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METODOLOJİ VE UYGULAMA 
 

Proje kapsamında yürütülen ilk faaliyet anket uygulamasıdır. Hedef kitle ihtiyaçlarının 

belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen anket çalışması ile Sivas İlinde bulunan firmaların ve 

girişimcilerin eğitim ve danışmanlık ihtiyaçları tespit edilmeye çalışılmıştır.  

50 firma ve 25 girişimci olmak üzere toplam 75 firma/girişimciden oluşan örneklem grubu 

belirlenirken “kapsayıcılık” ana kıstas olarak alınmıştır. Her sektörden ve her ölçekte firmanın 

örneklem grubunda yer alması sağlanmıştır. Anketlerin örneklem grupta yer alan her firma 

ve/veya girişimci tarafından doğru olarak anlaşılması amacı ile anket uygulaması yüz yüze 

görüşme tekniği ile tecrübeli uzmanlar tarafından gerçekleştirilmiştir.  

Anket uygulaması için firmalar ve girişimcilere yönelik 2 tip anket hazırlanmıştır. Anket 

formlarında; firmaların mevcut iş stratejisi, faaliyet alanı, çalışan sayısı, çalışanların profili, 

firma yöneticilerinin niteliği, firma çalışanlarının niteliği, firma yöneticilerinin eğitim 

ihtiyaçları, firma çalışanlarının eğitim ihtiyaçları, ihracat hedefleri, sınai mülkiyet hakları, 

önümüzdeki dönem hedefleri, kurumsallık seviyesi, yönetim yapısı gibi hususlar 

kapsanmıştır. 

Anket sonuçlarının analizini kolaylaştırmak amacı ile sorularının tamamı kapalı uçlu ve 

seçenekli olarak hazırlanmıştır. Anket soruları, düzenlenen teknik toplantıda gözden 

geçirilmiş ve sorulara cevap olarak verilebilecek tüm seçeneklerin kapsanması sağlanmıştır.  

Anket çalışması ile elde edilen ham verilerin nitelikli veri haline getirilmesi amacı ile her bir 

anket formu ayrı ayrı gözden geçirilmiş ve kendi içerisinde tutarlılığı değerlendirilmiştir. 

Anketler yüz yüze görüşme yöntemiyle gerçekleştirildiğinden NACE kodları dışında boş cevap 

bulunmamaktadır. Anket sonuçları MS Excel dokümanına aktarılarak veri tabanı 

oluşturulmuş ve analizler MS Excel dokümanı üzerinden gerçekleştirilmiştir. 

Anket çalışmasına paralel olarak yürütülen literatür araştırması ile Türkiye ve dünyadan Ar-

Ge ve/veya inovasyon merkezi örnekleri incelenmiştir. 3 tanesi yurtiçinden, 3 tanesi 

yurtdışından olmak üzere toplam 6 adet merkezin yapılarının ve hizmetlerinin 

dokümantasyonu yapılmış olup bu rapor kapsamında verilmektedir. 
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Hedef grup ihtiyaçları belirlemek amacı ile gerçekleştirilen anket çalışmasını desteklemek ve 

ihtiyaç analizinin güvenirliğini artırmak amacı ile Sivas ilinin inovasyon ve girişimcilik 

konularındaki göstergeleri de hedef kitle ihtiyaçlarının tanımlanmasında girdi olarak 

kullanılmıştır. Bu nedenle sınai mülkiyet hakları, girişimci sayıları, firma sayıları, ihracat gibi 

girişimcilik ve inovasyonla ilgili birçok göstergenin güncel hali literatür araştırması ile 

belirlenmiş ve bu raporda yer verilmiştir.  

ŞEKİL 1: PROJE İŞ AKIŞI 

 

Merkez tarafından verilecek hizmetler tanımlanmasını müteakip mekân, donanım ve insan 

kaynağı ihtiyaçları belirlenmiştir.  Mekân ve donanıma yönelik sabit yatırımlar hesaplanırken 

maliyetlerin güncel olmasına özellikle dikkat edilmiştir. İnsan kaynağı maliyetleri belirlenirken 

nitelik olarak azami nicelik olarak asgari prensibi uygulanmıştır. Sabit yatırımlar ve işletme 

maliyetleri çıkartılarak fizibilite çalışması tamamlanmıştır.  

Literatür Araştırması

Anket Tasarımı

Anket Uygulaması

Anket Sonuçlarının 
Analizi

Hedef Kitle 
İhtiyaçlarının 
Tanımlanması

Merkez Tarafından 
Verilecek 

Hizmetlerin 
Tanımlanması

Mekan, Donanım ve 
İnsan Kaynağı 
İhtiyaçlarının 
Belirlenmesi

Sabit Yatırımların ve 
İşletme 

Maliyetlerinin 
Belirlenmesi

Taslak Fizibilite 
Raporunun 

Hazırlanması 

Görüş ve Öneriler ile 
Nihai Fizibilite 

Raporunun 
Hazırlanması 
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Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi Fizibilite Raporu hazırlanırken 

gerçekleştirilen temel faaliyetler ve bunların tarihleri aşağıda verilmiştir. 

12/08/2015 tarihinde gerçekleştirilen teknik toplantıda Merkezin Hedef Kitleleri 

tanımlanmıştır. Buna ek olarak proje 

danışmanları tarafından hazırlanan ve 

ana hedef kitle ihtiyaçlarının 

tanımlanması için uygulanacak olan 

anketler gözden geçirilerek nihai haline 

getirilmiştir. 

24 Ağustos – 4 Eylül 2015 tarihinde 

gerçekleştirilen saha çalışması ile anket 

uygulaması tamamlanmıştır. Anket 

uygulaması yüz yüze mülakat tekniği ile 

gerçekleştirilmiştir. 

17 Eylül 2015 tarihinde gerçekleştirilen teknik toplantıda hazırlanan taslak fizibilite raporu 

katılımcıların görüş ve önerileri alınmak üzere sunulmuştur. Gelen görüş ve öneriler 

doğrultusunda gerekli revizyonlar yapılmış ve rapora son hali verilmiştir.   

Projenin görünürlüğünü sağlanması amacı ile proje sonuçlarını ve faaliyetlerini kapsayan 

basın bülteninin hazırlanarak medya kuruluşlarına gönderilmesi ile proje sona ermiştir.  
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BENZER ÖRNEKLER 

AİSYEM (Aydın/Türkiye)  

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yenilikle Dönüşüm Mali Destek Programı kapsamında 

desteklenen ve tarihinde başlayan Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi (AİSYEM) 

Adnan Menderes Üniversitesi Merkez Kampüsü’nde 

kurulmaktadır.  

4 Eylül 2014 tarihinde başlayan İl Stratejik Planlama ve Yenilik 

Merkezi Projesi’nin toplam bütçesi 960.768,00 TL’dir.  

Merkez, özelde Aydın, genelde ise Güney Ege Bölgesi’nde yapılacak Ar-Ge, teknoloji ve 

yenilik çalışmalarının koordinasyonunu sağlamayı hedeflemektedir. AİSYEM binasında 

Konferans Salonu, Bilgi Bankası ve Analiz, Strateji Geliştirme, Yeni Fikirler Laboratuarı,  Fikri 

Mülkiyet Destek, Projelendirme ve Kaynak Bulma birimleri bulunacaktır. Bu birimlerin 

çalışmaya başlaması ile birlikte toplanan ham veriler ve raporlar ışığında bölgenin öncelikleri 

belirlenerek Aydın İli ve Güney 

Ege’nin yenilik stratejisi 

planlanacaktır. Üniversite Merkez 

Kampüsü’nde inşa edilecek 750 

m2 açık, 620 m2 kapalı alanı olan 

İl Yenilik Merkez Binasının mevcut 

durum itibari ile inşaatına devam 

edilmektedir. 

Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi’nin genel hedefi Güney Ege Bölgesi’nin yenilik 

ve yeniliğe dayalı girişimcilik kapasitesinin arttırılması; Bölge’de sektör-üniversite-kamu 

kurum ve kuruluşları-sivil toplum kuruluşları-halk arasında kalıcı, katılımcı ve gelişen bir 

işbirliği zemini yaratmak; elde edilen tüm bilgi ve verilerin Bölge’nin gelişimi için 

kullanılmasına katkıda bulunmaktır. Bu genel hedef altında tanımlanan özel hedefler ise 

aşağıda verilmiştir. 

 Güney Ege Bölgesi’ne ait Ar-Ge, teknoloji, tasarım, yenilik, girişimcilik alanında 

sektörel ve kurumsal tüm bilgi, veri, fikir vb. verileri toplamak; bu verileri bilimsel, 
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teknik ve mali açıdan analiz etmek; analiz sonuçlarını strateji geliştirme, plan-

program-proje üretmede kullanmak 

 Aydın’da öne çıkan sektörlere yönelik teknik, finansal ve hukuki yönden bir veri 

bankası oluşturmak 

 Bölge dışı ulusal ve uluslararası akademik, sektörel, teknik yapılardan elde edilen çok 

sayıda bilimsel kanıtı sektörle tanıştırıp, yenilik ve girişimcilik için gerekli mekanizmayı 

kurmak 

 Aydın için öncelikli alanlarda yeni fikirleri toplamak; bu fikirlerin ürüne dönüşme 

süreçlerini planlamak 

 Sektörlerin Üniversite kolu olmak, üniversitenin sektörlerarası işbirliğinde sürekliliği 

sağlamak 

 Öğrencilerin sektörle daha iç içe olmasını sağlamak ve is tecrübe kazanmalarına 

olanak yaratmak 

 İldeki tüm paydaşların ulusal ve uluslararası fonlardan daha fazla yararlanmasını 

sağlamak 

 İlde yenilik konusunda etkin bir işbirliği ve iletişim ağı kurmak, bu ağ aracılığı ile 

bilimsel bilginin başarılı yenilik uygulamalarına dönüşmesini ve bunların ilgili 

paydaşlar arasında yayılmasını sağlamak, 

 Verileri isleyebilen, danışmanlık yapabilen, fikir-ürünün pazara kavuşturulması 

arasındaki tüm aşamalarda bilimsel, teknik, idari, mali destek verebilecek akademik 

insan gücünü arttırmak 

 Bölgesel, ulusal ve uluslararası alanda bilimsel yayınlarla süreci, süreç modellerini, 

elde edilen çıktıları paylaşmak 

 Yeni fikirlerle oluşan ve faaliyete geçen her bir proje ile işgücü piyasasına katkı 

sağlamak 

Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi tarafından verilmesi planlanan hizmetler 

aşağıda sıralanmış olup daha çok akademik alanda kalan genel konular olduğu 

görülmektedir. 

 Mentörlük 

 Danışmanlık 

 Eğitim 
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 Fikir geliştirme 

 Faydalı model / patent süreçlerinde rehberlik 

 Sektörel analizler 

 Saha değerlendirmeleri 

 Kişisel analizler 

 Yerel, bölgesel önceliklerin belirlenmesi 

 Plan/program/proje geliştirme 

 Yayınlar 

 Akademik araştırmalar 

 Sektörler arası arabuluculuk 

 Sektörler arası işbirliği atölyeleri 

 Sahada modelleme çalışmaları 

 Toplumsal yenilik çalıştayları 

Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi altında 5 adet birim yer alması planlanmıştır. 

Söz konusu birimlerden birincisi “Merkez Bilgi Bankası ve Analiz Birimi” olup Merkez için 

gerekli olan verileri toplamakla ilgilenecektir. Aydın ve Güney Ege Bölgesi’nden elde edilen 

tüm istatistiki veriler, Ar-Ge, yenilik, teknoloji, tasarım vb. konularındaki bilgiler, ön kuluçka-

kuluçka merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerinden elde edilen veriler, yüksek lisans, 

doktora tezleri, akademik çalışma sonuçları gibi tamamlayıcı bilgiler bilgi bankası ve analiz 

birimi tarafından analiz edildikten sonra strateji geliştirme birimine verilecektir. Bu veriler 

başka çalışmalarda da kullanılabilmesi için depolanacak, analizler raporlanacak, karar verici 

özetleri, stratejik dokümanlar, basın bültenleri, sektör ve halka yönelik bilgilendirme notları 

gibi özetler seklinde yayımlanacaktır. Birim, çalışma planlayan kuruluşlar, girişimciler için 

bölgesel, ulusal ve uluslararası düzeyde iletişim bilgisi sağlayacaktır. Benzer alanda çalışma 

yürüten kuruluşlar ve girişimciler, ortaklık arayanlar için zengin bir bilgi birikimine sahip 

olacaktır. Akademisyenler, öğrenciler, yüksek lisans ve doktora tez fikri/kaynakça arayanlar, 

kurum ve kuruluşları için veri toplayanlar, analiz/bölgesel verilerle karşılaştırma ihtiyacı 

olanlar bu birime başvurabileceklerdir. Birim veri toplama, analiz yöntemleri ve raporlamaya 

yönelik eğitimler de düzenleyecektir. Üniversite Bilgi İşlem Dairesi alt yapı desteği 

sağlayacaktır. 



 

12 

“Strateji Geliştirme Birimi” Aydın ve Güney Ege Bölgesi’nden elde edilen tüm istatistiki 

veriler, Ar-Ge, yenilik, teknoloji, tasarım vb. konularındaki bilgiler, ön kuluçka-kuluçka 

merkezleri, teknoloji geliştirme bölgelerinden elde edilen veriler, yüksek lisans, doktora 

tezleri, akademik çalışma sonuçları gibi tamamlayıcı bilgiler bilgi bankası ve analiz birimi 

tarafından islendikten sonra bu birime gelecektir. Birim hem ham veriler hem de 

raporlamalar ışığında bölgenin önceliklerini belirleyecek; yenilik stratejisini hazırlayacak ve 

periyodik olarak yenilenen/düzenlenen/geliştirilen faaliyetler planlayacaktır. Bu faaliyetlerin 

sorumlusu olarak belirlenen kurum/kuruluşlarla temasa geçecek, onlarla 

çalıştaylar/görüşmeler/toplantılar düzenleyerek gerçekleştirilmesinde lokomotif görevi 

üstlenecektir. 

Yenilik stratejisi çerçevesinde Merkez’de yer alan diğer birimleri bilgilendirecek, yeni 

fikirlerin hayata geçirilmesinde, kaynak bulmada, projelendirme ve ürün haline getirilme 

aşamalarında “belirlenen öncelikler ve stratejiler” doğrultusunda danışmanlık verilmesi 

sağlanacaktır. Aydın ve Güney Ege Bölgesi’ndeki akademisyenler bu birimin doğal 

danışmanları olacaktır. Bu akademisyen havuzuna açık davet yapılacak, davete cevap 

verenlerden “Akademisyen-Fikir”, “Akademisyen-Proje” eşleştirmeleri yapılacak ve bilgileri 

web sayfasından yayınlanacaktır. 

“Yeni Fikirler Laboratuvarı” bir fikir/proje tasarısı ile başvuran “Yeni bir fikrim var” diyenler, 

girişimciler, işletmeler, STK’lar için birebir danışmanlık desteği verecektir. Fikrin 

geliştirilmesine ve kaynak bulup, ürüne dönüştürülmesine yardımcı olacaktır. Bu amaçla bir 

akış şeması geliştirilecektir. Başvuru sahiplerinin ortak çalışabilecekleri 

kurum/kuruluş/uzmanlara yönlendirilmesini sağlayıp, ortaklık kurmalarına destek olacaktır. 

Birim, Üniversite bünyesinde lisans ve lisansüstü düzeyinde girişimcilik, yenilikçilik, teknoloji 

yönetimi ve proje yazımı derslerinin içeriklerinin hazırlanması, güncelleştirilmesi, derslerin 

Üniversitedeki tüm birimlerde verilmesi için eğitimcilerin eğitilmesi, sertifika programlarının 

gerçekleştirilmesine katkı sağlayacaktır. Üniversitede bulunan Bilim Teknoloji Araştırma ve 

Uygulama Merkezi, Tarımsal Biyoteknoloji ve Gıda Güvenliği Uygulama ve Araştırma Merkezi 

basta olmak üzere 17 Araştırma uygulama merkezi ve gelecekte açılması muhtemel 

merkezler ile Güney Ege Bölgesi’nde yer alan üniversitelerin merkezleri bu birimin doğal 

danışmanları olacaktır. Merkezlerle “yeni fikirlerin geliştirilmesine destek” adı altında 

centilmenlik anlaşması yapılacaktır. 
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“Fikri Mülkiyet Destek Birimi”, Birim, yeni fikirler laboratuvarında gelişerek ürün aşamasına 

gelmiş fikirler/projeler/tasarımların tüm haklarının korunması için yapılabilecek işlemlerde 

yönlendirme ve danışmanlık hizmeti almasını sağlama görevini üstlenecektir. Bunun yanı sıra, 

Üniversitenin patent, faydalı model, endüstriyel tasarım belgesi, ulusal ve uluslararası patent 

başvurusu sayılarının artırılması için teşvik ve danışmanlık hizmetini sunacaktır. Teşvik, sevk 

ve idare işlemleri için öncelikle Türk Patent Enstitüsü, Aydın, Güney Ege Bölgesi ve daha 

sonra da ulusal, uluslar arası danışmanlarla bağlantıya geçilecek, bu danışmanların 

Merkez’de eğitim vermeleri ve Merkez’in danışmanlar havuzuna dahil olmaları sağlanacaktır.  

“Projelendirme ve Kaynak Bulma Birimi” hedef grubun Ar-Ge, yenilik, teknoloji ve tasarım, 

proje finansmanı konusunda bilgilendirilmesi, fonlara erişiminin kolaylaştırılması ve 

yönlendirilmesini yapacaktır. Üniversite ve sanayi/sektörlerle işbirliği kapsamında 

araştırmacıların, doktora ve yüksek lisans öğrencilerinin araştırmalarını/projelerini tek bir çatı 

altında yapmalarını sağlayacaktır. Böylece bölgesel yenilik stratejilerine uygun, önceliklerle 

örtüşen projelerin sayısının nitelik ve nicelik olarak artırılması sağlanacaktır. Birim tarafından 

proje hazırlama, başvuru; multi-sektörel, inter-sektörel, çok ortaklı projelerin yapılabilmesi 

için ortaklık sağlanması; güçlü projeler çıkması için proje takımları oluşturulması; bilgi, 

teknoloji ve işbirliği kaynaklarına erişim konularında ulusal ve uluslararası ortaklık 

anlaşmalarına aracılık/referans olma desteği verilecektir. Merkez çatısı altında ortaya çıkan 

projelerin yürütülmesi aşamasında da dış gözlemci olarak süren bir destek sağlanacaktır. Fon 

kaynaklarını takip etmek; fon kaynakları hakkında web üzerinden duyuru yapmak; 

duyuruların yayınlanması ile başvuru süresi arasında eğitim/bilgilendirme/yazım toplantıları 

düzenlemek; fikirden proje üretme çalıştayları düzenlemek; uygulama aşamasında proje 

koordinatörü ve ekip üyelerinin eğitimini de üstlenecektir. ADÜ Bilimsel Araştırma Projeleri 

ve Dış İlişkiler Birimi bu Birimle birlikte koordineli çalışacaktır. 

InnoPark (Konya/Türkiye)  

Konya Sanayi Odası tarafından Konya’ya kazandırılan Türkiye’nin ilk bölgesel inovasyon 

merkezi Innopark’ı, Aydın İli Stratejik Planlama ve Yenilik Merkezi’nden ayıran en önemli 

farkı üniversite yerine organize sanayi bölgesinde kurulmuş olmasıdır. InnoPark aynı 

zamanda Bakanlar Kurulu kararıyla Teknoloji Geliştirme Bölgesi ilan edilmiştir. 
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İnnopark, bölgedeki 7 üniversite, odalar, büyük şirketler başta olmak üzere tüm üretim 

merkezleri arasında koordinasyon sağlayan bir yapı olarak tasarlanmıştır. Innopark’ın 

içerisinde Bölgesel İnovasyon Merkezi Koordinatörlüğü, Küme Koordinasyon Merkezi, 

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri Merkezi, Kuluçka Merkezi (İnkübatör), Tasarım ve İş 

Geliştirme - Proje Merkezi, Mesleki Yeterlilik Merkezi, NDT (Tahribatsız Muayene) Uygulama 

Laboratuarları ve Üniversite Sanayi İşbirliği Merkezi olmak üzere 8 ayrı birim bulunmaktadır. 

Innopark’taki önemli birimlerden birisi olan Tahribatsız muayene laboratuvarı bünyesinde, 6 

farklı metotla çalışmak üzere cihaz ve ekipmanlar bulunuyor. Bunlar: Oda tipi Radyoskopik 

Test Cihazı, Radyografik Test Cihazları, Ultrasonik Muayene Cihazı, Manyetik Parçacık Test 

Cihazı, Sertlik Ölçüm Cihazı ve Sıvı Penetrant Test Seti. Ayrıca yatırımı yapılan Tasarım 

Merkezi içerisinde lisanslı tasarım programları, iki adet üç boyutlu yazıcı, üç boyutlu tarayıcı 

ve iki adet iş istasyonu bulunmaktadır.”   

 

Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) Güdümlü Proje desteği kapsamında yapılan Innopark  

20.000 m2 alan üzerine kurulmuştur. Teknoloji Geliştirme Bölgesi kurucu heyetinde Kayseri 

Sanayi Odası ile beraber Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuk Üniversitesi, Necmettin 

Erbakan Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Aksaray Üniversitesi, Karamanoğlu Mehmet 

Bey Üniversitesi, Konya Ticaret Odası, Konya Ticaret Borsası, Konya Organize Sanayi Bölgesi 

ve Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi bulunmaktadır.  

İZTEKGEB İnovasyon Merkezi (İzmir/Türkiye)  
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Teknopark İzmir İnovasyon Merkezi; bölgedeki potansiyel girişimcilerin teknoloji odaklı 

inovasyonlar yaratmalarını sağlayacak ortamı oluşturan bir arayüzdür. Bölgede inovasyon 

faaliyetleri için ihtiyaç duyulan nitelikli eğitimleri verecek, uygulanabilir iş fikirlerini 

kuluçkalarda geliştirecek, katma değerli mal ve hizmetler üretilmesini sağlayacak İnovasyon 

Merkezi, aynı zamanda üretilen teknolojinin ihtiyaç duyulan mecralara transferine de aracılık 

etmeyi hedeflemektedir. 

Teknopark İzmir’e ait 6.4 hektarlık teknoloji geliştirme bölgesi ek arazisinde 7500 m2 kapalı 

alanda kurulan İnovasyon Merkezi’ndeki nitelikli birim ve alanlar aşağıda sıralanmaktadır.  

 Kuluçka Merkezi 

 Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji 

Transfer Ofisi 

 Paydaşlar Ofisi 

 Nitelikli Sosyal Donatı Alanları 

 Teknik Eğitim Salonları 

 Toplantı Salonları 

 Teknik Atölye 

 Kiralanabilir Ofisler 

 Kiralanabilir Ticari Alanlar 

Tekno-girişimcilerin, en kırılgan oldukları ilk 3 

yıllarında onları maddi ve manevi anlamda 

destekleyecek bir yapı olarak, İnovasyon 

Merkezi bünyesinde, “Kuluçka Merkezi“ 

bulunmaktadır. Kuluçka Merkezi, bölgenin ve 

ülke ekonomisinin gelişimini destekleyecek 

tekno-girişim faaliyetleriyle özel olarak 

ilgilenilecek ayrı bir birim olarak kurulmuştur. Toplam 900 m2 alanda, 80 tekno-girişimciye ev 

sahipliği yapacak olan Kuluçka Merkezi’nde yer alan tekno-girişimcilerden kira bedeli de 

alınmamaktadır. 

İnovasyon Merkezinde yer alan “Tanıtım, Patentleme ve Teknoloji Transferi Ofisi” ile 

üniversite/sanayi iş birliğinin sağlanması hedeflenmektedir. Bu ofisle, merkezin 

http://4.bp.blogspot.com/-XMmGwzkTwkU/UO7UzBu3JbI/AAAAAAAACKY/rjEcQpmCMK8/s1600/tan%C4%B1t%C4%B1m+patentleme+resim.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-h3VR76ERmJg/UO7U5egkDmI/AAAAAAAACKs/T7O-iss_Kyc/s1600/paydaslar+ofisi+resim.jpg
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görünürlüğünün ve bilinirliğinin arttırılması için çalışmalar yapılarak, yaratılan entelektüel 

varlıkların korunması için ihtiyaç duyulan teknoloji transferi gerçekleştirilmektedir. 

Paydaşlar Ofisi ile yeniliği, tekno-girişimi ve rekabeti destekleyen tüm paydaşlara açık bir ofis 

sunulur. 75 m2 büyüklüğünde ve tam donanımlı olarak sunulan Paydaşlar Ofisi, tekno-

girişimcilerin ihtiyaç duydukları muhasebe, finans, hukuk gibi alanlarda uzman desteği 

alabildikleri bir uydu ofis niteliğindedir. 

Sürekli eğitimin/gelişimin sürdüğü İnovasyon Merkezi bünyesinde, çok amaçlı eğitim ve 

toplantı salonları yaratıcılık ve sosyalleşmeyi arttıracak şekilde kurgulanmıştır. Bu salonlar, 

eğitim faaliyetlerinin yanı sıra girişimci firmaların çeşitli organizasyonlarında da 

kullanılabilmektedir.  

Eğitim, üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesini sağlayan Teknik Atölye, ileri teknoloji 

makine ve teçhizatlarla donatılarak bölgedeki ve İzmir’deki Ar-Ge firmalarıyla tekno-

girişimcilerin kullanımına sunulmaktadır. Özellikle tasarım ve donanım projeleri için hızlı 

prototipleme faaliyetlerine imkan sağlayacak nitelikte düzenlenmiştir. Teknik Atölye’de 

ayrıca düzenli aralıklarla girişimcilere, üniversitelerin mühendislik ve tasarım bölümü 

öğrencilerine uygulamalı eğitimler verilmektedir. 

Alba Innovation Center (İskoçya/Birleşik Krallık)  

İskoçya’nın en önde gelen inkübasyon hizmetleri sağlayıcısı olan Innovaton Centers 

Scothland Ltd. tarafından işletilen iki inovasyon merkezinden birisi olan Alba İnovasyon 

Merkezi, Livingston’da bulunmaktadır.  
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Scottish Enterprize (KOSGEB muadili Kurum) ve Batı Lothian Meclisi tarafından kurulan Alba 

İnovasyon Merkezinin temel hedefi, potansiyeli yüksek tekno-girişimcilere inkübasyon 

hizmeti sunulmasıdır. 

Alba İnovasyon Merkezi tarafından tekno-girişimcilere sunulan ücretsiz inkübasyon olanakları 

aşağıda sıralanmaktadır. 

 Tam donanımlı ve mobilyalı ofisler 

 08:30 – 17:30 telefon ve sekretarya hizmeti 

 Resepsiyon 

 Yüksek hızlı internet erişimi 

 Otopark 

 Toplantı salonları 

 BT destek hizmetleri, 

 Güvenlik 

 Temizlik 

 Kafe  

7 yıl içerisinde 60’ın üstünde tekno-girişimciye inkübasyon hizmeti sağlayan merkez 

tarafından sunulan hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.   

• Fikir Geliştirme: iş fikrinin pazara hazır olup olmadığının belirlenmesi amacı ile verilen 

hizmettir. Uzmanlar tarafından fizibilite, yasal gereklilikler, fikri haklar konularında 

tekno-girişimcilere danışmanlık 

• Pazar Araştırma: pazar potansiyelinin 

belirlenmesi, muadil ürünler ve rakiplerle ilgili 

ticari istihbarat konularında bilgi ve araştırmalar 

• Satış: En uygun satış kanallarının belirlenmesi ve 

belirlenen satış kanallarındaki anahtar 

iletişimlerin kurulması 

• Finansman: neredeyse tekno-girişimcilerin tamamı tarafından ihtiyaç duyulan fonlara 

ulaşma veya doğru yatırımcılarla bağlantıların kurulması 

• İş Bağlantıları: tekno-girişimcilerin kendi işleriyle ilgili büyük ölçekli veya uluslararası 

firmalarla tanıştırılması 

• Ekip Kurma: doğru kişilerin işe alınması, iş sözleşmelerin yapılması, doğru 

tedarikçilerin bulunması ve tedarikçi anlaşmaları 
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Simone Center for Student Innovation & Entrepreneurship 

(ABD) 

2007 yılında Rochester Teknoloji Enstitüsü öğrencilerine girişimcilik ve inovasyon 

konularında hizmet vermek amacı ile kurulan merkezin yazılımla desteklenmiş somut 

programları işleterek hizmetlerinin önemli kısmını gerçekleştirmesiyle diğerlerinden 

ayrılmaktadır. Çok disiplinli inovasyon ve uygulamalı girişimcilik eğitimi konularında 

öğrencileri destekleyen merkezde verilen yenilikçi hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.  

 Merkez tarafından her bölümden öğrencilerin alabileceği 3 adet ders verilmektedir. 

Bunlar: Uygulamalı Girişimcilik ve Ticarileştirme, İnovasyon ve Buluş, İnovasyon 

Laboratuvarı. 

 IdeaLab – Fikir Laboratuvarı: gerçek 

hayat sorunlarının önemli bir kısmı 

çok disiplinli çözümler gerektirir. 

Merkezin üniversite-sanayi 

işbirliğini de destekleyen bu önemli 

uygulaması sürekli olarak işbirliği 

yapılan firmaların gerçek hayat 

sorunlarının tanımlanması ile başlamaktadır. Tanımlanan problemin çözümüne 

yönelik olarak önceden alınmış öğrenci başvurularından bir ekip kurulur ve merkezin 

moderatörleri eşliğinde firmaya yapılan teknik gezi ile problem yerinde görülerek 

çözüm önerileri geliştirmek için yapılandırılmış beyin fırtınası çalıştaylarına geçilir.  

 İnovasyon Yarışması: yenilikçilik ve gerçekleştirilebilirlik kriterleri baz alınarak 

gerçekleştirilen yarışmayı kazanan öğrencilere 2.500 USD – 4.000 USD arasında 

değişen ödüller verilmektedir. ODTÜ Teknokent tarafından düzenlenen “Yeni Fikirler, 

Yeni İşler” konseptiyle birebir benzerlik gösteen yarışma her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirilmektedir. 

 İnovasyoncu Saati: Öğrencilerin randevu alarak yenilikçi fikirlerini özgürce grup 

tartışmasına açtıkları ve üçüncü kişilerin fikrini alma şansı yakaladıkları uygulamadır. 

Yenilikçi fikirleri yenilikçi konseptler haline getirmeyi amaçlayan bu uygulama 

öğrencilerin isteğine göre her seferinde konuyla ilgili daha profesyonel kişilerin 

katılımı ile tekrarlanmaktadır. 
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 Girişimcilik Yaz Okulu: Yenilikçi iş fikirleri olan ve bu fikirleri için başlangıç seviyesinde 

bir iş plan hazırlamış öğrencilerin katıldığı bir yaz okuludur. Yaz okulu sırasında 

öğrencilerin iş fikirlerini iş meleklerine sunulabilecek aşamaya getirmeleri sağlanır. 

Verilen eğitimler ve danışmanlıklar aynı zamanda öğrencilerin girişimcilik 

yeteneklerini geliştirmeyi amaçlar. 

 İnovasyon Sempozyumu: Tüm üniversite öğrencilerinin yenilikçi projelerini ulusal bir 

platformda sunabilmesi amacı ile senede iki kez inovasyon sempozyumu 

düzenlenmektedir.  

 Prototip Hazırlama: 3 boyutlu yazıcılar, CNC takım tezgahları, montaj atölyeleri, 

CAD/CAM programları, elektronik ölçüm aletleri vb ekipman ve donaımlardan oluşan 

prototip hazırlama imkanları. 

The Innovation Centre Sunshine Coast (Avusturalya) 

Queensland-Avusturalya’da 2002 yılında Sunshine Coast 

Üniversitesi tarafından kurulan Sunshine Coast 

İnovasyon Merkezi bölgenin ekonomik gelişimine katkı 

sağlamak amacı ile yeni firmaların kurulmasını ve 

büyümesini desteklemek için kurulmuştur.  

Üniversite yerleşesine yakın olan inovasyon merkezi, 350’nin üzerinde çalışma yapmış olup 

78’den fazla işletmenin büyümesini desteklemiştir. Fikir aşamasından, dünya pazarına 

yenlikçi bir olarak sunulmaya hazır hale gelene kadar desteklenen girişimcilerin önemli bir 

kısmı üniversite kaynaklı olup, merkezin Türkiye’deki teknopark sistemine yakın bir yapıda 

olduğu söylenebilir.  

1500 m2 kapalı alana sahip olan Sunshine Coast İnovasyon Merkezi, girişimciler ve büyüyen 

şirketler için dünya çapında bir iş desteği sunmaktadır. 2002 yılından bu yana inkübatör 

hizmetlerinden 130 un üzerinde girişimci adayı yararlandıran merkez, kurulan işletmelerde 

480 kişiye iş imkanı sağlamıştır. Mevct durumda inkübatör bölümünde 30 girişimci adayı 

ağırlanmaktadır.    

5 kişilik teknik ve 1 kişi destek personeli olmak üzere 6 kişilik ekip tarafından yönetilen 

merkezin sürekli olarak çalıştığı 24 adet mentör bulunmaktadır. Merkez sadece nitelikli 
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inkübatör hizmetleri sağlamayı değil aynı zamanda inkübasyon hizmetleri için nitelikli 

müşterileri kitlesi oluşturmayı hedeflemektedir. Bu nedenle üniversite öğrencileri 

girişimciliğe yönlendirmek için oldukça fazla çaba sarf edilmektedir.   

Öğrenci projeleri için firmalarla araştırma ortaklıkları, mezuniyet sonrası istihdam için 

bağlantıların kurulması, şirketlerde iş deneyimi, tam zamanlı veya part time iş, kendi işini 

kurma üzerine destek ve tavsiye, İnovasyon Merkezi ile bağlantıda olan iş dünyası ile temasa 

geçme, başarılı girişimciler tanışmak ve onlardan bilgi alma şansı merkezin yeni müşteriler 

yaratmak konusundaki çabalarına örnek olarak verilebilecek olan faaliyetlerdir. 

Merkez iki tip üyelik üzerinden girişimcilere hizmetlerini ulaştırmakta olup tam üyelik altında 

alınabilecek hizmetler aşağıda sıralanmaktadır.  

 Ücretsiz ofis alanı 

 Ofis demirbaşları (masa, sandalye, dolap, beyaz 

tahta vb.) 

 Bire-bir mentörlük hizmeti 

 Fiber internet bağlantısı 

 Telefon (ücretli) 

 Güvenlik 

 Network 

 3D Printer 

 Girişim Sermayesi 

 Resepsiyon Hizmeti 

 Toplantı Salonları 

 Microsoft BizSpark Programı 

 Silikon Vadisi, Austin, Londra ve Singapur’daki teknoparklara yerleşim için 

danışmanlık 

 İndirimli seyahat acente hizmetleri 

 Ulusal veri sistemine ücretsiz erişim 
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SİVAS’IN YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK GÖSTERGELERİ 
 

Hem yenilik hem de girişimcilik alanları kapsaması bakımından ele alınması gereken ilk 

gösterge TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksi”dir. 2012 

yılından beri her yıl açıklanan bu endekste üniversiteler aşağıdaki kriterlere göre 

değerlendirilmektedir. 

 Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Yetkinliği 

 Fikri Mülkiyet Havuzu 

 İşbirliği ve Etkileşim 

 Girişimcilik ve Yenilikçilik Kültürü 

 Ekonomik Katkı 

 Ticarileşme  

Endekste sadece ilk 50 üniversite açıklanmaktadır. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ilk 50’ye 

girememektedir. Hiç şüphesiz tekno-girişimcilik (yenilikçi girişimcilik) denildiğinde ilk akla 

gelen üniversitelerdir. Cumhuriyet Üniversitesinin TÜBİTAK tarafından hazırlanan “Girişimci 

ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde yer almaması Sivas’ın mevcut durumda tekno-girişimcilik 

konusunda oldukça düşük performans sergilediğini göstermektedir. 

Türk Patent Enstitüsü tarafından her yıl düzenli olarak sınai mülkiyet hakları ile ilgili 

göstergeler yayınlanmaktadır. Patent başvuru ve tescil sayıları yenilik konusundaki önemli 

göstergelerdir. Buluşların korunması için verilen patentlere ek olarak basit buluşlara sağlanan 

koruma şekli olan faydalı model de önemli bir gösterge olarak raporda yerini almıştır.  

TABLO 1: YILLARA GÖRE PATENT BAŞVURU SAYILARI   

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SİVAS 0 3 2 4 7 7 6 15 21 14 

TOPLAM 3749 4028 5317 6177 6770 8070 9638 10363 10330 10945 

 

TABLO 2: YILLARA GÖRE PATENT TESCİL SAYILARI 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SİVAS 0 0 0 0 3 1 1 1 0 2 

TOPLAM 2179 2225 2594 2629 2850 3198 3602 3939 4352 4369 

 



 

22 

Sivas ilinden yapılan patent başvuru sayılarında 2012 yılından itibaren kayda değer bir artış 

görülmektedir. Çift haneli sayılara ulaşan patent başvuru sayıları yine de çok yetersiz 

seviyededir. Türkiye’de 2014 yılında yapılan 10.945 patent başvurusundan sadece 14 tanesi 

Sivas’tan yapılmıştır. Patent Tescil Sayılarına baktığımızda yine aynı tablo karşımıza 

çıkmaktadır. Türkiye’de 2014 yılında tescil edilen 4.369 patentin sadece 2 tanesi Sivas’tandır.  

TABLO 3: YILLARA GÖRE FAYDALI MODEL BAŞVURU SAYILARI 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SİVAS 4 3 4 10 2 6 9 2 6 3 

TOPLAM 5376 6394 7355 7239 7066 7346 7628 8521 8040 8072 

 

TABLO 4: YILLARA GÖRE FAYDALI MODEL TESCİL SAYILARI 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SİVAS 1 1 4 2 4 5 2 5 2 4 

TOPLAM 3797 5117 6046 5469 6032 5795 5632 6185 5693 6590 

 

Faydalı model başvuru ve tescil sayıları bakımından da aynı düşük performans söz 

konusudur. Mevcut durumda buluşlar bakımından Sivas’ın “yok” seviyesinde olduğun 

söylemek yanlış olmayacaktır. Yenilikçiliğin en önemli göstergeleri olan patent ve faydalı 

modeller ne yazık ki Sivas’tan çıkmamaktadır.    

Girişimciliğin önemli göstergelerinden birisi olan marka başvuru sayısı 2014 yılı için 219 

marka tescil sayısı 151’dir. 2014 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne yapılan toplam marka 

başvuru sayısı 182.225’dir. Sivas kaynaklı marka başvuruları, toplam marka başvurularının 

yaklaşık binde biri kadardır.  

TABLO 5: YILLARA GÖRE MARKA BAŞVURU SAYILARI 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SİVAS 143 114 124 112 123 155 207 209 215 219 

TOPLAM 93490 103943 110983 114568 113462 137726 194204 183281 175157 182225 

 

TABLO 6: YILLARA GÖRE MARKA TESCİL SAYILARI 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SİVAS 43 98 68 69 73 74 78 106 136 151 

TOPLAM 52753 66796 77965 68208 78861 62371 68487 99261 129249 136845 
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Endüstriyel tasarımlar ürünün görsel özelliklerinin korunmasına yönelik bir sınai mülkiyet 

hakkıdır.  Görselliğin öne çıktığı birçok sektör için önemli bir koruma biçimi olan endüstriyel 

tasarım sayıları açısından mevcut duruma bakıldığında 2014 yılında Türk Patent Enstitüsü’ne 

yapılan toplam 16.937 endüstriyel tasarım başvurusunun yalnızca 16 tanesi Sivas kaynaklıdır. 

2014 yılında tescil edilen 16.567 endüstriyel tasarımın da sadece 11 tanesi Sivas kaynaklıdır. 

TABLO 7: YILLARA GÖRE ENDÜSTRİYEL TASARIM BAŞVURU SAYILARI 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SİVAS 1 4 1 2 3 2 6 8 7 16 

TOPLAM 10777 11695 12692 12877 12711 13904 15542 16226 16773 16937 

 

TABLO 8: YILLARA GÖRE ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİL SAYILARI 

 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

SİVAS 3 1 3 1 4 2 5 6 8 11 

TOPLAM 10340 12694 13058 12910 12176 14171 15174 15911 16913 16567 

 

Sonuç olarak sınai mülkiyet konusundaki göstergelere bakıldığında yenilikçilik ve girişimcilik 

konularında Sivas’ın oldukça kötü durumda olduğu açıkça görülmektedir. Nüfusa göre 

oranlandığında olması gereken seviyeden patent konusunda yaklaşık 6 kat, faydalı model 

konusunda yaklaşık 21 kat, marka konusunda yaklaşık 7 kat ve endüstriyel tasarım 

konusunda yaklaşık 9 kat daha kötü durumdadır. 

Yenilikçilik ve girişimcilik açısından bakıldığında ihracat yine önemli bir gösterge olarak ön 

plana çıkmaktadır. İhracat, ürün ve hizmetlerin uluslararası pazardaki rekabet gücünü 

göstermektedir. Bir ilin ihracat performansının yüksek olması iki şekilde yorumlanmaktadır. 

Bunlardan ilki diğer sektörlere önemli bir girdi sağlayan hammadde kaynağına sahip olmaktır. 

İkincisi ise yenilikçi ve rekabet gücü yüksek ürünler üretmektir. Bu nedenle ihracat verilerinin 

sektörel bazda incelenerek yorumlanması daha doğru yorumlar ortaya çıkmasını 

sağlayacaktır.  

Türkiye İhracatçılar Meclisi verilerine göre Sivas’ın 2014 yılındaki ihracatı 81.400.000 ABD 

Doları’dır. Bu miktar Türkiye’nin toplan ihracatına (151.292.662 ABD Doları) oranladığımızda 

yaklaşık 5/10.000 (onbinde beş) ine karşılık gelmektedir. Genel toplama göre Sivas’ın nüfus 

ve ihracat rakamlarını oranladığımızda olması gerekenden 15 kat kötü seviyede olduğu 

görülmektedir.  
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Sivas’ın ihracatına ürün bazında baktığımızda ilk sırada “maden ve metal” ve “makine ve 

aksamları” gelmektedir. Bu ikisi Sivas’ın ihracatının yaklaşık %75’ini oluşturmaktadır. Genel 

olarak bakıldığında ihracat kalemlerinin tamamını “düşük teknoloji” veya “orta-düşük 

teknoloji” ürünleri oluşturmaktadır.  

İthalat da girişimcilik konusunda önemli göstergelerden birisidir. Sivas’ın 2014 yılı ithalatı 

53.542.000 ABD Doları’dır. Nüfusa göre oranlandığında olması gerekenden 36 kat kötü 

durumdadır. İhracat ve ithalat verilerinin birlikte yorumlanması mevcut durum 

performansının daha da kötü olduğunu ortaya koymaktadır. 

TABLO 9: İHRACATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA SEKTÖR İHRACAT PERFORMANSI (1.000 ADB 

DOLARI) 

  

1 Ocak-
31.12.2013 

1 Ocak-
31.12.2014 

GENEL TOPLAM TÜRKİYE 145.392.974 151.292.662 

GENEL TOPLAM SİVAS 65.530 81.400 

Ağaç Mamulleri ve Orman Ürünleri SİVAS 2.406 3.688 

Çelik SİVAS 275 1.236 

Çimento Cam Seramik ve Toprak Ürünleri SİVAS 76 115 

Demir ve Demir Dışı Metaller SİVAS 5.163 4.105 

Deri ve Deri Mamulleri SİVAS 38 86 

Elektrik - Elektronik SİVAS 32 785 

Gemi ve Yat SİVAS 1 0 

Halı SİVAS 0 11 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon SİVAS 3.330 4.614 

Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve 
Mamulleri SİVAS 1.834 7.942 

İklimlendirme Sanayi SİVAS 2.825 4.296 

Kimyevi Maddeler ve Mamulleri SİVAS 1.769 1.231 

Kuru Meyve ve Mamulleri SİVAS 90 105 

Maden ve Metaller SİVAS 26.037 30.961 

Makine ve Aksamları SİVAS 19.655 20.485 

Meyve Sebze Mamulleri SİVAS 1.447 1.289 

Su Ürünleri ve Hayvancılık Mamulleri SİVAS 196 200 

Taşıt Araçları ve Yan Sanayi SİVAS 79 87 

Tekstil ve Hammaddeleri SİVAS 11 7 

Yaş Meyve ve Sebze SİVAS 15 0 

Zeytin ve Zeytinyağı SİVAS 251 157 
 

TABLO 10: İTHALATÇI FİRMALARIN KANUNİ MERKEZLERİ BAZINDA İTHALAT PERFORMANSI (1.000 ADB DOLARI) 

 2012 2013 2014 

TÜRKİYE 236.545.141 251.661.250 242.177.117 

SİVAS 89.808 117.673 53.542 
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HEDEF KİTLELER VE İHTİYAÇLARI 

Firmalarla Gerçekleştirilen Anket Çalışmasının Sonuçları  

Anket çalışmasına toplam 50 firma katılmıştır. Çalışmaya katlan Firmaların ortalama yaşı 13 

olup firmalardan en eskisi 65 yaşındadır. Anket çalışmasına katılan 50 firma tarafından 

toplam 1.880 kişi istihdam edilmektedir. En az çalışanı olan firma 1 en fazla çalışanı olan 

firma 450 kişi istihdam etmektedir. Firma başına ortalama çalışan sayısı 37,6’dır.  

1.880 çalışanın 305 tanesi lisans derecesine sahiptir ve 78 tanesi yabancı dil bilmektedir. 

Firmalardan 8 tanesinde lisans derecesine sahip çalışan ve 19 tanesinde yabancı dil bilen 

çalışan yoktur. 

Firma ölçekleri aşağıdaki şekilde verilmiş olup %80’i mikro ve küçük ölçekli firmalardan 

oluşmaktadır. Firmaların 22 tanesi mikro, 18 tanesi küçük, 8 tanesi orta ve 2 tanesi büyük 

ölçekli firmalardır. 

ŞEKİL 2: ANKET YAPILAN FİRMA ÖLÇEKLERİ 

 

Firmaların yaklaşık yarısı kullandığı markayı tescil ettirmiştir. Faaliyet gösterdiği sektör gereği 

birden fazla markası tescilli olan 7 firma bulunmaktadır. Marka tescili olan 24 firmanın 

toplam 51 adet tescilli markası bulunmaktadır. Firmalardan yarısında marka tescili 

bulunmamasının sebebi çok küçük ölçekle yerel pazarda faaliyet göstermeleridir. Altı 

firmanın toplam 6 adet patenti vardır. Faydalı model belgelerinde ise son yıllarda önemli 

atılım sağlanmıştır. Büyük kısmı 3 firmaya ait olmak üzere toplam 35 adet faydalı model 
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belgesi mevcuttur. Endüstriyel tasarım konusunda ise 4 firmada toplam 47 adet belge 

bulunmaktadır. 

ŞEKİL 3: SINAİ MÜLKİYET HAKLARI 

 

50 firmanın 23 tanesinde tüm yetki ve sorumluluk firma sahibine aittir. Söz konusu 

firmalarda herhangi bir yönetici mevcut değildir. Diğer 27 firmada resmi bir yönetim 

kademesi bulunmaktadır. Söz konusu 27 firmada sorumluluk alanlarına göre yöneticiler 

gruplandırıldığında genellikle muhasebe ve satış/pazarlama alanında ayrı bir yönetici tahsis 

ettikleri görülmektedir.  

Firmaların tamamı değerlendirildiğinde Ar-Ge, ihracat ve insan kaynakları genellikle yönetici 

görevlendirilmeyen alanlar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

ŞEKİL 4: FİRMALARDAKİ YÖNETİCİLERİN SORUMLULUK ALANLARI 
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Gerçekleştirilen anket çalışmasında firmaların yönetici pozisyonundaki kişileri gönderdikleri 

eğitimler sorgulanmıştır. Finans yönetimi ve muhasebe en önde gelen eğitim konusu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Hem arı yönetici tahsis edilmesi hem de eğitim aldırılması, firma 

sahiplerinin muhasebe/finans konusuna verdikleri önemi göstermektedir. Satış/pazarlama ve 

kalite yönetimi mevcut durumda eğitim alanında önem verilen diğer konular olarak ön plana 

çıkmaktadır. 

ŞEKİL 5: YÖNETİCİLERİN KATILIM SAĞLADIĞI EĞİTİM KONULARI 

 

ŞEKİL 6: YÖNETİCİLERİN EN FAZLA ZAMAN HARCADIKLARI KONULAR 
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Firma yöneticilerinin günlük hayatta en fazla zaman ayırdıkları alan “pazarlama faaliyetleri” 

olarak belirlenmiştir. Bunu takip eden konular sırasıyla “muhasebe ve finans yönetimi”, 

üretim planlaması, müşteri ilişkileri, üretim teknolojilerindeki değişikliklerin takip edilmesidir. 

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’nin vereceği hizmetlerin 

planlanması sırasında en önemli girdi firmaların gelecek planlarında yer alan öncelikleri 

belirlemek amacı ile sorulan sorulardan alınmıştır. Bu kapsamda firmalara 7 adet evet/hayır 

sorusu yönetilmiş olup sonuçlar aşağıdaki tabloda verilmektedir. 

Makine/teknoloji yatırımları ve yeni pazarlara giriş gelecek planlarındaki ortak kesişim 

alanları olarak görülmektedir.  

TABLO 11: FİRMALARIN GELECEK ÖNCELİKLERİ 

Firma önümüzdeki 3 yılda devlet destekli Ar-Ge Projesi 
yapmayı planlıyor mu? 

Evet 22 

Hayır 28 

Firma önümüzdeki 3 yılda kendi imkânları ile Ar-Ge Projesi 
yapmayı planlıyor mu? 

Evet 16 

Hayır 34 

Firma önümüzdeki 3 yılda patent veya faydalı model 
başvurusu yapmayı düşünüyor mu? 

Evet 16 

Hayır 34 

Firma önümüzdeki 3 yılda piyasaya yeni ürünler sürmeyi 
planlıyor mu? 

Evet 25 

Hayır 25 

Fİrma önümüzdeki 3 yılda yeni makine/teknoloji yatırımı 
planlıyor mu? 

Evet 29 

Hayır 21 

Firma önümüzdeki 3 yılda yeni yurtiçi pazarlara girmeyi 
planlıyor mu? 

Evet 36 

Hayır 14 

Firma önümüzdeki 3 yılda yeni yurtdışı pazarlara girmeyi 
planlıyor mu? 

Evet 20 

Hayır 30 

 

Firmaların %40’ı yurtdışında pazar büyütmeyi veya yeni pazarlara girmeyi hedeflemektedir. 

Anket çalışması kapsamında firmalara ihracat konusunda hangi ülkeleri hedefledikleri 

sorulmuştur. Firmaların genellikle yakın ülkeleri tercih ettikleri görülmektedir. Bunun temel 

sebepleri ürünlerin düşük teknoloji kategorisindeki ürünler olması (ürünlerde yenilik 

olmaması) nedeni ile uluslararası pazardaki rekabet gücünün düşük olması ve ürünlerin 

ancak yakın coğrafyadaki pazarlarda fiyat rekabeti yapabilmesidir. 

İhracat için öncelikli ülkelere bakıldığında en başta Rusya ve Türki Cumhuriyetler 

gelmektedir. Avrupa ülkeleri ikinci sıradadır. Başta Almanya olmak üzere tüm Avrupa ülkeleri 

firmalar tarafından hedeflenmektedir. 



 

29 

Orta Doğu ve Arap Ülkeleri firmalar için çok önemli hedef pazarlar olarak görülmesine 

rağmen mevcut durumda orta doğudaki siyasi istikrarsızlık nedeni ile mevcut durumda 

önemini kaybetmiştir. Ancak buna rağmen siyasi istikrar sağlandığı taktirde en önemli Pazar 

olarak dikkate alınmalıdır. Afrika Ülkeleri ve Uzak Doğu firmaların ilgilendiği diğer ihracat 

pazarlarıdır.  

ŞEKİL 7: İHRACAT İÇİN ÖNCELİKLİ HEDEF PAZARLAR 

 

Firmaların önemi bir kısmı firma sahipleri tarafından yönetilmektedir ve firmanın rekabet 

gücünü etkileyen en önemli etkenlerden birisi de firma sahiplerinin vizyonu ve liderlik 

yetenekleridir. Bu kapsamda firma sahiplerinin veya yöneticilerinin eğitim durumları da 

anket kapsamında sorgulanmıştır. Firma sahiplerinin/yöneticilerinin lise veya 4 yıllık 

üniversite mezunu olduğu görülmektedir.  
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ŞEKİL 8: FİRMA SAHİPLERİNİN/YÖNETİCİLERİNİN EĞİTİM DURUMU 

 

Firma sahibinin veya üst düzey yöneticisinin kendisini geliştirmek istediği hususlara yönelik 

soruya verilen cevaplar arasında doğal olarak “satış ve pazarlama” ve “finans yönetimi” ön 

plana çıkmaktadır. Maliyet analizi ve kurumsallaşma ikinci öncelikli konular arasında 

gelmektedir. Yabancı dil ve müşteri ilişkileri yönetimi ise üçüncü öncelikli konulardır. Özellikle 

yabancı dil konusunda uzun soluklu eğitimler firma sahipleri tarafından talep edilmektedir. 

50 firma sahibinden iki tanesi kendisi için eğitime hiç zaman ayırmayacağını belirtmiştir. 

Diğer firma sahipleri kendileri için gerçekçi olarak bir yıl içerisinde ortalama 12 gün zaman 

ayırabileceklerini belirtmişlerdir.   

ŞEKİL 9: FİRMA SAHİPLERİNİN KENDİSİNİ GELİŞTİRMEK İSTEDİĞİ KONULAR 
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Aynı soru firma çalışanları için de sorulmuştur. Firma sahipleri ve yöneticileri firma 

çalışanlarının eğitimi konusunda istekli bir sonuç ortaya koymuştur. Bir firma haricindeki tüm 

firmalar ortalama 7 çalışanlarını eğitime göndermek istediklerini belirtmişlerdir. Bir çalışan 

için öngörülen eğitim süresi ortalama 10 gündür.   

Çalışanlar için eğitim ihtiyacı tanımlanan konuların başında satış ve pazarlama gelmektedir. 

Firma sahiplerinin çalışanlardan beklentilerinin teknik konular olduğu açıkça görülmektedir.  

ŞEKİL 10: FİRMA SAHİPLERİNİN ÇALIŞANLARINDAN GELİŞİM BEKLEDİKLERİ KONULAR 

 

 

Girişimcilerle Gerçekleştirilen Anket Çalışmasının 

Sonuçları  

ŞEKİL 11: GİRİŞİMCİ ANKETİ ÖRNEKLEM GRUBUNUN DAĞILIMI 
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Anket çalışmasına toplam 25 girişimci/girişimci adayı katılmıştır. Bu anket uygulaması 

firmalardan ayıran en büyük fark örneklem grubunun 15 girişimci adaylarından veya kısa 

zaman önce firma kurmuş 10 girişimciden oluşmasıdır.  

Girişimcilerin/girişimci adaylarının kendilerini girişimciliğe hazırlamak amacı ile çok az hazırlık 

yaptıkları görülmektedir. Kurulan işlerin düşük teknolojili imalat sektörlerinde veya hizmet 

sektöründe olması nedeni ile teknik eğitimlere ihtiyaç duyulmamaktadır. “Satış ve 

pazarlama” ile “finans yönetimi/muhasebe” girişimcilerin öncelikli olarak yeteneklerini 

geliştirmeye çalıştıkları alanlardır. 

ŞEKİL 12: SON 5 YIL İÇERİSİNDE ALINAN EĞİTİMLER 

 

Girişimcilerin veya girişimci adaylarının eğitim durumları firmalara yönelik anket çalışması ile 

paralellik göstermektedir. Büyük çoğunluğu lise veya 4 yıllık üniversite mezunu olan 

örneklem grubunda 2 tane de yüksek lisans mezunu mevcuttur.   
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ŞEKİL 13: GİRİŞİMCİNİN/GİRİŞİMCİ ADAYININ EĞİTİM DURUMU 

 

Örneklem grubunun kendisini eksik hissettiği ve geliştirmek istediği alanlar anket çalışması 

kapsamında sorgulanmıştır. Çıkan sonuçlar firmalara uygulanan anket sonuçları ile uyumlu 

olmakla birlikte, teknik konuların girişimcilik sürecinin başında yeterince dikkate alınmadını 

göstermektedir. 

Eğitim alma konusunda oldukça istekli görünen girişimciler/girişimci adayları, senede eğitim 

için ortalama 27 gün ayırabileceklerini beyan etmişlerdir. 

ŞEKİL 14: GİRİŞİMCİNİN/GİRİŞİMCİ ADAYININ  KENDİSİNİ GELİŞTİRMEK İSTEDİĞİ KONULAR 
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Hedef Kitleler 

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi, adından da anlaşılacağı üzere 

üç konuda hizmet verecektir. Bunlar: mesleki eğitim, yenilik ve girişimcilik olarak 

sıralanmaktadır.  

TABLO 12: KONULARA GÖRE HEDEF KİTLELER 

 

Ulusal Mesleki Yeterlilik Sistemi; ulusal meslek standartlarının oluşturulduğu, mesleki ve 

teknik eğitim ve öğretim programlarının bu standartlara göre hazırlandığı, işgücünün mesleki 

yeterliliğinin akredite olmuş ve MYK tarafından yetkilendirilmiş kuruluşlarca ölçme ve 

değerlendirme merkezlerinde yapılan teorik ve uygulamalı sınavlar sonucunda 

belgelendirildiği, alınan belgelerin ulusal ve uluslararası düzeyde kıyaslanabilirliğinin 

sağlandığı, hayat boyu öğrenmenin desteklendiği, formel (örgün) eğitim almadan mesleği 

öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini belgelendirme imkanının verildiği ve iş dünyası 

temsilcilerinin sürece ilişkin tüm kararlara aktif olarak katıldığı, kalite güvencesinin 

sağlandığı, adil, şeffaf ve güvenilir bir sistemdir. 

Ulusal Meslek Standartlarına göre verilen mesleki eğitim işverenlere sayısız avantaj 

sağlamaktadır. İşe alınacak kişinin taşıması gereken bilgi ve becerilerin önceden bilinmesi, 

• İşsizler

•Dezavantajlı gruplar

•Mavi Yakalılar

Mesleki 
Eğitim

•Firmalar

•Öğrenciler (İlköğretim- Lise-Üniversite)

•Kamu Kurumları

•Girişimciler

•STK'lar

Yenilik

•Kadın Girişimciler

•Tekno Girişimciler

•Diğer Girişimciler
Girişimcilik
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nitelikli işe uygun olmayan adayı istihdam ederek para ve zaman kaybetme riskini 

azaltmaktadır. İşin gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip, değişen koşullara ayak uydurabilen 

kişilerin istihdam edilmesi işverenin rekabet gücünü artırmaktadır. İnsan kaynakları 

yönetiminde; seçme ve yerleştirme, görev tanımlarının oluşturulması, beceri-yetkinlik 

boşluklarının tespiti, hizmet içi eğitimin planlanması, performans değerlendirmesi, kariyer 

danışmanlığı ve rehberlik gibi birçok alanda önemli girdi sağlamaktadır. Mesleki yeterlilik 

belgelerine sahip nitelikli işgücü istihdamının yaygınlaştırılması ile tüketiciye daha kaliteli mal 

ve hizmet sunulması desteklenmektedir. 

Ulusal Meslek Standartlarına göre verilen mesleki eğitim işverenler kadar bireylere de 

avantajlar sunmaktadır. Meslek standartları kişiye, bir işi başarıyla ve işveren tarafından 

kabul edilebilir ölçülerde yapabilmesi için sahip olması gereken bilgi, beceri ve 

yetkinliklerin  neler olduğunu göstermektedir. Meslek standartları temel alınarak yapılan 

mesleki bilgi-beceri ölçme sınavı sonucunda alınan belge kişiye, bir işe başvururken sahip 

olduğu bilgi ve becerileri sergileme olanağı vermektedir. Meslek standartları kişiye, yeni bir iş 

öğrenme ya da iş değiştirme durumunda neleri öğrenmesi ve bilmesi, bilgi ve beceri 

boşluğunun ne düzeyde olduğunu, dolayısıyla kendini nasıl geliştirmesi gerektiğini 

göstermektedir. 

Sivas İli özelinde incelendiğinde mesleki eğitim konusunda öncelikli olarak; mermer 

ebatlama, kaynakçı, güvenlik elemanı, gıda satış elemanı gibi konular başta olmak üzere Sivas 

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanacak olan mesleki yeterlilik standartlarının Mesleki 

Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanması ve Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi olarak 

akreditasyonu sonrasında hizmet verilecek olan işsizler, dezavantajlı gruplar ve mavi 

yakalılar, merkezin hedef kitlesini oluşturmaktadır. Sivas temel işgücü göstergelerine 

bakıldığında işgücüne katılma oranının %49,7 istihdam oranının %44,7 olduğu görülmektedir. 

İşsizlik oranı ise %10,0 olarak görülmektedir. TUİK tarafından en son 2013 yılında yayınlanan 

istihdam göstergelerinin mevcut durum itibari ile %12 civarında olduğu öngörülmektedir.  

TABLO 13: SİVAS TEMEL İŞGÜCÜ GÖSTERGELERİ (2013) 

İşgücüne katılma oranı           
(%) 

İşsizlik oranı  
(%) 

İstihdam oranı  
(%) 

49,7 10,0 44,7 

Kaynak: TUİK web sayfasından Eylül 2015 tarihinde alınmıştır.  
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Ekonomilerin, dinamik ve rekabetçi güçleri olan girişimciler ve küçük ölçekli işletmeler 

ekonomik büyümeye sağladıkları katkı, yarattıkları istihdam ve taşıdıkları yenilikçilik 

potansiyeli ile gerek gelişmekte olan gerekse gelişmiş bölgeler için büyük önem arz 

etmektedirler. Girişimciliğin ortaya çıkması ve gelişmesi; bölgesel girişimcilik ekosisteminin 

ulusal ve küresel değişimlere adaptasyonu ve iç entegrasyonundan başlayarak sorunlarını 

çözmesi toplumun bütününü kapsayan etkili bir girişimcilik kültürünün tesis edilmesiyle 

mümkündür. Bu kültürün oluşumunda en büyük paya sahip olan etkenlerden biri de hiç 

kuşkusuz eğitimdir. Eğitim sadece girişimcilik kültürünün oluşturulması ve topluma 

yaygınlaştırılması ile değil aynı zamanda girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi, girişimci 

faaliyetlerin ve girişimci sayısının artırılması, Ar-ge ve yenilik faaliyetlerinin ticarileştirilmesi, 

gençler başta olmak üzere tüm girişimcilere örnek olabilecek girişimcilik başarı öykülerinin 

çıkarılması gibi etkileri ile de büyük önem taşımaktadır.  

Girişimcinin iş kurma sürecinde geçireceği aşamalar -başarılı bir iş fikri belirleme - çalışma 

programı hazırlama, - iş planı hazırlama, - işi kurma, - iş geliştirme olarak özetlenebilir. Bu 

süreçleri başarabilmek için girişimcinin gerekli motivasyona ve sahip olması, sabırlı 

davranması, risk alabilmesi, araştırmaya ve bilgiye önem vermesi ve yatırım yapabilecek 

belirli bir ekonomik varlığa sahip olması gereklidir.  

Sivas ili girişimcilik konusunda Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme 

Merkezi’nin girişimcilik konusundaki hedef kitlesi kadın girişimciler, tekno girişimciler, ve 

diğer girişimciler olarak üç gruba ayrılmaktadır.  

X. Kalkınma Planı’na göre “KOBİ’lerin; küreselleşmeden kaynaklanan yüksek rekabete ayak 

uydurma, yeterli sermayeye sahip olma, yenilikçi projeler üretme, ortak iş ve proje geliştirme 

gibi hususlarda güçlendirilmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Girişimcilik yeteneklerinin ve 

girişimci sayısının artırılması ihtiyacı devam etmektedir.” Sivas açısından durum 

incelendiğinde; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2013 verilerine göre Sivas İlinde 17.653 

Girişim faaliyet göstermekte olup, bunların % 93 ü mikro ölçekli işletmelerdir.  

Toplam girişim içinde İmalat sanayi işletmeleri 1.906 olarak yer almaktadır. İmalat 

sanayindeki işletmelerin dağılımı ise şu şekildedir.  
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TABLO 14: SİVAS’TA FAALİYET GÖSTEREN İMALAT SANAYİ İŞLETMELER 

Büyük Ölçekli İşletme 4 

Orta Ölçekli İşletme 24 

Küçük Ölçekli İşletme 124 

Mikro Ölçekli İşletme 1.754 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Günümüz rekabet koşullarında KOBİ sayıları halen önemli bir veri olarak durmakla birlikte bu 

işletmelerin katma değer ve yenilik oluşturma kapasiteleri ve teknoloji düzeyleri de bir il, 

bölge ve ülkenin gelişmişlik seviyesini doğrudan etkilemektedir. Bu açıdan bakıldığında Sivas 

İlinin durumu pek de memnun edici değildir. İmalat yapan işletmelerin % 94 ü düşük ve orta-

düşük teknoloji sınıfında üretim yapmakta olup, işletmelerin teknoloji düzeylerine göre 

dağılımı aşağıda verilmiştir.  

TABLO 15: SİVAS İMALAT SANAYİ TEKNOLOJİ DÜZEYİ 

Düşük Teknoloji 1.208 

Orta Düşük Teknoloji 580 

Orta Yüksek Teknoloji 112 

Yüksek Teknoloji 6 

Kaynak: Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

 
Ancak bütün bu çabaların sonuçları istatistiksel olarak değerlendirildiğinde girişimcilik 

eğitimleri sonucunda iş kuranların ortalaması % 1-2 seviyesinde kalmakta, bunların 

çoğunluğu gıda sunumu veya hizmetler sektöründe yer almaktadır. AR-GE projelerinin sayısı 

bir elin parmaklarını geçememektedir ve genelde yenilik ve AR-GE tanımları ve kavramlarının 

girişimciler ve işletmeler tarafından yanlış anlaşıldığı gözlemlenmektedir.  

Bu veriler ışığında Sivas özelinde; mesleki eğitim, girişimcilik ve yenilik kavramları bütüncül 

bir yaklaşımla ele alınmalı ve bir puzzle gibi aralarındaki boşluklar doğru mekanizmalar ile 

doldurulmalıdır.  
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HİZMETLER 
 

Yenilik ve girişimcilik konularında Sivas’ın mevcut durum göstergeleri, anket çalışması 

sonuçları ve benzer örneklerin ürün ve hizmetlerinin girdi olarak kullanılarak Sivas Mesleki 

Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’nin vereceği hizmetler tasarlanmış olup 

aşağıda açıklanmaktadır.   

Tasarım ve İş Geliştirme   

Günümüz 3 boyutlu yazıcılarda birçok farklı teknolojiyi kullanılmaktadır. Bu teknolojiler, lazer 

sinterleme, fused deposition (bileşimli yığma), polimer kurleme gibi sıralanabilir. Yaygın 

kullanıma ve farklı tasarıma sahip olsa da temelde en çok kullanılan teknoloji "fused 

deposition modeling" tekniği ile çalışan cihazlardır. Bu teknikte bilgisayarda 3 boyutlu modeli 

bulunan cisim 2 boyutlu katmanlar halinde yığılarak 3 boyutlu ürün elde edilir. Oluşturmak 

istediğiniz cismin öncelikle 3 boyutlu bir çiziminin oluşturulması gerekir. Bu konuda 

SolidWorks, AutoCad, Rhino3D, Bonzai ve benzeri sıkça kullanılan yüksek maliyetli yazılımlar 

bulunduğu gibi, Google Sketchup, FreeCad ve benzeri çok başarılı ücretsiz yazılımlar da 

mevcuttur. Oluşturulan 3 Boyutlu çizim yine bir yazılım aracı ile STL (STereoLithography) 

formatına dönüştürülerek katmanlar haline dönüştürülür. 

Günümüzde üç boyutlu yazıcı teknolojisi mücevher, aksesuar, ayakkabı tasarımında, 

endüstriyel ve mimari tasarımlarda, inşaat mühendisliğinde, yapı işlerinde, otomotiv 

sanayisinde, hava-uzay, dişçilik ve tıp sektöründe, eğitimde, coğrafi bilgi sistemlerinde ve 

farklı alanlardaki bilimsel çalışmalarda birçok ülkede yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’nin en önemli 

fonksiyonlarından bir tanesi de iki adet üç boyutlu yazıcı, üç boyutlu tarayıcı ve iki adet iş 

istasyonunu kapsayan Tasarım ve İş Geliştirme Merkezi olacaktır. 

Girişimciliği (ve Kadın Girişimciliği) Geliştirme  

Eğer bir bölgede emek eksik ise dışarıdan tedarik edilmektedir, sermaye eksik ise dışardan 

kolayca kredi bulunmaktadır, ham-madde, doğal kaynaklar ve toprak eksik ise bu da 

dışarıdan elde edilmektedir. Ancak girişimci eksik olduğu zaman üretim ve yatırım 
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başarılamamaktadır. Bu yüzden yatırımda, üretimde ve ekonomik kalkınmada girişimci 

faktörü son derece önemlidir.  

Bir bölgede girişimciliğin desteklenmesi, şüphesiz ki o bölgenin kalkınması için önemli bir 

etkendir; fakat aynı desteğin ve teşvikin kadın girişimcilere de uygulanması, bölgenin 

potansiyelinden daha çok faydalanabilme olanağı sağlar. Aynı şekilde, kadın nüfusunun 

iktisadi faaliyetlere ve üretime katılması, ülkemizin kalkınması için büyük bir kazanım 

olacaktır.  

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi çatısı altında hizmet verecek 

önemli birim de Girişimciliği Geliştirme Merkezi olacaktır. Merkez genel olarak girişimcilik 

kültürünün yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetleri yürütmenin yanında özellikle kadın 

girişimcilere odaklanacaktır. 

Mesleki Yeterlilik  

Mesleki Eğitim Merkezi, eğitim almadan mesleği öğrenen kişilere bilgi ve becerilerini 

belgelendirerek nitelikli eleman haline gelme imkânı sağlarken diğer yandan da yeni gelişen 

sektörlerde ortaya çıkan nitelikli eleman ihtiyacını karşılamak amacı ile insan kaynağı 

yetiştirecektir. 

Sivas İli özelinde incelendiğinde mesleki eğitim konusunda öncelikli olarak; mermer 

ebatlama, kaynakçı, güvenlik elemanı, gıda satış elemanı gibi konular başta olmak üzere Sivas 

Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanacak olan mesleki yeterlilik standartlarının Mesleki 

Yeterlilik Kurumu tarafından onaylanması ve Mesleki Sınav ve Belgelendirme Merkezi olarak 

akreditasyonu sonrasında hizmet verilecek olan işsizler, dezavantajlı gruplar ve mavi 

yakalılar, Mesleki Eğitim Merkezi’nin hedef kitlesini oluşturmaktadır.  

Kümelenme Koordinasyon  

Kümelenme bölgesel kalkınmanın önemli araçlarından birisi haline gelmiştir. Uluslararası 

piyasada rekabetçi olabilmenin ilk şartı küme olarak hareket etmektir. Bireysel olarak 

uluslararası piyasada kalıcı olmak isteyen firmalar devasa yatırımlar yapmak zorundadır.  
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Kümelenme devlet için de ekonomik ve sürdürülebilir bir modeldir. Firmaların geliştirilmesi 

için tek tek uğraşmak yerine sektörel destek ve teşviklerle hem daha fazla firmaya ulaşmakta 

hem de kısıtlı kaynaklarla daha sonuç odaklı işler yapılabilmektedir.  

Sivas Demiryolu Araç ve Ekipmanları Kümesi ve Sivas Mermer Kümesi halihazırda kurulmuş 

kümelerdir. Bunlardan Sivas Mermer Kümesi, Ekonomi Bakanlığı tarafından verilen 

Uluslararası Rekabetçiliğin Geliştirilmesinin Desteklenmesi Tebliğ kapsamında sağlanan 

destekten yararlanmaya hak kazanmıştır. Bu kapsamda sektörün ihtiyaç analizi, eğitim ve 

yeni pazarlara giriş faaliyetleri yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

sırasında mekân gerekliliği ortaya çıkmıştır.  

Kümelenme koordinasyon merkezleri Gaziantep, Kahramanmaraş, Samsun, Trabzon, Çorum, 

Ankara gibi illerde de mevcuttur ve kümelenme çalışmalarının hızlanması için gerekli teknik 

destek ve fiziki imkânları sağlamaktadır.  

Tanıtım, Marka ve Patent  

Mevcut durum göstergelerinde sınai mülkiyet hakları konusunda Sivas’ın mevcut durum 

performansı oldukça düşük olarak ortaya konulmuştu. Bu nedenle Sivas Mesleki Eğitim, 

Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi tarafından verilecek olan önemli hizmetlerden birisi 

de sınai mülkiyet haklarının sayılarının artırılmasına yönelik olarak yoğun şekilde 

bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetidir. Söz konusu faaliyetlerin yanı sıra “Tanıtım, Marka 

ve Patent Ofisi” tarafından patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarım 

başvurularının hazırlanması konusunda hizmet verilecektir.  

Üniversite Sanayi İşbirliği  

Bölgelerin rekabet güçleri pazarlanabilir mal ve hizmet üretimlerinin ötesinde, bunların ne 

ölçüde ileri teknolojiye dayalı yüksek katma değer taşıdıklarına bağlı hale gelmiştir. 

Teknolojiye dayalı rekabet gücüne sahip gelişmiş bölgelerin aynı zamanda bilimsel araştırma 

geleneğine sahip ve evrensel bilime en fazla katkı yapan üniversitelere sahip olması bu 

ilişkinin somut bir göstergesidir. Gelişmiş ülkelerde, ulusal bilim politikalarının 

oluşturulmasında bilim ve teknoloji kavramları birlikte ele alınmaktadır. Gelişmiş ülkelerde 

uygulamaya yönelik bilimsel araştırmaların sanayi ile işbirliği çerçevesinde yaygınlaştığı, 
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yapılan temel araştırmaların mevcut ürün veya proseslerde iyileştirme veya yeni ürün/proses 

geliştirme hedefli olduğu gözden kaçırılmamalıdır.  

Bir bölgedeki sanayi, hangi alanda olursa olsun kendi teknolojisini kendisi üretebiliyorsa 

rekabet koşullarının giderek arttığı küreselleşen dünyada varlığını sürdürebilme şansı da o 

ölçüde yüksek olacaktır. Bu da ancak güçlü bir üniversite-sanayi işbirliği ile mümkün olabilir.  

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi ile sanayi arasındaki etkileşimin artırılmasına yönelik 

faaliyetlere sanayi tarafından şekil verilerek etkinliğinin artırılması amacı ile Sivas Mesleki 

Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi tarafından yürütülmesi planlanan bir diğer 

faaliyet de Üniversite-Sanayi İşbirliği Merkezi olacaktır.  

Bilişim Teknolojileri Eğitim ve Araştırma  

Bilişim teknolojileri tüm firmaların ve kurumların olmazsa olmazı haline gelmiştir. Bu 

kapsamda nitelikli eleman açığını kapatmak ve mevcutların niteliklerini artırmak amacı ile 

Bilişim Teknolojileri, Eğitim ve Araştırma Merkezi’nin hizmet vermesi planlanmıştır. İlk etapta 

Web Tasarım Kursu, Grafik Tasarım Kursu, PHB Web Programlama Kursu, Autocad Kursu, 3D 

Max, Photoshop, Vray Render, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe Kursu, İleri Excel, 

gibi derslerin verilmesi planlanmıştır. Daha sonra verilen derslere bölgenin ihtiyacına göre 

yenileri eklenecektir. 

Mentörlük ve Danışmanlık  

Sivas ilinde nitelikli danışmanlık hizmetlerine ulaşmak konusunda ciddi sıkıntılar bulunduğu 

firmalar tarafından anket çalışmaları sırasında ifade edilmiştir. Pazarın küçük olması nedeni 

ile uzak kalınan nitelikli danışmanlık hizmetleri nispeten ABİGEM ile karşılanmış olsa da 

özellikle ihracat, pazarlama, üretim planlaması, finans yönetimi gibi konularda firmaların 

danışmanlık ihtiyaçlarını karşılayacak bir yapı mevcut değildir. Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve 

Girişimciliği Geliştirme Merkezi tarafından verilecek hizmetlerin arasında mentörlük ve 

danışmanlık işleri yer almaktadır.  

Pazar Geliştirme ve Eşleştirme   

İhracat konusundaki mevcut durum verileri ve anket sonuçları firmaların pazarlama ve 

ihracat konusunda kapasitelerinin düşüklüğünü açıkça ortaya koymaktadır. Uygulanan 
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anketin firmaların gelecek hedeflerine yönelik kısmı, firmaların  mevcut pazarlarını geliştirme 

konusunda ciddi hedefleri bulunduğunu göstermektedir. Hem yurtiçi hem de yurtdışı 

pazarlara yönelik olan bu hedeflere ulaşabilmek için gerekli teknik desteğin sağlanması Sivas 

Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi tarafından sunulması planlanan 

önemli bir hizmettir.  
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MEKÂN, DONANIM VE İNSAN KAYNAĞI İHTİYACI 

Mekân  İhtiyacı  

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi, Sivas ilinin kalkınması için 

önemli bir boşluğu dolduracak yüksek profilli bir kurum olarak kurgulanmaktadır. Sivas ilinin 

yenilik ve girişimcilik sistemlerinde bulunan boşlukların tamamını doldurmasının yanısıra 

mesleki eğitim konusunda da faaliyet gösterecektir. 

Hizmetler bölümünde tanımlanan işlerin yerine getirilmesi için gerekli olan fiziki mekan 

ihtiyacının tanımlanması için benzer merkezlerin tecrübelerinden faydalanılmıştır. 

Düzenlenen teknik geziler, benzer merkezlerin yöneticileri ile yapılan görüşmeler ve internet 

araştırmaları sonucunda aşağıdaki mekânsal ihtiyaç tablosu oluşturulmuştur.   

TABLO 16: MEKÂNSAL İHTİYAÇ TABLOSU 

Alan Adı Alan Büyüklüğü m2 

Eğitim ve İş Geliştirme Alanları 2.000 
Mesleki Eğitim Salonları (2 adet) 600 

Çok Amaçlı Eğitim Salonu (80 Kişilik) 400 

Eğitim Salonu (40 Kişilik) 150 

Tasarım ve İş Geliştirme Merkezi 300 

Bilişim Teknolojileri Eğitim Sınıfı 300 

Toplantı Salonu 250 

Fuar Alanı ve Fuayesi 3.000 

Konferans Salonu ve Fuayesi 3.000 

Ofisler 2.500 

Ticari Ofisler 1.250 

İş Geliştirme Ofisleri 850 

İdari Ofisler 250 

Kümelenme Koordinasyon Ofisi 50 

Paydaş Ofisleri 100 

Sosyal Donatılar 2.000 

Toplam  12.500 

 

Donanım İhtiyacı  

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimcilik Merkezi tarafından verilecek hizmetler 

incelendiğinde nitelik ve nicelik olarak yüksek donanımların gerekliliği açıkça görülmektedir.  
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Donanım ihtiyacının başında Tasarım ve İş Geliştirme Merkezi tarafından kullanılacak olan 

yazılımlar ve donanımlar gelmektedir. Bu kapsamda 2 adet üç boyutlu yazıcı, 1 adet üç 

boyutlu tarayıcı, 2 adet iş istasyonu ve çizim yazılımları donanım ihtiyacı olarak 

tanımlanmıştır.  

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi, Sivas ilindeki yenilik ve 

girişimcilik ekosistemlerinin etkin şekilde çalışması için gerekli proje geliştirme ve takip, 

koordinasyon, izleme ve değerlendirme gibi fonksiyonları yerine getirecektir. Bu kapsamda 

normal durum senaryosunda 2 adet hizmet aracı öngörülmektedir. 

Konferans Salonu için ses ve görüntü sistemi bir diğer önemli donanım ihtiyacı olarak 

tanımlanmalıdır. Maliyeti nedeni ile önemli bir kalem oluşturan bu donanım ihtiyacına 

yönelik detaylı piyasa araştırması yapılarak ilgili sabit yatırım kalemine güncel maliyet 

eklenmiştir. 

Merkezde, bilişim teknolojileri ile ilgili Web Tasarım, Grafik Tasarım, PHB Web Programlama, 

Autocad, 3D Max, Photoshop, Vray Render, Bilgisayar İşletmenliği, Bilgisayarlı Muhasebe, 

İleri Excel vb konularda kurslar ve eğitimler verilmesi planlanmıştır. Söz konusu eğitimlerin 

verilebilmesi için 30 adet iş istasyonuna sahip bir eğitim salonunun kurulması gerekmektedir. 

Ayrıca söz konusu eğitimlerin verilmesi için de gerekli yazımlar satın alınmalıdır. 

Mesleki eğitim salonları için de donanım ihtiyaçları söz konusu olacaktır. Ancak Mesleki 

Eğitim konuları henüz kesinleştirilmediğinden söz konusu donanım ihtiyaçları 

tanımlanamamıştır.  

Merkezde görev yapacak 9 teknik personel için bilgisayar, yazıcı, tarayıcı, telefon santrali ve 

altyapısı, sunucu ve altyapısı, toplantı salonları için projeksiyon cihazları da donanım 

maliyetleri içerisinde yer almaktadır. 

Tüm bunlara ek olarak Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi için 

gerekli tefrişat m2 bazında hesaplanarak sabit yatırım maliyetlerine eklenmiştir. 

İnsan Kaynağı İhtiyacı  

Hizmetler başlığı altında açıklanan faaliyetlerin yerine getirilebilmesi için Sivas Mesleki Eğitim 

Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’nin aşağıdaki şekilde bir organizasyon şemasına 
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sahip olması gerekmektedir. Söz konusu organizasyon şeması planlanırken etkinlik ve 

verimliliği artırmak amacı ile “nitelik olarak maksimum, nicelik olarak minimum” kriteri ile 

hareket edilmiştir.  

Bu kapsamda yenilik ve girişimcilik alanlarının hedef kitlelerinin benzer olması ve konularının 

birbiri içine geçmiş olması nedeni le birleştirilmesi uygun görülmüştür. “Yenilik ve 

Girişimcilik” aynı koordinatörlük altına alınmış olmasına rağmen 2 adet uzman istihdamı 

planlanarak teknik kapasitesi yüksek bir birim oluşturulmuştur. 

Mesleki eğitimin diğerlerinden ayrı bir uzmanlık alanı olması nedeni ile ayrı bir 

koordinatörlük olarak yapılandırılmıştır. Ancak normal durum senaryosunda Merkez 

Müdürüne bağlı bir uzman tarafından da rahatlıkla yürütülebileceği öngörülmektedir.  

ŞEKİL 15: ORGANİZASYON ŞEMASI 

 

Yönetim Kurulu

Müdür

İdari ve Mali 
İşler 

Koordinatörü

Uzman
Destek 

Hizmetleri

Teknisyen Bina Görevlisi
Temizlik 
Görevlisi

Mesleki Eğitim 
Koordinatörü

Uzman

Yenilik ve 
Girişimcilik 

Koordinatörü

Uzman Uzman

Yönetici Asistanı
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SABİT YATIRIMLAR 
 

Sabit yatırımlar başlığı altında inşaat, donanım, tefrişat ve arsa maliyetleri hesaplanmıştır. 

Hesaplanan tüm maliyetler için eylül ayı güncel piyasa bilgileri kullanılmış olup, işin 

gerçekleştirilmesi sırasında yeniden gözden geçirilmesi tavsiye edilmektedir.  

Sabit yatırımlar başlığı altında ortaya çıkan en önemli maliyetlerden birisi de arsa maliyetidir. 

Eylül 2015’de sahibinden.com ve hurriyetemlak.com sitelerindeki satış ilanlarından 

yararlanılarak m2 birim fiyat değeri oluşturulmuştur. Sivas-Merkez’de büyüklüğü 5.000 m2 

nin üzerinde ve ulaşım sorunu bulunmayan arsaların m2 birim fiyat değerleri girdi olarak 

kullanılmıştır. Şahısların mülkiyetindeki arsaların satın alınması ile ortaya çıkan arsa maliyeti 

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’nin fizibilitesini negatif yönde 

ciddi oranda etkileyecektir. Aşağıdaki hesaplanan maliyetler yukarıda bahsedilen 

kaynaklardan şahısların mülkiyetinde bulunan arsaların temininde ortaya çıkacak arsa 

maliyetlerdir.    

TABLO 17: ARSA MALİYETİ SENARYOLARI 

 Tesisin 
muhtemel 
oturum alanı m2 

Muhtemel Arsa 
Büyüklüğü m2 

Satınalma 
Senaryoları 

Metrekare birim 
fiyatı TL 

Maliyet TL 

7.500 m2 15.000 m2 

En iyi koşul 600,00 TL 9.000.000,00 

Muhtemel koşul  850,00 TL 12.750.000,00 

En kötü koşul 1.100,00 TL 16.500.000,00 
 

Yukarıdaki tablodan görüleceği üzere şahısların mülkiyetindeki arsanın en iyi koşulda 

satınalınması durumunda ortaya çıkan 9.000.000,00 TL maliyet, sabit yatırım miktarını 

oldukça artırmaktadır. Bu kapsamda kamuya ait uygun arazilerin uzun süreli kiralanması yolu 

ile gerekli arsanın temini projenin gerçekleştirilebilirliği açısından oldukça önemlidir.  

Donanım ve tefrişat maliyetleri hesaplanırken eylül ayı güncel piyasa bilgilerinden 

yararlanılmıştır. Donanım ve yazılım fiyatları döviz kuru ile direk bağlantılıdır. Bu kapsamda 

satın alma işlemlerinden önce döviz kurundaki değişim dikkate alınarak güncelleme 

düzeltmeleri yapılmalıdır. 
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TABLO 18: TEFRİŞAT VE DONANIM MALİYETİ 

Yapının Sınıfı Yapının Adı Yapının Brüt 
Büyüklüğü m2 

Maliyet Türü Güncel Maliyet 
TL 

Toplam Güncel 
Maliyet TL 

V. Sınıf Yapılar 
B Grubu Yapılar 

Konferans 
Salonu 

3.000 
 

Tefrişat  450.000,00 800.000,00 

Donanım 350.000,00 

III. Sınıf Yapılar 
B Grubu Yapılar 

Fuar Alanı  3.000 Tefrişat  45.000,00 105.000,00 

Donanım 60.000,00 

III. Sınıf Yapılar 
B Grubu Yapılar 

Ofisler 2.500 Tefrişat  300.000,00 520.000,00 

Donanım 220.000,00 

IV. Sınıf Yapılar 
A Grubu Yapılar 

Eğitim ve İş 
Geliştirme  
Salonları 

2.000 Tefrişat  300.000,00 950.000,00 

Donanım + 
Yazılım  

650.000,00 

III. Sınıf Yapılar 
B Grubu Yapılar 

Sosyal 
Donatılar 

2.000 Tefrişat 300.000,00 450.000,00 

Donanım 150.000,00 

     2.825.000,00 

 

İnşaat maliyetleri hesaplanırken 16/7/1985 tarihli ve 85/9707 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile 

yürürlüğe giren Mimarlık ve Mühendislik Hizmetleri Şartnamesinin 3.2 maddesi gereğince 

mimarlık ve mühendislik hizmet bedellerinin hesabında kullanılacak Yapı Yaklaşık Birim 

Maliyetleri dikkate alınmıştır. Bu kapsamda Mimarlık ve Mühendislik Hizmet Bedellerinin 

Hesabında Kullanılacak 2015 Yılı Yapı Yaklaşık Birim Maliyetleri Hakkında Tebliğ’de belirtilen 

birim maliyetler baz olarak alınmıştır. Söz konusu Tebliğ’de belirtilen birim maliyetler ilgili 

olduğu yılın başında hesaplanmaktadır. 2015 yılında döviz kurundaki hızlı artış nedeni ile 

maliyetlerde oluşan artışı fizibilite analizine yansıtmak amacı ile güncelleme çarpanı 

kullanılmıştır. Kullanılan güncelleme çarpanının hesaplanmasında Ocak 2015 – Eylül 2015 

arasında döviz kurunda yaşanan artış ve kurumsal mimarlık/müteahhitlik firmalarının ilgili 

uzmanlarından alınan görüşlerden yararlanılmıştır. 

Sonuç olarak Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme merkezi için ortaya çıkan 

sabit yatırımlar aşağıda sıralanmıştır. 

 Arsa Maliyeti = Arsa Kiralama yolu ile elde edilecektir. Bu nedenle işletme maliyetleri 

altında yer almaktadır.  

 İnşaat Maliyeti = 13.500.000,00 TL 

 Tefrişat ve Donanım Maliyeti = 2.825.000,00 TL 

 Toplam Sabit Yatırımlar = 16.325.000,00 TL  
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TABLO 19: İNŞAAT MALİYETİ 

Yapının Sınıfı Yapının Adı Yapının Brüt 
Büyüklüğü m2 

Birim Maliyet 
(BM) TL/m2 

Güncelleme 
Çarpanı 

Güncel Birim 
Maliyet TL/m2 

Toplam Maliyet 
TL 

Toplam Güncel 
Maliyet TL 

V. Sınıf Yapılar 
B Grubu Yapılar 

Konferans 
Salonu  

3.000  1.500,00  1,20 1.800,00 4.500.000,00  5.400.000,00 

III. Sınıf Yapılar 
B Grubu Yapılar 

Fuar Alanı  3.000 700,00 1,20 840,00 2.100.000,00 2.520.000,00 

III. Sınıf Yapılar 
B Grubu Yapılar 

Ofisler 2.500 700,00 1,20 840,00 1.750.000,00 2.100.000,00 

IV. Sınıf Yapılar 
A Grubu Yapılar 

Eğitim Salonları 2.000 750,00 1,20 900,00 1.500.000,00 1.800.000,00 

III. Sınıf Yapılar 
B Grubu Yapılar 

Sosyal Donatılar 2.000 700,00 1,20 840,00 1.400.000,00 1.680.000,00 

  12.500    11.250.000,00 13.500.000,00 
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İŞLETME MALİYETLERİ 
 

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’nin aylık işletme giderleri 

aşağıdaki tablolarda öngörülmüştür. Merkezin işletilmesi için gerekli 12 personelin giderleri 

de dahil olmak üzere aylık toplam 70.250,00 TL işletme gideri hesaplanmıştır. Bu miktar 

merkezin tam kapasite ile çalışması durumunda geçerlidir.  

Merkezin işletmeye geçirildiği ilk ayda müdür ve destek elemanlarının görevlendirileceği ve 

ekibin tamamının istihdamı için 4-6 ay süre geçeceği öngörülmüştür. Ekibin istihdamına 

paralel olarak Merkez tarafından verilen hizmetlerin tanıtılarak talep oluşturulması ve ilk 

etkinliklerin organizasyonu için de zaman gereklidir. Dolayısı ile Merkezin gelir ve giderlerinin 

birbirine paralel olarak kademeli şekilde artacağı düşünülmelidir. 

TABLO 20: AYLIK İŞLETME GİDERLERİ (TL) 

Kira Gideri 30.000,00 

Brüt Personel Gideri 33.370,00 
 Adet Brüt Ücret Toplam 

Müdür 1 5.000,00  5.000,00 

Koordinatör 2 3.500,00 7.000,00 

Uzman 4 3.000,00 12.000,00 

Yönetici Asistanı 1 2.250,00 2.250,00 

Teknisyen 1 2.250,00 2.250,00 

Destek Hizmetleri 2 1.750,00 1.750,00 

Isıtma ve Havalandırma Gideri 5.000,00 

Elektrik ve Su Gideri 2.000,00 

Araç İşletme ve Bakım Gideri 900,00 

Bina İşletme ve Bakım Gideri 1.500,00 

Sarf Malzeme Gideri 600,00 

Toplam 70.250,00 

 

Sivas Mesleki Eğitim, Yenilik ve Girişimciliği Geliştirme Merkezi’nin işletme giderleri 

hesaplanırken en iyi durum senaryosu, işletme gelirleri hesaplanırken normal durum 

senaryosu baz alınmıştır. Bu kapsamda Merkez’in bölgesel yenilik ve girişimcilik sistemine 

katkı sağlamaya yönelik birçok faaliyeti ücretsiz olarak vereceği varsayılmış ve aylık işletme 

gelirleri tablosuna sadece gelir getirici faaliyetler eklenmiştir.   
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Normal durum senaryosunda Merkezin faaliyete geçirilmesinden itibaren 6 aylık süreçte 

normal kapasitede çalışır hale gelmesi öngörülmüştür. Merkezin normal kapasite ile 

çalışmasından kasıt aşağıda belirtilen gelir getirici faaliyetleri periyodik dönemlerde 

yapabilmektir. 

 Danışmanlık Hizmeti – 1 ayda 3 adet 

  Fuar – 1 yılda 4 adet 

 Mesleki Eğitim – 1 yılda 4 adet 

 Eğitim – 1 ayda 2 adet 

 3D Printer ve Tarama Hizmeti – 1 ayda 5 adet 

 Kongre ve Seminer – 1 yılda 4 adet 

Normal kapasite ile çalışılması durumunda Merkezin aylık işletme gelirleri 75.749,00 TL 

olarak hesaplanmıştır.   

TABLO 21: AYLIK İŞLETME GELİRLERİ (TL) 

Gelir Tipi Miktar ve Birim Ücret Toplam 

Kira Geliri 1.250 m2 20,00 25.000,00 

Danışmanlık Hizmeti 3 adet 4.000,00 12.000,00 

Fuar 0,33 adet 45.000,00 15.000,00 

Mesleki Eğitim 0,33 adet 10.000,00 3.333,00 

Eğitim Hizmeti 2 adet 2.000,00 2.000,00 

3D Printer ve Tarama 
Hizmeti 

5 adet 750,00 6.750,00 

Sosyal Alan İşletme 
Gelirleri 

- 5.000,00 5.000,00 

Kongre ve Seminer 
Geliri 

0,33 adet 20.000,00 6.666,00 

Toplam 75.749,00 
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