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BEBKA’nın 2020 Yılı Mali Destek Programları
Değerlendirme Sonuçları Açıklandı
Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA) 50 Milyon TL bütçeli 2020 Yılı Mali Destek
Programlarına yapılan başvuruların değerlendirme sonuçlarını açıkladı. BEBKA, 2020 Yılı Mali
Destek Programları kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik’te toplam 32 projeyi destekleyecek.

TOPLAM 107 PROJE BAŞVURUSU OLDU

Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
Bursa
tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde kamuoyuna

duyurulan 2020 Yılı Mali Destek Programları
kapsamında, Yenilik ve Verimlilik Mali Destek
Programına 43, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali
Destek Programına 12 ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma
Mali Destek Programına 52 olmak üzere toplam

YÖNETİM KURULU PROJELERİ
ONAYLADI
Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programında
12, Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek
Programında 7 (yedi) ve Kırsalda Ekonomik Kalkınma
Mali Destek Programında 13 olmak üzere toplam 32
proje 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulundu. 28
Nisan 2021 tarihinde gerçekleşen Yönetim Kurulu
Toplantısında mali destek almaya hak kazanan
projeler onaylandı.
Yenilik ve Verimlilik Mali Destek Programı kapsamında
kazanan projelerin desteklenmesiyle Bursa, Eskişehir,
Bilecik Bölgesinde üretim ve hizmet süreçlerinin
iyileştirilmesi, yenilik ve verimlilik uygulamalarının
artırılması
sağlanacak.
Sanayi
Altyapısının
Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında
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107 proje başvurusu yapıldı. Bu projeler arasından,
“Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği”ne göre ön inceleme, bağımsız dış
değerlendirme, saha ziyaretleri, kamu kurumları
ve üniversitelerden gelen temsilcilerden oluşan
değerlendirme komitesi aşamaları tamamlanarak
yapılan detaylı inceleme sonrasında desteklenmeye
hak kazanan projeler belirlendi.

kazanan projelerin desteklenmesiyle organize sanayi
bölgelerinin altyapı eksikliklerinin giderilmesiyle
sanayi bölgelerinde yatırım ortamının iyileştirilmesi
hedefleniyor. Kırsalda Ekonomik Kalkınma Mali
Destek Programı kapsamında kazanan projelerin
desteklenmesiyle Bursa, Eskişehir, Bilecik Bölgesinde
kırsal alanlarda tarım ve sanayi iş birliğinin
güçlendirilmesi ve ekonomik çeşitliliğin sağlanarak
gelir artışına katkı sağlanacak.

BÖLGENİN GELİŞMESİ İÇİN 85 MİLYON
TL KAYNAK HARCANACAK
Mali destek programları kapsamında desteklenecek
32 projeye sağlanacak 42.008.770 TL’lik hibe desteğine
ek olarak proje sahiplerinin yapacağı eş finansman
katkısıyla 85.153.342 TL’lik kaynak bölgenin gelişmesi
için harcanacak.
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Tüm Devlet Destekleri
Bir Tık Uzaklıkta
Tüm devlet desteklerini tek bir platformda toplayan www.yatirimadestek.gov.tr, yatırım
yapmak, iş fikirlerini hayata geçirmek isteyenlerin yeni adresi oldu. Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Mustafa Varank, kamu tarafından verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı altında
sunulduğu internet sitesini videolu bir mesaj ile anlattı.

B

akan Varank, mesajında, “Yatırım yapmak,
fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık
daha kolay. Devletin verdiği destek, teşvik ve
hibeleri tek çatı altında www.yatirimadestek.gov.
tr adresinde topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini
kolaylaştırmaya var gücümüzle devam ediyoruz!.”
ifadelerini kullandı.

YATIRIMA İLİŞKİN TÜM SÜREÇLER
Bakan Varank’ın sosyal medyada paylaştığı videoda,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen web
sitesinin yatırıma ilişkin tüm süreçleri ayrıntıları ile
aktardığı ifade ediliyor.

GELİŞMİŞ ALGORİTMA
Web sitesinin ana sayfasında yer alan arama motoru
hızlı ve güvenilir sonuçlar veriyor. Destek ilanlarının
özet veya detaylı bilgilerine anında erişim sağlayan
sitede, gelişmiş arama algoritması ile daha detaylı
aramalar da yapılabiliyor.

TEŞVİK ROBOTU
Sitede bulunan “Teşvik Robotu” ile yatırım yapılması
düşünülen şehir ve sektörle ilgili ayrıntılara yer
veriliyor. Yatırım teşvikinin getirisini tahmini olarak
paylaşan sitede, “Yatırımcı Sözlüğü” ile destekler
ya da yatırım ile ilgili teknik terimlerin anlamı
öğrenilebiliyor.

YATIRIM FIRSATLARI
Sitenin “Yatırım Fırsatları” bölümünde yerel, ulusal
ve küresel fırsatlara yönelik hazırlanmış ön fizibilite
çalışmaları da bulunuyor. Örnek yatırım konularıyla
ilgili özet bilgilere ulaşılabiliyor. Yatırım maliyetleri ve
geri dönüş süresiyle ilgili detaylı bilgiler edinilebiliyor.

UZMANLARA ANINDA ULAŞILABİLİYOR
Sitede yer alan “Soru-cevap” sayfasında, Kalkınma
Ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım destek ofisi
uzmanlarına anında ulaşılabiliyor. Böylece yatırım
süreçleri, yatırımı hayata geçirmek için verilecek
devlet destekleri ve yatırım boyunca ihtiyaç duyulan
danışmanlık hizmetine kolayca erişim sağlanabiliyor.

TÜM GELİŞMELERDEN HABERDAR OLUN
“yatirimadestek.gov.tr” adresine kayıt yaptıran
kullanıcılar, devlet destekleriyle ilgili tüm
gelişmelerden anında haberdar olabiliyor.

YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM
Yatırımcılara destek olma konusunda bütüncül ve
yenilikçi bir yaklaşım olarak hayata geçen www.
yatirimadestek.gov.tr, Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları
Yatırım Destek Ofislerinin iş birliğiyle hazırlandı.
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Ay Misyonu İçin
İlk Ateşleme
Cumhuriyet’in 100’üncü yılında Ay’a gönderilecek insansız araçta kullanılması planlanan
milli ve özgün hibrit roket motoru, ilk ateşlemesini yaptı. Delta V Uzay Teknolojileri A.Ş.’de
gerçekleştirilen testte hibrit roket motoru ilk sınavını başarıyla geçti.

S

anayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 2023'te
Ay misyonu hedefinin ilk ayağını başaracaklarına
inandığını belirterek “Yani uzay aracımızı Ay ile
buluşturacağız. Bu manada motorun ilk ateşlemesini
burada yapmak bizim açımızdan mutluluk ve gurur
verici" dedi.Ulusal Membran Teknolojileri Araştırma
Merkezi ve Nano Teknoloji ve Araştırma Merkezi'ni
de ziyaret eden Varank'a, İTÜ Rektörü Prof. Dr. İsmail
Koyuncu eşlik etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İLAN ETTİ
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9 Şubat’ta
Türkiye’nin Milli Uzay Programı’nı ilan etti. Programın
en dikkat çekici hedeflerinden biri, Ay misyonuydu.
Türkiye, Ay misyonu ile kendi milli ve özgün
teknolojilerini kullanarak Ay ile temas etmek istiyor.
2 ayaklı hedefe göre 2023’te insansız bir araç ile Ay’a
sert iniş, 2028’de de yumuşak iniş gerçekleştirilecek.

DELTA V’YE ZİYARET
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, bu hedefler
doğrultusunda yürütülen çalışmaları yerinde görmek
amacıyla milli ve özgün hibrit roket motorları
geliştiren Delta V’nin Şile’deki Roket Motoru Ateşleme
Tesisi’ni ziyaret etti.
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GENİŞ KATILIMLI TOPLANTI
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığının
iştiraki olan Delta V’deki ziyaret bir toplantıyla
başladı. Toplantıya, Sanayi ve Teknoloji Bakan
Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, Savunma Sanayii
Başkan Yardımcısı ve Delta V Yönetim Kurulu Başkanı
Faruk Yiğit, BAYKAR Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar,
TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, Türkiye Uzay Ajansı
(TUA) Başkanı Serdar Hüseyin Yıldırım, TÜBİTAK
Uzay Teknolojileri Enstitüsü Müdürü Mesut Gökten,
TÜBİTAK SAGE Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş ve
Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu katıldı.

TOPLANTIDA NELER KONUŞULDU?
Toplantıda, 2023’te Ay’a sert iniş yapması planlanan
uzay aracının geliştirme çalışmaları ele alınırken
hibrit roket motorlarının ateşleme sistemleri,
yüksek basınçlı kompozit tanklar, vana ve regülatör
sistemleri detaylı olarak masaya yatırıldı.

TARİHİ TEST
Heyet, toplantının sonunda roket motorları testlerinin
yönetildiği komuta merkezine geçti. Alınan güvenlik
önlemlerinin ardından ateşleme için geri sayım
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başlatıldı. Bakan Varank'ın komutuyla, ilk olarak
Delta V tarafından geliştirilen ve uzay sınırını aşacak
Hibrit Sonda Roketi’nin (SORS) itki sistemi dikey
ateşleme testi yapıldı. İkinci ateşleme ise Milli Uzay
Programı’nın 2023 yılında "Ay'a Sert İniş" görevinde
kullanılması planlanan hibrit roket motoru için
yapıldı. Yapılan testler başarıyla sonuçlandı. İki motor
da planlanan süre boyunca sorunsuz şekilde çalıştı.

TEST SONRASI BRİFİNG
Bakan Varank ve beraberindeki heyet, ateşlemeler
sonunda tekrar test sahasındaki sistemleri
inceleyerek testin sonuçları hakkında bilgi aldı.

İKİ AYRI TEST
Varank, daha sonra yaptığı açıklamada, çok
başarılı iki ateşleme yaptıklarını; hem Sonda
Roketi Sistemi'nin (SORS) ateşlemesi, hem de Ay
misyonunda kullanılması planlanan hibrit motorun
ilk ateşlemesini gerçekleştirdiklerini belirtti.

50 SANİYELİK ATEŞLEME
Testlerde 50 saniye gibi hedeflenen süre bulunduğunu
söyleyen Varank, "Bu 50 saniyelik ateşlemenin
tamamını başarıyla bitirdi. Ay misyonunda
kullanılabilecek motorun ilk denemeleri başarıyla
yapıldı." diye konuştu.

BÜTÜN KABİLİYETLERİ
KULLANMAK İSTİYORUZ
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Türkiye'nin uzaydaki 10
yıllık yol haritasını açıkladığını ve bu yol haritasının
en önemli bileşenlerinden bir tanesinin ‘Ay Misyonu’
olduğunu kaydeden Varank, "Ay misyonunda
hedefimiz 2023 yılında Türkiye'nin kendi uzay aracını
Ay'a ulaştırabilmesi. Burada da Türkiye'deki bütün
kabiliyetleri, bütün firmalarımızın kabiliyetlerini
kullanmak istiyoruz. Delta V de özellikle dünyada
yeni bir teknoloji olarak kabul edilen hibrit roket
motorları çalışan, Cumhurbaşkanlığı Savunma
Sanayii Başkanlığı'na ait bir firmamız. Arif Hocamız
(Karabeyoğlu) tüm bu süreçleri yürütüyor.” dedi.

TİCARİLEŞTİRMEK İSTİYORUZ
Varank, iki ateşlemeye şahitlik ettiklerini anlatarak
“Bir tanesi 635 milimetrelik sonda roketinin,
önümüzdeki ay fırlatması yapılacak motorun
ateşlemesi. Aynı zamanda Ay misyonunda, yani
uzayda kullanmayı hedeflediğimiz daha küçük bir
motorun da yine ateşlemesinin testlerini yapmış
olduk. Türkiye özellikle uzay alanında kabiliyetlerini
tüm dünyaya göstermek, aynı zamanda bu
kabiliyetleri ticarileştirmek, bundan ekonomik fayda

elde etmek isteyen bir ülke. Dolayısıyla bu alanda
geliştirdiğiniz teknolojiler çok değerli." diye konuştu.

YENİ BİR TEKNOLOJİ
Sıvı oksijen oksitlemeli hibrit motor teknolojisinin çok
önem verdikleri yeni bir teknoloji olduğunu aktaran
Varank, ateşlemeleri başarıyla gerçekleştirdiklerini,
bu süreçte heyecan ve mutluluk duyduklarını da ifade
etti. Çok değerli gençlerin Türkiye'nin geleceğine
yatırım yapmak ve teknolojiyi geliştirmek için büyük
bir gayret gösterdiklerini vurgulayan Bakan Varank,
"Sonda roket motorunun bir örneği, inşallah Mayıs
ayında Sinop'tan ateşlenecek. Önemli mesafeleri kat
etmesini planlıyoruz." dedi.

TÜRK BAYRAĞINI
AY İLE BULUŞTURACAĞIZ
Varank, "2023'te biz Ay misyonu hedefimizin ilk
ayağını başarabileceğimizi düşünüyoruz. Yani
uzay aracımızı inşallah Ay ile buluşturacağız. Türk
bayrağını Ay ile buluşturmuş olacağız. Bu manada
motorun ilk ateşlemesini burada yapmak bizim
açımızdan mutluluk ve gurur verici." diye konuştu.

TAM BAŞARI
Delta V Genel Müdürü Arif Karabeyoğlu da her iki
motorun da beklenen performansı tam manasıyla
sağladığını vurgulayarak “İstediğimiz ateşleme
sürelerini elde ettik. İstediğimiz itki kuvvetlerini
elde ettik. Tam başarı olduğunu söyleyebiliriz.
Ay motorunun testleri bundan sonra hızlanarak
devam edecek. Belki ilk testlerinden birini yaptık.
Ama belki yüzlerce test yapacağız. Güvenilirliği
sağlayacağız. Sonda roketinin ilk testi değildi. Daha
önce bir çok test yaptık. Ama bu en uzun yanan, en
yüksek performanslı testini gerçekleştirdik. Bundan
sonra ne olacak? Mayıs ayında her şey yolunda
giderse inşallah yüksek irtifalara sonda fırlatmaları
yapacağız. Ay'a gidecek uzay aracının roket motorunu
test ettik. Adım adım aya gidiyoruz." dedi.

UZAYA ERİŞEBİLECEK İTKİ
Öte yandan, Delta V tarafından geliştirilen Sonda
Roket Sistemi hibrit motoru dikey ateşleme testini
geçerek uzaya ulaşabilecek seviyede toplam itki elde
etti. Önümüzdeki aylarda fırlatma testleriyle 'Uçuş
gösterimi' yapılacağı öğrenildi.

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİ
Türkiye'nin en büyük roket sistemlerinden biri olan
SORS'un aynı zamanda dünyanın teknoloji olarak en
ileri hibrit roket motoruna sahip olduğu, sıvı oksitleyici
ve katı yakıt içerdiği ve yenilikçi bir teknoloji olduğu
aktarıldı.
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SeedUP İnovatif Girişimcilik
Programı 2021 Tanıtıldı
BEBKA ile Bursa Teknik Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisi (BursaTTO) iş birliğinde yürütülen
SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı tanıtım toplantısı; paydaşların ve girişimcilerin
katılımıyla çevrim içi olarak yapıldı.

GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİ GÜÇLENİYOR

B

ursa'da faaliyet gösteren girişimcilere yönelik,
eğitim, akademik, sektörel mentorluk ve
danışmanlık
hizmetlerinden
oluşan
İnovatif
Girişimcilik Programı “Bursa SeedUP 2021” tanıtım
toplantısı, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.
Arif Karademir, BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak,
kurum yöneticileri ve girişimcilerin katılımıyla çevrim
içi olarak yapıldı.

firma kurmak için gerekli desteğin sağlanması konu
başlıkları SeedUP programının amaçları arasında yer
alıyor.’ dedi.

Bölgede öncü sektörlerde girişimlerin artırılmasını
hedefleyen programın açılış konuşmasında programın
amacına değinen BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak,
‘Girişimcilik ekosistemine güç kazandıracak bu önemli
projeye destek olmaktan mutluluk duyuyorum. Özellikle
girişimcilik ekosistemine ivme kazandırılması, inovatif
iş fikirlerinin hayata geçirilmesi, yenilikçi girişim
sayısının artırılması, iş fikrinin olgunlaştırılması ve

SEEDUP PROGRAMI YİNE, YENİDEN
Geçen sene tamamlanan SeedUP İnovatif Girişimcilik
programında önemli sonuçlar elde edildiğini vurgulayan
Durak, ‘2 Temmuz 2020 tarihinde yatırımcı – girişimci
buluşması (Demoday) ile tamamladığımız Bursa TTO iş
birliğinde hayata geçirdiğimiz SeedUP Programında;
14 girişimci 10 ay boyunca 56 saat eğitim, 110 saat
mentorluk hizmeti aldı. Ayrıca 10 girişimci, program
sonunda yatırımcılara iş fikirlerini sunma imkanı
buldu. Programa katılan girişimcilerden 4’ü firmasını
kurdu ve programa katılan girişimciler bugüne dek
1 milyon TL’nin üzerinde satış gerçekleştirdi. Tüm
bunlarla birlikte 2 yeni marka tescili yapıldı ve 2
istihdam gerçekleştirildi. Ayrıca bir girişimimiz de
3 ayrı yarışmada toplam 5 dalda ödül kazanarak bu
programın önemini herkese göstermiş oldu.’ dedi.

BEBKA-BTÜ İŞ BİRLİĞİ GİRİŞİMCİLİĞİN
ÖNÜNÜ AÇIYOR
Tanıtım toplantısında konuşan Bursa Teknik
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir ise
üniversite bünyesinde kurulan Bursa TTO ve BEBKA ile
girişimcilerimizin yetişmesi ve sayılarının artması için
mücadele ettiklerini belirtti. Bu alandaki çalışmalardan
8

bahseden Karademir, ‘Özellikle ‘BEBKA ile ortaklaşa
yürüteceğimiz ‘SeedUP İnovatif Girişimcilik Programı’
öncü sektörlerde girişimlerin artırılmasını hedefliyor.
Bu program, mevcut girişimlerin hızlandırıcı
programlarla büyüme ve yatırım almaları önündeki
engellerin giderilmesine destek olmayı amaçlıyor.
Bununla birlikte, BEBKA ile Bursa Teknik Üniversitemiz
iş birliği sayesinde üniversite öğrencilerimiz arasında
girişimciliğin önü açılmış oluyor.’ dedi.

SEEDUP’I TÜM GİRİŞMCİLERE TAVSİYE
EDERİZ
Açılış toplantısında konuşan önceki dönem SeedUP
girişimcileri ise programın önemine vurgu yaparak, iş
kurma fikirlerine sağladığı faydadan bahsetti. Özellikle
iş fikirlerinin olgunlaştırılması ve şirket kurulumu
süreçlerinde aldıkları mentorluk ve eğitimlerin
öneminden bahseden katılımcı girişimciler, yeni bir iş
fikri olan tüm girişimcilerin bu programa katılmasının
hayallerini gerçekleştirmede katkı sağlayacağını
belirttiler.
23 Nisan 2021 tarihine kadar başvuruların devam
ettiği programa başvurular bebka.org.tr/seedup/
bursa2021/ internet sitesi üzerinden yapıldı.
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BEBKA’nın Yeni Gündemi
Enerji Verimliliği
BEBKA, kaynak verimliliği odaklı çalışmalarına yenisini ekledi. Enerji Verimliliğinin Artırılması
Programıyla bölgede sanayi firmalarında enerji verimliliği iyi uygulama örneklerinin
yaygınlaştırılması hedefleniyor.

B

ursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA),
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajanslar
Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen
‘Kaynak Verimliliği’ teması altında çalışmalarına hız
kazandırıyor. Üretimde Enerji Verimliliği konusunda
düzenlenen çevrim içi seminere BEBKA Planlama
Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı Proje Destekleri Daire Başkanı Ersoy Metin
ile Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Enerji
Verimliliği Merkezi Yöneticisi Canpolat Çakal katıldı.

YILIN TEMASI: KAYNAK VERİMLİLİĞİ
Toplantının moderatörlüğünü yapan BEBKA Planlama
Birim Başkanı Elif Boz Ulutaş, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
tarafından 2020-2021 yılları için ‘Kaynak Verimliliği’nin
tema olarak belirlendiğini kaydederek BEBKA’nın
Enerji Verimliliğinin Artırılması Programı (EVAP)
hakkında bilgilendirme yaptı. Seminerde konuşan
Ulutaş “EVAP, bölgemizde sanayi firmalarında enerji
verimliliği bilincini artırmayı hedefliyor. Süreç, internet
sitemizden başvuruların yapılmasıyla başlıyor.
Değerlendirme sürecinin ardından 5 firma seçilecek ve
bu firmalardaki ilgili kişilere enerji verimliliği eğitimi
verilecek, sonrasında enerji verimliliği merkezimizdeki
danışmanlarımız firmalara giderek, proje etütleri
gerçekleştirip, bunları raporlayacak. Yıl sonuna
doğru da bu projelere yönelik bir finansman desteği
planlıyoruz. Bu program ile, etütlerde ortaya çıkan
yatırım kalemlerine faiz desteği vermek istiyoruz.”
dedi.

‘EN GÜZEL YATIRIM ENERJİ VERİMLİLİĞİ’
BTSO Enerji Verimliliği Merkezi Yöneticisi Canpolat
Çakal da tasarrufun ciddi bir yatırım olduğunun altını
çizerek “Yıl içerisinde 100’den fazla firmaya hizmet
verdik. Şu anda da enerji verimliliği danışmanlık
şirketi olarak faaliyet gösteriyoruz. Özellikle
uygulamalı eğitimlerle konuya ilgiyi artırıyoruz.
Ülkenin bu anlamda bir sistematiğe ihtiyacı var. 20172023 yıllarını kapsayan Ulusal Enerji Verimliliği Eylem
Planı’na göre 2023 yılında 10,9 milyar dolar yatırım
yapılan enerji verimliliği çalışmaları ile 30,2 milyar
dolar tasarruf yapılması hedefleniyor. Bu sayılar da
gösteriyor ki en güzel yatırım, enerji verimliliği üzerine
olandır” dedi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Proje Destekleri
Daire Başkanı Ersoy Metin de “Verimlilik artırıcı
projelerde BEBKA ve diğer kalkınma ajansları, bizim
işimizi kolaylaştıran destekler sunuyor. Biz, enerji
verimliliği danışmanlık şirketlerini de bölgelerdeki
temsilcilerimiz olarak görüyoruz. Bu bağlamda
hem eğitim hem etüt olarak BTSO Enerji Verimliliği
Merkezi’nin yaptığı işler çok kıymetli. Umarım bu tarz
tesisler, Türkiye’nin tüm bölgelerinde artar. Kamu
olarak bizim de bu yatırımların hayata geçirilmesi
için destek vermemiz gerekiyor. 2009’dan bu yana
yürürlükte olan destek mekanizmalarını daha da
sağlamlaştırarak firmalara desteğimizi sürdüreceğiz”
ifadelerini kullandı.

EVAP’ın KAPSAMI NEDİR?
BEBKA’nın Enerji Verimliliğinin Artırılması Programı
(EVAP) kapsamında Bursa, Eskişehir ve Bilecik
illerinden seçilen 5 işletmeye Enerji Verimliliği Merkezi
tarafından enerji etüt raporu hazırlanacak. Ayrıca her
firmadan ilgili 2 personele 1 günlük enerji verimliliği
eğitimi verilecek.
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Kalkınma Politikalarına Kaynak Oluşturacak
'Yerleşim Sistemleri Araştırması' Tamamlandı

Türkiye'nin sosyoekonomik anlamda son yıllardaki en kapsamlı araştırmasıyla 81 il, 973
ilçe merkezi, yaklaşık 38 bin köy, kırsal mahalle ve beldenin hizmet verme potansiyelleri, bu
alanda birbirleriyle ilişkileri incelendi.

S

anayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından,
bölgeler arası gelişmişlik farklarını azaltacak
kalkınma politikalarına altlık oluşturması amacıyla
gerçekleştirilen "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal
Yerleşim Sistemleri Araştırması", 3 yıllık kapsamlı
çalışmanın ardından tamamlandı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları
Genel Müdürlüğünün yürüttüğü, Türkiye'de en küçük
yerleşim birimi olan köylerden metropollere kadar
81 il, 973 ilçe merkezi, yaklaşık 38 bin köy, kırsal
mahalle ve beldede gerçekleştirilen araştırmayla
yerleşim sistemlerinin güncel yapısı ortaya konuldu.
Bakanlık proje ekibi ve akademik danışmanların
yanı sıra sahada kalkınma ajanslarının katkılarıyla
3 yıl süren araştırmada, Türkiye'deki bütün yerleşim
birimlerinin birbiriyle sosyoekonomik ilişkileri ve
etkileşimleri incelendi.
Araştırmada, her bir yerleşim biriminin diğer
yerleşimlere hizmet sunma açısından hizmet
merkezi olarak Türkiye içindeki yeri ve önemi
belirlenirken, belirlenen yerler kentsel ve kırsal
10

olmak üzere iki bölümde incelendi ve yerleşimler
arası sosyoekonomik ilişkiyi ölçmek için geniş bir
veri seti oluşturuldu.

Yerleşim birimleri çeşitli derecelerde
sınıflandırıldı
Kentsel yerleşimler için resmi istatistikler ve idari
kayıt verilerinin kullanıldığı araştırmada, veri
kısıtlılığı nedeniyle 37 bin 36 kırsal yerleşimde yüz
yüze anket yapıldı.
Kentsel hizmet merkezlerinin belirlenmesinde
ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenci akışlarıyla
sağlık hizmeti, ulaşım, iletişim, ticaret ve kargo
akışları incelendi. Kırsal hizmet merkezlerindeyse
eğitim, sağlık, ticaret, ulaşım ve iş gücü akışları
analiz edildi.
Araştırma sonucunda, 879 kentsel yerleşim en
üst hizmet merkezi 7'nci derece olmak üzere 13
derecede, 37 bin 36 kırsal yerleşim ise en üst 4A
olmak üzere 6 derecede sınıflandırıldı.
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Çalışma kapsamında ayrıca, her bir yerleşim yerinin en
çok hizmet aldığı yerler göz önünde bulundurularak,
yerleşimlerin etki alanı belirlendi. Araştırmanın
sonuçları "www.yersis.gov.tr" adresinde kamuoyuna
sunuldu.
Analiz çalışmaları, "Türkiye'de Kentsel ve Kırsal
Hizmet Merkezleri Raporu", "İller ve Bölgeler Arası
Sosyoekonomik Ağ İlişkileri Raporu" ve "Türkiye'de
Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu" isimli 3
rapor da yayımlandı.
BEBKA, Yerleşim Merkezlerinin kademelenmesi
çalışmaları kapsamında, 244 köy ve 1105 mahalle
muhtarlığı, 3 belde belediyesi ve 3 ulaşım terminali,
31 ilçe ulaşım terminali ve 1 liman olmak üzere
toplam 1387 anket yaptı.

"Son yıllardaki coğrafi kapsamı
en geniş araştırma"
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri,
"Araştırmamız, bölgeler arası gelişmişlik farklarının
azaltılmasına, kamu ve özel sektörün yatırım karar
süreçlerine, ulusal, bölgesel, sektörel, kentsel ve
kırsal kalkınmaya ve mahalli idarelerin hizmet sunma
etkinliğine yönelik politikalara katkı sağlaması
açısından önemli bir çalışma." dedi.

"Birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun yatırım
yaparken faydalanabileceği önemli çıktılar elde ettik.
Örneğin, yasal düzenlemeyle mahalle ve beldeye
dönüşen 'kırsal mahalle' olarak adlandırdığımız
yerlerin köy niteliğini kaybetmediğini tespit
ettik. Buraların yatırım yapılırken kentsel
politikalar uygulamak yerine kırsal alan şeklinde
değerlendirilmesinin daha doğru olacağını gördük.
Kırsal yerleşim yerlerinden 24 bin 559'unun kendisi
dışında herhangi bir yerleşime hizmet vermediğini
belirledik. Diğer yerleşimlere hizmet veren kırsal
yerleşimlerden üst derece olarak sınıflandırılan
yerleşimlerin daha çok kıyı kesimler ve Güneydoğu
Anadolu'da yoğunlaştığını, İç Anadolu Bölgesi'nde
üst hizmet merkezi olarak adlandıracağımız kırsal
nitelikteki yerlerin sayısının kısıtlı olduğunu tespit
ettik."
Yeniçeri, çalışma sonucunda güçlü üst derece kentsel
hizmet merkezlerine yakınlığın diğer yerleşimler için
de bir avantaj oluşturduğunu gördüklerine işaret

Araştırmanın sosyoekonomik ilişkilerin incelenmesi
anlamında Türkiye'de son yıllarda yapılan coğrafi
kapsamı en geniş çalışma olduğuna dikkati çeken
Yeniçeri, şöyle konuştu:
"Çalışmamızla
40
bini
aşan
yerleşimde
sosyoekonomik ilişkiler farklı boyutlarda incelenmiş
ve birbirleriyle ilişkileri ortaya konulmuş oldu.
Yerleşim yerlerinin nerelere hizmet sunduğu ve
nerelerden hizmet aldığı araştırıldı. Elde ettiğimiz
tüm verileri kullanarak yerleşim birimlerini hizmet
verme derecelerine göre sınıflandırdık."

Yeniçeri, araştırmanın sonucunda, il merkezlerinin üst
derecede hizmet veren yerleşim birimleri olduğunu
ve hizmet verme derecesi yüksek yerleşimlerin batı
bölgelerde yoğunlaştığını gördüklerini vurgulayarak,
Türkiye'nin doğu kesiminde ise bölgesel merkezlerin
ortaya çıktığını ifade etti.

"Kırsal alanlara yönelik programların
tasarlanmasında
etkili
olmasını
bekliyoruz"
Mevcut sosyoekonomik yapının ortaya konulduğu
çalışmada, bölgesel kalkınmaya yönelik hangi
politikaların uygulanabileceğine ilişkin girdilerin de
olduğuna dikkati çeken Yeniçeri, şöyle konuştu:

ederek, "Bu da pratikte diğer yerleşimlerin gelişmiş
yerlere erişilebilirliği artırılırsa, ulaşım kolaylaşırsa,
oralarla mal alım satımı ve çeşitli kamu hizmetleri
geliştirilirse bundan diğer yakın merkezlerin de
daha fazla yararlanabileceği anlamına geliyor."
değerlendirmesinde bulundu.
Bir yerleşim yerine yapılan yatırımın, yerleşim
yerinin etki alanını da doğrudan etkilediğini dile
getiren Yeniçeri, şunları kaydetti:
"Araştırmamız,
kamu
yatırım
programlama
sürecinde projelerin yerine, ölçeğine, kapasitesine
karar vermek açısından son derece önemli bir altlık
oluşturuyor. Yerleşimlerin ihtiyaçları ve sorunlarıyla
ilgili de büyük bir envanter oluşturduk. Bunların da
kırsal alanlara yönelik geliştirilecek desteklerin ya
da uygulanacak programların tasarlanmasında etkili
olmasını bekliyoruz."
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Eskişehir'de tasarlanan TEI-TJ300
Turbojet Motoru Rekor Kırdı.
Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan Türkiye’nin
ilk Orta Menzilli Füze Motoru TEI-TJ300, dünya rekoru kırdı. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik
Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) Projesi kapsamında geliştirilen turbojet motor,
240 mm çap ile 1342 N itki kuvvetine ulaştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
sosyal medya hesabından TEI-TJ300 motorunun rekor kıran test videosunu paylaştı.
ürkiye, bir yandan açık veya örtülü ambargolarla
mücadele ederken diğer yandan da öz kaynaklarını
ve yetişmiş insan gücünü kullanarak yerli ve milli

T

çözümler geliştiriyor. Yürütülen bu çalışmalardan
biri de Türkiye’nin ilk Orta Menzilli Füze Motoru olan
TEI-TJ300.

REKOR İTKİ SEVİYESİ

imzalanan protokol ile başladı. Tamamen milli olarak
tasarlanıp geliştirilen ve imal edilen turbojet motorun
ilk prototip testi 2020 yılında başarılı bir şekilde
gerçekleştirildi.

2017 yılında TÜBİTAK, TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş.
(TEI) ve Roketsan iş birliği ile geliştirilmeye başlayan
TEI-TJ300 turbojet motoru projesinde, hedeflenen
performansın çok ötesinde sonuçlar ortaya çıktı. 230250 mm sınıfındaki diğer rakip motorların en iyisi 250
mm çap ile en fazla 1250 N seviyesinde itki üretirken
TEI-TJ300 motoru, 240 mm çap ile 1342 N itki kuvvetine
ulaşarak bu sınıfta bir dünya rekoru kırdı.

VARANK PROTOTİPİ ÇALIŞTIRMIŞTI
Türk mühendisleri tarafından tamamen yerli ve milli
olarak tasarlanan TEI-TJ300 Turbojet motorunun ilk
prototip çalıştırma töreni, Bakan Varank’ın katılımıyla
Haziran 2020’de gerçekleştirilmişti. Varank, şimdi de
TEI-TJ300’ün kırdığı rekoru sosyal medya hesabından
paylaştı. Paylaşımda, TEI-TJ300’ün rekor kıran testinin
videosu da yer aldı.

MİLLİ OLARAK TASARLANDI
TEI-TJ300 Hava Solumalı Jet Motoru Projesi, Eylül
2017’de TÜBİTAK desteği ile TEI ve Roketsan arasında
12

YÜKSEK HIZLARDA ÇALIŞABİLİYOR
Füze sistemlerine uyarlanılabilmesi için 240 mm kısıtlı
çapta, sınıfında bu itki gücünü üretebilen dünyadaki
ilk motor olan TEI-TJ300, 5000 ft irtifada ses hızının
yüzde 90’ına varan yüksek hızlarda çalışabiliyor.

RÜZGAR ETKİSİYLE BAŞLAMA
TEI-TJ300 motoru, herhangi bir başlatıcı sisteme
(marş motoru) ihtiyaç olmadan rüzgar etkisi
(windmilling) ile başlayabilme özelliğine sahip. Bu
özellik, platformun hem hava, hem deniz, hem de kara
savunma sistemlerine uygulanmasını mümkün kılıyor.

TESTLER DEVAM EDİYOR
TEI-TJ300 turbojet motorunun geliştirme ve
kalifikasyon testlerinin tamamlanmasının ardından
seri üretim süreci başlayacak.
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Türkiye'den Yurt Dışına
Kritik Yerli Teknoloji
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, haberleşme ve elektronik harp teknolojileri
konusunda kritik bileşenleri tasarlayıp üreterek, gram başına yaklaşık 50 dolar değerle
ihracat gerçekleştiren Tualcom Elektronik AŞ'yi ziyaret etti. Ziyarette Bakan Varank'a TÜBİTAK
Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü Müdürü Gürcan Okumuş eşlik etti.

Ş

irketin çalışmalarına ilişkin Tualcom Genel Müdürü
Tunahan Kırılmaz ve Genel Müdür Yardımcısı
Ahmet Salih Erdem'den bilgi alan Varank, sunumun
ardından Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceledi.
Varank'ın ziyareti sonrasında Kırılmaz, AA muhabirine
şirketin faaliyetlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tualcom'un 8 yıl önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının
"Teknogirişim Sermayesi Desteği" ile kurulduğunu
belirten Kırılmaz, daha sonra TÜBİTAK desteği ve
savunma sanayi kuruluşlarına sağladıkları ürünlerle
projelerine devam ettikleri söyledi. Kırılmaz,
çoğunluğu mühendis ve teknisyenlerden oluşan
60 kişilik ekiple en alt seviyeye kadar tasarım ve
üretim yaptıklarını dile getirdi. Yurt içi ve dışında
birçok platformun kritik bileşenlerini sağladıkları
bilgisini veren Kırılmaz, özellikle İHA, SİHA, füze ve
mühimmatların alt sistemlerini geliştirdiklerini ifade
etti.

oldukça küçük boyutlu olmaları nedeniyle tüm
platformlara entegre edilebilen yapılarıyla tercih
ediliyor. Yabancı muadillerden daha başarılı
performans sergileyebiliyoruz. Bu sayede de yoğun
talep görüyoruz. Şu an çoğunluğu İHA ve füzeler olmak
üzere milli platformlarımızda yabancı ürünler yerine
bizim ürünlerimiz tercih ediliyor. Elektronik harp ve
haberleşme sistemleri gibi kritik bileşenlerden oluşan
ürünlerimizin ithal ediliyor olması zaten problemlere
neden olabiliyor. Bu sebeple ürünlerimizin yerli ve
milli olarak geliştirilmesiyle üretilmesi kritik öneme
sahip."

FİRMANIN İHRACAT TUTARI 1,5 MİLYON
DOLARA YAKLAŞTI

Kırılmaz, ürettikleri ürünlerin yaklaşık yüzde 20'sini
ihraç ettiklerine dikkati çekerek şöyle dedi:

Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon dolarlık dış satım
gerçekleştirdiklerini söyleyen Kırılmaz, Almanya,
İngiltere, Fransa, Brezilya, Güney Kore, İtalya ve
Pakistan'ın da aralarında bulunduğu pek çok ülkeye
ürün ihraç ettiklerini bildirdi.

"Bunu daha da geliştirmek için çeşitli faaliyetler
yürütüyoruz. Ürünlerimiz, yüksek teknolojili ve

Kırılmaz, geliştirdikleri ürünlerin kalite ve
performans açısından dünyayla rekabet edebilecek
13
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seviyede olduğunu vurgulayarak, "Bir ülkeye satış
yaptığımızda diğer ürünlerimize de talep oluyor.
Bu yüzden gelişerek devam eden ihracatımız söz
konusu. Gram başına 40-50 dolar mertebesinde
katma değeri olan ürünler geliştiriyoruz ve ihraç
ediyoruz." diye konuştu.
Son dönemde ülkedeki füze ve mühimmat
projelerinde şirketin ürünlerinin kullanılmaya
başlandığını belirten Kırılmaz, geliştirdikleri
karıştırmaya dayanıklı "Anti-Jam" sisteminin
yüksek başarı ve küçük boyutları sayesinde büyük
ilgi gördüğünü dile getirdi.
Kırılmaz, yakın zamanda 8 antenli "Anti-Jam"
sistemi geliştirdiklerini, bu sistemin de yüksek
performansıyla İHA ve SİHA platformlarında talep
edilebileceğini ifade etti.

MİLLİ KONUMLAMA SİSTEMİ
Sürü haberleşmesi sistemleri de ürettiklerini
belirten Kırılmaz, bunların yerli platformlarda aktif
olarak kullanıldığını ve füze-İHA, İHA-İHA, İHAyer haberleşmesi gibi tüm haberleşmeleri milli
ürünlerle yapabildiklerini bildirdi.

Kırılmaz, sürü konseptli elektronik harp sistemi
çalışmasıyla birden fazla platformun birbiriyle
haberleştirilerek daha etkin bir kabiliyete
kavuşulacağını dile getirerek, "Sistemlerimizin
maliyet etkin ve küçük boyutlarda olması, bunların
birbiriyle haberleşecek şekilde modellenmesi,
ciddi bir güç ve yetenek olması bakımından
önem taşıyor. Biz de yeni konseptlere uygun yeni
donanımları geliştirerek savunma sanayimizin
hizmetine sunuyoruz." dedi.
GPS ve GNSS'den bağımsız milli konumlama
sistemi üzerinde çalıştıklarını bildiren Kırılmaz,
şunları kaydetti:
"Burada da platformlarımız kendi konumlarını
milli
çözümlerimizle
sunabilecekler.
İlk
denemelerini
yapmaya
başladık,
çeşitli
uçuşlarda gösterimlerimizi yapıyoruz. Bu sistem
platformlarımız için global navigasyon uydularına
ihtiyaç duymadan kendi milli çözümlerimizle
bölgesel bir navigasyona uyum sağlayabiliyor.
Böylelikle bir İHA'mız ya da füzemiz üzerinde hiçbir
GPS alıcısı olmadan da uçuş yapabilecek."

"MİLLİ UZAY PROGRAMI'NA CİDDİ
KATKILARIMIZ OLABİLİR"
Kırılmaz, Türkiye'nin Milli Uzay Programı'ndaki
hedeflerine özellikle haberleşme, telemetri ve
milli navigasyon sistemi tarafında ciddi katkı
sunabileceklerini belirterek, "Zaten biz bunları
eskiden beri belli platformlar için çalıştığımız
için hazırlık seviyemiz yüksek. Hatta önümüzdeki
aylarda bir pilot bölgede uygulama yapmayı
hedefliyoruz. İHA, SİHA, füze ve mühimmatlarımız
yabancı konumlama sistemi ihtiyacı olmadan kendi
konumlarını bulabilecek, hedeflerine rahatlıkla
milli sistemlerle ulaşmış olacaklar." dedi.
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Gençler Dijital Dönüşüme
BEBKA İle Artık Hazır
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren BEBKA’nın, Kodluyoruz Derneği
iş birliği ile düzenlediği Yazılım Geliştirme ve Kodlama Atölyelerinden 75 genç mezun oldu.

B

ursa, Eskişehir ve Bilecik’te eğitim
gören ya da yaşayan, yazılım alanında
bir kariyer yapmak isteyen, 19-29 yaş
arasındaki gençlere yönelik düzenlenen
atölyelerden 75 kişi mezun oldu. Atölyelere
katılan gençler, 3 ayrı programdan oluşan
yoğun bir eğitim döneminden geçerek,
geliştirdikleri projeleri sunduktan sonra
mezun olmaya hak kazandılar.

BEBKA’DAN ‘MİLLİ TEKNOLOJİ
HAMLESİ’ DESTEĞİ
Bölgedeki nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve girişim fikrine sahip kişilere, fikirlerini ürüne dönüştürmeleri
noktasında destek olmak istediklerini belirten BEBKA Genel Sekreteri M. Zeki Durak, “BEBKA tarafından
bölgemizde ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ışığında genç girişimcilerin teknoloji odaklı fikirlerini geliştirmelerine
önem veriyoruz. Bu alanda girişimcilerimizin ortaya koydukları, yazılım, uygulama geliştirme ve kodlama
deneyimlerini güçlendirerek girişimciler arasından teknoloji yöneticisi yetiştirilmesini belirledik. Bu kapsamda
Bursa, Eskişehir ve Bilecik illerinde gençlere yönelik olarak yazılım geliştirme ve kodlama alanında eğitim
programı hayata geçirildi. Bu programda, PHP Laravel, C#.NET Core ile MVC, JavaScript ve React web geliştirme
programlama dillerinde girişimcilere, uzmanlar tarafından eğitim verildi.” dedi.
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Kosgeb'den
5 Milyar TL'lik Destek
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KOSGEB’in 5 milyar TL bütçeli yeni programını açıkladı.
Pandemiden etkilenen imalat sektörlerinde çalışan mikro ve küçük ölçekli işletmeler ile
teknoloji tabanlı start-up’ların desteğe başvurabileceğini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Mikro işletmeler 30 bin liraya kadar, küçük işletmeler 75 bin liraya kadar 3 yıl geri ödemesiz,
tamamı faizsiz olacak şekilde bu destekten faydalanacaklar.” dedi.

C

umhurbaşkanı Erdoğan, MKEK Barutsan Roket
ve Patlayıcı Fabrikası’nda Enerjitik Malzemeler
Üretim Tesisinin açılış etkinliği ve ürün lansmanına
katıldı. Törende Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat
Oktay, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank,
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı
Hulusi Akar, Ankara Valisi Vasip Şahin, Milli Savunma
Bakan Yardımcısı Muhsin Dere, MKE Genel Müdürü
Yasin Akdere ile TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal da
hazır bulundu.
Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan,
KOSGEB’in yeni programı açıkladı. Cumhurbaşkanı
Erdoğan, şunları söyledi:

5 MİLYAR TL: KOSGEB vasıtasıyla toplamda 5 milyar
TL bütçeli yeni bir destek programı başlatıyoruz.
Bu destek öncelikle Kovid salgını sebebiyle gelir
kaybına uğramış veya nakit akışı bozulmuş ama
istihdamını koruyan imalat sektörlerinde faaliyet
gösteren mikro ve küçük ölçekli işletmelere yöneliktir.
Teknoloji alanında faaliyet gösteren filiz şirketler de
bu desteğe başvurabilecektir.

3 MAYIS’TA BAŞLIYOR: Mikro işletmeler, 30 bin
liraya kadar küçük işletmeler, 75 bin liraya kadar
olmak üzere 3 yıl geri ödemesiz, tamamı faizsiz şekilde
bu destekten faydalanacaklardır. Bu sektörlerde
şartları taşıyan mikro veya küçük işletmeler, 3 Mayıs
Pazartesi gününden itibaren e-Devlet üzerinden
KOSGEB aracılığı ile başvurularını yapabilirler.
16
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Patent ve Marka
Başvurularında Artış
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Bu yılın ilk çeyreğinde pandemiye rağmen
başvurularda önemli bir artış yaşadık, yurt içi patent başvuruları geçen yılın aynı dönemine
göre yüzde 28, marka başvuruları yüzde 47 ve tasarım başvuruları yüzde 15 arttı." dedi.

F

ikri mülkiyetin önemine dikkati çekmek üzere
2001 yılından bu yana her yıl farklı bir temayla
kutlanan ve bu yılki teması "Fikri Mülkiyet ve KOBİ'ler:
Fikirlerinizi Kazanca Dönüştürün" olan Dünya Fikri
Mülkiyet Günü dolayısıyla Türk Patent ve Marka Kurumu
(TÜRKPATENT) ile Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü (WIPO)
iş birliğiyle "KOBİ'lerde Fikri Mülkiyet Yönetiminin
Kalitesinin Artırılması" başlıklı uluslararası seminer
video konferansla gerçekleştirildi.
Varank, burada yaptığı konuşmada, etkinliğin
ulusal fikri mülkiyet kurumlarının ve uluslararası
kuruluşların KOBİ'leri desteklemede nasıl aktif rol
alabileceklerini açıkça gösterdiğini söyledi.
Sürekli büyüyen bilgiye dayalı bir dünya ekonomisinde,
fikri mülkiyetin büyümeyi ve sürdürülebilirliği
etkileyen temel faktörlerden biri olduğunu belirten
Varank, her gün yeni ürünler, markalar ve yenilikçi
tasarımların piyasaya çıktığını dile getirdi.
Varank, KOBİ'lerin bu yeniliğin arkasındaki itici
güç olduğunu ve kendi katma değerli ürünlerinin
faydalarından çoğu zaman yararlanamadıklarını
belirterek, fikri mülkiyet sistemlerince sağlanan
korumanın farkında olmadıklarını ifade etti.

Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Avrupa Birliği Fikri
Mülkiyet Ofisi (EUIPO) tarafından yapılan yakın tarihli
bir çalışmanın bunun kanıtı olduğunu söyleyen Varank,
şöyle devam etti:
"Çalışma, KOBİ'lerin yalnızca yüzde 9'unun fikri
mülkiyet haklarına sahip olduğunu gösteriyor.
Herhangi bir fikri mülkiyet koruması olmadan karlı
bir buluş veya tasarım bırakmak, aynı ürünü daha
düşük maliyetlerle pazarlayabilen daha büyük
rakiplerin eline geçmesine neden olacaktır. EUIPO
tarafından yapılan bir başka çalışma, tescilli fikri
mülkiyet haklarına sahip olan KOBİ'lerin, olmayan
KOBİ'lere göre çalışan başına neredeyse yüzde 32
daha yüksek gelire sahip olduğunu göstermiştir ki
bu da fikri mülkiyet korumasının ekonomik değerini
vurgulamaktadır."
Varank, finansman gibi etkin politikalarla KOBİ'lerin
desteklenmesinin, hükümetin temel önceliklerinden
biri haline geldiğini vurgulayarak, "Fikri mülkiyet
haklarının verilmesiyle ilgili rollerin yanı sıra
TÜRKPATENT aynı zamanda KOBİ'ler için fikri hak
farkındalığı oluşturmaya öncelik vermektedir."
ifadesini kullandı.
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Yerli Aşı İçin
Gönüllü Oldu
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Covid-19’a karşı geliştirilen en yenilikçi aşı
yöntemlerinden biri olan virüs benzeri parçacıklara dayalı VLP aşı adayının ilk insanlı
denemelerinde gönüllü oldu.

T

ÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu çatısı altında
çalışmaları süren VLP temelli aşı adayının Faz 1
aşamasına katılan Bakan Varank’a Ankara Onkoloji
Hastanesi’nde ilk doz aşı uygulandı.

COVID-19 Türkiye Platformu olarak Türkiye’de tüm
aşı ve ilaç çalışması yapan hocalarla toplantı yaparak
ülkenin virüsle mücadelede neler yapabileceğini
konuştuklarını anımsattı.

ÖNCE TESTLER YAPILDI

GÖNÜLLÜLÜK SÖZÜMÜZÜ
YERİNE GETİRİYORUZ

Varank, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile
birlikte sabah saatlerinde hastanenin Faz 1 Klinik
Araştırma Merkezi’ne geldi. Bakan Varank’a Ankara
Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi
Prof. Dr. Fevzi Altuntaş ile Klinik Araştırma Merkezi
Koordinatörü Doç. Dr. Halil Kara eşlik etti. Kan testleri,
EKG dahil klinik parametreleri takip edilen Varank’a
akşam saatlerinde aşı adayının ilk dozu uygulandı.

21 GÜN SONRA 2’NCİ DOZ
Bakan Varank’a ilk doz, Türkiye’de uygulamaya
başlanan aşıların aksine, subkutan enjeksiyonu
yöntemiyle koldan kas içine değil deri altına yapıldı.
Geceyi hastanede geçirecek olan Varank’ın yarın
taburcu edilmesi bekleniyor. Varank, 21 gün sonra
ikinci doz aşıyı alacak.

YENİLİKÇİ AŞI TEKNOLOJİSİ
Varank, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada,
VLP’nin Türkiye’de ve dünyada yenilikçi bir aşı
teknolojisi olduğunu belirterek, geçen yıl TÜBİTAK
18

Bir hocanın kendilerine “Sayın Bakan’ım siz bize
destek verin, önümüzü açın, aşımızı üretelim, ilk biz
kendimize yaptıracağız.” dediğini aktaran Varank, “Biz
Hasan Hoca'yla söz verdik, yeter ki bilim insanlarımız
aşıyı üretme noktasına gelsin sizinle beraber biz de
gönüllü oluruz. Bugün o gönüllülük sözümüzü yerine
getiriyoruz.” ifadesini kullandı.

İNOVATİF AŞI ADAYI
Varank, VLP aşısının dünyada inovatif kabul
edilen bir aşı türü olduğunu vurgulayarak, “Dünya
Sağlık Örgütü listesine göre dünyada 4 tane klinik
aşamalarına geçmiş aşı adayı var. Burada İhsan
ve Mayda hocalarımızın geliştirdiği bu aşının
dünyadakilerden farklı özellikleri var. Aşı adayımız
virüsün 4 proteinini de dikkate alarak tasarlanmış bir
aşı adayı. Aynı zamanda aşılarda kullanılan etkinliğini
artıran adjuvantlar var. İhsan Hoca'nın en başında
geliştirilmesine ABD’deki çalışmalarına katıldığı CpG
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adjuvantı var. İnovatif aşı adayı olduğuna inanıyoruz.
Neticelerinin de çok farklı ve dünyadakilerden etkin
olacağına inanıyoruz.” diye konuştu.

YERLİ VE MİLLİ
Faz-1 gönüllüsü olmanın önemine işaret eden Varank,
Türkiye’de Faz-1 çalışmasının aşıda çok yapılamadığını
dile getirdi. Varank, aşı yaptıracak olan vatandaşlara
da seslenerek, “Aşılama vaktiniz geldiyse, aşıya
adaysanız Sağlık Bakanlığımızın uyguladığı aşıları
yaptırın. Ama yerli aşı çalışmalarında da gönüllü olmak
istiyorsanız çekinmeyin. Biz burada Hasan Hoca'mızla
Faz-1 ilk insan denemelerinde gönüllü olduk, aşımızı
yaptırdık. Bu çalışmalarla Türkiye'nin VLP denilen yeni
teknolojideki aşısında hızlıca ilerleyerek sene sonuna
kadar Faz-3 çalışmalarını tamamlayıp Türkiye’nin VLP
yerli ve milli aşısını elimize almak istiyoruz. Sadece
Türkiye’ye değil aynı zamanda tüm insanlığa faydası
olmasını aynı zamanda tüm insanlığa faydası olsun
istiyoruz.” dedi.

belirterek, “Türkiye bilimi ve teknolojiyi takip eden
bir ülke değil üreten geliştiren bir ülke. Ben bunun
ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bütün halkımıza,
öğrencilerimize gönüllü olmalarını öneriyorum.
Süreçte emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” dedi.

ALTUNTAŞ: “4 MAYIS İTİBARIYLA
FAZ-2’YE GEÇECEĞİZ”
Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Başhekimi Prof. Dr. Fevzi Altuntaş da aşının ilk
dozlamasının bittiğine dikkati çekerek, “36 gönüllü
üzerinde Faz-1 VLP çalışması bitirmiş olduk. Aşımızın
4 Mayıs itibarıyla Faz-2 çalışmalarına geçmiş olacağız.
En kısa sürede yerli aşımızın faz çalışmalarını bitirmiş
olacağız.” ifadesini kullandı.

DÜNYAYA ŞİFA OLACAK
Varank, Faz-1 denemesi yapılan merkezlerin sayısını
Sağlık Bakanlığı ile birlikte arttırmaya devam
edeceklerini söyleyerek “Virüs benzeri parçacıklı
aşı adayımıza çok güveniyoruz. Sene sonuna kadar
yeterince gönüllü bulabilirsek Faz-3’üde hızlıca
tamamlayarak aşımızı ele almak dünyaya şifa olacak
başarılı bir aşıyı ortaya çıkarmış olacağız.” şeklinde
konuştu.

FAZ-2’DE İNGİLİZ MUTASYONU
İÇİN DENENECEK
Virüs benzeri parçacıklar teknolojisinin inovatif bir
teknoloji olduğu için yeni mutasyonlar için de dizaynı
ve tasarımının değiştirilebildiğini belirten Varank, “Şu
anda İhsan ve Mayda hocalarımız İngiliz mutasyonu
için VLP aşısının ikinci tasarımını yaptılar. Hayvan
deneylerini şu anda TÜBİTAK MAM’da başladı. Bu
aşının Faz-2’sine geçildiğinde İngiliz mutasyonuna
karşı olan tasarım denenmiş olacak. Sentetik
biyoloji dünyada öne çıkan bilim dalı olarak şu anda
gündemde. Önümüzdeki dönemde ona ilgi artacak.
Bu teknolojiyle ilgili çalışmalar artacak. Sentetik
biyolojinin önemli özelliklerinden bir tanesi de hızlı
adaptasyon yapılabilmesi. VLP aşısı Faz-2’de İngiliz
mutasyonu için denenecek. Ama diğer mutasyonlar
için de çok çabuk şekilde yeni bir tür geliştirmek
mümkün, hocalarımız bunu çalışıyorlar.

MANDAL’DAN “GÖNÜLLÜ OLUN” ÇAĞRISI
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, 27 Mart
2021’de VLP aşısında Faz-1 aşamasına geçildiğini

İNSAN DENEMELERİNE
36 KİŞİ KATILIYOR
ODTÜ’den Prof. Dr. Mayda Gürsel ile Bilkent
Üniversitesi’nden İhsan Gürsel çiftinin ortak projesi
sonucu geliştirilen VLP aşı adayının insan denemeleri,
18 artı 18’lik biri düşük diğeri yüksek doz olmak
üzere iki gruba uygulanıyor. Her 2 grubun 6’sı plasebo
yani, içinde aktif ya da etken bir madde bulunmayan
enjeksiyonlardan oluşuyor.

36 GÖNÜLLÜ DAHA VAR
Varank ve TÜBİTAK Başkanı Mandal dışındaki 36
gönüllünün ismi gizli tutuluyor. Aşıyı uygulayan sağlık
personeli de uygulanan kişideki enjeksiyonun içeriği
hakkında bilgi sahibi olamıyor.

KLİNİK AŞAMAYA GEÇEN
4’ÜNCÜ AŞI ADAYI
Dünyada sayılı, TÜBİTAK COVID-19 Türkiye Platformu
kapsamında ise tek VLP teknolojisi ile geliştirilen aşı
adayı, 30 Mart’ta da DSÖ’nün Covid-19 aşı adayları
listesinde yer alarak dünyada bu türde klinik aşamaya
geçen 4’üncü aşı adayı oldu.
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