasının altında olan bölgelerde yoğunlaşarak 
yatırım gerektiren ileri teknoloji çalışmalara destek 
sağlayan Proje, iki bağımsız fon yöneticisi tarafından 
yürütülüyor. 31 Aralık 2016 itibariyle bu fonlar 
kapsamında 27 projeye yaklaşık 11 milyon avroluk 
yatırım yapılmıştır.

Türkiye’de teknoloji üretim çalışmalarını 

hızlandırmayı hedefleyen üniversiteler, 

araştırma ve geliştirme şirketleri, teknoloji 

transfer ofisleri ve sivil toplum örgütleri 

gereken bütçeyi bulmakta sıkıntı yaşayabiliyor. 

Öte yandan birçok yenilikçi proje yatırımcı 

bulamadığı için piyasaya ulaşamayabiliyor. 

Teknoloji alanında gelişemeyen sektörlerse 

hem Türkiye hem de dünya piyasalarında 

rekabet gücünü yitiriyor.

Bütçe
50 milyon 500 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
TÜBİTAK 

Uygulama Yeri
Tüm Türkiye

Detaylı Bilgi
+90 312 468 53 00 / 4814 - 4562

www.tubitak.gov.tr

http://ttaturkey.org

www.eif.europa.eu/what_we_do/resources/tta/index.htm



İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ
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Girişimcilerin işe başlama süreçlerinin 
desteklendiği İş Geliştirme Merkezlerinin 

çoğalmasına katkıda bulunuyoruz.

İŞGEM Nedir?

İş geliştirme merkezi, yeni girişimcilerin iş kurmalarını destekleyen, 

kolaylaştıran, uygun kiralı iş yeri ile ortak koçluk, danışmanlık ve 

idari işler hizmetleri sağlayarak işletmelerin başlangıç aşamalarında 

karşılaşacakları riskleri en aza indiren bir iş destek modelidir.



3 YENİ İŞGEM VE İŞGEM AĞI KURMA PROJESİ
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Bütçe
13 milyon 100 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)

Uygulama Yeri
Kastamonu, Tokat, Malatya

Detaylı Bilgi
+90 312 595 2862, www.kosgeb.gov.tr

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ

B ölgesel gelişmenin sağlanması için, 
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 
10 ilde İŞGEM projesi hayata geçiriliyor. 

Bu kapsamda Kastamonu, Malatya ve Tokat’ta 3 
yeni merkez kuruldu. Bu yeni İŞGEM’ler aracılığıyla 
bölgede istihdamın artırılması ve girişimcilik 
konusunda farkındalık yaratılması amaçlanıyor.

Çok sayıda çalışma alanı, eğitim/seminer, bilgisayar 
ve toplantı odalarına sahip olan İŞGEM’ler, projenin 
ikinci aşamasında yerel kullanıcılarıyla buluştu. 
Proje çerçevesinde her üç merkezin kapasiteleri 
kuvvetlendirilirken, girişimcilere eğitimler verildi. 
Ayrıca bu merkezler için, iş planı ve programı 
hazırlandı. Her bir merkezde yaklaşık 40 kişilik 
istihdam yaratılırken, kuluçka merkezleri yüzde 50 
doluluk oranı ile hayata geçti. Diğer proje sonuçları 
ise şöyle:

 � Malatya’da 30, Tokat’ta 20 ve Kastamonu’da 
bölgeden veya diğer illerden 15 kişi eğitimci 
ve danışman olarak eğitildi ve merkezlerde iş 
geliştirme üzerine danışmanlık hizmeti vermeye 
başladı.

 � Girişimci ekosistemde daha güçlü bir yere sahip 
olmaları için Malatya’da 170, Tokat’ta 120 ve 
Kastamonu’da 100 kişiye girişimcilik eğitimi 
verildi. 

 � Her üç ilde 15 iş sahibi desteklenirken, bunlardan 
13 tanesi yeni iş kurdu.

 � Farkındalık çalışmaları yapıldı.

Proje ile aynı zamanda, Türkiye’deki İŞGEM’ler 
arasında bir ağ oluşturuldu. Ağ ile 2008’de faaliyete 
başlayan Ulusal İŞGEM Derneğinin kuvvetlendirilerek 
geliştirilmesi, kapasitesinin artırılması, ulusal ve 
uluslararası konferanslar düzenlenmesi, dernek için 
bir web portalının kurulması gibi önemli adımlar 
atıldı. Girişimcilik mekanizmaları desteklenirken, 
Türkiye’de hem yeni kurulacak olan hem de daha 
önce kurulmuş olan iş merkezleri arasında güçlü 
işbirliklerinin teşvik edilmesine de katkı sağlanmış 
oldu.

Kastamonu
Tokat

Malatya



VAN İŞGEM BÜYÜYOR PROJESİ
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Bütçe
9 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Van Sanayici ve İşadamları Derneği öncülüğünde, Van 

Ticaret Borsası ortaklığında

Uygulama Yeri
Van

Detaylı Bilgi
+90 432 217 31 91, www.vanisgem.com.tr

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ

V an İŞGEM Büyüyor Projesi, öncelikli olarak 
kentte sanayi alanında iş ortamının 
iyileştirilmesini ve sanayi alt yapısının 

geliştirilmesini amaçlamaktadır. Sadece alt yapı 
çalışmalarıyla sınırlı kalmayarak sürdürülebilir bir 
gelişmeye de imza atmak isteyen proje ortakları, 
merkezde düzenlenen eğitim ve danışmanlık 
faaliyetleri aracılığıyla bölgede daha kalifiye 
çalışanlara sahip, profesyoneller tarafından yönetilen 
üretken işletmeler kurulmasına öncülük etmektedir.

Van İŞGEM, bölgede yaygınlaşan girişimcilik kültürü 
neticesinde oluşan talebi karşılamanın yanı sıra 
girişimcilerin ihtiyaç duydukları fiziki mekanları ve 
teknik destekleri de sağlamaktadır. Diğer taraftan 
uygulama ve hizmetleriyle diğer İŞGEM’lere de rol 
model olmayı hedeflemektedir.

Söz konusu amaç ve hedefler doğrultusunda, 
Van İŞGEM’de yer alan ve alacak olan girişimlere 
ihtiyaçları olan teknik altyapı, ar-ge, dış ticaret, satış 
ve pazarlama, işletme yönetimi, finans, e-ticaret gibi 
alanlarda kendilerini geliştirme ve bu sayede iş ve 
rekabet edebilme güçlerini artırarak yeni pazarlara 
açılma şansı sağlanıyor.

Böylelikle artan rekabet gücü ve yaratılan yeni iş 
imkanlarıyla bölgedeki ekonomik ve sosyal refahın 

artırılması, işsizliğin azaltılmasına katkı sağlanması 
hedefleniyor.

Proje kapsamında inşa edilen ek binalar ve tedarik 
edilen ekipmanlarla Van İŞGEM’in  fiziksel kapasitesi 
artırılırken, yeni girişimcilerine iş planı hazırlama, 
piyasayı tanıma ve işletme stratejilerini kurgulama 
gibi alanlarda danışmanlık hizmetleri de veriliyor.

Van, Muş, Bitlis ve Hakkari’de yeni iş kuracak olan 
girişimcilere danışmanlık hizmeti verilirken, mevcut 
işletmelere ise çalışmalarını daha profesyonel 
bir şekilde yürütmelerine ve rekabet güçlerini 
artırmalarına katkıda bulunacak ortam ve eğitimler 
sağlanıyor.

Van

Van, coğrafi konumu nedeniyle ekonomik ve 

sosyal açıdan bölgenin cazibe merkezi olan 

bir kent. Ancak hem yapısal hem de gelişmiş 

iş gücü yetersizliği sebebiyle sanayi alanında 

yatırıma ihtiyaç duyuyor. Bu amaçla 2005 

yılında kurulan Van İŞGEM, kamuoyundan aldığı 

destek ve elde ettiği başarı doğrultusunda 

bölgeye daha fazla katkı sağlamak üzere 

sınırlarını genişletiyor.



OSMANİYE İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ
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Bütçe
8 milyon 300 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Osmaniye Valiliği

Uygulama Yeri
Osmaniye

Detaylı Bilgi
+90 328 825 07 07 / 2525 - 2544

www.osmaniyeisgem.com

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ

R ekabetçi Sektörler Programı mali desteğiyle, 
Osmaniye’nin girişimcilik altyapısını 
iyileştirecek, yeni iş kuran girişimcileri 

destekleyecek ve bölgesel rekabet edebilirlik gücünü 
artıracak 38 işlik kapasiteli bir İŞGEM inşa edildi. 
Osmaniye ve komşu illerdeki girişimcilere uygun 
işlikler sağlayacak olan bu iş geliştirme merkezi 
içerisinde bir bilgisayar merkezi, müşteri toplantı 
odası, sergi odası ve çok amaçlı konferans salonu da 
yer alıyor.

İŞGEM inşaatının yanı sıra proje kapsamında kapasite 
oluşturma faaliyetleri yürütülüyor. KOBİ’lere yönelik 
eğitimler ve danışmanlık hizmetleri veriliyor, iş planı 
ve işletme el kılavuzları hazırlanıyor. Hazırlanan 
iş planı ve işletme kılavuzları doğrultusunda adil 
ve şeffaf bir süreç takip edilerek seçilen kiracıların 
yüzde 5’ini kadın ve genç girişimcilerin oluşturması 
hedefleniyor. Hazırlanan eğitim, yönlendirme ve 
danışmanlık programları ile kiracıların iş planları 
iyileştirilirken, Osmaniye, Hatay ve Kahramanmaraş’ta 
girişimcilik ve KOBİ destekleri konularında seminerler 
düzenleniyor.

Osmaniye

Ekonomisi çoğunlukla tarıma dayalı olan 

Osmaniye’de ticaret ve imalat öne çıkan 

sektörler arasında yer alıyor. Osmaniye, son 

on yıl içerisinde endüstriyel faaliyetleri ve 

ulaşım altyapısı ile ivme kazanmış olsa da 

potansiyeline tam olarak ulaşamıyor. Bunun 

en önemli sebeplerinden biri girişimcilik 

altyapısının zayıf olması ve girişimcilerin en 

kırılgan oldukları “iş kurma aşamasında” yeterli 

desteği bulamamaları.



SORGUN İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ
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Bütçe
4 milyon 500 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Sorgun Belediyesi

Uygulama Yeri
Sorgun - Yozgat

Detaylı Bilgi
+90 354 415 12 36 / +90 354 415 11 45

http://www.sorgunisgem.com

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ

S orgun’da kurulan ve farklı boyutlarda otuz 
dört işliğin bulunduğu İŞGEM ile bölgede 
girişimcilerin iş kurmalarını kolaylaştırmak 

ve özellikle kuluçka dönemlerine destek olmak 
hedefleniyor. Bu tesis, Sorgun ve Yozgat’ta yerleşik 
tekstil ve giyim, mobilya, gıda sanayileri ile 
kimyasal ve metal sektörlerinde faaliyet gösterecek 
girişimcilerin hizmetine sunuluyor.

Bu ortak kullanım tesisi potansiyel girişimcilerin iş 
kurma aşamasında yaşadıkları sorunları ortadan 
kaldıracak. Güçlü bir kurumsal altyapı için İŞGEM iş 
planları ve işletme el kitapları hazırlanıyor, İŞGEM 
personeline mesleki gelişme planı ve kapasite 
geliştirme hizmetleri sunuluyor. 

İŞGEM kiracılarına ise iş planları hazırlanıyor 
ve iş geliştirme hizmeti veriliyor. Sorgun ve 
Yozgat’ta düzenlenen seminerlerle girişimciler 
iş geliştirme merkezleri (kuluçkalar), girişimcilik 
ve KOBİ destekleri hakkında bilgilendiriliyor. Bu 
çalışmaların odağındaysa, kadın, genç ve engelli 
girişimcileri İŞGEM’de yer almaya teşvik etmek 
bulunuyor.

Yozgat

Orta Anadolu Bölgesi’nde Yozgat’a bağlı 

Sorgun; küçük sanayi sitelerinin yanı sıra 

şeker fabrikası, Yeni Çeltek kömür işletmesi 

ve sağlık, ticaret, çeşitli gıda ve metalik 

olmayan mineral ürünlerin imalatı ile bir ticaret 

merkezi niteliğindedir. Sorgun’da girişimcilik 

seviyesi yüksek olmasına rağmen küçük 

ölçekli işletmelerin kurulmasını kolaylaştıracak 

iş altyapısının yeterince güçlü olmaması, 

ve sermaye bulmada yaşanan zorluklar 

nedeniyle bölge ekonomisine yeterli katma 

değer sağlanamıyor ve organize sanayi temeli 

oluşamıyor. 



ELAZIĞ İŞ GELİŞTİRME MERKEZİNİN 
GENİŞLETİLMESİ PROJESİ 
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Bütçe
9 milyon 500 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Elazığ İl Özel İdaresi

Uygulama Yeri
Elazığ

Detaylı Bilgi
http://elazigisgem.com

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ

E lazığ’da mevcut İŞGEM’den farklı bir alanda, 
içinde otuz beş işliğin bulunduğu yeni 
bir İŞGEM binası inşa edildi. Bu yeni tesis, 

daha çok gıda sektörüne - tarımsal ve hayvansal 
ürünlerin taze olarak işlenmesine, paketlenmesine 
ve standardizasyonuna - yönelik hizmet veriyor. 
İdari tesisin yanı sıra işletmelerin ortak kullanımına 
açık toplantı odaları, sergi odası, bilgi ve iletişim 
teknolojileri merkezi, çok amaçlı konferans salonu ile 
soğuk hava deposu da tesis bünyesinde kuruluyor. 

Proje kapsamında bir yandan Elazığ İŞGEM’in 
kurumsal kapasitesi artırılırken, hem mevcut hem 
de yeni kiracıların teknik becerileri ve kapasitelerini 
güçlendirecek faaliyetler de yürütülüyor. Diğer 
İŞGEM projelerinde olduğu gibi, adil, şeffaf ve 
rekabete dayalı bir süreçte seçilecek kiracıların yüzde 
5’inin kadın ve genç girişimciler olması hedefleniyor.

Projede 35 yeni ve 25 mevcut kiracıya eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri aracılığıyla iş geliştirme 
hizmeti sunulurken, iş planları iyileştiriliyor. 
Elazığ, Bingöl, Tunceli ve Malatya’da düzenlenen 
seminerlerle girişimciler iş geliştirme merkezleri 

(kuluçkalar), girişimcilik ve KOBİ destekleri hakkında 
bilgilendiriliyor.

Elazığ İŞGEM’in bölge üreticilerine sunduğu önemli 
bir olanak da ürünlerini işleyip paketleyebilmeleri. 
Böylelikle üreticiler ürünlerini sadece günübirlik 
pazarlarda değil, mevsim gözetmeksizin 12 ay 
boyunca satıp ve kazançlarını artırtabilecekler.

Elazığ

2007 yılında kurulan Elazığ İŞGEM’in mevcut 

işliklerinin tamamı aynı yıl içerisinde farklı 

sektörlerde faaliyet gösteren girişimciler 

ve işletmeler tarafından kiralandı. Bir yıl 

içerisinde tüm işliklerin kiralanması, sonrasında 

kapasitesinin çok üzerinde başvuru alması 

ve girişimcilik programına katılan birçok 

yeni kurulmuş işletmenin de İŞGEM’de yer 

almak istemesi Elâzığ İŞGEM’in genişletilmesi 

ihtiyacını doğurdu.



GÜMÜŞHANE GELENEKSEL VE ORGANİK ÜRÜNLER İŞ 
GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ
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Bütçe
 8 milyon 100 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) 

öncülüğünde,  Gümüşhane Belediyesi, Gümüşhane 
Ticaret ve Sanayi Odası, Gümüşhane İl Özel İdaresi, 
Gümüşhane Köylere Hizmet Götürme Birliği, Kelkit 

Belediyesi, Gümüşhane Üniversitesi ve Gümüşhane 
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ortaklığında

Uygulama Yeri
Gümüşhane

Detaylı Bilgi
+90 444 82 90, www.doka.org.tr

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ

Y öresel ürün imalatında iş hayatına girmek 
isteyenlere eşit girişim, iş ve gelir olanağı 
sağlamak amacıyla Gümüşhane’de bir İŞGEM 

kuruluyor. 20 girişimciye yeni işlik imkanı sağlayacak 
tesiste yer alacak işletmelerin yüzde 25’inin kadın ve 
genç girişimciler olması hedefleniyor. Girişimcilerin 
iş planları profesyonel danışmanlık hizmeti sunan 
uzmanlar tarafından yeniden tasarlanıyor ve ihracat 
odaklı iş planları oluşturuluyor. 

Yeni İŞGEM binasında, işletmelerin ortak kullanımına 
açık, köme ve pestil ürünleri ortak üretim tesisi 
ve paketleme ünitesi ile bir de eğitim salonu yer 
alıyor. Paketleme ünitesi ile ürünlerin daha sağlıklı 
saklanması ve raf ömürlerinin uzaması sağlanırken, 
bu imkanlardan yararlanan girişimciler kendi 
markalarını oluşturarak iç ve dış piyasaya mallarını 
daha rahat pazarlayabiliyor. 

Bölgede düzenlenen seminerlerle girişimciler 
yeni İŞGEM’den nasıl faydalanacaklarının yanı 
sıra iş geliştirme, girişimcilik ve KOBİ’lere destek 
konularında bilgilendiriliyor.

Gümüşhane

Gümüşhane doğal ve tarihi yapısı dışında 

gıda ürünleriyle de adından söz ettiriyor. 

Kentte gıda ve içecek sektöründe yer alan 

girişimciler ise ancak iç pazardan gelen 

taleplere yetişebiliyorlar. Sektördeki KOBİ’lerin 

az sayıda olması rekabet ortamının oluşmasını 

engellerken, ihracata yönelik yeni pazar bulma 

çabası azalıyor, dolayısıyla ihracat potansiyeli 

kısıtlanıyor.



BİNGÖL İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ
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Bütçe
5 milyon avro 

Proje Sahibi ve Ortaklar
Fırat Kalkınma Ajansı öncülüğünde, Bingöl İl Özel 

İdaresi, Bingöl Belediyesi ve Bingöl Ticaret ve Sanayi 
Odası ortaklığında

Uygulama Yeri
Bingöl

Detaylı Bilgi
+90 426 213 57 55

www.fka.gov.tr, www.investinbingol.gov.tr

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ

B ingöl’de mobilya, ahşap ürünleri, gıda 
ürünleri ve tekstil gibi farklı sektörlerden 
KOBİ’lerin yaralanabileceği 22 işliğe sahip 

ve bünyesinde bir yönetim binası ile bir soğuk hava 
deposu bulunan ortak kullanım tesisi kuruluyor. 

Bölgeye kazandırılan ve yeni kurulan işletmelerin 
sürdürülebilirliğine katkı sağlaması beklenen 
tesiste, toplantı odaları, sergi salonu, iletişim ve bilgi 
teknolojileri tesisi ve çok amaçlı konferans salonu da 
yer alıyor.

Proje kapsamında pazar analizi, fiyatlandırma ve 
pazarlama stratejisi, insan kaynakları, finansal 
ve faaliyet planlarını da içeren iş planı ve işletme 
el kitapları hazırlanıyor. Tesisten yararlanacak 
kiracıların ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap 
verilebilmesi için bir yol haritası da oluşturuluyor. 
Merkezin sürdürülebilirliği açısından önem taşıyan 
bu çalışmaların yanı sıra iş geliştirme merkezleri, 
girişimcilik ve KOBİ destekleri hakkında her sene 
seminerler düzenlenerek İŞGEM’in potansiyel 
yararlanıcıların kapasiteleri geliştiriliyor.

Bingöl İŞGEM ile yeni iş kuran KOBİ’lere 
destek olunması, mevcut işletmelerin rekabet 
edebilirliklerinin artırılması, bilgi ve danışma 
ofislerinin oluşturulması hedefleniyor.

Bingöl

Bingöl, 2013 yılında faaliyete geçen havalimanı, 

hızla gelişen üniversitesi, genişleme 

çalışmalarına başlanan organize sanayi 

bölgesi ve büyük çaplı kamu ve özel sektör 

yatırımlarıyla hızla gelişiyor. Ancak Bingöl’deki 

birçok işletme “iş kurma aşamasında” 

yönetimle ilgili eksiklikler, işletme sermayesinin 

olmaması, teknik sınırlamalar ve pazarlamaya 

ilişkin problemler nedeniyle yoluna devam 

edemiyordu.



SİVAS İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ
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Bütçe
7 milyon 200 bin avro 

Proje Sahibi ve Ortaklar
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı öncülüğünde, Sivas 

İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Merkez 1. 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ve Sivas Ticaret 

ve Sanayi Odası ortaklığında

Uygulama Yeri
Sivas

Detaylı Bilgi
+90 346 222 08 00, www.oran.org.tr

İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ PROJELERİ

S ivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi ile 
metal işleme, makine parçaları ve gıda ürünleri 
gibi farklı sektörlerde faaliyet gösteren 

KOBİ’lerin yararlanabileceği yeni bir tesis kuruluyor.

Otuz beş işlikten oluşan yeni İŞGEM binasında ayrıca 
toplantı odaları, sergi salonu, iletişim merkezi ve 
çok amaçlı konferans salonu da yer alıyor. İşletmeler 
başlangıç aşamalarında destekleniyor ve daha 
rekabet edebilir bir iş çevresi yaratabilmek adına 
İŞGEM personeli ve potansiyel kiracılara bir dizi 
eğitim ve danışmanlık hizmeti sağlanıyor.

Tesisten faydalanan işletmelerin kendi ayakları 
üzerinde durmaları için iş planları geliştirilip, 
uygulama süreci destekleniyor. Şeffaf ve adil bir 
seçim süreci sonunda İŞGEM’e kiracı olabilecek 
girişimcilerin yüzde 25’inin kadın ve genç girişimciler 
olması bekleniyor. Ayrıca proje süresince düzenlenen 
seminerlerle girişimcilere iş geliştirme merkezleri, 
girişimcilik ve KOBİ destekleri hakkında bilgi veriliyor.

Sivas

Tarihin ilk dönemlerinden itibaren yerleşim 

birimi ve şehir merkezi olan Sivas’ta il 

ekonomisi büyük ölçüde tarıma ve hayvancılığa 

dayanıyor. Kara ve demiryolları kavşağında 

olmasından dolayı önemli bir lojistik merkez 

olan Sivas, doğal kaynaklar açısından da zengin 

bir şehir. Son yıllarda sanayi sektöründe hızlı 

bir gelişme göstermesine rağmen Sivas’ın 

potansiyelini değerlendirerek KOBİ’lere 

yönelik altyapı ve danışmanlık hizmetlerinin 

iyileştirilmesi gerekiyor. 



LİSANSLI DEPOCULUK PROJELERİ
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Sektörde ihtiyaç duyulan lisanslı depoları 
kuruyor, işletmelerin sağlıklı şartlarda 
depolanmış ürünleri, diledikleri zaman 
pazarlayarak, piyasada daha fazla yer 

bulmalarını destekliyoruz.



FINDIK ALTINA DÖNÜŞÜYOR PROJESİ
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Bütçe
9 milyon 500 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Giresun Ticaret Borsası öncülüğünde, TOBB, Rize 

Ticaret Borsası, Düzce Ticaret Borsası ve Giresun İl 
Özel İdaresi ortaklığında

Uygulama Yeri
Giresun

Detaylı Bilgi
+90 454 216 10 23, www.giresuntb.org.tr

LİSANSLI DEPOCULUK PROJELERİ

O n yedi bin ton kapasiteli 24 çelik silodan 
oluşan Türkiye’nin ilk lisanslı fındık deposu 
Giresun’da kuruldu. Bu depo sayesinde, yerli 

ve Avrupalı çikolata üreticilerinin birinci tercihi olan 
Giresun fındığı, acılaşmadan, aflatoksin oluşmadan 
ilk günkü tazeliğinde azot gazlı çelik depolarda 
stoklanıyor. Tesiste ayrıca fındığın randıman, rutubet, 
gizli çürük ve küf ile elek analizlerini yapan Akredite 
Kalite Kontrol (Yetkili Sınıflandırıcı) laboratuvarlar yer 
alıyor. 160 KOBİ’nin faydalanması hedeflenen lisanslı 
depo bünyesinde kabuklu fındığın paketleme, 
temizleme, tartma, örnek alma ve teslim alanlarını 
içeren üniteler de bulunuyor. Tesisten faydalanan 
üreticiler ürün kaybını engelleyerek gelirlerini 
artırıyor ve ekonomik katma değer yaratıyor.

Proje kapsamında kurulan Fındık Spot Borsasıyla 
da alım-satım işlemleri elektronik ürün senediyle 
bilgisayar/barkod ortamında yapılıyor, seanslar 
borsadan takip edilebiliyor, üretici depodaki 
fındığını borsa hareketlerine göre satabiliyor. 
Fındık Borsasında elektronik satış platformunun 
oluşturulması, uzaktan bu sisteme dâhil olanların da 
alım yapmalarına olanak sağlıyor. Üreticiye kalite ve 

miktarı gösteren bir ürün senedi veriliyor. Bu senet 
başka teminata gerek kalmadan bankadan uygun 
şartlarda kredi kullanılmasına da olanak sağlıyor. 
Dolayısıyla fındığın yoğun olarak piyasaya arz 
edilmesine gerek kalmıyor, diğer bir deyişle fiyatların 
düşmesi de engelleniyor. 

Proje kapsamında gerek lisanslı depo gerekse 
spot borsa hakkında KOBİ’lere yönelik seminerler 
ve eğitimler veriliyor, tanıtım faaliyetleri 
gerçekleştiriliyor.

Giresun

Türkiye’de yıllık ortalama 500 bin ton fındık 

üretiliyor ve bunun büyük bir bölümü de ihraç 

ediliyor. Özellikle arz fazlası fındığın uygun 

uluslararası standartlarda depolanması, alım - 

satımının belli kurallar çerçevesinde yapılması, 

ürünü alanların fındığın kalitesinden emin 

olması gibi konulara çözümler sunan Giresun 

Fındık Lisanslı Depo ve Spot Borsa projesi, 

fındık sektöründe yepyeni bir dönem başlatıyor.



ŞANLIURFA HUBUBAT BORSASI VE LİSANSLI 
DEPOSU PROJESİ



62

Bütçe
9 milyon 500 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Şanlıurfa Ticaret Borsası öncülüğünde, Şanlıurfa 
Sanayi ve Ticaret Odası ile Şanlıurfa Ziraat Odası 

ortaklığında 

Uygulama Yeri
Şanlıurfa

Detaylı Bilgi
+90 414 247 46 24, www.sutb.org.tr

LİSANSLI DEPOCULUK PROJELERİ

P roje kapsamında 90 bin ton kapasiteli, 
ürünlerin test ve analizinin yapılacağı 
laboratuvarlara sahip, modern tekniklerle 

donatılmış bir lisanslı hububat depolama tesisi 
kuruldu. Bulgur, un ve mercimek işleme sanayinde 
faaliyet gösteren bölge KOBİ’lerinin ihtiyaç duyduğu 
ham maddeyi yıl boyunca düzenli, güvenilir, ve kalite 
kontrolü yapılmış bir şekilde elde etmeleri sağlanıyor. 
200’ün üzerinde tarım işletmesi ve KOBİ için lisanslı 
depoculuk ile ilgili seminerler düzenleniyor, eğitimler 
veriliyor.

Üreticiler mahsullerini sağlıklı, sigortalı, güvenli 
şekilde lisanslı depoya teslim ettiklerinde, 
kendilerine uluslararası geçerliliği olan ürün senetleri 
veriliyor. İşletmeler, aldıkları ürün senetlerini 
teminat göstererek bankalardan kredi ve finansman 
sağlayabiliyor. 

Hububat Borsası sayesinde de üreticiler, ürünlerini 
borsa aracılığı ile pazarlayarak, daha kolay ve 
kalitesine göre fiyatlandırarak satabiliyor. Tarıma 
dayalı ticaret ve sanayi sektöründeki işletmeler 
de, ihtiyaç duydukları ürünler için depo inşa etme 

maliyetine girmeden, talep ettikleri miktar, tür ve 
kalitedeki ürünü güvenerek temin edebiliyor.

Proje, üreticinin gelirini artırırken kaliteli üretimi 
teşvik ediyor, depolamada zayiatı azaltarak milli 
ekonomiye katkının yükselmesini sağlıyor.

Şanlıurfa

Şanlıurfa, tarihi ve kültürel varlıklarının yanı 

sıra, durum buğdayı, bulgur ve mercimek başta 

olmak üzere hububat üretiminde de adından 

sıkça söz ettiriyor. Bölgedeki bol ve kaliteli 

hububat üretimine yakın olan hububat işleme 

sanayindeki KOBİ’lerin önemli bir ihtiyacı da 

yeterli kapasitede ve teknolojik depolama 

alanları.



ŞANLIURFA PAMUK BORSASI VE LİSANSLI 
DEPO PROJESİ
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Bütçe
10 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
TOBB öncülüğünde, Şanlıurfa Ticaret Borsası,  
Şanlıurfa Sanayi ve Ticaret Odası ortaklığında 

Uygulama Yeri
Şanlıurfa

Detaylı Bilgi
+90 414 315 10 66, www.sutb.org.tr

LİSANSLI DEPOCULUK PROJELERİ

P amuğa olan talep tüm yıla yayılmış olsa 
da bölge üreticileri, uygun koşullarda 
depolama olanakları olmadığı için hasat 

dönemi sonrasında ürünlerini hemen elden 
çıkarmaya çalışıyor. Bu da hem ürün kalitesinde hem 
de üreticinin kazancında kayıplara neden oluyor.

Bu sorunlara yanıt olmak üzere, bölgede pamuğu 
üreten ve bu ham maddeyi işleyenlerin ortak 
kullanımına sunulan 25 bin ton lif pamuk kapasiteli, 
Türkiye’nin en büyük lisanslı pamuk deposu kuruldu. 
Çiftçiler ellerindeki pamuğu güvenli, sağlıklı ve 
sigortalı şekilde depolarken, alacakları pamuk ürün 
senetleri sayesinde kolayca kredi temin edebiliyor. Tüm 
yıl boyunca en iyi fiyattan ürünlerini pazarlayabiliyor. 
Modern laboratuvar koşullarında ürün standartlarını 
belirleyip tescilletebiliyor, böylelikle çok sayıda alıcının 
rekabetinden yararlanabiliyor. 

Pamuğu ham madde olarak temin eden KOBİ’ler ise 
başta işletme ve depo inşa etme maliyetlerinden 
kurtulurken, sağlıklı depolama yoluyla talep ettikleri 
miktar, tür ve kalitedeki lif pamuğu güvenerek, 
elektronik ortamda, kısa zamanda temin edebiliyor. 

Bu tesiste ayrıca analiz ve değerlendirme 
laboratuvarları, çiftçi eğitim hizmetleri ve alım-satım 
müzayede salonları da hizmet veriyor.

Pamuk Deposu ve Borsası, pamuk ticaretinin kayıt 
altına alınmasına, kaliteli üretimin teşvik edilmesine, 
depolama zayiatının en aza indirilmesine zemin 
oluşturarak bölgesel ve milli ekonomiye katkı 
sağlıyor.

Şanlıurfa

Ekolojik yapısı pamuk üretimine uygun olan 

Türkiye; Çin, Amerika, Hindistan, Pakistan 

ve Özbekistan ile birlikte dünyadaki pamuk 

üretiminin yaklaşık yüzde 75’ini karşılıyor. 

Türkiye’nin pamuk üretimindeki bu önemli 

katkısının yarıya yakını ise Şanlıurfa’da yetişiyor. 

Böylesi önemli bir oran bölgede yaşayan 

GAP çiftçilerinin de, pamuk ham maddesini 

işleyen KOBİ’lerin de en önemli gelir kaynağını 

oluşturuyor. 



KÜMELEME PROJELERİ



66

Farklı sektörlerde kümeleme aracılığıyla 
destek ve kapasitenin artırılmasını ve 
üretimde daha rekabetçi bir konuma 

ulaşılmasını teşvik ediyoruz.



KÜMELENME İLE AĞ OLUŞTURMA VE BÖLGESEL 
İŞBİRLİĞİ İÇİN KOBİ’LERİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ
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Bütçe
5 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
T.C. Ekonomi Bakanlığı

Uygulama Yeri
Çorum, Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun, Trabzon

Detaylı Bilgi
+90 312 204 75 00, www.ekonomi.gov.tr

P roje ile KOBİ’lere, uluslararası pazardaki 
rekabet güçlerini artırmak, ürün ve 
hizmetlerini farklılaştırılmak, yenilikçilik 

ve iş gücü kapasitelerini geliştirilmek için destek 
verildi. Kamu-özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
üniversite-sanayi işbirliğinin kurulması ve korunması 
en üst düzeyde desteklendi.

Projenin amaçları doğrultusunda seçilen 5 pilot ilde 
Kümeleme Bilgi Merkezleri kuruldu. 

 � Çorum Ticaret ve Sanayi Odası - Çorum

 � Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri - Gaziantep

 � Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası - 
Kahramanmaraş

 � Samsun Ticaret ve Sanayi Odası - Samsun

 � Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası - Trabzon

Kümelenme konusunda pratik bilgi ve deneyime 
sahip ve küresel ağlar içinde yer alan Kümelenme 
Bilgi Merkezleri alanları için örnek bir model 
oluşturuldu.

Bu merkez KOBİ’lere eğitim, bilgiye erişim, verimlilik 
ve rekabet güçlerini artırma konusunda stratejik 
destek sağlıyor. Proje süresince 700 KOBİ’ye ulaşılırken 

proje hedeflerinden biri olan iş kümelerinde yer 
alacak KOBİ’lerin verimliliklerinde yüzde 20 oranında 
artış sağlandı. Oluşturulan iş kümelerine, çeşitli hibe 
programlarından faydalanmaları için gerekli teknik 
destek sağlandı.

KOBİ’lerin, kümelerin ve destek kurumların internet 
üzerinden değişik sektör ve alanlarda ihtiyaç duydukları 
bilgileri edinmelerini ve paylaşımlarını kolaylaştıracak 
güncel Bilgi Yönetim Sistemi devreye girdi.

20 sektör bazlı küme Ulusal Kıyaslama Sistemine 
katıldı. Bu sayede kümelerin gelişimleri ve değişimleri 
değerlendiriliyor.

İhracatta öncelikli sektörler için kümelemeye dayalı 
işbirliği stratejisi ve iş kümelerine yönelik stratejik yol 
haritaları geliştirildi.

Çorum
Samsun

Trabzon

Gaziantep

Kahramanmaraş

Türkiye’nin farklı bölgelerinde faaliyet gösteren 

ama aynı sektörde çalışan işletmelerin 

güçlerinin birleştirilmesi, aralarında işbirliği 

sağlaması, ortak strateji ve etkin bir faaliyet ağı 

oluşturması kümelenme faaliyetlerinin odağını 

oluşturuyor. Ekonomik kalkınma hedeflerine 

ulaşmada sektör içi kümelenmelerin büyük rol 

oynaması bekleniyor.

KÜMELEME PROJELERİ



GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİNDE “NİTELİKLİ GIDA 
KÜMELERİNİN” ETKİNLEŞTİRİLMESİ PROJESİ
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Bütçe
3 milyon 800 bin avro   

Proje Sahibi ve Ortaklar
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 

Uygulama Yeri
Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Detaylı Bilgi
+90 414 317 20 00, www.gap.gov.tr

KÜMELEME PROJELERİ

N itelikli gıda ürünlerinin pazarlanması, 
alışılmış gıda ürünlerinin pazarlamasından 
farklılık gösteriyor; bazı ürünlerin özel 

paketlenmesi, ve daha farklı bir şekilde alıcısına 
ulaştırılması gerekiyor. Ancak genelde yerel 
işletmeler, ulusal ve uluslararası pazarlara erişimi 
kısıtlı olduğu için ürünlerini markasız bir şekilde 
toptancılara satmak zorunda kalıyorlar. Bir de 
ürünün hangi bölgede üretildiği önem taşıyor. 
Diğer bir deyişle bölgesel markalaşma, başarının 
anahtarlarından biri haline geliyor. Ancak bölgesel 
markalaşma olabilmesi için yerel işletmelerin birlikte 
hareket etmesi gerekiyor.

Bu ihtiyaçlara yanıt olan proje kapsamında 
pazarlama kanalları ve fiyat analizleri yapılarak 
GAP bölgesindeki nitelikli gıdaların bir portföyü 
hazırlanıyor. Hazırlanan listeden numuneler üretilip 
en az beş tanesi seçilerek, üretimi ve gerçek pazarda 
ticareti konusunda destek sağlanıyor. Bu ürünlerin 
kümelenmesi için gerekli olan yönetim yapısı 
kurularak nitelikli gıda ürünlerinin paketlenmesi, 
markalaşması, belli markalar ile pazara sunulması 
için bir sistem oluşturuluyor.

Bölgede özellikle gıda sektöründe faaliyet gösteren 
KOBİ’ler bu kümeleme içine alınarak, sektörler 
ve paydaşlar arasında ulusal-uluslararası ağlar 
kuruluyor.

Belirli bir bölgeye has ve kültürel miras 

sayılan nitelikli gıdaların iç ve dış pazarlarda 

hak ettiği yeri bulabilmesi adına üreticilerin 

ürün geliştirme, markalaşma ve pazarlama 

becerilerini kuvvetlendirmeleri gerekiyor. 

Bu ürünler bakımından zengin Güneydoğu 

Anadolu Bölgesi’nde rekabet gücünün artması 

da kümelenme yolundan geçiyor



MARAŞ BİBERİ KÜMELENME PROJESİ
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Bütçe
2 milyon 600 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 

Uygulama Yeri
Kahramanmaraş

Detaylı Bilgi
+90 344 231 32 12

http://kahramanmaras.tarim.gov.tr 

P roje ile ürünün kullanıcıya ulaştırılması 
sürecinde işlemeden paketlemeye birçok 
adıma entegre edilecek yenilikçi ve 

teknolojik uygulamalarla gerek üretici gerekse 
işletmelerin verimlilik ve rekabet gücünün artırılması 
hedefleniyor. Bu amaçla, ilde faaliyet gösteren 
biber işleme KOBİ’lerini kapsayacak bir iş kümesi 
oluşturuluyor.

Oluşturulan iş kümesi ile Maraş biberini üreten, 
işleyen ve pazarlayan KOBİ’ler arasında işbirliği 
güçlendirilirken, işletmelere kapasitelerini 
geliştirmeleri için destek veriliyor. Birlikte çalışmanın 
sonucu olarak küme üyesi her işletmenin, üretim 
maliyetlerini düşürüp pazarlamada avantaj elde 
ederek rekabet gücünü artırması hedefleniyor.

Aynı zamanda iş kümesi bünyesinde KOBİ’lerin 
ortak kullanabileceği paketleme ünitesi kurularak 
KOBİ’lerin teknolojiye erişim sorunlarına çözüm 
bulunuyor. Küme faaliyetlerinin yürütüleceği bu 
merkez için gerekli makine ve ekipman da proje 
kapsamında temin ediliyor.

İşletmelerin ürünlerini son teknolojilerle analiz 
ettirebileceği gıda laboratuvarı da proje kapsamında 
üreticilerin hizmetine sunuluyor.

Kahramanmaraş

Türkiye’de yetiştirilen kırmızı biberin yaklaşık 

yüzde 20’si, nihai ürün olarak ise yaklaşık 

yüzde 60‘ı Kahramanmaraş’tan tüketiciye arz 

ediliyor. Maraş biberi rengi, aroması ve acılık 

oranıyla pul, ipek ve toz biber olarak tüm 

dünyada beğenilen ve aranan bir ürün olma 

özelliği taşıyor. Maraş biberi, 2002 yılında 

Coğrafi İşaret Tescil Belgesi aldı.

KÜMELEME PROJELERİ



ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ
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İmalat sektöründe yer alan birçok 
işletmenin kendi imkanlarıyla 

elde edemeyeceği teknik altyapı ve 
ekipmandan faydalanabileceği atölye ve 

tesisler kuruyoruz.



KÜÇÜK SANAYİCİLERİN BÜYÜK ORTAKLIĞI PROJESİ
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Bütçe
10 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Tokat S.S Küçük Sanayi Yapı Kooperatifi öncülüğünde, 

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Marangozlar ve 
Mobilyacılar Odası ve Tokat Madeni Sanatkarlar Odası 

ortaklığında 

Uygulama Yeri
Tokat

Detaylı Bilgi
+90 356 214 1399, www.tokatokt.org

P roje ile kurulan ortak kullanım tesisi içinde 
mobilya ve makine atölyeleri, metal analiz 
laboratuvarı ile mobil olarak da kullanılabilen 

bir oto arıza tespit sistemi bulunuyor. Küçük 
esnafın kendi işletmelerinde sahip olduğu makine 
parklarındaki eksiklikler, ortak kullanım tesisinde 
sağlanan makinelerle tamamlanıyor. Esnaf kendi 
ham maddesini getirerek burada farklı fonksiyonlara 
sahip birçok makineyi ihtiyacına göre kullanıyor, 
kesimini tamamladıktan sonra imalatını ve montajını 
kendi atölyesinde bitiriyor. Atölyede ayrıca 4 farklı 
makinenin olduğu bir boyama ünitesi de bulunuyor. 

Ayrıca tesis bünyesinde açılan eğitim merkezi ile 
aynı anda 25 kişiye bilgisayar temelli teknik eğitim 
verilebiliyor. Küçük esnafa ihtiyaçları doğrultusunda 
iş geliştirme hizmetleri sunuluyor, esnaf iş planlaması 
konusunda destekleniyor. Örnek model programı 
altında seçilen 10 işletmeye uzun vadeli iş geliştirme 
hizmeti veriliyor.

Ortak kullanım tesisinin sürdürülebilir olması için 
potansiyel faydalanıcılarının ihtiyaçlarını daha iyi 
karşılaması gerekiyor. Bu amaçla 50 küçük işletme 

üzerinde tanısal analiz gerçekleştirildi. Elde edilen 
verilerle iş planı geliştirme ve hizmetlerin sağlanması 
konularında el kitapları çıkartılıyor. Pazarlamadan 
fiyatlandırmaya, insan kaynakları planlamasından 
maliyete kadar çeşitli konuları kapsayan bu el 
kitapları, atölyelerden laboratuvara, oto arıza tespit 
sistemlerinden eğitim merkezine kadar her servis 
birimi için hazırlanıyor.

Tokat

Tokat’ta 1100 civarında küçük ölçekli imalat 

yapan esnaf ve bine yakın da otomobil tamircisi 

bulunuyor. Ağırlıkla makine ve mobilya (ahşap) 

sektörünün bulunduğu ilde üretimin neredeyse 

hepsi yerel pazar için yapılıyor. Profesyonel ve 

modern işletme tekniklerinin kullanılmaması, 

işletme sermayesinin ve makinelerin 

yetersizliği, vasıflı işgücü eksikliği gibi nedenler 

küçük işletmelerin pazar payının kısıtlı kalması 

ardındaki en önemli nedenler arasında yer 

alıyor.

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



ARIM BALIM PETEĞİM PROJESİ
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Bütçe
10 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ordu Arıcılık 

Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü

Uygulama Yeri
Ordu

Detaylı Bilgi
+90 452 256 23 41

http://arastirma.tarim.gov.tr/aricilik

T ürkiye’nin bal üretiminde önemli bir aktör 
olan Ordu’da bal üreticiliği yapan KOBİ’lerin  
ürünlerini modern ve hijyenik koşullarda 

paketleyip yenilikçi yaklaşımla pazarlamalarına 
olanak sağlayan teknoloji temelli büyük bir tesis 
kuruldu.

Ülke genelindeki arıcılık ile uğraşan tüm KOBİ ve 
girişimcilerin yararlanabildiği bu tesiste uluslararası 
akreditasyona sahip Test ve Analiz Laboratuvarı 
(Kalite Geliştirme ve Sertifikasyon Merkezi) 
bulunuyor. Üreticiler, bu tesisten faydalanarak 
bal ve arı ürünleri için niteliğini belirten sertifika 
alıyor. Kalitesi tescillenmiş arı ürünlerinin hem yurt 
içi hem de yurt dışı piyasalara pazarlanması ve 
pazar paylarının artırılması için strateji geliştirme 
çalışmaları yapılıyor.

Proje kapsamında kurulan paketleme ve analiz 
merkezi aracılığıyla üretim teknikleri, bal analiz 
metotları, ürün çeşitlendirmeleri gibi konularda 
araştırma ve geliştirme çalışmaları da yürütülüyor.

Bu tesislerde sadece bal değil tüm arı ürünleri için 
tüketim talebine uygun paketleme yapılarak pazara 
sunulmasının önü açılıyor.

Giresun, Rize, Trabzon, Sinop, Samsun ve Ordu’da 
kurulan danışma merkezleri sayesinde, KOBİ’ler olası 
sorunlarına daha kolay cevap alabiliyor ayrıca kendi 
imkanlarıyla elde edemeyecekleri fırsatlara daha 
hızlı ulaşabiliyor.

Ordu

Bal soframızda önemli ve özelliği olan bir 

gıda maddesi. Doğallığı bozulmadan ve 

güvenliği zedelenmeden ulaşılması kolay 

olmayan bir ürün. Sektör KOBİ’lere bu ürünün 

paketlenmesi için gerekli alt yapıyı kuracak ve 

sürdürülebilirliği sağlayacak kapasiteye sahip 

değil. “Arım, Balım, Peteğim“ projesiyle sektör 

KOBİ’lere arı ürünlerini modern ve hijyenik 

tesislerde kendi markalarıyla paketleme ve 

analizlerini gerçekleştirme imkanına kavuşuyor, 

yeni pazarlara ulaşıyor. Tüketiciler de güvenilir 

arı ürünlerine kavuşuyor. 

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



BAYBURT DOĞAL TAŞ PROJESİ
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Bütçe
9 milyon 300 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Bayburt İl Özel İdaresi öncülüğünde, Bayburt Ticaret 

ve Sanayi Odası, Bayburt Belediyesi, Bayburt 21 
Şubat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Bayburt 

Mermerciler Derneği ve Bayburt Ziraat Odası 
ortaklığında 

Uygulama Yeri
Bayburt

Detaylı Bilgi
+90 458 211 72 84 / 40 00

www.bayburtdogaltas.com.tr

B ölgede doğal taş arama ve işleme ruhsatı 
almış 412 taş ocağı bulunuyor. Proje 
kapsamında Bayburt’ta 10 bin  m2 kapalı 

alana sahip olan ve ileri teknoloji makinelerle 
donatılmış tesis 2017 yılının Nisan ayında faaliyete 
geçerek bu üreticilerin hizmetine sunuldu. Taş 
ocağı işletmelerinin önemli bir ihtiyacı olan fizibilite 
aşamasında kullanılan ekipmanlar da yine merkezde 
üreticilerin kullanıma açılıyor.

Projenin bir diğer ayağını da işletmelerin pazarlama 
ve idari yapılarının iyileştirilmesine yönelik eğitim 
ve kapasite geliştirme çalışmaları oluşturuyor. Özel 
danışmanlık firmaları tarafından yürütülen bu 
çalışmalarla, dileyen işletmelere, daha rekabetçi 
olma yolunda gerekli sektörel destek sunuluyor.

Proje aracılığıyla doğal taş ocak ve atölye 
işletmelerinin rekabet ve pazarlama güçlerinin 
artırılması hedefleniyor. Böylece işletmelerin hem 
ulusal hem de uluslararası pazarlarda daha fazla yer 
almalarına destek olunuyor.

Bayburt

Yumuşak yapısı sayesinde kolay işlenebilen, 

ses ve ısı yalıtımına uygun doğal taş rezervi 

200 milyon metreküpü bulan Bayburt, dünyanın 

bu açıdan sayılı bölgeleri arasında yer alıyor. 

Yaklaşık 10 milyon yılda oluştuğu söylenen 

ve özellikle inşaat sektöründe kullanılan 

Bayburt taşı piyasaya sürülürken üretimde 

yüzde 60’a yakın fire oluşuyor. Bu önemli 

ham madde kaybının önüne geçebilmek için 

teknolojik altyapıya ve kalifiye elemana sahip, 

verimliliği yüksek doğal taş işletmelerine ihtiyaç 

duyuluyor. 

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



MOBİLYA ÜRETİM ALTYAPISINI GÜÇLENDİRME 
PROJESİ (MOBİTEK)
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Bütçe
9 milyon 700 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Orta Anadolu Kalkınma Birliği öncülüğünde, Erciyes 

Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Mobilyacılar 
Odası ve Kocasinan Belediyesi ortaklığında 

Uygulama Yeri
Kayseri

Detaylı Bilgi
+90 352 231 99 97

www.orakab.gov.tr

K OBİ’lerin kendi geliştirdiği tasarımlarını 
ürüne dönüştürmede ihtiyaç duyduğu 
üretim desteği ile iş geliştirme hizmetleri 

alanındaki boşluk Mobilya Teknoloji Merkezi 
(MOBİTEK) projesi ile dolduruldu. Amacı mobilya 
sektöründeki rekabetçiliği, KOBİ’lerin üretkenliğini, 
verimliliğini, pazarlama kabiliyetlerini, ürün geliştirme 
kapasitelerini artırmak olan proje, Kayseri’de 
mobilyacılık sektörünün farklı aşamalarında çalışan 
1500’ün üzerindeki KOBİ’ye ulaşmayı hedefledi.

Yüksek masif mobilya talebine yanıt vermek için 
yerli üreticilerin tasarım, pazarlama ve dış ticaret 
başta olmak üzere pek çok alanda eğitim ve 
yönlendirmeye ihtiyacı olduğu belirlendi. Proje 
kapsamında kurulan ortak kullanım tesisi, KOBİ’lerin 
dev mobilya şirketlerinin kullandığı makine parkı 
ihtiyacına yanıt oldu. Böylelikle işletmeler masif 
ham maddeyi bu parktaki makineleri kullanarak yarı 
işlenmiş hale getiriyor ve nihai ürünü de kendi imalat 
birimlerinden çıkarıyor. 

Tesisin diğer bir önemli hizmeti ise “iş geliştirme” 
süreçleri bakımından kendini gösteriyor. Tesiste 

yerel mobilya üreticilerine tasarım, pazarlama ve 
dış ticaret ağırlıklı eğitimler veriliyor. MOBİTEK’in 
içindeki sosyal, teknik, üretim, depolama, bilişim 
ve iletişim teknolojileri gibi birimlerden KOBİ’lere 
verilen destek, aynı zamanda tesisin kurumsal 
altyapısının gelişmesini ve sürdürülebilir olmasını 
sağlıyor. Proje, Kayseri mobilya sektörünün 2023 
hedeflerine ulaşmasına da katkıda sağlıyor.

Kayseri

Yurt içi mobilya pazarının yüzde 40’ına, mobilya 

ihracatının ise yüzde 35’ine sahip olan Kayseri, 

bu sektörde gerçek kapasitesinin altında 

çalışıyor. Bölgedeki KOBİ’ler seri üretimde 

zorlandıkları için büyük ölçekli işleri alamıyor. 

Dünyada masif mobilya talebinin artmasıyla, 

bölge üreticileri gelişmiş makinelere ve masif 

üretim standartlarına ihtiyaç duyuyor. Diğer bir 

deyişle, gelişmiş makine parkı yoksa, KOBİ’lerin 

iç ve dış pazarlarda rekabet etme kapasitesi de 

ciddi anlamda düşüyor.

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



ENDÜSTRİYEL ORMAN ÜRÜNLERİ İÇİN ORTAK 
KULLANIM İŞLEME TESİSİ PROJESİ
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Bütçe
10 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Kastamonu Ticaret Borsası öncülüğünde, Kastamonu 

OSB Yönetimi, Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer 
Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği, Kastamonu 

Marangozlar Odası, Kastamonu Ziraat Odası 
ortaklığında 

Uygulama Yeri
Kastamonu

Detaylı Bilgi
+90 366 214 44 40

www.kastamonutb.org.tr

K entte KOBİ’lerin büyük bölümü 60  m2’lik 
tek bir işleme birimine sahip. 90 kadar 
işletme sadece yuvarlak ağacı doğrayıp 

yapı kerestesi üretiyor. Teknolojiyi takip edebilmek, 
yeni pazarlara açılmak, yeni şeyler üretmek KOBİ’lerin 
mutlak hedeflerinden olmasına rağmen sınırlı 
bütçeleri buna izin vermiyor.

Kastamonu’daki orman ürünleri imalat sektörünü 
ileriye götürmek üzere kurgulanan Endüstriyel 
Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşleme Tesisi 
Projesi, hizmet sürecinin tümünü tek bir çatı altında 
topluyor.

Gerekli tüm makine, araç, bilgi ve danışma ofislerinin 
yer aldığı ortak kullanıma açık tesis, verimliliğe 
dayalı üretim ile yerel ekonominin dönüşümüne 
katkı sağlıyor. Tesisten faydalanmak için üreticiler, 
ücret karşılığında siparişini vererek doğrudan 
ham madde temin edebiliyor, masif ve lamine 
ahşap malzemelerin birinci sınıf yarı mamullerini 
ürettirebiliyor ve yarı mamul ürünler üzerindeki 
teknik işlemleri yaptırabiliyor.

KOBİ’ler, yeni üretim yöntemleri ve teknik çizim gibi 
alanlarda danışmanlık desteği alabilirken; çalışanlar 
da işletme sermayesi yönetimi, ürün çeşitlendirilmesi 
ve rekabet edebilme gibi konularında eğitimlerden 
yararlanabiliyor. 

Proje sayesinde tesisten yararlanan mobilya 
üreticileri, üretim giderlerini düşürebiliyor. 
Böylelikle, işletmelerin rekabet edebilirlik seviyeleri 
yükseltilirken, istihdamın artmasına ve şehrin sosyo-
ekonomik gelişimine katkı sağlanıyor.

Kastamonu

Geleneksel bir zanaat olarak ortaya çıkan 

ağaç işleri, Kastamonu kent kültürü içerisinde 

önemli bir yere sahip. 700’e yakın küçük ve 

orta ölçekli işletme yıllık ortalama 1 milyon 200 

bin metreküp orman ürünü üretiyor. Ancak 

gelişen ve değişen ekonomik şartlar, tüketicinin 

istekleri ve teknolojik gelişim, pek çok bölge 

gibi Kastamonu ilinin de gelişimini etkiliyor.

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



ANTAKYA MOBİLYACILIĞINI GELİŞTİRME PROJESİ 
(HAND MADE IN HATAY)
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Bütçe
7 milyon 300 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde, 

Antakya Belediyesi, Küçük Sanayi Sitesi, Hatay Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Antakya Marangozlar 

ve Hızarcılar Odası ve Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı 
ortaklığında 

Uygulama Yeri
Antakya

Detaylı Bilgi
+90 326 216 6800, www.antakyatso.org.tr

H atay mobilyacılık sektörünün markalaşma, 
tasarım ve AR-GE yatırımı ihtiyacına yanıt 
vermek üzere hayata geçirilen kısa adıyla 

“Hand-Made in Hatay” Projesi, sektörün kalite ve 
kapasitesini geliştirmek için önemli bir yatırıma 
zemin hazırladı.

Proje kapsamında kurulan ortak mobilya üretim 
tesisi, el yapımı mobilya üreticilerine ileri teknoloji 
makine ve üretim ekipmanları kullanarak üretimlerini 
geliştirme ve çeşitli teknik ve idari alanda eğitim 
alma fırsatı sunuyor. 

Öte yandan, tesisin içinde yer alan eğitim merkezi 
KOBİ’lerin kurumsal ve işlevsel kapasitelerini 
geliştirmek, iyileştirmek ve desteklemek için teknik 
eğitim hizmeti de veriyor. Klasik mobilya üreticilerinin 
markalaşmalarına destek olacak bu merkezle aynı 
zamanda hem ulusal hem de uluslararası düzeyde 
tanıtım faaliyetleri gerçekleştirilerek KOBİ’lerin 
iş hacminin artmasına da katkı sağlanıyor. Bu 
çalışmalarla, Antakya’nın klasik mobilya pazarında 
hem yurt içinde hem de yurt dışında bir mobilya 
marka şehri olması planlanıyor.

Antakya

TOBB (Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği) 2012 

Mobilya Sektörü Araştırmasına göre Türkiye 

mobilya üretiminde dünya sıralamasında 16. 

olmasına rağmen mobilya ihracatı yapan ülkeler 

arasında 21. sırada yer alıyor. Öte yandan 

Hatay el yapımı klasik mobilyacılık üretiminde 

yüzyıllardır önemli bir yere sahip olmasıyla 

dikkat çekiyor. 1500 mobilya üreticisi KOBİ ve 6 

bin çalışanının imzası bulunan Hatay’dan çıkma 

el yapımı klasik mobilya, Türkiye ve komşu 

ülkelerde rağbet görmeye devam ediyor. 

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



AMASYA’DA MOBİLYA VE OTOMOTİV SEKTÖRÜ İÇİN 
ORTAK KULLANIM TESİSİ PROJESİ
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Bütçe
5 milyon 500 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Amasya Esnaf ve Sanatkâr Odası Birliği öncülüğünde, 

Amasya Valiliği, S.S. Amasya Esnaf ve Sanatkârlar 
Kredi Kefalet Kooperatifi ve Amasya Ticaret ve Sanayi 

Odası ortaklığında 

Uygulama Yeri
Amasya

Detaylı Bilgi
+90 358 218 43 44

www.amasyaesob.org.tr

A masya Küçük Sanayi Sitesinde sektördeki 
tüm KOBİ’lerin kullanımına açık bir ortak 
kullanım tesisi yapılıyor. Son teknolojiye 

sahip tesiste, otomotiv şase düzeltme ve onarım/
bakım cihazları, tasarımdan üretime tüm ağaç 
işlerinin yapılabileceği atölyeler bulunuyor. Tesis aynı 
zamanda eğitim merkezi olarak da hizmet veriyor.

Ham madde tedariki ve ürün pazarlama 
konusunda ortak hareket teşvik edilerek, bu 
maddelerin temininde yaşanan sıkıntıların 
çözülmesi hedefleniyor. Üreticiler, merkezde 
mobilya tasarımlarını bilgisayar destekli çizimlere 
dönüştürüyor, böylece elle yapılan çizimler bilgisayar 
ortamına taşınarak, kalite standartlarının korunması 
ve müşteri taleplerine daha hızlı dönüş yapılması 
sağlanıyor. Bunun dışında farklı renk seçenekleri ve 
tasarımlar üzerinde oynama yapılarak çeşitliliğin 
yüzde 25-30 civarında artması planlanıyor.

Tüm işletmelere eşit yaklaşım prensibiyle hareket 
edecek olan ortak kullanım tesisi, herkese aynı 
fiyat politikası uygulayacak. Haksız rekabet ortadan 
kalkarken, tesis kullanımı sırasında belirlenecek 

rotasyon sayesinde tüm işletmelerin tesisi kullanımı 
için eşit fırsat sağlanacak. 

İşletmelere verilecek sürekli danışmanlık ve 
eğitim hizmetleri ile tesisin üretim yöntemlerinin 
geliştirilmesi, tasarım çeşitliliğinin artırılması, 
kurumsallaşma, markalaşma, ürün kalitesinin 
yükselmesi ve istihdamın artması gibi birçok 
alanda başta mobilya sektörüne olmak üzere diğer 
sektörlere de ciddi katkı sağlanması bekleniyor.

Amasya

Amasya’da yaklaşık 400 işletme ahşap, ahşap 

ürünleri, mobilya ve otomotiv sektörlerinde 

faaliyet gösteriyor. Bu sektörler doğru teknoloji 

kullanarak kendini yenileyen, sürekli değişen 

ve gelişen sektörlerin başında geliyor. Gerek 

otomotiv, gerekse ahşap ve ahşap ürünleri ile 

mobilya sektörlerinde mal ve hizmet üretimi 

gerçekleştiren KOBİ’ler için öncelikli hedef de 

bu yeni teknolojilere hızla ulaşıp, bir an önce 

üretime geçebilmek.

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



ORTA KARADENİZ BÖLGESİNİN (TR83) 
REKABETÇİLİĞİNİN ARTIRILMASI PROJESİ
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Bütçe
8 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 

Uygulama Yeri
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat

Detaylı Bilgi
+90 362 431 24 00 , www.oka.org.tr

P roje ile Samsun, Çorum, Amasya ve Tokat’ı 
içine alan TR83 Bölgesinde faaliyet gösteren 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansına (OKA) 

Samsun Organize Sanayii Bölgesinde yeni bir hizmet 
binası kazandırıldı. Bu sayede OKA hizmet verirken 
işletmelere fiziksel olarak da çok yakın oluyor, 
böylece işletmeler OKA’nın hizmetlerinden çok daha 
kolay faydalanabiliyor.

Ayrıca projenin teknik destek bileşeni kapsamında, 
Ajansın hizmetlerini daha verimli ve etkin kılmasını 
sağlayan kapasite geliştirmeye yönelik eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri veriliyor ve coğrafi bilgi 
teknolojileri altyapısı geliştiriliyor.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının hazırlamış olduğu 
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesini tamamlayıcı 
nitelikteki “Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi” ve “Kurumsal 
Stratejik Planı” proje kapsamında oluşturuldu. 
Yatırımın özendirilmesi amacıyla ulusal ve 
uluslararası toplantılar ve teknik inceleme çalışmaları 
düzenleniyor. Ayrıca, broşürler hazırlanıyor, internet 
sitesi oluşturuluyor, düzenlenen yatırım fuarıyla 
ise yatırımcı arama faaliyetleri ve yatırımcı-üretici 
aracılıkları gerçekleştiriliyor.

TR83 Bölgesinde onlarca projeye imza atan, istihdam 
yaratan, KOBİ’lerin gelişimi için her türlü desteği 
veren OKA, çalışanlarının yetkinliklerinin artmasıyla 
bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına yön vermeye 
devam ediyor. 

Samsun

Tokat
Amasya

Çorum

Orta Karadeniz Bölgesi’nin mevcut sanayi 

potansiyelini harekete geçirmek, bölgesel 

gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini 

sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 

farklarını azaltmak amacıyla 2008 yılında 

kurulan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) 

kapasitesini daha da artırmak için harekete 

geçiyor.

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



FISTIK İŞLEME SEKTÖRÜ ORTAK SANAYİ ALTYAPISI 
PROJESİ
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Bütçe
10 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Siirt İl ve İlçeleri Fıstık Üreticileri Birliği öncülüğünde, 

Siirt Valiliğinin desteğiyle 

Uygulama Yeri
Siirt

Detaylı Bilgi
+90 484 224 67 36, www.siirtfit.com

B ölgedeki fıstık üreticisinin, işlemecisinin, 
toptan ve perakende satış yapanların 
faydalandığı 6 bin 500 m2’lik ortak işleme 

tesisi kuruldu. Hem çiğ hem de kurutulmuş fıstığı 
işleme kapasitesine sahip tesis sayesinde işleme 
kapasitesi ve teknolojisi, ürün çeşitlendirilmesi, 
pazarlama imkanlarının iyileştirilmesi ve yerelde 
işlenmiş fıstık miktarının artırılması hedefleniyor. 

Tesiste üretim hatlarının yanı sıra depolama üniteleri, 
sosyal alanlar ve eğitim alanı da bulunuyor. Üreticiler 
dilerlerse ürünlerini işleme sonrasında geri alabiliyor 
veya tek bir marka ve özel bir etiket ile işlenmiş fıstığı 
pazara doğrudan sunabiliyor. Proje kapsamında 
gerçekleştirilen pazarlama çalışmaları ve planları 
çerçevesinde Siirt fıstığı markası oluşturuldu ve dileyen 
tüm yerel fıstık üreticileri ürünlerini bu marka altında 
pazarlayabiliyor.

Fıstığın modern teknolojiye sahip makinelerde 
işlenmesi ve fıstıkta oluşabilecek aflatoksinin doğru 
işleme ve depolanma koşulları sağlanarak engellenmesi 
ile üretim kalitesi yükseliyor. Temizleme, kurutma, 
iç çıkarma, kavurma ve tuzlama gibi işlemlerden 
sonra fıstık fiziksel, kimyasal ve mikrobiyolojik 
analizlerden geçirilerek iç ve dış pazarların beklentileri 
doğrultusunda farklı şekillerde paketlenebiliyor.

Tesiste yönetici ve çalışanların yanı sıra KOBİ’ler için 
pazarlama, satış, üretim, depolama teknikleri ve 

kalite, gıda güvenliği, çevre, iş güvenliği, işletme, 
kurumlaşma, dış ticaret gibi konularda eğitimler 
düzenleniyor. 

Bu proje ile Siirt fıstığı modern teknoloji ile işlenip, 
daha yüksek katma değer yaratarak pazara sunuluyor 
ve bölge ekonomisinde farklı bir yere kavuşuyor

Siirt

Coğrafi konumu ve toprak yapısı itibarıyla 

pek çok avantaja sahip olan Siirt’te üretilen 

yaş fıstığın, Siirt Fıstık Üreticileri Birliği, Siirt 

Ziraat Odası ve Siirt İl Tarım Müdürlüğünce 

yapılan tahmini hesaplamalara göre, 2017 

hasat zamanında (Eylül) 43 bin ton civarında 

olması bekleniyor. Bu da Siirt fıstığının dünya 

üretimindeki payının en az yüzde beş olması 

anlamına geliyor!

Siirt Entegre Fıstık İşleme Tesisi, ISO 9001 kalite 

yönetim sistemi, ISO 22000 gıda güvenliği 

yönetim sistemi, ISO 14001 çevre yönetim 

sistemi ve OHSAS 18001 iş sağlığı ve güvenliği 

yönetim sistemi belgeleri ve kurumsal yönetim 

ilkeleri ile akredite edilmiştir.

ORTAK KULLANIM ATÖLYESİ VE ÜRETİM TESİSİ PROJELERİ



LOJİSTİK MERKEZ PROJELERİ
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Dünya ticaretinin geleceğini oluşturan 
lojistik sektöründe ülkemizin söz sahibi 

olmasına destek oluyoruz.



SAMSUN LOJİSTİK KÖY PROJESİ
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Bütçe
43 milyon 500 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı öncülüğünde, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy Belediyesi, Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası ve 

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında

Uygulama Yeri
Samsun

Detaylı Bilgi
+90 362 431 60 90 (1405-1305)

www.oka.org.tr, www.samsun.bel.tr

T üm alternatif yolların kesiştiği Tekkeköy’de 
660 dönümlük alan üzerine kurulan merkez, 
bölgede yer alan firmalara lojistik depo 

imkânı sağlayarak işletmelerin rekabet gücünü 
artırıyor.

Başta girişimciler olmak üzere toptancılar, tüccarlar, 
esnaf ve KOBİ’ler Lojistik Merkezde kurulacak 
depolama tesisleri, yükleme boşaltma alanları, 
sosyal tesisler ve idari binalardan yararlanabiliyor. 
Bu hizmet sayesinde bölgedeki KOBİ’ler katma 
değerlerini ve dağıtım sektöründeki teknolojilerini 
güçlendirerek rekabet edebilirliklerini artırıyor. Bu 
proje aynı zamanda 2 bine yakın kişiye iş olanağı 
sağlayarak bölge halkına da ekonomik anlamda 
destek veriyor.

Samsun Lojistik Köy Projesi lojistik sektöründe 
kullanılan gerekli tüm ekipmanları da merkezden 
yararlanmak isteyen şirketlerin ve KOBİ’lerin 
hizmetine sunuyor.

Samsun

Dört farklı ulaşım yapısını - denizyolu, havayolu, 

karayolu ve demiryolu - ve beş adet Organize 

Sanayi Bölgesini içinde barındıran Samsun, 

uluslararası öneminin yanı sıra Türkiye’nin 

kuzey-güney ve doğu-batı eksenlerindeki 

yük koridorunun da başlangıç noktası. Şehir; 

Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkas ülkelerinde 

yaşayan yaklaşık 400 milyon insan için de 

ithalat ve ihracat kapısı olma potansiyeline 

sahip.

LOJİSTİK MERKEZ PROJELERİ



TURİZM PROJELERİ
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Potansiyeli yüksek bölgelerde turizm 
sektörünü canlandırarak bölgesel 
kalkınmadaki payını artırıyoruz.



ERZURUM, ERZİNCAN VE KARS KIŞ TURİZMİ 
KORİDORUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
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Bütçe
8 milyon 830 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Uygulama Yeri
Erzurum, Erzincan, Kars

Detaylı Bilgi
+90 312 212 2199 

http://disiliskiler.kulturturizm.gov.tr

E rzurum, Erzincan ve Kars Kış Turizmi 
Koridorunun Geliştirilmesi projesi, bölgesel 
turizm sektörüne odaklı, sağlam bir ağa 

sahip, kurumsal düzenlemeleri yapılmış, iyi organize 
olmuş bir altyapının kurulmasını öngörüyor. Proje 
ile her üç merkezin öncelikli olarak fiziki altyapıları 
iyileştirildi, üstyapı inşaatları hayata geçirildi ve kış 
turizm koridorunun destinasyon yönetimi ve tanıtımı 
konusunda kapasite geliştirildi.

Proje kapsamında “Destinasyon Yönetim Ofisleri” 
kuruldu. Turistler, tur operatörleri ve seyahat 
acentaları, bu merkezlerden bölgedeki turizm 
rotaları ve yapılabilecek aktiviteleredair bilgi 
alabiliyor. Bilgilendirme merkezleri aynı zamanda 
yatırımcı ve girişimcilere kış turizmi kavramı ve 
olanakları hakkında danışmanlık ve halkla ilişkiler 
hizmetleri de veriyor. Böylece kış turizmine yatırım 
imkanları artırılırken, bölgenin turizm ilgi merkezleri 
arasında kalması sağlanıyor.

Valilikler, belediyeler, kalkınma ajansları, altyapı 
birlikleri, sivil toplum kuruluşları ve ilgili meslek 
birliklerinin de destek verdiği proje ile kış turizminin 

geliştirilmesi; pazarlama, tanıtım, markalaşma ve 
özendirme faaliyetlerinin gerçekleşmesi; ve turist 
sayısının arttırılması hedeflendi. Bu sayede her 
3 bölgede de yeni iş imkanları yaratıldı, rekabet 
edebilirliğin ve ekonomik kalkınmanın önü açıldı.

Kars

Erzurum

Erzincan

“Türkiye Turizm Stratejisi 2023’’ turizm 

sektöründe çeşitlilik sağlanması ve turizmin 

tüm yıla yayılması amacıyla, doğal ve kültürel 

değerlerin farklı turizm taleplerini karşılaması 

ve çeşitlendirilmesini öngörüyor. Bunun için de 

turizm sektöründe “koridorlar” yaratma görüşü 

benimsendi. Türkiye için yeni olan bu yaklaşım 

ile, turistlere tek bir aktivite yerine, belirlenen 

koridorlar içinde kalan tarihi ve mimari eserler, 

doğal güzellikler, spor, yerel ürünler gibi çeşitli 

konulardan oluşan farklı seçenekler sunuluyor. 

TURİZM PROJELERİ



MARDİN SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM PROJESİ
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Bütçe
9 milyon 200 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Mardin Valiliği

Uygulama Yeri
Mardin

Detaylı Bilgi
+90 482 213 52 66, www.mardin.gov.tr

P roje özellikle kültür ve inanç turizmi alanında 
önemli bir potansiyele sahip Mardin’de 
turizmin çeşitlendirilerek geliştirilmesine 

destek oldu. Kente özel geliştirilen marka kimliği 
ve tanıtım çalışmaları için hazırlanan görsel ve 
sözel tasarımlar aracılığıyla Mardin’in dünya turizm 
sektöründe bir marka olarak konumlandırılmasına 
destek olundu.

Proje kapsamında kentteki turizm işletmelerine, 
başta gıda üretimi ve hizmet kapasiteleri olmak 
üzere, çeşitli konularda eğitimler verildi. Turizm 
sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’ler, restoran 
işletmeleri, otel tur operatörleri, tur rehberleri 
ve turizm enformasyon memurlarına yönelik bu 
eğitimler sayesinde hizmet kalitesi artırıldı.

Mardin’in fiziksel turizm altyapısının da 
iyileştirildiği proje kapsamda; sit alanı içinde yer 
alan tarihi 1. Cadde üzerinde bulunan binaların 
dış cepheleri yenilendi ve cadde boyunca standart 
tabela, kepenk ve tente sistemleri uygulaması 
yapıldı.

Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi çalışmaları aynı 
zamanda kentin UNESCO Kültür Mirası başvurusunu 
gerçekleştirmek için gerekli altyapıya da destek 
vermiş oldu.

Mardin

Mardin, M.Ö 4500 yıllarına uzanan tarihi, ev 

sahipliği yaptığı birçok medeniyetin günümüze 

kadar korunan kültürel mirası ve bunlara bağlı 

yürüyen inanç turizmiyle sadece Türkiye’nin 

değil, dünyanın da ilgisini çeken bir kent.

“Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul 

edilen değerleri ortak bir geçmiş olarak 

benimsemek, tanıtmak ve gelecek nesillere 

bu mirası aktarmak” için oluşturulan UNESCO 

kültür mirası listesine girebilen kentler, 

gerek yerli gerekse yabancı turistlerin ve tur 

operatörlerinin ilgisini çekmekte ve sürdürebilir 

turizm için önemli bir araç haline gelmektedir.

TURİZM PROJELERİ



SİİRT’TE TURİZM SEKTÖRÜNÜN 
CANLANDIRILMASI PROJESİ
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Bütçe
3 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Tillo Kaymakamlığı öncülüğünde, Siirt Valiliği ve Tillo 

Belediyesi işbirliğinde

Uygulama Yeri
Siirt

Detaylı Bilgi
www.tillo.gov.tr

D öneminde Tillo’yu ziyaret eden Sufiler, 
burada yaşayan evliyalara saygı için şehir 
merkezinde ayakkabılarını çıkarırlarmış. 

Sufi yolu Fakirullah ve İbrahim Hakkı Hazretleri’nin 
türbelerinden başlayıp Kaletül-Üstad Tepesi’nde son 
bulmaktadır. Bu proje ile:

 � Tillo’yu ziyaret eden turistlerin kullanacağı tesis 
yapılıyor.

 � Şehrin atmosferine ve çevre düzenlenmesine 
uygun ışıklandırma döşeniyor.

 � Bazı sokak ve meydanlar restore ediliyor, türbe 
ve mezarlıkların bulunduğu bölgeyi çevreleyen 
duvarlar onarılarak düzenleniyor.

 �  Kaletül-Üstad’da bir park yeri yapılıyor.

 � Bilgi ve yönlendirme levhaları ve işaretleri 
yerleştiriliyor.

 � Tanıtım faaliyetleri çerçevesinde ise Tillo’nun 
“Batıdan Doğuya Uzanan Sufi Yolu” teması 

kullanılarak bilinirliğinin artırılması, ekinoks 
günlerinde etkinliklerin düzenlenmesi ve çeşitli 
aktivitelerle desteklenmesi sağlanıyor.

Projenin önemli kazanımlarından biri de Sufi 
Yolu’nun yeni rotası. Diğer yandan Tillo’nun binlerce 
yıllık öyküsü, bütüncül bir yaklaşımla kentin önemli 
tarihi ve kültürel varlıklarına dikkat çekilerek yeniden 
yazılıyor.

Siirt

Alçı sıvalı, taş oymalı evleri, türbeleri, müzeleri, 

dokumaları, bakır işçiliği, angora yününden kök 

boya kullanılarak üretilen battaniyeleri, kendine 

has yemekleriyle Siirt, turizme yatkın bir il. 

Doğu Anadolu’daki medrese kültürünün önemli 

merkezlerinden biri olan Tillo’yu haftalık 12 bin 

civarında turist ziyaret ediyor. Özellikle gece ve 

gündüzün eşit olduğu ekinoks günleri olan 21 

Mart ve 23 Eylül’de ilçe dünyanın her yerinden 

gelen turistlerin akınına uğruyor. 

TURİZM PROJELERİ



ARDAHAN YALNIZÇAM KIŞ TURİZMİ ALTYAPISININ 
GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ
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Bütçe
6 milyon 200 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Ardahan Valiliği

Uygulama Yeri
Ardahan

Detaylı Bilgi
+90 478 211 44 44

www.ardahanozelidare.gov.tr

A rdahan’ın coğrafyası, doğası ve uzun 
süren kış mevsimi, kış turizmi için ideal 
şartları oluşturuyor ve önemli bir sosyo-

ekonomik gelişme fırsatı sağlıyor. Kayak sezonunun 
ülkedeki diğer kayak merkezlerine göre daha uzun 
olması, kar kalınlığı ve kalitesi, kayak bölgesinin 
çok nadir bir özellik olan alp disiplini kayağa uygun 
olması Yalnızçam’ı birçok kayakçı için çekici bir merkez 
yapıyor.

Proje ile mekanik altyapının (telesiyej) kurulması, 
merkezin tanıtımının yapılması, yerel KOBİ’lerin kış 
sporları turizm merkezi gelişimine entegre edilmesi 
amaçlanıyor. Tanıtım stratejisi doğrultusunda seyahat 
rehberi, web sitesi ve tanıtım broşürleri hazırlanıyor. 

Ardahan Valiliğine, Yalnızçam’a günübirlik turlar 
düzenlenmesi için Erzurum ve Kars’taki otellerle ve 
özellikle kış turizminde uzmanlaşmış tur operatörleri 
ile iş ilişkileri kurulmasında destek olunuyor. Yerelde 
turizm üzerine çalışan KOBİ’ler için iş imkanları 
tanımlanıyor, turizm KOBİ geliştirme stratejisi 
hazırlanıyor ve yerel KOBİ’ler için farkındalık artırıcı 
etkinlik ve eğitimler düzenleniyor.

Ardahan

Etrafı orman ve dağlarla çevrili Ardahan’ın 

ana gelir kaynağını tarım ve hayvancılık 

oluşturuyor. Ticaret hayatında ise küçük esnaf 

büyük rol oynuyor. Ardahan, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı tarafından hazırlanan Ulusal Turizm 

Stratejisi’nde Erzurum, Erzincan ve Kars ile 

beraber kış turizm koridorunun bir parçası 

olarak tanımlanmış ve 2010 yılında Ardahan 

Yalnızçam Kış Sporları Turizm Merkezi olarak 

ilan edilmiştir.

TURİZM PROJELERİ



ŞANLIURFA’DA TARİH YENİDEN CANLANIYOR 
PROJESİ
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Bütçe
9 milyon 600 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Karacadağ Kalkınma Ajansı

Uygulama Yeri
Şanlıurfa

Detaylı Bilgi
+90 412 237 12 16-17, www.karacadag.org.tr

K amu ve özel sektörün ortak çalışacakları 
sürdürülebilir turizm için destinasyon 
yönetim modeli oluşturulması; bunun yanı 

sıra yerleşim yeri yönetim planının da geliştirilip 
uygulanması, projenin öncelikli hedefleri arasında 
yer alıyor. 

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi ile 
kentin tarihi alanları, sokakları ve binalarında 
iyileştirmeler yapılıyor. Çevre düzenlemesiyle 
birlikte mevcut binalara işlevsellik kazandırılıyor. 
Göbeklitepe ören yeri UNESCO Dünya Kültür Mirası 
listesine dahil etmek için koruma çalışmalarını da 
kapsayan proje ile arkeolojik kazı alanının üst örtüsü 
yapılıyor ve kentte turizmi geliştirmek için Turizm 
Master Planı hazırlanıyor.

Etkili bir destinasyon yönetim modelini ve yönetim 
yapısını hayata geçirerek Şanlıurfa’nın rekabetçiliğini 
artırmayı hedefleyen proje ile şehri ziyaret edecek 
turist sayısında kayda değer bir artış bekleniyor.  
Turistler için yürüme rotalarının oluşturulması; turistik 
merkezlere ve müzelere ulaşımı kolaylaştıracak 
imkânların yaratılması; markalaştırma, pazarlama, 
yoğun tanıtım ve bilgilendirme çalışmaları proje 

kapsamında gerçekleştirilen faaliyetlerin başında 
yer alıyor. Uluslararası bir arkeoloji konferansının 
düzenlenmesi ve her yıl yapılacak bir festivalin ilk 
adımları da bu proje ile atılıyor. Şanlıurfa, herkesin 
rahatlıkla gezebileceği ve 12 ay boyunca ziyaret 
edebileceği bir cazibe merkezi haline geliyor.

Turizm sektöründeki hizmet kalitesini artırmak 
amacıyla turizm sektöründeki insan kaynakları 
kapasitesi çeşitli eğitimlerle geliştiriliyor.

Şanlıurfa

Balıklıgöl, Harran, ve günümüzden 12 bin yıl 

önce inşa edilmiş dünyanın ilk tapınağının 

bulunduğu Göbeklitepe... Sadece bunlar 

bile Doğu Anadolu’da Sümerlerden Hititlere, 

Perslerden Romalılara varıncaya kadar onlarca 

uygarlığa ev sahipliği yapan Şanlıurfa ilinin tarihi 

zenginliklerini anlatmaya yeter. Şanlıurfa’da 

kayıt altına alınan 2409 kültür varlığı mevcut. 

Bu sayı Şanlıurfa’nın dünya çapında bir kültür 

ve turizm merkezi olma potansiyeline sahip 

olduğunu kanıtlıyor.

TURİZM PROJELERİ



KAPASİTE GELİŞTİRME PROJELERİ
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Rekabet gücünü artıracak projelerin 
uygulanması için gerekli çalışmaları 
yapacak iş gücü ve teknik donanımın 

geliştirilmesine önem veriyor; kurumsal 
kapasiteyi geliştiriyoruz



AVRUPA - TÜRKİYE İŞ MERKEZLERİ AĞININ 
GENİŞLETİLMESİ PROJESİ
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Bütçe
8 milyon 500 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
TOBB

Uygulama Yeri
Sivas, Hatay, Batman, Van

Detaylı Bilgi
+90 312 218 23 86, www.tobb.org.tr

D aha önce Avrupa Birliği’nin çeşitli 
fonlarından yararlanan Türkiye Odalar 
ve Borsalar Birliği (TOBB), Türkiye’nin 15 

farklı ilinde ABİGEM’ler kurdu. Başarı ile yürüyen 
ABİGEM’lerin son ayağını ise Sivas, Hatay, Batman ve 
Van’da kurulan merkezler oluşturdu.

Proje kapsamında açılan bu merkezler sadece iş 
sahibi olanlara değil, işe yeni başlamak isteyen 
girişimcilere de kucak açıyor. Bu bölgelerde eğitim ve 
danışmanlık ihtiyaçlarının belirlenmesi için yapılan 
görüşmeler sonucu yurt içi ve yurt dışı pazarlara 
açılma, markalaşma, girişimcilik, kurumsallaşma, fon 
kaynaklarına ulaşma, yeni hibe olanakları için proje 
hazırlama gibi pek çok hizmetten 500’ün üzerinde 
KOBİ ve girişimci yararlandı. 100’den fazla girişimci 
bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti aldıktan sonra 
kendi işlerini kurdu. Yaklaşık 150 işletmeye iş ve 
yatırım planı hazırlamaları konusunda destek verildi.

Proje boyunca 50’nin üzerindeki konu başlığında 
eğitim verildi. İki bini kadın girişimci olmak üzere 
toplam 7360 kişi bu eğitimlerden faydalandı.

Projenin en önemli sonuçlarından biri de Rekabetçilik 
Modelinin oluşturulması. KOBİ ve Girişimcilere Destek 
Modeli’nin yanı sıra hazırlanan Sürdürülebilirlik 
Modeli bundan sonra açılacak yeni merkezlerin çok 
daha verimli bir şekilde çalışmasını sağlayacak.

Proje sonrasında anonim şirket olarak faaliyetlerine 
devam eden ABİGEM’ler proje süresince sağladıkları 
hizmetleri sürdürüyor.

Hatay

Sivas Van

Batman

Yaklaşık üç milyon küçük ve orta ölçekli işletme 

Türkiye’de toplam işgücünün dörtte üçünden 

fazlasına istihdam sağlıyor. Çoğu aile işletmesi 

olan KOBİ’lerin Türkiye ekonomisine katkısı 

göz önüne alındığında bu işletmelerin ulusal 

ve uluslararası piyasalarda rekabet seviyelerini 

artırmalarının, potansiyellerini geliştirmelerinin, 

yenilikçiliğe ve eğitime açık ve ulaşabilir 

olmalarının önemi daha da net ortaya çıkıyor.

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJELERİ



BAFRA İŞ VE İHRACAT GELİŞTİRME MERKEZİ PROJESİ
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Samsun

Bütçe
2 milyon 600 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Bafra OSB Yönetimi önderliğinde Samsun Valiliği, 
Bafra Belediyesi ve Bafra Ticaret ve Sanayi Odası

Uygulama Yeri
Samsun

Detaylı Bilgi
+90 362 542 42 36, www.bafraosb.org

M evcut ve özellikle yeni kurulacak olan 
işletmelerin eğitim, danışmanlık ve 
destek hizmetleri alarak ihracata 

yönelik hamleler yapabilmeleri, ürün yelpazelerini 
genişletebilmeleri için Bafra İş Geliştirme ve İhracatı 
Destekleme Merkezi binası inşa ediliyor ve KOBİ’lere 
danışmanlık hizmetleri veriliyor.

İhracat için gerekli olan pazar bilgisi, hazırlık aşaması, 
mali kaynaklar ve teknik bilgi gibi önemli unsurların 
eksikliğini giderecek olan BİGEM, ihtiyaç duyulan 
altyapıyı oluşturarak ihracata yönelik iş geliştirme 
desteği sağlıyor. 

Proje ile bölgedeki en az 30 işletmenin iş hacminin 
artırılması, işletme kapasitesinin geliştirilerek katma 
değeri yüksek ürünler ortaya koyması hedefleniyor. 
Eğitimler ve  tanıtım faaliyetleri ile de ihracat 
potansiyellerinin en üst seviyeye çıkarılması ve yeni 
girişimcilerin desteklenmesi amaçlanıyor.

KOBİ’lerin ürün geliştirme, pazarlama, markalaşma, 
standardizasyon gibi konularda yatırımlarını 
artırmalarına yardımcı olan proje, işletmelere 
hukuki konularda tavsiyelerde bulunuyor. Finans 
kaynaklarına kolay ulaşım konusunda da destek 

veren BİGEM, iş ve ihracatı geliştirme, kümelenme 
faaliyetleri ve internet hizmeti de sunuyor. 

En az 10 eğitim programının planlandığı projede, 
30 işletmeyle yapılan tanı çalışmasından çıkan 
bilgiler ışığında BİGEM’in sunacağı hizmetlerin 
çerçevesi tasarlanıyor. Buna ilişkin tasarlanan bir 
el kitapçığının yanı sıra pazarlama stratejisi, insan 
kaynağı planlaması, sürdürülebilirlik, iş dünyası 
analizlerinin yer alacağı bir iş planı belgesi de 
hazırlanarak Merkezin sürdürülebilir bir yapıya 
erişmesi sağlanıyor.

Türkiye’nin en verimli ovalarından biri üzerine 

kurulmuş olan Bafra’da tarım en önemli geçim 

kaynağını oluşturuyor. Başta tütün olmak üzere 

buğday, mısır, şeker pancarı gibi ürünlerde 

yüksek verim alınıyor. İlçede tarım dışında 

orman, tekstil ve gıda sektörleri de önemli yer 

tutuyor. Bafra, toprağının verimli olması dışında 

çok avantajlı stratejik bir konumda bulunuyor.

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJELERİ



REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI TEKNİK YARDIM 
PROJESİ
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Bütçe
21 milyon 800 bin avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Mali 

Programları Dairesi Başkanlığı

Uygulama Yeri
Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Yozgat, Samsun, 
Amasya, Tokat, Kayseri, K.Maraş, Osmaniye, Hatay, 
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, 
Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, 

Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van

Detaylı Bilgi
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/

P rogramı yürüten AB Mali Programları 
Daire Başkanlığının teknik ve donanım 
kapasitesinin geliştirilmesi için eğitim 

ve danışmanlık hizmetlerini içeren bir dizi proje 
hayata geçirildi. Bu projelerle yol haritalarının 
hazırlanması, toplantıların düzenlenmesi, bilgi 
yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi, ve insan 
kaynağı temini imkanı yaratıldı. Bu projelerden bir 
kısmı tamamlanmış olup, sürmekte olan projelerle 
Program Otoritesinin çalışmaları desteklenmektedir.

Projeler Program yürütücüsünün kapasitesini 
artırmanın yanı sıra Programdan destek alan nihai 
yararlanıcıların da kapasitesini artırmayı hedefliyor; 
bu kapsamda eğitim ve danışmanlık hizmetleri 
sağlanıyor.

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJELERİ



REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI TANITIM 
PROJESİ
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Bütçe
2 milyon avro  

Proje Sahibi ve Ortaklar
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB Mali 

Programları Dairesi Başkanlığı

Uygulama Yeri
Kastamonu, Sinop, Çankırı, Çorum, Yozgat, Samsun, 
Amasya, Tokat, Kayseri, K.Maraş, Osmaniye, Hatay, 
Gaziantep, Kilis, Adıyaman, Malatya, Sivas, Ordu, 

Giresun, Trabzon, Rize, Artvin, Ardahan, Kars, Iğdır, 
Ağrı, Erzurum, Bayburt, Gümüşhane, Erzincan, Tunceli, 

Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Siirt, Batman, Diyarbakır, 
Şanlıurfa, Mardin, Şırnak, Hakkari, Van

Detaylı Bilgi
https://rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr/

R ekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Projesi, 
Programın önceliklerini ve desteklenen 
projeler aracılığıyla elde edilen sonuçları 

tanıtmak ve paylaşmak amacıyla tasarlanmış 
olup, İletişim Eylem Planı (İEP) çerçevesinde 
hayata geçiriliyor. Proje kapsamında düzenlenen 
faaliyetlerle, hem kamuoyunda desteklenen 
projeler ve program kapsamındaki mali yardım 
olanakları hakkında farkındalık yaratılıyor, hem 
de farklı hedef gruplar arasındaki iletişim için bir 
platform oluşturuluyor. Tüm bu çalışmalar ile de 
Rekabetçi Sektörler Programının uygulama sürecinin 
şeffaflığına katkı sağlanıyor.

Bu kitabın birinci bölümünde, tanıtım projesi 
kapsamında gerçekleştirilen çalışmaların detayları 
sunulmuştur.

KAPASİTE GELİŞTİRME PROJELERİ
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PROJELERDEN FAYDALANAN BÖLGE İNSANININ GÖZÜNDEN...
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BAYBURT DOĞAL TAŞ PROJESİ

Cengiz Türkmen
Taş Ustası

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

Celalettin Topyay
Taş Ustası

Bayburt taşı çoğu insan tarafından bilinmez. Sadece buranın 
işi değildir yani, Türkiye’nin her tarafında mutlaka bir camiinin 
mihrabında, kapısında Bayburt taşı ya da Bayburtlu bir taş 
ustasının işçiliği vardır. İnsan kendi memleketinin taşını, 
yaptığı işçiliğin bilinmesini ister tabii. Proje bunu sağlasa ne 

isteriz ki başka.
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GİRİŞİMCİ İŞGÜCÜNÜ ÇEVRELEYEN FIRAT GÖKKUŞAĞI PROJESİ (FIRASET)

Sevgi Koçak
Bilgisayar Mühendisi - Onpeta

2013 yılından beri teknokentteyiz. Burada sesle kontrol edilebilen tekerlekli sandalye geliştiriyoruz. Ürünümüzün adı Akıllı Sandalye. 
Sesli komutlarla hareket edebiliyor. Telefon araması ve mesajlaşmayı da sesli komutlarla gerçekleştirebiliyor. Aynı zamanda dokunmatik 
ekranlarla da tüm bunları yapabiliyor. Şimdilik beta aşamasında ama internete girme, sosyal ağları kullanma gibi özellikleri de ekliyoruz. 
Şu an prototip aşamasında. Bunu sattık aslında ama hala geliştirme aşamasında olduğu için ürün bizde. İzmir’de bir firmaya sattık, 
hatta birlikte Engelsiz Yaşam Fuarına gittik. Ürünümüzü orada tanıttık. Şu an engelliler için kullanılır durumda değil ama TÜBİTAK’la 
devam ediyoruz geliştirmeye. Şirketimizin kurucusu Onur Aydın’ın teyzesi var MS hastası, ondan esinlenerek bu projeyi yazdı. Teknokentte 
bulunmaktan da çok memnunuz.

Yrd. Doç. Dr. Yavuz Erol
Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü / LEDMER

 Biz 2011 yılında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teknogirişim sermayesi desteğinden bu firmayı kurduk. Fırat Teknokent bünyesinde 
Elazığ’da faaliyet gösteriyoruz. Şirket ortağı olarak 2 arkadaşız. Şu anda ülke çapında akademisyen olarak ticarete atılmış ve başarıya 
ulaşmış nadir firmalardanız diyebilirim. Faaliyet konumuz elektronik sistemlerin tasarımı, üretimi, eğitim sektöründe akademik hayata 
yönelik olarak ihtiyaç duyulan deney setleri, eğitim kitleri ve cihazların tasarımı ve üretimi. Prototip imalatı. Onun dışında baskı devre kart 
PC’de çizimi ve üretimi alanlarında faaliyet gösteriyoruz. Piyasanın ihtiyacı olan özel cihaz ve devre tasarımlarını da yapıyoruz. Tekno girişim 
projesini başarıyla yürüttükten sonar TÜBİTAK projesine başvurduk ve 2013 yılında onaylanan projemiz 500 bin Lira destekle kabul edildi. Bu 
proje kapsamında led lambalarının sürücü devrelerinin iyileştirilmesi ve yeni bir sürücü devrenin geliştirilmesi amaçlanıyor. Kağıt üzerinde 
kalan bir proje olmayacak, ilimizde faaliyet gösteren Jetled Led Ampul tesisindeki led lambaların seri üretiminde kullanılacak. Şu anda Jetled 
marka ampullerin elektronik kısmının Ar-Ge faaliyetini yürütmekteyiz. Bu yükü karşılayacak şekilde hem akademik hayatı sürdürmek hem 
de yeni cihazlar üretip, şirketin de kendi çarklarını çevirmesini sağlamak kolay değil. Fakat her firmada olduğu gibi bizde de ilk 5 yıl çok 
önemli görülür. Ölüm vadisi olarak adlandırılan şirketin önce dibe vurması sonra yükselişe geçmesi söz konusu. Biz de sabrımız sonucunda 
yaklaşık 5. Yıla gireceğiz. O süreci de sağ salim atlatıyoruz. Burada tabii devlet kurumlarının vermiş olduğu Ar-Ge desteğinin çok büyük bir 
payı var. Başarılı olan, ticari zekası olan, ülkemize memleketimize bir şeyler kazandırabilecek kişilere verilen desteklerin boşa gitmediğini, bir 

yerlerde olumlu katkılar sağladığını görmüş oluyoruz. Bu bizim açımızdan bir örnek olma vesilesi de sağlıyor.
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Berna İlter
Kayseri BRN Yatak Genel Müdürü

Bankaların kredi verirken proje bazlı değil, krediyi ipotek bazlı vermeleri en önemli sorunlardan biri. 2015 başında G43 Anadolu 
Girişim Sermayesi Fonu kapsamında Abraaj Grup ve Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) firmamıza ortak oldular. Bu güçlü 
ortaklarımızla büyüme sürecimizin daha da hızlanacağı kanaatindeyim. Ama bu tip ortaklıklar Anadolu’da pek yaygın değil. Bunu 
kendi işçilerimize anlatınca bile “Firmanız satılıyor mu, siz halen burada olacak mısınız?” diye sordular. Ben de bunun mecburiyetten 
bir satış olmadığını, bu tip fonların her firmaya yatırım yapmayacağını, bunun firmamız ve bölgemiz için bir artı olduğunu kendilerine 
anlattım.

Fonla ilk görüşmelerimizde bile farklı bakış açıları geliştirdik. Bu işin sonunda ortaklık olmasa bile bu süreci yaşamanın inanılmaz 
katkıları olduğunu düşündüm. Bu yatırım, doğrudan şirkete sermaye yatırımı olduğu için sermaye yapımızda ve finansal yapımızda 
güçlenme oldu. Sektördeki yurt içi ve yurt dışı itibarımız daha da arttı. Ayrıca fonda yer alan yatırımcıların inanılmaz ağları var. Bunlar 
da firmamız için yeni işbirlikleri ve sinerji demek.

800  m2’lik bir alanda 5 makine ve 10 işçiyle yola çıktığımız o günlerin ardından bugün 27 bin  m2’lik alanda yüzlerce kişiye istihdam 
sağlıyoruz. Her ay da iş hacmine göre personel alımına devam ediyoruz.

GELİŞEN 43 ANADOLU GİRİŞİM SERMAYESİ FONU
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FINDIK ALTINA DÖNÜŞÜYOR PROJESİ

Mustafa Şahin
Keşap Fındık Üreticileri Birliği Başkanı

Projeden beklentimiz yüksek, çünkü bugün kaliteli fındığa ulaşmak için çok zorluklar çekiyoruz. Örneğin piyasada rekabetçi bir 
ortam olduğu için siz almasanız da kalitesiz fındığı başkaları bir şekilde alıp, onu işleyebiliyor veya stoklayabiliyor. En önemlisi 
kaliteli fındığa istediğimiz zamanda fiziki anlamda ulaşabileceğiz. Onun dışında ürün senetlerini alıp satacağız, gerek elektronik 
ortamda gerek fiziki ortamda. Lisanslı depoculuk bana göre kaliteli fındığın oluşması için yön veren bir girişim olacak. Hem de 
açığa alım satım işlemlerini düzenleyecek. Hangi yönde işlem yapacak olan varsa onun karşılığında kontratları alıp, pozisyonunu 
kapatabilecek duruma gelecek. 

Üreticiden alınan fındıklar kara depo dediğimiz sağlıksız ortamlarda depolanıyor. Biz firma olarak Fiskobirlik’in depolarını 
kullanıyoruz şu anda. Ama diğer meslektaşlarımız kara depo dediğimiz yerlerde sakladığı için onların da zararına oluyor. 
Yeni depolarda azot gazı altında saklanacağı için 3 yıl boyunca aromasını muhafaza edecektir. Dolayısı ile elimizin altında 
bulundurduğumuz gerek kendi sermayemizle aldığımız fındık gerekse üreticiden emanet usulüyle aldığımız fındıkları oraya 
bırakırsak bizim için hem daha az maliyetli hem de daha sağlıklı depo olacak.

En önemlisi en kaliteli fındığa nasıl ulaşacağım diyen fabrika, sanayici, ihracatçıya. En kaliteli fındığı lisanslı depodan bulacak. 
Uzun vadede eminim çok daha farklı depolar yapılacak.
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Özer Akbaşlı
Fındık Üreticisi

Lisanslı depoculuk hayaliyle yıllardır ortalıkta dolaşıyoruz. Türkiye’de 700 bin ton fındık var ortalama. 12 ay satılabilen bir grafik var. Fakat 
mahsulün yüzde 60’ı 2 ayda pazara geliyor. Şimdi siz Türkiye’deki pazarın Eylül-Ekime yoğunlaşmasını çözemezseniz fındıkta sıkıntıyı da 
çözemezsiniz. Ben 400-500 kg fındığı lisanslı depoya çiftçinin nasıl getireceğini, bunun nasıl cazip kılınacağını, kurumların içindeki yapının 
ortaya çıkartması gerektiğini düşünüyorum.

Halil Paltun
Fındık Üreticisi

Fındık bizim için bir hayat, bir ömür çünkü bu bölgenin insanı bütün ekonomisini fındığa bağlamış durumda. Her şey fındıkla yapılıyor; 
düğünler, bayramlar, alışverişler. Fındık yoksa hayat yok gibi, fındık bizim için hayat.

Giresun Ticaret Borsası gerçekten de bugün piyasada konuşulan fındığın borsası nerededir kavramını değiştirecek, fındığın borsası artık 
Giresun fındığı olacak inşallah. Lisanslı depoculuk hem üreticiye hem bu işi alıp satan manava hem tüccara hem sanayiciye çok büyük 

kolaylıklar getirecek.

 Bir, üretici fındığı ürettiği zaman nereye koyacağım, nasıl saklayacağım derdinden kurtulacak artı cüzi fiyatlarla fındığını saklayacak, 
oradan aldığı belgelerle de çok rahat finansmana erişecek ucuz finansmana erişecek. 

Fındığını istediği zamanda satacak. İstemediği zamanda da finansman yoluyla kendi ihtiyacını karşılayacağı için fiyatların düşük olduğu 
dönemlerde saklayabilecek.
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ŞANLIURFA PAMUK BORSASI VE LİSANSLI DEPO KURULMASI PROJESİ

Prof. Dr. Turan Binici
Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı

Lisanslı deponun birçok avantajı olacak. Alıcı ve satıcı şeffaf bir şekilde ürün alış-satış imkânı bulacak. Herkes kalite konusunda 
güvenilir sonuçlarla ürün alabilecek. Numuneler, belli standartlarda alınarak, ürünler bağımsız laboratuvar tarafından onaylanacak. 
Çiftçi istediği zaman ürününü depolayıp, istediği kadarını satma imkânı bulabilecek. Senedi bankadan kredi almak için de 
kullanabilecek. Çiftçi, “önümüzdeki yıl ya da birkaç ay içerisinde fiyatlar yükselecek” diye tamamını depolayabilecek ya da sadece bir 
kısmını satabilecek.

Sanayici açısından da çok faydalı olacak ve böylece kendi işine yoğunlaşabilecek. Tekstil firması, tekstil ürününün pazarlaması ile 
uğraşacak, müşterisine ulaşmak için çalışacak. Depolama işiyle zaman kaybetmeyecek.  Lisanslı depo olduğunda firmalar, istediği 
kalitede ürün bulabilecek, şu anda istediği gibi bir ürün bulduğunda ürünü alıyor ve depolamak zorunda kalıyor. Bunun için de ekstra 
kaynağa ihtiyaç duyuyor.  Sanayici istediği zaman, istediği kalitede ürün bulabilecek. İstediği zaman da çekebilecek. Hammadde 
teminin de bir rahatlığa yol açacak. 

Ürün borsalarının gelişmesi gerekiyor. Tekstilcinin, pamuk tedarik etme sıkıntısı yaşamaması için uzun vadeli ürün alabilme kolaylığı 
sağlanacak. Vadeli işlemler sayesinde gelecek 3 yıl içerisinde bunun fiyatı şimdiden belli olabilecek. Çünkü dünya piyasaları bu şekilde 
işliyor. Lisanslı depo bu işlemler için de etkili oluyor. İnternete bağlı sistem ile alım ve satım yapılabilecek. İstenen kalitede ürünün 
ticareti alıcı ve satıcı karşılıklı anlaşarak yapabilecek.
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PAMUK LİFİ ÜRETİMİNDE BÖLGESEL SINAİ İŞBİRLİĞİ PROJESİ

Ekrem Kul
Tekstil Yüksek Mühendisi - İşkur Fabrika Müdürü

Türkiye’de 2 milyon tona yakın pamuk lifi tüketimi ama 800 bin ton civarında bir üretim var. Kısa ve orta vadede 1 milyon ton açık 
var ve bu ithal ediliyor. Amaç yerli üretimi artırmak. Bu tesis de bu denklemi bütünleyen bir unsur olacak. Kaliteli üretim olduğu 
zaman pamuğa uluslararası bir standart gelecek. Türkiye’deki pamuk üretiminin yüzde 60’lık kısmı Güneydoğu Anadalu Bölgesi’nde 
gerçekleşiyor. Kısa bir süre önce Urfa’da 20 bin tonluk bir ambar lojistik tesisi kuruldu. Diyarbakır’da hizmete başlayacak bu tesisin 
ürünü teknik açıdan tamamlamasıyla denklem kurulmuş olacak ve yüksek miktar ve kalitede elyaf üretilecek.

Şimdiye kadar bu üretim süreci “aracılar” tarafından yürütülüyordu. Bu bir sanayi kültürü değil bir rant kültürüdür. İşte artık bu sistem 
değişecek. Mevcut bilgi ağından stokları ve kaliteyi görüp buna göre bağlantı kurulup sipariş verilebilecek.

Bu, sonuçta çırçırı da güçlendirecek ve talep artacağı için arz da artacak. Ürünün fiyatı kalitesine göre belirlenecek. Hazırlanacak 
sisteme çırçırcılar ve iplikçiler olumlu bakıyorlar. Emek yoğun bir sistem hak edene kazandıracak.
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ERZURUM, ERZİNCAN ve KARS KIŞ TURİZMİ KORİDORUNUN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ

Ömer Akça
Erzurum Palandöken Sway Hotels Genel Müdür Yardımcısı

Burada üç tane vilayet var, birbirine toplam mesafede 400 km uzaklıkta olan. Yaklaşık bir tanesi 800 - 900 bin nüfuslu Erzurum, bir 
tanesi 350-400 bin nüfuslu Kars, bir tanesi 350 - 400 bin nüfuslu Erzincan. Yani toplamda 1,5 Milyon kişilik üç tane şehri kayakla 
beraber, kayak merkeziyle beraber birleştiriyorsunuz. Bunun ekonomik olarak inanılmaz bir faydası olacağı kanaatindeyiz turizm 
işletmecileri olarak. 

Bu proje ile beraber bu bölgedeki turizmin canlanacağı, ekonominin güçleneceği ve dünyanın bir çok kayak merkezi ile beraber 
rekabet fazlasıyla rekabet edebileceği kanaatindeyiz. 
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3 YENİ İŞGEM ve İŞGEM AĞI KURMA PROJESİ

Doç. Dr. Zekeriya Yerlikaya
Kastamonu Üniversitesi Öğretim Üyesi

İŞGEM bünyesine katılmamız çalışmaları çok olumlu yönde etkiledi.

Hem ARGE hem üretim çalışmalarımızı yapıyoruz, satış ve pazarlama noktasında, finans noktasında zaman zaman eğitim 
çalışmaları alıyoruz İŞGEM uzmanlarından. 

Bunun da bizim satış pazarlama özellikle en çok sıkıntı yaşadığımız satış pazarlama noktasında finans noktasında bize büyük bir 
desteği olacağını düşünüyoruz. 

Ülkemiz ekonomisine özellikle ithal ürünlere alternatif ürünler olduğu için de cari açığa da çok önemli katkılarda bulunacağını 
düşünüyoruz.

Hakkı Çılgınoğlu
Data File Yazılım Ltd. Şti. Genel Müdürü

İŞGEM’e gelmeden önce bizim bir fikrimiz vardı. İŞGEM bu fikrin geliştirilip büyümesini sağladı. Bize yer temininden pazar analizine 
kadar ve KOSGEB’e sunulacak projelere kadar koçluk, danışmanlık yaptı.

 Bununla ilgili eğitimler verdi, eğitim katkısı oluştu ve en önemlisi finansal konularda eğitimler verdi, finansal konularda işletmemize 
yetişmemizi sağladı. 



Bu yayın Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti’nin mali desteğiyle üretilmiştir. Bu yayının içeriğinden sadece International Consulting Expertise (ICE) 
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