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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKAN YARDIMCISI HASAN BÜYÜKDEDE:

“İzmr sanayleşme tarhmz
çn değer yaratan br şehr”
MAKİNE İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (MAİB) BAŞKANI KUTLU KARAVELİOĞLU:

“Kamu alımlarında yerl makney önceleyen
lsteler daha kapsamlı hale getrlmeldr”
Makine İhracatçıları Birliği (MAİB) tarafından düzenlenen “Türkiye’nin Makinesini Büyüten Şehirler” toplantılarının İzmir ayağında konuşan MAİB Başkanı Kutlu Karavelioğlu,
makine üretim ve ihracatını son yıllarda hızla
artıran Türkiye’de, İzmir’deki üreticilerin de
bu gelişmelere büyük katkı sağladığını bildirdi. Karavelioğlu, İzmir’in yeşil dönüşüm çalışmalarında da önemli rol üstleneceğini söyledi.
Son birkaç yılda, makine imalatında, yani
üretim teknolojilerinde yerlileşmenin önemine, hatta mecburiyetine dair bilinçlenmenin
hızlandığını ve yayıldığını söyleyen Kutlu Karavelioğlu, bunun belirtilerinin bütün dünyada görüldüğünü kaydetti.
Dış ticarette gelişmekte olan ülkelerin payının artmasının da bunun güzel bir ifadesi olduğunun altını çizen Kutlu Karavelioğlu, “Dış
ticaretteki bu kaymayı, makine dış ticaretinden başlayarak net biçimde gözlemliyoruz. Yani makine üretimi ve ihracatını artıran ülkelerin teknoloji geliştirmekteki başarısı, hemen
diğer sanayi ve hizmet dallarında meyvelerini
veriyor. Yani bütün dalları daha rekabetçi oluyor” diye konuştu.
Karavelioğlu, Türkiye’nin makine üretim ve
ihracatını en hızlı artıran ülkelerden biri olduğuna değinirken, “Türkiye, üretim yatırımlarını dünya ortalamasının 2 katı hızda artıran bir
ülke. Son 4 çeyrekte bunu da katladı, 100 milyar USD’a yakın üretim yatırımı yaptı. Yatırımlar geçen sene yüzde 21 artmıştı, bu sene sonunda yüzde 25 civarında artmış olacak” dedi.
Makine sektörünün performansına ilişkin
2 veriyi paylaşan Karavelioğlu, “Makine üretimi geçen sene yüzde 9 artmıştı; bu yıl ilk 8 ayda
ise yüzde 38 arttı. Makine ihracatı geçen sene
dünyanın yarısı kadar düşmüş idi, sınırlıydı;

bu sene 2019’a göre yüzde 20, geçen yıla göre
de yüzde 25 civarında artarak 23 milyar doları
bulacak” diye konuştu.
Sektörün ihracatının toplam ihracat içindeki payının ise yüzde 11’e ulaşacağı bilgisini
veren Karavelioğlu, “Bu gidişat, yani makine
imalat ve ihracatının Türkiye’nin diğer sektörlerinden daha hızlı artmakta oluşu, bir temel
gerçekliğin, bir temel gereksinimin neticesidir. O da teknolojik bağımsızlığı kazanmak,
ona kavuşmaktır. Bir başka ifade ile ülkeye hareket alanı açacak kadar dengelenmesidir. Dışarıya / rakiplere kaynak aktaran konumdan,
teknoloji geliştirmeye kaynak yaratan bir konuma gelinmesidir” dedi.

“Yüksek thalata rağmen emn adımlarla yürüyüş”
Sektörün bu yolda emin adımlarla yürüdüğü-

nün, çok yüksek yatırımların patlattığı ithalata rağmen göründüğünü anlatan Karavelioğlu,
şöyle konuştu:
“Makinelerin (GTİP 84 itibarıyla) uzunca bir süredir taşıt araçlarından sonra Türkiye’nin 2. büyük ihraç malı olması bunun en güzel ifadesidir. Kamunun hemen bütün planlarında öncelikli hale gelmiş olmak, pilot sektör
olmak, odak sektör olmak da sektörümüz açısından çok önemlidir” diye konuştu.
Türkiye’nin son 20 yılda 460 milyar dolarlık
makine ithalatı yaptığı bilgisini veren Karavelioğlu, son 1 yıllık ihracatın 21 milyar dolar,
ithalatın ise 34 milyar dolar olduğuna vurgu
yaptı ve “İlk hedef; bu kan kaybına son verecek
bir yetkinliğe ulaşmak olmalıdır. Firmalarımızı haksız rekabetten korumak üzere geliştirilen tedbirler için Sayın Bakanlarımıza huzurlarınızda bir defa daha teşekkür etmek isterim” ifadelerini kullandı.
Kamu alımlarında yerli makine ekipmanı
önceleyen listelerin daha kapsamlı hale getirilmesi gerektiğine işaret eden Kutlu Karavelioğlu, “YTB’nin, koruyucu vergileri kaldıran
vasfına karşı yayınlanan listelerin genişletilmesini elzem görüyoruz. Bütün listeler bir
irade beyanı olmak bakımından elbette çok
önemlidir; işlevleri pekişirse etkin fayda göreceğiz. Ölçeklerimiz büyüyecek, yatırım da
çekeceğiz” dedi. Karavelioğlu, istenilen tedbirlerin, yerli makine teknolojilerini, haksız
rekabetten korumak için uygulanan tarife dışı
engeller olduğunu belirtti.
Sektöre yönelik hazırlanan raporlarda, en
yoğun korumacılığın AB’de olduğuna işaret
eden Karavelioğlu, güçlü bir sanayi ve ihracat
kenti olan İzmir’in makine ihracatının güçleneceği bir ekosisteme sahip olduğunu söyledi.

“İZMİR’İN YEŞİL DÖNÜŞÜM SÜRECİNE
KATKISI BÜYÜK OLACAK”
İzmir ve çevresinin, yatırım ve genişleme havzasının en önemlilerinden birisi
olduğunu dile getiren Karavelioğlu, “Burası üç büyük kullanıcının; yani sanayi
tarım ve hizmet (özellikle de enerji) sektörünün iç içe olduğu nadir hatta tek
bölgemiz. Yenilenebilir enerji kaynakları bakımından çok zengin. Yeşil dönüşüm
sürecine katkısı büyük olacaktır” dedi. Rüzgar enerjisi kurulu gücünde birinci
olan İzmir’in, tek başına jeotermal enerjide 5’inci sırada olduğuna işaret eden
Karavelioğlu, şunları söyledi: “Hem rezerve, hem de rezervden yararlanma
becerisine sahip. Sanayisi ve üniversiteleri ihtisaslaşmış. Malum; ikiz dönüşüm
süreci iş modellerinin yeniden tasarlanmasını gerektiriyor; nitelikli iş gücü
ihtiyacı artıyor. Uzman istihdamı İzmir’de çok yoğun.” İzmir’deki 6 bine yakın
ihracatçının yüzde 35’inin makine ihraç ettiği bilgisini veren Karavelioğlu,
“İzmir'in ihracatında makinecilerin payı yüzde 10'un üstünde. Türkiye
ihracatında makine payını yüzde 15’e çıkarmayı hedefliyoruz, bütün gelişmiş
ülkelerde olduğu gibi. İzmir bu hedefe katkı sunuyor” dedi.

“İZMİR, EN ÇOK MAKİNE
İHRACATÇISINA SAHİP 4’ÜNCÜ İL”
İhracatçıların yüzde 7’sinin yer aldığı İzmir’in; İstanbul, Ankara ve Konya’nın
ardından en çok makine ihracatçısına sahip 4’üncü il olduğunu anlatan
Karavelioğlu, “20 yılda İzmir’in genel ihracatı 3 katına çıkarken makine
ihracatı 11’e katlandı. İzmir’in sektörde ne kadar hızlı yol aldığını en açık
buradan görüyoruz” diye konuştu. Dünya makine ihracatının yüzde 21’inin
yedekler ve komponentlerden geldiğini bildiren Kutlu Karavelioğlu, bu oranın
Türkiye’de yüzde 25, İzmir’de ise yüzde 41 olduğunu işaret etti. Yan sanayisinin
gelişmişliğinin, firma sayısını artırırken, ölçeklerini küçültebildiğine değinen
Karavelioğlu, burada STK’lara da önemli görevler düştüğünü bildirdi.
MAİB’in 18 bine yakın üyesinin 1200 tanesinin İzmir’de olduğunu ifade eden
Karavelioğlu, kentin stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasında önemli
ağırlığını daha da artırması gerektiğini söyledi.

EGE İHRACATÇI BİRLİKLERİ (EİB) KOORDİNATÖR BAŞKANI JAK ESKİNAZİ:

''Üretmde nsan olmasa da
makneler mutlaka olacak''
“Stagflasyon ve
resesyon olmayacak”
MAİB Ekonomi Danışmanı Can
Fuat Gürlesel, “Dünya ve Türkiye
2022 Beklentileri ve Öngörülüler”
başlıklı bir sunum yaptı. 2022 yılında
büyümenin süreceğini, stagﬂasyon
veya resesyon olmayacağını belirten
Gürlesel’in sunumuna göre 2022
yılı ilk çeyreğinde yavaşlama, ikinci
çeyrekle genele yayılan aşılamayla
birlikte gelişmiş ülkelerde birikmiş
tasarruﬂarın dönüşü, üçüncü
çeyrekte tam açılmayla birlikte
ilave talep ve 4’üncü çeyrekte ise
yüksek talep bekleniyor. Sektörlerde
ve şirketlerde yeşil dönüşüm
olacağını ifade eden Gürlesel, yeşil
finansmanın da ön plana çıkacağını
aktardı. Sunumda, yılın ilk yarısında
enerji ve emtia fiyatlarının yüksek
kalacağının altı çizilirken, yılın
büyük bölümünde de enﬂasyonun
etkili olacağı kaydedildi.
Sunumda, 2022 sonu için faizin
yüzde 12-13’lük bir banda inmesi
beklenirirken, ihracatta 236 milyar
dolar, dolar kurunda ise 12 lira
tahmini yapıldı.
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Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi EİB kayıtlarına göre İzmir’den geçen yılın tamamında 534 milyon dolarlık makine ve
aksamları ihracat gerçekleştirilirken,
bu yıl daha Kasım ayının başında ihracatın 570 milyon doları geçtiğini söyledi. Yılın sonunda ihracatın 700 milyon
dolar seviyesine ulaşacağını belirten
Eskinazi, “2020 yılında bin 600 ün üzerinde İzmirli firma makine ve aksamları sektöründe ihracat gerçekleştirmiş. Bu yıl makine ihracatçı sayımızın
ve bu rakamın üstüne çıkacağına inanıyoruz. Yani İzmirli makinecilerimiz
tıkır tıkır çalışarak ihracatçıların ihracatlarını artırmaya devam ediyorlar”
diye konuştu.
Son birkaç yılda dünyanın önemli makine tedarikçilerinde üretim ve
ihracat azalırken Türkiye’de ivme kazandığını dile getiren Jak Eskinazi,
“Ülkemizde zor koşullarda bile sektöre yapılan yeni yatırımlarla bu ivmenin uzun süre süreceğini ümit ediyoruz” dedi.
Makine sözcüğünün, Yunancadan
Latinceye oradan İtalyancaya ve sonra tüm dillere bir şekilde etki ettiğine
dikkat çeken Eskinazi, “Özünde belirli
bir işi yapmak için kullanılan düzenek
anlamına geliyor. Dolayısıyla hayatın

her aşamasında makinelere ihtiyacımız var” ifadelerini kullandı.

“İnsanlık var oldukça makne
hayatımızın öneml parçası olacak”
Makine sözcüğünün sanayileşme ile
kalkınmayı çağrıştırdığını dile getiren Jak Eskinazi, şu değerlendirmede
bulundu:
“Sanayi devrimi makinelerle geldi. Makineler insanlığın gelişiminin
bir göstergesi oldu. İnsanlık var olduğu sürece makine bizim hayatımızın
önemli bir parçası olarak kalacak. Üretim için her zaman makinelere muhtaç olacağız” Endüstri 4.0 gündeme
geldiğinde sıkça örnek gösterdikleri
karanlık fabrikaları hatırlatan Eskinazi, “Bir fabrika karanlık da olsa içinde
insan olmasa da bir makine mutlaka
olacak. Bize düşen hızlı değişen ihtiyaçlara yanıt verebilecek tasarım ve
teknolojiye dayalı ürünler üretip ihraç
etmek. Dijitalleşme de bizim bu konudaki temel dayanaklarımızdan biri olmak zorunda. Gerek üretim bantlarımız gerekse ürettiğimiz makinelerin
yazılımlarla en üst seviyeye çıkmasını
sağlamalıyız” dedi.
Son 3 yılı etkisi altına alan COVID-19
pandemisinin, insanların uzun süre
evden çıkamayacağı, günlük hayatın

Ege İhracatçı Brlkler (EİB)
Koordnatör Başkanı Jak Esknaz,
dünyanın öneml makne
üretclernn üretm ve hracatı
azalırken, sektörün Türkye’de
vme kazandığını söyled.
Esknaz, İzmr’n makne
hracatına katkısını bu yıl 700
mlyon dolara çıkarmasının
beklendğn kaydett.
bazı alanlarının durma noktasına gelebileceğini gösterdiğine dikkat çeken
Eskinazi, uzmanların iklim değişiklikleri ve yoğun nüfus hareketleri sebebiyle benzeri durumlarla bundan sonra da karşılaşabileceğini söylediklerini belirtti.

“Sürekl kendsn gelştreblecek
makne üreteblecek hale gelmelyz”
Eskinazi, insanların işyerlerine fabrikalarına gidemeyecekleri başka dönemlerin de olabileceğini ancak üretimin hep devam etmek zorunda olacağını anlattı. “Biz de kendi kendine
uzun süre üretim yapabilecek, sürekli
öğrenip kendisini geliştirebilecek makineler üretebilir hale gelmeliyiz” diyen Jak Eskinazi, “Üretimde insan olmasa da makine mutlaka olacak. Bu

sebeple makine sektörü her sektörden
çok devletlerin desteği ve koruması altında olmalıdır. Yatırımlar desteklenmeli, üretim ve ihracatının önündeki zorluklar ortadan kaldırılmalıdır”
ifadelerini kullandı. Sadece ihracatta
sıfır karbon hedefine ulaşmak için değil yarına daha sağlıklı bir dünya bırakabilmek için de sürdürülebilirliğin çok önemli olduğunu dile getiren
Eskinazi, “Bu yüzden bu konuda yatırım yapan sürdürülebilir bir dünyanın önünü açabilecek üretimler yapan
ya da mevcut üretim tesisini, evini, iş
yerini sürdürülebilir bir hale getiren
herkesin devletimiz tarafından desteklenmesi lazım. Bulduğumuzdan
daha temiz bir dünyayı gelecek nesle
bırakmak için herkes elini taşın altına
sokmak zorunda” dedi.

Türkye’nn en
büyük 500 sanay
kuruluşunun
yüzde 10’una Ege
bölgesnn ev
sahplğ yaptığını
belrten Sanay
ve Teknoloj
Bakan Yardımcısı
Sayın Hasan
Büyükdede, bu
kuruluşların
da yarısının
bulunduğu
İzmr’n ülke
sanaysnde
öneml br yer
olduğunu söyled.

Çevresindeki zengin tarım alanları ve uygun
ulaşım şartlarının İzmir’i canlı bir ticaret
merkezi haline getirdiğini vurgulayan Sayın
Büyükdede, “Osmanlı döneminde önemli bir
ticaret ve sanayi şehri olan İzmir’in sanayileşme tarihi oldukça eskidir” dedi.
Sayın Hasan Büyükdede, İzmir’de öne çıkan sektörleri; makinenin yanı sıra tekstil,

hazır giyim, gıda, tütün, petrokimya, plastik,
mobilya, inşaat malzemeleri, tıbbi malzeme,
ambalaj, döküm, uzay ve havacılık, savunma
sanayi, yenilenebilir enerji, yazılım, otomotiv, demir çelik ve ayakkabı olarak sıraladı.
2020 yılında İzmir’de 418’i imalat sanayisinde olmak üzere sabit yatırım tutarı 8,34
milyar liralık toplam 535 adet teşvik belgesi

“YEŞİL MUTABAKATA UYUM VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR”
Sayın Büyükdede, projeler kapsamında yaklaşık 2 mlyar
lra düzeynde yatırım yapılacağını vurgularken, şu
değerlendrmelerde bulundu:
“Artık bulunduğumuz döneme çevklk dönem denyor.
Çevklk se br organzasyonun yen koşullara uyum
sağlayablme ve yen ş fırsatları yaratmak çn yönünü
değştrme yeteneğ olarak fade edlyor. İşte tam
bu sırada şunu vurgulamak styorum. Çevklğnn,
çevk hareket etmenn, hızlı değşmn ve adaptasyon
kablyetnn artık küresel rekabette had safhada öneml
olduğu dönem yaşıyoruz”. Bu dönemde Yeşl Mutabakata

ayak uydurablecek şletmeler ve projeler yapmanın,
sürdürüleblrlğ sağlamanın en öneml görevlerden br
halne geldğne vurgu yapan Sayın Hasan Büyükdede,
“Frma sahplermzn, yönetclermzn kurumsallığı
ön planda tutacak şeklde hem şletme yapılarını
mevcut koşullara göre sürekl güncel tutmaları hem de
çalışanlarının motvasyonunu en üst sevyede tutmak adına
ellernden gelen yapmaları gerektğ br dönem yaşıyoruz.
Çalışanlarımızın yaratıcılığını asla knc plana atmamalıyız.
Onlardan gelen fkrlere de gereken önem vereceğmz br
döneme gelmş bulunuyoruz” dye konuştu.

TİCARET BAKAN YARDIMCISI RIZA TUNA TURAGAY:

“Makinenin ihracat
içindeki payını yüzde 15’e
çıkarmayı hedefliyoruz”
Makine sektörünün Türkiye açısından stratejik öneme sahip olduğunun altını çizen Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, sektördeki yıllık ihracatın 21 milyar dolar
olduğunu kaydetti. Buna karşılık 34
milyar dolarlık ithalatla 13 milyar
dolarlık dış açığın verildiği bir kalem
olduğunu ifade eden Turagay, sektörde 30 bine yakın imalatçı olduğu bilgisini verdi. Makine sektörünün temel pazarının AB olduğunu dile getiren Turagay, “Avrupa Birliği’ni diğer
ülkelerle karşılaştırdığınızda son 7
aydır makine ve teçhizat yatırımının
sürekli arttığını görüyoruz” dedi.
İhracatın ilk 10 aylık dönemde 19
milyar dolarları bulduğunu anlatan
Rıza Tuna Turagay, ihracatını yüzde
30 artıran sektörün yılı 23 milyar dolarlık ihracatla kapatmayı öngördüğünü kaydetti. Makinenin bulunduğu 84’üncü faslın dünya ticareti içindeki payının yüzde 12.3 olduğunu
vurgulayan Turagay, hâlen 2 trilyon
dolar civarında olan dünya ticaretinin 2030 yılında 4.5 trilyon dolara
çıkmasının öngörüldüğünü bildirdi. Bu hızlı ilerlemeden Türkiye’nin
de payını alması gerektiğine dikkat
çeken Turagay, “Çünkü makine bugün dünyanın en gelişmiş ülkelerinin ilk 3 temel sektörü arasında yer
alıyor. İmalat sanayinin içinde makine sektörünün payı; Çin’de yüzde 17,
Almanya’da yüzde 18, ABD’de yüzde 13, Japonya’da yüzde 19, İtalya’da
yüzde 18 civarında. Bizim kesinlikle
yüzde 10 civarındaki payı artırmamız lazım” dedi.
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“Malyetler artıyor
ama fırsatlar da var”

“Kamu alımlarında yerl kullanımı
teşvk çn elmzden gelen yapıyoruz”
Makine ihracatının genel ihracat
içindeki payının yüzde 10 olduğunu
ve bunun yüzde 15’e çıkarmayı hedeflediklerini söyleyen Rıza Tuna Turagay, “Yeşil dönüşüm ve dijital dönüşüm çok önemli. Bu trenleri kaçırmamamız lazım” diye konuştu. Bu
konuda devlete önemli görevler düştüğünü vurgulayan Turagay, “Yerlileşmeye daha fazla önem vermemiz
gerekiyor. Kamu alımlarında yerli
malı kullanmayı biraz daha teşvik etmemiz gerekiyor. Bunun için elimizden geleni yapıyoruz. Maliye Bakanlığımız ile konuşuyoruz. İlgili kamu
kurumlarıyla konuşuyoruz. Ama bazı
alışkanlıklarımız var. Bunları hep birlikte ancak kırabiliriz” diye konuştu.
Yatırım teşvik politikalarında yıl içinde, yerli sanayinin korunması için ba-

Dünya ticaretinin 2021 yılında yüzde
10’un üzerinde büyümesinin beklendiğini
ifade eden Turagay, “Türkiye gerek coğrafi
konumu gerekse bu tedarik zincirinde
yaşanan kırılmadan dolayı önemli bir merkez
haline gelmeye başladı. Evet sıkıntılarımız
var. Tabii ki enerji fiyatları artıyor. Tabii ki
hammadde fiyatları artıyor. Baktığımız
zaman bunların maliyetler üzerinde olumsuz
etkileri var ama tetiklediği kadar da fırsatları
da var” yorumunu yaptı. Bu fırsatları da
değerlendirmek için ihracatçıların canla
başla çalıştığını ifade eden Turagay, 10 aylık
ihracatın yüzde 33,9 artarak 181,8 milyar
dolara çıktığını, 211 milyar dolarlık yıl sonu
hedefine de emin adımlarla ilerlendiğini
aktardı. Turagay, katma değeri yüksek,
teknolojik açıdan gelişmiş, inovatif ve
teknolojide yeşil dönüşümü gerçekleştirmiş
sektörde yola devam edip daha da
yüksek ihracat rakamlarına çıkmayı
öngördüklerini vurguladı.

zı düzenlemeler yapıldığını hatırlatan Turagay, “Sanayimizi korumamız
için, sanayimizi haksız rekabet karşısında ezdirmemek için ne yapabiliriz
bunun gayreti içerisindeyiz” ifadelerini kullandı. İzmir’de makine sektörümüzün geleceği için adımlar atmaya hazır birçok imalatçı olduğunun
altını çizen Rıza Tuna Turagay, uluslararası alanda rekabetçi olabilmek
için belli noktalarda güçlerin birleştirilerek, kümelenmeye de önem verilmesinin gerekli olduğunu belirtti.

düzenlendiğini kaydeden Sayın Büyükdede,
2021 yılında ise 272'si imalat sanayisinde olmak üzere sabit yatırım tutarı 5,7 milyar liralık 342 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendiğini belirtti.
Makine imalatı sektöründe ise 2020 - 2021
yılında 1,7 milyar liralık yatırım yapıldığını
ifade eden Sayın Büyükdede, bu yatırımlarda
yaklaşık 2 bin kişilik de istihdam öngörüldüğünü aktardı.
İzmir’de 19 tanesi makine sektöründe olmak üzere 96 adet Ar-Ge merkezi bulunduğunu söyleyen Sayın Hasan Büyükdede, “İzmir’de 6 adedi makine sektörüne yönelik
olmak üzere toplam 28 adet de tasarım merkezimiz bulunmaktadır. Ülkemizde yıllık işletme cetveli veren sanayicilerin yüzde 5,5’i
de İzmir’de bulunmaktadır” dedi.
İzmir’in en çok sanayi işletmesine sahip
5’inci il olduğunu söyleyen Sayın Büyükdede,
“Ülke genelinde imalat sanayisinde istihdam
edilen yaklaşık 3,9 milyon çalışanın yüzde
6,7’si yani 264 bin kişi İzmir’de çalışmaktadır. İzmir’de işletme başına çalışan sayısı 36
olup, bu rakam ülke ortalamasının üzerindedir. Aynı zamanda çalışan sayısı sıralamasında da İzmir ilimiz 3. sırada yer almaktadır”
diye konuştu.
Bakanlığın sanayi sicil sistemi verilerine
göre ise 2020 yılında ülke genelinde makine
sektöründe faaliyet gösteren 12 bin 467 firmanın yüzde 8’ine karşılık gelen 1006 firmanın İzmir’de bulunduğunu ifade eden Sayın
Büyükdede, “Makine sanayisinde çalışan sayısına göre de İzmir sahip olduğu yaklaşık 25
bin çalışan ve işletme başına düşen 24 kişilik
çalışan ile 4. sırada yer almaktadır” şeklinde
konuştu.
Sayın Büyükdede, Türkiye genelinde olduğu gibi İzmir’de de yürüyen merdiven, teleferik ve asansör gibi kaldırma ve taşıma ekipmanları imalatı konusunda faaliyet gösteren işletme ve çalışan sayısının, diğer makine
alanlarına göre ilk sırada yer aldığını belirtti.

“Hamle programı
le katma değerl
üretm artıyor”
Bakanlığın Mll Teknoloj Hamles’n çok
önemsedğn vurgulayan Sayın Hasan Büyükdede,
“Mll Teknoloj Hamles yaklaşımımız çerçevesnde
ülkemzn orta yüksek ve yüksek teknoloj alanında
kablyetlern yükseltmek hedef le yatırım
teşvklernn ve devlet desteklernn etknlğn
artırmaya yönelk atılmış öneml br adım da
Teknoloj Odaklı Sanay Hamles Programı'dır.”
ded. Makne sektörü le başlayan Teknoloj Odaklı
Sanay Hamles programının; djtalleşme, sağlık
ünteler, enerj ve kmya gb alanlarla devam
ettğne değnen Sayın Büyükdede, programa
İzmr dahl olmak üzere Türkye’den genş br
katılım olduğunu söyled. Türkye’dek katma
değerl üretmn artırılması amacıyla Bakanlık
ve bağlı kuruluşlar tarafından sağlanan destek
ve teşvklern tek pencereden yönetlerek,
orta yüksek ve yüksek teknolojl sektörlere
yoğunlaşılmasına yönelk özel br program
tasarlandığını dle getren Sayın Büyükdede,
“Bu program le amacımız orta yüksek ve yüksek
teknolojl üretmn payını uluslararası pazarlara
entegre br bçmde daha da artırablmektr. Bu
kapsamda sanay grdler yerlleştrlrken odak
alanlarda geleceğn teknolojlernn Ar-Ge’s de
yapılacaktır” dye konuştu. Programın lk çağrısı
olan makne sektörü çağrısı kapsamında 20
projenn desteklendğ blgsn veren Sayın
Hasan Büyükdede, bu projelern tamamının
Türkye açısından stratejk öneme sahp
ürünlern yerl ve mll mkânlarla üretlmesn
hedeflemek olduğunu belrtt.

