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Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan ve Türkiye’nin merkezinde, strate-
jik bir konumda olan Orta Anadolu; gelişmiş sanayi altyapısı, köklü ticaret 
ve girişimcilik kültürü, tarım ve hayvancılık için uygun verimli arazisi, eği-
timli ve nitelikli işgücü, çeşitli maden yatakları ve gelişmiş kentsel altyapısı 
ile yatırımcılara büyük potansiel sunmaktadır. Bu nedenlerle Orta Anadolu 
hem ekonomik hem de sosyal açıdan Türkiye’nin en çok gelecek vadeden 
bölgelerinden biridir.
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2017 yılına girdiğimiz şu günlerde 

ORANTI, fark ve farkındalık oluşturmak 

üzere yayın hayatına yeniden merhaba 

diyor…

İçinde bulunduğumuz zamanlara istinaden 

içeriğinden tasarımına hem kurumsal 

bir dergi olmak hem de yinelenmeyen 

“YENİ”yi sunmak adına en mükemmel 

silahın kalem olduğunu düşünüyoruz. 

Sabırla, tekrara düşmeden hayatın 

her alanına dokunmayı ve bölgemizin 

farklı dokularına, renklerine değinmeyi 

amaçlıyoruz…

Bu amaçlara ulaşma doğrultusunda 

beğeninize sunduğumuz bu sayımızda da 

en büyük destekçimiz sizlersiniz. Keyifli 

okumalar dileriz…

▶

YİNE
ORANTI

YENİDEN
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Ahmet Emin KİLCİ
Genel Sekreter V.
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BİZDEN HABERLER
▶

KAYSERİ YDO, KAYSERİ’DEKİ AR-GE MERKEZİ SAYISINI  
5’E ÇIKARMAK İÇİN ÇALIŞIYOR

SOSYAL FAYDA ZİRVESİ 2016’YA KATILIM SAĞLADIK#2030ŞİMDİ

“Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun”un çıkarılmasıyla özel sektör sanayi kuruluş-
larının Ar-Ge kapasitesini artırmak ve Ülkemizin Ar-Ge ve ino-
vasyon ekosistemini geliştirmek amacıyla, sanayi kuruluşlarına 
Ar-Ge merkezi kurma fırsatı verilmiş, bu merkezlerde çalışanlara 
önemli vergisel avantajlar sağlanmıştır.

Bölgemizde ve özellikle sanayi şehri olarak bilinen Kayseri’de, 
Ar-Ge merkezi kurma kapasitesine sahip birçok işletme bulun-
maktadır. Bu işletmelerin, Araştırma ve Geliştirme Faaliyet-
lerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanunla ilgili olarak bilgi-
lendirilmesi, Ar-Ge Merkezi oluşumu ve şirketlere sağlayacağı 
avantajlarla ilgili bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Bu bağlamda ORAN Kayseri Yatırım Destek Ofisi olarak, Kayse-
ri’de Ar-Ge Merkezi sayısını 5’e çıkarmak hedefi ile yeni bir des-
tek uygulaması başlattık.

Türkiye’de başka bir örneği olmayan bir uygulama ile ORAN; 
Ar-Ge Merkezi kurmak isteyen aday firmalarla bir sözleşme ya-
parak, bu firmaların Ar-Ge merkezi kurulum sürecinde ve kuru-
lumdan sonraki işletme döneminde ihtiyacı olan uzman deste-
ğini firmalara temin etmekte ve bunun maddi külfetini firmalar 
adına karşılamaktadır.

Bu program kapsamında, Kayseri’deki 4  aday firma; Aspilsan 
A.Ş., Hasçelik Grup, Merkezçelik San. Tic A.Ş. ve Boytaş Mobilya 
San. Tic. A.Ş. ile Ar-Ge merkezi kurma destek sözleşmesi imza-
lanmış olup, firmalarla yürütülen çalışmalar başvuru süreci aşa-
masındadır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak  bundan sonraki süreçte, 
ilimizdeki TİM üyesi firmalara yönelik yeni bir Ar-Ge Merkezi 
Kurma Destek Programını uygulamaya koyarak, Kayseri’deki 
Ar-Ge merkezi sayısını hedeflediğimiz ölçüde artırmayı planlı-
yoruz.

Türkiye’den ve Dünyanın çeşitli yerlerinden konuşmacıların 
olduğu Sosyal Fayda Zirvesi İstanbul buluşması Marriott Şişli 
Otelde gerçekleşti. Küresel liderler ve sivil toplum aktivistleri-
nin bir araya gelerek günümüz dünyasının en önemli zorlukları 
için çözüm önerileri aradığı, sosyal fayda girişimlerinde tekno-
lojinin ve yeni medyanın etkisinin konuşulduğu bir günlük kon-
feransta: “2030 yılında nasıl bir dünyada yaşamak istiyorum?” 
sorusuna yanıt arandı. 

Fatih TÜRKMENOĞLU’nun sunuculuğunda birbirinden değer-
li konuşmacıların yer aldığı konferansta katılıcılar hazırlamış 
oldukları sunumlarını en verimli haliyle aktarmaya çalıştılar. 
UNDP tarafından organize edilen, Türk Telekom sponsorluğun-
da gerçekleşen ve Türkiye’nin dört bir yanından katılımcıların 
yoğun ilgi gösterdiği zirvede ayrıca interaktif uygulamalar ara-
cılığıyla oldukça fazla insana ulaşan dernekler de stantlar açarak 
faaliyetlerini katılımcılara birebir tanıtma fırsatı yakaladı.

“2030 Yılında Nasıl Bir Dünyada Yaşamak İstersiniz?” başlığıyla 
yola çıkan zirveye sosyal medya üzerinden de yoğun bir katılım 
sağlandı. Ayrıntılar için www.sgsistanbul.org adresi ziyaret 
edilebilir.
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ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI HABİTAT III KONFERANSINDA 

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından 20 yılda bir düzenlenen Ha-
bitat Konferansı’nın üçüncüsü “Konut ve Sürdürülebilir Kentsel 
Gelişme” temasıyla Birleşmiş Milletlere üye bütün ülkelerin 
temsilcileri, bölgesel ve yerel yönetimler, uzmanlar, akademis-
yenler, sivil toplum örgütleri, kadın ve gençlik organizasyonları-
nın katılımıyla 17-20 Ekim 2016 tarihlerinde Ekvador’un Quito 
şehrinde gerçekleştirildi. Konferansa 167 ülkeden yaklaşık 30 
bin kişi katıldı. Quito’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler Ha-
bitat Zirvesine Türkiye, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının koordi-
nasyonunda katılım sağladı. 

Tüm dünyadan başvuruda bulunan yaklaşık 1200 katılımcının 
arasından başarılı bulunan projesi ile Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansı dünya çapında önemli bir organizasyon olan BM Habitat 
III Konferansında yer alma şansı elde etti. Serhat ve Dicle Kalkın-
ma Ajanslarıyla ortaklaşa gerçekleştirilen etkinliğe Ajansımızı 
temsilen İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanı Dr. Elif Aybike 
BÜYÜKYILMAZ katıldı. Sürdürülebilir kalkınmanın temel bileşe-

ni olan kültürel mirasın önemini bir hikâye örgüsü çerçevesin-
de, Anadolu’nun kültürel dokusu ile zenginleştirerek hazırlanan 
“Anadolu’nun Kanatları (Wings Of Anatolia)” isimli bir kısa 
film çalışması ile katılımcılara anlatma olanağı bulan BÜYÜK-
YILMAZ, kısa film gösterimi öncesinde yaptığı konuşmada şunu 
vurguladı: “Bu film ile kültürel mirasın şehirleşmeyle ilişkisini 
ifade etmeyi amaçladık. Şunu anlıyoruz ki gerek hazırlanan 
“Yeni Kentsel Gündem” gerekse Habitat III Konferansındaki 
oturumlar itibariyle “kültürel miras” ve “kültür endüstrisi” ko-
nuları tüm dünyanın yoğunlukla üzerinde durduğu ve önem-
sediği başlıklar arasında yer almaktadır. Soyut ve somut mirasın 
korunması ve buna ilişkin bir bilincin oluşturulması gayretinde 
olan tüm dünya bunu neden istiyor? Çünkü her kültür kendi 
toplumunun DNA’sıdır.”

Katılımcıların yoğun ilgi ve beğenisiyle karşılanan “Wings Of 
Anatolia” isimli filmi ile ORAN, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 
teklifi ile Quito’da Bakanlığın sergi alanında iki sunum daha 
gerçekleştirerek daha fazla katılımcıya ulaşma olanağı buldu.

Kentleşme ve sürdürülebilir kalkınma alanında dünyanın en 
önemli organizasyonlarından biri olan BM Habitat III Küresel 
Zirvesi, sürdürülebilir kentler ve herkes için insan yerleşimlerini 
esas alan ilkeler çerçevesinde hedeflerin uygulamaya konul-
ması için gerçekleştirilen 1000’in üzerinde oturum, toplantı ve 
etkinliklerle son buldu. İlki 1976 yılında Kanada’nın Vancouver 
kentinde gerçekleştirilen Habitat Konferansı’nın ikincisi olan 
Habitat II Konferansı’na 1996 yılında İstanbul ev sahipliği yap-
mıştı. 

2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME DÖNEMİ UYGULAMA 
EĞİTİMLERİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2016 Yılı Mali Destek Programları kapsamında destek almaya 

hak kazanan başvuru sahiplerine proje uygulama dönemine 

yönelik eğitimler verildi. Eğitimler 7 Kasım 2016 tarihinde 

Yozgat’ta, 8 Kasım 2016 tarihinde Sivas’ta ve 10 Kasım 2016 

tarihinde Kayseri ilinde gerçekleştirildi. 

Eğitimlerde projesi uygulanacak başvuru sahiplerine faaliyetler, 
satın almalar, ödemeler ve raporlamalarla ilgili detaylı bilgi ve-
rildi. 

Bilgilendirme toplantılarını takiben yararlanıcı firma ve kurum-
lara ilk izleme ziyaretleri de başlamış olup uygulama süreci için 
ilk adımlar atıldı.
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MÜSİAD EXPO 2016 KAPSAMINDA İLİMİZE GELEN YABANCI  İŞADAMLARINA 
BÖLGENİN YATIRIM İMKÂNLARI HAKKINDA BİLGİLENDİRME YAPILDI

MÜSİAD Kayseri Şubesi tarafından düzenlenen ve Orta Anadolu 
Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen, Hollandalı İş Adamları 
Heyeti Ziyareti ve Afrika ve Ortadoğu Bölgelerinden Alım Heyeti 
Getirilmesi etkinlikleri 6-7 Kasım ve 11-12-13 Kasım tarihlerin-
de gerçekleştirildi.

Düzenlenen programda, Hollandalı iş adamlarına ilimizde ya-
tırım imkanları hakkında bilgilendirme ve sunumlar yapılarak 
başta enerji olmak üzere, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren 
Kayserili firmalar ziyaret edildi. Özellikle turizm sektöründe ya-
tırımcılara büyük fırsatlar sunan Erciyes Turizm Merkezi ziyaret 
edilerek, Kayseri Erciyes A.Ş. Yön.Kur.Bşk. Dr. Murat Cahit CINGI 
tarafından yatırımcılara Erciyes’te yapabilecekleri turizm yatı-
rımları hakkında bilgi verildi.

Afrika ve Ortadoğu Bölgelerinden Alım Heyeti organizasyonu 
kapsamında, İstanbul’da düzenlenen MÜSİAD Expo 2016 orga-
nizasyonuna katılmak üzere ülkemize gelmiş olan Libya, Tunus, 
Cezayir, Irak, Gana ve Nijeryalı iş adamları, Expo 2016 sonrasın-
da ilimize gelerek burada farklı sektörlerdeki firmaları ziyaret 
etme ve görüşme imkânı buldular.
Mobilya, Metal Eşya, Gıda, Dayanıklı Tüketim Malzemeleri, İn-
şaat ve Yapı Malzemeleri gibi sektörlerde önceden belirlenen 
Kayserili firmalarla eşleştirmesi yapılan konuk iş adamları, or-

ganize edilen görüşmelerle verimli ticari ilişkiler kurma şansı 
yakalamış oldular. MÜSİAD, KAYSO ve KTO üyeleri ile ayrı ayrı 
düzenlenen görüşmelerde alım sözleşmeleri imzalanmış olup, 
bazı sözleşmelerin faturaları da kesilerek çok hızlı sonuçlar alın-
dı.
Programın son gününde, konuk iş adamları için düzenlenen 
gala yemeğinde, Enerji ve Tabi Kaynaklar eski Bakanımız Sayın 
Taner YILDIZ,  Ekonomi eski Bakanımız Sayın Mustafa ELİTAŞ ve 
MÜSİAD Kayseri Şb. Başkanı Nedim OLGUNHARPUTLU bir ko-
nuşma yaparak bu tarz organizasyonların Müslüman ülkeler 
arasındaki iş birliği ve ticarete katkılarına değinerek destekle-
rinden dolayı Ajansımıza teşekkürlerini ilettiler.

2016 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 22 Şubat 2016 tari-
hinde ilan edilen 6 adet mali destek programına 362 adet baş-
vuru alındı. Yapılan başvuruların değerlendirilmesi sonucunda 
74 adet faaliyet teklifi destek almaya hak kazandı. Hak sahibi 
proje başvuru sahiplerinden 62 tanesi ile proje sözleşmesi im-
zalanarak uygulama sürecine başlandı. 

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 
sözleşmeler imzalandı.
Doğrudan Faaliyet Destek Programı’na 2016 yılında Kayse-
ri’den 19, Sivas’tan 9 ve Yozgat’tan da 11 başvuru alındı. Des-
teklenmeye hak kazanan 16 projeden 10’unun başvuru sahip-
leri ile sözleşme imzalandı.

2016 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sözleşmeler 
imzalandı.
2016 yılı 1. Dönem teknik destekleri kapsamında başvurusu 
yapılan 24 adet faaliyet teklifinden destek almaya hak kazanan 

8 başvuru sahibi ile sözleşme imzalanarak teknik destek faali-
yetleri gerçekleştirildi.  

Orta Anadolu Ajansı tarafından, 2017 yılında Teknik Destek 
Programına devam edilmesi planlanmaktadır.
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AGRO SİVAS 2016 TARIM, HAYVANCILIK VE GIDA FUARI İLE  
İLÇELER SERGİSİNE KATILIM SAĞLADIK

IPA II REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI BİLGİLENDİRME TOPLANTISI 
SİVAS VALİLİĞİ’NDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI VE CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ 
İKİLİ İŞBİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI

Sivas Kongresi’nin 97’inci yıldönümü etkinlikleri kapsamında 
3’üncüsü düzenlenen AGRO Sivas 2016 Tarım, Hayvancılık ve 
Gıda Fuarı ile İlçeler Sergisi’ne Ajans olarak katılım sağladık. 
Kongre Merkezi ve Fuar Alanı’nda düzenlenen fuarın açılış 
törenine Sivas Valisi Davut GÜL, AK Parti Sivas Milletvekili 

Hilmi BİLGİN, CHP Sivas Milletvekili Ali AKYILDIZ, Gıda Tarım ve 
Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Nihat PAKDİL, Sivas 
Belediye Başkanı Sami AYDIN, ilçe kaymakamları, belediye baş-
kanları, protokol üyeleri ve çok sayıda kişi katıldı.

IPA II kapsamında yürütülen Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel 
Programı bilgilendirme toplantısı Sivas Valisi Sn. Davut GÜL’ün 
başkanlığında ilgili kamu kurum ve kuruluş yöneticilerinin katı-
lımıyla Sivas Valiliği’nde gerçekleştirildi. Toplantıya Sivas Valisi 
Davut GÜL, Sivas Belediye Başkan Yardımcısı Mahir KUZUCU, 
Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri M. Nebi KAYA, Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim YILDIZ, Sivas Ticaret Borsası 
Başkanı Abdulkadir HASTAOĞLU, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ve kamu kurum mü-
dürleri katılım sağladı. Ajansımız tarafından gerçekleştirilen 
Rekabetçilik ve Yenilik Sektörel Programı sunumu ile başlayan 
program, proje fikirleri ve soru cevap bölümü ile devam edip, 
Sivas Valisi Davut GÜL’ ün genel değerlendirme konuşması ile 
sona erdi.

Ajansımız ve Cumhuriyet Üniversitesi arasında “TR72 Bölgesin-
de Hayvansal Atıkların Geri Dönüşümüne Yönelik Fizibilite ve 
Yatırım Uygunluk Çalışması” yapılması amacıyla ikili işbirliği 
protokolü imzalandı. Protokolü Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Başkanı Sivas Valisi Davut GÜL ve Cumhuriyet 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim YILDIZ imzaladı.

Bu çalışmanın sonucunda TR72 Bölgesinde faaliyet gösteren 
tarımsal işletmelerin kapasiteleri, TR72 Bölgesinde faaliyet gös-
teren tarım işletmelerin atık işleme yöntemleri, TR72 Bölgesin-
de bulunan işletmelerin atık işleme ilgili düşüncelerini içeren 
anket sonuçları, hayvansal atıkların geri dönüşümüne yönelik 
işleme teknikleri, hayvansal atıklardan elde edilen ürünler ve 
pazarlama kanalları ortaya çıkarılacaktır. TR72 bölgesinde hay-
vansal atıkların işlenmesi için uygun teknoloji seçimi ve fizibi-

litesi ve seçilen teknolojilerin yatırım uygunluğun belirlenmesi 
açısından yatırımcılarımıza rehberlik edecek bir yayın ortaya 
konulacaktır.
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SİVAS KAMU KURUMLARININ PROJE YAZMA KAPASİTESİ  
ORAN İLE GÜÇLENİYOR

Ajansımız ile Sivas Valiliği Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Büro-
su koordinasyonunda organize edilen Proje Döngü Yönetimi 
(PCM) Eğitimleri Kasım ayı içerisinde tamamlandı. 7- 26 Kasım 
2016 tarihleri arasında 9 gruba yönelik düzenlenen eğitimlerin 
her biri 3 gün sürdü. Sivas merkezde dört, Suşehri, Kangal, Zara, 
Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde birer adet eğitim düzenlendi.

PCM Eğitimlerine Sivas Belediyesi, Sivas Sosyal Yardımlaşma ve 
Dayanışma Vakfı, Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü, Ticaret ve Sa-
nayi Odası, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, OSB Müdür-
lüğü, Merkez İlçe Köylere Hizmet Götürme Birliği, Sosyal Etüt 
ve Proje Müdürlüğü, Sivas Kamu Hastaneleri Birliği, Çevre ve 
Şehircilik İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Halk Sağlığı Mü-
dürlüğü, Ticaret İl Müdürlüğü, Cumhuriyet Üniversitesi, Bilim 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, İl Gıda Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Sivas Emniyet Müdürlüğü, İŞKUR, İl 

Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl 
Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Vakıflar Bölge Müdürlüğü, İlçe 
Kaymakamlıkları ve Belediyelerinde görevli 192 adet personel 
katılım sağladı.

KALKINMA BAKANLIĞI CAZİBE MERKEZLERİNİ DESTEKLEME 
PROGRAMI (CMDP) KAPSAMINDA DESTEKLENEN SİVAS KALE PROJESİ 
ÇALIŞMALARI SİVAS BELEDİYESİ VE ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 
KOORDİNASYONUNDA YÜRÜTÜLMEKTEDİR

Kalkınma Bakanlığı CMDP kapsamında destek almaya hak ka-
zanan Sivas Kale Projesi’nin fizibilite çalışmasının teknik şartna-
mesi Sivas Belediyesi tarafından hazırlandı. İyi örnek incelemesi 
kapsamında Sivas YDO Uzmanları ve Belediye Proje Sorumlusu 
Erzurum’a teknik bir ziyaret gerçekleştirmiştir. Ziyaretten edini-
len bilgiler ışığında proje faaliyetleri hızlandırılmıştır. Yılsonuna 
kadar fizibilite çalışması için Sivas Belediyesi tarafından ihaleye 
çıkılması hedeflenmektedir.

Fizibilite çalışması sonucu, Kalkınma Bakanlığı ile Kültür ve 
Turizm Bakanlığı onayı sonrasında projenin fiilen de başlaması 
beklenmektedir. 

50 milyon TL tutarındaki Sivas Kale Projesi sonucunda Sivas Ka-
leardı Mahallesinde tarihi ve kültürel bir turizm alanı oluşturul-
ması hedeflenmektedir. 
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SİVAS İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ (İŞGEM) PROJESİ  
TÜM HIZIYLA DEVAM EDİYOR

Sivas İŞGEM Projesi, Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) - 
Bölgesel Kalkınma bileşeni altında yer alan Rekabetçi Sektörler 
Programı kapsamında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunulan ve kabul gören 
yaklaşık 7,2 milyon avro bütçeli bir projedir. Proje kapsamında 
Sivas Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan 21.000 m2’lik bir 
alanın 10.000 m2’lik kısmında Sivas İŞGEM kurulacaktır. Sivas 
İŞGEM, idari bina ile 35 adet (4 farklı büyüklükte, 100 m2-400 

m2 arasında) işlikten oluşacaktır. İdari bina kısmında 150 kişilik 
bir konferans salonu, eğitim salonu, bilgisayar salonu, toplantı 
salonu, görüşme odaları, yönetim odaları ile lokanta bulunacak-
tır.

Projenin inşaat işleri başlamış olup, Ağustos 2017 itibariyle ta-
mamlanması planlanmaktadır. Sivas İŞGEM’in kurumsal yapısı 
için Projenin Teknik Yardım bileşeni Ajansın koordinasyonunda 
yürütülmektedir.

ORAN, UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ KAPSAMINDA TR72 
BÖLGESİNE “9000” GİRİŞİMCİ ADAYI KAZANDIRDI…

2016 yılı boyunca ORAN Kalkınma Ajansı ve Kayseri – Sivas – 
Yozgat KOSGEB İl Müdürlükleri işbirliğiyle düzenlenen Uygu-
lamalı Girişimcilik Eğitim programında sona gelindi. Program 
kapsamında TR 72 bölgesindeki girişimcilik potansiyelinin ha-
rekete geçmesi amaçlanmıştı. Bu amaç doğrultusunda üç ilde 
toplamda yaklaşık 9.000 “Girişimci Adayı” sertifikaya almaya 
hak kazandı.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından ilerleyen günlerde 
bu girişimci adayları ile ilgili yeni analiz çalışmaları ve destek 
programları oluşturularak bu eğitimlerin bölgeye katkısının öl-
çülmesi hedeflenmektedir.

Girişimci Adaylarının iller bazında dağılımı ve TR72 bölgemizde 
2016 yılı başından bu yana düzenlenen, “Uygulamalı Girişim-
cilik Eğitimlerinin” katılımcı sayılarının ilçeler bazında ayrıntısı 
aşağıdaki gibi özetlenebilir.

Yozgat SivasKayseri

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı  
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri Katılımcı Kişi Sayısı

38
86

29
00

21
30

Daha ayrıntılı bilgiye ORAN Kalkınma Ajansı  
web sitemiz üzerinden erişmek için tıklayınız.  

http://www.oran.org.tr/UGE2/web/StatPlanet.html
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▶

İzleme ve Değerlendirme Birimi 2016 yılı projelerine ait 6 farklı 
mali destek programının yürütülmesi için bu yıl ve önümüz-
deki yıl içerisinde gayret sarf edecektir. Bu programlar Gelişen 
Sanayi, Turizmi Geliştirme, Mikro İşletmeler, Kentsel ve Sosyal 
Altyapını İyileştirilmesi olarak sınıflandırılmıştır. Gelişen Sanayi 
ve Turizmi Geliştirme mali destek programımız kar amacı güden 
(Kobiler) ve gütmeyen (Kamu kurumları, STK’lar gibi) olarak iki 
farklı şekilde uygulanmaktadır. 2016 yılı Mali Destek Program-
ları kapsamında başarılı bulunan toplam proje sayısı 62’dir. 
Aşağıdaki tabloda proje detaylarını görebiliriz.

Proje Teklif Çağrıları (2016 Yılı)

Proje İli
Proje 
Sayısı

Sözleşmeye Bağlanan 
Toplam Bütçe

Sözleşmeye Bağlanan 
Destek Tutarı

KAYSERİ 28 11.688.304 TL 6.258.309 TL

SİVAS 21 9.749.967 TL 4.892.996 TL

YOZGAT 13 6.108.991 TL 3.352.036 TL

TOPLAM 62 27.547.262 TL 14.503.341 TL

İzleme ve Değerlendirme Birimi olarak Kasım 2016 tarihinden 
itibaren 62 projenin tamamına birim uzmanlarımız ilk izleme 
ziyaretinde bulunmuşlardır. Bu ziyaretler kapsamında proje 
uygulayıcısı olan paydaşlarımızın projeleri sorunsuz bir şekilde 
yürütmeleri için dikkat edilmesi gereken hususlar kendileri ile 
paylaşılmaktadır. Çok geniş bir coğrafyayı kapsayan TR72 bölge-
sinin tamamında desteklenen projeler için Sivas Doğanşar’dan 
Yozgat Aydıncık’a kadar tüm projeler, proje imzalandıktan son-
raki ilk 45 gün içerisinde ziyaret edilmiştir.Proje sahiplerine 
gerçekleştirildiğimiz ziyaretler, ilk izleme ziyaretleri ile sınırlı 
kalmayacaktır. Yıl içerisine birçok kez, projelerin başarılı bir şe-
kilde uygulanmasını temin etmek üzere, ziyaretler gerçekleşti-
rilecektir.

2016 Yılı Mali Destek Programları 
Uygulama Süreci Başladı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın her yıl kamu ve özel sektör aracılığı ile kalkınma 
projelerine mali destekler sağlamaktadır. Bu kapsamda destek almaya hak kaza-
nan proje sahipleri ile sözleşme imzalandıktan sonra projenin uygulama sürecini 
Ajansımızda İzleme ve Değerlendirme Birimi yürütmektedir. 
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Bu amaç doğrultusunda, Kalkınma Bakanlığı tarafından verilen yetki ile Ajans koordinasyonunda Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinden 
oluşan TR72 Bölgesi için 2014-2023 dönemini kapsayan Bölge Planı; 10 yıllık bir perspektifle, tüm paydaşların sürece katılım ve 
katkılarıyla hazırlanmıştır. Bu kapsamda sosyal kalkınma ve sosyal politikalar büyük önem taşımaktadır. 

Günümüzde her türlü kurum, kuruluş ve örgütler nihai olarak, bir şekilde insanların refahının arttırılması yönünde faaliyetlere giriş-
mektedir. Bölgemizde toplumun tüm kesimini kapsayan bu sosyal profil çalışması da insanların refahını arttırmaya yönelik sosyal 
politika çalışmaları konusuna katkı sağlayacak ve yol gösterici olacak bir niteliğe sahiptir.

Bölgemizde bulunan Kayseri, Sivas ve Yozgat illeri için hazırlanan Sosyal Profil Araştırma Raporlarına www.oran.org.tr adresinden 
ulaşabilirsiniz.

yayınlarımız
Kalkınma kavramı geçmişte uzun yıllar boyunca ekonomik gelişme olarak anlaşılmıştır. Ancak 
bu algı günümüzde değişmiş olup, kalkınmanın çok yönlü ve çok aktörlü bir süreç olduğu 
anlaşılmıştır. Bu yeni anlayıştaki kalkınmanın temel amacı toplumu oluşturan tüm kesimlerin 
toplu bir biçimde refahının arttırılmasıdır. Bu anlayış kendisini gerek ulusal gerekse bölgesel 
planlarda da kendini göstermiş ve çalışmalarda temel hedef alınmıştır.
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▶

Böylesine önemli bir misyona sahip olan Ajansların bölgenin 
hızla değişen dinamiklerini takip etmesi, değişikliklere çabuk 
ayak uydurması ancak eğitimli, kendisini sürekli geliştiren ve 
doğru yönde motive edilmiş çalışanlarla sağlanabilir. Ajans çalı-
şanının kendisiyle ilgili geliştirilen farkındalık düzeyi, o nispette 
misyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Bu bilinci taşıyan ORAN; bu önemli misyonunun yerine getiril-
mesi doğrultusunda kurumsal kapasitesinin artırılmasına yöne-
lik olarak İzgören Akademi ile ilk etapta kişisel sonraki süreçte 
kurumsal gelişimi sağlayacak eğitimleri, İletişimin 5 Anahtarı, 
Neden? Algı Yönetimi, Takım Çalışması, Drama Atölyesi, Prob-
lem Çözme Becerileri olmak üzere 5 farklı başlık altında gerçek-
leştirdi.

ENTELLEKTÜEL
ARTIRIYOR

Kalkınma Ajansları, bölge dinamikleri arasındaki işbirliğini geliştirmek, bölgeler 
arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulan, kâr amacı güt-
meyen, çabuk karar alan ve uygulayabilen, gerektiği alanda destekleyici, koordi-
natör ve katalizör olarak faaliyet gösterme misyonuna sahip kalkınma birimleridir.

SERMAYESİNİ

“İletişim” eğitiminde; daha kaliteli 
iletişim kurabilmek adına, dinle-
menin ve anlamanın önemi konu-
sunda paylaşımlarda bulunulmuş, 
dinlemenin karşısındaki payda-
şının kendisini değerli hissetmek 
konusunda gösterilmesi gereken 
en önemli davranış olduğu vurgu-
su yapılarak ajans personelinin bu 
alandaki bilinç düzeyi yükseltilmiş-
tir.

İLETİŞİMİN 5 ANAHTARI

ORAN

Emel EMÜR "
Kayseri Yatırım Destek Ofisi
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“Algı Yönetimi” eğitiminde, bireysel algı yönetiminde algılamak 
ve algılatmak temel kavramları üzerinde durulmuştur. Bu kav-
ramlar üzerinden ilerlenerek profesyonel iş hayatında üç şeyi 
(Etkili İletişim-İlişki Yönetimi-Algı Yönetimi) iyi yönettiğimiz an-
dan itibaren hayatın ne kadar kolaylaştığı, çeşitli sektörlerden, 
farklı yapı ve kültürlerin üzerinden örnekler verilerek açıklanmış 
bu sayede de ajans personelinin algı yönetimi konusundaki far-
kındalık düzeyi artırılmıştır.

“Drama Atölyesi” eğitimi yaratıcı drama tekniği ile gerçekleşir. 
Yaratıcı Drama ise; her hangi bir konuda, doğaçlama, rol oyna-
ma gibi tekniklerden yararlanarak, bir grupla ve grup üyelerinin 
birikimlerinden, yaşantılarından yola çıkarak canlandırmalar 
yapmaktır. Bu canlandırmalar sırasında katılımcıların birbirle-
rinden öğrenecekleri ile deneyimlerini uygulamaya dönüştü-
rerek kendilerini güncellemesi amaçlanır. Bu eğitim sayesinde 
yaratıcı drama genel amaçları doğrultusunda; grup planlaması, 
grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği ve empati 
becerisi geliştirme alanlarında ajans personelinin farkındalık 
bilinç düzeyi yükseltilmiştir.

“Problem Çözme Becerileri” eğitiminde problem kavramı üze-
rinde durulmuş ve problem çözme yöntemleri ve çözümde 
öncelikler konusunda bilgi verilmiştir. Eğitimde soru cevap 
yöntemiyle ilerletilerek katılımcıların hayal güçlerinin sınırla-
rını zorlaması sağlanmıştır. Katılımcıların kendilerine verilen 
gerçek problemin daha iyi nasıl çözüme kavuşturulabileceği 
ile ilgili beyin fırtınası yapmalarına öncülük edilmiş ve Çözüm 
Odaklı olunduğu takdirde seçeneklerin derhal artabileceği or-
taya konulmuştur. Bu sayede eğitimin amacı doğrultusunda 
ajans personelinin Çözüm Odaklılık kavramı hakkında farkında-
lık düzeyi artırılmıştır.

“Takım Çalışması” eğitimde takım çalışmasının verimlilik 
üzerindeki olumlu etkileri ön plana çıkarılmış ve çalışanlar 
bireysel başarı elde etmekten çok, zafer kazanan takım(lar)
ın bir parçası olma yönünde motive edilmiştir. Liderlik, ta-
kım ruhu, ortak hedefler, iş akışı ve iletişim takım oluşumu-
nun beş temel faktörü olduğundan, bu başlıklar adalet, kay-
nak yönetimi, güven, kurum kültürü, proje yönetimi, strateji 
oluşturmak ve bilgi paylaşımı da aralarında olmak üzere on 
beş alt başlıkta detaylandırılarak anlatılmıştır. Eğitimin bu 
yaklaşımı sayesinde ajans personelinin takım çalışmasına  
farklı bir bakış açısı kazanması sağlanmıştır.

Neden Algı Yönetimi?

Takım Çalışması Drama Atölyesi

Problem Çözme Becerileri
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Tolga UYAN

▶

"

Katma değeri yüksek ürün üretmek, Ar-Ge ve İnovasyonla müm-
kündür. 

Tanım olarak “Ar-Ge”, Araştırma ve Geliştirme yolu ile yeni ürün 
ve hizmetlerin ortaya çıkarılması anlamını taşır ve sadece bir 
buluş ya da icat yapmak değildir. 

Aslında şirketlerimiz bünyesinde uzun yıllardan beri farklı 
departmanlar tarafından yapılmakta olan; ürün geliştirme, 
tasarım, siparişle ürün tasarımı,  proses geliştirme, maliyet 
düşürme, dış piyasalara yeni ürün arz eme, kaliteyi yükseltme, 
verimliliği arttırma, ticarileşmeyi amaçlayan araştırmalar ile bu 
konularda yapılan tüm laboratuvar ve test çalışmaları da birer 
Ar-Ge faaliyetidir.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından özel sektör-
de, Ar-Ge ve yenilikçilik yoluyla ülke ekonomisinin uluslararası 
düzeyde rekabet edebilir bir yapıya kavuşturulması için tekno-
lojik bilgi üretilmesini, üründe ve üretim süreçlerinde yenilik 
yapılmasını, ürün kalitesi ve standardının yükseltilmesini, ve-
rimliliğin artırılmasını, üretim maliyetlerinin düşürülmesini, 
teknolojik bilginin ticarileşmesini, rekabet öncesi işbirliklerinin 
gelişmesini, teknoloji yoğun üretim, girişimcilik ve bu alanlara 
yönelik yatırımlar ile Ar-Ge’ye ve yeniliğe yönelik doğrudan ya-
bancı sermaye yatırımlarının ülkeye girişinin hızlandırılmasını, 
Ar-Ge personeli ve nitelikli işgücü istihdamının artırılmasını 
desteklemek ve teşvik etmek amacıyla “Araştırma, Geliştirme 
ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun” 

yayımlanmıştır. 12 Mart 2008 tarihinde 5746 sayılı Kanun ve 
26 Şubat 2016 tarihinde 6676 sayılı Kanunların çıkarılmasıyla 
özel sektör sanayi kuruluşlarının Ar-Ge kapasitesini artırmak ve 
Ülkemizin Ar-Ge ve inovasyon ekosistemini geliştirmek amacıy-
la, sanayi kuruluşlarına Ar-Ge merkezi kurma fırsatı verilmiş, bu 
merkezlerde çalışanlara önemli vergisel avantajlar sağlanmıştır. 

Ar-Ge Merkezleri, organizasyon yapısı içinde ayrı bir birim şek-
linde örgütlenmiş, münhasıran yurtiçinde araştırma ve geliştir-
me faaliyetlerinde bulunan ve en az 15 tam zaman eşdeğer Ar-
Ge personeli istihdam eden, yeterli Ar-Ge birikimi ve yeteneği 
olan, aynı bina veya aynı yerleşke içinde yer alan birimlerdir.

AR-GE VE İNOVASYONLA  
KALKINMADA AR-GE MERKEZLERİNİN 
ÖNEMİ VE ORAN’IN ÖZEL SEKTÖRE 
AR-GE MERKEZLERİ DESTEĞİ

Ülkeler cari açıklarını, ihracatlarını arttırarak ya da ithalatlarını azaltarak düşüre-
bilirler. İhracatı arttırmak iki şekilde mümkündür: Mevcut ihraç ürünlerinin üretimi 
ve satışını arttırmak ya da katma değeri yüksek, global değer zincirinde daha üst 
seviyelerde yer alan ürünler üretmek ve bunları dünyaya pazarlamak

Kayseri Yatırım Destek Ofisi
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Ar-Ge Merkezinde; Ar-Ge veya tasarım projele-
rinin bulunması, Ar-Ge ve destek personelinin 
çalışmasının fiziki kontrolünü yapacak me-
kanizmalara sahip olunması gerekmektedir.  
Ayrıca Ar-Ge  veya tasarım faaliyetlerinin yurt 
içinde gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge Merkezleri-
nin ayrı bir birim şeklinde örgütlenmiş ve tek 
bir yerleşke veya fiziki mekân içinde yer alması 
zorunludur. 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafın-
dan, bugüne kadar 267 sanayi kuruluşuna 
Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiştir. Söz konusu 
merkezlerde 27.558 nitelikli Ar-Ge personeli 
istihdamı sağlanmış, yaklaşık 18 Milyar TL Ar-
Ge harcaması gerçekleştirilmiş, 13.520 Ar-Ge 
projesi tamamlanmış ve üzerinde çalışılmaya 
devam edilmektedir. 

Faaliyetlerine devam etmekte olan 267 adet 
Ar-Ge merkezinin illere göre dağılımı Tablo 
1 de verilmiştir. Tablo 1 de görüldüğü üzere, 
Ar-Ge merkezleri sayısında Marmara Bölgesi, 
Ankara ve İzmir başı çekmekte olup, Anado-
lu’da faaliyet gösteren şirketler arasında Ar-Ge 
Merkezi sayısı henüz çok azdır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak faaliyet 
bölgemiz olan TR72 Bölgesinde (Kayseri-Si-
vas-Yozgat); Kayseri ve Sivas’ta birer adet ol-
mak üzere sadece iki adet Ar-Ge Merkezi bu-
lunmaktadır.

Bölgemizde ve özellikle sanayi şehri olarak 
bilinen Kayseri’de, Ar-Ge merkezi kurma kapa-
sitesine sahip birçok işletme bulunmaktadır. 
Bu işletmelerin, “Araştırma ve Geliştirme Faali-
yetlerinin Desteklenmesi Hakkındaki Kanun ” ve Ar-Ge Merkezi 
oluşumunun şirketlere sağlayacağı katkılar konusunda bilgilen-
dirilmeleri ve bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.

Bu konuda Orta Anadolu Kalkınma Ajansı görevi üzerine alarak, 
bölgemizde faaliyet gösteren şirketlerden; hâlihazırda Ar-Ge fa-
aliyetleri sürdüren, “Proje Kültürü ”nü kurumsal olarak yerleştir-
mek isteyen, bu konuda kapasite ve iradeye sahip olanlarla bir-
likte “Ar-Ge Merkezi Kurulumu Destek Programı’nı başlatmıştır. 

Türkiye’de başka bir örneği olmayan bu uygu-
lama ile ORAN; Ar-Ge merkezi kurmak isteyen 
aday firmalarla bir sözleşme yaparak bu firma-
ların Ar-Ge merkezi kurulum sürecinde ve ku-
rulumdan sonraki işletme döneminde ihtiyacı 
olan uzman desteğini firmalara temin etmek-
te ve bunun maddi külfetini firmalar adına 
karşılamaktadır.

Bu destek, ORAN’ın Mali Destek Programların-
dan bağımsız olup, aday firma KOBİ statüsü-
nün dışında olabilmektedir. 

Bu program kapsamında, Kayseri’de dört aday 
firma ile Ar-Ge Merkezi  destek sözleşmesi 
imzalanmış olup, bu aday firmalarla çalışma-
lara başlanmıştır. Aday firmalardan ikisinin 
başvuru raporu tamamlanarak,  Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının Ar-Ge Web Portalı 
üzerinden girişleri yapılmıştır.

İleriki dönemlerde yeni bir destek programı 
ile Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta daha fazla fir-
manın Ar-Ge merkezi kurmasının sağlanması 
ORAN olarak 2017 yılı hedeflerimiz arasında 
yer almaktadır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak beklenti-
miz; kurulan bu Ar-Ge Merkezlerinde yapılan 
Ar-Ge çalışmalarının, bölge ekonomimize kat-
ma değer yaratacak, uluslararası pazarda reka-
bet gücümüzü artıracak ileri teknoloji içeren 
ürünler olarak geri dönmesidir. 

Ülkemizin 2023 hedeflerini odak alarak, böl-
gemizde Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin ar-
tarak sürdürülmesini sağlamak ve bölgemiz 

Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek üzere, özel sektör 
şirketleri, kamu kurum ve kuruluşları, üniversite ve teknoparkla-
rımız ile bölgedeki tüm paydaşlarımızla sürekli iletişim halinde 
olmaya devam edeceğiz.

Bölge sanayicilerimizi Ajansımızın Ar-Ge merkezi kurma deste-
ğinden faydalanmaya davet ediyoruz ve diyoruz ki:

TEKNOLOJİYE YATIRIM, GELECEĞE YATIRIMDIR.

Teknolojiye Yatırım, Geleceğe Yatırımdır

İstanbul 74
Bursa 39
Kocaeli 32
Ankara 31
İzmir 26
Manisa 10
Tekirdağ 9
Eskişehir 8
Sakarya 6
Düzce 4
konya 4
Aydın 3
Küahya 3
Adana 2
Bilecik 2
Balıkesir 1
Bolu 1
Çanakkale 1
Çorum 1
Gaziantep 1
Kahramanmaraş 1
Kayseri 1
Kırklareli 1
Malatya 1
Mersin 1
Samsun 1
Sivas 1
Yalova 1
Zonguldak 1

AR-GE MERKEZLERİNİN  
İL BAZINDA DAĞILIMI

Tablo 1
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▶

Bu desteğin amacı, bir proje içerisinde Türkiye’de yerleşik 
şirketlerin, uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını 
artırmaktır. Bu kapsamda şirketler, işbirliği kuruluşların proje 
başvuruları sonucu desteklenir. Bu bağlamda genel bir tanımla 
UR-GE; rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik ihtiyaç analizi, 
danışmanlık, eğitim vb. faaliyetleri de içine alan bütünleşik bir 
destek mekanizması olarak değerlendirilebilir.

İşbirliği Kuruluşu Nedir?

Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar 
Meclisi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik 
İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl Ticaret ve/veya Sanayi 
Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji 
Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış 
Ticaret Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik 
ve kooperatiflerdir.

Destekler Nelerdir?

Eğitim desteği
Danışmanlık desteği,
2 kişiye kadar istihdam desteği,

Yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve 
organizasyon giderleri)
Alım heyetleri
Teşvikten Faydalanmak İçin:

İşbirliği kuruluşunun üye şirketlerle beraber bir proje hazırla-
ması ve bu proje ile Ekonomi Bakanlığı’na başvurması gerek-
mektedir. Bu aşamada, talep edilmesi halinde Orta Anadolu 
Kalkınma Ajansı tarafından sürecin yürütülmesinde teknik yar-
dım sağlanmaktadır.

Desteklenen Faaliyetler

Ortak pazar araştırmaları
Pazar ziyaretleri
Ticaret heyetleri
Yurtdışı fuar ziyaretleri
Eşleştirme faaliyeti
Küme tanıtım faaliyetleri
Destek Miktarı : 

Destek Oranı : %75

Kısaca UR-GE olarak anılan teşvik 2010/8 Sayılı Uluslararası Rekabetçiliğin Geliş-
tirilmesinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ kapsamında Ekonomi Bakanlığı tara-
fından sağlanmaktadır.

UR-GE
NEDİR?

UR-GE
Mehmet OKUR "

Kayseri Yatırım Destek Ofisi
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Faaliyetler bağlamında destek tutar ve oranları: 

İhtiyaç Analizi Eğitim / Danışmanlık Yurt Dışı Pazarlama Alım Heyeti İstihdam Bireysel Danışmanlık

Destek Oranı %75 %75 %75 %75 %75 %70

Desteklenen 
Kurum

İşbirliği 
Kuruluşu

İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu
İşbirliği 
Kuruluşu

İşbirliği 
Kuruluşu

Şirketler

Destek Tutarı 
(USD)

400.000
150.000 (Program 
Başına)

100.000 (Prog-
ram Başına)

Emsal Brüt 
Ücret

50.000

Faaliyet Program süresince (Maks. 36 Ay) 10 Adet 10 Adet 2 Kişi 3 Yıl

TR72 Bölgesinde devam etmekte olan UR-GE projeleri:
Merkez Proje Kodu Proje Adı İşbirliği Kuruluşu Türü Sektör Firma Sayısı Yıl

Sivas 13UR-GE042
Sivas Doğal Taş ve Mermer 
Sektörünün Uluslararası 
Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi

Sivas Ticaret ve 
Sanayi Odası 

Ticaret ve 
Sanayi Odası

Madencilik 
Ürünleri

10 2013

Kayseri 16UR-GE025
KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ FABRİKASYON METAL 
ÜRÜNLER URGE PROJESİ

Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi

Organize 
Sanayi Bölgesi

Demir Çelik 
Ürünleri

24 2016

Kayseri 15UR-GE063
Gücünü Birleştiren Kayseri Plastik 
Sektörü Dünyaya Açılıyor

Kayseri Plastik 
İşletmeciler 
Derneği

Dernek
Kimyevi 
Maddeler ve 
Mamulleri

14 2015

Kayseri 15UR-GE056
KAYMOS - KAYSERİ MOBİLYASI 
DÜNYA PAZARINDA

Kayseri Mobilya 
Sanayicileri 
Derneği

Dernek
Ağaç Mamulleri 
ve Orman 
Ürünleri

13 2015

Kayseri 13UR-GE033 KAYAK - Kayseri Yazılım Kümesi
Erciyes Teknopark 
A.Ş.

Teknopark Yazılım 22 2013
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Dr. M. Emrah AYAZ
MTA Orta Anadolu I. Bölge Müdürü, Sivas

Jeolojik miras (jeomiras); yerkürenin jeolojik geçmişine 
ilişkin verileri belge niteliğinde yansıtan, ender bulunan, ba-
zen estetik görüntüye ve canlılara ait izlere de sahip olabilen 
ve kaybolması durumunda yerine konulamayacak her türlü je-
olojik oluşumlardır. Jeolojik yapılar üzerine insanlar tarafından 
işlenmiş kültürel nitelikli yapılar, doğaltaşlarla üretilmiş çeşitli 
eser ve aletler ve tarihsel dönemlerde toplumların yaşamını 
etkilemiş jeolojik olaylara ait önemli izler içeren zenginlikler 
ise kültürel jeolojik miras olarak tanımlanabilir. Bu değer-
ler, koruyup kullanılarak gelecek nesillere aktarılması gereken 
zenginliklerdir. 

Jeolojik miras olabilecek zenginlikler; özgün morfolojik 
yapılı kayalar, göller, şelaleler, kanyonlar, mağaralar, estetik 
görünümlü traverten veya tufa oluşumları, kaplıca kaynakları, 
önemli fosil yatakları, tektonik yapılar, referans (tip) stratigrafik 
kesitler, ender mineral toplulukları ve antik maden işletmeleri 
gibi jeolojik kaynaklar şeklinde sıralanabilir. 

SİVAS’IN 

Yerkürenin jeolojik geçmişine ilişkin verile-
ri belge niteliğinde yansıtan, ender bulunan, 
bazen estetik görüntüye ve canlılara ait izlere 
de sahip olabilen ve kaybolması durumunda 
yerine konulamayacak her türlü jeolojik varlık-
lar “jeolojik miras” olarak tanımlanmaktadır. 
Jeolojik miras olabilecek zenginlikler; özgün 
morfolojik yapılı kayalar, göller, şelaleler, kan-
yonlar, mağaralar, estetik görünümlü traver-
ten veya tufa oluşumları, kaplıca kaynakları, 
önemli fosil yatakları, tektonik yapılar, refe-
rans (tip) stratigrafik kesitler, ender mineral 
toplulukları ve antik maden işletmeleri gibi je-
olojik kaynaklar şeklinde sıralanabilir. Bu de-
ğerler, koruyup kullanılarak gelecek nesillere 
aktarılması gereken zenginliklerdir. 

Sivas ili, jeolojik miras varlıkları bakımından 
oldukça önemli bir potansiyel taşımaktadır. 
İlin karmaşık jeolojik yapısına bağlı olarak, çe-
şitlilik ve miktar bakımından oldukça önemli 
jeolojik miras varlıkları ortaya çıkmıştır. İli-
mizde bugüne kadar 90 adet jeolojik miras 
varlığı belirlenmiştir. Bunların bir kısmı, farklı 
unsurları birlikte içermesi bakımından jeopark 
olarak değerlendirilebilecek önemli alanlardır.

▶

POTANSİYELİ
JEOLOJİK MİRAS

"
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Kültürel jeolojik miras olabilecek zenginlikler ise; taş 
oyma yapılarını, yer altı şehirlerini, yerleşim yeri olarak kullanıl-
mış mağaraları, doğaltaşlarla işlenmiş çeşitli süsleme eserlerini, 
taş baltaları, taş çakıları ve bunun gibi kültürel motif taşıyan de-
ğerler ile tarihsel dönemlerde toplumların yaşamını etkilemiş 
doğal afet izlerini, göl-akarsu deltalarındaki ve deniz seviyesin-
deki değişimleri ve bunların kültürel izlerini konu almaktadır. 

Çeşitli jeolojik miras ve/veya kültürel jeolojik miras varlıklarını 
birlikte barındıran, ekolojik ve arkeolojik unsurları da içerebilen 
ve içerisinde yürüme parkurlarının, bilgilendirici levhaların ve 
diğer düzenleyici unsurların yer aldığı koruma altına alınmış 
daha kapsamlı alanlar ise “jeopark” olarak tanımlanmaktadır. 

Jeoparklar, son yıllarda jeoturizm bakımından gittikçe önem 
kazanmakta ve yeni istihdamlarla birlikte yerel ekonomilere 
önemli katma değerler sağlayabilmektedir. Bunun yanında, 
yerbilim ve çevre konularında geniş halk kitleleri bilgilendiri-
lerek, jeolojik mirasların gelecek kuşaklara aktarılması bilinci 
geliştirilmektedir.      

Dünyadaki ilk jeopark, 1984 yılında Fransa’da açılan Haute-Pro-
vence Jeoparkı’dır. Yaklaşık 269 hektarlık bir alanda bulunan bu 
jeopark, Avrupa’nın en büyük açık hava müzesi durumundadır. 
Jeoparkta çeşitli fosil türleri ve ilginç kaya topluluklarının yanın-

da, Fransa’nın en görkemli kanyonlarından Verdon Kanyonu da 
bulunmaktadır. Ayrıca jeoparkta bir jeoloji merkezi kurulmuş 
olup, içerisinde çeşitli kayaç örnekleri ve sanatsal çalışmalar ser-
gilenmekte ve bir kütüphane hizmet vermektedir. Jeoparktaki 
ilginç yerleri görmek ve bilgi almak isteyenler için ise rehberli 
turlar düzenlenmektedir. Benzer şekilde, Almanya’nın Vulkane-
ifel Bölgesi’nde, Yunanistan’ın Midilli Adası’nda ve İspanya’nın 
Maestrazgo/Terruel bölgesinde de jeopark olgusuna paralel ça-
lışmalar yapılmaktadır. 

Ülkemiz, jeolojik miras potansiyeli bakımından oldukça zengin-
dir. Örneğin Kapadokya Bölgesi’ndeki (Nevşehir) peri bacaları 
ve Denizli’deki Pamukkale travertenleri, Dünya Miras Listesi’ne 
kaydettirilmiş önemli jeolojik zenginliklerimizdir. Bunların dı-
şında ülkemizde jeopark ilan edilebilecek önemli jeolojik miras 
alanlarının bazıları; Meke Gölü, Kula Volkanitleri, Nemrut Vol-
kanı, Karapınar Volkanı, Narman Mutluluk Vadisi, Tuzgölü, Mut 
Miyosen Havzası, Hafik-Zara Jips Karstı Gölleri (Sivas), Gökpınar 
(Gürün-Sivas), Şuğul Kanyonu (Gürün-Sivas), Sızır Şelalesi (Ge-
merek-Sivas), Emirhan Kayalıkları (Sivas) ve Uyuz Çermik Jeoter-
mal Alanı (Yıldızeli-Sivas) şeklinde sıralanabilir. 

Sivas, 28.619 km2’lik yüzölçümüyle Türkiye’nin toprak bakımın-
dan en büyük ikinci ili durumunda olup; yüzölçümü, coğrafik 
konumu, yeraltı zenginlikleri, tarih, kültür ve tabiat varlıkları ve 

Emirhan Kayalıkları’ndan genel bir görünüm: Özgün kaya morfolojileri, düşey-eğimli tabaka duruşları, kıvrımlar, Ballı Kaya kesimi, oyma 
kaya oda kalıntısı, oyma kaya su deposu, oyma kaya çilehane ve oyma kaya ibadethanenin bulunduğu bir jeopark alanı olup, bu alanda 150-200 
adet yaban keçisinin yaşadığı belirlenmiştir.

Dünyadaki ilk jeopark, 1984 yılında Fransa’da 
açılan Haute-Provence Jeoparkı’dır. Yaklaşık 269 

hektarlık bir alanda bulunan bu jeopark, Avrupa’nın 
en büyük açık hava müzesi durumundadır.
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jeolojik miras varlıkları bakımından ülkemizin en önemli illeri 
arasında yer almaktadır. Bu sebeple ilimiz; “Maden Şehri Sivas” 
ve “Tarih ve Kültür Şehri Sivas” olarak anıldığı gibi, “Jeolojik Mi-
ras Şehri Sivas” olarak da anılmayı hak etmektedir.  

SİVAS YÖRESİNDE BELİRLENEBİLEN JEOLOJİK MİRAS VAR-
LIKLARI
Sivas ili, jeolojik miras varlıkları bakımından oldukça önemli 
bir potansiyel oluşturmaktadır. İlin karmaşık jeolojik yapısına 
bağlı olarak, çeşitlilik ve miktar bakımından oldukça önemli 
jeolojik miras varlıkları ortaya çıkmıştır. İlimizde bugüne kadar 
90 adet jeolojik miras varlığı belirlenmiştir. Bunların bir kısmı, 
farklı unsurları birlikte içermesi bakımından jeopark olarak de-
ğerlendirilebilecek önemli alanlardır. Jeopark olarak değerlen-
dirilebilecek önemli alanların başında; Şuğul Kanyonu (Gürün), 
Emirhan Kayalıkları (Merkez), Hafik-Zara Jips Karstı Gölleri ve 
Uyuz Çermik Jeotermal Alanı sayılabilir. 

Sivas’ta Bulunan Jeolojik Miras Varlıkları 

Merkez İlçede; Emirhan Kayalıkları, Taşlıdere Miyosen Tekto-
nostratigrafik İstifi, Haliminhanı (Sivas-Ankara Karayolu Çıkışı 
Kuzey Yakası) Bindirme Tektoniği, Beştepe Köyü Höyük Kalesi/
Oturan Kral Silüeti, İşhan Köyü Oligosen-Alt Miyosen Açısal Uy-

msuzluğu ve Tektonik Yapıları, Hayranlı-Haliminhanı Omurgalı 
Fosil Yatağı, Soğuk Çermik Jeotermal Alanı ve Kanyonu, İnkaya 
Karstik Kireçtaşları (Eğribucak Köyü), Gelin Kayası (Eğribucak 
Köyü), Zerik Gölü Çökme Dolini (Örencik Köyü), Yağmurluseki 
Saltaşı, Yakupoğlan-Kaletepe (Karatepe) Höyüğü, İnceyol Köyü 
Biyohermi (Fosilli Resifi), Hayranlı-Haliminhanı Omurgalı Üç 
Ayaklı At Fosili.
Doğanşar’da;  Dipsizgöl 
Divriği’de; Kayaburun Köyü Doğal Kaya Tüneli, Maltepe Peri 
Bacaları/Şeytan Şehri, Tuğut Köyü Peri Bacaları/Şeytan Kayalık-
ları, Eskiköy Küçük Göl (Maltepe Köyü), Odur Köyü Doğal Kaya 
Köprüsü ve Kilisesi, Güresin Köyü Doğal Kaya Mağaraları, Pliyo-
kuvaterner Sütun Yapılı Bazaltlar (Çokmaşat Köyü)-Kale/Derimli 
Köyü (Hekimhan)), Kesdoğan  Kalesi/Jura-Kretase – Miyosen 
Kireçtaşları Açısal Uyumsuzluğu, Divriği-Kemah İstasyonları 
Arasındaki Kanyon 

Gemerek’te; Sızır Şelalesi, İnkışla Oyma Kayaları 
Gölova’da; Sütgölü, Karayakup Oyuklu Kayalıkları 
Gürün’de; Gökpınar, Şuğul Kanyonu, Suçatı Kanyonu, Suçatı 
Say Mağaraları, Gürün Kaya Mağaraları, Aygır Gölü, Suçatı Şu-
ğul Gölü 
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Hafik’te; Hafik Gölü/Jips Karstı-Çökme Dolini, Batı Lota Gölü/
Jips Karstı-Çökme Dolini, Doğu Lota Gölü/Jips Karstı-Çökme 
Dolini, Kızılçam Gölü/Jips Karstı-Çökme Dolini (Çimen Ye-
nice Köyü), Seyfe Balıklı Kaya Gölü/Jips Karstı-Çökme Dolini, 
Göydün Kaynağı, Kuzugölü Kaynağı (Yalıncak Köyü), Kuzugölü 
Kanyonu ve Çağlayanı (Yalıncak Köyü), Yalıncak Köyü Tabakalı 
Jips İstifi, Çömlekli Köyü Kanyonu, İnköy Mağarası, Gedikçayırı 
Köyü Deliklitaş Mağarası ve Fay Aynası, Yarhisar Mağaraları, 
Yarhisar Mağaralı Göl, Kahramankaya (Tuzhisar Köyü), Beydilli 
Peri Bacası (Beydilli Köyü), Tozantı Vadisi (Kireçtaşı, melanj, ag-
lomeralar, doğaltaş ocakları), Gökdin Köyü Doğal Su Kaynakları, 
Batıkgöl 

İmranlı’da; Madenköy Antik Pb-Zn Galerisi (1000 yıl önce), 
Karacaören Köyü Diyapirleri 

Kangal’da; Kangal Balıklı Çermik Jeotermal Alanı, Kalkım Ba-
lıklı Çermik Jeotermal Alanı, Minare Kaya Peri Bacaları (Minareli 
Köyü-Çetinkaya), Akçakale Peri Bacaları (Akçakale Köyü-Çetinka-
ya), Akçakale Oyma Mağara (Akçakale Köyü- Çetinkaya), Yacihan 
Kitabesi (Akçakale Köyü-Çetinkaya), Turnalı Kanyonu (Turnalı 
Köyü), Sarıpınar Konglomeratik Peribacaları/Gelinkayaları (Sa-
rıpınar Köyü-Alacahan), Deliktaş Breşik Kireçtaşı Karstik/Oyma 
Yapıları (Delikkaya) ve Verev Atımlı Fay Aynası 

Suşehri’de; Çakmakkır Kobra Başlı Kaya (Karacaören Köyü) 

Şarkışla’da; Ortaköy Özgün Traverten Morfolojili Jeotermal 
Alanı, Tereli Mağarası (Ortaköy), Miğferli İnsan Başı Silüeti (Ak-
çasu Köyü Kızkalesi) 

Ulaş’ta; Damla Mağarası, Kazanpınarı Oyuğu (Kazanpınarı 
Köyü), Tepegöl Krater Gölü (Kapıkaya Köyü), Karagöl Krater Gölü 
(Eskiköy), Çimligöl/Jips Karstı-Çökme Dolini (Ezentere Köyü), 
Ezentere Kaya Setti (Kalesi) (Ezentere Köyü), Ulaş Kaya Setti 
(Ulaş), Delikkaya ve Topakkaya (Baharözü Köyü) 

Yıldızeli’de; Uyuz Çermik Jeotermal Alanı, Sıcak Çermik-Tepe 
Çermik Açılma Çatlakları, Kalın Kanyonu, Yıldız Değirmenaltı 
Şelalesi, Yıldızeli Şeyhhalil Meteoriti (Göktaşı)

Zara’da; Tödürge Gölü/Jips Karstı-Çökme Dolini (Demiryurt 
Köyü),Cencin Gözeleri (Demiryurt Köyü), Beydağı Gölü, Tödürge 
Kaya Mağaraları (Tödürge (Demiryurt) Köyü), Zara Yenicami 
Mahallesi Kaya Mağaraları, Şerefiye Merkez Sülüklügöl, Kuş-
kayası Köyü Karstik Kireçtaşları (Şerefiye), Zara Eymir Kayalıkları 
(Eymir Köyü) 
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▶

EURODESK ağı, merkezi Brüksel’de bulunan EURODESK Brus-
sels Link (EBL) tarafından koordine edilir. Dernek statüsünde 
olan bu kuruluş Gençlik Programı ülkelerinde (ağa dâhil olan)  
bulunan ülke koordinatörlükleri ile Avrupa Komisyonu Yürütme 
Ajansı arasında köprü görevi görmektedir. Ülke Koordinatörlük-
leri Komisyon tarafından sağlanan hibeleri ve bunlara ait rapor-
lamalarda direk olarak Yürütme Ajansı’na karşı sorumludur.

EURODESK fikri 1988 yılında İskoçya’da ortaya çıkmıştır. Hız-
la büyüyen ve Avrupa’da gençlik bilgilendirmesi konusunda 
önemli işler yapan ağ, bu ilerlemesi ile birlikte 2007 yılında 
Avrupa Gençlik Programının temel yapılarından birisi olmuştur.

EURODESK, Gençlik Programı 4.7 kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından des-
teklenen ve Gençlik Programının temel yapılarından birisi olan bir Gençlik Bilgilen-
dirmesi Ağıdır. 

TR72 bölgesinde
bilgi ağı ve

faaliyetleri

Yürütme Ajansı

Ülke  
Koordinatörlükleri

Eurodesk Brussels Link Ülke  
Koordinatörlükleri

Ülke  
Koordinatörlükleri

Eurodesk  
Temas Noktaları

eurodesk

eurodesk

Serdar ASLAN "
Program Yönetim Birimi
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EURODESK Türkiye Birimi, Gençlik Programı bünyesinde 2008 
yılında çalışmalarına başlamıştır.  Yapılan Ortak Akıl Toplantısı-
na Türkiye’de gençlik alanında çalışan birçok Sivil Toplum Ku-
ruluşu,  Kamu Kuruluşu ve Üniversiteler katılım göstermiştir. 
Burada çizilen yol haritasından sonra 2009 yılında 17 kurulu-
şun EURODESK Türkiye Temas Noktası olması ile ülke çapında 
aktivitelerine hızla devam etmiştir. Eurodesk temas noktalarının 
koordiansyonu, Türk Ulusal Ajansı’nde yer alan Eurodesk ofisin-
ce yürütülmektedir. Her ülke koordinatörlüğü kendi ülkesinde 
çalışmak istediği Temas Noktaları sayısını kendisi belirlemekte-
dir. Eurodesk Türkiye, faaliyet geçtiği tarihtan bu yana 7 temas 
noktası teklif çağrısına çıkmış olup, 2016 yılı Ocak ayı itibariyle 
53 ilde 100 temas noktası ile hizmet vermektedir. 

Türkiye’de ilk defa farklı yapılardan birçok kurumu bir araya 
getiren EURODESK Türkiye, gücünün önemli kısmını buradan 
almaktadır. EURODESK TR Temas noktaları aracılığı yıl içerisinde 
birçok etkinliğe imza atmanın yanı sıra ağ içinde Temas Noktala-
rının kapasitelerini arttırmak adına birçok aktivite düzenlemek-
tedir.

Eurodesk Türkiye’nin amaçları şu şekilde özetlenebilir : 

 � Tanıtım yapmak.

 � Ulusal Ajans’ın yereldeki faaliyetlerinde Temas Noktala-
rı’nın AB Fırsatları hakkında bilgi vermek üzere akredite 
edilmiş referans kurum olmalarını sağlamak

 � Sosyal medyadaki işbirliklerini artırmak

 � İllerde yürütülecek AB çalışmlarında gerek Temas Nokta-
larının desteğini almak gerekse Temas Noktalarına destek 
sağlamak

Eurodesk Temas Noktalarının Kurumsal Dağılımı
Kurum Tipi Adet

Yerel Yönetim 20

Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kurumlar 9

STK 29

Valilik / Kaymakamlık 14

Üniversite 10

Gençlik Spor Bakanlığı ve Kuruluşları 13

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 1

Kalkınma Ajansı 4

GENÇLİK BİLGİLENDİRMESİ
EURODESK temas noktalarınca genel olarak yapılan faaliyetler 
Gençlik Bilgilendirmesi olarak adlandırılabilir. Gençlik Bilgilen-
dirmesi Gençlik Çalışmaları içerisinde yer alan uzmanlaşılması 
gereken bir alandır.

Gençlik bilgilendirmesi gençlik çalışmasının uzmanlaştırılmış 
ve özelleştirilmiş bir türüdür. Gençlik Bilgilendirmesi çalışma-
ları, merkezler aracılığı ile 1960’larda başlamıştır. Avrupa’da 
başlayan bu çalışma hızlıca yayılmış ve üzerine birçok yaklaşım 
üretilen bir alan olmuştur.

Avrupa çapında gençlik bilgilendirmesi ve gençlerin ücretsiz 
olarak ihtiyaç duydukları bilgiye ulaşmaları bir hak olarak kabul 
edilmektedir.

Genelleyici Gençlik Bilgilendirmesi aşağıdaki konularda genç-
lere ihtiyaç duydukları konularda doğru, güncel ve güvenilir 
bilgiyi en hızla şekilde vermeyi hedeflemektedir:

 � Eğitim
 � İş ve Kariyer

 � Serbest Zaman Aktiviteleri

 � Seyahat

 � Barınma

 � Farklı bir ülkede yaşam

 � Fırsatlar

 � Sağlık Konuları

 � Gönüllülük

Gençlik  bilgilendirmesinde  
önemli  konulardan  birisi  de  araştırma  
ve dokümantasyondur. Gencin ihtiyaç duyduğu alanlarda gü-
venilir kaynaklardan doğru bilgiye ulaşma hakkına sahiptir. Bu-
nun için Gençlik bilgilendirmesi yapan kuruluşların araştırma 
ve dokümantasyon yapması önemlidir.

Gençlik bilgilendirmesinin temel amaçları:

 � Gençlerin erişebildiği bilgi kaynaklarının merkezinde, 
bilgiyi koordine eden bir birim olarak yer almak.
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 � Genç bireylerin sosyal, kişisel ve mesleki gelişimlerini sağ-
lamaları için bilgi sağlamak ve onların anlayacağı, kolay-
lıkla erişebileceği şekilde, bütün olası kanalları kullanarak 
farklı genç gruplarına ulaştırmak. 

 � Kişiselleştirilmiş bir yaklaşım kullanarak, gençlerin sunulan 
bilgiyi yorumlamalarını ve özümsemelerini sağlayarak, ha-
yata geçirmelerine yardımcı olmak.

 � Gençlerin yararlanabilecekleri hizmet, olanak ve fırsat yel-
pazesinden haberdar ederek, pasif bir bilgi verme yerine, 
gençlerin ihtiyaçlarına ve sorunlarına cevap veren aktif bir 
hizmet sunmak.

 � Gençleri diğer uzman kuruluşlara ve hizmetlere yönlendire-
rek, gençlerin ihtiyaçları ve sorunlarına yardımcı olabilecek 
ilgili kuruluşlar arasındaki bağlantıyı sağlamak.

 � Kişisel gelişim için temel oluşturmak ve kişisel özerklik 
edindirmek için etkin olarak gençlerin bilgi kaynaklarını 
kullanmasını teşvik etmek ve bilgi edinme becerilerini ge-
liştirmek.

 � Ebeveynler, öğretmenler, gençlik çalışanları, sosyal çalışan-
lar, rehberlik uzmanları gibi, gençlerin yardım için başvura-
cağı insanların, gençlere daha etkin bir şekilde yanıt vere-
bilmesi için onları yetkinleştirmektir.

EURODESK ÇALIŞMA 
METODOLOJİSİ
Eurodesk temas noktalarınca gerçekleştirilen bilgilendirme fa-
aliyetleri gönüllü faaliyetlerdir. Bu faaliyetler kurumların kendi 
iç dinamiklerine göre belirleyecekleri sıklıkta ve farklılıkta ger-
çekleşmektedir. 

Ülkeler ve EBL arasındaki iletişim “First Class” adı verilen bir 
bilgisayar yazılımı ile gerçekleşmekte olup Eurodesk temas 
noktaları da bu iletişim ağına dahildir. Eurodesk’e soru yönelt-
mek isteyen bir kimsenin http://eurodesk.ua.gov.tr/eurodes-
ke-sorun.aspx adresine girerek veya eurodesktr@eurodesk.eu 
adresine e-posta göndererek talebini iletmesi gerekmektedir. 
Soru yöneltilirken doldurulması istenen kısımların tam doldu-
rulması, eğer e-posta gönderiliyorsa iletişim bilgilerinin yazıl-
ması önemlidir. Yöneltilen soruyu, First Class aracılığıyla tüm 
temas noktaları görmekte ve sorunun yöneltildiği şehirde yer 
alan temas noktaları öncelik sahibi olmak üzere sorular cevap-
lanmaktadır. 

First Class sistemi üzerinden soru cevaplamanın yanı sıra temas 
noktaları tarafından bilgilendirme sunumları, broşür dağıtımı, 
tanıtım organizasyonları gibi birçok faaliyet gerçekleştirilmekte-
dir.  Bu faaliyetler http://eurodesk.ua.gov.tr/  adresinde yer alan 
faaliyet takviminden herkese açık olarak yayınlanmaktadır.

TR72 BÖLGESİ’NDEKİ EURODESK 
TEMAS NOKTALARI
TR72 Bölgesi’nde Kayseri’de 3, Sivas’ta 2 ve Yozgat’ta 1 adet ol-
mak üzere toplam 6 Eurodesk Temas Noktası bulunmakta olup, 
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı da bu temas noktalarının arasın-
da yer almaktadır.

Tablo 2. TR72 Bölgesi Eurodesk Temas Noktaları
Eurodesk Akredite Kurum/Birim 

Adı Kurum adresi Kurumun 
Bulunduğu İl

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Barbaros Mahallesi, Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No:1, P.K: 38080 Kocasinan Kayseri

Abdullah Gül Üniversitesi AGÜ SÜMER KAMPÜSÜ Barbaraos Mahallesi, Erkilet Bulvarı, Kocasinan, Kayseri 
Faks : +90 352 338 88 28

Kayseri

Uluslararası Gençlik Aktiviteleri 
Merkezi Derneği

Cumhuriyet Mahallesi Tennuri Caddesi Yücesan İş Merkezi 31/2 PK 38040 Atatürk 
Evi Yanı MELİKGAZİ- KAYSERİ Email: iya.kayseri@hotmail.com

Kayseri

KAYADER Mevlana Mahallesi Sivas Merkez Türkiye Sivas

Sivas Gelişim Gençlik ve Spor 
Kulübü Derneği Çarşıbaşı Mahallesi Ziyabey Sokak Dinçer Apartmanı Kat: 4/13 Merkez - Sivas Sivas

Sorgun Kaymakamlığı Yeşilöz Mahallesi Şefaatli Caddesi Hükümet Konağı No:1 Yozgat
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, 8 Aralık 2013 tarihinde Türkiye 
Ulusal Ajansı tarafından Eurodesk Temas Noktası olarak akredi-
te edilmiştir. Kalkınma ajanslarının kuruluşu, koordinasyonu ve 
görevlerinin izah edildiği 5449 no’lu kanunda da ifade edildiği 
gibi kalkınma ajanslarının temel gayesi kamu kesimi, özel ke-
sim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, 
kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel 
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma plânı 
ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak 
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, 
bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. Bu 
bağlamda ORAN da; Eurodesk Temas Noktası olması özelinde 
TR72 Bölgesi’nde yer alan ilgili paydaşlarının başta Erasmus + 
olmak üzere AB hibelerinden fazlasıyla yararlanmasını hedefle-
mektedir.  Bu sebepten TR72 Bölgesi’nde bulunan diğer temas 
noktaları ve ORAN; Eurodesk’in tanıtımı, AB fırsatları konusun-
da bir çok etkinlik düzenleyerek gençlerin ve paydaş kurumların 
bilgilenmesine öncü olmaktadır.

Faydalı Linkler
 � http://eurodesk.ua.gov.tr/
 � http://ua.gov.tr/ana-sayfa
 � http://www.eurodesk.eu/edesk/
 � https://www.salto-youth.net/

Eurodesk’e Sorun
 � http://eurodesk.ua.gov.tr/eurodeske-sorun.aspx 
 � eurodesktr@eurodesk.eu
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Fazıl GÜLER
İzleme ve Değerlendirme Birimi

www.linkedin.com/in/fagu38

▶

"

MARKA
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında marka; “Bir işletmenin mal veya hiz-
metlerini bir başka işletmenin mal veya hizmetlerinden ayırt 
etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları dahil, özellikle sözcükler, 
şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çi-
zimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, 
baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işaret-
ler” olarak tanımlanmaktadır (1) (2). Malları veya hizmetleri bir-
birinden ayırt etmek için kullanılan ayırt edici kelimeler, harfler, 
rakamlar, çizimler, resimler, şekiller, renkler, logolar, etiketler 
veya bunların kombinasyonları marka olarak tescil edilebilmek-
tedir (3).

Bir markanın temel işlevi ürün veya hizmetin ticari kaynağını 
ve/veya menşeini tespit etmektir. Bununla birlikte firmaların 
kimliklerini yansıtan, kalite simgesi ve tanıtım aracıdır. Maddi 
olmayan varlık olarak tanımlanan marka genellikle bir şirketin 
bilançosunda yer alan en değerli varlıktır.  Fortune dergisinin 
2016’nın en değerli markaları listesi bir markanın ne kadar de-
ğerli olabileceği hakkında fazlasıyla fikir vermektedir.

En Değerli Markalar - Fortune 2016
Sıra Marka Değer (milyar $)

1 Apple 534

2 Alphabet (Google) 507

3 Microsoft 413

4 Exxon Mobil 326

5 Facebook 321

GÖSTERGELERİ OLARAK 

Önemli yenilik göstergelerinden olan marka, patent, faydalı model ve endüstriyel 
tasarımlar sınai mülkiyet olarak bilinen fikri mülkiyetlerin alt kümesini oluşturur. 
Sınai mülkiyetlerin korunmasının ticari ve ekonomik olarak önemine değinmeden 
olmaz ancak bu yazı bu kavramların tanımı, özellikleri ve farkları ile ilgilidir. Sınai 
mülkiyetler korunmalı ama önce ne oldukları bilinmeli…

SINAİ MÜLKİYETLER

YENİLİK
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PATENT
Ülkelerin ve firmaların önemli yenilik göstergelerinden biri 
olan patentler, sınırlı bir süre ve yer için üçüncü kişiler tarafın-
dan buluşun izinsiz olarak üretilmesini, satılmasını, kullanılma-
sını veya ithal edilmesini engelleme yoluyla sahibine tanınan 
tekel haklarıdır (4). Buluş sahipleri için gerçekleştirilen Ar-Ge 
yatırımlarının başlangıç maliyetlerini karşılama fırsatı sağlayan 
patentler, buluşların korunmasını ve aidiyet tescillerini sağla-
maktadır. 

Patent kriterleri yenilik, buluş basamağı ve sanayiye uygulana-
bilirliktir (5). Tekniğin; daha önce yazılı, sözlü ya da uygulanarak 
açıklanmamış olması ve mevcut duruma dahil olmayan bir özel-
lik getirmesi yeniliktir. Yayınlanmış tüm patentler ve patent baş-
vuruları mevcut tekniği oluşturur. Ürün mevcut teknikten farklı 
olarak ortaya çıkmış ise mevcut teknik durum aşılmış ve buluş 
basamağı sağlanmış olur. Ürün sanayinin herhangi bir dalında 
üretilebilir veya kullanılabilir nitelikte ise, sanayiye uygulanabi-
lir olduğu kabul edilir (6).

FAYDALI MODEL
Yeni ve sanayiye uygulanabilir nitelikte olmakla birlikte tekni-
ğin bilinen durumunu aşmayan buluşların patentle korunması 
mümkün olmadığı için bu tür buluşlar ülkemizde faydalı model 
ile korunmaktadır (3). Faydalı model sistemi patente kıyasla 
daha çok küçük buluşları korumaya yönelik olarak uygulan-
maktadır. Patent ve faydalı model arasındaki farklar tabloda 
özetlenmiştir (5). Tablodan görüldüğü üzere patent ile faydalı 
model arasındaki en büyük fark konu olan ürünün bir buluş 
olup olmadığıdır.

Kriter Patent Faydalı 
Model

Yenilik + +

Buluş Basamağı + -

Sanayide Uygulanabilirlik + +

Usuller ve Usuller Sonucu Elde 
Edilen Ürünler

+ -

Kimyasal Maddeler + -

Araştırma Raporu / İnceleme 
Raporu

+ -

Koruma Süresi
7 yıl (İncelemesiz)
20 yıl (İncelemeli)

10 Yıl

Marka ürün adı, Patent ürün korumasıdır
Birbirlerinden farklı olmalarına rağmen marka ve patent çok karıştırılan kavramlardır. Marka kavramı, 
soyut kısmı da barındıran çok daha geniş bir alanı kapsarken, patent daha dar bir alanı olabildiğince 
nesnel olarak ifade etmektedir. Marka sunulan ürünün ayırt edici olmasını sağlamak için kullanılan 
her türlü işarettir. Patent ise buluş sahibinin ürünü üretme, satma, ithal etme gibi kullanım haklarını 
koruma altına alır.

Ürün buluşu varsa Patent, ürün geliştirme varsa Faydalı Model!
Anlaşılır bir örnekle ifade edelim. İşlevi; saati, dakikayı, saniyeyi ve tarihi göstermek olan dijital saat 
icat edildi. Bu ürün buluş olduğu için patent alınabilir. Aynı özellikli saate kronometre gibi yeni bir 
işlev eklendiğinde buluş basamağı olmadığı ancak dijital saat, bu işlevle geliştirilip daha kullanışlı hale 
geldiği için faydalı model belgesi alınabilir.
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ENDÜSTRİYEL TASARIM
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Küreselleşen ve rekabetin sürekli arttığı dünya pazarında ürün-
ler, işlevlerinin yanında estetik açıdan da önem kazanmakta ve 
endüstriyel tasarım gün geçtikçe daha önemli hale gelmekte-
dir. Endüstriyel tasarım, seri üretim yapılacak ürünün görsel ve 
işlevsel tanımlarının şekilsel olarak yapılmasıdır. Tüketicinin 

ürünü gördüğü, işittiği, dokunduğu ve hissettiği bütün formlar 
endüstriyel tasarım konusudur.

554 Sayılı Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde 
Kararname kapsamında tasarım, “bir ürünün tümü veya bir par-
çası veya üzerindeki süslemenin, çizgi, şekil, biçim, renk, doku, 
malzeme veya esneklik gibi insan duyuları ile algılanan çeşitli 
unsur veya özelliklerinin oluşturduğu bütünü” olarak tanımlan-
maktadır (7).

PATENT

MARKA ENDÜSTRİYEL TASARIM

FAYDALI MODEL

Kaynakça
1. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 556 sayılı Markaların Korun-
ması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 
2. Türk Patent Enstitüsü. Marka ve Coğrafi İşaret Başvuru Kılavuzu . Ankara : s.n., 
2014. 1301 -2185.
3. Türk Patent Enstitüsü. Türk Patent Enstitüsü Stratejik Planı 2012-2016. Anka-
ra : s.n., 2011.

4. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı. Bölgesel Yenilik Stratejisi 2015-2019. 
5. Türk Patent Enstitüsü. Patent/Faydalı Model Kılavuzu. Ankara  : s.n., 2014. 
1301-2177.
6. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 551 Sayılı Patent Haklarının 
Korunması Hakkında Kararname. 
7. Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü. 554 Sayılı Tasarımların Ko-
runması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname. 
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Hızla değişen dünyada gelişmiş ekonomiler teknolojiyi elinde 
bulundurmanın bir sonucu olarak kendilerinden daha az tek-
nolojiyi elinde bulunduran dolayısıyla daha az gelişmiş ülkeleri 
her geçen gün kendilerine daha da bağımlı hale getirmektedir-
ler. Bu durum bir ülkenin elinde bulundurduğu teknoloji sevi-
yesinin ne derece öneme sahip olduğunun da bir göstergesidir. 

Türkiye mevcut durumu ile gelişmekte olan ülkeler kategori-
sinde yer almaktadır. Gelişmiş ülkeler kategorisine çıkmak ise 
henüz çok uzaklaşmamış olan teknoloji trenini yakalamak ile 
mümkün olacaktır. Bu açıdan ülkemizi ve detaylı olarak Bölge-
mizi imalat sektöründe teknoloji yoğunluğu açısından incele-
mek faydalı olacaktır.

Son 10 yılda Türkiye genelinde yapılan üretimin düşük teknolo-
ji seviyesinden orta teknoloji seviyesine geçişi ile Türkiye büyük 
bir ivme yakalamış ve Uluslararası rekabetçilik düzeyinde diğer 
ülkeler arasında hızla yerini yükseltmiştir.  

Ancak  Türkiye’de gerçekleştirilen üretimin teknoloji yoğunlu-
ğu OECD ülkelerinde yapılan üretimin teknoloji yoğunluğu 
ortalamasının altındadır. Türkiye’nin uzun vadeli stratejileri 

üretimimizin teknoloji yoğunluğunu yükseltecek şekilde Ar-Ge 
harcamalarını GSYİH’nın % 3 üne yükseltmek olarak planlan-
mıştır. Ayrıca Mayıs 2015 te açıklanan ve Haziran 2015 te res-
mi gazetede yayınlanan 2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye 
Sanayi Stratejisi’nin genel amacı “Türk sanayisinin rekabet 
edebilirliğinin ve verimliliğinin yükseltilerek, dünya ihracatın-
dan daha fazla pay alan, ağırlıklı olarak yüksek katma değerli 
ve ileri teknolojili ürünlerin üretildiği, nitelikli işgücüne sahip 
ve aynı zamanda çevreye ve topluma duyarlı bir sanayi yapısına 
dönüşümünü hızlandırmak” olarak tespit edilmiştir. Belgede 
adı geçen sanayi yapısı düşünüldüğünde teknoloji yoğunluğu 
ile ilgili bir durum söz konusudur. Bu durumda hem ülkemiz 
hem de bölgemiz için üretilen ürünlerin teknoloji yoğunluğunu 
analiz etmekte faydalı olacaktır.

BÖLGE ÜRETİMİNİN
TEKNOLOJİ

YOĞUNLUĞU

Türkiye’nin 2023 hedefleri içerisinde de 
Ar-Ge harcamalarının GSYİH’a oranının 
%3 e çıkarılması yer almaktadır.

İmalat Sanayi sektörü, NACE Rev. 2 sı-
nıflandırmasına göre işyeri sayısı, istih-
dam, ciro, maaş ve ücret, yatırım veri-
lerine göre ikili kodda Türkiye geneli ve 
TR72 düzeyinde incelenmiştir.

▶

Seyit CEZAOĞLU
Araştırma, Planlama ve Koordinasyon Birimi

"

www.linkedin.com/in/seyit-cezaoglu-aa454649
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TR72 Bölgesinde gerçekleştirilen üretimin teknoloji yoğunlu-
ğunu inceleyecek olursak Bölge üretiminin teknoloji yoğunlu-
ğu Türkiye üretimi teknoloji yoğunluğunun altında kalmakta-
dır. TÜİK İş İstatistikleri verilerinden çalışan sayısı, işyeri sayısı, 
yatırımlar, ciro ve ücretler verileri ışığında yapılan analize göre 
TR72 Bölgesindeki üretimin teknoloji yoğunluğu diğer Düzey 2 
Bölgeleri arasında 17. sıradadır.(Şekil 1)

Görüldüğü gibi Bölgede öne çıkan sektörlerin de teknoloji 
yoğunluğu düşük sektörler olduğu düşünüldüğünde Bölgede 
imalat sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin işyeri sayısı, 
maaş ve ücretler, brüt yatırımlar, çalışan sayıları ve ciroları veri 

alınarak hesaplanan Bölgenin teknoloji yoğunluğu oldukça 
düşük çıkmaktadır. Bölgenin teknoloji yoğunluğu seviyesi artır-
mak Bölgenin geleceği için kritik önem taşımaktadır. Haziran 
2015 te resmi gazetede yayımlanan 2015 -2018 Sanayi Strateji 
Belgesinde de öncelikli olarak bu duruma yer verilmiştir. Orta 
Anadolu Kalkınma Ajansı olarak da geçmiş dönemlerde Bölge-
nin teknoloji yoğunluğunu artırmaya yönelik mali destek prog-
ramları açılmış ve birçok işletme desteklenmiştir. Önümüzdeki 
günlerde de mali destek programları öncelikleri Bölge’nin tek-
noloji seviyesini artırmaya yönelik yatırımları destekler nitelikte 
olacaktır.

2015-2018 Türkiye Sanayi Strateji Belgesi Eylem Planında Birincil Hedef Sanayide 
bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi olarak 
belirlenirken Birincil Politika ise “Sanayide teknolojik dönüşüm gerçekleştirile-
cektir.”
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İmalat Sanayi Sektör Dağılımları

Sektör Kodları

TR72 Türkiye
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Tablo 1. OECD Teknoloji Yoğunluğu Sınıflandırması NACE Rev 2
Kod Sektör Teknoloji Yoğunluğu

10 Gıda ürünlerinin imalatı Düşük

11 İçeceklerin imalatı Düşük

12 Tütün ürünleri imalatı Düşük

13 Tekstil ürünlerinin imalatı Düşük

14 Giyim eşyalarının imalatı Düşük

15 Deri ve ilgili ürünlerin imalatı Düşük

16
Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı (mobilya hariç); saz, saman ve benzeri malzemelerden 
örülerek yapılan eşyaların imalatı

Düşük

17 Kâğıt ve kâğıt ürünlerinin imalatı Düşük

18 Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması Düşük

19 Kok kömürü ve rafine edilmiş petrol ürünleri imalatı Orta-Düşük

20 Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Orta-Yüksek

21 Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Yüksek

22 Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Orta-Düşük

23 Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Orta-Düşük

24 Ana metal sanayii Orta-Düşük

25 Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Orta-Düşük

26 Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Yüksek

27 Elektrikli teçhizat imalatı Orta-Yüksek

28 Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Orta-Yüksek

29 Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Orta-Yüksek

30 Diğer ulaşım araçlarının imalatı Orta-Yüksek

31 Mobilya imalatı Düşük

32 Diğer imalatlar Düşük

33 Makine ve ekipmanların kurulumu ve onarımı Orta-Düşük

Tablo 2. Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi (2015 - 2018) 
Hedef 1: Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi

Politika 1: Sanayide teknolojik dönüşüm gerçekleştirilecektir.

Eylem 
No

Eylem Adı
Sorumlu 
Kuruluş

İşbirliği Yapılacak 
Kuruluşlar

Performans 
Göstergesi

Süre Yapılacak İşlem ve Açıklama

1

Bölgesel teşvik 
uygulamasında orta-
yüksek ve yüksek 
teknolojili ürün 
üretenlere yönelik 
mekanizmalar 
geliştirilecektir.

Ekonomi 
Bakanlığı

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
OBB

2015 yılı:

2015-
2018

Orta-yüksek ve yüksek teknolojili 
ürün üreten yatırımcıların 5. ve 6. 
bölge teşviklerinden yararlanmaları 
sağlanacak, söz konusu ürünlerin 
üretimi ve ihracat içindeki ağırlığı 
artırılacaktır.

 Düzenlemenin 
yapılması

2016-2018:

 Teşvik 
mekanizmasının 
uygulanması
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Hedef 1: Sanayide bilgi ve teknolojiye dayalı yüksek katma değerli yerli üretimin geliştirilmesi

Politika 1: Sanayide teknolojik dönüşüm gerçekleştirilecektir.

    2.

Geleneksel üretim yapan 
işletmelerde katma 
değeri yüksek ürünlerin 
üretilmesi teşvik 
edilecektir.

Bilim, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı

İlgili kamu kurum 
ve kuruluşları, İlgili 
meslek kuruluşları 
ve STK’lar

2015 yılı:

2015-
2018

Geleneksel üretim yapan sektörlerde 
yüksek katma değerli ürünlerin 
üretilebilmesi için teknolojik 
yatırımların yapılması sağlanacaktır.

 Düzenlemenin 
yapılması

2015-2018:

Desteklenen firma 
sayısı

Destek tutarı

     3.

Firmaların orta-yüksek ve 
yüksek teknolojili ürün 
üretimine odaklanması 
amacıyla yatırım 
destek programları 
başlatılacaktır.

Bilim, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı

Ekonomi Bakanlığı, 
Kalkınma Bakanlığı, 
Maliye Bakanlığı, 
TÜBİTAK, KOSGEB, 
TTGV, İlgili STK’lar

Desteklenen proje 
sayısı

2015-
Mart 
2016

Ülkemiz sanayisinin uluslararası 
pazarlarda rekabet gücünün 
artırılarak daha dinamik bir yapıya 
kavuşturulmasını temin etmek 
amacıyla destek programları 
başlatılacaktır.

Destek tutarı

     10.

Yerli Malı Tebliği 
uygulamasının sanayide 
teknolojik dönüşüme 
etkisi yıllık bazda 
değerlendirilecektir.

Bilim, 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı

Maliye Bakanlığı, 
Kamu İhale 
Kurumu, TESK, 
TOBB

Orta-yüksek ve yüksek 
teknolojili ürünlere 
düzenlenen Yerli Malı 
Belgesi sayısı

2015-
2018

4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 
63’üncü maddesine istinaden 
hazırlanan Yerli Malı Tebliği 13 Eylül 
2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe 
girmiştir. Tebliğ gereği bir ürüne 
Yerli Malı Belgesi düzenlenmesi için 
Yerli Katkı Oranı (YKO)’nın en az %51 
olması gerekmektedir. 4734 sayılı 
Kanun gereğince kamu mal alımı 
ihalelerinde Yerli Malı Belgesi’ne 
sahip orta-yüksek ve yüksek teknolojili 
ürünleri teklif eden istekliler lehine 
%15 oranına kadar fiyat avantajı 
sağlanması zorunludur.

İhale sözleşmesinde 
fiyat avantajı 
sağlanacağı bildirilen 
mal alımı ihale sayısı 
ve oranı

Tebliğin uygulaması takip edilecek ve 
sonuçları değerlendirilecektir.

Yerli Malı Belgesine 
sahip orta-yüksek 
ve yüksek teknolojili 
ürünleri teklif eden ve 
ihaleyi kazanan firma 
sayısı ve ihale tutarı

 

     12.

Yatırım teşviki sağlanan 
yüksek teknolojili 
ürünler uluslararası 
yükümlülükler de göz 
önünde bulundurularak 
kamu alım garantisi ile 
desteklenecektir.

Maliye 
Bakanlığı

Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji 
Bakanlığı, Ekonomi 
Bakanlığı, Sağlık 
Bakanlığı, Kamu 
İhale Kurumu, İlgili 
kamu kurum ve 
kuruluşları

Mevzuat düzenlemesi
2015-
2016

BTYK kararları ile belirlenen yüksek 
teknolojili sektörlerde yatırım 
teşviki alan yatırımcılar uluslararası 
yükümlülükler de göz önünde 
bulundurularak kamu alım garantisi ile 
desteklenecektir.
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▶

ESKİ BEYİN genelde benmerkezci ve hayatta kalmaya odaklıdır, 
net mesajlara açıktır ve bu yönüyle fazla sorgulamaz, aşinalık 
ister. Patrick Reinvoise ve Christophre Morin’e göre beyin hüc-
re yapısı ve fonksiyonel anlamda birbirinden farklılaşan ancak 
kendi aralarında sürekli bir iletişimin bulunduğu üç farklı gruba 
ayrılmaktadır. Yeni beyin denilen kısım rasyonel verileri işler, bir 
anlamda düşünme faaliyetini gerçekleştirir. Duyguları ve altıncı 
his denilen içten gelen dürtüleri işleyen orta beyin ise hissetme 
faaliyetini gerçekleştirir. Eski beyin ise karar verir. Diğer iki be-
yinden gelen verileri hesaba katar ancak asıl kararı veren eski 
beyindir. Bu noktada nöropazarlama asıl karar verici olarak eski 
beyine gönderilecek mesajların şekli, içeriği ve iletişimin tarzı 
üzerine yoğunlaşmaktadır. Dolayısıyla nöropazarlama açısın-
dan eski beyni etkileyebilecek sistematik bir yönetim olup ol-
madığı üzerine yapılan çalışmalar önem kazanmaktadır. Patrick 
Reinvoise ve Christophre Morin eski beyni etkileyip, karar verici 
tarafını tetikleyici sistematik bir yöntemin var olduğuna işaret 
etmişler, zıtlık, somut veriler, bencillik, tüketicinin ilgi seviyesi, 
görsel uyarıcılar ve duygu yoğunluğu gibi unsurların eski bey-
nin karar verici tarafını harekete geçirebileceğini ifade etmiş-
lerdir. Eski beyin benmerkezcidir, hayatın devamına odaklıdır. 
Zıtlık eski beynin çok çabuk karar vermesini sağlar, karşıtlıkları, 
eski ve yeni durumları, ürünü kullanmadan önce, kullandıktan 
sonra, ürünü kullanmanın kolaylığı diğer ürünleri kullanmanın 
zorluğu gibi zıtlık belirten argümanları kullanmak, somut ve 

NÖROPAZARLAMANÖROPAZARLAMA
2

Nöromarketing – Müşterinin Beynindeki Satınalma Düğmesine Basmak kitabında 
insan beynindeki asıl karar alıcı kısmın beynin içindeki eski beyin denilen kısım 
olduğunu ifade anlamında; ” Bu noktada, “How the Brain Works” adlı kitaptaki 
Leslie Hart saptamalarına da bir göz atmak gerekir: Şimdilerde elde edilen birçok 
kanıt yeni beyne gidecek olan bilgilerin geçtiği devredeki anahtarın eski beyin 
olduğunu ve bununda alınan kararlarda etkili olduğunu belirtiyor” denmektedir. 
(Renvoise, 2010: 6).

PAZARLAMASI
BİLİNÇALTI

Metin ERGÖKTAŞ
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Birimi

"

www.linkedin.com/in/metinergoktas
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basit verilerle karar vermek, “kırılmaz”, “3 ay içinde”, “%90 ı tara-
fından tercih edilen” vb. gibi kolayca teşhis ve tespit edilebilen 
hususları ön plana çıkarmak, bir mesajın başlangıç ve sonuna 
odaklanmak başka bir deyişle mesajın başlangıç ve sonunda 
aktif olup diğer kısımlarda rölantide durmak, bir yılan gördü-
ğünde zararlı olabilir diye yaklaşık iki milisaniye gibi bir sürede 
sizi uyarmak gibi görsel uyaranlara karşın hassas olmak gibi hu-
suslar eski beynin bilinen özellikleridir. Bununla beraber eski 
beyin duygular tarafından harekete geçirilmektedir. Duyguların 
tüketicinin beyninde güçlü elektrokimyasal tepkiler oluşturdu-
ğu düşünülürse bunun nöropazarlama açısından taşıdığı anlam 
pazarlama mesajlarının tüketicilerin duygularını mutlak surette 
harekete geçirmesi gerektiğidir. Birkaç yıl boyunca MR tekniği 
ile çok sayıda tüketici üzerinde yaptığı deneylerin sonuçlarını 
“Buy-ology” adlı kitabında yayınlayan Martin Lindstrom insan 
davranışlarının %85 gibi büyük bir çoğunluğunun bilinçaltında 
şekillendiğini söylemektedir. Eski beynin bu özellikleri ışığında 
eski beyni harekete geçirecek pazarlama mesajlarının şu özel-
liklerde olması beklenmektedir. “Hafta sonu yapacağınız tüm 
alışverişlerde ekstra 3 kat puan kazanın” (Net ve basit bir mesaj, 
eski beyinde ne kazanacağım sorusunu gündeme getirir.) “Daha 
çok tasarruf için A+ enerji sınıfı” (eski beyne nasıl yaparım so-
rusunu sordurur, hayatın idamesi için tasarruf yapmak mesajını 
verir eski beyine). “Şimdi al 2 ay sonra öde” (şimdi kelimesi çok 
güçlü bir harekete geçiricidir) “Sizin için…” (Eski beynin ben-
merkezci özelliğini harekete geçirir) “Rekor Fiyat” (eski fiyat ile 
güvenilir bir kıyaslama mesajı gönderir eski beyine). “Kadınla-
rın %90 ı tarafından tercih ediliyor” (Eski beyine güçlü bir aşina-
lık mesajı gönderir). Lindstrom’ a göre eğer bireylerin tüketici 
refleksleri tamamen rasyonel temellemeler üzerine kurulsaydı 
sigara paketlerinin üzerindeki “sigara öldürür” mesajları veya 
hasta insan resimleri insanları sigaradan vazgeçirebilirdi. Oysa 
rasyonel anlamda tüketici bilincine hitap eden uyarılar yerine, 
sigara şirketlerinin tüketicinin bilinçaltına hitap eden iletişim 
çalışmalarının çok daha etkili olduğu görülmektedir.

Patrick Reinvoise ve Christophre Morin kitaplarında eski beyinle 
bağlantı kurmak için temel dört adım atılması gereğinden bah-
sederler. Bu adımlar;

1. Sıkıntıyı teşhis edin. (Buradaki sıkıntı tüketicinin satınalma 
kararını yönlendiren endişe, telaş ve stresler olarak tanımlan-
makta ve finansal, stratejik ve kişisel sıkıntılar olarak kategorize 

edilmektedir. Burada sıkıntıyı doğru anlamak, kaynağını doğru 
teşhis etmek, tüketiciyi anlamaya çalışmak ve sürekli geribildi-
rim almaya çabalamak ve etkin iletişim kurmak önemlidir.)

2. İddialarınızı farklılaştırın. (Eski beyinle iletişim kurabilmek 
için ürünün diğer ürünlerden ayrılan onlardan farklılaşan ta-
raflarının ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bizim projektö-
rümüz en parlağı/en küçüğü”, “diş hekimlerinin tavsiyesi” gibi 
ürünün ve(ya) sunulan hizmetin eşsiz olduğu fikrini tüketiciye 
veren mesajlar verilmelidir)

3. Kazancı gösterin (Tüketiciye daha fazla eğlence, sahip olma-
nın getireceği itibar, daha çok promosyon ve daha çok başarı 
hissi gibi mesajlar verilmelidir. Önceki müşterilerin ağzından 
sunulan başarı ifadeleri (“ABC sisteminden sonra karımızı beş 
kat artırdık.” ,”XYZ ile ayda on kilo verebilirsiniz” vb.)

Duyguların tüketicinin beyninde güçlü elektrokimyasal tepkiler oluşturduğu dü-
şünülürse bunun nöropazarlama açısından taşıdığı anlam pazarlama mesajlarının 
tüketicilerin duygularını mutlak surette harekete geçirmesi gerektiğidir.
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4. Eski beyne iletin. (Eski beyni ikna etmek ve onun karar verici 
tarafını harekete geçirmek için sadece sözcüklere yoğunlaşmak 
işe yaramaz, bu amaçla altı mesaj yapıtaşını kullanmak gerek-
mektedir. (Renvoise, 2010: 6) Eski Beyne satış yapmak için me-
saj oluşturmanın altı yapıtaşı ve yedi etki artışı şunlardır:

Altı Yapıtaşı; 1. Dikkat Çekiciler 2. Büyük Resim 3. İddialar 4. Ka-
zanç Kanıtları 5. İtirazlarla Başa Çıkma 6. Sonuçlandırma

Yedi Etki Artırıcı; 1.“Siz” Üslubu 2. Satıcının Güvenilirliği 3. 
Duygular 4. Zıtlık 5. Değişen Öğrenme Stilleri 6. Hikâyeler 7. 
Az Çoktur

Nöropazarlama çalışmalarıyla ilgili konuşurken bireylerin tü-
ketim davranışlarının beyinde şekillenmesini sağlayan meka-
nizmaları ve bu mekanizmalara ilişkin kavramları irdelemek 
gerekmektedir. Bunlardan Beyin Ödül Sistemi (BÖS) insan bey-
nindeki işleyen sistemlerden olup bireyin yaptığı işlerden haz 
almasını sağlayan sistemdir. Sıcaktan ve nemden kavrulan bir 
günde dondurma yemekten alınan lezzet beyin ödül sistemiy-
le ilgilidir. Haz sistemi olarak da bilinen bu sistemde meydana 
gelebilecek hasarlar majör depresyon, şizofreni gibi hastalıkla-
rın kapısını açabilmektedir. BÖS haz alma duyusu olduğu için 
marketten yapılan alışveriş de dâhil olmak üzere birçok alanda 
karşımıza çıktığından nöropazarlama alanındaki çalışmaların 
kapsamına girmiştir. Tüketicilerin beğendikleri bir ürünü ince-
lediklerinde Beyin Ödül Sistemi’nin merkezi olarak nitelenen 
nükleus akkümbens’te bir aktifleşme olduğu gözlemlenmiştir. 
Bununla birlikte beynin ön tarafında bulunan prefrontal korteks 
bölgesinin ürün fiyatları arasındaki kâr-zarar hesabı sırasın-
da aktifleşerek satınalma kararı alma sürecinde önemli bir rol 
oynadığı bilinmektedir. Beyinde insula adı verilen bölgenin 
aktifleşmesi ürün fiyatının normalin üstünde olduğu mesajını 
vermektedir. Bu bölgeler arasında Beyin Ödül Sistemi’nin mer-
kezi olması nedeniyle nükleus akkümbens (NAcc) nöropazarla-
ma çalışmaları kapsamında firmaların en çok ilgilerini çeken ve 
tüketicinin beyninde aktifleştirmek istedikleri bölgedir. Nöropa-
zarlama çalışmaları kapsamında yapılan reklamların, marka ve 
pazarlama stratejilerinin hedefi işte bu sistemin aktifleşmesidir. 
Alışveriş bağımlılığı olarak adlandırılan durum Beyin Ödül Sis-
teminin fazla aktifleşerek diğer sistemlere baskın gelme duru-
mudur. Beyin Ödül Sistemi ürün konusunda ilgi ve arzunun 
doğma(ma)sına yol açacak ilk kıvılcımı verme(me)kle görevlidir. 
Nöropazarlama kapsamında tüketici beyninin çalışmasını anla-
mak adına irdelenmesi gereken diğer bir yapı ayna nöronlardır. 
Ayna nöronlar insan beyninde canlandırma (muhayyile, smilua-

tion) ve taklit gibi önemli faaliyetlerin gerçekleşmesini sağlayan 
sistemdir. Ayna nöronlar sıradan ve rutin faaliyetlerden ziyade 
özel bir amaca matuf hareketlere tepki vermekle yükümlüdür-
ler. İnsanların ağlayan birini görünce ağlamaya meyletmeleri, 
gülen birilerini görünce neşelenmeleri, izledikleri filmlerin ko-
nularına göre tepki vermeleri ayna nöronların yerine getirdiği 
işlevselliği daha bariz bir şekilde göstermektedir. Nöropazarla-
ma açısından bu durum, ayna nöronların bu işlevselliğini birey-
lerin tüketim reflekslerini harekete geçirebilmek ve satın alma 
kararlarına etki edebilmek anlamı taşımaktadır. Bu açıdan ba-
kıldığında firmaların reklamlarında sundukları ürünleri kullanı-
lırken göstermelerini anlamak zor değildir. Mesela bir arabayı 
dururken değil kullanılırken, hatta mutlu ve neşeli bir şekilde 
kullanılırken göstermek nöropazarlama açısından bilinçaltı ve 
duygulara daha çok hitap etmektedir. Reklamlarda kullanılan 
kişilerin pozitif enerji yaymaları, belli bir araba modeline sa-
hip olan mutlu aile tabloları, tüketicilerin beynine sizde mutlu 
bir aileye, pozitif enerjiye sahip olun mesajı göndermektedir. 
Şirketlerin reklam kampanyalarında milyonlarca dolarlar har-
camak uğruna şöhret olmuş insanları kullanmalarının sebebi 
ise beyindeki sosyal statü merkezini harekete geçirmektir. Ünlü 
bir ismin oynadığı reklamlarla muhatap olan tüketici beyninde 
sosyal statü olarak özendirici bir etki bırakılmaktadır. İnsan bey-
ninin ilişkilendirme özelliği de burada ön plana çıkmaktadır. Bu 
tabloda beyin yan yana gördüğü nesneleri birbiriyle ilişkilen-
dirmektedir. Tüketicilerin satınalma kararlarını etkileyen bir di-
ğer unsur zihinsel etiketlerdir. Zihinsel etiketlerin önemi ilk kez 
2000 li yıllarda yapılan Tadım Testi sayesinde gözlemlenmiştir. 
Bu testte denekler hangisinden içtiğini bilmeden Coca-Co-
la ve Pepsi içmişler sonuç olarak az farkla da olsa deneklerin 
pek çoğu Pepsiyi beğendiklerini söylemişlerdir. Marka tercihi 
deneklere bırakıldığında ise yaklaşık %75 i Coca-Colayı tercih 
etmişlerdir. Bu test esnasında yapılan medikal beyin tarama 
sonuçlarında beynin ikili yapıda aktifleştiği bir tarafta daha duy-
gusal bir eğilimin olduğu (ön putamen bölgesi) diğer tarafta ise 
daha rasyonel ve tutarlı verilere dayalı (orta prefrontal bölgesi) 
bir eğilimin olduğu ve bu iki eğilimin karar alma sürecinde mü-
cadele halinde olduğu sonucuna varılmıştır.

Nöropazarlama çalışmaları sayesinde beyin sinyallerinin biliş-
sel ve duygusal süreçleri saptamakta oldukça faydalı olduğu 
görülmüştür. Şüphesiz ki, bu saptamaları geleneksel pazarlama 
teknikleri ile yapmak mümkün değildir. P&G yetkililerinin açık-
lamalarına göre Febreze nöropazarlama çalışmaları sonucunda 
pazara sunulmuş ve başarılı olmuş bir üründür. Motorola da 

Beyin Ödül Sistemi (BÖS) insan beynindeki işleyen sistemlerden olup bireyin yap-
tığı işlerden haz almasını sağlayan sistemdir. Sıcaktan ve nemden kavrulan bir 
günde dondurma yemekten alınan lezzet beyin ödül sistemiyle ilgilidir.
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ürün yerleştirme konusunda nöropazarlama faaliyetleri sonu-
cunda elde ettiği bulguların önemli bir etkisi olduğunu açık-
lamıştır. Nöropazarlama çalışmaları ile başarılı sonuçlar elde 
etmiş bir diğer firma olan Delta Airlines bu çalışmalar 

sonucunda hatırı sayılır bir gelir artışı 
elde ettiğini belirtmiştir. Video 

oyun üreticisi THQ bütün 
programlarını yaptıkları 

deneylerdeki kullanıcı 
beyin dalgalarından 

yola çıkarak hazırlamış 
ve nöropazarlama 

alanında çığır aç-
mıştır. Türkiye 

içerisinde bile 

nöropazarlama konularında şirketlere reklamları, marka strate-
jileri, sloganları konusunda danışmanlık yapan üç şirketin oldu-
ğu bilinmektedir.

Ancak tüm bu başarılı gelişmelere rağmen geçmişi çok kısa 
olan bir disiplin olduğu için nöropazarlama hakkında büyük 
sözler sarf etmek ve genel yargılara sahip olabilmek için henüz 
çok erkendir. Nöroteknoloji şu an itibarıyla biraz fazla değer at-
fedilen ancak genel olarak beklentileri karşılayabilecek derece-
de güvenli kabul edilmeyen bir teknolojidir. Gelecek zamanlar 
için olumlu ve olumsuz getirilerinden bahsetmek mümkündür. 
Olumlu getirileri insan beyninin nasıl çalıştığını çok daha iyi 
anlamamızı sağlayarak muhtemel pek çok hastalığın sebep-
lerinin daha iyi anlaşılmasının sağlanacak ve belki de önüne 
geçilebilecek olmasıdır. Bu konudaki en ciddi olumsuz yargı 
tüketici beyninin nasıl çalıştığı ve satınalma sürecindeki karar 
alma mekanizması daha detaylı olarak anlaşıldıkça tüketicilerin 
fazlasıyla manipülasyona açık olacakları düşüncesidir. Nöropa-
zarlama ile ilgili olarak yapılması gereken öncelikli iş konunun 
nesnesi konumundaki tüketicilerin tartışmasına açılması ve ka-
muoyunun bilinçlenmesinin sağlanmasıdır. Nöropazarlamanın 
etki alanına giren risk grupları belirlenmeli ve ilgili risk grup-
larına göre gerekli yasal düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle 
gelişme çağındaki çocukların maruz kalabileceği etki alanı çok 
detaylı olarak irdelenmeli ve bu grupların yaşaması muhtemel 
sorunlar için gerekli önlemler alınmalıdır. 

Diğer taraftan şirketlerin bu teknolojiyi olumsuz şekilde kul-
lanmalarının önüne geçecek yasal düzenlemeler yapılmalı ve 
böylece nöropazarlamanın kullanım alanı “kabul edilebilir bir 
etki seviyesi” ile sınırlandırılmalıdır. Öte yandan bazı sivil top-
lum kuruluşları nezdinde yapılacak çalışmalar ile tüketicilere 
tüketici bilincinin artırılması, çevredeki reklam ve pazarlama 
faaliyetlerine daha analitik, daha farklı gözlerle ve bilinçli mu-
hatap olabilecek bir donanım kazandırılması yönünde çalışma-
lar yapılmalıdır. Firmaların medya ve reklamcılık ile tüketiciler 
üzerindeki etki alanının nasıl sınırlandırılması gerektiği konusu 
detaylı olarak tartışılmalı ve irdelenmelidir.

Kaynakça:
Nöro Marketing - (Müşterinizin Beynindeki Satın Alma Düğmesine Basmak!), 
Patrick Renvoise, Chrıstophe Morin, Mediacat Yayınları
Martin Lindstrom, Buyology, Optimist Yayınları.
http://iktisadiyat.com/2010/09/03/insan-nasil-karar-verir-npyd-4/
http://iktisadiyat.com/2011/02/01/npyd-6-noropazarlamanin-kisacik-tarihi/

Nöropazarlama çalışmaları sayesinde beyin sinyal-
lerinin bilişsel ve duygusal süreçleri saptamakta ol-
dukça faydalı olduğu görülmüştür.
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▶

Ağırlıklı olarak şeker pancarı ve buğday ekilmektedir. Çünkü bu 
ürünlerde Toprak Mahsulleri Ofisi ve Şeker Fabrikaları tarafın-
dan alım garantisi verilmektedir. Alternatif ürünleri ekme eğili-
mi oldukça zayıftır. Yaşlanan nüfusla birlikçe göç artmış ve kırsal 
alanda çalışacak çiftçi sayısı azalmıştır. 

Tam bu noktada tıbbi aromatik bitkiler önemli bir araç olarak 
devreye girmektedir;

• Birim alanda elde edilen kazanç buğday ve şeker pancarı 
ile kıyaslandığında oldukça yüksek rakamlara ulaşabilmek-
tedir.

• Kıraç alanlarda da verim alınabilecek oldukça fazla bitki 
bulunmaktadır.

• Dağlık alanların fazla olması nedeniyle geniş alanlar ekile-
memektedir. Ancak yüksek rakımlı bölgelerde bitki aroması 
daha fazla olmaktadır.   

• Sivas ve Kayseri’nin bazı ilçeleri bitki çeşitliliğinin en fazla 
bulunduğu “Anadolu Çaprazı” üzerinde bulunmaktadır.

Ancak tıbbi aromatik bitkiler sektörüne bir sistem yaklaşımı ile 
bakmak gerekmektedir.

Özel Sektör Boyutu:
Bu bitkilerin gıda ve ilaç olarak kullanılma du-
r u m l a r ı n d a n 

dolayı ekim aşamasında, gübre kullanımında, hasat zamanında 
vb. birçok noktada kontrol altında olmaları gerekiyor. Hasat za-
manı doğru ayarlanmadığında, bitkiden alınan yağ oranı veya 
etken madde düşük kalabiliyor ya da hiç oluşmayabiliyor. Yanlış 
veya kontrolsüz gübre uygulamalarında bitki içerisinde toksin 
maddeler birikebiliyor. Etkin kontrolün oluşmasının tek yolu ise 
çiftçiler ile özel sektör firmalarının koordineli çalışmalarıdır.

Arz Boyutu:
Pazara yakın alım yapabilecek firmalar olmadığı sürece ürün-
ler tarlada kalmaktadır. Çünkü talebi sınırlı olan çoğu üründe 
arzdaki cüz’i değişimler fiyatı oldukça düşürebilmektedir. Çift-
çilerin ekecekleri ürünler ve miktarları noktasında yönlendiril-
meleri gerekmektedir. 

KALKINMA ARACI OLARAK 

Bölgemiz merkez ilçelerin gelişmiş olduğu ve ağırlıklı olarak sanayi ve hizmet sek-
törlerinin aktif olduğu bir yapıya sahiptir. Ancak bölgemizde bulunan 47 ilçeden 5 
ilçeyi kapsam dışına çıkarırsak büyük ölçüde kırsalın hakim olduğu ilçelerle kar-
şılaşırız. Geçim büyük ölçüde tarıma dayalı ve tarımdan elde edilen hâsıla da gün 
geçtikçe düşmektedir.

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER

KIRSAL

Mehmet Fatih ATİLABEY
Araştırma Planlama ve Koordinasyon Birimi

"

www.linkedin.com/in/mehmet-fatih-atilabey-5a979117/tr
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ÖLÇEK BOYUTU
Ayrıca bir bölgede ölçeğin de oluşması gerekmektedir. Özel 
sektör firmaları 1 dönüm 2 dönüm tarlalar için ilçe ilçe gezmek 
istememektedirler. Belli bir büyüklüğe ulaşmayan üretimler o 
bölgede işleme tesislerinin varlığını da güçleştirmektedir. Bu 
nedenle her bitkinin her ilçede üretilmesi yerine sadece 1 veya 
2 bitkinin bir ilçede ekilmesi o bölgede ölçeğin oluşmasına 
yardımcı olmaktadır. Bu durum Rize’de çayın, Ordu’da fındığın, 
Anamur’da muzun anılması ve bir endüstriye dönüşmesi ile ör-
neklendirilebilir.

ÇİFTÇİ BOYUTU:
Bitkinin ilk tutundurma aşamalarında alışılageldik bitkilerden 
farklı olarak ekim süreçleri farklılaşmaktadır. Bu süreçte çiftçile-
rin yönlendirilmesi gerekmektedir. Hasat zamanı, gübre kulla-
nımı, sulama şekli vb. süreçler bitkinin verimini veya gıda veya 
ilaç sektöründe kullanımını doğrudan etkilemektedir. Ayrıca 
çiftçiye seçilecek bitki ile ilgili kullanılacak tarım aleti, toplama 
makineleri, damıtma makineleri gibi konularda kamu kurumla-
rı veya özel sektör firmalarının yardım etmesi gerekebilecektir.

DÜZENLEYİCİ KURUM BOYUTU
Seçilen üründe piyasada özel sektöre ve çiftçiye yol göstere-
bilecek düzenleyici bir kurum ihtiyacı oluşmaktadır. Çiftçinin 
bilgilendirilmesi, alınan verimin artırılması veya kullanılacak 
makine ve ekipmanın dizaynı noktasında kurum destek verme-
lidir. Büsbütün özel sektörün kontrolündeki bir sistemde çiftçi 
uzun vadede para kazanamamaktadır. Çiftçinin ekeceği ürünün 
belirlenmesi noktasında ve bitkinin çeşitli analizleri noktasında 
da düzenleyici kuruma ihtiyaç duyulmaktadır.

BİTKİ ANALİZ VE MALİYET ANALİZİ BOYUTU: 
Her bitkinin dikilmesi kârlı değildir. Özellikle pazar koşulları 
kârlılığı doğrudan etkilemektedir. Ölçekli bir üretim planlanı-
yorsa dikilecek ürünle ilgili pazardan bilgi alınmalıdır. Doğadan 
toplama yöntemiyle piyasanın ihtiyacının karşılandığı bir bitki 
için kültür üretimi kârlı olmayacaktır.

Tıbbi aromatik bitkiler sektöründe tedarik zincir sisteminin ku-
rulması en önemli husustur. Ülkemizin birçok yerinde deneme 
tarlaları oluşturarak bazı bitkilerin üretimi yapılmaktadır. Ancak 
içinde özel sektörün bulunmadığı her çaba hüsran ile sonuçlan-
maktadır. Bölgemizde de maalesef özel sektör kuruluşları çok 
azdır. Dikilecek ürünün belirlenmesi noktasında geribildirim 

alabileceğimiz kurumlar sistemin kendi kendisine belli bir se-
viyeye kadar ulaşmasını sağlamaktadır.  Ülkemizde denenen 
bitkiler de hemen hemen aynıdır. 

Sektörde Pazara Yakın Bir Özel Sektör Firması Çok şey Demek…

HİNDİSTAN’DA NANE SEKTÖRÜ
Sistem yaklaşımının ve tedarik zincir sisteminin en iyi örnek-
lerinden birini Hindistan’da görüyoruz. Hindistan için yüzlerce 
bitki öne çıkarılabilir belki ama ülkemizde de kolaylıkla yetiş-
tirilen nanenin nasıl bir endüstri haline geldiğini anlamamız 
gerekiyor.

Dünya’nın açık ara en büyük nane üreticisi Hindistan’dır ve bir 
bitkinin nasıl endüstri haline getirilebileceği noktasında da biz-
lere oldukça fazla ipucu vermektedir. Başarısının büyük bir kıs-
mını son beş yılda attığı doğru adımlara borçlu olan Hindistan 
atılan adımların çoğunu CIMAP’e (Central Institute Of Medikal 
and Aromatic Plant ) borçludur. CIMAP düzenleyici kurum rolü-
nü üstlenmektedir. Çiftçinin işleme süreçlerini kolaylaştırmak 
için makineler tasarlamakta, çiftçilere eğitimler vermekte, bit-

Her bitkinin dikilmesi kârlı değildir. Özellikle pazar koşulları kârlılığı doğ-
rudan etkilemektedir. Ölçekli bir üretim planlanıyorsa dikilecek ürünle il-
gili pazardan bilgi alınmalıdır.
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kilerin analizlerini yapmakta ve maliyet analizleri sonucunda 
çiftçileri yönlendirmektedir. Arzın sürekli arttığı süreçte katma 
değeri yüksek yeni ürünler tasarlayarak özel sektörün yeni 
ürünlere adaptasyonunu artırmaktadır.

Hindistan’da yağ elde edilmesinde çiftçiden işletmeye kadar 
olan tedarik zincir sistemi oldukça iyi işlemektedir. Özel sektör 
doğrudan çiftçilerden aldığı ürünü işlemektedir. Çiftçi ürünle-
rini fabrikalara kolaylıkla getirebilmektedir. Çiftçi aldığı ürünü 
satamama endişesi taşımamaktadır.

Ajans olarak 2016 yılı mali destek programında tıbbi aromatik 
bitkilerin işlenmesine yönelik faaliyet gösteren firmalara önce-
lik verdik. Bölgemizde konu ile ilgili aktörleri tanıdıkça daha 
tutarlı ve çiftçiye yönelik adımlar atabiliyoruz. 

2016 yılı içerisinde Çayıralan ilçesinde lavanta bitkisinin yetiş-
tirilmesine yönelik 40 dönüm alanda 9 çiftçiye destek verdik. 

Aynı dönemde Akdağmadeni ilçesinde sahlebin kültüre alın-
masına ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bizi doğru bitkiyi 
ve ilçe seçme noktasında yönlendirecek aktörler çoğaldıkça ilçe-
lerimizde tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılmasını hedefli-
yoruz. Uzun vadede Hindistan’daki CIMAP benzeri bir kurumun 
bölgemizde kurulmasının sürecin daha sağlıklı yürümesi nokta-
sında faydalı olacağını düşünüyoruz.

Dünya ve Hindistan’da Esansiyel Nane Yağı İhracatı
2004* 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dünya 83924 80480 108880 116800 180932 144896 169375 250912 399936 449510 348571

*Tutarlar: Bin Dolar

Dünya ve Hindistan’da Esansiyel Nane Yağı İhracatı

Hindistan’da nane 
sektörüne yönelik çiftçinin 

bireysel olarak damıtma 
yapabileceği bir makine 

Hindistan’da nane sektörüne yönelik büyük 
miktarlarda damıtma yapmak için özel sektör 

tarafından işletilen kırsalda bir tesis

Hindistan’da nane sektörüne yönelik damıtılan 
nanenin kristallendirildiği özel sektöre ait kırsalda bir 

tesis

BİZ NE YAPTIK !..
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▶

SELÇUKLU
UYGARLIĞI

MÜZESİ
Gevher Nesibe Medresesi, Anadolu Selçuklu hükümdarlarından II.Kılıçaslan’ın ev-
latları tarafından, Gevher Nesibe Sultan’ın vasiyeti üzerine  kardeşi I. Gıyaseddin  
Keyhüsrev tarafından şifahane ve Bimarhane (akıl hastaları bölümü) olarak 1206 
yılında, medrese bölümü ise 1210 tarihinde inşa edilmiştir. 

Mehmet OKUR "
Kayseri Yatırım Destek Ofisi
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Bu eser tarihte çeşitli isimlerle anılmaktadır; Gıyasiye ve Şifaiye 
Medresesi, Gevher Nesibe Hastanesi, Şifa Hatun Medresesi, 
Kayseri Darüşşifası, Darüşşifa Medresesi, Medrese-i Darüşşifa, 
Tıp Okulu, Çifte Medrese ve Çifteler gibi isimlerle anılmaktadır. 

Üç bölümden oluşmaktadır. Medrese bölümü, hastane bö-
lümü ve akıl hastanesi bölümü. 1204 yılında temeli atılır, 
1206 yılında hizmete açılır, 1890 yılına kadar tam faal olarak 
çalışmıştır. Gevher Nesibe Sultan verem hastalığına yakalanır. 
Ölüm döşeğinde ağabeyi I.Gıyasettin Keyhüsrev’e şöyle vasiyet 
eder. ”Babam Kılıç aslan’dan kalan, tüm mal varlığımı sana 
devrediyorum der, boynundaki bütün altın ve mücevheratını 
da verir, benim adıma bir Şifahane yaptır, hem gönül yarasına, 
hem de kılıç yarasına şifalar aransın diye vasiyet eder.”  Ağabeyi 
tüm imkânlarını kullanarak bu vasiyeti yerine getirir. Bu eserin 
ayakta kalabilmesi için vakfiyesinde belirtilen arazilerin gelir-
leri ile tedavi ve personel giderlerini karşılarlar. 1500 ile 1600 
yıllarını kayıtlarına göre yıllık geliri yaklaşık olarak 43.000 akçe 
olduğu anlaşılmaktadır. Hastane olarak sıraladığımız zaman, 
yapılış sıralamasına göre dünya da on birinci sırada yer almak-
tadır. Bugünkü Tıp Fakültesi olarak sıraladığımız zaman, Anado-
lu’nun ve Dünyanın ilk Tıp Fakültesi diyebiliriz.   

Vakfiyesinde,  kitabesinde ve türbesinde şu ilginç ifade yer 
almaktadır.”Burası benim adıma bir vakıf olsun, kimseden bir 

kuruş para alınmasın zengin-fakir, Müslim-Gayrimüslim ayrı-
mı yapılmaksızın herkes öğrenimini görsün tedavisi olsun ” 
denilmektedir.Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Vakıflar Bölge 
Müdürlüğü ile 2012 imzalanan protokolle 10 yıllığına Selçuklu 
Uygarlığı Müzesi olması şartıyla Büyükşehir Belediyesine geç-
miştir. 2012 yılında Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdür-
lüğünden gerekli izinler alınarak Selçuklu Müzesi kurulmuştur. 
21.Şubat 2014 yılında resmi açılışı yapılan müzeyi ayda ortala-
ma 10.000 kişi ziyaret etmektedir.

Çifte Medrese olarak da anılan yapı birbirine bitişik, açık avlulu 
iki yapıdan teşekkül eder. Medrese ve Şifahane, dikdörtgen 
şeklinde yan yana iki ayrı bina olarak düzenlenmiştir. Batıdaki 
bina bir şifahane, doğudaki tıp medresesidir. Güney cephesi 
üzerinde iki mekânın ayrı taç kapıları olan yapılar birbirine, yapı 
içerisinden kuzey yönde bulunan dar bir geçitle bağlanmaktadır. 
Gerek şifahane gerekse medrese bir açık avlu etrafında 
tertiplenen dört eyvanlı şemaya uygun olarak inşa edilmiştir. 
Yapının ebadı 68 metreye 42 metredir (2800 m2.) Medrese 4 
eyvan ve 11 odadan, Şifahane 4 Eyvan 20 odadan ve Bimarhane 
(Akıl Hastaları) bölümü ise 18 odadan oluşmaktadır.

Selçuklu Uygarlığı Müzesi envanterine kayıtlı, 2015 Ocak ayı 
itibari ile 579 adet eser ile 52 adet sikke bulunmaktadır. Sel-
çuklu’ya sahip çıkan Kayseri Büyükşehir Belediyesi Türkiye’nin 

Çifte Medrese 
olarak da anılan 
yapı birbirine biti-
şik, açık avlulu iki 
yapıdan teşekkül 
eder
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hemen her yerinden eser ve sikke alımına devam etmektedir. 
Kayseri Arkeoloji Müzesinden 71 adet eser 90 adet sikke, Erci-
yes Üniversitesi Tıp Fakültesinden 50, Vakıflar Bölge Müdürlü-
ğünden 25 olmak üzere toplamda 867 adet eser kazandırılmış 
olup müzede sergilenmektedir.

Müzemizde Selçuklu dönemi ve çağdaş dönemlere ait Çini Ta-
baklar Çini Panolar, Amuletler, (muska) Hayvan şeklinde kulplar, 
Kilitler Kemer Tokaları, Vazolar, Bilezikler, Koku kapları,  Testiler, 
Mimber Parçaları ve Korkuluklar, Minare Parçası, Mezar Taşları, 
Kandiller ağırlık ölçüleri vb. tarihi eserler sergilenmektedir.

Özel Selçuklu Uygarlığı Müzesinde 34 adet sergi odası 12 adet 
Hizmet odası, 12 adet teknik oda bulunmaktadır. Müzemizde 
82 inç (200 ekran) çoklu dokunmatik ekranlar, projeksiyon alet-
leri (4 adet), Neredeyse tüm sergi odalarında bilgi panoları ve 
kiokslar bulunmakla birlikte 42 inç monitör (2 adet), Etkileşimli 
harita için ekran 60 inç (1 adet), Holografik 3 boyutlu görüntü 

kutusu (1 adet), Arttırılmış gerçeklik için bilgisayar donanımları 
( Selçuklu dönemi kıyafetleri ziyaretçilerin üzerine yansıtılmak-
tadır), Bimarhane bölümünde interaktif ses ve görüntü ensta-
lasyonu ( suda yürümek), Bimarhane kulaklık sistemi ile her 
odada değişik müzik sesleri (rebab, Ney, Çeng, Topuz Tanbur, 
Miskal, Bendir) gibi değişik uygulamalar ile müze sadece tarihi 
eserler ile değil dijital uygulamalarla da zenginleştirilmiş Türki-
ye’nin ilk Selçuklu Müzesi olarak faaliyet göstermektedir.

Dijital uygulamalarda “el evamirül alaiyye fil umurül alaiyye, 
El hıyel el hendesiye, Varka ile Gülşah mesnevisi” gibi Selçuk-
lu dönemi yazmalar sergilenmektedir. Topkapı Sarayı Müzesi, 
Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, 
Millet Kütüphanesinden Selçuklu dönemi yazmaları temin 
edilerek yine müzede sergilenmektedir. Raşit Efendi Kütüp-
hanesine kayıtlı 13 adet yazma eser de müzede dijital olarak 
sergilenmektedir.

Dijital uygulamalarda “el evamirül alaiyye fil umurül alaiyye, El hıyel el hendesiye, 
Varka ile Gülşah mesnevisi” gibi Selçuklu dönemi yazmalar sergilenmektedir. 
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Mehmet Fatih YAPRAK
İzleme ve Değerlendirme Birimi

▶

YENİLİKÇİ BİLGİ İLETİŞİM

YAHYALI’DA
EKO TURİZMİN
TEKNOLOJİLERİ ARACILIĞIYLA

TANITILMASI
Yahyalı ilçesindeki doğal değerlerinin korunması, iyileştirilmesi ve geliştirilmesine 
yönelik, koruma-kullanma dengesinin sağlandığı, ekolojik yapıyla uyumlu, çevresi 
ile bütünlesen, misafirlerin eğlenme, dinlenme ve tatil ihtiyaçlarına yönelik rekre-
asyon ve turizm alanlarına sahiptir.

"



ORANTI5
ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 45İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ

İlçenin gelişmesinde en önemli potansiyel sektör olan turiz-
min, doğa odaklı olarak yenilikçi sürdürülebilir yaklaşımlarla, 
gelişmiş ürün ve hizmet altyapısı sağlanarak ele alınmasının 
gerekliliğinin farkında olan yerel yönetim ve diğer yerel resmi 
ve sivil kurumlar, bu alanda yıllardır geliştirdikleri bilgi, beceri, 
deneyim, potansiyel ve düşüncelerini, önerilen proje ile bir ara-
ya getirmiş ve ORAN tarafından açılan Mali Destek Programına 
başvuru gerçekleştirmişlerdir ORAN tarafından yapılan değer-
lendirme sonucu proje desteklenmeye hak kazanmıştır.

Proje ile Yahyalı ve çevresinde eko-tu-
rizm aktivitelerinin çeşitlendirilmesi ve 
bilgi ve iletişim teknolojileri ile etkin ta-
nıtımının sağlanarak bölge turizm sek-
törünün geliştirilmesi amaçlanmıştır.

Proje faaliyetleri kapsamında Eko Turizm Rehberlik Uzmanı ile 
turizm potansiyeli olan bölgelerde yapılacak etkinlik ve aktivi-
telere yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar kapsamında; 
Bisiklet ve yürüyüş parkurları belirlenmiş, Turizm değerlerinin 
tanıtımı için 360 Panoramik fotoğraf ve tanıtım filmi çekimle-
ri yapılmıştır Projede merkez konumunda olan Derebağ Şela-

lesi’nde yapılması gereken çevre düzenlemesi ve fiziki yapılar 
hakkında rapor oluşturularak rapor doğrultusunda yapılması 
gereken kamelya ve satış noktaları proje bütçesinden, çevre 
düzenlemesi, ağaçlandırma, ulaşım imkânlarının geliştirilmesi 
için yol genişletme ve asfaltlama çalışmaları Yahyalı Belediyesi 
tarafından gerçekleştirilmiştir. Yol güzergâhları ve parkur giriş 
çıkışlarına bilgilendirme ve yönlendirme levhaları oluşturulma-
ya başlanmış olup Eko Turizm parkurlarının görsellerinin bulun-
duğu, yapılacak aktivitelerin tanıtıldığı, doğal, tarihi ve kültürel 
değerlerin tanıtıldığı Outdoor Rehberi kitabı,  Web Portalı ve 
telefon uygulaması hazırlanmaktadır. Proje kapsamında ETRU 
tarafından hazırlanan 6 aktiviteye ait 10 parkur ve lokasyon 
için haritalar hazırlanmaktadır. Parkur ve lokasyon hazırlıkları 
tamamlanıp, gerekli tanıtım ve bilgilendirme metaryelleri nin 
hazırlanması ve hedef gruplara yönelik eğitimlerin tamamlan-
masının ardından, bölgenin turizm acenteleri ve tur operatör-
lerinin ilgisini çekebilmek için 2 gün sürecek çalıştay bölgede 
çalıştayların düzenlenmesi planlanmaktadır.
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Bu kapsamda Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansı’na proje sunularak hibe desteği 
almaya hak kazanan “Veteriner Sağlık 
ve Sağım Dezenfektanları Üretimi” adı-
nı taşıyan hayvansal sağım dezenfek-
tanlarının üretimini içeren proje hayata 
geçirilmiştir.

Royal İlacın sektöre girmesinden önce 
hayvansal dezenfektanlar pazarı tama-
men yabancı firmalar tarafından pay-
laşılmakta iken Royal İlaç firması ürün 
yelpazesini genişlettikçe hayvansal 
dezenfektan pazarında yerli ürünlerin 
payının artırılmasına yönelik önemli 
bir adım atılmıştır.

Firma öncelikle, ürünlerin kaliteli olmasına ve tüketiciyi mem-
nun etmesine özen göstermiş, arkasından da yoğun bir reklam 
ve tanıtım kampanyası ile bu süreci desteklemiştir. Ücretsiz nu-
muneler dağıtılarak, demonstrasyon çalışmaları yapılmıştır. 

Çok net bir istatistiki bilgi olmamakla beraber günümüzdeki 
Türkiye hayvansal dezenfektan pazarının firmanın önemli öl-
çüde ağırlığının olduğu düşünülmektedir. Aynı zamanda Royal 
ilaç ürünleri  Türkiye’de çok geniş bir dağıtım ağına ulaşmış bu-
lunmaktadır. Böylelikle Yabancı firmaların sektördeki paylarının  

azalması ile hem kalite hem yerli üretimin fiyat avantajı tüketici-
lerin tercih nedeni olmuştur.

Kayseri’deki yatırımın ardından çok kısa bir zaman sonra firma 
hayvansal dezenfektanlarla ilgili olarak İzmir’e kendi öz kayna-
ğı ile yeni bir fabrika daha açarak çalışan sayısını 15 kişi daha 
artırmıştır. 

Royal İlaç hayvansal dezenfektanları bu gün sadece Türkiye 
pazarında önemli bir yer edinmekle kalmayıp ayrıca Japonya, 
Kore, Tayvan, Yunanistan, Bulgaristan, İngiltere gibi ülkelere de 
ihraç edilmektedir. Proje süreci ve sonrasındaki yatırımlar ile şir-
ketin toplamda ihracat yaptığı ülke sayısı 70’e çıkmıştır.

İLAÇ SANAYİ
Kayseri Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren Royal İlaç firması, hayvan-
sal beslenme ürünleri, tamamlayıcı yemler, yalama blokları, yalama kovaları ve 
yem katkıları üretmekte iken firmanın Ar-Ge biriminin yaklaşık 2 yıl süren Ar-Ge 
çalışmaları sonucunda hayvansal dezenfektanlar konusuna odaklanmıştır. Bu çer-
çevede Süt sağım makinelerinin temizliğini ve hijyenini sağlayan alkali ve asit de-
terjanlar yanında, sağım öncesi ve sağım sonrası meme başına uygulanan, meme 
başı daldırma dezenfektanı ve diğer ahır ortamı barınak, ayak dezenfektanları ol-
mak üzere toplam 8 ana grupta çok sayıda ürünün geliştirilmesi sağlanmıştır.

ROYAL
▶
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Royal İlaca Kalkınma Ajansı projesinin asıl katkısı 
bir projeyi yürütmek ve hayata geçirmenin yanı sıra 
şirkette Ar-Ge kültürünün kökleşmesini sağlamak 
olmuştur.
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