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AR-GE VE YENİLEŞİM

AVRUPA’NIN ARAŞTIRMA VE
YENİLEŞİM VİZYONU UFUK 2020

DÜNYADA AR-GE VE YENİLİK
DEĞERLENDİRMESİ VE TÜRKİYE’NİN YERİ

2018 YILI TEKNİK DESTEK
PROGRAMI

BİLGİNİN TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜĞÜ
ADRES: PAMUKKALE TEKNOKENT
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Öncelik 1: Yenilik, teknoloji, tasarım ve markalaşma kapasitesi
yüksek sanayi dönüşümünün sağlanması
Öncelik 2: Kalite odaklı üreten, verimliliği yüksek, markalaşmış,
uluslararası rekabet gücüne sahip tarım ve gıda sektörü
dönüşümünün sağlanması
NAYİ VE
TE
Öncelik 3: Bölge turizminin çeşitlendirilerek dörtTİ SA mevsime
yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması
Öncelik 4: Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının
yaygınlaştırılması, enerji verimliliğinin artırılması
Öncelik 5: Lojistik kapasitesinin ve ulaşım altyapısının
geliştirilmesi
Öncelik 6: Dezavantajlı grupların sosyal ve ekonomik hayata
katılımının artırılması
Öncelik 7: Nitelikli işgücüne sahip etkin bir işgücü piyasası
oluşturulması
Öncelik 8: Çevrenin korunması ve doğal kaynakların
sürdürülebilir kullanımı
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FIZIBILITE
DESTEĞI
Başvuruların Sunulmasında
PROJE
TEKLİF
ÇAĞRISI
TR32/19/FD
İzlenecek Yolun Özeti PROGRAMI
Toplam Destek:
30.000.000 TL
PROGRAMI
TR32/19/FD
Program Bütçesi ve

*Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur.
Tüm öncelikler bu destek programı kapsamında aynı öneme sahiptir.

KAYS Kullanıcı Hesabının Açılması
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Destek Kısıtları
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2019

Bu program kapsamında desteklenecek projeler için T.C. Güney
Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2019 yılı bütçesinden
tahsis edilen toplam kaynak tutarı 2.000.000 TL’dir.

f

Toplam Bütçe

2.000.000

Toplam Bütçe : 20.000.000 TL
Asgari Tutar : 100.000 TL
Azami Tutar : 2.000.000 TL

Proje Başına Azami
Destek Tutarı

200.000

1
Başvuru Sahipleri
yayımlanan Kalkın
öngörülen proje he
hesaptan harcama
2
2019 yılı Fizibilite
kütüphane, gençlik
müdürlüğü ve muht
3
Kar dağıtımı yapma
bulunduğu tarihten
sözleşmesine ekley

AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ
Ata Mh. Denizli Bulv. No:18 Aydın Ticaret Borsası Kat: 6 Efeler/AYDIN

KAYS Sistemi ana ekranından “Başvuru İşlemleri” menüsünde yer alan
T: +90 256 211 0 216 - 211 0 217 F:+90 256 211 0 213
“Başvuru Yap” linkine tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulanacağı
aydin@geka.gov.tr
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projenizin
PDFolarak
halini
Sadece
Sadece
desteklenmesine
desteklenmesine
karar
karar
verilen
verilen
projelerin
projelerin
dosyaları
dosyaları
matbu
matbu
olarak
DENİZLİ
MERKEZ
88 47
REFERANS
NO: TR32/18/KOOP
indirmeniz
incelemenizBunun
faydalıiçin
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Otoparkı
MUĞLA YATIRIM
OFİSİ
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Otoparkıpaketleme,
Kat: 1
ürün işleme,
depolama
tır.17 82
mugla@geka.gov.tr
2 213tır.
Efeler/AYDIN karar verilen projelerin dosyaları matbu olarak
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pyb@geka.gov.tr
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HER
TÜRLÜ
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Rehberlerinde
bulunmaktadır.
ölçekli
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Posta
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>
Kamu
Kurum
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VE
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ajansa İÇİN;
zamanında
ulaşmayan
başvuru
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BAŞVURU
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İlRehberleri,
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> TESLIM
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18.00
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18.00
SON sözleşme
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SAAT: 18.00 TAAHHÜTNAME
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E SORUNUZ İÇİN; > Yerel Yönetimler,
tesislerin fizibiliteleri
BAŞVURU
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guneyegeka
GuneyEgeKA
GuneyEgeKalkinmaAjansi
20/12/2019
27/12/2019
geka.gov.tr

MALİ DESTEK PROGRAMI

Toplam Bütçe : 10.000.000 TL
AsgariÖrnek
Tutar : 50.000
ProjeTLKonuları
Azami Tutar : 500.000 TL

İSİ
İSİ

SON BAŞVURU TARİHİ: 26 MART 2018 SAAT: 18
AZAMİ
PROJE

SÜRESİ

BERİNİ
BERİNİ

12 AY

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 2 Nisan 2018 Saat: 18
www.geka.gov.tr

Uygun Başvuru Sahipleri

hayata

piyasası

> Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları (Odalar,
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Değerli Okurlarımız,
Bilgiye erişimin kolaylaştığı, ürünlerin ve hizmetlerin sınır tanımadığı 21. yüzyılda
rekabetin anahtarının araştırma, geliştirme ve yenileşim olduğu gittikçe daha derinden anlaşılmaktadır. Bilgiye sahip olmak ve mevcut bilgiyi verimli kullanmak artık
yetersiz kalmaktadır. Bugüne imzasını atarak yarını şekillendirenler bilgiyi üretenler
ve bu yeni bilgiyi araçlara dönüştürenler olacaktır. Ar-Ge konusu sadece bilimsel
çevrelerde gündem oluşturmakla kalmamakta, her seviyede yankı bulmakta, hatta
ülkeler bu alanda politikalar oluşturmaktadır. Ürün, hizmet ya da üretim yönteminin
gelişmesi işlemi manasındaki yenileşim de başarıya giden yolda bir araç değil
zorunluluk haline gelmiş, günlük düşünce ve fikir yaratım sürecinin bir parçası
olmuştur. Bu anlamda Güney Ege dergisinin bu sayısında günümüzün en önemli
konularından olan “Ar-Ge ve Yenilişim” teması sizler için ele alınmıştır.

2019 Ocak-Mart ayları arasında Ajansımız dikkate değer çalışmalar hayata geçirmiştir. “OlivTech 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı”na
Bölge temsilcileri ile katılım sağlanmış, gerek teşhir gerekse görüşmeler vasıtasıyla Güney Ege’nin firmaları ve ürünleri İzmir’de tanıtılmıştır. Öte yandan İstanbul’da
gerçekleştirilen 2. en büyük denizcilik fuarı “CNR Avrasya Boat Show – 14. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı” vesilesiyle Bodrum yat
imalat sektörü Bodrum standında temsil edilmiştir.
“Ar-Ge ve Yenilişim” temasıyla ilgili yazıların ve 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı’nın yanı
sıra bölgemizdeki gelişmeler ile Ajansımızın destek olduğu projelerin ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin sizlere sunulmasını amaçlayan dergimizin bu sayısının ilginizi
çekeceğini umar, tüm çalışmaların Bölgemiz için hayırlı olmasını temenni ederim.
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Hasan KARAHAN
Denizli Valisi
Güney Ege Kalkınma Ajansı
Yönetim Kurulu Başkanı

Ajansımız Şubat ayında 2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Güçlü Sanayi ve
Temiz Üretim Mali Destek Programlarını ilan etmiştir. Program vesilesiyle 25 milyon
TL Güçlü Sanayi Mali Destek Programı, 5 milyon TL Temiz Üretim Mali Destek
Programı kapsamında olmak üzere toplam 30 milyon TL kaynak kullandırılması
planlanmaktadır. Çağrı kapsamında yürütülecek mali destek programlarıyla ilgili
bölge paydaşlarını ve uygun başvuru sahiplerini bilgilendirmek amacıyla; Aydın,
Denizli ve Muğla’da bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimleri organize
edilmiştir. 3 ilin merkezi ve ilçelerinde düzenlenen 39 adet bilgilendirme toplantısında toplam 783 kişiye ulaşılmıştır. Yine il merkezlerinde yapılan proje hazırlama
eğitimlerinden ise 192 kişi yararlanmıştır. Değerlendirme süreci başlayan programımızın Bölgemiz için hayırlı bir şekilde neticelendirilmesini temenni ediyorum.
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UZMAN GÖZÜYLE

DÜNYADA AR-GE VE
YENİLİK DEĞERLENDİRMESİ
VE TÜRKİYE’NİN YERİ

Hazırlayan: Dilşad AKAR / Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi

Ü
GüneyEge

rün ve hizmet çeşitliliği oldukça fazla olan günümüzde ülkeler ve şirketler fark yaratmak; yenilikler ortaya
koymak ve bu yarışta bir adım öne geçebilmek için
çalışmaktadırlar. Üreticinin sağladığı en ufak katma değer çığ
gibi büyüyerek olumlu kazanımlar elde edilmesini sağlamaktadır. Bu katma değerin sağlanması ise günümüzde iki kavramı öne çıkarmaktadır: Ar-Ge ve yenilik.
Küresel rekabetin hız kazandığı günümüzde Ar-Ge yoğun ve
yenilikçi üretim, bir ülkenin küresel pazarda öne çıkabilmesi,
adından söz ettirebilmesi için en önemli politikalar arasında
yer almaktadır. Ülkelerin Ar-Ge ve yenilikçi üretimlerini artırarak devam ettirebilmeleri; kalifiye eleman istihdamının artması, ihracat kapasitesinin artırılması, üreticiye ve devlete
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kazanç sağlanabilmesi açısından büyük önem taşımaktadır.
Fakat bir ülke, katma değeri yüksek üretim için gelişme gösterirken eğitim ve yaşam kalitesini de yükseltecektir. Dolayısıyla bir ülkenin Ar-Ge ve yenilikçi politikalar uygulaması sadece ekonomik değil sosyo-ekonomik sonuçları açısından
da önem arz etmektedir.
Ar-Ge ve yenilik, şirketlerin ve dolayısıyla ülkelerin günümüz
tüketicisinin sorunlarını ya da ihtiyaçlarını öncelikle iyi tanımlayarak bu doğrultuda araştırmalar yapıp uygun yeni ürün ya
da hizmetin teminini hedef almaktadır. Sonuçta daha önce
benzeri olmayan bir ürün/hizmet ya da benzer işi yapan bir
ürün/hizmetin geliştirilmiş hali ortaya çıkacaktır. Bu yeni ürün/
hizmet piyasaya sunulacak; yarattığı farklılık ile tüketicinin

dikkatini çekecek; ithalatı ve ihracatı gerçekleşecek, kâr ve
istihdam sağlayarak küresel piyasada ülke/şirketin rekabet
gücünü artıracaktır.
Ar-Ge ve yenilik ülkelerin ekonomi ve sanayi politikalarında son 10 yıldır en üst sıralarda yer almaktadır. Hükümetler
Ar-Ge ve yeniliği üretimde fark yaratarak kriz dönemlerinde
bile üretimin ve ihracatın artmasını sağladığı için teşviklerle
de desteklemektedirler. Ülkede Ar-Ge ve yenilik özel teşebbüsler, kamu kurumları, kâr amacı gütmeyen kurumlar ve
üniversiteler tarafından gerçekleştirilebilir. Ar-Ge yatırımları
uzun yıllardır büyük miktarda olan ülkeler günümüzde bilim
ve teknoloji alanında büyük adımlar atmışlar; sanayi ve üretimleri ile küresel piyasada rekabet edebilirliklerini sağlamlaştırmışlardır.
TÜİK tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge Faaliyetleri Araştırması kapsamında kamu kuruluşları, vakıf üniversiteleri ve ticari

kesim anket sonuçları ile devlet üniversitelerinin bütçe ve
personel dökümlerine dayalı olarak yapılan hesaplamalara
göre Türkiye’de gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcaması 2015 yılında bir önceki yıla göre %17,1 artarak 20 milyar 615 milyon
TL olarak hesaplanmıştır. 2017 yılında ise Türkiye gayri safi
yurtiçi Ar-Ge harcaması 33 milyar 961 milyon TL’ye ulaşmıştır. Gayrisafi yurtiçi Ar-Ge harcamalarında ticari kesim %50
ile en büyük paya sahipken bunu %39,7 ile yükseköğretim
kesimi ve %10,3 ile kamu kesimi gerçekleştirmektedir.
Türkiye’deki Ar-Ge harcamalarını dünya ile karşılaştırdığımızda son 10 yılda Ar-Ge bütçeleri artışta olan İktisadi İşbirliği
ve Gelişme Teşkilatı (OECD) ülkeleri arasında Türkiye’nin en
üstte yer aldığı dikkat çekmektedir. OECD verilerine göre
Türkiye'de Ar-Ge için ayrılan hükümet bütçesi 2008'den bu
yana neredeyse %80 artmıştır. Ar-Ge harcamaları son 10
yılda artan diğer ülkeler arasında ise Rusya, Kore ve Meksika dikkat çekmektedir.

Şekil 1. Seçilmiş Ekonomilerde Devlet Ar-Ge Bütçelerinin Gelişimi, 2008-2016

Kaynak: OECD

ve Şili (CHL)’de ise Ar-Ge bütçelerinde “Ekonomik Hedefi
Bilinmeyen” gizli vb. Ar-Ge faaliyetlerinin yürütüldüğü gözlenmektedir. Grafikte dikkat çeken bir başka nokta ise İsviçre
(CHE)’de devletin Ar-Ge harcamalarının yaklaşık %90’ının
“Genel Bilimsel Araştırmalar” kapsamında olmasıdır. (Şekil 2)
Ülkelerin devlet bütçesinden Ar-Ge’ye ayrılan paylar incelendiğinde ABD (USA) 149 milyar dolar, Almanya (DEU) 35,4
milyar dolar, Japonya (JPN) 33,9 milyar dolar, Kore (KOR)
21,2 milyar dolar, Fransa (FRA) 17,4 milyar dolar ile ilk 5 ülkeyi oluştururken Türkiye (TUR) 5,6 milyar dolar ile 12. sırayı
almaktadır. (Şekil 2)
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OECD verilerine göre 2016 yılında devlet bütçesinden ArGe’ye ayrılan bütçenin hangi sektörlerde yoğun olarak kullanıldığı incelendiğinde bütçenin yaklaşık %30'unun “savunma
ve uzay” alanında araştırma yapmaya adandığı görülmektedir. “Savunma ve Uzay” araştırmalarını sırasıyla “Genel Bilimsel Araştırmalar”, “Endüstriyel Üretim, Teknoloji, Enerji ve
Altyapı”, “Tarım, Çevre ve Yeryüzü” araştırmalarının izlediği
ve en az bütçenin “Sağlık” alanındaki araştırmalara ayrıldığı
görülmektedir. Grafikteki diğer ülkeler arasında ABD'nin en
yüksek Ar-Ge bütçesine sahipken Ar-Ge bütçesinin %60’ını
“Savunma ve Uzay” ve %20’sini “Sağlık” araştırmalarına ayırdığı görülmektedir. Fransa (FR), Kanada (CAN), İsveç (SWE)

UZMAN GÖZÜYLE
Şekil 2. Hükümet Ar-Ge Bütçesinin Dağılımı, 2016
Savunma ve Uzay
Tarım, Çevre ve Yeryüzü Araştırmaları
Sosyal Yapılar ve İlişkiler
Ekonomik Hedef Bilinmiyor

%
100

Sağlık
Endüstriyel Üretim, Teknoloji, Enerji ve Altyapı
Genel Bilimsel Araştırmalar

149 5,6 15 21 17 12 34 3,2 35 4,7 7,7 8,9 4,2 3,1 3,7 6,2 0,1 4,7 2,0 2,3 0,3 0,9 1,5 0,6 0,9 2,6 1,0 3,5 2,9 1,8 6,7 0,3 0,4 0,1 1,0

80
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Kaynak: OECD

Yine OECD verilerine göre yükseköğretim kurumları tarafından gerçekleştirilen Ar-Ge faaliyetlerinin özel işletmeler tarafından finansmanı bu iki sektör arasındaki işbirliğinin önemli
bir göstergesini oluşturmaktadır.

GüneyEge

2015 yılında ticari işletmeler, Türkiye’de yükseköğretim
tarafından gerçekleştirilen ArGe’nin yaklaşık %15’ini
finanse etmiştir. Bu
oran Çin (CHN) ve Rusya (RUS) ardından en
yüksek pay olarak öne
çıkmaktadır. Ülkemizde
yükseköğrenim Ar-Ge faaliyetlerinin %31’inin ise
devlet bütçesinden karşılandığı ve bu değerin diğer
ülkeler arasında son sırada yer aldığı görülmektedir.
Devletin yükseköğrenimde gerçekleştirilen Ar-Ge çalışmalarının Avustralya (AUS)’da %91’ini ve Lüksemburg (LUX)’da
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%95’ini karşıladığı dikkat çekmektedir. Ülkemizde yükseköğrenim kurumlarında gerçekleşen Ar-Ge araştırmalarının
%7,9’unun kâr amacı gütmeyen kuruluşlar tarafından karşılandığı gözlenirken diğer ülkeler ile yapılan işbirlikleri ve
finansmanı yürütülen Ar-Ge araştırmasının yok denecek
kadar az olduğu (%0,4) dikkat çekmektedir. (Şekil 3)
Türkiye’de yükseköğrenim
kurumlarının
Ar-Ge araştırmalarının %45’ini kendi bütçelerinden
karşıladıkları görülmektedir. Türkiye bu oranla diğer
ülkeler arasında birinci
sırada yer almaktadır.
Türkiye’yi; Japonya (JPN)
(%43,8), Şili (CHL) (%28,7), Yeni Zelanda (NZL) (%27,5),
ABD (USA) (%25,7) ve Kanada (CAN) (%25) takip etmektedir. (Şekil 3)

Şekil 3. Yükseköğrenimde Gerçekleştirilen Ar-Ge Araştırmalarının Finansmanı, 2015
Ticari
Ticari

Yükseköğrenim
Yükseköğrenim

Özel kâr
kâramacı
amacıgütmeyen/Diğer
gütmeyen/Diğer
Özel

Diğer
Ülkeler
Diğer Ülkeler

%
70
70

31 81 79 73 66 80 65 74 75 77 44
35 89
44 57
53 77
57 71 72 58 79 85 91 59 62 62 76 82 75 89
66 88
67 77
77 67
77 81
81 35
64 59 31
95 82
82
88 53
89 66
89 95
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Türkiye Ar-Ge harcamalarının NACE kodu bazında sektörlere
dağılımı incelendiğinde ilk sırayı 4,6 milyar TL ile “Bilgisayar
Programlama, Danışmanlık” faaliyetlerinin aldığı görülmektedir. İkinci sırayı ise “Bilgisayar, Elektronik ve Optik Ürünlerin

İmalatı” almaktadır. Ar-Ge insan gücü sayılarının sektörlere
dağılımı incelendiğinde ise hemen hemen aynı sektörlerin
aynı sıra ile yer aldığı görülmektedir. Bu sektörlerin orta ve
yüksek teknolojili sektörler olduğu dikkat çekmektedir.

Tablo 1. Ar-Ge Harcamalarının
Sektörlere Dağılımı, 2017

Tablo 2. Ar-Ge İnsan Gücü Sayısı
Sektörlere Dağılımı, 2017

Ar-Ge Harcaması
(TL)

Sektör Adı

Ar-Ge İnsan
Gücü Sayısı

Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili
Faaliyetler

4.599.308.801

Bilgisayar Programlama, Danışmanlık ve İlgili
Faaliyetler

32.318

Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin
İmalatı

2.613.148.363

Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Yarı Treyler
İmalatı

9.321

Motorlu Kara Taşıtı, Treyler ve Yarı Treyler
İmalatı

1.999.683.472

Bilgisayarların, Elektronik ve Optik Ürünlerin
İmalatı

7.356

Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı

1.474.334.650

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve
Ekipman İmalatı

6.530

Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik
Muayene ve Analiz, Bilimsel Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetleri

6.154

Elektrikli Teçhizat İmalatı

5.638

Diğer Ulaşım Araçlarının İmalatı

3.547

Elektrikli Teçhizat İmalatı

843.755.332

Mimarlık ve Mühendislik Faaliyetleri; Teknik
Muayene ve Analiz, Bilimsel Araştırma ve
Geliştirme Faaliyetleri

811.555.938

Başka Yerde Sınıflandırılmamış Makine ve
Ekipman İmalatı

734.883.007

Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı

398.901.864

Toptan Ticaret

3.284

Toptan Ticaret

388.053.063

Fabrikasyon Metal Ürünleri İmalatı

2.983

Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri,
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

331.996.195

Kok Kömürü ve Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri,
Kimyasalların ve Kimyasal Ürünlerin İmalatı

2.811

Kaynak: TÜİK, 2019
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Sektör Adı

Kaynak: TÜİK, 2019
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UZMAN GÖZÜYLE
Dünya çapında Ar-Ge harcamaları çerçevesinde Türkiye’nin
konumu genel anlamda değerlendirildiğinde Türkiye’nin
diğer ülkeler arasında son 10 yılda önemli bir artış trendi
içinde olduğu dikkat çekmektedir. Fakat yükseköğrenim kurumlarındaki harcamaların devlet tarafından yeterince desteklenmediği söylenebilir. Bununla birlikte en çok savunma

sektöründe Ar-Ge yatırımlarının yapıldığı görülmektedir. TÜİK
verileri doğrultusunda Ar-Ge yatırımlarının sektöre dağılımı ile
Ar-Ge insan gücü arasındaki paralellik dikkate alındığında ArGe yatırımlarının çoğunlukla insan gücüne yapıldığı tahmin
edilmektedir.

Güney Ege Bölgesi’nde
Ar-Ge ve Yenilik
Bölgeler arası bir değerlendirme yapmak istediğimizde TÜİK
verilerine göre İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1.
Düzeye göre 2015 yılında Ar-Ge harcamalarının en yüksek
olduğu bölge %28 ile TR5 Batı Anadolu (Ankara, Konya,
Karaman) iken, bunu %21,6 ile TR1 İstanbul ve %21 ile
TR4 Doğu Marmara (Kocaeli, Sakarya, Bolu, Yalova, Düzce) Bölgesi takip etmektedir. Ar-Ge personel sayısına göre
ise %24,1 ile TR1 İstanbul ilk sırada yer almakta olup, bu
bölgeyi %21,4 ile TR5 Batı Anadolu ve %14,2 ile Doğu
Marmara (TR4) Bölgeleri izlemektedir. Bu doğrultuda Ar-Ge
harcamaları ve Ar-Ge personeli oranlarında Ankara, İstanbul
ve Kocaeli’nin ilk sıralarda yer aldığı söylenebilir.
Ne yazık ki TR32 Güney Ege Bölgesi Aydın, Denizli, Muğla
illeri Ar-Ge ve yenilik alanında öne çıkan iller arasında yer
almamaktadır. Fakat bölgenin öz değerlendirmesini yaptığımızda TR32 Bölgesi'ndeki imalat sektörünün teknolojik
düzeyine göre sınıflandırmasında girişim sayısı, net satışlar,
Ar-Ge harcamaları ve patent ve faydalı model başvuruları
Şekil 4’te karşılaştırılmaktadır. Grafikte imalat sanayi dışına
ilişkin veriler dikkate alınmamış, imalat sanayi kendi içinde
karşılaştırılmıştır. Bölge “yüksek teknoloji” noktasında varlık
gösteremediği için yüksek teknoloji verileri grafiklerde yer
almamıştır.

GüneyEge

İmalat sektörünün %60'ını oluşturan düşük teknoloji sektör
firmaları Ar-Ge harcamalarının da %60'a yakınını gerçekleştirmektedir. Performans göstergelerinde ağırlıklı olarak bölgede "düşük teknoloji" ön plandadır, ancak patent ve faydalı
model başvurularına bakıldığında orta-yüksek teknoloji grubu diğerlerinden daha iyi durumdadır.
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Şekil 4. TR32 Bölgesi Teknoloji Seviyelerine Göre
Yenilik Göstergeleri Radarı

Kaynak: TR32 Bölgesi Yenilik ve Girişimcilik Mevcut Durum Analizi ve
Gelişme Önerileri, GEKA, TTGV Hesaplaması

İllerin Ar-Ge harcamalarına ilişkin verilere bakıldığında özellikle
Denizli'nin diğer illerle kıyaslandığında gözle görülür bir artış
trendi yakaladığı görülmektedir. 2013 yılı verileri esas alındığında Aydın ve Denizli’deki orta-yüksek teknolojili firmaların
diğer gruplara oranla cirolarının daha yüksek bir kısmını ArGe’ye ayırdıkları anlaşılmaktadır. Bunları Muğla ve Denizli’deki
düşük teknoloji firmaları takip etmektedir. Bu noktada Denizli’nin ihracat ve istihdam değerlerinde de Aydın ve Muğla’nın
önünde yer alması şaşırtıcı değildir.

Şekil 5. TR32 Bölgesi İllerinde
Ar-Ge Harcamaları

Şekil 6. İl ve Teknoloji Grupları Bazında
Ar-Ge Harcamaları, 2013
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Kaynak: Doç. Dr. Türkmen Göksel, TR32 Bölgesi Yenilik ve Girişimcilik
Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Önerileri, GEKA

Aydın, Denizli ve Muğla’nın yenilikçilik kapasitelerini incelemek için patent, faydalı model ve marka başvurularının yıllar
içindeki gelişimi incelendiğinde Ar-Ge yatırımlarına benzer bir
grafikle karşılaşılmaktadır. Denizli’nin her üç başvuruda da
önde olduğu göze çarparken Aydın onu izlemektedir. Patent
ve marka başvuru sayılarının bölge illerinde yükselen trende
sahip olduğu görülürken faydalı model başvurularında son
yıllarda bir düşüş göze çarpmaktadır.
Tablo 5. Güney Ege Bölgesi İllerinde Patent Başvuru
Sayıları
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Tablo 6. Güney Ege Bölgesi İllerinde Faydalı Model
Başvuru Sayıları
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Tablo 7. Güney Ege Bölgesi İllerinde Marka Başvuru
Sayıları

açısından küçük bir ara ile önde olduğu ancak her üç ilin de
ileri teknoloji noktasında çok önemli bir varlık gösteremedikleri bilinmektedir.
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TR32 illerinin her bir gösterge bazında performanslarının farklılaştığı görülmektedir. Bölge illerinin ortak noktası ise “yüksek
teknoloji” noktasında varlık gösteremedikleridir. TR32 illerinin
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MUĞLA grupları olarak öne çıkmıştır. TR32 illerinde “orta-teknoloji” grubunda faaliyet gösteren firma sayısının ve firma
büyüklüklerinin artırılması bölgenin en önemli önceliği olarak
görülmektedir.
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küçük bir küme halinde yer alan yat ve tekne imalatı (diğer
ulaşım araçları imalatı) dışında orta ve yüksek teknolojili sektörlerin yer almadığı bilinmektedir.
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İllerin Ar-Ge harcamalarına ilişkin verilere bakıldığında özellikle
Denizli'nin diğer illerle kıyaslandığında gözle görülür bir artış
trendi yakaladığı görülmektedir. 2013 yılı verileri esas alındığında Aydın ve Denizli’deki orta-yüksek teknolojili firmaların
diğer gruplara oranla cirolarının daha yüksek bir kısmını ArGe’ye ayırdıkları anlaşılmaktadır. Bunları Muğla ve Denizli’deki
düşük teknoloji firmaları takip etmektedir.

GüneyEge

Teknolojik görünüm bölge illeri düzeyinde değerlendirildiğinde ise Aydın’ın orta-yüksek teknolojide Denizli kadar girişimcisi olmasa da, çalışan sayısı açısından daha yüksek
bir istihdam sergilediği anlaşılmaktadır. Yine yüksek teknoloji
noktasında Aydın’ın hem firma sayısı hem de çalışan sayısı

Bu doğrultuda Güney Ege Kalkınma Ajansı 2019 yılı proje
teklif çağrısı kapsamında, bölgede yüksek katma değer ve
yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet
gücünün geliştirilmesini amaçlayan Güçlü Sanayi Mali Destek Programı’nı ilan etmiştir. Programda yukarıda bahsedilen
konular paralelinde yüksek katma değerli ve yenilikçi ürünlerin üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılması öncelikli konular olarak ele alınmıştır. Bölgemizdeki
sanayici ve KOBİ’lerin bu mali destek çağrısına yenilikçi ve
Ar-Ge yoğun projeler ile cevap vermesi beklenmektedir.

Kaynakça
Highlights from the OECD Science, Technology and Industry Scoreboard 2017 - The Digital Transformation: Turkey
Güney Ege Bölgesi Yenilik ve Girişimcilik Mevcut Durum Analizi ve Gelişme Önerileri, GEKA
TÜİK veri tabanı
OECD veri tabanı
TPK veri tabanı
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AJANSTAN HABERLER

AJANSIMIZ GÜÇLÜ SANAYİ VE
TEMİZ ÜRETİM MALİ DESTEK
PROGRAMLARINI İLAN ETTİ
Kar amacı güden işletmelere
yönelik Güçlü Sanayi ve
Temiz Üretim Mali Destek
Programları’ndan oluşan
proje teklif çağrısında toplam
30 milyon TL’lik bir kaynağın
uygun bulunan başvuru
sahiplerine kullandırılması
planlanmakta.

A

jansımız faaliyete geçtiği günden bu yana pek çok
projeye destek vermiş, benimsediği “Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı, üreten, doğasını koruyan,
küresel turizm odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusunda;
Aydın, Denizli ve Muğla’nın gelişip büyümesi, kalkınması ve
yarınlara daha güzel hazırlanması için çalışmalar yürütmüştür.
Bu süreçte her üç ilimizde de kurum, kuruluş ve firmaların
hazırladıkları önemli projelere çeşitli destekler veren Ajansımızın 2019 yılı Mali Destek Programları belirlenerek kar amacı
güden işletmelerin başvurularına sunulmuştur.
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Kar amacı güden işletmelere yönelik toplam 25 milyon TL
bütçeli Güçlü Sanayi Mali Destek Programı ile; Güney Ege
Bölgesi’nde yüksek katma değer ve yenilik odaklı sanayi
üretiminin artırılması, sektörlerin rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanmıştır. Bu programa bölgedeki
KOBİ’ler başvuru yapabilmiştir. Yüksek katma
değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına
yönelik uygun projelere, Ajansımız tarafından
asgari 100 bin TL azami ise 750 bin TL
destek sağlanması planlanmaktadır.

GüneyEge

Yine KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu kar amacı
güden işletmelere yönelik Temiz Üretim Mali Destek Programı’nda ise; 5 milyon TL’lik bir
bütçenin temiz üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel
sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılması
hedeflenmiştir.
Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve
atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji üretimi
programın öncelikleri arasında yer almaktadır. Bu program
kapsamında; projelere Ajansımız tarafından asgari 100 bin
TL azami ise 500 bin TL destek sağlanması planlanmaktadır.
Proje Teklif Çağrısı 18 Şubat 2019 tarihinde ilan edilmiştir.
Ajansımız, 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında yürütü-
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lecek mali destek programlarıyla ilgili bölge paydaşlarını
ve uygun başvuru sahiplerini
bilgilendirmek amacıyla; Aydın, Denizli ve Muğla’da bilgilendirme toplantıları ve proje
hazırlama eğitimleri organize
edilmiştir. Düzenlenen eğitim ve
toplantılara Aydın, Denizli ve Muğla’dan özellikle KOBİ statüsündeki
işletmelerin temsilcileri katılım sağlamıştır. 3 ilin merkezi ve ilçelerinde
düzenlenen 39 adet bilgilendirme toplantısında toplam 783 kişiye ulaşılmıştır. Yine il merkezlerinde yapılan proje hazırlama eğitimlerindense 192 kişi
yararlanmıştır.
Bilgilendirme toplantılarında potansiyel proje adaylarına
programların bütçesi ve içeriği, başvuru koşulları, örnek
proje konuları ve proje başvurusunun nasıl yapılacağına
dair detaylı bilgi verilirken katılımcıların soruları da cevaplandırılmıştır. Aydın merkezinin yanı sıra Nazilli, Karacasu,
Köşk, Çine, Kuyucak, Didim, Söke, Kuşadası ve Germencik ilçelerinde de gerçekleştirilen toplantılara 315 kişi katılım sağlamıştır. Bilgilendirme toplantılarının Denizli kısmında
il merkezi başta olmak üzere sırayla Tavas, Kale, Serinhisar,

Çivril, Çal, Honaz, Buldan, Sarayköy, Çameli, Acıpayam ve
Çardak ilçeleri ziyaret edilerek 302 kişinin Mali Destek Programları hakkında bilgi sahibi olması sağlanmıştır. Muğla’da
ise 166 kişiye ulaşılırken Menteşe, Köyceğiz, Ortaca, Yatağan, Kavaklıdere, Seydikemer, Fethiye, Datça, Marmaris,
Bodrum ve Milas ilçelerinde toplantılar organize edilmiştir.

Proje teklifleri 6 Mayıs 2019’a kadar kabul edilmiştir. Teklifler, Ajansın internet ortamında yer alan Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemi-Proje ve Faaliyet Destek Yönetimi (KAYSPFDY) aracılığıyla Ajansımıza sunulmuştur. Ardından, proje
sahipleri sistemden taahhütnamelerini alarak matbu biçimde 13 Mayıs 2019’a kadar Ajansımıza teslim ederek başvuru sürecini tamamlamışlardır.

geka.gov.tr

Bölgede öncelikle proje kültürünün geliştirilmesini ve daha
nitelikli projeler üretilmesini amaçlayan Ajansımız, projelerin sistemde başvurusunun nasıl yapılacağı, projelerin nasıl hazırlanması gerektiği gibi konuların ele alındığı ücretsiz
proje yazma eğitimleri düzenlemiştir. İl merkezlerinde yapılan eğitimlere Aydın’da 47, Denizli’de 73, Muğla’da 72 kişi
katılmıştır. Proje hazırlama eğitimlerinde proje kavramı, proje
fikirlerinin üretilmesi, bu fikirlerin analiz edilmesi, planlanması ve mantıksal çerçeve matrisinin hazırlanması konularında
uygulamalı çalışmalar yapılması sağlanarak proje hazırlama
pratiklerinin geliştirilmesi üzerine çalışılmıştır.
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AJANSTAN HABERLER

GÜNEY EGE’NİN ZEYTİN VE
ZEYTİNYAĞI OLIVTECH 2019
FUARI’NDA TANITILDI
14

A

jansımız, 6-9 Mart 2019 tarihlerinde Fuar İzmir’de
düzenlenen 9. Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nda 105 m2 büyüklüğünde
stant ile yer aldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Ajansımızın tahsis ettiği
alanda fuar süresince gerek teşhir gerekse görüşmeler vasıtasıyla Güney Ege’nin firmaları ve ürünleri tanıtıldı.
Aydın, Denizli ve Muğla’da antik dönemden beri öncü gıda
ürünlerinden olan zeytin ve zeytinyağının markalaşma ve
tanıtım çalışmalarına ağırlık verilerek ulusal ve uluslararası
çapta rekabet gücünün artırılmasını hedefleyen Ajansımız,
tahsis ettiği stant alanında bölgeden bu alanda faaliyet gösteren firma ve kurumların fuara katılmasını sağladı. Böylelikle
firma ve kurumların ürünlerinin tanıtımının yapılmasının, ulusal ve uluslararası yeni iş bağlantıları kurmasının, sektördeki
diğer ürünleri inceleyerek rekabet güçlerini artırmalarının
yolunu açtı.

Fas ve Cezayir gibi çeşitli ülkelerden gelen yaklaşık 100
alıcı birebir görüşmeler için ayrılan özel alanda yerli firma
temsilcileri ile tanıştı. Tercümanların eşlik ettiği
görüşmelerde yeni iş bağlantıları kurularak
ürünlerin kendilerine has özellikleri vurgulandı ve ihracata yönelik adımlar
Aydın, Denizli ve
atıldı.

Fuar vesilesiyle bölgemiz temsilcileri; pek
çok üretici, ithalatçı, distribütör, şef,
gıda sektörü profesyoneli, satınalMuğla’nın zeytin ve
macı, makine ve ambalaj üreticisi
zeytinyağı OlivTech 9. Zeytin,
ile bir araya geldi. Zeytin, zeytinyaZeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap
ğı ve makinaları imalatından zeytin
ve
Teknolojileri Fuarı’nda alıcılar,
atıklarından yem, gübre ve yakıt
sektör profesyonelleri ve
eldesine çeşitli branşlarda faaliyet
zeytin severlerle
gösteren Güney Egeli temsilcilerin
buluştu.
yer aldığı Ajansımızın alanı fuar süresince yoğun ilgi gördü.

geka.gov.tr

Zeytin ve zeytinyağı alanındaki sektör profesyonellerinin bir araya geldiği OlivTech’in ilk 2
gününe yabancı alım heyetleri imzalarını attı. Çin, Kazakistan, İran, Irak, Filistin, Ürdün, Suudi Arabistan, Tunus,

İlk 3 günü sadece sektör profesyonellerine özel olan fuarın kapıları son gün tüm katılımcılara açıldı. Fuar süresince sofralık zeytin
üretimi, tüketimi ve ihracatı, coğrafi işaretleme gibi konularda paneller; zeytin ve zeytinyağı tadımı
gibi eğitimler gerçekleştirildi. Bunların
yanısıra “Oil & Cheese Bar, Zeytinyağlı
Sohbetler, Sağlıklı Pazar, IOC UZZ Türkiye
Zeytinyağı Yarışması Ödül Töreni” vb. etkinlikler
de 4 gün süren fuar boyunca ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.
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RÖPORTAJLAR

ÖRNEK PROJELERLE BÖLGESEL
KALKINMAYA YÖN VERİYORUZ

Dergimizin bu sayısında
Ajansımız Genel Sekreter Vekili
Özgür Akdoğan ile en az bizler kadar
okurlarımızın da ilgisini çekeceğini
tahmin ettiğimiz keyifli bir röportaj
gerçekleştirdik.

Röportaj: Berna Ayköse / Tanıtım ve Dış
İlişkiler Birimi



Kendinizi kısaca tanıtır mısınız?

GüneyEge

1976 Ankara doğumluyum. İlk, orta ve lise öğrenimimi Ankara’da tamamladıktan sonra 1999 yılında Eskişehir Osmangazi Üniversitesinden makina mühendisi olarak mezun oldum.
Özel sektör tecrübemin ardından Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumunda ve Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryollarında
çeşitli kademelerde görev aldım. Haziran 2010 tarihinde Güney Ege Kalkınma Ajansı’nda göreve başladım.
Program Yönetim Birim Başkanı olarak özel ve kamu sektörüne yönelik olarak turizm altyapısı, alternatif turizmin geliştirilmesi gibi konuların da dahil olduğu çeşitli proje teklif çağrıları,
mali ve teknik destek programlarının yönetiminde görev aldıktan sonra 17 Ağustos 2016 tarihinde Güney Ege Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği görevine vekaleten atandım.
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GEKA’yı kısaca tanıtır mısınız?

Güney Ege Kalkınma Ajansı 2009 yılında kurulmuş olup;
yerel potansiyeli harekete geçirmek misyonuyla şeffaflık, yenilikçilik, eşitlik ve verimlilik bilinci çerçevesinde bölge kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyetlerini Aydın, Denizli ve Muğla
illerinin oluşturduğu Güney Ege Bölgesi’nde yürütmektedir.
Ülkemiz kalkınmasının en önemli unsurlarından olan Kalkınma Ajansları, 4 numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonuna geçmiş ve
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü kurularak, Ajanslar çok
daha etkin koordine edilmeye başlamıştır. Ajansın teşkilat yapısı; Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve bağlı birimlerden
oluşmaktadır. Yönetim Kurulu karar organı olup birden fazla
ilden oluşan bölgelerde il valileri, il büyükşehir belediye baş-

Bölgede nitelikli bilgi üretme misyonuyla çalışmalarına yön
veren Ajansımız; yürüttüğü destek programları, yatırım faaliyetleri ile planlama ve analiz çalışmalarıyla bölge kalkınmasına yön veren bir kurum olma konusunda faaliyetlerine devam
etmektedir. Ajans bölge planında yer alan gelişme eksenleri
ile gerçekleştirdiği planlama ve analiz çalışmaları ışığında,
bölge ekonomisinin rekabet edebilirlik düzeyinin arttırılması amacıyla bölgenin ihtiyaçlarını belirleyerek uygun destek
programları tasarlayarak bu programları yönetir. Ayrıca; Bölgede kamu, özel sektör ve STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, iş ve yatırım imkanlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtılarak bölgeye yatırım çekilmesi, yatırımcılara teknik
bilgi desteği verilerek danışmanlık yapılması, planlama ve
proje geliştirme kapasitesinin arttırılması, desteklenen proje
ve faaliyetlerin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanması,
ulusal/uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak ortak projelerin geliştirilmesi Ajansımızın çalışmaları arasındadır.
Tüm bu çalışmalarını bölgenin önde gelen özel sektör, STK
ile kamu kurum ve kuruluşlarıyla koordinasyon içinde şekillendiren Ajansımız böylece yerel dinamikleri de göz önünde
bulundurmaktadır.
Ajansımız faaliyetlerini, “Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm odağı Güney
Ege” vizyonu doğrultusunda yürütmektedir. Bu kapsamda;
turizmde çeşitliliğin artırılarak dört mevsime yayılması, üretimde yüksek katma değerli ve yenilik odaklı dönüşüm, sürdürülebilir çevre ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi Ajans
için öncelikli gelişme alanlarıdır.



Yürüttüğünüz destek programları ve çalışmalar kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’da destek verdiğiniz
proje sayısı ve destek miktarları hakkında kısaca bilgi
verebilir misiniz?
Kuruluşundan bugüne kadar Güney Ege Kalkınma Ajansı,
Aydın’da 214 projeye 2019 yılı rakamlarıyla 63 milyon TL’lik
mali ve teknik destek sağlamış, yararlanıcıların eş finansma-

nıyla toplam 147 milyon TL’lik yatırım hacmi oluşturmuştur.
Teknik Destek Programı kapsamındaki projeler ile 4 bin 973
kişiye eğitim danışmanlık sağlayarak kurum ve kuruluşlarımızın kurumsal kapasitelerini artırmalarının yolunu açılmıştır.
Denizli’de ise yürüttüğümüz mali destek ve fizibilite desteği
programları ile 135 projeye 60 milyon 144 bin TL kaynak
sağladık. Böylece yararlanıcıların eş finansmanıyla Denizli’de
146 milyon 819 bin TL’lik yatırım hacmi oluşmuştur. Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal kapasitelerini
geliştirmeye yönelik eğitim ve danışmanlık hizmeti alabildikleri
Teknik Destek Programımız kapsamında gerçekleşen 188
proje ile de 9 bin 636 kişi çeşitli alanlarda eğitim almıştır.
Muğla söz konusu olduğunda destek programlarıyla 233
projeye 2018 yılının güncel rakamlarıyla 41,5 milyon TL’lik
destek sağlanmış, yararlanıcıların eş finansmanıyla Muğla’da
toplam 98 milyon 233 bin TL’lik yatırım hacmi oluşturulmuştur. Teknik Destek Programı kapsamında gerçekleşen 117
projeyle 6 bin 210 kişi çeşitli alanlarda eğitim almıştır.



GEKA'nın Aydın, Denizli ve Muğla’nın ekonomisine
ve kalkınmasına katkı sağlayan/sağlayacak çalışmalarından ve örnek projelerden bahseder misiniz?
Aydın’da kültür turizminin geliştirilmesi ve bu alanda küresel
rekabet gücünün artırılmasına önemli katkılar sağlayan Ajansımız, 2015 Yılı Alternatif Turizm ve 2018 Yılı Kültür Turizmi
Mali Destek Programları kapsamında Nysa, Tralleis, Magnesia, Kadıkalesi Anaia, Afrodisyas gibi tarihi alanlara 9 milyon
TL destek sağlayarak 14 milyon TL yatırım yapılmasının önünü açmıştır.
Aydın Ticaret Borsası tarafından yürütülen, Ajansımızca 3 milyon TL tutarında destek ödemesi öngörülen, 4.023.791 TL
toplam bütçeli “Aydın Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Soğuk Hava
Deposu” güdümlü projesi yürütülmektedir. Proje ile Aydın’da
güneş enerjili soğuk hava deposu yapılarak, soğuk muhafaza, şoklama, dondurarak muhafaza gerektiren yaş meyve ve
sebzelerin, etin, su ürünlerinin, işlenmiş gıda ürünlerinin depolanması, kalite ve pazarlama kapasitesinin artırılarak, ihracatın
geliştirilmesi amaçlanmaktadır.
Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülen
Ajansımız tarafından desteklenen “Sürdürülebilir Kalkınma
için ASTİM OSB Sürekli Eğitim Merkezi” projesi kapsamında
eğitim merkezi inşa edilmiştir. Merkezin bünyesinde oluşturulan Metal Boyacılığı ve Gaz Altı Kaynakçılığı atölyelerinde
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kanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi
odası başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu Başkanlığı ilgili mevzuat kapsamında Denizli’den başlayarak sırasıyla
Aydın ve Muğla valileri tarafından gerçekleştirilmektedir. Yönetim Kurulunda illerin önde gelen fikir liderlerinin yanı sıra
iş dünyasını temsilen ticaret ve sanayi odalarının yetkililerinin
bulunması, yönetimde ve uygulamada dinamik bir işleyiş
sağlamaktadır. Ajansı yerel ve uluslararası platformlarda kurumun icra organı da olan Genel Sekreter temsil etmektedir.

RÖPORTAJLAR
OSB üye firmalarının mevcut çalışanlarına yönelik meslek
edindirme, uzmanlık ve beceri kazandırma programlarını
kapsayan mesleki kurslar ve eğitimler verilmektedir. Böylece
proje ile bölgedeki işgücü verimliliğinin artırılması hedeflenerek bağlı bulunduğumuz Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
da 2019 yılı çalışma temalarından biri olan “Mesleki Eğitimin
Geliştirilmesi” konusunda bölgede önemli bir çalışmaya imza
atılmıştır.
Ajansımız tarafından desteklenen ve Türkiye’de ilk kez uygulanan Söke Ovası Akıllı Sulama Projesi ile sulamanın otomasyon sistemi ile teknolojik olarak yapılması sağlanmıştır. Ayrıca
proje sayesinde alansal verim ve ürün analizleri gerçekleştirilmiştir. Söke Ovası Akıllı Sulama Projesi, TÜSİAD ile Türk
Bilişim Vakfı (TBV) tarafından düzenlenen ve TBMM Başkanlığının himayesinde 2012 yılında gerçekleştirilen 10. E-TR
Türkiye Yarışmasında da ödül almıştır.

GüneyEge

Denizli tarih ve kültür turizmi, sağlık ve termal turizm, kayak,
yamaç paraşütü, balon, trekking ve bisiklet vb. alternatif turizm alanlarında zengin bir potansiyele sahiptir. Yürüttüğümüz
alternatif turizm programları kapsamında destek verdiğimiz
projelerle, Denizli’de Laodikeia ve Tripolis antik kentlerindeki
kültür varlıklarının korunması, sergilenmesi gibi hususlarda
iyileştirmeler yapılmasını sağladık. Bunun yanında antik çağlardan günümüze şehrin önemli ekonomik faaliyetleri arasında yer alan termal sağlık turizminde Denizli’nin uluslararası
marka haline gelmesi için Karahayıt bölgesinin canlandırılmasına yönelik projelere destek verdik. Çameli ilçemiz spor,
macera ve doğa turizmi alanlarında gerçekleştirdiği projelerle
bu alanda önemli yol kat etti. Çameli ilçemiz teknik destek
ile proje yazmaya başladı ve daha sonra hem kaymakamlık
hem belediye tarafından mali destek programlarından projeler destek almaya hak kazandı. Şu anda Çameli’de desteklerimizle ortaya çıkartılan Çameli Evleri, bisiklet rotaları ve
yamaç paraşütü pistleriyle ilçenin tanıtımı etkin bir şekilde
yapılmaya başlandı. Uluslararası yamaç paraşütü ve bisiklet
yarışmalarının düzenlenmeye başladığı Çameli, alternatif turizmin etkin şekilde gerçekleştirildiği bir konuma ulaştı.
Ayrıca destek verdiğimiz diğer projelerle Tavas Bozdağ’da
kayak turizmi için elverişli fiziki koşulların oluşturulması sağlandı. Bunların yanında kent merkezine yakın bir noktada yürütülen projeyle, Denizli yayla turizmi için cazip bir kent haline
getirildi. Özetle bakacak olursak, tasarladığımız mali destek
programları kapsamında desteklediğimiz tüm bu projelerle
bugün Denizli’nin alternatif turizm alanındaki çeşitliliği artarken

18

turizm alanında küresel rekabet gücüne de katkı sağlamış
olduk.
Denizli'nin ulusal ölçekte rekabet gücünün yüksek olduğu bir
diğer sektör de makine imalatı sektörüdür. Bu sektör teknoloji
düzeyinin orta-yüksek olması, yenilik ve gelişime açık olması ve diğer sektörler için lokomotif bir sektör niteliği taşıması
nedeniyle büyük önem arz etmektedir. Makine İmalatı Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması Sonuç Odaklı Programı bu doğrultuda bölgede makine imalatı sektöründe devlet
desteklerinden yararlanma, yenilik ve yatırım faaliyetlerini artırma amacıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda sektörel analizler, iyi uygulama örneği ziyaretleri, pazar araştırması, yatırım
olanaklarının belirlenmesi gibi alanlarda çalışmalar yapılması
öngörülmektedir.
MÖ 3000’lere kadar uzanan tarihi boyunca nice medeniyete ev sahipliği yapmış olan Muğla ise Akdeniz ile Ege’nin,

Muğla’da turizmin yanı sıra tarımsal üretim, su ürünleri, yat
imalatı, medikal turizm, yenilenebilir enerji, organik tarım, tarıma dayalı sanayi, tıbbi-aromatik bitki üretim-işleme sektörleri ile kozmetik sanayi sektörleri katma değeri yüksek uzun
vadeli yatırım alanlarıdır. Ajansımız “Yüksek Katma Değer ve
Yenilik Odaklı Üretim” çalışma ekseni kapsamında bölgede
yenilikçi projelerin hayata geçirilmesine önem vermektedir.
Kaynak aktardığımız yenilikçi projelere Muğla’dan örnek verecek olursak Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi’nin “Kozmetik
Ürünler Uygulama ve Araştırma Merkezi” projesinden bahsedebiliriz. Dünya’nın 3. büyük sektörü olarak bilinen kozmetik
ürün ve bitkisel üretim alanında Türkiye’nin de söz sahibi olabilmesi için Ajansımız projeye 304 bin TL kaynak aktarmıştır.
Proje eş finansmanlarla 538 bin TL’ye tamamlanmıştır. Çalışma kapsamında üretim için gerekli bitkisel ürünlerin önemli
bir bölümü çevre halkıyla işbirliğiyle oluşturulan ve oluşturulmaya devam eden üretim alanlarından karşılanacaktır. Projenin tamamlanmasıyla son ürün olarak elde edilecek kozmetik

ürünlerle, kullanılan bitkisel hammaddeye oranla önemli ölçüde bir katma değer sağlanması beklenmektedir.
Uluslararası Tasarım Vakfı Bodrum Şubesi’nin, 2014 yılı
Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programımız kapsamında
Ajansımızca desteklenen “Tasarım İşliği” projesi ile bölgenin
Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik ve yeniliğe dayalı girişimcilik
kapasitesinin artırılması yönünde adımlar atılmıştır. Proje; özel
sektör, üniversite, kamu kuruluşları ve sivil toplum kuruluşları
arasında işbirliğinin geliştirilmesi yönünde yapılan çalışmalar nedeniyle bu konuda örnek projedir.
Toplam bütçesi 691.635,62 TL olan projeye Ajansımız tarafından 518.726,71 TL
destek verilmiştir.
Türkiye’de örneğine az rastlanan projenin
kısaca amacı; Anadolu’ya ait değerleri
yeni bir bakış açısıyla, tasarımla pazarlanabilir bir hale getirmektir. Yani projenin
çıkış noktası sanatçılar, zanaatkarlar ve
tasarımcıları bir araya getirerek katma değerli
ürünlerin ortaya çıkmasını sağlayarak yenilikçi bakış açısıyla yerel kalkınmaya ivme kazandırmaktır.
Proje kapsamında, Muğla’nın Bodrum ilçesi Yalıkavak Mahallesi’nde bir Tasarım İşliği kurularak farklı eğitim ve deneyim
düzeylerinden tasarımcılar bir araya getirilmiştir. Böylelikle
tasarımcıların kendilerini geliştirmeleri ve fikir paylaşımında
bulunmalarına imkan oluşturacak bir ortam kurulmuştur. Üniversite-STK-sanayi işbirliği ile tasarımcıların tasarımlarının yaratıcı endüstrilere adapte edilmesi sağlanırken, tasarımcılar
ve ilgili endüstri arasında bir köprü vazifesinin kurulması için
adımlar atılmıştır. Tasarımcıların kendilerini ve vizyonlarını geliştirmelerine yönelik yerli ve yabancı eğitmenlerin katılımı ile
atölye çalışmaları ve farklı deneyimleri paylaşmaları yönünde
eşleştirme toplantıları düzenlenmiştir.
Tasarım İşliği Projesi kapsamında hayata geçirilen takı-deri-keçe, kilim, cam, seramik ve mutfak objelerinin, ulusal ve
uluslararası tanıtımının yapılması sağlanmaktadır.



Ajansınızın önümüzdeki dönem planladığı çalışmalar hakkında bilgi verir misiniz?
Ajansımız tarafından Bölgedeki paydaşlarının geniş katılımıyla
hazırlanan 2014-2023 Bölge Planı'nda Bölge'nin ana eksenleri; “Zengin ve Beşeri Sermaye, Güçlü Toplumsal Yapı”, “Yüksek
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yeşille mavinin buluştuğu noktadaki konumuyla Türkiye’nin
güneybatısından dünyaya açılan bir penceredir. Birçok medeniyetin izlerini taşıyan, mimarlık, sanat, bilim ve felsefede
antik dünyanın önemli merkezlerinden biri olan Muğla deniz,
kum, güneş turizminin yanında alternatif turizmde zengin bir
potansiyele sahiptir. 2010 yılından beri yürüttüğümüz destek
programları kapsamında özellikle alternatif turizm çeşitliliğinin
ve niteliğinin artırılması yolunda çalışmalara imza attık. Yamaç paraşütü, dalış, kite-sörf ve bisiklet vb. adrenalin sporlarında hayata geçirilen projelerle bugün Fethiye,
Dalyan, Gökova, Ula ve Marmaris yerli ve
yabancı sporcular için gözde destinasyonlar arasında yer almaktadır.
Karia ve Leleg antik yolları alternatif
turizm alanında verdiğimiz desteklerle bugün trekking rotası olarak turizme kazandırıldı. Knidos ve Stratonikeia antik kentlerinde yapılan restorasyon
ve kazı çalışmalarıyla Muğla’nın kültür ve
tarih turizminde cazip hale getirilmesi sağlandı. Köyceğiz ve Dalyan’da termal alanların sağlık turizmine elverişli hale getirilmesinin yanı sıra
diş sağlığı ve tedavisinde yürütülen bir başka projeyle Fethiye bu alanda turist çekmektedir. Kavaklıdere’de Yerküpe
ve Milas’ta Gökçeler mağaraları ile Ula’da Geyik Kanyonu
kaynak aktardığımız projelerle turizme kazandırılan alternatif
turizm rotalarıdır.

RÖPORTAJLAR
Katma Değer ve Yenilik Odaklı Üretim”, “Dört Mevsim Turizm”, “Yaşanabilir Mekânlar ve Sürdürülebilir Çevre” olarak
belirlenmiştir. Bu kapsamda Ajansımız “Yaşam kalitesi yüksek, yeniliğe dayalı üreten, doğasını koruyan, küresel turizm
odağı Güney Ege” vizyonu doğrultusunda çalışmalarına yön
vermektedir. Turizmde çeşitliliğin artırılarak dört mevsime
yayılması, üretimde yüksek katma değerli ve yenilik odaklı
dönüşüm, sürdürülebilir çevre ve sosyal kalkınmanın gerçekleştirilmesi Ajansımız için öncelikli gelişme alanlarıdır. Bu
çerçevede Ajansımız, bölge planı ve sektörel stratejiler ile
uyumlu olarak belirlediği stratejik tercihlerini destekleyecek
sonuç odaklı programları (SOP) uygulamaktadır. Sonuç
odaklı programlar kapsamında kaynakların stratejik alanlara kaydırılarak daha verimli ve etkin bir şekilde kullanılması
öngörülmektedir.
Bu kapsamda Alternatif Turizmin Geliştirilmesi, Üretici Örgütlerinin Güçlendirilmesi, Makine İmalatı Sektörünün Rekabet Gücünün Artırılması, Bölgedeki Öncü Gıda Ürünlerinin
Küresel Rekabet Gücünün Artırılması, Kurumsal Dönüşüm
ve Yerel Kalkınma Fırsatları alanlarında sonuç odaklı programlar yürütülmektedir. Öncelikli alanlarımız olan bu programlar doğrultusunda çağrılarımız dizayn edilmektedir.

GüneyEge

Ajansımız, 2019 Yılı Çalışma Programı'nda; Alternatif Turizmin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı ile kitlesel deniz
turizmi dışında kalan turizm türlerindeki potansiyelin kamu/
özel sektör yatırımları ve tanıtım faaliyetleri ile güçlendirilmesi,
bölgede konaklama yapan ziyaretçi sayısı ve ortalama konaklama süresinin artırılmasını hedeflemiştir. Üç yıllık program süresi içerisinde termal-sağlık, doğa ve kültür turizmi
öncelikli olmak üzere bölgedeki alternatif turizm olanaklarının ulaşılabilirlik, çekicilik ve tanınırlığının artırılmasına yönelik
faaliyetler gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. Bu doğrultuda
bölge genelinde alternatif turizm alanında yatırımcılara yönelik ön-fizibilite raporları oluşturulması, yurtiçi fuarlara katılım
sağlanması, güney ege turizm tanıtım portalının hazırlanması, ulusal ve uluslararası tanıtım faaliyetleri ile mali ve teknik
destek programları uygulanması gibi faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda Güney Ege Bölgesi Tanıtım Stratejisi hazırlık çalışmaları da tamamlanmak üzeredir.
Özellikle ara eleman açığı bulunan ülkemiz ve bölgemiz için
mesleki eğitimin sektörlerle uyumlaştırılması gerekmektedir.
Meslek lisesi mezunu gençlerin, iş piyasasında aranan ve
özellikle tercih edilir hale getirilmesi büyük önem arz etmektedir. Bu doğrultuda ilimizde gençlerin sektörlere ve iş hayatı-
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na hazır hale gelmesi için Ajansımız tarafından desteklenen,
“Denizli Mesleki Eğitimde Hedef 2023 Projesi”, “Üretimin
Temel Taşı Mavi Yakalılar”, “Meslek Lisesi Umudumuz İhracat Çıkış Yolumuz” gibi birçok proje özel sektör temsilcileri,
üniversite ve kamu kuruluşları koordinasyonunda başarıyla
yürütülmüştür. Bölgemizde mesleki eğitimin niteliğinin artırılması, öğrenci ve velilerde farkındalık oluşturarak eğitimin
teşvik edilmesini sağlayacak faaliyetlere paydaş kurumlarla
birlikte koordineli bir şekilde devam etmekteyiz.
Geçtiğimiz Şubat ayında Bölgemizdeki KOBİ statüsündeki
işletmelere yönelik toplam 30 milyon bütçeli Güçlü Sanayi
ve Temiz Üretim Mali Destek Programları'nı ilan ettik. Programın son başvuru tarihi olan 6 Mayıs 2019’da projeleri teslim aldık ve projeler değerlendirme aşamasına geçti. Aydın,
Denizli ve Muğla’nın kalkınmasına ivme kazandıracak ve firmalarımızın rekabet gücünü artıracak programlardan kısaca
bahsedecek olursak:
•

Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik toplam 25 milyon TL bütçeli Güçlü Sanayi Mali Destek Programı'nda; Güney Ege Bölgesi’nde yüksek katma değer ve
yenilik odaklı sanayi üretiminin artırılması, sektörlerin
rekabet gücünün geliştirilmesi amaçlanırken bu programa Bölgedeki KOBİ’ler başvuru yapabilecek. Yüksek
katma değerli ve yenilikçi ürünler üretilmesi ile tasarım
ve markalaşma kapasitesinin artırılmasına yönelik uygun projelere, Ajansımız tarafından asgari 100 bin TL
azami ise 750 bin TL destek sağlanacak.

•

Yine KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu Kar Amacı Güden İşletmelere Yönelik Temiz Üretim Mali Destek Programında ise; 5 milyon TL’lik bir bütçe temiz
üretimin bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için
kullandırılacak. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun
etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün
ve/veya enerji üretimi programın öncelikleri olacak. Bu
program kapsamında; projelere Ajansımız tarafından
asgari 100 bin TL azami ise 500 bin TL destek sağlanacak.

•

Son olarak 2019 yılında bölgede yapılacak kalkınmaya ilişkin önemli yatırımların analizine yönelik, 2 milyon
TL bütçeli Fizibilite Desteği ve kar amacı gütmeyen
kurumlara yönelik 1 milyon TL bütçeli Teknik Destek
Programı Ajansımız tarafından uygulanacaktır.

UZMAN GÖZÜYLE

AVRUPA’NIN ARAŞTIRMA
VE YENİLEŞİM VİZYONU

Hazırlayan: Nilay AKAY / Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi
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Çerçeve programlar; Avrupa’nın araştırma ve teknoloji geliştirme
kapasitesini güçlendirmek ve üniversite sanayi işbirliğini teşvik etmek amacıyla yürütülmektedir. Türkiye’den de katılım sağlanabilen
Ufuk2020 programı 80 milyar avroluk toplam bütçesi ile dünyanın en yüksek bütçeli sivil araştırma programıdır. Ufuk2020’den
sanayi kuruluşları, KOBİ’ler, bireysel araştırmacılar, üniversiteler,
araştırma merkezleri, kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve
uluslararası organizasyonlar faydalanabilmektedir.

Ufuk2020
Ar-Ge ve
İnovasyon
Programı



irmi birinci yüzyılda, araştırma geliştirme faaliyetlerinin önemi gittikçe daha derinden idrak edilirken; konu sadece
üniversite ya da üreticilerin gündemine girmekle kalmamış, ülkeler de bu alanda politika oluşturmaya başlamıştır. Avrupa
ülkelerinin bilim teknoloji politika ve uygulamalarının uyumlu hale
gelmesi için Avrupa Birliği’nde çalışmalar yürütülmüştür. Böylelikle, 1984 yılında “Avrupa Birliği Çerçeve Programı” uygulanmaya
başlamıştır. 2007-2013 yılları arasında 7. Çerçeve Programı yürütülmüştür. Ufuk2020 ise yedinci programın devamı niteliğindeki
Avrupa Birliği’nin yeni dönem Araştırma ve İnovasyon Çerçeve
Programı’dır.
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UZMAN GÖZÜYLE
Ufuk2020 programı 3 ana bileşenden oluşmaktadır. Bilimsel
mükemmeliyet öğesinin amacı bilimsel araştırma yeteneğinin
gelişmesi için araştırmacıların mevcut olan en iyi altyapılara
erişiminin desteklenmesidir. Endüstriyel liderlik ve rekabetçilik öğesi ise yeni iş sahaları
yaratılarak istihdam artışının sağlanması, Ar-Ge üzerine çalışan özel
sektör yatırımlarının ve yenileşim
üzerine çalışan KOBİ’lerin desteklenmesi amacıyla oluşturulmuştur.
Endüstriyel liderlik ve rekabetçilik
programı da toplumsal sorunlara çözümler programı da çok kültürlülüğü ve
ortak çalışmayı destekleyen programlar
olup başvuru yapılabilmesi için 3 farklı
program üyesi ülkeden 3 farklı kurumun
bir araya gelmesi zorunlu tutulmaktadır.

GüneyEge

Toplumsal sorunlara çözümler öğesi çok ortaklı
ve çok disiplinli araştırmalar vasıtasıyla toplumsal
sorunlara etkin çözümler getirilmesini amaçlamaktadır. Program kapsamındaki toplumsal sorunlar 7 ana başlıkta derlenmiştir:
•

Sağlık, demografik değişim ve refah,

•

Gıda güvenliği, sürdürülebilir tarım ve ormancılık, deniz,
denizcilik ve iç su araştırmaları ve biyo-ekonomi,

•

Güvenli, temiz ve verimli enerji,

•

Akıllı, temiz ve entegre ulaşım,

•

İklim değişikliği, çevre, kaynak verimliliği ve hammaddeler,

•

Değişen dünyada Avrupa-kapsayıcı, yenilikçi ve yansıtıcı
toplumlar,

•

Güvenli toplumlar-Avrupa ve vatandaşlarının güvenliğinin
ve bağımsızlığının korunması.

Ufuk2020 programı tüm Avrupa’da yeni araştırma alanları
için ortak bir gündem ve bunlar için bütçe yaratmakla kalmamakta, araştırmacıları bu vizyon doğrultusunda bir araya
gelmeye ve bilgi paylaşmaya teşvik etmektedir. Program
vesilesiyle yeni süreç ve teknolojilerin gelişmesi desteklenirken araştırmacıların rekabet seviyesi yükseltilmekte, kariyer
gelişimleri desteklenmekte, altyapılara erişimleri kolaylaştırıl-
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makta ve uluslararası tanınırlıkları arttırılmaktadır. Projeler vesilesiyle fikir üreticisi olan bilim insanları, teknoloji üreticileri
ve kullanıcılar bir araya gelebilmekte, sorunlar kısa zamanda
çok yönlü şekilde çözüme kavuşturulabilmektedir. Kilit aktörler ile üreticiler araştırma
ve geliştirme süreçlerinde beraber çalışmakta, böylelikle endüstriyel standart
ve düzenlemelere rekabet avantajı
sağlayacak şekilde erken dönemde
erişebilmektedirler. Ayrıca, doğası
itibariyle sonucu kesin olmayan ve
yüksek bütçe gerektirmesine rağmen
risk teşkil eden araştırma geliştirme projelerinin riski çoklu proje yürütücülüğü ile
paylaşılmış olmaktadır.
Avrupa Birliği (AB) Ufuk 2020
Programı'nın ulusal koordinasyonu ülkemizde TÜBİTAK
tarafından sağlanmaktadır. Türkiye’deki paydaşların Ufuk2020 Programı katılımını ve programa entegrasyonlarını artırmak
amacıyla ülkemizde TÜBİTAK koordinasyonunda "Turkey in
Horizon 2020" Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) yürütülmekte ve ayrıca çeşitli faaliyetler gerçekleştirilmektedir. Örneğin,
H2020 katılımını teşvik edici etkinlikler organize edilmekte,
proje ortağı bulunması çalışmalarına katkı sağlanmakta,
proje önerisi hazırlayan koordinatör adaylarına hazırlık aşamasında destek sağlanmaktadır. Ayrıca, H2020 programına katılan paydaşlara, proje yürütme aşamasında ihtiyaçları
doğrultusunda (finansal raporlama, proje çıktılarının yayılımı
gibi) destek olunmaktadır.
Ufuk2020 başvuru ve kazanan istatistikleri incelendiğinde
Avrupa Birliği Komisyon başarı ortalamasının yaklaşık %12,
Türkiye’nin ise yaklaşık %10 olduğu görülmektedir. Bir başka
deyişle Türkiye başarı ortalaması AB’ninkinden uzak değildir ve Ufuk2020 programında başarılı olma istatistikleri tüm
başvuru sahipleri için düşüktür. Ülkemiz başarı oranının yaklaşık olarak ortalama değerlerde seyrettiğini gören ancak
Türkiye’nin bu programdan faydalandığı destek miktarının
artmasını hedefleyen TÜBİTAK, başvuru niteliğinin olduğu
kadar niceliğinin de arttırılmasına yönelik faaliyetler göstermeye başlamıştır. Bu kapsamda, destek ve ödül programları
oluşturulmuş, böylelikle Türkiye’deki kamu ve özel sektörün
Ufuk2020 Programı’na katılımını artırmak ve programdan ülkemizin maksimum düzeyde faydalanmak hedeflenmiştir.

TÜBİTAK’ın UFUK2020 Kapsamındaki Ödülleri

Eşik Üstü Ödülleri; Ufuk2020’ye sunularak değerlendirilen ancak başarılı olmayan projelerden TÜBİTAK tarafından belirlenen eşiğin üstünde puan alan önerilere
verilen ödüldür. Eşik değerleri çağrı özelinde TÜBİTAK
tarafından değerlendirilir. Bu ödüller sadece devlet üniversitelerinin ve kamu kurum/kuruluşlarının başvurularına açıktır.

•

Başarı Ödülleri; Ufuk2020’ye sunularak değerlendirilen
ve hibe sözleşmesi imzalanarak desteklenen proje önerilerine yöneliktir. Başarı ödülünün %80’i proje yürütücüsü ve ekibine, %20’si ise (genel bütçe kapsamındaki
kamu idareleri hariç) proje yürütücüsünün kuruluşuna
ödenmektedir.

•

COST Aksiyonu Teşvik Ödülü; COST (European Cooperation in Science and Technology - Avrupa Bilim ve
Teknoloji İşbirliği) tarafından onaylanmış ve kontratı imzalanmış aksiyonlara yöneliktir. Ödül, ana teklif sahibi
konumun araştırmacılarına yönelik olup araştırmacıların
ödülden faydalanabilmeleri için Türkiye’de yerleşik kuruluşlarda görev yapıyor olmaları gerekmektedir.


•

TÜBİTAK’ın UFUK2020 Kapsamındaki Destekleri
Ufuk2020 Seyahat Desteği Programı: Ufuk2020 projesi
hazırlamak isteyen Türkiye’den proje yürütücüsü adaylarına, konsorsiyum oluşturmaları, proje geliştirmeleri, proje pazarları ve bilgi günlerini ziyaret edebilmeleri için verilen destektir. Destek sürekli başvuruya açıktır ve hangi
etkinlikler kapsamında seyahat desteğinden faydalanabileceği TÜBİTAK tarafından duyurulmaktadır. Bir proje
yürütücüsü adayı bir yılda azami dört seyahat için des-

tekten faydalanabilmektedir. 4 seyahatin ardından geçerli bir proje önerisinde ortak ya da koordinatör olarak
yer alana dek tekrar bu destekten faydalanamamaktadır.
•

Ufuk2020 Koordinatörlüğü Destekleme Programı: proje koordinatörü olmak isteyen Türkiye’deki paydaşların
nitelik ve niceliğini arttırmayı amaçlayan program 5 alt
destekten oluşmaktadır. Söz konusu alt destekler; proje yazma-sunma eğitimi desteği, proje yazdırma ve ön
değerlendirme hizmeti destekleri ile konsorsiyum kurma
amaçlı seyahat ve organizasyon desteklerini kapsamaktadır. Programdan faydalanabilmek için çağrı kapanma
tarihinden en az 2 ay önce başvuruda bulunmak gerekmektedir.

•

ERC Baş Araştırmacı Geliştirme Programı: Avrupa Araştırma Konseyi’ne (European Research Council-ERC)
proje sunmak isteyen baş araştırmacı adaylarının proje
hazırlama süreçlerindeki ihtiyaçlarının karşılanmasını hedefleyen program ile proje yazma-sunma eğitimi, proje
ön değerlendirme hizmeti alımı ve ERC mülâkat eğitimi
destekleri verilmektedir.

•

Marie Curie Proje Ön Değerlendirme Desteği Programı: Marie Skłodowska-Curie Bireysel Araştırma Bursları
Ufuk2020’nin bilimsel mükemmeliyet öğesinin bir parçasıdır. Destek, bu bursun çağrısına başvuru yapacak
proje önerilerinin değerlendirme uzmanları tarafından
başvuru öncesinde incelenmesidir. Değerlendirme uzmanları gerekli iyileştirme ve düzeltmelerin yapılması ve
başvuru tamamlanana kadar geçen sürede başvuru sahibine danışmanlık hizmeti de vermektedir.

Kaynakça
TÜBİTAK Uluslararası İşbirliği Dairesi Başkanlığı, https://h2020.org.tr/tr, 15.05.2019.
Ufuk2020 Türkiye Projesi Resmi Sayfası, https://turkeyinh2020.eu/, 16.05.2019.
Avrupa Komisyonu Fon ve İhale Fırsatları, https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/horizon-dashboard,
15.5.2019.
T.C. Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, AB Programları Hibeleri, https://www.ab.gov.tr/101.html, 16.05.2019.
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PROJELER l Mali Destek Programı

KALİTE VE ZAMAN

GüneyEge

MAKSAN DİŞLİ MAKİNA TEKSTİL
SANAYİ ve TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
AYDIN

24

M

aksan Dişli Makina Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited
Şirketi tarafından 2014 yılı Yenilikle Dönüşüm Mali
Destek Programı kapsamında sunulan ve başarılı bulunan “Kalite ve Zaman” projesi ile işletmede üretilen ürünlerin en
kısa zamanda ve kaliteleri artırılarak Türkiye genelinde yayılmış
olan bayi ve müşterilere ulaştırılması amaçlanmıştır.
Ajansımız tarafından 651.188,75 TL destek verilen ve
1.304.730,50 TL toplam bütçe tutarı ile tamamlanan proje kapsamında CNC delik taşlama tezgâhı, CNC silindirik taşlama tezgâhı ve CNC torna tezgâhı alınarak işletmenin ürün işleyebilme
kapasitesi arttırılmıştır.

geka.gov.tr

Projenin tamamlanmasıyla birlikte işletme tarım ve otomotiv
sektörü araçlarını üreten fabrikalara dişli ve yedek parça vermeye başlamıştır. Ayrıca, havacılık sektöründe şanzıman üretimine
katkı sağlamıştır.
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PROJELER l Mali Destek Programı

SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA İÇİN
ASTİM OSB SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ

GüneyEge

AYDIN ASTİM ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
AYDIN
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A

jansımız 2015 yılı Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen “Sürdürülebilir Kalkınma için ASTİM OSB Sürekli
Eğitim Merkezi” projesi Aydın ASTİM Organize Sanayi Bölgesi tarafından yürütülmüştür. Proje ile ASTİM Sürekli Eğitim
Merkezi'nde verilecek meslek edindirme, uzmanlık ve beceri
kazandırma programlarını kapsayan genel katılıma açık kurslar ile üye firmalara özel düzenlenecek mesleki kurslar ve eğitimler aracılığıyla bölgedeki işgücü verimliliğinin artırılmasına
katkıda bulunulması hedeflenmiştir.

geka.gov.tr

Ajansımız tarafından 540.098,92 TL destek verilen ve
1.484.243,65 TL bütçe tutarı ile tamamlanan projenin 24
Ekim 2015 tarihinde başlayan uygulama süresi 24 Ocak
2018 tarihinde nihai ödemenin yapılmasıyla sona ermiştir.
Proje kapsamında 2 atölye, 1 eğitim salonu, 1 yönetici odası,
4 derslik, 1 eğitmen odası ve 2 teknik ofis barındıran Sürekli
Eğitim Merkezi binası yapılmıştır. Ayrıca, metal boyacılığı ve
gazaltı kaynakçılığı atölyeleri için makine teçhizat alımı, tefrişat
için mal alımı yapılmıştır. Böylelikle, derslikleri ve atölyeleri kullanabilecek olan ASTİM OSB üye firmaları mevcut çalışanlarına yönelik kendi şirket içi eğitimlerini gerçekleştirerek verimliliklerinin artırılabilecekleri bir eğitim merkezine sahip olmuştur.
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PROJELER l Mali Destek Programı

GüneyEge

TERMİK SANTRALLERİN BACA GAZI
SALINIMINI ENGELLEYEN MERMER ATIĞI
KALSİT İLE TEMİZ ÇEVRE VE ATIKLARI
EKONOMİYE KAZANDIRMA
ERMAŞ MADENCİLİK TURİZM SAN. ve TİC. A.Ş.
MUĞLA
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A

jansımız Çevre Mali Destek Programı kapsamında
desteklenen ve Ermaş Madencilik Turizm San. ve
Tic. A.Ş. tarafından yürütülen “Termik Santrallerinin
Baca Gazı Salınımını Engelleyen Mermer Atığı Kalsit ile Temiz
Çevre ve Atıkları Ekonomiye Kazandırma” projesinin amacı,
Yatağan ilçesi sınırlarında ciddi bir çevre kirliliğine sebep olan
mermer atıklarının değerlendirilmesidir. Mermer atıkları yeniden kırma işlemine tabii tutularak, mermer taşlarının kimyasal
bileşimi olan kalsit (kalsiyum karbonat) haline getirilmesi ve
bu kalsitin çevrede bulunan termik santrallerin baca gazlarının salınımını engelleyen yeni bir ürün olarak kullanılması
yoluyla bölgedeki çevre kirliğinin azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca kalsit, termik santral bacalarından çıkan kükürt ve
florun arındırılmasında etkin rol oynamasından dolayı, hava
kirliliğine sebep olan unsurların azaltılmasını da sağlamaktadır. Proje vesilesiyle bölgede yoğun olarak görülen çevre kirlenmesine sebep olan mermer atıklarının azaltılması ve hava
kirliliğine sebep olan termik santrallerin baca gazının temizlenmesi sağlanmaktadır.

geka.gov.tr

Firma, proje kapsamında kırma grubu besleyici haznesi, çeneli kırıcı, bant konveyör, sekonder tersiyer kırıcı ve primer
darbeli kırıcı makinelerinin satın alımını gerçekleştirip mermer
atıklarını kalsite dönüştüremeye başlamıştır. Proje genel olarak hedeflerine ulaşmıştır.
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HABERLER

AJANSTAN HABERLER

BODRUM YAT İMALAT
SEKTÖRÜ, AJANSIMIZ VE
BODTO İŞBİRLİĞİYLE
AVRASYA BOATSHOW
FUARI’NDA TANITILDI
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İ

stanbul CNR Expo Yeşilköy’de 23 Şubat – 3 Mart 2019
tarihleri arasında düzenlenen “CNR Avrasya Boat Show –
14. Uluslararası Deniz Araçları, Ekipmanları ve Aksesuarları Fuarı”nda, Bodrumlu yat imalat sektörü temsilcileri, Bodrum standında sektörlerinin ve firmalarının tanıtımını yaptılar.

Bodrum standında sektörün seçkin yat denizcilik firmaları
katılımcı olarak stant açarken; yat imalatı, bakım-onarımı, dizaynı, charter ve acentecilik gibi konularda sunulan hizmetler
ziyaretçilere anlatıldı. Ayrıca stant alanında çeşitli ebatlarda
tekneler denizcilik meraklılarının incelemeleri için teşhir edildi.

Ajansımız, Güney Ege Bölgesi’nde turizm ve diğer lokomotif
sektörlerin tanıtımında özel sektör, kamu kuruluşları ve sivil
toplum kuruluşları arasında işbirliği sağlayarak ortak tanıtım
faaliyetleri yürütmektedir. Bu amaçla, bölgede yüksek gelir
grubundan turist çeken ve 12 ay devamlı gelir sağlayan bir
sektör olan yat imalatının uluslararası bir fuarda tanıtılması
için dördüncü kez sektörün fuarda yer alması sağlanmıştır.
Ajansımız, üretiminin %80’i ihracata yönelik olan, nitelikli işgücü ve teknolojik donanıma dayalı yat imalatı sektörünün
rekabet gücünün artmasına yönelik faaliyetlerine T.C. Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda devam etmektedir.

Muğla’nın Bodrum ilçesinin
yat imalat sektörünün
tanıtılması amacıyla,
Bodrum Ticaret Odası’na
üye sektör temsilcileri
Ajansımız işbirliğiyle
dünyanın 2’nci en büyük
denizcilik fuarı olan
CNR Avrasya Boat
Show Fuarı’na
katılım sağladı.

ekipmanlar, aksesuarlar, su sporları ve balıkçılığa dair birçok
ürün ziyaretçilerle buluştu. Geçtiğimiz yıllarda sektör hacminin artmasına katkı sağlayan fuar vesilesiyle bu yıl %20 daha
fazla ticaret yapılması öngörülmektedir. CNR Holding kuruluşlarından Pozitif Fuarcılık’ın Deniz Endüstrisini ve Denizciliği Geliştirme Derneği (DENTUR) işbirliğinde organize ettiği
CNR Avrasya Boat Show; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, KOSGEB ve İMEAK
Deniz Ticaret Odası tarafından desteklenmektedir.
Stant alanında bölgeyi temsilen yer alan toplam 8 firmanın
temsilcileri fuarın markalarının tanıtılması açısından kayda
değer bir prestij vesilesi olduğunu belirttiler. Bu kulvarda en
iyi yurt içi fuar olarak niteledikleri CNR Avrasya Boat Show’da
ziyaretçilerle bir araya gelerek kendi ürünlerini tanıtmakla kalmayıp bölgenin ve Bodrum’un da imalat sektöründeki tanıtımına hizmet ettiler.

23 Şubat 2019 tarihinde açılışı gerçekleştirilen fuarın en
önemli etkinliklerinden olan SEA TALKS’ta bu yıl Hülya Leigh, Mert Gökalp, Tunç & Julie Aytunç, Murat Tuğsuz, Cumhur Gökova ve Savaş Karakaş ziyaretçilerle bir araya geldi.
geka.gov.tr

CNR Avrasya Boat Show’un 85 bin metrekarelik alanında,
yat, süper yat ve mega yatların yanı sıra motor yat, yarış
tekneleri, katamaran, yelkenli deniz araçları, gezi tekneleri,
sürat tekneleri, jetskiler, ribler, flyboard, kano, şişme bot,
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PROJELER l Doğrudan Faaliyet Desteği

AYTO BİLİŞİM PROJESİ
(AYTOBİL)
AYDIN TİCARET ODASI
AYDIN

A

ydın Ticaret Odası tarafından 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği
kapsamında sunulan ve başarılı bulunan “AYTO Bilişim Projesi (AYTOBİL)” ile Aydın Ticaret Odası envanterinin güncellenerek internet
ortamına aktarılması hedeflenmiştir. Bunun yanısıra, Aydın’da üretilen tüm
ticari ürünlerin kayıt altına alınması, e-ticaret portalının oluşturulması, e-imza
uygulamasının başlatılması ve mobil uygulamalarla hizmet erişimi amaçlanmıştır.

GüneyEge

Ajansımız tarafından 82.368,72 TL destek verilen ve 123.900 TL bütçe ile
tamamlanan proje kapsamında internet portalı hizmet alımı yapılarak Aydın
Ticaret Odası’nın tüm hizmetlerinin ve veri tabanının internet ortamına aktarılması sağlanmıştır.
Projenin tamamlanmasıyla Aydın’ın ticari envanteri çıkarılmış olup sadece işletme sayıları değil işletmelerin ürettiği hizmet ve ürünler hakkında doğru bilgi
elde edilmesi de sağlanmıştır.
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AYTO'nun
internet sayfasına
buradan
ulaşabilirsiniz.
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AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

TEKSTİL SEKTÖRÜNDE TEMİZ
ÜRETİMİN YAYGINLAŞTIRILMASI
HAREKETİ BÜYÜYOR

Güney
Ege Kalkınma
Ajansı’nın, WWF
Türkiye işbirliğiyle
gerçekleştirdiği
“Büyük Menderes’te
Temiz Üretim Zamanı”
hareketinin yankıları
devam ediyor.

GüneyEge

A

jansımız, WWF Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) ile işbirliği içerisinde “Büyük Menderes’te Temiz
Üretim Zamanı” hareketi kapsamında “Tekstil Sektöründe Temiz Üretim’in Yaygınlaşması” çalışmaları gerçekleştirmektedir. Ajansın yerel ortak olarak hareket ettiği çalışma
kapsamında tekstil markalarının temiz üretim konusunda artan taleplerinin karşılanması ve Denizli’nin küresel ölçekte rekabetçi gücünün korunması için temiz üretim dönüşümünün
hızlanmasının yanı sıra Büyük Menderes Nehri’nde kirliliğin
önüne geçilmesine katkı sağlanması da amaçlanmaktadır.
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Büyük Menderes Havzası’ndaki kirliliği önlemek açısından en
önemli girişimlerden biri olan hareket ile temiz üretim, üretimde verimliliğin artırılması ve aynı anda hem çevresel hem de
ekonomik faydanın sağlandığı bir uygulama hedeflenmektedir. Çalışma çevresel kaygıların yanı sıra; doğal kaynakların
korunması, endüstriyel verimlilik ve tabii ki ekonomik kalkınma gibi pek çok farklı alana da hitap etmektedir. Sadece
Büyük Menderes Nehri’nin değil, tüm nehirlerin kirlilik sorununun çözümü temiz üretim dönüşümünden geçtiği için çalışma aynı zamanda bir örnek model niteliğindedir.

WWF-Türkiye işbirliği ile yürütülen temiz üretim yaygınlaştırılması çalışmalarının ilerleyen safhasında Aydın’da yapılabileceklerin değerlendirilmesi amacıyla paydaşlarla görüşmeler
yapılarak fikir alışverişinde bulunulmuştur. Aydın’da konuyla
ilgili gerçekleştirilebilecek faaliyetlere ilişkin yol haritası oluşturulmasına yönelik çalışmalara başlanmıştır.
Örnek temiz üretim uygulamaların artırılması için faaliyetler
devam etmekte olup 26 Mart 2019 tarihinde İstanbul’da
“Tekstil Sektöründe Su Koruyuculuğu Toplantısı” gerçekleştirilmiştir. Toplantıda temiz üretim ile ilgilenen marka temsilcileri ile temiz üretim faaliyetleri gerçekleştiren üreticiler
tekstil sektöründe temiz üretimin yaygınlaşması amacıyla
bir araya gelmiştir. Toplantıya toplam 25 yerel ve uluslararası marka katılım sağlamıştır.

“Büyük Menderes’te Temiz Üretim
Zamanı” hareketi kapsamında 7 değişim
öncüsü tekstil üreticisi toplam 6,5
milyon avro yatırım yapmıştır ve
1,5 milyon m3 su tasarrufu sağlanmıştır.
Değişim öncüsü firma sayısının 19’a
çıkması ile 3 milyon avro ek yatırım
gerçekleşmesi beklenmektedir.

Ajansımızın 2019 yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında Kar
Amacı Güden İşletmelere yönelik Temiz Üretim Mali Destek
Programı ilan edilmiştir. KOBİ’lerin uygun başvuru sahibi olduğu programda; 5 milyon TL’lik bir bütçenin temiz üretimin
bölgede yaygınlaştırılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması amacıyla uygun projeler için kullandırılması hedeflenmektedir. Atıkların kaynağında azaltılması, suyun etkin kullanımı ve atıklardan yüksek katma değerli ürün ve/veya enerji
üretimi programın öncelikleri arasında yer almaktadır.
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Tekstil Sektöründe Temiz Üretimin Yaygınlaştırılması Hareketi kapsamında Ajansımız işbirliğinde ilk etapta, Denizli’de
konuyla ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla 3 Mayıs 2018
tarihinde bir basın toplantısı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, 24
Eylül 2018 tarihinde H&M Grup ve WWF Türkiye (Doğal
Hayatı Koruma Vakfı) ve Ajansımız işbirliğinde hazırlanan
“Tekstil Sektöründe Temiz Üretim Rehberi”nin tanıtım toplantısı düzenlenmiştir. Tanıtım toplantısının ardından 25 Eylül 2018’de; Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde "Tekstil
Sektöründe Sürdürülebilirlik ve Temiz Enerji Eğitimi” organize edilerek katılımcılara yenilenebilir enerji, tekstil sektöründe enerji tüketimi ve enerji verimliliği, sektör spesifik
enerji verimliliği fırsatları ve önlemleri ile rehber hakkında bilgi verilmiştir. 70’in üzerinde katılımcının iştirak ettiği eğitimden faydalan firma sayısı yaklaşık 30’dur. Eğitim vesilesiyle
firmaların bilgilendirilmesinin yanı sıra temiz üretim yatırımlarının karlılığı izah edilerek bu alanda gerçekleştirecekleri
yatırımlar teşvik edilmiştir.

PROJELER l Teknik Destek

AYDIN TİCARET BORSASI'NDA
BİLGİ-BİLİŞİM TEKNOLOJİSİ DÖNÜŞÜMÜ

GüneyEge

AYDIN TİCARET BORSASI
AYDIN

A

jansımız 2013 yılı Teknik Destek Programı kapsamında; Aydın Ticaret Borsası tarafından sunulmuş olan “Aydın TB'de Bilgi-Bilişim Teknolojisi
Dönüşümü” projesine destek sağlamıştır. Aydın Ticaret
Borsası’nda bilgisayar tabanlı bilişim sistemlerinin; yazılım
uygulamalarının ve bilgisayar donanımlarının incelenmesi
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ve kurumsal alt yapının geliştirilmesi amacıyla 8 günlük bir
eğitim düzenlenmiştir. 8 kişi borsa personeli, 14 kişi de
meclis üyesi olmak üzere toplam 22 kişinin aldığı eğitim
sonucunda güvenli bilgiye ulaşmak garanti altına alınmış,
yazılımlar sayesinde iş yükü azalmış, personel için farkındalık oluşmuş ve kurumsal kapasitede artış sağlanmıştır.

ÇALIŞANLARA
YÖNELİK MESLEKİ
VERİMLİLİK VE YENİLİKÇİ
UYGULAMALAR
DENİZLİ ORGANİZE
SANAYİ BÖLGESİ
DENİZLİ

ulusal ve küresel ekonomiye gerçek katkılarını sunabilmeleri için vizyon ve misyon hedefleri tanımlaması sağlanmıştır.
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A

jansımız 2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında; Denizli Organize Sanayi Bölgesi tarafından
sunulmuş olan “Çalışanlara Yönelik Mesleki Verimlilik ve Yenilikçi Uygulamalar” projesine destek sağlanmıştır. Proje ile Denizli Organize Sanayi Bölgesi’nde yer
alan firmalarda görev yapan 20 çalışana 4 gün boyunca,
çalışan ve işgücü piyasası arasındaki bağın güçlendirilmesi; piyasanın beklenti ve ihtiyaçlarına uygun istihdam
sağlanması, iş gücü geliştirilmesine dayalı mesleki eğitimler ile bölgede yenilikçilik fırsatları oluşturmak, yenileşim potansiyelini harekete geçirmek ve bu amaçla ilgili
paydaşların buluşmalarını ve işbirliklerini sağlamak hedeflenmiştir. Eğitim sayesinde fabrikaların sürekli büyümesi,
gelişmesi; işletmelerin kendini yenilemesi, değişime ayak
uydurması; işletme çalışanlarının ve katılımcıların yerel

PROJELER l Teknik Destek

NETCAD EĞİTİMİ İLE
TAŞKIN KONTROL
PROJELERİNDE
UZMANLAŞIYORUZ
DSİ 21. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
MUĞLA

A

GüneyEge

jansımız 2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında
DSİ 21. Bölge Müdürlüğü tarafından sunulmuş olan “Netcad Eğitimi ile Taşkın Kontrol Projelerinde Uzmanlaşıyoruz” projesine destek sağlamıştır. Muğla’da yapılan taşkın koruma
projelerinde Netcad programının aktif olarak kullanılması ile zaman kaybının azaltılması, böylece taşkın zararlarından yerleşim birimlerinin ve çiftçilerin (tarım arazilerinin) korunması hedeflenmiştir.
Proje ile 15 kurum çalışanına 10 günlük eğitim verilmiştir. Faaliyet
ile eğitime katılan teknik personeller Netcad yazılımı kullanarak
eğitimini aldıkları teorik ve uygulamalı tüm proje uygulamalarını
profesyonel düzeyde yapabilir seviyeye gelmişlerdir. Böylece kurumda çalışan personellerin teknik kapasitesi artırılmış, aynı zamanda nihai yararlanıcılara verilen hizmetin kalitesi zaman, hız ve
güvenilirlik açısından geliştirilmiştir.
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HABERLER

TEKNİK DESTEK
PROGRAMI
AJANSTAN HABERLER
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Teknik2 0Destek
Programı

Bu amaç doğrultusunda Teknik Destek Programının öncelikleri aşağıdaki
şekilde belirlenmiştir:
Öncelik 1: Kalite odaklı üreten, örgütlülüğü, verimliliği ve pazarlama
kapasitesi yüksek tarım sektörü oluşturulması
Öncelik 2: Turizminin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve
hizmet kalitesinin artırılması
Öncelik 3: Yenilik, markalaşma ve ihracat kapasitesi yüksek sanayi
dönüşümünün sağlanması
Öncelik 4:
artırılması
Öncelik 5:

Dezavantajlı grupların sosyal hayata entegrasyonlarının
Çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması

Öncelik 6: Kurum ve kuruluşların hizmet kapasitesi ve çeşitliliğinin
artırılması
Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama
yoktur. Tüm öncelikler bu destek programı kapsamında aynı öneme sahiptir.

PROGRAM BÜTÇESİ VE DESTEK KISITLARI
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için T.C. Güney Ege
Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2018 yılı bütçesinden tahsis edilen
toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL ’dir.

Deneyim
Öğrenme

Bilgi

Toplam Bütçe
1.000.000

Proje Başına
En Fazla
30.000

₺
Yetenek

Büyüme

SON BAŞVURU TARİHİ
28 Aralık
2018 -Birimi
Saat:18:00
Hazırlayan: Proje
Yönetimi
Yeterlilik

A

GüneyEge

jansımızın 17 Nisan 2018 tarihinde ilan ettiği ve bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından
önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği
nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası
ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamak amacıyla yürüttüğü 2018 Yılı Teknik Destek Programı başarıyla tamamlanmıştır.
Proje başına 30.000 TL’ye kadar destek verilebilmesi planlanan ve toplam program bütçesi 1.000.000 TL olarak belirlenen programa başvurular 28 Aralık 2018 tarihine kadar
devam etmiştir. Uygulama süresi en fazla üç ay olan ve kurumların meri mevzuata göre, hali hazırda uygulamaları zorunlu eğitimlerinin veya faaliyetlerinin desteklenmediği programın öncelikleri ise yanda belirtilmektedir:
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Eğitim
İleri Düzeyde Eğitim

•

Kalite odaklı üreten, örgütlülüğü, verimliliği ve pazarlama
kapasitesi yüksek tarım sektörü oluşturulması

•

Turizmin çeşitlendirilerek dört mevsime yayılması ve hizmet kalitesinin artırılması

•

Yenilik, markalaşma ve ihracat kapasitesi yüksek sanayi
dönüşümünün sağlanması

•

Dezavantajlı grupların sosyal hayata entegrasyonlarının
artırılması

•

Çevrenin korunması ve kirliliğin azaltılması

•

Kurum ve kuruluşların hizmet kapasitesi ve çeşitliliğinin
artırılması

2013 yılından bu yana sürdürülen
ve bölgemizdeki birçok kuruma
çeşitli konularda eğitimler
verilmesini sağlayan teknik destek
programı kapsamında 2018 yılında
başvuru sayıları aşağıdaki gibi
gerçekleşmiştir:


Denizli

Aydın

Muğla

Toplam

57

22

40

119

Yapılan başvuruların
değerlendirilmesi sonucu başarılı
bulunan projelerin illere göre
dağılımı ise aşağıdaki gibidir:


Aydın

Muğla

Toplam

37

13

23

73

Başarılı olan başvuru sahipleri incelendiğinde; proje
hazırlama eğitimleri, dış ticaret ve pazarlama ile kodlama eğitimlerinin daha yaygın olduğu görülmektedir.
Toplamda destek verilen 73 projeyle 2.357 kişiye
çeşitli alanlarda eğitim verilmiş, bu kapsamda Ajans
tarafından 683.278 TL harcama gerçekleştirilmiştir.
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Denizli

UZMAN GÖZÜYLE

BİLGİNİN TEKNOLOJİYE DÖNÜŞTÜĞÜ
ADRES: PAMUKKALE TEKNOKENT

GüneyEge

Hazırlayan: Prof. Dr. İlhan KÜÇÜKKAPLAN / Pamukkale Teknokent Genel Müdür Yardımcısı,
Pamukkale TTO Proje Yürütücüsü
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Teknokentler



Bir üniversite veya yükseköğrenim kurumu ya
da bir araştırma merkezi ile resmi ilişkiler kurmuş; içinde teknoloji kökenli firma ve işletmelerin oluşmasını özendirecek ve büyüyüp gelişmesine destek verecek biçimde tasarlanmış;
yönetimin ilgili firmalara teknoloji ve işletmecilik
becerilerinin transferi konusunda etkin uğraş
verdiği girişimlerin toplandığı yerdir. Teknokent;
sanayi ve üniversitenin arasında güçlü bağlar
kurarak araştırma, geliştirme ve yeni buluşlarla
teknoloji dünyasına dolayısıyla sanayiye kalkınma odaklı etkin üretim sağlayan merkezlerdir.

Teknolojik bilginin üretilmesi, üretilen bilgilerin ticarileştirilmesi,
üründe ve üretim yöntemlerinde ürün kalitesi ve standardın
yükseltilmesi, verimliliği artıracak ve üretim maliyetini düşürecek yeniliklerin geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin desteklenmesi, araştırmacılara iş imkânının sağlanması ve sanayinin rekabet gücünün artırılmasını amaçlayan teknokent
Denizli için önemli bir yatırımdır.

Pamukkale Teknokent

Pamukkale Üniversitesi, Denizli Ticaret Odası, Denizli Sanayi
Odası, Denizli Ticaret Borsası, Denizli İhracatçılar Birliği ortaklığı ile Denizli Belediyesi ve Denizli Valiliği tarafından desteklenen Pamukkale Teknokent’in temeli Aralık 2008’de atılmıştır.

2010 yılında faaliyete başlamış olup 2013 yılından itibaren
13.500 m2 alanda faaliyetlerine devam etmektedir.
Özellikle genç ve yeni işletmeleri geliştirmek amacıyla girişimci firmalara; ofis hizmetleri, ekipman desteği, yönetim
desteği, mali kaynaklara erişim, proje yazılımlarında destek,
bu projelerde mali kaynak bulunmasında yol göstericilik yapmaktadır. Ayrıca bu kişilere üniversite kütüphanesi, laboratuvar ve danışmanlık hizmetlerinde yardımcı olmaktadır.
Bünyesinde yer alan Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) teknoloji
geliştiricisi Ar-Ge kurum ve kuruluşları ile teknoloji kullanıcısı
sanayi şirketleri arasında bilgilendirme, koordinasyon, araştırmayı yönlendirme, yeni Ar-Ge şirketlerinin oluşturulmasını

teşvik etme, işbirliği geliştirme, fikri mülkiyet haklarının korunması, pazarlanması, satılması, fikri mülkiyetin satışından elde
edilen gelirlerin yönetilmesi konularında faaliyet göstermektedir. Özellikle üniversitede hocalarımız tarafından üretilen
bilginin pratiğe dönüştürülmesinde TTO; üniversite sanayi
işbirliğine aracılık ve hızlandırıcılık kapsamında büyük katkıda
bulunmaktadır.
Pamukkale Teknokent’te yer alan firmalar; yoğunlukla yazılım-bilişim sektöründe faaliyet gösterirken, ayrıca elektronik,
enerji, gıda sanayi, ilaç, imalat sanayi, inşaat, kimya, madencilik, medikal, medya ve iletişim, sağlık, tarım ve tekstil sektörlerinde de Ar-Ge çalışması yapmaktadır.

Grafik 1. Pamukkale Teknokent
Firma Sektörel Dağılımı

Firma Sayısı:

99

Ambalaj: %2,02
Bilgisayar ve İletişim Teknolojileri: %17,17

Elektronik: %8,08

Yazılım: %36,36

Ulaştırma ve Lojistik: %1,01
Telekomünikasyon: %1,01
Tekstil: %1,01
Sağlık: %7,07
Medya ve İletişim: %2,02

Medikal: %1,01



Teknokent’in Avantajları Nelerdir?

•

Ar-Ge faaliyetlerinden elde edilen gelirlere vergi muafiyeti
Teknokent sınırları içinde çalışan Ar-Ge personeli ve
akademisyen danışmanların ücretlerine %100 gelir vergisi muafiyeti
Teknokent sınırları içinde geliştirilen yazılım ürünlerinin
satışında %100 KDV istisnası
Teknokent bünyesindeki Ar-Ge personelinin SGK primi
işveren hissesine %50 muafiyet
Teknokent bünyesindeki Ar-Ge projelerinde kullanılmak

•

•
•
•

•

•

•

üzere alınan makine teçhizatta %100 KDV istisnası
Teknokent bünyesindeki Ar-Ge projelerinde kullanılmak
üzere ithal edilen makine ve teçhizatlarda %100 gümrük
vergisi istisnası
Teknokent bünyesinde temel bilimler alanlarından mezun Ar-Ge personellerinde asgari ücretin aylık brüt tutarlık kısmı için 2 yıl boyunca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
bütçesi desteği
Akademisyen ve öğrenci Ar-Ge firmalarına net kira bedeli üzerinden %20 indirim
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Enerji: %5,05
Geri Dönüşüm: %1,01
Gıda Sanayi: %1,01
İklimlendirme: %2,02
İmalat Sanayi: %3,03
İnşaat: %2,02
Kimya: %2,02
Madencilik: %2,02
Makine ve Teçhizat İmalatı: %5,05

UZMAN GÖZÜYLE
 Teknokent’e Nasıl
Başvururum?
4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri yasasının sağladığı destek ve muafiyetlerden faydalanmak amacıyla Pamukkale Teknokent’te y e r
almak için, başvurunun öncesinde Teknokent Süreç Yönetim Birimi ile görüşülür. Pamukkale Teknokent web sitesinde
“Başvurular” kısmında yer alan ve Bakanlık portalı ile entegre
çalışan Ar-Ge Portal Sistemi ön başvuru formu online doldurulur. Ön başvurusu Teknokent Süreç Yönetimi tarafından
şekli yönden incelendikten sonra onaylanan aday firma,
başvuru belgeleri ve imzalı proje çıktısı ile ilgili tüm belgeleri
Teknokent Süreç Yönetimi’ne teslim eder. Proje başvuru süreci tamamlanan firma için projenin alanıyla ilgili 2’si öğretim
elemanı, 1’i sektör uzmanı 3 kişilik bir hakem heyeti oluşturulur ve projenin değerlendirilmesi için belirlenen hakemlere
başvuru projesi için online hakemlik ataması yapılır. Uygun
tarih ve saatte projenin sunumu ve değerlendirilmesi için girişimci/ girişimci adayı ile hakem heyetinin buluştuğu toplantı
düzenlenir. Girişimci/ girişimci adayı tarafından proje kısaca
sunulur ve hakemlerin proje ile ilgili soruları (varsa) yanıtlanır.
Sonrasında girişimciden/ girişimci adayından müsaade istenir ve online hakem proje değerlendirme süreci başlatılır.
Değerlendirmenin sonucu Yönetim Kurulu kararı ile girişimci/
girişimci adayına bildirilir.

GüneyEge



Faaliyet Süreci

•

İstisna kapsamındaki çalışma sürelerinin hesabında bölgede geçirdikleri saat üzerinden hesap yapılır ve haftada
45 saatin üzerindeki ve ek çalışma süreleri bu hesaplamada dikkate alınmaz. Hak kazanılmış hafta tatili ve yıllık
ücretli izin süreleri ile 17 Mart 1981 tarihli ve 2429 sayılı
Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanun’da belirtilen tatil günleri gelir vergisi stopajı teşviki uygulamasında
dikkate alınır.
Firma, bölgede çalışan Ar-Gr personelinin ve %10’u oranındaki destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretlerinin her türlü vergiden istisna edilebilmesi için, bu personelinin listesini, görev aldığı Ar-Ge projelerini, projedeki
görev tanımlarını, nitelik ve çalışma sürelerini içeren aylık
Muafiyet Raporu’nu, faaliyete devam ettiği her ayın ilk 10
günü içerisinde doldurarak yönetici şirkete teslim eder.
Bölgedeki çalışma süreleri Personel Devamlılık Kontrol
Sistemi yoluyla yönetici şirket üzerinden takip edilir. Yönetici şirket, onayladığı personel listesini inceleme ve denetimlerde ibraz edilmek üzere saklar.
Firma Bakanlıkça belirlenen formattaki Yıllık Faaliyet Raporu’nu Bakanlık portalı ile entegre çalışan Argeportal
Sistemi üzerinden gerekli tüm bilgilerini güncelleyerek
oluşturacak ve mali müşaviri veya yeminli mali müşavirince onaylı bu bilgileri yönetici şirkete gönderecektir. Yönetici şirketin ıslak imzalı çıktı ile sistem üzerindeki bilgilerin
tutarlığına yönelik yaptığı kontrol sonrası bilgiler Bakanlığa
iletilecektir.
İlgili mevzuatta belirtildiği üzere, bilgilerin belirtilen süre
içinde gönderilmemesi halinde, bölgede girişimciler için
sağlanan muafiyetlerin devam edip etmeyeceğine yönelik inceleme yapılmasını sağlamak amacıyla Maliye Bakanlığı, Bakanlık tarafından bilgilendirilir.

•

•

Firma Sözleşme Süreci

Pamukkale Teknokent’te yer almaya hak kazanan şirket ile
kira sözleşmesi hazırlanarak karşılıklı imzalanır. Sözleşme
imzalanmasından itibaren faaliyetlerini sürdürdükleri sürece,
ilgili yasal mevzuatlara ve Yönetici Şirket tarafından belirlenen
hususlara uygun hareket etmeleri istenir.
• Pamukkale Teknokent bölgesindeki faaliyetlerinin 4691
Sayılı Yasa’da tanımlanan haklardan faydalanabilmesi
için firmaların Teknokent bünyesindeki birimlerinin Vergi
Usul Kanunu Madde 156’da tanımlandığı üzere “işyeri”
vasfında olması gerekmektedir. Henüz şirketi olmayan
girişimcilere şirket kurabilmeleri için adres yazısı verilir.
Pamukkale Teknokent’te yer alan birimlerinin SSK İşyeri
Sicil Kaydı ve Bölge Çalışma İşyeri Sicil Kaydı yapılarak
şirket kurulum süreci tamamlanır.
• Pamukkale Teknokent’te çalışacak muafiyet kapsamındaki tüm personelin SSK ve Bölge Çalışma kayıtlarında
işyeri olarak Pamukkale Teknokent birimi/şubesi gözükmelidir.
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4691 Sayılı Kanun Gereğince Firmalara 		
Uygulanacak Muafiyet ve İstisnalar
Firmalar ilgili mevzuat kapsamında aşağıda belirtilen muafiyet
ve istisnalardan yararlanabilir:
• Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu bölgedeki tasarım/ yazılım/ ArGe faaliyetlerinden elde ettikleri kazançları 31 Aralık 2023
tarihine kadar gelir ve kurumlar vergisinden müstesnadır.
• Bölgede çalışan ve bu Yönetmeliğe göre tanımlanmış ArGe ve destek personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri
31 Aralık 2023 tarihine kadar her türlü vergiden istisnadır.

Öğretim Üyelerinin Bölgede Çalışması

Teknokent Süreç Yönetimi Birimi/
TTO Modül 5 Sorumlusu

Web Sitesi Üzerinden Teknokent Ön Başvuru
Formunun Doldurulması

Aday Firma
Gerekli

 Formların
Süreç Yönetim

TÜBİTAK Destekli Proje mi?

Birimine
Teslim Edilmesi

Hayır
Proje Ücretinin Yatırılması



Sistem Üzerinden
Projenin Geri
Gönderilmesi



Hayır

Gerekli Formlar Süreç
Yönetimine Teslim Edildi mi?

Aday Firma

 PT-DK100-

ve Proje
Bilgi Formu





Hayır





Ar-Ge Portala Hakem Tanımlı mı?
Evet



Proje ve Hakemlerin İlgili Komisyona Atanması

Şartlı Kabul

Aday Firma





Hayır

Değerlendirme
Sonucu Olumlu mu?



 

Yönetim
Kurulu
Kararı

Süreç Yönetimi
Birimi Temsilcisi




Proje Değerlendirme Kurulu Ar-Ge
Portal Üzerinden Değerlendirme
Formunu Doldurur



Proje Red
Yazısı
Verilir

Aday Firma
Süreç Yönetimi
Birimi Temsilcisi

Projeye Uygun Hakemlerin Belirlenmesi
Hakemlerin
Portala
Tanımlanması


Evet



Yönetim Kurulu Kararının Çıkması



Proje Kabul Yazısı Firmaya Islak
İmzalı Olarak Verilir
Aday Firmanın Mevcutta
Şirketi Var mı?





Ar-Ge Portalda Aday
Firma Girişimci Firma
Olarak Revize Edilir.

Süreç Yönetimi
Birimi Temsilcisi



Aday Firmaya Şirket
Kurması İçin Adres Yazısı Verilir

Süreç Yönetimi
Birimi Temsilcisi



Şirket Belgeleri Teknokent Süreç Yönetimi
Birimine Teslim Edilir.


Kira Sözleşmesi Yapılarak
Firma Faaliyet Yazısı Verilir.

Aday Firma
Süreç Yönetimi
Birimi Temsilcisi


Firma Bölgede Faaliyete Başlar.

Teknoloji Transferi Nedir?

Teknoloji Transferi, yeteneklerin, bilginin, üretim metodolojisinin
ve örneklerinin kamu veya üniversiteler ile işletmeler arasında
transfer edilmesidir. Bu transfer işleminde amaç, bilimsel ve
teknolojik gelişmeleri yeni ürün, süreç, uygulama, malzeme
veya hizmet geliştirip yayabilecek geniş kitlelerin erişimine açmaktır.
Teknoloji Transfer Ofisleri (TTO), teknoloji transferi gerçekleştirme amacı ile kurulmuş, teknoloji transferinin gerçekleştirileceği
yapılar arasında arayüz fonksiyonu icra eden ofislerdir. Üniver-

siteler arası “Girişimcilik ve Yenilikçilik Endeksi”nde ilk 50’ye giren üniversitelere yönelik TÜBİTAK tarafından Teknoloji Transfer
Ofisleri’ni Destekleme Programı çağrısı açılmış ve 2013 yılından
itibaren teknoloji transfer ofisleri desteklenmeye başlanmıştır.
Pamukkale Teknokent Yönetici A.Ş.’nin birimi olan Pamukkale
TTO, Pamukkale Üniversitesi başta olmak üzere üniversitelerde
üretilen bilginin sanayiye aktarıldığı, ulusal ve uluslararası işbirliği
çalışmalarının yürütüldüğü bir ofis olarak faaliyetlerini sürdürmektedir.
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Ön Bilginin Alınması

 

•

Sorumlu



•

Süreç



•

Öğretim üyeleri için Teknokent’in “Proje Başvurusu ve
Kabul”, “Firma Sözleşme ve Faaliyet Süreci” ile 4691
Sayılı Kanun Gereğince Firmalara Uygulanacak Muafiyet ve İstisnalar” tanımlamaları geçerli olup öğretim
elemanları Üniversite Yönetim Kurulu’nun izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek amacıyla bu
bölgelerde şirket kurabilir, kurulu bir şirkete ortak olabilir
ve/veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler.
Kamu kurum ve kuruluşları ile üniversite personelinden Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari
personel olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları
kuruluşların izni ile sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilirler. Yarı zamanlı görev alan öğretim üyesi, öğretim
görevlisi, araştırma görevlisi ve uzmanların bu hizmetleri
karşılığı elde edecekleri gelirler, üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur. Sürekli olarak istihdam
edilecek personele kurumlarınca aylıksız izin verilir ve
kadroları ile ilişkileri devam eder.
İlgili mevzuat kapsamında, öğretim elemanlarından Bölgede yer alan faaliyetlerde araştırmacı ve idari personel
olarak hizmetine ihtiyaç duyulanlar, çalıştıkları kuruluşların izni ile Teknopark firmalarında sürekli veya yarı zamanlı olarak çalıştırılabilir. Öğretim elemanı çalıştıracak
firma tarafından, ilgili üniversitenin kendi iç mevzuatına
uygun olarak alınan izinler yönetici şirkete sunulur.
Ayrıca, öğretim elemanları üniversite yönetim kurullarının
izni ile yaptıkları araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek
amacı ile Bölgede şirket kurabilmekte, kurulu bir şirkete ortak olabilmekte ve/veya bu şirketlerin yönetiminde
görev alabilmektedirler. Bu kapsamda yapılan başvurularda da ilgili üniversitenin kendi iç mevzuatına uygun
olarak alınan izinler yönetici şirkete sunulmaktadır.



•

Teknokent Başvuru Süreci

UZMAN GÖZÜYLE
Şekil 1. Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisinin Modüler Yapısı

Eğitim, Tanıtım,
Bilgilendirme ve
Farkındalık

Destekleri

Ticarileştirme

İşbirliği

•

•

•

•

TTO’nun Hizmetleri
Ar-Ge yapan firmalara üniversite içerisinde alt yapı imkânları sunarak, üniversite-sanayi ilişkilerinin somut işbirliğine dönüşmesini sağlamak,
Teknoloji transferi için uygun ortam oluşturarak, üniversiteler, Ar-Ge çalışması yapan kurumlar, firmalar ve pazarlar arasında bilgi ve teknoloji akışını teşvik etmek ve
yönetmek,
Teknoloji yoğun üretim ve girişimciliği desteklemek, yeniliğe dayalı firmaların kurulması ve gelişimini kuluçka
destekleri ve akademik spin-off’lar vasıtası ile desteklemek,
Yüksek teknolojiye sahip alan, tesisler ve diğer katma
değerli hizmetleri sağlamak,

Şirketleştirme
Patent ve

Üniversite-Sanayi



Girişimcilik ve

 

 

Araştırma Projeleri

•

•
•

•

Ar-Ge ağırlıklı faaliyetlerle bölgesel ve yerel ekonominin
yeniden yapılanmasını sağlamak, yerel ekonominin verimliliğini ve krizlere karşı dayanıklılığını artırmak,
Küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeni ve ileri teknolojilere uyumunu sağlamak,
Teknolojik bilgi üretilmesi ve bilginin ticarileşmesi sürecinde, üniversitelerdeki akademik bilginin teknolojik
ürünlere dönüştürülmesini, firmaların ortak bir coğrafi
bölgeye toplanmasını, bunun neticesinde birlikte iş yapma maliyetlerinin düşürülmesini ve bilginin yeniliğe hızlı
dönüşümünü sağlamak,
Yüksek/ ileri teknolojiyi bünyesinde bulunduran yabancı sermayenin ülkeye girişini hızlandıracak teknolojik alt
yapıyı sağlamaktır.

Pamukkale TTO’nun TÜBİTAK Başarısı

GüneyEge

Pamukkale Teknokent bünyesinde teknoloji transferi çalışmaları 2012 yılında
başlamıştır. Pamukkale TTO, 2014 ve 2017 yıllarında TÜBİTAK-TEYDEB
1601 Teknoloji Transfer Ofislerini Destekleme Programı tarafından 2 kere
desteklenme başarısı göstermiştir.

TÜBİTAK Pamukkale TTO’ya 1.200.000 TL’lik
Programı kapsamında projesi geçen TTO’lara
hibe desteğinde bulunacak. Pamukkale
sertifika verilmiştir. TÜBİTAK Başkanı taraTÜBİTAK
Üniversitesi “Teknoloji Transfer Ofislerine
fından verilen başarı sertifikası Pamukkale
Pamukkale TTO’ya
Yönelik Hazırlık, Başlangıç ve KapasiTTO adına Pamukkale Üniversitesi Rektö1.200.000 TL’lik
te Artırımı Sağlanması ve Uygulanması
rü ve Teknokent Yönetim Kurulu Başkanı
hibe desteğinde
Çağrısı” kapsamında TÜBİTAK 1601
Sayın Prof. Dr. Hüseyin Bağ’a takdim edilDestek Programından yararlanmaya hak
miştir. Bu süreçte; Pamukkale Üniversitebulunacak.
kazanmıştır. Pamukkale Üniversitesi Teknosi’nin mevcut vizyonu ve stratejik hedeflerinin
loji Transfer Ofisi’nin yürüttüğü faaliyetler, 2 yıl
Teknoloji Transfer Ofisi’nin özelinde yeniden tarif
boyunca desteklenecektir.
edilmesi, üniversite birimleri ile teknoloji transfer ofisinin
TÜBİTAK’ta düzenlenen Teknoloji Transferi İş Modelleri Bililişkilerinin tanımlanması ve faaliyetler özelinde bir birlikteliğin
gi ve Deneyim Paylaşımı etkinliğinde TÜBİTAK-1601 2017
ve uyumun sağlanabilmesi amacıyla üniversite ile entegras-
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yonunu tamamlamıştır. Bu proje ile bilimsel çalışmaların nitelik
ve nicelik yönünden geliştirilmesi, üniversite-sanayi işbirliğinin artırılması, patent ve ticarileştirme faaliyetleri ile inovasyon temelli işletmelerin oluşturulmasıyla üretim sektörleri ve
üniversitelerin bir araya getirilerek ihtiyaçlarının karşılanması
amaçlanmaktadır. Bölgede teknoloji transferi hız kazanmakta
ve bu destekle girişimci adaylarına, sanayicilere, üniversite
akademisyen ve öğrencilerine yönelik destekleyici faaliyetler
düzenlenmeye devam edilmektedir.



2018 Yılında Katılım Gösterdiğimiz Bazı Etkinlikler

ISIF’18 Fuarı

Fuarda sergilenen tüm buluşlar uluslararası jüri kurulu tarafından değerlendirilmiş olup buluş sahipleri;
• M.Serhat DURAS, Okan KÜMÜŞ ve Egemen MERT
“Akülü Tekerlekli Sandalyeler için Isıtıcılı Muhafaza Kutusu” buluşu ile 1 altın madalya;
• Prof. Dr. Sevgi ÖZKAN ve Dr. Çiğdem AKDUMAN “Nanolifli Yüzeye Sahip Bir Topuk Aparatı”,
• Doç. Dr. Engin ÇETİN “Fotovoltaik Santrallere Yönelik
Dizi İzolasyon Hatası Tespit Cihazı”,
• Doç. Dr. Hidayet ARGUN “Doğal Mikroorganizmalar
Yardımı ile Atık Şeftali Posasından Karanlık Fermentasyon ile Hidrojen Gazı Üretimi”
• Arş. Gör. Mehmet DURAY ve Dr. Emre BAŞKAN “Pozisyon Duyusu Ölçüm Cihazı ve Ölçüm Yöntemi” başlıklı
buluşlar ile bronz madalya almaya hak kazanmışlardır.

TECH’N ROLL Etkinliğinde Pamukkale Teknokent Girişimcisinin Başarısı
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE), Teknopark İzmir ve
Atmosfer TTO tarafından 02-05 Ağustos 2018 tarihlerinde
gerçekleştirilen Tech’n Roll Teknoloji Kampı’nda, Pamukkale
Teknokent’ten Hunters Of Book girişiminin kurucusu Mehmet Kalaycı özel ödüle layık görüldü.
Fikirlerden yeni oluşumları çıkarmayı amaçlayan, Türkiye’nin
her yerinden öğrenci, mezun, teknoloji meraklısı herkesin
ücretsiz olarak katılabildiği Tech’n Roll teknoloji kampı etkinliğine en iyi 15 start-up (yeni girişimci) seçilirken, Pamukkale
Teknokent’ten Hunters of Book girişiminin kurucusu Mehmet
Kalaycı, İzmir Ticaret Odası tarafından 5.000 TL’lik özel ödüle layık görüldü. Seçilen start-up’lara 1 ay boyunca ücretsiz
mentörlük hizmeti verilirken, 2-5 Ağustos tarihlerinde 4 gün
boyunca katılımcılar için eğitimler, paneller ve workshoplar
düzenlendi.

geka.gov.tr

27-29 Eylül 2018 tarihlerinde gerçekleştirilen 3. İstanbul
Uluslararası Buluş Fuarı’na (ISIF’18), üniversitemizin ve
üniversitemiz akademisyenlerinin buluşlarının yatırımcılarla
buluşturularak buluşların bilinirliğine katkı sağlanması ve ticarileştirilebilmesi amacı ile Pamukkale Teknokent Yönetici
A.Ş./Pamukkale Teknoloji Transfer Ofisi tarafından 6 buluşla
katılım sağlanmıştır.

47

ÖRNEK UYGULAMALAR

DTO DENİZLİ’NİN
ÇEHRESİNİ TASARIMLA
DEĞİŞTİRİYOR
Hazırlayan: Ömer ALTINTAŞ / Denizli Ticaret Odası Özel Kalem ve Basın Sorumlusu

DTO, Tekstil Sektörüne Tasarımcı Yetiştiriyor
Denizli Ticaret Odası, eğitim maliyetlerini üstlenerek, şu ana kadar 4 farklı gruba
tasarım, yenilikçilik ve Ar-Ge konularında eğitim sağladı. Gruplar bilgi seviyeleri
ve çalıştıkları işlere göre başvuranlar arasından seçilerek oluşturuldu.
Özgün moda ve marka yaratma becerisine sahip, çağdaş sanat anlayışının
gereklerini anlayarak ülkemize uyarlayan, vizyon sahibi tasarımcılar yetiştirmek
ve tasarım, yenilikçilik ve Ar-Ge konularında Denizli Ticaret Odası üyesi işletmelerin bilgi eksikliğini gidermek amacıyla gerçekleştirilen desen ve tasarım eğitimlerinde, tasarım kavramı, puantilizm, görsel sanatlarda nokta ve çizgi, görsel
biçimleme öğeleri, denge, oran, ritm, renk, valör, leke, hacim, doku, ışık-gölge,
perspektif, tekstil ve moda tasarımı, deseni düz tam raport sistemine göre
çizme gibi konular işlendi ve uygulamaları yapıldı.

2016’da Toplam 40 Kişilik 2 Grup Mezun Oldu
2016’daki ilk etap eğitimin ardından kursu tamamlayan 40 kursiyerin tasarladığı kıyafetler, sunuculuğunu Özlem Yıldız'ın yaptığı defilede
görücüye çıktı. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) destekleriyle kurulan Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi’nde hazırlanan 20
tasarım, ünlü mankenler Didem Soydan, Ece Begüm Yücetan ve Sinem Sülün'ün de aralarında bulunduğu mankenler tarafından izleyicilerin beğenisine sunuldu. Özellikle Buldan beziyle tasarlanan kıyafetlerin büyük beğeni topladığı defilenin sonunda, 10 tasarımcıya
teşekkür belgesi de verildi.

GüneyEge

Tasarımlar, 2017’de de Defilede Sergilendi
Denizli Fashion Week, Büyük İlgi Gördü
Bir sonraki yıl 6 ay süren desen ve tasarım eğitimlerinin ardından tasarım eğitimi
katılımcılarının tasarım ve çalışmalarından oluşturulan koleksiyon, 24 Kasım 2017’de
Denizli Moda Haftası kutlamaları kapsamında bir defile düzenlenerek kamuoyuyla
paylaşıldı. Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından düzenlenen "Denizli Fashion Week"
etkinlikleri kapsamında, kursiyerlerin tasarladığı kıyafetler Elif Ece Uzun, Irmak Atuk ve Özge Ulusoy'un da aralarında olduğu ünlü
mankenler tarafından tanıtıldı. DTO Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi'nin yetiştirdiği genç tasarımcıların podyumda hünerlerini
sergilediği etkinlik, sektördeki girişimciler, yatırımcılar ve ilgili sivil toplum kuruluşlarından büyük ilgi gördü.
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DTO Başkanı Erdoğan: “Denizlimizi, Tasarımla Modada Ön Plana Çıkaracağız”
Bu tür çalışmalar ile Denizli’nin tasarım alanında ön plana çıkarılmasını planlandıklarını aktaran DTO Yönetim Kurulu Başkanı Uğur
Erdoğan, “Böylece, küresel rekabet gücünün artırılması ve sektör gelişiminin sağlanmasını hedefledik. Tasarımcılarımızın bölgede
istihdam edilmesine veya kendi işlerini kurmalarına katkı sağlanması da bu hedeflerimizin arasında. Bu eğitimler esnasında, tasarım
ve Ar-Ge Merkezleri olan firma ziyaretleri de gerçekleştirdik. Böylelikle, kursiyerlerin iş ortamları hakkında bilgi sahibi olmasını da sağladık. İstanbul Moda Akademisi’ni de ziyaret ederek, eğitimlerimizin kendileri tarafından akredite edilmesini talep ettik. Yeni projelerle
akreditasyon sürecinin ve verilen eğitimlerin kapsamının genişletilmesini planlıyoruz” dedi.

Hem Sınıfta Hem Fabrikada Eğitim
Denizli Ticaret Odası bünyesindeki Tekstil Yenilik ve Tasarım
Merkezi kursiyerleri, eğitim amaçlı olarak Menderes Tekstil’e
teknik gezi düzenledi. Kursiyerler, Menderes Tekstil’in Ar-Ge
ve Tasarım Merkezleri’ndeki yetkililerinden bilgi aldı. Onlara eşlik eden Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan, tekstil sektörünün ihtiyaç duyduğu nitelikte tasarımcılar
yetiştirdiklerini belirterek, “Denizli tekstili, uluslararası pazarlarda
ancak yenilikler ve özgün tasarımlar üreterek yer alabilir; rekabet edebilir. Biz de bu merkezimizle, tekstil sektörünün bu
alandaki ihtiyacını karşılamaya çalışıyoruz.” dedi.

Geleceğin Tasarımcıları, Menderes Tekstil’i
Ziyaret Etti

DTO, Yetiştirdiği Tasarımcı Adaylarına Teknik
Gezi İmkânı da Sağladı

6 aylık eğitime tabi tutulan kursiyerler, Denizli’nin köklü ve büyük
firmalarından Menderes Tekstil’in Ar-Ge ve Tasarım Merkezlerindeki çalışmaları inceleme fırsatı da yakaladı.

Denizli Ticaret Odası Başkanı Uğur Erdoğan, uluslararası piyasalarda rekabet edebilmek için yenilikler ve özgün tasarımlar
üretmek gerektiğini kaydetti.

Denizli Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Erdoğan’ın
da yer aldığı ziyarette, tasarımcı adaylarına Menderes Tekstil
Genel Müdürü Ali Atlamaz eşlik etti. Şirketlerinin Ar-Ge çalışmalarına önem verdiklerini ifade eden Atlamaz, “Günümüzde üretim yapmanın yanı sıra yeniliğe de açık olunması gerekiyor. Bizler
de bu kapsamda önemli çalışmalar yürütüyoruz. Denizli Ticaret
Odası’nın da Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi oluşturması, bize
göre çok yerinde bir karar. DTO’dan eğitim alan tasarımcılarımızı,
Başkanımız Sayın Uğur Erdoğan ile birlikte işletmemizde görmekten son derece mutluyuz.” dedi.

Başkan Erdoğan, “Kurduğumuz Tekstil Yenilik ve Tasarım Merkezi, Denizli’mizde tekstil sektörümüzün bu alandaki ihtiyacını
karşılama amacını taşıyor. Kursiyerlerimiz, odamızın 6’ncı katında bulunan merkezimizde gerek teorik gerekse uygulamalı eğitim aldı. Onları, Denizli’de Ar-Ge ve Yenilik Merkezi kuran
tekstil firmaları ile de buluşturduk. Bu tür teknik gezilerin, ufuklarını açtığına inanıyoruz. Bizleri ağırlayan ve büyük ilgi gösteren
Menderes Tekstil’e, sahiplerine ve idarecilerine çok teşekkür
ediyorum.” diye konuştu.
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Denizli’de ilk ve tek olan “Denizli Tekstil Yenilik ve Tasarım
Merkezi”, tekstil sektörü için tasarımcı yetiştirdi. Denizli Ticaret
Odası bünyesindeki merkezde eğitim gören 30 kursiyer, teorik
ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra ihracat ve istihdamı ile ön
planda olan firmalara giderek, ne yapacaklarını ve nasıl çalışacağını yerinde gördü.

AYDIN
DENİZLİ
MUĞLA

GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM

APİTERAPİ KENTİ MUĞLA
DOĞAL BİR
EKOLOJİK
TARIM VE
AGROTURİZM
BÖLGESİ

Hazırlayan: Şamil Tuncay BEŞTOY / Çevre ve Arı Koruma Derneği (ÇARIK)

GüneyEge

Her yıl Muğla’da konaklayan “yerli ve yabancı” yaklaşık üç
milyon kovanın kaç tanesinden bal dışı arıcılık ürünü hasat
ediyoruz? Kaç arıcımız asıl ya da yan ürün olarak bal dışı
arıcılık ürünleri üretimiyle ilgileniyor?
Bal doğrudan arının ürünüdür; arı zaten kendisi için yapar.
Müdahale etseniz de etmeseniz de yapar. Biz onun ürününe ortak oluruz. Daha fazla balı ve bal dışı arıcılık ürünlerini,
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elbette yine arıya ürettirmek için uygun ekipman ve teknikleri
kullanarak, aslında arıcı üretir; kovana polen ve zehir tuzağını
arıcı koyar, arı sütü üretmek için gerekli uygulamaları arıcı yapar. Geleneksel kovanların yerini “modern” kovanların almasının amacı da budur zaten. Arı bakıcılığının arıcılığa dönüştüğü
yer de burasıdır. Arı ile arıcı ortak bir üretim sürecinin tarafları
olurlar. Burada arıcının ustalığı bu süreci arının doğasına uygun müdahalelerle yönetebilmesindedir.

Sonuçta, şu anda daha çok ve asıl olarak balcıyız. Üstelik
sadece üretim miktarına bakan, tarımın diğer alanlarında olduğu gibi mono-kültürel tarımsal üretimi temel alan balcılarız.
Doğamızın ve elbette arılarımızın bize cömertçe sunduğu asıl
zenginliğin farkında değiliz. Üstelik bu topraklarda binlerce yıl
arıcılık yapmış ve arılardan, bitkilerden, doğamızdan şifa bulmuş atalarımızı da örnek almıyoruz.

Tarımsal üretimi karlılık esaslı çalışan bir işletme olarak gören
günümüzün tüm mono-kültürel tarımsal üretim faaliyetlerinde
olduğu gibi, endüstriyel arıcılıkta da girdi maliyetleri yüksek,
çıktı fiyatları düşüktür ve aradaki fark her geçen yıl daha da
artmaktadır. Burada işletmenin karlılığı sadece ürün miktarını
sürekli arttırmakla sağlanabilir ve sürdürülebilir. Ancak piyasa
koşullarında bunun da bir sınırı olduğundan, karlılığı sürdürebilmenin kaçınılmaz yolu girdi maliyetlerini düşürebilmektir.
Girdi maliyetinin yüksek oluşu birim kovandan elde edilen
karlılığı düşürmekte, sonuçta üreticiyi uygun olmayan, ürün
kalitesini olumsuz etkileyen bazı girdileri kullanmaya yöneltmektedir.
Oysa girdi maliyetlerinin düşürülmesinde en basit önlem arıcılığı doğal yöntemlerle yapmaktır, doğal tarım masrafsızdır.
Ama endüstriyel tarım diliyle “verim”, yani ürün, yani bal miktarı düşüktür. O halde artık, tam da bu noktada verimi miktarla değil, ballarımızın çeşit ve kalitesiyle, nicelikle değil nitelikle ölçeceğimiz bir anlayışa geçmemiz gerekiyor. Bir diğer
çözüm ise katma değeri yüksek apiterapik arıcılık ürünlerinin
üretilmesidir.
Ülkemizde arıcılık denince öteden beri büyük ölçüde bal
üretimine dayalı bir uğraşı akla gelmiştir. Arıcılık ürünleri üretiminin mevcut durumuyla ilgili resmi bir istatistiki veri yoktur.
Örneğin arı sütü üretimi ve diğer arıcılık ürünleri ülke arıcılığı

için oldukça yeni bir konudur. Üretim teknikleri, toplanması,
muhafazası ve işlenmesi ile kullanım biçimi hakkında yapılmış
araştırmalar yok denecek kadar azdır. Apiterapinin ülkemizde
de gelişip yaygınlaşması ile bu konudaki çalışmalar artacak
ve arıcılık ürünleri üretimine talep artacaktır.
Apiterapi ile ilgili en eski bulgular, Anadolu’da Çatalhöyük
kazılarında (MÖ 7000) saptanmıştır. Kovan varlığımız ve bal
üretimimiz rakiplerimiz arasında ilk sıralarda yer almasına karşın, arı ürünlerinin farkındalığı, üretimi ve kullanımı konusunda
henüz hedeflenen düzeyde olduğumuzu söylemek çok zor.
Birçok medeniyetin ocağı olan Anadolu, varsıl potansiyeline
karşın arı ürünlerinde gıda güvenliği ve iyi üretim uygulamaları
noktasında yasal mevzuatıyla tanımlanmış, üretim aşamaları
izlenebilir, içeriği ve etki mekanizması tanımlanmış ürün kullanımına uygun bir alt yapıya sahip değildir. Son yıllarda ülkemizdeki bazı arıcılar bireysel olarak sınırlı miktarda arı sütü,
polen ve propolis üretip pazarlamaktadırlar. Fakat bunların
üretim miktarı yeterli olmadığı gibi üretim tekniklerinde, toplanma ve nakil koşullarında ciddi eksiklikler ve sorunlar vardır.
Arılar; doğada bulunan bitkisel kaynakları kullanarak, doğanın dengesini sağlamanın yanında, bu kaynaklardan almış
oldukları ürünleri işleyerek, biz insanlar için şifa kaynağı besinler üreten olağanüstü böceklerdir.
Apiterapi, arıcılık ürünleriyle tedavi; arıcılık ürünlerinin bir ya
da birden fazla hastalığın önlenmesi ya da iyileştirilmesi amacıyla kullanılması şeklinde tanımlanabilir. İnsanların bir veya
daha fazla hastalık durumunu kontrol altına almak, sağlığını
korumak, hastalıklarını önlemek, iyileştirmek ve iyileşmeyi devamlı hale getirmek amacıyla arı ürünlerinin (bal, polen, arı
sütü, propolis, arı zehri, balmumu, arı havası, apilarnil, ana
arı larvası, arı ekmeği, arı sesi) bir araya getirilmesiyle uygulanan destek ya da tedavi yöntemidir. Apiterapi dünyada eski
çağlara kadar uzanan bir geçmişe sahiptir.
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Pazar için yapılan endüstriyel tarımsal üretim, piyasa koşullarına bağlı fiyat dalgalanmaları ve iklim değişikliğine bağlı
beklenmedik ürün kayıplarıyla karşı karşıyadır. Çiftçiler bu tür
sorunlar ile başa çıkabilmek ve gelirlerini arttırabilmek için çözümü kimyasal gübre ve ilaçlar ile makineleri ya da her ikisini
birden kullanarak uyguladıkları modern tarım yöntemlerinde
bulmaktadır. Ancak yapılan bu tür uygulamalar zaman içinde
tarımsal kaynakların azalmasıyla sonuçlanmaktadır. Sürecin
asıl ve daha önemli olumsuz etkisi, aile ve küçük tarım işletmelerine dayalı yerel kırsal ekonomilerin ve dolayısıyla kırsal
sosyo-ekonomik yapının çözülmesi ve tarımsal üretimin şirketleşmesidir.
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GÜNEY EGE’Yİ KEŞFEDELİM
birçok ülkeden daha fazla yaygınlaşmış ve gelişmiş olması
gerekir. Bitki çeşitliliği bakımından Dünya’nın ayrıcalıklı bölgeleri arasında gösterilen bu coğrafya, apiterapi için önemli bir
kaynaktır. Henüz yeterince farkına varamadığımız varsıllıkta
bir floraya sahip bu coğrafyanın yüksek yaylalarında, ovalarında ve binlerce hektar ormanlarında 9500 doğal bitki türü
yetişmektedir ve %35’i sadece Anadolu’da bulunan bu türlere her yıl 40 yeni bitki türü eklenmektedir. Türkiye’de yetişen
bu doğal bitki türlerinin yüzlercesi tıbbi değere sahiptir ve
bu uluslararası pazar için de önemli bir kaynaktır. Bu pazarın
hammadde ihtiyacının yerli arıcılarımızdan karşılanması hem
arıcılarımıza hem de ülke ekonomimize önemli kazanç sağlayacaktır.
Ülkemizde de Sağlık Bakanlığımız tarafından 27 Ekim 2014
tarih ve 29158 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamaları Yönetmeliği ile apiterapi
uygulamaları resmi statü kazanmış ve bu bağlamda apiterapik arıcılık ürünlerinin üretimi daha da önemli hale gelmiştir.

GüneyEge

Tıp ve sağlık hizmetleri sektöründe ülkemiz dünyada söz
sahibi olma yolundadır. Sağlık Bakanlığı geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarına yönelik sertifika programları
oluşturarak apiterapi konusunda çalışacak hekimler yetiştirmektedir.

Propolis üretimine ait güncel resmi kayıtlar mevcut olmamasına rağmen, dünya piyasasında yaklaşık olarak 200 ton
propolis ticaretinin yapıldığı tahmin edilmektedir. En çok propolis üreten ülkeler arasında Çin, Brezilya, Amerika, Avusturalya ve Uruguay bulunmaktadır. Japonya ise propolisin
işlenmesinde ve tüketilmesinde önde gelmektedir. Çin Halk
Cumhuriyeti’nde arı zehri tedavisi, çoğu hastane ve hekimler tarafından akupunktur tedavi bilgisi ile birleştirilerek uygulanmaktadır. Romanya apiterapi konusunda oldukça ileri
konumda olan bir ülkedir. Apilarnil (erkek arı larvası) ve ana
arı larvası burada bulunmuş ve geliştirilmiştir. Apilarnil ve ana
arı larvasının sağlık üzerine etkisi üzerine birçok çalışma yapılmıştır. Keza diğer arı ürünlerinin yaygın kullanımı bulunmaktadır.
Türkiye’de apiterapi henüz çok yeni olup ülkemiz hala bir apiterapi merkezine sahip değildir. Oysa apiterapinin ülkemizde
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Türkiye’nin değişik bölgelerinde, sahip oldukları floraya bağlı
olarak, farklı ballar üretilebilmektedir. Ülkemiz, bal verimi yüksek kır ve yayla çiçekleri, endüstri bitkileri (pamuk, kanola,
ayçiçeği), kekik, geven, hayıt, püren gibi çalı bitkileri, narenciye, elma, kiraz, badem gibi çok çeşitli meyveler, akasya,
kestane, ıhlamur, basralı kızılçam ormanları gibi doğal kaynaklar yönünden, arıcılık için son derece şanslı bir coğrafyadadır. Ülkemizde 2017 yılı toplam koloni sayısı Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 7.982.732 adet olup
83.467 arıcılık işletmesi bulunmaktadır. 2017 yılı bal üretimimiz ise 124.665 tondur.
Bal dışındaki diğer arıcılık ürünleri üretimi az miktarda olup
yaklaşık olarak yıllık 2 ton arı sütü, 1 ton propolis, 200 ton
polen üretimi bulunmaktadır. Diğer arı ürünlerinin talep açığı
ithalat yoluyla karşılanmaktadır. Yaklaşık olarak yıllık 21 ton
arı sütü ve 160 ton polen ithal edilmekte veya farklı adlar ve
yollarla ülkemize girmektedir. Çok zengin floral kaynaklarımızdan üretilmesi gereken ve dünyanın en zengin besin, aroma
ve tada sahip coğrafyasında üretim yapan arıcılarımızın üretiminde polen, propolis ve arı sütü üretimi yer edinememiştir.

Ayrıca, arıcılık kırsal kalkınmanın çok önemli bir lokomotifi durumundadır. Kaynak tüketimine neden olmayan, üstelik tam
tersine kaynak üreten bir üretim faaliyeti olması, günümüzde
arıcılığın önemini daha da artırmaktadır. Bununla birlikte arıcılık, doğaya zarar vermeden, hatta tam tersine sadece bu
yolla yapılabilen bir üretim olması sebebiyle, geleceğin en
önemli tarımsal üretim faaliyetlerinden biri olacaktır. Gıda üretimini arılar olmadan sürdürmek olanaksızdır.
Apiterapik arıcılık ürünlerinden bazıları yeterli eğitim, bilinç,
ekipman, yönetim ve koordinasyon oluştuğunda var olan
yapı içinde bile hemen kolaylıkla üretilebilecek potansiyeldedir. Polen, arı ekmeği (perga) ve propolis tuzaklar kullanılarak
var olan kovanlardan rahatlıkla elde edilebilir. Yine arıcılarımız
tıbbi olarak da değeri olan hayıt, püren, lavanta gibi monofloral balları üretmek konusunda yönlendirilebilir.
Arı sütü, arı zehri, erkek ve ana arı larvaları ve arı havası gibi
ürünler; daha teknik bir üretim süreci, ekipman ve koloni yönetimi bilgisi gerektirir. Üstelik bu ürünlerin üretimi, hasadı,
işlenmesi ve kullanımı; sadece gıda sektörünün değil, sağlık sektörünün de konusudur ve her aşamasında alanlarında
uzman bir ekibin ortak çalışmasını gerektirir. Bu bağlamda

sağlanacak yaklaşım değişimi, etkin ve yenilikçi sistemlerin
kurulması sonucunu doğuracaktır. Arıcılıkta balın yanında, arı
sütü, polen, propolis, arı zehiri gibi yeni ürünlerin yeterli ve
kaliteli üretimi ise Muğla arıcısı için yeni bir pazar yaratacak,
arımızın ekonomik kalkınmasının önü açılacaktır. Bu ürünlerin
piyasada yeterli ve bol olması yeni yeni apiterapi merkezleri
gibi sektörlerinin gelişmesine, buna bağlı olarak bilimsel çalışmalara ışık tutacaktır.
İşte bu noktada Muğla arıcılığı, coğrafi ve iklim kuşağı nedeniyle mevcut flora zenginliğini sağlık sektörüne taşıyabilmesinde avantaj yakalayabilir. Bu pazarın hammadde ihtiyacının
yerli arıcılarımızdan karşılanması hem arıcılarımıza hem de
ülke ekonomimize önemli kazanç sağlayacaktır.
Muğla’nın iklim yapısı nedeniyle hemen her sezon arıcılık
ürünleri üretimi yapılabilir. Şubat ayından itibaren çiçeklenme
başladığından Muğla arıcısı doğu illerinden daha erken dönemlerde üretime başlayabilmektedir. Baharın erken gelmesi
ile tabiattaki çiçeklenme; ‘paket’ arı, arı sütü, polen, apilarnil
ve özellikle arı zehri üretimi için bir avantaj olmaktadır.
Yine Muğla zengin florasıyla katma değeri yüksek mono floral
ve tıbbi nitelikte balların da üretimi için çok uygun bir bölgedir.
Bütün yıl boyunca narenciye ile başlayıp, püren ve harnupla
biten, arada kekik, adaçayı, hayıt gibi balları üretmek olanaklıdır. Bölgenin ekolojisine çok uygun tıbbi ve aromatik bitki üretimi de buna entegre edildiğinde; lavanta başta olmak üzere
tıbbi ballar da üretilebilecektir.
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Yukarıda da belirtildiği gibi arı sütü ve polen açığı için yılda
binlerce dolar tutarında döviz bu ürünlerin temini için ödenmektedir. Bu kadar zengin floral kaynağı olan bir ülke için arıcılık sektörünü polen, propolis ve arı sütü üretimine kanalize
etmek şarttır.
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ğinin düşük düzeyde olduğu daha önceki eğitim çalışmalarının sonuçlarında görülmektedir. Günübirlik sınıf eğitimleri
sahaya yansıtılamadığı için eğitim etkinliği düşüktür. Bu sebepten, oluşturulacak uygulama arılıklarında özellikle genç
arıcılarımıza yaparak, yaşayarak görsel ve uygulamalı arıcılık
ürünleri üretim teknikleri öğretilmelidir.
Muğla bu açıdan da daha başlangıçta avantajlı bir durumdadır. Kırsal aile tarımının yaygın, kırsal nüfusun hala yoğun
olduğu birkaç ilimizden biridir. Bu bağlamda arıcılık da hala
küçük aile işletmeleri tarafından yapılan yaygın bir tarımsal
üretim biçimidir. Muğla tam bir “Apiterapi Kenti”dir. Sadece
iklimi, doğası ve florasıyla değil, arıları ve arıcılarıyla da; çünkü bu tür arıcılık ürünleri için ideal üretim biçimi, tüm aile üyelerinin, hatta komşu birkaç ailenin ortaklaşa çalıştıkları küçük
aile işletmeleri modelidir. Büyük işletmeler bu ürünlerin üretimindeki çeşitliliğe, yerelliğe ve doğallığa uygun değildir.
Dünyada arıcılık ürünlerine yönelik pek çok tıbbi araştırma
olmasına karşın, ülkemizde konu ile ilgili tıbbi çalışmalar son
derece sınırlı kalmıştır. Günümüzde giderek doğal ürünlerle
beslenme ve yaşamın her alanında doğal ürünlerden daha
fazla yararlanma düşüncesi artarken, ülkemizde de arıcılık ürünlerinin üretimi, tüketimi ve tıpta kullanımı konularına
daha fazla önem verilmesi yerinde olacaktır. Bunun için de
sahadaki tüm aktörleri bir araya getiren ve çözüm üreten
stratejik bir plana, ülkesel bir politikaya gereksinim vardır.

GüneyEge

Muğla zengin florası ve uygun iklimi yanında kendi doğasına uyum sağlamış Muğla Çambalı Arısı ekotipine de sahiptir. Çambalı üretiminin merkezidir, ülke kovanlarının yarısı her
sonbahar Muğla’ya gelir. Muğla Çambalı Türk Patent ve Marka Kurumu’ndan coğrafi işaret tescili almıştır. Her iki yılda bir
alanında Apimondia’dan sonra en büyük kongre olan Muğla
Uluslararası Arıcılık ve Çambalı Kongresi düzenlenmektedir.
Gerek üniversite, gerek kamu ve gerekse sivil toplum kuruluşları olarak en geniş eğitimli ve organize insan kaynağına
sahiptir. Birçok ulusal ve uluslararası proje yürütülmüş ve yürütülmektedir.
Eğitim, ekonomik ve sosyal ihtiyaçların karşılanması için gereken nitelikli işgücünün yetişmesinde, kalkınma hedeflerine
göre değişen talep yapısına uygun beceri ve bilgilerin aktarılmasında, sağlıklı ve nitelikli istihdama hazır bir nüfusun oluşmasında önemli bir role sahiptir. Arıcılık ve arı ürünleri üretimi
ve gıda güvenliği eğitimlerinde, teorik bilgilendirmenin etkinli-
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2018 YILI

KALKINMA
AJANSLARI
YILI TEMASI:
PROJE
TEKLİF2019
ÇAĞRISI

Toplam Destek: 30.000.000 TL

MESLEKİ EĞİTİM

MALİ DESTEK PROGRAMI
(KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI PROJELERİNE YÖNELİK)

REFERANS NO: TR32/18/TUR

Toplam Bütçe : 20.000.000 TL
Asgari Tutar : 100.000 TL
Azami Tutar : 2.000.000 TL

MALİ DESTEK PROGRAMI
(KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)
REFERANS NO: TR32/18/KOOP

Toplam Bütçe : 10.000.000 TL
Asgari Tutar : 50.000 TL
Azami Tutar : 500.000 TL

SON BAŞVURU TARİHİ: 26 MART 2018 SAAT: 18 00
AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ
Ata Mah. Denizli Bulv. No:18
Aydın Ticaret Borsası Kat: 6
Efeler/AYDIN
Telefon: +90 256 211 0 216
+90 256 211 0 217
Fax: +90 256 211 0 213
aydin@geka.gov.tr

DENİZLİ MERKEZ
Pamukkale Üniversitesi TEKNOKENT Kat: 3
Çamlaraltı Mah. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67
20070 Pamukkale/DENİZLİ
Telefon: +90 258 371 88 44
Fax: +90 258 371 88 47
pyb@geka.gov.tr / info@geka.gov.tr

MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Şeyh Mah. Turgutreis Cad.
Belediye Kapalı Otoparkı Kat: 1
Menteşe/MUĞLA
Telefon: +90 252 213 17 92
+90 252 213 17 93
Fax: +90 252 213 17 82
mugla@geka.gov.tr

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 2 Nisan 2018 Saat: 1800
www.geka.gov.tr

Başvurular Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılacak olup, sistem üzerinden üretilen taahhütnamenin
teslim edilmesiyle tamamlanır. Ayrıntılı bilgi Ajans Resmi İnteret Sitesinde ve Başvuru Rehberlerinde bulunmaktadır. Başvuru
Rehberleri, Resmi İnternet Sitesinden, Ajans Merkezinden ve Yatırım Destek Ofislerinden temin edilebilir.
GuneyEgeKA

GuneyEgeKalkinmaAjansi

guneyegeka
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GüneyEge

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANI MEHMET NURİ
ERSOY BÖLGEMİZDEKİ ANTİK KENTLERİ VE
TURİZM PROJELERİMİZİ ZİYARET ETTİ
Kültür ve Turizm Bakanımız
Mehmet Nuri Ersoy, Aydın,
Denizli ve Muğla’da turizm
temsilcileriyle bir araya
gelerek sektöre yönelik
önemli açıklamalar yaparken,
Ajansımızın da destek verdiği
projelerin yürütüldüğü
Stratonikeia, Tralleis ve Laodikeia
antik kentlerini ziyaret ederek
çalışmaları yakından inceledi.
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ültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy 26 Mart
2019 tarihinde Muğla Valimiz Esengül Civelek’in eşliğinde Ajansımızın da 2 projeye destek verdiği Yatağan'da bulunan 3500 yıllık tarihe sahip Stratonikeia Antik
Kenti’ni ziyaret etti. Ajansımızın proje desteğiyle tekrar ayağa kaldırılan ve tamamlanan “Stratonikeia Beylikler Dönemi
Selçuk Hamamı”nı yakından gören Bakan Ersoy, 2018 Mali
Destek Programımızda desteklenmeye hak kazanan ve çalışmaları devam eden “Stratonikeia Tiyatrosu Düzenleme ve
Cavea ile Orkestranın Restorasyon Projesi”ni de yakından
inceledi. Bakan Ersoy, “Stratonikeia'da kazı çalışmalarını on
iki aya yayıyoruz. İkinci bir Efes bölgesi olma potansiyeliyle
bu tarihi varlığımız, Yatağan bölgesinin turizm konusundaki
kaderini etkileyecek ölçüde öneme sahip. Bir kaç yıl içinde
bu bölgeyi yoğun ziyaretçi çekecek hale getireceğiz” dedi.
Ziyaretlerinin 2. günü olan 27 Mart tarihini Aydın’a ayıran Kültür Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve beraberindeki heyet öncelikle Didim’de turizm sektör temsilcileriyle bir araya gelerek
sektöre yönelik açıklamalarda bulundu.

Stratonikeia
Antik Kenti'nde
Ajansımızca proje desteği
verilen "Stratonikeia Beylikler
Dönemi Selçuk Hamamı Rölöve,
Restitüsyon Restorasyon Projesi"
ve "Stratonikeia Tiyatrosu
Düzenleme ve Cavea ile
Orkestranın Restorasyon
Projesi" ziyaret edildi.

Toplantıda konuşan Bakan Ersoy, Türkiye’ye nitelikli turist
çekme noktasında çalıştıklarını ifade ederek; “Yeni turizm anlayışımızda nicelikli turist kadar nitelikli turisti de önemsiyoruz,
konaklama dışı harcaması yüksek gelir grubu turisti Türkiye’ye çekmeyi hedefliyoruz. Bu tarz yatırımların yapılabileceği, müsait olan bir bölge Didim. Kıyıları çok güzel, kumsalları
çok güzel, kıyının gerisindeki alanlar da çok güzel. Bunlarla
ilgili çalışmayı başlattık. Öncelikli hedefimiz burada 12 ay turizm yapmak. Bununla ilgili golf başta olmak üzere spor alanları, termal alanlar, bu tarz yerleri hayata geçireceğiz. Didim’in
bizim için ayrı bir önemi var” dedi.

Önümüzdeki yıl 40 projeyi programa dâhil etmek istiyoruz.
Bu projelerden birisi de Tralleis olacak. Ben de gelip Tralleis’i
yerinde görmek istedim. Bunlar büyük kazı bölgeleri, gişeli
ziyaretçi sınıfına alabilmemiz için daha da hızlandırmamız lazım.” dedi.
Tralleis’te çıkarılan ve yurt dışına kaçırılarak Kopenhag Müzesi’nde sergilenen tarihteki ilk notanın geri getirilme sürecinin
takip edildiğini söyleyen Bakan Ersoy, buradan Kuşadası’na
geçerek "Turizm Sektör Temsilcileri" ile bir toplantı gerçekleştirdi ve Kuşadası’ndaki tarihi Kervansaray Bölgesi’ni ziyaret
etti.
27 Mart tarihinde ise Aydın’dan Denizli’ye geçilerek Pamukkale’de turizm sektörü ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri
ile bir toplantı gerçekleştirildi. Buradaki programında Denizli
Valimiz ve Ajansımız Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Karahan
Bakan Ersoy’a eşlik ederken Denizli’nin önde gelen protokol
üyeleri de etkinliğe katılım sağladı.

Ajansımız desteğinden
faydalanan
Tralleis Antik Kenti'ndeki
“Gymnasium ve
Hamam Yapısı
Restorasyon Projesi”
incelendi.

geka.gov.tr

Didim’deki incelemelerinin ardından Aydın Valimiz Yavuz
Selim Köşger eşliğinde Efeler ilçesine geçen Bakan Ersoy,
burada Tralleis Antik Kenti’nde incelemelerde bulundu. Tralleis’te Ajansımızın proje desteği verdiği “Gymnasium ve Hamam Yapısı Restorasyon Projesi” ile ilgili Aydın Valimiz Yavuz
Selim Köşger ve kazı başkanı Prof. Dr. Nurettin Öztürk’ten
bilgi aldı. Bakan Ersoy, burada yaptığı konuşmada Tralleis
Antik Kenti’nin geniş bir alana sahip olduğuna işaret ederek, “Tralleis 12 aylık kazı alanı programına dâhil edilecek.
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7 kutsal kiliseden biri olarak kabul edilen kilisenin bulunduSayın Ersoy, Pamukkale'nin sadece Denizli'nin değil, Türkiğu aynı zamanda UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Mirası
ye'nin en önemli turizm yüzlerinden biri olduğuna işaret edeGeçici Listesi’nde yer alan Laodikeia Antik Kenti’ne
rek, Bakanlık olarak öncelikli görevlerinin, Pamukkale
geçti. Ajansımızın da kazı çalışmalarına “Dünile Denizli'nin turizmdeki değerlerini artırmak olya Mirası Laodikeia Uyanıyor” ve “Laodiduğunu ifade etti. Pamukkale'yi daha fazla
keia Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor” başön plana çıkaracaklarını aktaran Bakan
lıklı iki proje ile destek verdiği antik
Ersoy, bunun sadece Pamukkale ile
Denizli'de
kentte, Bakan Ersoy’a Laodikeia
sınırlı kalmayacağını, Denizli'yi diğer
Ajansımızın desteklediği
Kazı Heyeti Başkanı Prof. Dr. Ceturistik özellikleriyle de ön plana çı"Zeytin Yaylası Turizme
lal Şimşek eşlik ederek devam
kan, turizmde geliri en yüksek olan
Kazandırılıyor", “Dünya Mirası
eden kazılar ve projeler hakkında
şehirlerden biri haline getirecekleriLaodikeia Uyanıyor” ve “Laodikeia
bilgi verdi.
ni sözlerine ekledi.

GüneyEge

Batı Tiyatrosu Sizi Çağırıyor”
projeleri ziyaret edildi.

Denizli ziyaretinin ikinci gününde
Sayın Ersoy ilk olarak 1500 metre hat
uzunluğu ile Ege Bölgesi’nin en uzun
teleferiği olan Denizli Teleferik ile 1400 m
yükseklikteki Bağbaşı Yaylası’na çıktı. Buradaki ziyaretinde, Ajansımızın alternatif turizmin
geliştirilmesi kapsamında destek verdiği ve Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin yürüttüğü Bağbaşı Yaylası’nda çadırlı ve bungalovlu kamp alanları, günübirlik kullanım alanları,
yöresel ürün sergi ve satış yerlerinden oluşan projeyi gezdi.
Bakan Ersoy, Teleferik ve Bağbaşı Yaylası gezisinden sonra
Hristiyan âlemi için çok önemli sayılan ve İncil’de adı geçen
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Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Sayın Ersoy, antik
kentteki çalışmaların hızlı ilerlediğini,
bakanlık olarak gereken özeni göstereceklerini belirterek, yapılan çalışmalardan memnun olduğunu ifade etti. Loadikeia
Antik Kenti'ndeki kazı çalışmalarına değinerek sözlerine şu şekilde devam etti: "Kazıları biraz daha hızlandırıp,
4-5 yıl içerisinde inşallah Efes standardında marka antik
şehir yaratabiliriz, diye düşünüyorum. Görülebilecek ve ziyaret edilebilecek yerler arttıkça yurt dışından aldıkları yabancı
ziyaretçi sayılarında da artış oluyor. O açıdan başarılı bir uygulama Laodikeia. Biz de katkı vermeye devam edeceğiz."

Türkiye'nin ilk
Devlet Desteği Arama Motoru

Yatırımcıların ilgilendikleri sektör, konu veya anahtar kelime ile destek
arayarak çok sayıda destek unsuru içerisinde uygun desteğe tek tıkla
ulaşmak mümkün. Tüm güncel desteklerin konu ve kurum bazında
aranabildiği www.yatirimadestek.com devlet destekleri ve teşvikleriyle
ilgili tüm bilgilere ücretsiz erişilmesini sağlayan Türkiye’de ilk internet
sitesi. Eklenen teşvik robotu uygulaması ile T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı yatırım teşvikleri kolaylıkla hesaplanabiliyor

İSTATİSTİKLER

Rakamların Diliyle

GÜNEY EGE
Bölgesi ile ilgili son istatistiki veriler

PATENT VE FAYDALI MODEL İSTATİSTİKLERİ
Patent Başvurularının İllere Göre Dağılımı
Bölge İllerimiz
Patent Başvuru
ve Tescil
Sıralamasında

İlk

rasın
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Patent Başvuruları (2018)

Patent başvurularının illere göre dağılımı incelendiğinde; 2018 yılında Aydın’dan 32, Denizli’den 50 ve Muğla’dan 21 olmak üzere bölge genelinde
toplam 103 adet patent başvurusu
gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda bölgede en fazla patent başvurusu Denizli’den gerçekleştirilmiştir.
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2009-2018 Yılları Arasında Gerçekleşen Patent Başvuruları
50

50

45
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45

Yandaki grafikte 2009-2018 yılları arasında bölge illerinden gerçekleştirilen
patent başvurularının eğilimi yer almaktadır. Son yıllarda Aydın ve Muğla’dan
gerçekleştirilen patent başvuru sayısının
düşüş eğiliminde olduğu grafikten anlaşılmaktadır.
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Patent Başvurusunda Bulunan İllerin
Başvuru Sayılarına Göre Sıralaması

Sıra

İl

Patent Başvuru
Sayısı (2018)

1

İstanbul

3.342

2

Ankara

931

3

Bursa

440

4

Kocaeli

294

5

İzmir

289

6

Manisa

236

7

Konya

186

8

Sakarya

143

9

Gaziantep

142

10

Antalya

98

11

Kayseri

93

12

Eskişehir

92

12

Tekirdağ

92

13

Mersin

88

14

Adana

78

15

Denizli

50

2018 yılında patent başvurusunda bulunan illerin başvuru sayılarına göre
sıralaması incelendiğinde; Denizli’nin 15., Aydın’ın 20. ve Muğla’nın ise
23. sırada yer aldığı görülmektedir.
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Patent Tescillerinin İllere Göre Dağılımı
Patent tescillerinin illere göre dağılımı incelendiğinde; 2018 yılında Aydın’dan 8, Denizli’den 9 ve Muğla’dan 4 olmak
üzere bölge genelinde toplam 21 adet patent tescili gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda bölgede en fazla patent tescili Denizli ve Aydın’dan gerçekleştirilmiştir.
Patent Tescilleri (2018)
Adet

Aydın

8

Denizli

9

Muğla

4

Güney Ege

21

Yandaki grafikte 2009-2018 yılları arasında
bölge illerinden gerçekleştirilen patent tescillerinin eğilimi yer almaktadır. Son yıllarda
bölge illerinden gerçekleştirilen patent tescil
sayısının dalgalı bir seyir izlediği grafikten anlaşılmaktadır.
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Patent Tescil Belgesi Almış
İllerin Tescil Sayılarına
Göre Sıralaması
2018 yılında patent tescil belgesi almış illerin tescil sayılarına göre sıralaması incelendiğinde; Denizli’nin 16., Aydın’ın 17. ve
Muğla’nın ise 21. sırada yer aldığı görülmektedir.

Bölge İllerimiz
Faydalı Model
Başvuru ve Tescil
Sıralamasında
İlk 20 İl Arasında…
Faydalı Model Başvurularının İllere Göre Dağılımı

Sıra

İl

Patent Tescili
Sayısı (2018)

1

İstanbul

1.478

2

Ankara

282

3

Bursa

186

4

İzmir

135

5

Kocaeli

109

6

Konya

81

7

Sakarya

61

8

Tekirdağ

54

9

Gaziantep

47

10

Eskişehir

45

11

Manisa

38

12

Kayseri

28

13

Antalya

26

14

Adana

13

14

Mersin

13

15

Kütahya

11

16

Balıkesir

9

16

Denizli

9

16

Trabzon

9

17

Aydın

8

..

..

..

21

Muğla

4

..

..

..

Faydalı model başvurularının illere göre dağılımı incelendiğinde; 2018 yılında Aydın’dan 24, Denizli’den 32 ve Muğla’dan 16 olmak üzere bölge genelinde toplam 72 adet faydalı model başvurusu gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda bölgede en fazla faydalı model başvurusu Denizli’den gerçekleştirilmiştir.
Faydalı Model Başvuruları (2018)

2009-2018 Yılları Arasında Gerçekleşen Faydalı Model Başvuruları
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Aydın
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Muğla
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Güney Ege
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Yandaki grafikte 2009-2018 yılları arasında
bölge illerinden gerçekleştirilen faydalı model
başvurularının eğilimi yer almaktadır. Son yıllarda Denizli’den gerçekleştirilen faydalı model başvuru sayısının düşüş eğiliminde olduğu grafikten anlaşılmaktadır.

60

58

28

25

17

17
13
9

9

26
15

23
13

16

Aydın
Denizli

24

18

16

9

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Muğla

Faydalı Model Başvurusunda Bulunan İllerin Başvuru
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Faydalı Model
Başvuru Sayısı (2018)

2018 yılında faydalı model başvurusunda bulunan illerin başvuru sayılarına
göre sıralaması incelendiğinde; Denizli’nin 12., Aydın’ın 13. ve Muğla’nın
ise 17. sırada yer aldığı görülmektedir.

1

İstanbul

987

2
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Faydalı Model Tescillerinin İllere Göre Dağılımı
Faydalı model tescillerinin illere göre dağılımı incelendiğinde; 2018 yılında Aydın’dan 8, Denizli’den 4 olmak üzere
bölge genelinde toplam 12 adet faydalı model tescili gerçekleştiği görülmektedir. Bu kapsamda en fazla faydalı model
tescili Aydın’dan gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında Muğla’dan faydalı model tescili gerçekleştirilmemiştir.
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Yandaki grafikte 2009-2018 yılları arasında
bölge illerinden gerçekleştirilen faydalı model
tescillerinin eğilimi yer almaktadır. Son yıllarda
Aydın ve Denizli illerinden gerçekleşen faydalı
model tescil sayısının düşüş eğiliminde olduğu grafikten anlaşılmaktadır.
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İSTATİSTİKLER
Faydalı Model Tescil Belgesi Almış İllerin Tescil
Sayılarına Göre Sıralaması
2018 yılında faydalı model tescil belgesi almış illerin başvuru sayılarına
göre sıralamasına yandaki tabloda yer verilmektedir.

Faydalı
Model Tescil
Belgesi Almış İllerin Başvuru
Sayısı Sıralamasında Aydın
8., Denizli 12. Sırada Yer
Almaktadır.
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Faydalı Model Tescil
Sayısı (2018)
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Kaynak: Türk Patent ve Marka Kurumu
İstatistikleri, 2018
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personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri
gibi araçlar destek kapsamındadır.
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Öncelik 4: Üretici örgütlerinin geliştirilmesi, üretim odaklı
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Öncelik 5: Bölgedeki yerel aktörlerin planlama, proje geliştirme/
uygulama ve yenilikçi hizmet kapasitesinin artırılması
*Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıralama yoktur.
Tüm öncelikler bu destek programı kapsamında aynı öneme sahiptir.
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Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için
T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) tarafından 2019 yılı
bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL’dir.

2019
2019

> Yukarıda say
olduğu işletm

Kurum
uygula
destek

f

Toplam Bütçe

Kurum
sağlam
destek

1.000.000

Toplam Bütçe : 20.000.000 TL
Asgari Tutar : 100.000 TL
Azami Tutar : 2.000.000 TL

Proje Başına
30.000

Okul, hastane, hal
merkezi, çocuk yuv
sahibi değildir.
2
Başvuru sahipleri
olduğu işletmelerd
sahiplerine ait oldu
1

AYDIN YATIRIM DESTEK OFİSİ
Ata Mh. Denizli Bulv. No:18 Aydın Ticaret Borsası Kat: 6 Efeler/AYDIN

KAYS Sistemi ana ekranından “Başvuru İşlemleri” menüsünde yer alan
T: +90 256 211 0 216 - 211 0 217 F:+90 256 211 0 213
“Başvuru Yap” linkine tıkladığınızda açılan sayfada, projenin uygulanacağı
aydin@geka.gov.tr
BAŞARILI
PROJE
DOSYASININ
ili seçtiğinizde,BULUNAN
alt kısımda sıralanan
programlardan
başvuracağınızı
seçerek “Başvuru Yap” linkine tıklayınız. Açılan menüde sol üst köşeden
at:
Efeler/AYDIN
lok 6AJANSA
TESLİM EDİLMESİ
başlayarak, yukarıdan aşağıya doğru her bir başlığa tıklayarak sırasıyla
211
213ve belgeleri sisteme giriniz. Tüm işlemleri tamamlayıp, kontrollerinizi
at:
60
Efeler/AYDIN
bilgi
(KAR AMACI GÜTMEYEN KURULUŞLARA YÖNELİK)
sonra “Başvuru
Önizle”
butonunu
tıklayıp
projenizin
PDFolarak
halini
Sadece
desteklenmesine
desteklenmesine
karar
karar
verilen
verilen
projelerin
projelerin
dosyaları
dosyaları
matbu
matbu
olarak
DENİZLİ
MERKEZ
211Sadece
0yaptıktan
213
REFERANS
NO: TR32/18/KOOP
indirmeniz
incelemenizBunun
faydalıiçin
olacaktır.
Sonformunuzu
olarak ilgili kapaklarıyla
menüde sol
ajansa
ajansa
teslim
teslimveedilecektir.
edilecektir.
Bunun
için
başvuru
başvuru
formunuzu
kapaklarıyla
Pamukkale Teknokent Kınıklı Mh. Hüseyin Yılmaz Cd. No:67 B Blok
alt köşede yer alan “Başvuru Tamamla” linkine tıklayınız ve elektronik
birlikte
birlikte indirip
indirip çıktısını
çıktısını aldıktan
aldıktan sonra
sonra istenen
istenen destekleyici
destekleyici belgelerin
belgelerin
Kat:2 20160 Pamukkale/Denizli
ortamdaki başvuru işleminizi bitiriniz. Her başvuru KAYS üzerinden
asılları
asılları
ile
ile
birlikte
birlikte
dosyayı
dosyayı
oluşturunuz,
oluşturunuz,
dosyadaki
dosyadaki
tüm
tüm
sayfaları
sayfaları
mühürmühürT: +90 258 371 88 44 F: +90 258 371 88 47
üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin
leyiniz/kaşeleyiniz
leyiniz/kaşeleyiniz
ve
ve imzalayınız,
imzalayınız,
gerekli
gerekli bölümleri/kutucukları
bölümleri/kutucukları
ayrıyeten
ayrıyeten
info@geka.gov.tr
e-imza ile imzalanması
esastır. Taahhütnamenin
e-imza ile imzalanması
Bir Başvuru
Sahibi,
bir
Destek
Programı
kapsamında bir
imzalamayı
imzalamayı
unutmayınız.
unutmayınız.
Sistemden
Sistemden
çıktısını
çıktısını
aldığınız
aldığınız
kapak
kapak
sayfasını
sayfasını
son başvuru
tarihinden
itibaren
en geç
5Teknik
iş günü
içerisinde
tamamlanır.
dönemde
en
fazla
iki
farklı
projesi
için
destek
Taahhütnamenin
kurumuProjelerin
temsil
veajans
ilzama
yetkili
kişilerce
e-imza başvurusunda
ile
zarfın
zarfın
üzerine
üzerine yapıştırınız.
yapıştırınız.
Projelerin
ajans
tarafından
tarafından
ilan
ilan
edilmesinden
edilmesinden
> Tekstil sektöründe tasarım ve markalaşma kapasitesinin
Cd. No:67
B15
Blok
imzalanmadığı
hallerde,
başvuru
sahibi
temsil
bulunabilir
ve en
fazlabelgeleri
bir projesi
içinkurumu
Teknik
Destek alabilir.
itibaren
itibaren
15 işgünü
işgünü
içinde
içinde taahhütname
söz
söz
konusu
konusu
belgeleri
ajansa
ajansa
teslim
teslim ediniz.
ediniz.
n önem
güçlendirilmesine yönelik eğitim projeleri
00
ve
ilzama
yetkili
kişileri
tarafından
ıslak
imzalı
olarak
elden
veya
posta
MUĞLA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Süresi
Süresi içerisinde
içerisinde
söz konusu
konusu belgeleri
belgeleri teslim
teslim etmeyen
etmeyen başvuru
başvuru sahipleri
sahipleri
Cd.
No:67
B Blok söz
hazırlık
yolu
ile
son
başvuru
tarihinden
itibaren
en
geç
5
iş
günü
içerisinde
ajansa
ile
ile sözleşme
sözleşme imzalanmaz.
imzalanmaz.
Şeyh
Turgutreis
Cd.sektöründeki
Belediye Kapalı
Otoparkı rekabet gücünü
> Mh.
Makine
İmalatı
işletmelerin
88 47
malarına
teslim edilir. AYDIN YATIRIM DESTEK
SON OFİSİ
TAAHHÜTNAME
MUĞLA YATIRIM
DESTEK OFİSİ
artırmaya
yönelik
eğitim
ve danışmanlık
projeleri
Posta
Posta veya
veya kargo
kargo şirketine
şirketine bağlı
bağlı gecikmeler
gecikmeler sebebiyle
sebebiyle proje
proje dosyası
dosyasıDENİZLİ MERKEZ
Kat:
1 Menteşe/MUĞLA
BAŞVURU
TARİHİ
SON TESLİM
TARİHİ TEKNOKENT Kat: 3
n eğitim
Ata Mah.
Denizli
Bulv.
No:18 ile
Pamukkale
Üniversitesi
88
47
Başarılı ulaşmayan
Bulunan
Proje
Dosyasının
Ajansa
Teslim
Edilmesi
zamanında
zamanında
ulaşmayan
başvuru
başvuru
sahipleri
sahipleri
ile
sözleşme
sözleşme
imzalanmayacakimzalanmayacakT: +90 252 213 17 92 - 213 17Şeyh
93 F:Mah.
+90Turgutreis
252 213 17Cad.
82
Aydın
Ticaret
Borsası
Kat:
6
Çamlaraltı
Mah.
Hüseyin
Yılmaz
Cd.
No:67
Belediye
Kapalı
Otoparkı
Kat:
1
uzman
> İmalat sektörlerinde
mentörlük uygulamalarına
yönelik
31/12/2019
31/12/2019
tır.
tır.
mugla@geka.gov.tr
Efeler/AYDIN
20070
Pamukkale/DENİZLİ
Sadece desteklenmesine karar verilen projelerin dosyaları matbu olarak
Menteşe/MUĞLA
projeler
aliyetleri
SAAT:
18.00
SAAT:
18.00
ajansa teslimTelefon:
edilecektir.
Bunun
+90 256
211 0için
216 başvuru formunuzu kapaklarıyla
Telefon: +90 258 371 88 44
Telefon: +90 252 213 17 92
birlikte indirip+90
çıktısını
sonra istenen destekleyici belgelerin
256 211aldıktan
0 217
Fax: +90 258 371 88 47
+90 252
213 17plan,
93 strateji vb.
> Sanayi sektörlerinin gelişimine
yönelik
asılları ile birlikte
dosyayı
dosyadaki başvuru formunda
Fax: +90
256 211oluşturunuz,
0 213
pyb@geka.gov.tr / info@geka.gov.tr
Fax: +90 252 213 17 82
danışmanlık
projeleri
PROGRAM BAŞVURU
REHBERİNİ
bulunan Başvuru
Sahibi Beyannamesi,
ve İştirakçive destek
mugla@geka.gov.tr
Teknik
Destek
birOrtaklık
teklifBeyannamesi
çağrısı
değildir
PROGRAM
PROGRAMaydin@geka.gov.tr
BAŞVURU
BAŞVURU
REHBERİNİ
REHBERİNİ
DİKKATLE
DİKKATLE
İNCELEYİNİZ
İNCELEYİNİZ
Beyannamesini
imzalayıp mühürleyiniz.
Ayrıca
destekleyici
belgeleri de
Otoparkı
DİKKATLE
İNCELEYİNİZ
>
Arıcılık
sektöründe
yüksek
katma
bütçesinin
tamamının
dönemler
itibariyle
başarılı
bulunan
00değerli ürünlerin
imzalamayı unutmayınız. Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını
geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık projeleri
tekliflere
tahsis ajans
edilmesinden
sonra
başvuru kabulüne
Otoparkı
SON
TAAHHÜTNAME
TAAHHÜTNAME
zarfın üzerine SON
yapıştırınız.
Projelerin
tarafından ilan
edilmesinden
DAHA
DAHA FAZLA
FAZLA BİLGİ
BİLGİ EDİNMEK
EDİNMEK İÇİN:
İÇİN:
DAHA FAZLA BİLGİ EDİNMEK İÇİN: www.geka.gov.tr
itibaren
15 işgünüson
içindeverilecektir.
söz konusu belgeleri
ajansa teslim başvuru
ediniz. Süresi
Bu bakımdan
sahiplerinin
2tasarım,
213 17
82
BAŞVURU
BAŞVURU
TARİHİ
TARİHİ
SON TESLİM
SON TESLİM
TARİHİ TARİHİ
> Arıcılık ürünlerinde markalaşma ve pazarlama
www.geka.gov.tr
www.geka.gov.tr
içerisinde söz konusu
belgeleri
teslim için
etmeyen
başvuru sahipleri
tirilmesi
tekliflerini
sunmak
son başvuru
dönemi ile
olan KasımPROGRAMLAkapasitesinin
İLGİLİ HER TÜRLÜ
GÖRÜŞ, ÖNERİ
VE SORUNUZ
İÇİN;ve eğitim
geliştirilmesine
yönelik
danışmanlık
2 213 17
82 imzalanmaz.
sözleşme
Başvurular
Kalkınmabeklememeleri
Ajansları Yönetim
Sistemi
(KAYS)
üzerinden
yapılacak olup, sistem
üzerinden
üretilen taahhütnamenin
pyb@geka.gov.tr
Aralık
dönemini
tavsiye
edilmektedir.
projeleri
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
31/12/2019
mevsime
PROGRAMLA
PROGRAMLA
İLGİLİ
İLGİLİ
HER
HER
TÜRLÜ
TÜRLÜ GÖRÜŞ,
GÖRÜŞ,
ÖNERİ
ÖNERİ
TAAHHÜTNAME
teslim
edilmesiyle
tamamlanır.
Ayrıntılı SON
bilgi
Ajans
Resmi İnteret Sitesinde ve Başvuru
Rehberlerinde bulunmaktadır. Başvuru
Posta veya
kargo
şirketine
bağlı
gecikmeler
sebebiyle
proje
dosyası
VE
VE 18.00
SORUNUZ
SORUNUZ
İÇİN
İÇİN
18.00
SAAT:
SAAT:
18.00
SAAT: 18.00
Rehberleri,
Resmi
İnternet
Sitesinden,
Ajans Merkezinden
ve YatırımSON
Destek
Ofislerinden
temin
edilebilir.
ajansa SAAT:
zamanında
ulaşmayan
başvuru
sahipleri
ile TARİHİ
sözleşme
> Modern
Arıcılık
Teknikleri
Ve Yenilikçi Yöntemlerin
BAŞVURU
TESLİM
TARİHİ
SON
TAAHHÜTNAME
pyb@geka.gov.tr
pyb@geka.gov.tr
imzalanmayacaktır.
yaygınlaştırılmasına
yönelik
projeler
mlilik ve
BAŞVURU
TARİHİ GuneyEgeKalkinmaAjansi SON31/12/2019
TESLİMgeka.gov.tr
TARİHİ
guneyegeka
GuneyEgeKA
31/12/2019

Sİ
Sİ

MALİ DESTEK PROGRAMI

Toplam Bütçe : 10.000.000 TL
Asgari Tutar : 50.000 TL
Örnek
Proje TL
Konuları
Azami Tutar
: 500.000

SON BAŞVURU TARİHİ: 26 MART 2018 SAAT: 18
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3 AY

Taahhütname Son Teslim Tarihi: 2 Nisan 2018 Saat: 18
www.geka.gov.tr
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¨Bizi Sosyal Medyadan da
Takip Edebilirsiniz¨

Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA)
GüneyEgeKA
guneyegeka

