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ÖNSÖZ 

 

Katma değerli üretimin temel taşları arasında yer alan patentler, ülkelerin millî 

sermayesidir ve uluslararası sahada ülkelerin prestijine katkı sağlayan önemli 

bir unsurdur. Ayrıca, bir ülkenin kalkınması, sanayisinin gelişmesi ve refah se-

viyesinin artması o ülkenin patent zenginliğiyle de doğru orantılıdır. Dolayı-

sıyla bizler Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak toplumumuzun her kesi-

minde patent bilincini artırmak, farkındalık oluşturmak ve ülkemizin patent 

sayısının artmasına katkı sağlamak misyonuyla “paneller, eğitim seminerleri, 

buluş günleri, patent yarışmaları, patent ödülleri ve patent zirvesi” gibi çeşitli 

etkinlikler düzenleyerek ve bu alanda yaptığımız projelerle ve kampanyalarla 

itici güç oluşturmaya çalışmaktayız. 

 

Bu minvalde, 04 Mart 2021 tarihinde Türkiye Patent Hareketi Platformu, Ad-

res Patent ve Aksaray Valiliği ortaklığında “Marka Şehir AKSARAY-

Aksaray’ın Markalaşması-Aksaray Sanayisinin Türk Ekonomisine ve İhra-

cata  Katkısı” konulu webinar gerçekleştirdik. 

 

Çok değerli konuşmacılarımızın olduğu panelimizde, Aksaray’ın markalaşması, 

fikri ve sınai mülkiyet haklarının şirket stratejisine ve kârlılığına etkileri, patent-

lerin katma değere dönüştürülmesi ve ticarileştirilmesi, ekonomiye ve ihracata 

katkısı gibi konular ele alındı. 

 

Bu bağlamda, panelde konuşulan konuların deşifresini ve programın sonuç 

raporunu istifadenize sunar, hayırlara vesile olmasını temenni ederim. 

 

Saygılarımla 

 

Av. Ali ÇAVUŞOĞLU 

Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı 

Patent Hareketi Derneği Başkanı 

Patent ve Marka Vekili 
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PAYDAŞLAR 
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AKSARAY’IN MARKALAŞMASI 
AKSARAY SANAYİSİNİN TÜRK EKONOMİSİNE 

VE İHRACATA  KATKISI  
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Deşifre Metni ve Sonuç Raporu 
04 Mart 2021 

 
 

Türkiye Patent Hareketi Platformu, Aksaray Valiliği ve Adres Pa-

tent iş birliğinde, 04 Mart 2021 Perşembe günü “Marka Şehir AK-

SARAY - Aksaray’ın Markalaşması - Aksaray Sanayisinin Türk Eko-

nomisine ve İhracata  Katkısı” konulu online panel gerçekleştirildi. 

 

Tarım, sanayi, turizm ve eğitim alanlarında bütünleşik bir yapı kur-

ma yoluna ilerleyen Aksaray, marka şehir olmanın formülünü de 

tanıtım, sınai mülkiyet hakları ve ticarileşmede arıyor. 1 milyon 

patent hedefinde üzerin düşeni yapmak isteyen kent, OSB’ler ve 

üniversitelerin katkısıyla sınai mülkiyet haklarında da sinerji yaka-

lamak istiyor. 

 

Türkiye’nin 1 Milyon Patent hedefine ulaşması adına Türkiye Pa-

tent Hareketi Platformu öncülüğünde gerçekleştirilen Marka Şehir 

etkinliklerinin yeni durağı Aksaray. Adres Patent Yönetim Kurulu 

Başkanı Av. Ali Yüksel’in moderatörlüğünde gerçekleştirilen 
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“Aksaray’ın Markalaşması-Aksaray Sanayisinin Türkiye Ekonomisi-

ne ve İhracata Katkısı” başlıklı etkinliğe kamu, üniversite ve reel 

sektördeki birçok oyuncu katıldı. 

 

Zoom üzerinden gerçekleştirilen etkinliğe konuşmacı olarak Aksa-

ray Vali Yardımcısı Sn. Yasin Ardıç, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Aksaray İl Müdürü Sn. Refik Tezcan, Aksaray Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkan Vekili Sn. Ahmet Kulak, Aksaray Ticaret Borsası Yö-

netim Kurulu Başkanı Sn. Hamit Özkök, Aksaray Üniversitesi Rek-

törü Sn. Prof. Dr. Yusuf Şahin, Aksaray Çalışma ve İş Kurumu İl 

Müdürü Sn. Mahmut Akkuş, Patent Hareketi Derneği Başkanı Sn. 

Av. Ali Çavuşoğlu, Aemot Elektrik Motorları Genel Müdürü Sn. 

Sami Akdoğan ve Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri Ar-Ge Müdü-

rü Sn. Mücahit Ferah katıldı. 

 

 
 

 

Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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PANEL  

KONUŞMALARI 
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Değerli katılımcılar, değerli konuklar; bugün, Anadolu’nun orta-

sında, ahiliğin merkezi, sanayinin önemli merkezlerinden, cazibe 

merkezlerinden birisi olan Aksaray’ı, markalaşan şehir Aksaray’ı 

konuşacağız. Aksaray sanayisinin Türk ekonomisine ve ihracatına 

katkısını konuşacağız. Türkiye Patent Hareketi Platformunun baş-

lattığı “1 Milyon Patent” hedefinin kapasite olarak neresinde ol-

duğunu konuşacağız. Bugün önemli şeyler konuşacağımıza inanı-

yorum. 

 

Sayın Valim inşallah katılınca konuşmasını yaparlar. Belediye Baş-

kanımız Tayfun Bey çok güzel konuları açıkladılar. Özellikle sana-

yinin Aksaray’daki önemi ve nüfusun buna dayalı olarak katlan-

ması üzerinde yoğunlaşan güzel bir konuşma yaptılar.  

 

Bu çerçevede bugün Aksaray Üniversitesi Rektörümüz Sayın Yusuf 

Şahin Bey’i dinleyeceğiz. Yusuf Şahin Bey, Sayın Belediye Başkanı-

mızın aktardığı büyüyen kent, genişleyen kent, nüfusu artan kent 

Av. Ali YÜKSEL 
Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı 

(Moderatör) 

Türkiye Patent Hareketi Platformu 
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için ilaç gibi bir kişi. Çünkü kendisi kent planlamacısı. Kent planla-

ması Aksaray için çok önemli. Çünkü Aksaray, düzgün, planlı bü-

yürse hem markalaşacak, hem de sanayide zarar vermeden büyü-

yecek demektir. Rektörlük makamı için de doğru bir seçim diye 

düşünüyorum ve kendilerini tebrik ediyorum. Sayın Rektörümüzü 

birazdan dinleyeceğiz. 

 

Yine bugün konuşmacılarımızdan Ahmet Kulak Bey var aramızda, 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Vekili. Aksaray’daki tekstil 

sektörünün önemli bir temsilcisi.  Kendisi Ticaret Odasında, ama 

aynı zamanda tekstil sektörünü günümüze taşıyan kurumlarda 

görev alan önemli bir sanayicimiz. Bugün kendisini dinleyeceğiz; 

Aksaray’ın markalaşmasına nasıl bakıyorlar, görüş ve düşünceleri-

ni öğreneceğiz. 

 

Diğer taraftan Hamit Özkök Bey’i, Aksaray Ticaret Borsası Yönetim 

Kurulu Başkanımızı dinleyeceğiz. Borsa olarak çok önemli projeler 

yapmışlar, ben onları izledim borsanın web sitesinde. Özellikle 

tarıma dayalı markalaşmada, coğrafi işaret tescillerinde, tarımın 

sanayiye dönüşmesinde, yani işlenmiş tarım ürünlerinde marka-

laşmayı, bu alandaki gelişmeleri anlatacağını tahmin ediyorum. 

İnşallah güzel fikirler alırız kendilerinden. 

 

Diğer taraftan, Av. Ali Çavuşoğlu, Türkiye Patent Hareketi Başka-

nımız; kendisi, Türkiye 1 milyon patente nasıl ulaşır şeklinde özet-

leyeceğimiz felsefesini Cumhurbaşkanımızdan en alttaki sanayici-

12 

Marka Şehir Aksaray 



Türkiye Patent Hareketi Platformu 

mize kadar duyuran, yayan, fikrin mücadelecisi bir kişi, o da bu 

konuları aktaracak. 

 

Refik Tezcan Bey de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Aksaray İl Mü-

dürü. Biliyorsunuz, sanayi ve teknoloji il müdürlükleri gerçekten 

çok önemli. Hem üniversite-sanayi işbirliği, hem sanayi odaları, 

ticaret odaları, küçük sanayi, büyük sanayi, hepsini karma yapan, 

yine patent ve markalaşmaya destek veren önemli bir kurumun 

temsilcisi olarak kendisini dinlemek şerefine ulaşacağız bugün 

inşallah. 

 

Mahmut Akkuş Bey, Çalışma ve İş Kurumu Aksaray İl Müdürü. Ak-

saray, biliyorsunuz, sanayi ve dolayısıyla iş ve işçi şehri, yani emek 

yoğun bir şehir aynı zamanda, bu açıdan kendisini dinlemek isti-

yoruz. 

 

Sami Akdoğan Bey, Aemot Elektrik Motorları Genel Müdürü. Bili-

yorsunuz, her toplantıda bir başarı hikâyesi alıyoruz; yörenin ba-

şarılı, inovasyon ve patentte başarılı olmuş firmalarını da burada 

dinliyoruz. Diğer firmalara örnek olması açısından. Nasıl yaptınız, 

nasıl oluyor, nasıl olmalı, bunu onlardan dinlersek… Burada dünya 

devi firmaların başarısını anlatmaya gerek yok; yanımızdaki, yakı-

nımızdaki, dokunabileceğimiz, bizden olan firmaların başarısı, di-

ğer firmalara, binlerce firmamıza da başarı örneği olacağı için, on-

ları size takdim etmek istiyoruz. O da bugün gerçekten çok 
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önemli açıklamalar yapacak. 34 yıllık bir firma. 30 bin metrekarelik 

bir alanda çalışan, dev bir firmadan bahsediyoruz. 

 

Tüm katılımcılara şunu tekrar hatırlatmak istiyoruz: Bu paneli, bu 

çalıştayı bir kitapçık haline getireceğiz ve Aksaray’daki belli ku-

rumlara göndereceğiz, siz de Aksaray’ın markalaşma ve patentleş-

me yolculuğundaki bu ilk kitapçığını paydaşlarınıza, şirketlerinize 

dağıtma şansı elde edeceksiniz. 

 

Yine başka bir başarı hikâyemiz de Mysilo Tahıl Depolama Sis-

temleri firmamıza ait. Konuşmacımız, Mysilo Tahıl Depolama Sis-

temleri Genel Müdürümüz Mücahid Ferah Bey. O da özellikle de-

polama ve tarımsal depolamayla ilgili gelişmeleri, inovasyonu na-

sıl sağladılar, onları anlatacaklar. 

 

Bu şekilde takdimlerimi yaptıktan sonra, şimdi, geç kalmış bir hoş 

geldiniz ve açılış konuşması için Sayın Valimi takdim ediyorum. 
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Öncelikle bu toplantıyı düzenleyen tüm arkadaşlarımıza, gerek il 

müdürlerimize, gerek sanayi ve ticaret odası başkanlarımıza, ge-

rek İŞKUR Müdürümüze, gerek Türkiye Patent Hareketi Platfor-

mu’na, gerek Adres Patent firmamıza, gerek diğer katılımcılarımı-

za, hepsine teker teker teşekkür ediyorum. Çünkü bu tabloda gör-

düğümüz şey aslında Aksaray için hemen hemen herkesin bir ara-

ya geldiğidir. Gerek sanayicisi, gerek turizmcisi, gerek il müdürle-

rimiz, Valiliğimiz, Belediyemiz ve siz değerli katılımcılarımız bir 

araya gelerek bu şehrin nasıl markalaşacağını, bir marka şehir ola-

rak tekrardan nasıl doğacağımızı konuşacağız. Bu da gerçekten 

bizi çok mutlu eden bir durum ve vakıa. 

 

Tabii, markalaşma konusunda çeşitli çalışmalar yapılıyor, ama ben 

daha çok Aksaray üzerinde konuşmak istiyorum.  
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Aksaray’a geldiğimiz günden beri Sayın Valimizin önderliğinde 

çok ciddi çalışmalar yapılıyor ve çalışmalarımız çok kulvarlı bir yol-

dan ilerliyor. Yani sadece bir yere odaklanmış değil, gerek sanayi-

de, gerek turizmde, gerek eğitimde, gerek tarımda ve diğer alan-

larda ciddi hamleler yapacak güzel projelere imza atmaya çalışı-

yoruz. 

 

Tabii, markalaşmak için sadece proje yapmak ve bu projeleri uy-

gulamak yetmiyor. Malumunuz, dünyamızda yeni bir akım var, 

algı dediğimiz, reklam dediğimiz, bunlar çok çok daha önemli ve 

ön plana çıkıyorlar. Diğer bir önemli husus da sınaî ve fikri mülki-

yet hakkı dediğimiz olgu. Bu iki olgu olmaksızın bir şehrin marka-

laşması imkânsız. 

 

 Sınaî ve fikri mülkiyet haklarıyla amacımız, bize ait olan, Aksaray’a 

ait olan değerlerin Aksaray’ımıza ait olduğunu tescil etmek. Bu-

nun için gerek Sanayi Müdürümüz, gerek diğer müdürlerimiz çalı-

şıyorlar. Şu anda ilimizde tarımla alakalı coğrafi işaretleme için 

başvurularımız var; kimisi geçti, kimisi şu anda devam ediyor. Aynı 

şekilde, diğer hususlarda da, bunların bizim, Aksaray’ımızın de-

ğerleri olduğunu, bize ait olduğunu tescil etmek için patent çalış-

malarımız devam ediyor.  

 

Ama dediğim gibi, bunlar yetmiyor; çünkü Aksaray’ın bir marka 

olabilmesi için sadece proje yapması değil, patent alması da değil, 

üçüncü bir ayak daha gerekiyor. Üçüncü ayak dediğimiz şey ise 
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algı ve reklam boyutu. Bu hususta da gerçekten çok güçlü çalış-

malar yapıyoruz. Gerek ulusal basında, gerek sosyal medyada, 

gerek diğer mecralarda olabildiğince Aksaray’ımızın güzelliklerini 

ortaya çıkarabilmek, olabildiğince Aksaray’ımızın ne kadar önemli 

bir il olduğunu göstermek için basınla beraber çalışmaya gayret 

ediyoruz.  

 

Valilik olarak, Belediyeyle çok güzel bir uyum içerisinde, dört ana 

başlık ele alıyoruz. Bunlardan bir tanesi tarım, ikincisi sanayi, 

üçüncüsü turizm, dördüncüsü ise eğitimdir. Bu hususta SWOT 

analizi yaptığımızda, bu dört hususta da Aksaray’ımız çok ciddi bir 

şekilde ön plana çıkmakta.  

 

Zaten sanayi konusunda biraz sonra diğer arkadaşlarımız konuşa-

caklar, gerçekten çok güçlü bir sanayiye sahibiz. Tarım hususunda 

da öyle, neredeyse Türkiye'nin ihracatında ilk 10’a girebilecek se-

viyedeki illerden bir tanesiyiz. Eğitim hususunda yine aynı şekilde. 

Turizm hususunda da, Kapadokya’nın bu kadar yakınında olan, 

Ihlara gibi büyük bir değere sahip olan Aksaray’ımızın daha ön 

plana çıkmasını istiyoruz.  

 

O yüzden, bu dört ana başlıkta kendi projelerimizi gerçekleştire-

rek ve bu alanlarda gerek basınla, gerek diğer patent kuruluşlarıy-

la birlikte hareket ederek inşallah en yakın vakitte bu projelerimizi 

hayata geçireceğiz. Ki biz bu vakti, açıkçası, haziran olarak belirle-
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dik kendi aramızda. Yani haziranda peş peşe yaptığımız projelerin 

tanıtımı olacak, lansmanları olacak inşallah. Haziran ayında, bilfiil 

olarak, inşallah, şimdiye kadar yaptığımız çalışmaların tamamını 

göstermiş olacağız. 

 

Çünkü biliyorsunuz, bir pandemi sürecinden geçiyoruz. Yaptığımız 

çalışmalar elbette var. Ama tabii, bu koşullarda, bu çalışmaların 

gerek lansmanı hususunda, gerekse diğer hususlarda kendimizi 

ifade etmekte biraz zorlanır durumunda kalacağımızı düşündük. 

O yüzden bu olayı şu anda tutuyoruz. Biraz da herkesin rahat bir 

şekilde sokağa çıktığını hissettiğimiz andan itibaren, inşallah, bü-

tün diğer katılımcılarımızla beraber, Belediyemiz, diğer değerli 

arkadaşlarımız ve birimlerimizle beraber, hepsinin tek tek açılışını 

yapacağız. Ve inşallah bu yaptığımız çalışmalarla Aksaray’ın bir 

marka şehir haline geleceğini umut ediyoruz. 

 

Tekrar teşekkür ediyorum, çok da fazla vaktinizi almak istemiyo-

rum. Genel olarak biz genel bir çerçeve çizdik, Sayın Valimizin ön-

derliğinde tam 6 ay, 7 aydan beri bunun üzerinde çalışıyoruz. Bir 

stratejik planımız var, eylem planımız var, bu eylem planımızı harfi 

harfine yerine getirmeye çalışıyoruz. İnşallah sene sonunda, en 

azından yaza doğru, bu yaptığımız çalışmaların meyvesini almaya 

başlayacağız. 

 

Gerçekten bu toplantıyla beraber şunu fark ettik ki, ildeki tüm ku-

rumlarımız belli bir hedefe odaklanmış durumda ve hepsi belli bir 
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vizyonun bir parçası halindeler. Bu bizi gerçekten çok mutlu etti. 

Biz de bu vizyonun bir parçasıyız ve bu vizyona önderlik etmeye 

çalışıyoruz. 

 

Genel manada Aksaray’ın ne kadar iyi olduğu, ne kadar değerli bir 

il olduğu anlaşılmış oldu. Açıkçası, biz zaten bunu biliyorduk; an-

cak, elbette tekrar etmekte hem fayda var, hem de farklı kurumla-

rın, yani gerek sanayicilerin, gerek turizmcilerin, gerekse üniversi-

temizin, Belediyemizin fikirlerini açıklamalarıyla, ileride Aksaray’ı 

çok daha değerli bir yere, neredeyse Ankara’yla, İzmir’le yarışabi-

lecek seviyede bir yere getirebileceğimizi görmüş olduk. Bu yüz-

den tüm katılımcılara tekrardan teşekkür ediyorum. 

 

Son olarak şunu ifade etmek istiyorum: Evet, her yerde çalışmalar 

yapılıyor, tüm illerimizde, hemen hemen her il valiliğimizin önder-

liğinde çok güzel çalışmalar yapılıyor. Ancak, benim burada ekle-

mek istediğim şey, çalışmadan ziyade bir sinerjidir. Eğer bu sinerji 

varsa, ildeki tüm kurumlarımız belli bir vizyon çerçevesinde kendi 

emeklerini, kendi fikirlerini ortaya koyarak o vizyon uğrunda ken-

dilerini feda edebiliyorlarsa, ellerini taşın altına koyabiliyorlarsa, 

bu gerçekten çok müthiş, gerçekten takdire şayan bir eylemdir 

diye düşünüyorum. 

 

Bizim Valilik olarak son 6 aydan beri gördüğümüz şey bu sinerji-

dir. Öncesini bilmiyorum; çünkü ben 6 aydır buradayım. Sayın Va-
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limizle beraber bu sinerji yakalandı. Belediyemiz, üniversitemiz, 

sanayicilerimiz, diğer bütün kurumlarımız bu hedef uğrunda yürü-

mektedirler. İnşallah çok yakın bir vakitte Aksaray’ın hak ettiği de-

ğeri bulacağını hepimiz görmüş olacağız ve bu hususta da hepi-

miz emek vermiş olacağız. 

 

Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Herkese hayırlı günler dili-

yorum. 
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Öncelikle tüm katılımcıları saygıyla selamlıyorum. Aksaray hakika-

ten önemli ölçekte bir iş alanı olduğu için, bu bölgede nüfus artışı 

çok fazla. Bizim baktığımız verilere göre, son yıllarda en hızlı artı-

şın olduğu şehir Aksaray, nüfus yıllık ortalama yüzde 4 artıyor ve 

yani yıllık ortalama 8 bin-9 bin gibi bir nüfus artışı var. Bunun yak-

laşık yüzde 50’si kırsaldan, yani ilçelerden merkeze; diğer yüzde 

50’si de özellikle doğu ve çevre illerden, genellikle sanayide iş için 

ya da tarımda istihdamla alakalı olarak gerçekleşen göçlerden 

kaynaklanıyor. Bakıldığında, Aksaray, bu nüfus artış hızına göre, 

yaklaşık 20 yılda şehir nüfusunu ikiye katlıyor. Bulunduğu jeopoli-

tik konum itibarıyla da hakikaten Türkiye'nin tam bir kavşak nok-

tası. Ben Aksaray’ı şehre gelenlere şu şekilde ifade ediyorum: Kay-

seri ve Konya’ya 150 kilometre, yaklaşık 1.5 saat, turizmde hakika-

ten lider illerinden biri olan Nevşehir’e 45 dakika, Ankara’ya 2 

saat, Mersin ve Adana’ya da yaklaşık 2.5 saat mesafede bir il. Bu, 

ciddi manada transportasyonun yapılmasında önemli bir avantaj 
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sağlıyor. Onun için, şehrin tarım altyapısının oluşması, üreticilerin 

hammadde kaynağına hızlı bir şekilde ve rahatlıkla ulaşabilmesiy-

le beraber, hem sanayide, hem tarımda ciddi manada şehir yol 

alıyor.  

 

Genelde Türkiye'deki şehirlerin büyük bir kısmına bakıldığında, 

sanayisi çok güçlü olan bir ilin tarımı da güçlü olabilir, ama muh-

temelen ikisinin de bu kadar hızlı büyüdüğü başka bir il, bildiğim 

kadarıyla, Türkiye'de yok. Mesela ben Kayseriliyim, Kayseri’de çok 

ciddi bir sanayi var, çok ciddi bir istihdam var, ama tarımda Aksa-

ray’ın belki yarısı, üçte biri kadar bir potansiyeli var.  

 

Biz burada yerel yönetimler olarak elimizden geleni yapıyoruz. 

Hem Belediye Başkanımızın OSB Yönetim Kurulunda başkan vekili 

olması, hem şehre gelecek yatırımlarda ve diğer tüm konularda 

belediyelerin lokomotif olması nedeniyle. Onun için biz elimizden 

geleni yapıyoruz. Bilindiği gibi, en son LC Waikiki firması yaklaşık 

4500 kişilik istihdam sağlayacak bir yatırım yaptı. LC Waikiki fir-

masının gelmesi de şehre önemli bir katkı sağladı.  

 

Şehrin benim gözümde tek problemi, ilçeden ile geçiş sıkıntısını 

yaşamış olması. Çünkü şehir planlamalarıdır, birçok alternatiflerdir 

buna göre planlanmış. Fakat kentsel dönüşümdür, diğer konular-

dır, inşallah biz elimizden geldiğince bu konulardaki problemleri 

de aşmaya çalışıyoruz.  
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Özellikle burada Mercedes’in olması, Sütaş gibi, Brisa gibi büyük 

firmaların olması, şimdi LC Waikiki gibi sektörün en büyük devinin 

buraya gelmesi, Aksaray’ımızı ticarette, özellikle sanayide çok da-

ha iyi bir noktaya götürecek ve taşıyacak diye bekliyoruz. İnşallah 

güzel şeyler olacak. Bu noktada Valimiz olsun, Belediye Başkanı-

mız olsun, milletvekillerimiz olsun, hepsi koordineli ve güzel bir 

uyum içindeler. İnşallah bunun çok daha iyi bir noktaya geleceği-

ne inanıyorum. 

 

Bu vesileyle, bu toplantının düzenlenmesinde katkısı olan, emeği 

geçen herkese de ayrı ayrı teşekkür ederim. 
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Sayın Valim, kıymetli misafirler; tüm katılımcıları hürmetle, mu-

habbetle selamlıyorum. Benim çalışmalarım siyaset bilimi ve kamu 

yönetimi üzerine, spesifik olarak da yerel siyaset. Yani plancılarla 

bizim 20 seneyi aşkın bir dirsek temasımız var, mimar ve şehir 

plancılarıyla hep beraber çalıştık.  

 

Aksaray Üniversitesinin kuruluşuna da vurgu yapmış oldunuz. Biz 

bu sene 15. yaşımızı kutluyoruz. Mart ayı boyunca bir dizi etkinlik 

de yapacağız, “Birlikte Büyüdük” sloganıyla bir dizi faaliyet yürüt-

müş olacağız. Bunu bu arada ifade etmiş olayım. 

 

Aksaray Üniversitesi, temel sorunlarını çözmüş olan, yani inşaat 

sektöründen alınan bir kavramla ifade etmek gerekirse, kaba işçi-

lik dönemini bitirmiş olan, bir anlamda ince işçiliğe daha fazla za-

man ayırması gereken bir döneme, bir aşamaya geçmiş durumda. 

Hepiniz biliyorsunuz ki, yeni kurulan üniversiteler, başlangıçta, 

24 

Marka Şehir Aksaray 

Prof. Dr. YUSUF ŞAHİN  
Aksaray Üniversitesi Rektörü  



Türkiye Patent Hareketi Platformu 

yemekhanesiydi, fakülte binasıydı, konferans salonuydu, kütüpha-

nesiydi falan derken epey bir zaman bu fiziki altyapıyla uğraşmak 

durumunda kalırlar. Bizim sadece Tıp Fakültesi binamız kaldı, ki 

onun da bu sene ihalesi yapılıyor. Son binamızı da yaptığımızda 

fiziki altyapımız tamamlanmış olacak. Ki başlayan her şey biter, 

onu bitmiş bile sayabiliriz başladığı için. Dolayısıyla, fiziki altyapısı 

tamamlanmış, ince işlere daha fazla zaman ayırması mümkün hale 

gelen bir üniversitemiz var. Bu vesileyle, emeği geçen herkese; 

iğnesinden ipliğine, bir çivisine varana kadar buraya katkı sunmuş 

olan herkese çok teşekkür ediyorum. 

 

Üniversiteler ara bir yerde durur. Yani bu konuştuğumuz mevzuda 

üniversiteler nerede yer alır diye bakarsanız, üniversiteler icracı 

kurumlar değil, biliyorsunuz. Ama üniversitelerin kurgusundan 

kaynaklı birtakım sıkıntılar var Türkiye'de, biliyorsunuz, biz bunları 

görev süremiz içerisinde büyük ölçüde aşmaya da çalıştık. Yani 

üniversiteler biraz kendisini toplumdan soyutlamış, şehirden so-

yutlamış, kendi içinde faaliyetlerini yürüten kurumlar olarak ge-

nellikle var oldular. Ama son 10 yılda, 15 yılda hakikaten üniversi-

telerin bu yapısında da büyük ölçüde değişimler görüldü. 

 

Bizim dönemimizde ve daha önceki yapılan çalışmalarla birlikte 

üniversitemiz çok güçlü bir laboratuara sahip. Yani şu an konuştu-

ğumuz konuyla ilgili olması hasebiyle söylüyorum. Aşağı yukarı 

300’e yakın teknik cihazla Aksaray’ın hizmetine amade. Bu vesi-
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leyle bir kere daha vurgulamış olayım ki, bu konuda yeteri kadar 

Aksaray’dan ilgi gördüğünü söyleyemeyiz. Açık söylemek gerekir-

se, biz daha fazla bunların Aksaray’daki sanayicinin hizmetinde 

olmasını arzu ediyoruz. Organize Sanayi başta olmak üzere, pek 

çok kurum ve kuruluşla da protokolümüz var ve verdiğimiz hiz-

metlerin de belli bir standart üzerinden sunulduğunu söylemeye 

bile gerek yok. Toprak analizinin, su analizinin ve diğer pek çok 

analizin bir kısmı Türkiye, bir kısmı dünya standartlarında yapıldı-

ğını buradan bir defa daha vurgulamış olalım. 

 

Üniversiteler, az önce de ifade ettiğim gibi, bir ticari kurum olma-

dığı için, bu laboratuarlardaki hizmetlerin bir kişi tarafından kulla-

nılması ile bin kişi tarafından kullanılması arasında hiçbir fark 

oluşmuyor. Yani bu cihazların doğal ömürleri var, bir kısmı 10 se-

nelik, bir kısmı 7 senelik, bir kısmı 12 senelik; yani kullansanız da 

ömrünü tamamlamış oluyor, kullanmasanız da. Onun için, bu ve-

sileyle bir defa daha vurgulamış olalım, Aksaray’ın bu altyapıyı 

daha fazla kullanmasını arzu ediyoruz. 

 

İkincisi, bir başka temas noktası, teknoloji transfer ofisi var; bura-

da son 2 yıl içerisinde 12 patent başvurusu yapıldı, üniversitemiz 

tarafından süreci takip ediliyor. Bu arada vurgulamak gerekir, Türk 

Patent ve Marka Kurumuyla bir protokol yaptık, burada bir bilgi 

ve dokümantasyon birimi de kuruldu, dolayısıyla onlarla beraber 

de çalışıyoruz. Biliyorsunuz, bu teknoloji transfer ofisinin bir üst 

aşaması, bir sonraki fazı teknokenttir. Teknokentle ilgili süreç baş-
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ladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında dosyamız. Ön değerlendir-

meden geçti, şu an kurul aşamasında. Dolayısıyla, kurul aşamasın-

da bir sorun çıkmadığını varsayarsak, önümüzdeki dönemde tek-

nokentin de en azından temellerini atmış olacağız diye söyleyebi-

liriz. Ama tabii ki Bakanlıktan olumlu cevap almamız durumunda 

diye de bir kayıt düşmemiz gerekiyor burada. 30 bin metrekarelik 

bir alan tahsis edildi, Adana yolunun hemen kenarında, yeni sana-

yi ile üniversite arasındaki bizim üniversite sahası içerisinde kala-

cak şekilde, yani Organize Sanayi ile içli dışlı olabilir diye. 

 

Bir diğer önemli nokta, bizim sanayiyle kesişme noktamız diye 

ifade edebileceğimiz bir başka önemli nokta; biz, ortak eğitime 

geçen, 3+1 modeliyle ortak eğitime geçen ilk kamu üniversitesi-

yiz. Bu ne demek? Mühendislik Fakültesindeki arkadaşlarımız 4. 

sınıfa geçtiklerinde, eğer 2.5 ortalamaya sahipse, alttan dersi de 

yoksa, bizim anlaşmalı olduğumuz firmalarda, protokol yaptığımız 

firmalarda 4. senesini çalışarak okuyorlar. Bu, aslında Türkiye'de 

özel üniversitelerde daha önceden başlamış olan, özellikle TOBB 

ETÜ ve diğer özel üniversitelerin 2000’li yılların başlarında başla-

dığı, bizim kamuda biraz gecikerek adapte olduğumuz bir süreç. 

Bizden sonra buna 3+1 şeklinde adapte olan başka üniversiteler 

de var. Bunun da kıymetli olduğunu düşünüyoruz. Çünkü ilk baş-

ladığımız sene mesela 135 öğrencimiz bu haktan yararlandı ve 96 

öğrencimiz çalıştığı kurumda çalışmaya devam etti; yani mezun 

olduktan sonra, ara vermeden, o 4. seneyi okuduğu kurumda, şir-
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kette çalışmaya devam etti. Bu çok yüksek bir orandır. Dolayısıyla 

bunu kıymetli sayıyoruz. 

 

Bir de üniversitemiz spor ve sağlık alanında ihtisaslaşmayla yetki-

lendirildi. Bu da bizim için çok kıymetli, bu şehir için de çok kıy-

metli. Aşağı yukarı 50’nin üzerinde üniversitesi içerisinden, yeni 

kurulan, 2006 sonrası kurulan 50’nin üzerinde üniversite içerisin-

den ilk 10’a girmiş olması, hem bu şehir için, hem de üniversite-

miz açısından çok kıymetli bir şey. Dolayısıyla, spor ve sağlık kesi-

şen kümesinde de çok önemli gelişmelerin olacağını ümit ediyo-

ruz. Söylemeye bile gerek yok ki, Tıp Fakültesi gibi, Diş Hekimliği 

Fakültesi gibi, sağlık sektörünü harekete geçirecek, orası üzerin-

den de sağlıkla ilişkili sanayiyi harekete geçirecek çok önemli ge-

lişmelerin olacağı bir vasattayız diye ifade edebiliriz. Hepinize 

hürmetlerimi sunuyorum. 
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Sayın Valim, kıymetli katılımcılar; sizleri Aksaray Ticaret ve Sanayi 

Odası Yönetim Kurulu adına saygıyla selamlıyorum. Öncelikle, 

böylesine önemli bir programın düzenlenmesinde emeği geçen 

herkese teşekkür ediyorum. Aksaray iş dünyası olarak bizler de, 

üyelerimizin markalaşması, Aksaray sanayisinin Türk ekonomisine 

ve ihracatına katkı sağlaması için çalışmalar yürütmekteyiz. 

 

Aksaray Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2020 yılında, TOBB ve Ti-

caret Bakanlığıyla işbirliği içinde AKSO Dış Ticaret Ofisini ihracat-

çılarımızın hizmetine açtık. Şimdi de Türk Patent ve Marka Kuru-

munun bilgi ve doküman biriminin kurulması için, TOBB işbirliğin-

de, Türk Patent ve Marka Kurumuna müracaatta bulunduk. Bu 

kapsamda önümüzdeki günlerde bu birimi kurarak, üyelerimizi 

fikri ve sınaî mülkiyet konusunda bilgilendirmek ve bununla birlik-

te, Ar-Ge çalışmaları sonrasında patent, faydalı model ve endüst-
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riyel tasarım başvuru süreçlerinde onlara yardımcı olabilmek ama-

cıyla, fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin ulusal ve uluslararası 

mevzuatlara dair her türlü bilgi ve dokümanları sağlayacağız. 

Hâlihazırda, 2018 yılında yaptığımız çalışmayla, üyelerimizin mar-

ka, patent, tasarım, faydalı model hizmetlerini potansiyel şekilde 

yürütmelerini sağlamak için, Türkiye'de sektörde önde gelen fir-

malardan biriyle üyelere yönelik indirimli hizmet sözleşmesi imza-

layarak, üyelerimizi bu imkâna kavuşturduk. Bu anlaşmayla, yeni 

fikirlerin ve markaların ortaya çıkmasıyla birlikte kaydedilen geliş-

melerin temel göstergesi olan marka ve patent başvuru sayılarını 

düzenli bir şekilde artırmayı hedefledik. 

 

Ben aslında biraz da 2010-2018 yılları arasındaki marka ve patent 

başvurularına değinmek istiyorum. 2018’e kadar alabildik bunları 

biz.  

 

2010 yılında Aksaray 79 marka başvurusunda bulunmuş, 6 tane 

patent başvurusunda bulunmuş, 7 tane faydalı model, 1 tane de 

tasarım. 2011 yılında 167 marka başvurusu, 3 patent başvurusu, 2 

faydalı model, 14 de tasarım başvurusunda bulunmuş. 2012’de 

122, 2013’te 132, 2014’te 115, 2015’te 123, 2016’da 95, 2017’de 

160, 2018’de 186 başvuruda bulunmuş. Toplamda 2018 yılına ka-

dar 1179 başvurumuz olmuş. Bununla birlikte, Aksaray coğrafi 

işaretler başvuru sayısı da 11 olup, bunlardan 3’ü tescillenmiştir. 

Tescillenenler: Aksaray Tulum Kebabı, Aksaray Taşpınar Halısı, Ak-

saray İnceelek Tatlısı. Geri kalanları da bekliyoruz. 
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Şehrimizde faaliyet gösteren ticari firmalarımızın markalaşma iş-

lemlerinin artırılmasının yanı sıra, şehrimizin marka gücünün artı-

rılması için de bir plan yapmamız gerektiği açıktır. Bu bağlamda 

doğal ve kültürel varlıklarımızı öne çıkaracak yeni bir strateji ha-

zırlamalıyız.  

 

Aksaray’ın tarihi ve turistik potansiyeli incelendiğinde… Biz hep 

şöyle yapıyoruz: Biz Nevşehir’i kendimize örnek alıyoruz. Ama 

yanlış yapıyoruz. “Biz Kapadokya’nın giriş kapısıyız.” Değiliz, biz 

Kapadokya’nın ta kendisiyiz. Tek sıkıntımız şu: Biz kendimizin, 

kendi milli varlıklarımızın reklamını, pazarlamasını yapamıyoruz. 

Mesela Ihlara Vadimiz var, Ihlara Vadimizde bir kamp alanı… Sayın 

Valimiz, sağ olsun, ciddi uğraş içinde, Belediye Başkanımız uğraş 

içinde, reklamla ilgili; buraya ünlü yazarları getiriyorlar, markalaş-

ma açısından, bilinirliğinin artırılması açısından. Mesela Ihlara Va-

disinde kamp alanı yapalım, Güzelyurt’ta olsun, Selime tarafında 

motorkros yapalım, atla gezi olsun, değişik şeyler yapıp turisti bu-

raya çekmemiz lazım. Ama bunları yaparken de bizim önce ko-

naklama ihtiyacımızı gidermemiz lazım. Bizim en büyük sıkıntımız 

bu. Turist tabii ki kalmaz burada. Geliyor, geziyor, Nevşehir’de 

parayı bırakıp gidiyor. Bizim öncelikle bu sıkıntıları aşmamız gere-

kiyor. Herkese teşekkür ediyorum.  
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Öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Şu an itibarıyla Türki-

ye'nin omurgasını oluşturan İç Anadolu şehirlerinin merkezi Aksa-

ray’dan bahsediyoruz. Arkadaşlarım anlattı, ben de katkıda bulu-

nayım. 

 

Aksaray, 11 bin yıllık geçmiş tarihiyle dünyada ilk beyin ameliyatı-

nın gerçekleştirildiği vilayet. Aksaray, dünyada demir-bakır ticare-

tinin ilk yapıldığı yer. Tarım ve hayvancılığın ilk yapıldığı, ilk buğ-

day tohumunun atıldığı yer Aksaray’dır. Yani tarih, tarım, sanayi 

ve turizmiyle, dört önemli sektörüyle gelişmekte olan ve değişen 

dünyada gelişen Türkiye'nin parlayan yıldızı olma yolunda bir Ak-

saray var. Başta Sayın Valimiz, Rektörümüz ve Belediye Başkanı-

mızın da markalaşma yönünde çalışmalarıyla birlikte şehrimizde 

hakikaten markalaşma yönünde çok büyük emek ve gayretler var. 

Ben, bu vesileyle, emeği olan herkese çok teşekkür ediyorum. 
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Borsayı söylediniz az önce. Borsacılığın esas görevi, üreticinin 

ürettiği ürünü getirip tüccarla buluşturmasında hakem görevi üst-

lenmektir. Fakat biz, Aksaray Ticaret Borsasında, borsacılığın yanı 

sıra, tarımsal ürünlerin pazarlanmasından tutun da sofraya varana 

kadar olan aşamada hep yer aldık, bundan sonra da yer alacağız 

inşallah.  

 

Tabii, burada markalaşma deyince, Aksaray tarım şehri; insanları-

mızın istihdamının yüzde 75’i tarımsal alanda, yüzde 15’i sanayi 

sektöründe, yüzde 5’i diğer sektörlerde olmak üzere Aksaray’da 

bir potansiyel hâkimdir. Burada tarımı sadece karnımızı doyurmak 

için gıda üretimi olarak düşünmek hiçbir zaman doğru değil. Ta-

rım ve hayvancılık sanayinin de altyapısını oluşturmaktadır. Kaldı 

ki ilimiz Aksaray’da şu an bacası tüten fabrikaların yüzde 80’ine 

yakını tarıma dayalı sanayiyle kendilerini geliştirmiş ve güçlendir-

miş, bu manada pazar bulmuşlardır. 

 

Ahmet Başkanım az önce markalaşma konusunda tescil başvuru-

larından bahsetti, coğrafi işaretlemeden bahsetti. Sadece bizim 

Aksaray Ticaret Borsası olarak tescil başvurumuz, yani coğrafi işa-

retleme başvurumuz 8 adettir. Geçtiğimiz hafta içerisinde bir ta-

nesinin, yani kabak çekirdeğinin coğrafi işaretini tescillettik, bu-

gün de basına tevafuk oldu, ilan ettik. Bugün itibarıyla en değerli 

kabak çekirdeğinin Aksaray’da üretildiğini söyleyebiliriz. Tuz Gölü 

havzasında olmamızdan dolayı, içerisinde çok sayıda endemik 
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bitkinin de yer aldığı alüvyonlardan beslenen, aroması çok yük-

sek, içindeki mineral ve vitamin değerleri ve proteinine varana 

kadar yüksek değerde bir kabak çekirdeğinin tescilini yaptırdık. 

Geçtiğimiz haftalar içerisinde Eşmekaya koyun yoğurdumuzun da 

tescilini yaptırdık, onu da önümüzdeki hafta içerisinde açıklayaca-

ğız. İsimlerini vermeyeyim, 4 tane projemiz de ilana çıktı, inşallah 

onları da en kısa zamanda Aksaraylı hemşerilerimizle paylaşaca-

ğız. 

 

Aksaray Ticaret Borsamızla, şehrimiz, 420 bin hektarlık tarım ala-

nında faaliyet göstermekle birlikte, 350 bin hektarı sulanabilir ara-

zi varlığına sahiptir. 1 milyon 100 bin tonluk şekerpancarı üretimi-

mizle Türkiye'nin şeker ihtiyacının yüzde 9’unu Aksaray karşıla-

maktadır. 250 bin tonluk arpa üretimimizle Türkiye ikincisi duru-

mundayız; bazen üçüncüsü, bazen birincisi oluyoruz, yıllar içinde 

değişkenlik göstermektedir bu. Yine 220 bin tonluk buğday üreti-

miyle bölgede en kaliteli buğdayı üreterek, borsalarda işlem gö-

rüp değer kazanmaktadır. Yine dünyaca ünlü, bölgemizin en 

önemli ihraç hammaddesi de olan yoncayla Türkiye'deki yem 

hammaddesinin büyük bir bölümünü sağlayan Aksaray, üretmiş 

olduğu yeşil bitki yoncayla iç piyasayı karşıladığı gibi, dünyanın 

en iyi yarış atlarının olduğu ülkelere; Fas, Tunus, Cezayir, Fransa 

gibi ülkelere de yonca ihraç ederek, yoncasını marka haline getir-

miş durumdadır.  

 

Tarım sadece kendi kabuğu içerisinde, köylüyü oyalayacak bir 

sektör olmayıp, tam aksine, üretip, ürettiği ürünü fabrikada de-
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ğerlendiren ve sanayinin altyapısını oluşturmakta en önemli göre-

vi gören unsurlardan biridir. Yaşadığımız pandemi sürecinde de 

görüldü ki, tarım ve hayvancılığın önemi hiçbir zaman yok sayıla-

maz; tam aksine, tarım ve hayvancılığı, yani gıdayı yöneten, dün-

yayı yönetecek bundan sonra. Biz de yapmış olduğumuz faaliyet-

ler ve sahip olduğumuz tarımsal potansiyellerle birlikte inşallah 

bundan sonra daha iyi bir konumda olacağız. Dünyada ülkeler 

yarışmıyor, şehirler yarışıyor. Aksaray olarak biz de üstlenmiş ol-

duğumuz tarımsal misyonumuzu en iyi şekilde yerine getireceğiz. 

Sayın Valimizin himayelerinde, il müdürlüklerimiz, üniversitemiz, 

en önemli ayağı olan Belediyemiz, hep birlikte bu işi inşallah ba-

şaracağız, Aksaray’ın bir marka şehir olduğunu dünyaya ispat 

edeceğiz.  Zaten Türkiye'de biliniyor, dünyada 11 bin yıllık geçmiş 

tarihe sahip en eski üç kentten birisiyiz; dünyada, Türkiye'de değil. 

Bunların hepsi önemli meselelerdir. 

 

Bu memlekette yaşamanın bir bedeli var, bu bedeli herkes sorum-

lu olduğu alanda ödemek zorundadır. Siz orada almış olduğunuz 

görevinizle, bizler burada temsil ettiğimiz kurum ve makamlarda 

bu bedeli ödeme gayreti içerisindeyiz. Ben, bu vesileyle, bu so-

rumluluğu taşıyan herkese çok teşekkür ediyorum. 

 

Bildiğiniz gibi, Aksaray, Türkiye'nin en az yağış alan 5 ilinden biri-

si. Aksaray’da tarımsal potansiyelimiz çok yüksek olmasına rağ-

men, geçtiğimiz yıllarda da yaşanan kuraklıktan, yağış azlığından 
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dolayı tarımsal manada çok zorlanıyoruz. Ama bugün hayırlı bir 

gelişme de oldu; inşallah… Bildiğiniz gibi, dış havzalardan su geti-

rilmesi konusunda, Sayın Valimizin himayelerinde, Belediye Baş-

kanımız, ama özellikle bu işi yakinen takip eden Sayın Vekilimiz 

Cengiz Aydoğdu’nun ciddi gayretleriyle… Kendisi henüz daha 

açıklama yapmadı, biz de o yapmadan açıklama yapmak istemi-

yorduk, ama önemli bir gelişme oldu. DSİ Genel Müdürlüğünde 

yapılan toplantıda, Tarım Bakanı da katıldı ve Aksaray’a ve Kuzey 

Konya tabir ettiğimiz Cihanbeyli-Kulu-Altınekin olmak üzere, bi-

zim Aksaray’ın da içerisinde olduğu Konya kapalı havzasına Kızılır-

mak’tan 500 milyon metreküp suyun aktarılması konusu çalışıldı. 

İyi bir gelişme bu. İnşallah bu suyun gelmesiyle birlikte, bölge-

miz… Şu anda Aksaray’ımızda yerüstü kaynağı olarak bir tek Ma-

masın Barajımız var. Mamasın Barajından gelen suyu Belediye iç-

me suyu olarak aldıktan sonra artan suyu tarımsal sulamada kul-

lanıyorduk biz. Fakat Belediyenin de elini rahatlatacak olan dış 

havzalardan su getirilerek şehrimize inşallah bu sorun giderilecek. 

Çünkü bu su projesi zaten bizim değil, cennetmekân Abdulhamid 

Han zamanında 3K Projesi diyerek yola çıkılan bir projeydi. 

 

Evet, ta o zaman varmış. Karasu’yu Kızılırmak’a, Kızılırmak’ı da 

Konya Ovası’na akıtacak bir proje. İnşallah, Valimiz, Belediye Baş-

kanımız, ama en önemlisi Sayın Vekilimiz Cengiz Aydoğdu’nun 

gayreti ve titiz takipleri sonucunda amacına ulaşmak üzere. Çok 

yakın zamanda da inşallah bu açıklanacak. Böylelikle bölgemiz 

makûs kaderini kıracaktır diye düşünüyorum. 
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Buradaki hazirunun hepsini en kısa zamanda Aksaray’a davet edi-

yorum. Aksaray’ımızda, Ticaret Borsamızda sizleri ağırlamaktan 

şeref duyarız.  

 

Ben, bu vesileyle, bana vermiş olduğunuz fırsattan dolayı çok te-

şekkür ediyorum, bu çalışmanın şehrimize ve ülkemize hayırlara 

vesile olmasını diliyor, saygılar sunuyorum. 
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Sayın Valime, Sayın Rektörüme, Sayın Belediye Başkanıma ve diğer bü-

tün katılımcılara öncelikle teşekkür ediyorum ve bu toplantının Aksaray 

için hayırlara vesile olmasını diliyorum. 

 

Konumuz patent ve markalaşma. Bunun için öncelikle, patentlerin, mar-

kaların bir şirketin toplam değeri içerisinde ne kadar değere sahip oldu-

ğuyla alakalı bir grafiğimiz var, onu göstermek istiyorum. Bu gerçekten 

de önemli bir grafik. Bunu bir değer olarak baz aldığımızda, şirketlerimiz 

için neler yapmamız gerektiğini ve patente, markalaşmaya ne kadar çok 

önem vermemiz gerektiğini görüyoruz, buna özellikle dikkat etmemiz 

gerekiyor. 

 

1970’li yıllarda yapılan araştırmalarda, bir şirketin toplam değeri içerisin-

de patent ve markaların, yazılımların, yani fikri hakların toplam değeri 

yüzde 5 civarındaydı. Ama 2000’li yıllara geldiğimizde, şu anda bu oran 

toplamda yüzde 90’lar seviyesine çıktı. Yani şu anda bir şirketin toplam 

değeri içerisinde, patent, marka, tasarım ve yazılımlar gibi gayri maddi 

mal varlıklarının toplam değeri yüzde 90 civarında. Geri kalan değeri ise 
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arsa, içerisindeki fabrikalar ve fabrikasının içerisindeki toplam makinele-

rin değeri olmuş oluyor. Yani her geçen gün toplam şirket değeri içeri-

sinde patent ve marka değerinin payı artmaya devam ediyor. 

 

Peki, patent neden önemli? Herkes patenti konuşuyor; bakanlarımız, 

Cumhurbaşkanımız sürekli katma değerli ürün üretmemiz gerektiğini 

söylüyor. Çünkü gerçekten de patent sayımız arttıkça ülkemizin toplam 

katma değerli ürün ihracatı da artmış olacak, aynı zamanda ülkemizin 

imajını da güçlendirecek. Patent sayısı fazla olan illerin, patent sayısı faz-

la olan üniversitelerin, patent sayısı fazla olan şirketlerin gerçekten de 

hem imajı artıyor, hem de pazar değeri artmış oluyor. Bu nedenle paten-

tin önemini bir kez daha vurgulamış oluyoruz. Yani hem sanayinin ve 

teknolojinin gelişimini teşvik ediyor patent sayısı, aynı zamanda bilimin 

gelişmesini teşvik ediyor ve hem de katma değerli ihracatın artmasına 

sebep oluyor. Bu nedenle patentin önemini her ortamda dile getirmemiz 

gerekiyor. 

 

Patent sayısının artması ülke içerisindeki toplam istihdam için de çok 

önemli. Burada basit bir grafik var. En son 2016 yılındaki yayınlanmıştı, 

sonrası henüz yayınlanmadı. Baktığımızda, örneğin Çin’in o tarihte 1 mil-

yon 300 bin tane patenti vardı; ama şu anda tabii ki 2 milyona yaklaştı 

Çin’in yıllık patent sayısı. Toplam işsizlik oranı yüzde 4 civarındaydı. 

Amerika, Japonya, Güney Kore’ye baktığımızda, sayıları görüyorsunuz. 

Ülkemizde de o zaman toplam 11 bin civarında patent ve faydalı model 

vardı, işsizlik oranı da yüzde 12 civarında. Gerçekten de toplamda 1 mil-

yon patenti aşıp ve yıllık patent sayımızı 100 binlere çıkarttığımızda, top-

lam istihdam oranının da arttığını ve işsizliğin düştüğünü göreceğiz. Bu 
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şekilde, patent sayısının toplamda istihdam oranını artırdığını, yani işsiz-

lik oranıyla ters orantılı olarak hareket ettiğini görebiliriz. 

 

Patent sayısının çok olması aynı zamanda ülkelerin lisans gelirinin de 

artmasına sebep oluyor. En son 2014 yılında, TÜSİAD, fikri mülkiyet hak-

larının ticarileşmesine dair bir rapor yayınlamıştı; burada mesela 1 yılda 

elde edilen toplam gelir 240 milyar doların üzerine çıkmış. Yani sadece 

lisanslardan elde edilen, yani patentlerin kiralanmasıyla elde edilen top-

lam lisans geliri 200 milyar dolardan fazla. Bu her geçen gün artıyor. 

Çünkü bir firma tabii ki binlerce patente sahip olabilir, ama başka firma-

ların da patentine ihtiyaç duyabiliyor kendi üretimlerinde ve o firmalara 

lisans parası ödemeye devam ediyor. Bu nedenle, patent sayısı arttıkça, 

özellikle ticarileşebilen patent sayısı arttıkça, hem Aksaray’ımızın, hem 

de ülkemizin de bu konudaki geliri artacaktır.  

 

Örneğin, geçen sene ülkemizin patent birincisi Turkcell oldu. Daha önce 

Arçelik’ti; geçen sene, 2020 itibarıyla, 557 adet patent başvurusuyla 

Turkcell firması Türkiye'de patent lideri oldu. İlk üçe baktığımızda, birinci 

Turkcell, 557 adet patent başvurusu yaptı. İkinci Arçelik 218 adet ve 

üçüncü sıradaki Mercedes Benz firması, Aksaray’da da fabrikası olan 

Mercedes Benz firması da 177 adet patent başvurusu yaptı. Eğer Merce-

des Benz firması patentleri Aksaray’daki firması üzerine yapmış olsa, Ak-

saray şu anda ülke çapında dereceye girecekti aslında, bunu da hatırlat-

mış olayım. 

 

Türkiye Patent Hareketi Platformu olarak hedefimiz, ülke çapında farkın-

dalık çalışmalarıyla ülkemizin 2029 yılına kadar 1 milyon patente ulaş-

masını sağlamak, öyle bir hedefimiz var. Bunu her ortamda dile getirme-

ye çalışıyoruz. 2029’u seçmemizin sebebi de şu: Ülkemizde patent kanu-
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nu olarak nitelendirebileceğimiz ilk kanun 1879 yılında kabul edilmişti. 

Bu kanunun kabul edilişinin 150. yılı olan 2029 yılında inşallah hep bera-

ber 1 milyon patent sayısına ulaşmış oluruz diye düşünüyorum, bunu 

hedefliyoruz.  

 

Daha önce, mesela Amerika Birleşik Devletleri 1911’de 1 milyon patent 

sayısına ulaşmıştı. 2022 yılında 10 milyon patente ulaşmayı hedefliyor-

lardı; ancak, bu hedefe 4 sene önce, yani 2018 Ağustos ayında ulaşmış 

oldular. Biz de inşallah en kısa zamanda 1 milyon patente ulaşmış olu-

ruz. Başka ülkeler de var, 1 milyon patent sayısını geçmiş olan. Mesela 

Çin var, Güney Kore var, Japonya var, Almanya da bu sayıyı geçti, İngilte-

re ve Fransa da 1 milyon patent sayısını geçen ülkeler arasında. Biz de, 

dediğim gibi, 2029 yılında bunu gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Şu anda 

toplamda patent sayımız, 1879 yılından, yani Osmanlı Devleti’nden bu-

güne kadar, 2021 yılı Şubatı dâhil olmak üzere, 278 bin 875 adet, yani 

toplam patent ve faydalı model sayımız 278 bin 875. 1 milyon patente 

ulaşmak için, ülke olarak, bu geri kalan 8 yıllık süre zarfında 721 bin adet 

patent yapmamız gerekiyor. Hep beraber bu hedefe ulaşabiliriz diye 

düşünüyoruz. 

 

Bizim sektörümüzün, yani patentle ilgilenenlerin bir hedefi var tabii ki; 

patentle kazanan mucitlerin sayısının artması, patentle kazanan şirketle-

rin, patentle büyüyen şirketlerin artması. Mesela yakın zamanda öne 

çıkan bir şirket var, BioNTech, Türklerin Almanya’da kurduğu bir şirket, 

kurucuları Türk, Covid aşısıyla çok hızlı büyüdü. Bu örneklerin çoğalması-

nı, Türkiye'de bunun örneklerinin çoğalmasını görmek istiyoruz. 
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Yine aynı şekilde, patentle büyüyen ülkeler. Mesela en son gördüğümüz 

ülkelerden birisi Güney Kore. 1960’lı yıllarda Türkiye'nin gayrisafi milli 

hâsılasının yarısı kadardı gayrisafi milli hâsılası, şu anda tek başına Sam-

sung’un ihracatı bile bizi geçmiş durumda. O yüzden, patentle büyüyen 

ülkeler arasına Türkiye olarak biz de girmek istiyoruz. 

 

Peki, 1 milyon patent sayısına ulaşabilir miyiz? Gerçekten de bu patent 

sayısına ulaşabilme potansiyelimiz var. Şu anda ülkemizde 1.5 milyonun 

üzerinde şirket var, limited ve A.Ş. olmak üzere. Baktığımız zaman, 100 

binden fazla fabrika düzeyinde sanayicimiz var. Şu anda, okuduğum ka-

darıyla, sadece Aksaray Organize Sanayi Bölgesinde bunların 242 tanesi 

faaliyette. Gerçekten bunların hepsi çok büyük fabrikalar. Örneğin, Aksa-

ray Organize Sanayi Bölgesindeki her fabrika sadece yılda 1 tane patent 

yapmış olsa, sadece Aksaray’da bile 250 civarında patent yapılmış ola-

cak. 2 milyondan fazla esnafımız var Türkiye'de, 1 milyondan fazla mü-

hendisimiz var, 204 tane üniversitemiz var. Milyonlarca gencimizi, tekno-

parklarımızı, tasarım ve Ar-Ge merkezlerimizi de dikkate aldığımızda, bu 

geri kalan 8 yıllık zaman süresinde 1 milyon patente ulaşmamamız için 

hiçbir sebep yok. İnşallah hep beraber öyle bir tören düzenlemeyi de 

hedefliyoruz. Yani o zamanki Cumhurbaşkanımız kim olursa, Bakanımız 

kim olursa artık, 1 milyonuncu patentin belgesinin verildiği bir tören 

hayal ediyoruz. Özellikle İstanbul’un fethi olan 29 Mayısta böyle bir töre-

ni düzenlemeyi hayal ediyoruz. İnşallah bu hedefin gerçekleştiğini hep 

birlikte görmüş oluruz. 

 

Aksaray’da 2020’de toplamda 4 faydalı model, 13 tane patent yapılmıştı. 

Ama biz bu sayıyı az buluyoruz Aksaray’ımız için. Çünkü biraz önce bah-

settiğim gibi, sadece Organize Sanayi Bölgesindeki 242 fabrikamız bile 

yılda sadece 1 tane patent/faydalı model yapmış olsa, Aksaray’ın yıllık 
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patent sayısı 250 civarında olmuş olacak. Bu nedenle, çok kısa bir za-

manda Aksaray’ımızda da patent seferberliğinin başlatılması gerektiğini 

düşünüyoruz.  

 

Gördüğünüz gibi, marka sayıları gerçekten de iyi, 292 tane marka yapıl-

mış. Ama Aksaray’daki toplam şirket sayısına baktığımızda, sadece ge-

çen sene kurulan 500 taneden fazla şirket olduğunu biraz önce okudum. 

Yani sadece bu şirketlerin her birisi bir marka olmuş olsaydı, 2020’de 

toplam 500’den fazla marka olurdu. 

 

Yani gördüğümüz kadarıyla, aslında Aksaray’ımızda patent ve markalaş-

mayla alakalı gerçekten çok çalışmaya ihtiyacımız var. Bu konuda bu 

toplantının bir vesile olmasını düşünüyorum. Açıkçası, Valiliğimizin, Bele-

diyemizin düzenlediği Marka Şehir Aksaray Çalıştayını da dinledim, bu 

da güzel bir çalışma. En kısa zamanda Aksaray’ımızın markalaşacağını da 

düşünüyorum, marka şehir olacağını düşünüyorum. 

 

Sadece Organize Sanayide 242’den fazla fabrika olduğunu söyledim. 

Ama en azından Aksaray’ımızın 2021 yılı için bir hedef koyması gerekti-

ğini düşünüyorum, bu hedefin de 100’den aşağı olmaması gerektiğini 

düşünüyorum. Yani bir hedef konulursa, belki bu hedef bazında böyle 

bir şeye ulaşabiliriz diye düşünüyorum. 

 

Bir de şunu hatırlatmak istiyorum: Özellikle yurtdışında görüyoruz, bü-

yük şirketlerin, fabrikaların birçoğu girişlerinde binlerce patentlerini ser-

giledikleri patent duvarları oluşturuyorlar. Bizim ülkemizde de, üniversi-
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telerimizde de, organize sanayi bölgelerimizdeki fabrikalarımızda da 

böyle yüzlerce, binlerce patentin sergilendiği patent duvarlarının olması 

çok güzel olacaktır. Özellikle işçisinden mühendisine kadar, bütün üst 

yönetimine kadar bir patent hedefi verilirse, bu şekilde bir algıyla, bir 

farkındalıkla, üniversitelerimizin de, sanayicilerimizin de patent algısı 

artacaktır ve patent sayısı hızla artacaktır.  

 

Mesela ülkemizde 2009 yılında yapmış olduğumuz bir araştırmada, o 

zaman 143 üniversitemiz vardı ve sadece 28 tane patent başvurusu var-

dı. Ama 2021 yılına geldiğimizde, üniversitelerin toplam patent sayısı 5 

binden fazla şu anda. Bu da gerçekten bizim için büyük bir gelişme, ül-

kemiz için büyük bir gelişme. Ve bu sayı her geçen artmaya devam edi-

yor. Aksaray Üniversitesi de aynı şekilde; Sayın Rektörüm 12 tane patent 

başvurusu yaptıklarını, 6 tane de mevcut patentleri olduğunu söyledi. 

10’dan fazla mühendislik fakültesi var, Tıp Fakültesi ve diğer fakülteler 

de devreye geçtiğinde belki de sadece Aksaray Üniversitesinin yıllık 

100’den fazla patent yapacağını düşünüyorum. 

 

Bir de şunu hatırlatmak istiyorum: Aksaray özelinde, üniversitemizin de 

katkılarıyla ve özellikle Organize Sanayi Bölgesiyle birlikte patentle ala-

kalı farkındalık çalışmaları yapıldığında, gerçekten de Aksaray’da sanayi-

nin 200’den fazla patent yapması çok kolay olacaktır. Biz de Türkiye Pa-

tent Hareketi olarak bu konuda her türlü yardıma hazırız. Covid süreci 

biraz yavaşlayınca, salon toplantıları yapılmaya başlanınca özellikle yüz 

yüze eğitimler düzenlemek istiyoruz Aksaray’ımızda. Bu konuda da sö-

zümüz var.  

 

Yani Aksaray’da bu şekilde farkındalık çalışmaları arttıkça, Türk Patent’in 

de dokümantasyon biriminin kurulacağı söylenmişti biraz önce, hem 
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üniversitemizin, hem Ticaret Odasının içerisinde, bunlar da olduktan 

sonra Aksaray’da 2021 yılının gerçekten de patent ve markalaşma anla-

mında hedefine ulaşacağını düşünüyorum. 

 

Covid sürecinde öne çıkan bir site vardı, bunu da söylemek istiyorum. 

www.covidinnovations.com isminde bir site var, Covid sürecinde insanla-

rın işine yarayan pek çok yeni inovasyon yapıldı, bunları da katılımcıları-

mız izleyip görebilirler. Ve bir de WIPO’nun, yani Uluslararası Patent Ofi-

sinin bir derlemesi var. Yani Covid sürecinde yeni bir ürün üretmek iste-

yen herkes bu bilgileri inceleyip buradan faydalanabilir. Özellikle ne tür 

tıbbi malzeme ya da… Örneğin Aksaray’ın sağlıkla alakalı da, turizmle 

alakalı da bir planı olduğu söylendi, özellikle sağlıkla alakalı bir merkez 

olacağı söylendi. Sağlıkla alakalı üretim yapmak isteyenler bu patent 

linklerine girip bunları inceleyebilirler. Katılımınız için tekrar teşekkür 

ediyorum. 
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Sayın Valim, değerli katılımcılar; hepinizi şahsım ve Bakanlığım 

adına sevgi ve saygıyla selamlayarak sözlerime başlamak istiyo-

rum. 

 

Tabii, benden önceki çoğu konuşmacı, Sayın Valimiz, Rektörümüz, 

Belediye Başkan Yardımcımız, Hamit Başkanımız, Ahmet Başkanı-

mız pek çok şeyden bahsettiler. Ben de farklı bir boyuttan bak-

mak istiyorum patent konusuna. Ki bizim Bakanlığımızı da ilgilen-

diriyor. 

 

Tabii, patent, bu global dünyadaki büyük rekabet ortamında şa-

hısları ve şirketleri koruyan bir belgedir. Bu belgeyi alan şirketler 

dünyayla daha rahat rekabet edebilecektir. 

 

Ülkemizde de son yıllarda, özellikle son 10 yılda patent çalışmala-

rında çok büyük gelişmeler yaşandı. Az önce Başkanımız rakamları 
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da söyledi, rakamlar da onu gösteriyor. Ben şöyle bir şeyden bah-

sedeyim: Özellikle 2020 yılında çok büyük bir atak yapıldı ve dün-

yada 22. sıradaydık patent başvuru sıralamasında, şu anda 12 ya 

da 13. olmamız lazım. Peki, bu yeterli mi? Tabii ki yeterli değil. 

Bizim hedefimiz, en kısada sürede ilk 10’a girmek patent başvuru-

sunda. Ama ben şöyle bakıyorum: Sadece patent başvurusundan 

ziyade, elde ettiğimiz patentlerin üretime dönüştürülmesi, ticari-

leşmesi de gerekiyor. Çünkü ticarileşme olmadığı zaman, raflarda 

kalan bir patentin ülkemizin teknolojik gelişimine ve katma değer 

üretimine bir faydası olmaz diye düşünüyorum. 

 

Tabii, patentten sonra marka çalışması geliyor. Şehirlerin markası 

derken, ben şöyle bakıyorum, biraz da ondan bahsedeyim: Şehir-

lere neden insanlar gelmek ister? Cazip bir merkez olacak ki turist 

olarak gelsin veya uzun süre orada yaşamak istesin. O yaşama 

isteklerini gerçekleştirecek bir ortam var mı, şehir onun taleplerini 

karşılıyor mu, bu çok önemli. Bunun için de, hakikaten, Aksaray 

Belediyemiz olsun, diğer STK’lar olsun büyük çalışmalar yapıyor. 

Son yıllarda da Aksaray’ımız, hakikaten, yerleşim düzeni bakımın-

dan olsun, diğer bakımlardan olsun, sanayiyle birlikte toplumsal 

yaşam biraz daha aktif hale geçti. Tabii, pandemi sürecinde biraz 

kısıtlansa da inşallah bundan sonra daha aktif hale geçecek. Üni-

versitemizin hayata geçmesiyle, 15 yıllık bir serüvenin sonunda 

öğrenci sayısı arttı; bu, kültürün gelişmesine de katkı sağlıyor. Son 
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yıllarda, 3-4 yıl önce Tıp Fakültesinin kurulması da ayrı bir avantaj 

oldu Aksaray’ımız için.  

 

Ülkemizde, patent olsun, marka olsun, diğer sınai mülkiyet hakları 

olsun, bunlar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından tescil-

lenmekte. Tabii, bunlar tescillenirken, az önce Rektörümüz de 

bahsetti, patent sayısı olarak 2021’de 100’e nasıl ulaşacağız? Sa-

yın Rektörümüzün de bahsettiği gibi, üniversitemizde başvurular 

yapıldı, şu anda onay aşamasında. OSB’nin üçüncü gelişim alanı-

nın da dolmasıyla birlikte… Aksaray’ımızda, şu anda söylemeye-

yim, ama yeni bir OSB kurulma çalışmaları, Sayın Valimizin de tali-

matlarıyla İl Müdürlüğümüz tarafından yürütülüyor şu anda. O da 

kurulduğu zaman Aksaray’ın vitrininin daha farklı olacağını düşü-

nüyorum ben. Bu konuda Sayın Valimize, tüm yöneticilerimize 

teşekkür ediyorum. 

 

Diğer taraftan, Rektörümün bahsettiği teknokent kurulması duru-

munda, tabii, dışarıdaki teknokentlerde çalışan firmalarımız var şu 

anda, 4-5 tane büyük firma var ki, buraya gelip burada çalışmala-

rını yapmak istiyorlar. Bundan dolayı da patent sayısının daha da 

hızlanacağını ümit ediyorum. 

 

Diğer bir nokta, Aksaray adına bir temennim: Yerli arabamız olan 

Togg devreye girdikten sonra, Aksaray’ın da buradan bir pay al-

masını, daha fazla pay almasını; bu konuda, patent çalışması ol-

sun, üretim noktasında olsun, büyük bir pay almasını temenni 
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ediyorum. Bu noktada Hamit Başkanımıza, Cüneyt Başkanımıza, 

Ticaret ve Sanayi Odası yöneticilerimize, Sayın Valimize çok iş dü-

şüyor. Bunun için girişimler yaptıklarını da biliyorum. İnşallah bu 

noktada iyi sonuçlar alacağımızı da düşünüyorum. 

 

Diğer taraftan, Sayın Rektörümüzle birlikte, kamu-üniversite-

sanayi işbirliği noktasında yürüttüğümüz çalışmalar var, 6-7 yıldır 

yürütüyoruz. Ama o noktada biraz özeleştiri yapmak gerekiyor 

diye düşünüyorum; hem Bakanlığımız adına, hem üniversite ve 

hem sanayi adına. Çünkü biraz yavaş gidiyor, bu noktada daha iyi 

adımlar atmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu da çok önemli. 

Özellikle teknokentin kurulmasıyla birlikte bu adımların daha da 

ileri gideceğini düşünüyorum. 

 

Konuşmama son verirken, böyle bir organizasyonda emeği geçen 

tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla selamlıyo-

rum. 
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Bizden önceki konuşmacıların ilimizdeki sınaî haklar noktasında 

çok ciddi tespitleri oldu; gerek Hamit Başkanımın, gerek Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkan Vekilimiz Ahmet Bey’in. Sayın Rektörümüz, 

Sayın Valimiz ve Sayın Belediye Başkan Yardımcımız da ana hatla-

rıyla ilimizdeki markalaşma serüvenini anlatmaya çalıştılar.  

 

Aslında, markalaşma deyince, ilimizde ya da ülkemizde sadece 

ürün odaklı değil ya da sadece hizmet odaklı değil, şehirlerin ara-

sındaki rekabetlerden kaynaklı markalaşma da oldukça önemli.  

 

Aksaray’ımız, özellikle üç sacayağından bahsedersek, tarım, turizm 

ve sanayi noktasında çok ciddi potansiyeli olan bir şehir. Yani bir 

tarafta Hasan Dağı’yla, bir tarafta UNESCO Dünya Kültürel Miras 

Listesinde içerisinde yer alan Tuz Gölü ve yine dünyanın ikinci bü-

yük kanyon vadisi olan Ihlara Vadisi’yle, ayrıca dünyanın en büyük 

Selçuklu kervansaraylarından biri olan Sultanhanı Kervansarayı 
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başta olmak üzere -ki tarihi İpek Yolu güzergâhı içerisinde yer 

alıyor ilimiz- Yüksek Kilise’den tutun da burada sayamayacağım 

miktarda ören yerlerimiz ve tarihi-turistik potansiyeli olan nokta-

lar var Aksaray’da. Yine Ticaret Borsası Başkanımız açıkladı, özel-

likle bitkisel üretimde Türk ekonomisine yıllık 6.1 milyar TL’lik bir 

destek sağlayan tarım potansiyeli var. Ve istihdamda olduğu gibi, 

tarımda da, çerezlik kabak çekirdeği, ayçiçeği, yonca, şekerpancarı 

başta olmak üzere birçok üründe Türkiye'de ilk 10’un ve bitkisel 

üretim açısından ilk 20’nin içerisinde yer alıyor. Aynı durum Orga-

nize Sanayi Bölgemizde ve sanayimizde de devam ediyor. Gerek 

Organize Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren firmalarımız, gerek-

se OSB dışında faaliyet yürüten firmalarımız. Özellikle ulusal ve 

uluslararası ölçekteki firmalarımızın kabiliyetleri, küçük ve orta 

ölçekteki firmalarımız açısından da çok iyi bir rol model oluyor. 

 

Şehrimizde ciddi bir sinerji var; Valimizle, Belediye Başkanımızla, 

milletvekillerimizle, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, işve-

ren ve sektörün bütün temsilcileriyle. Ve son dönemde sınai mül-

kiyet hakları noktasında; markalaşma, tasarım, patent başta olmak 

üzere, Ar-Ge, inovasyon noktasında da bir bilinç oluştu. Bugün de 

Adres Patent olarak burada böyle bir toplantı düzenlediniz. Bir 

kez daha Yönetim Kurulu Bakanımız Ali Bey’e teşekkür ediyorum.  

Aksaray’ın markalaşması, Aksaray sanayisinin Türk ekonomisine 

ve ihracatına katkısı noktasında önemli bir çalışma. Bu yönüyle bu 
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çalışmayı önemsiyoruz. İnşallah, Ticaret ve Sanayi Odamızın, Tica-

ret Borsamızın da işbirlikleri içerisinde -ki önceden bunun adımla-

rını atmışlardı- bu çalışmaların devamı gelecektir. 

 

İlimizde ulusal ve uluslararası ölçekteki firmalarımızın Aksaray’da 

Endüstri 4.0 ile entegre olduğunu gözlemliyoruz. Tamamıyla ku-

rumsal yapıda olmaları, az önce ifade ettiğim gibi, küçük ve orta 

ölçekli firmalar açısından da önemli. Fakat KOBİ’lerimizin de bu 

noktada, patent noktasında adımlar atması gerekiyor. 

 

Pandemi sürecinde, dijitalleşmeyle birlikte, bilgi teknolojileri ve 

dijital alanda işçi ve işveren tarafında yeni bir gereksinim doğ-

muştur. İleriye matuf olarak alanımızı ilgilendirdiği için belki de 

teknolojik işsizlik kavramı gündeme gelecektir. Yani artık gelece-

ğin meslekleri gündeme geldiği için, işçi ve işverenlerimizin bunu 

ayrı bir başlık olarak gündeme alması gerekiyor. Hem pandemi 

sürecindeki dijitalleşme, hem Endüstri 4.0, gerek üretim süreçle-

rinde, gerekse hizmette bu kavramları gündemimize daha belirgin 

bir şekilde soktu. Bugün Türkiye'de, sizlerin de öncülüğünde yü-

rütülen 1 milyon patent hedefine Aksaray olarak ciddi bir katkı 

sunulması hedefleniyor kurum ve kuruluşlarımızca. Ama marka, 

patent, tasarım, inovasyon, e-ticaret, dış ticaret kavramlarının, az 

önce ifade ettiğim gibi, gündemimizde olması önemli.  

 

Sayın Rektörümüz ifade ettiler, teknoloji geliştirme merkezi ve 

ileriye matuf olarak teknoparkla birlikte, sınai mülkiyet hakları 

noktasında düzenlenecek programlarla birlikte, inşallah hem bu 
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bilinç oluşacak, hem de Endüstri 4.0 noktasında zihni bir altyapı, 

gerek sanayimizde, gerek tarımda, gerekse turizmde marka değe-

rimizi daha da artıracaktır. 

 

Tabir yerindeyse, dijital çağı ve küresel ölçekteki rakiplerimizi de 

göz önünde bulundurarak hazırlık içerisinde bulunmamız gereki-

yor. 

 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi, E-90 karayolu üzerinde ve 578 

tane parsel mevcut olup, bu 578 parselin tamamı da, Valiliğimizin, 

Belediyemizin ve Ticaret ve Sanayi Odası ile Ticaret Borsasının ön-

cülüğünde, yatırımcılar tarafından ciddi ilgi gördüğü için tamam-

landı. 

 

Bilim ve Teknoloji İl Müdürümüz Refik Bey az önce ifade ettiler, 

inşallah, yine az önce saydığımız paydaşların da girişimleriyle, mil-

letvekillerimizin de girişimleriyle, ilçelerimizde organize sanayi 

bölgelerinin kurulması hedefleniyor, daha doğrusu bu konuda 

ciddi çalışmalar var. Aksaray’daki Organize Sanayi Bölgesindeki 

parsellerin yatırımcıları, İstanbul'daki desantralizasyondan kay-

naklı olarak, Aksaray’ın tercih edilen bir nokta olmasını sağladı. 

Yani konuşmalar içerisinde vardı, LC Waikiki üç tane büyük şehre 

rağmen Aksaray’ı tercih etti. Çünkü Aksaray’ın bir taraftan Mersin 

Limanına yakınlığı, bir taraftan Ankara, Konya, Kayseri gibi ham-
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madde ihtiyacını karşılayabileceğimiz güçlü OSB’lerin arasında yer 

alışı, tarihi İpek Yolu kavşağında yer alması nedeniyle o avantajı 

halen koruyor; ulaşım açısından oldukça önemli, birçok şehrimize 

1-2 saat mesafede yer alıyor. Bu açıdan güçlü bir Organize Sanayi 

Bölgemiz var. Ve yine Organize Sanayi Bölgemiz 5. teşvik bölge-

sinde. İlçelerde açılması halinde, yeni teşvik yasasıyla birlikte 6. 

teşvik bölgesi imkânlarından yararlanacaktır. Yani ülkemizin en 

doğusunda en yüksek standarttaki teşvik oranı neyse Aksaray’ı-

mızda da o teşvik oranları uygulanmakta. 

 

Pandemi sürecine rağmen az önce istihdamdaki başarıdan bahse-

dildi. Hakikaten de, gerek Sayın Valimiz Hamza Aydoğdu, gerek 

Belediye Başkanımız ve yine Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Bor-

sası, KÜSİ, Bilim Teknoloji, KOSGEB, Ahiler Kalkınma Ajansı, OSB 

Müdürlüğü, dediğim gibi, ciddi bir sinerji var şehirde. Biz bu top-

lantıyı bu açıdan önemsiyoruz ve bu sinerjinin sahada yansıması 

şu şekilde oldu: 2020 yılı içerisinde, tüm paydaşlarımızın, kurum 

ve kuruluşlarımızın desteğiyle 5320 kişi işe yerleşti. Her geçen gün 

sigortalı sayısı artıyor, her geçen gün mesleki deneyim ve tecrübe 

kazanıyorlar. Sadece bir firmamızda geçmişten bugüne 2 bin kişi-

nin mesleki deneyim ve tecrübe kazandığını gözlemliyoruz.  

 

Dünyada tedarik merkezleri değişiyor. Özellikle Türkiye'nin önem-

li bir adres olduğunu görüyoruz ve Türkiye'de de Aksaray’ın belirli 

sektörlerde tercih edilen bir alan olduğunu görüyoruz.  
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Geçtiğimiz gün rakamlar açıklandı, büyüme rakamları noktasında 

ülkemizin son durumu şu: Son çeyrekte 5.9 büyüyen bir Türkiye 

var. Yine 1.8 oranında 2020 yılı içerisinde bir büyüme gerçekleşti. 

Bu büyümelerin temelinde bir taraftan tedarik merkezlerinin yö-

nünün değişmesi, bir taraftan da Avrupa'da üretimin durması var. 

Ama bizim temennimiz, bu büyümenin sürdürülebilir olması, kat-

ma değerinin yüksek olması; markalaşma, tasarım ve sınai mülki-

yet hakları noktasında da firmalarımızın kurumsallaşması. Tabir 

yerindeyse, gerek markalaşma ve gerekse tasarım noktasında fir-

maların kabiliyetleri bu sürdürülebilirlikleri sağlayacaktır. 

 

Belediye Başkan Yardımcımız Tayfun Bey nüfus üzerine bir değer-

lendirme yapmıştı. Özellikle TÜİK’in geçtiğimiz hafta yayınlanan 

raporlarında da görüyoruz ki, son 5 yıllık dönem içerisinde yakla-

şık 40 bin kişilik bir nüfus artışı olmuştur Aksaray’da. Özellikle göç 

boyutunu değerlendirdiğimizde, TR71 bölgesinde yer alıyoruz. 

Yani Nevşehir, Niğde, Kırşehir, Kırıkkale ve Aksaray illerinin oluş-

turduğu TR71 bölgesinde. Hem istihdamda birinci sıradayız, hem 

işsizliğin ortalamasını düşüren iller arasındayız. Bu yönüyle de 

göçlerin istihdam odaklı olduğunu gözlemliyoruz. Ticaret ve Sa-

nayi Odası Başkan Vekilimiz Ahmet Bey de söylemişti, burada is-

tihdam odaklı göçler söz konusu. 

 

Tabii, LC Waikiki’nin burada açılacak olması önemli. İlimizde yatı-

rım yapmış olan dünya devleri burada. Bir taraftan Mercedes, Bri-
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sa, Sütaş, Doğuş, Eroğlu Giyim gibi tanınmış firmalar; Aemot, My-

silo, Altuntaş, Ağaçlı gibi dev firmalar var.  

 

Ana hatlarıyla özetlersek; ülkemizde yılda 30 milyon parça üreten 

bir tekstil firması var. Dünyada üretilen her 10 kot pantolonun 3’ü 

ya da 4’ü Aksaray’da üretiliyor. Benzer şekilde, her ihraç edilen 10 

kamyonun 7’si yine Aksaray’da üretiliyor. Yine dünyada üretilen 

her 10 kamyonun 4’ü Aksaray’da üretiliyor.  

 

Az önce sunumlarda Türkiye Patent Hareketi Derneği Başkanı Ali 

Çavuşoğlu özetlemişti, hakikaten de bir firma 100 binin üzerinde 

patent üretiyor; örneğin Siemens gibi dünya devleri. Bizim de ar-

zumuz, bu startla, inşallah Aksaray’da patent, markalaşma ve ta-

sarım bilincini daha köklü hale getirmek. KÜSİ Platformu olarak, 

Valiliğimiz öncülüğündü bu çalışmalarımızı gerçekleştiriyoruz; Bi-

lim Teknoloji Müdürümüzle, KOSGEB’imizle, Ahiler Kalkınma 

Ajansımız, OSB’miz ve üniversitemizin temsilcileriyle. 

 

Cümlelerimi şöyle toparlayayım: Ben bugün bu toplantıya biraz 

gecikmeli katıldım; daha doğrusu tam vaktinde geldim, ama Or-

ganize Sanayi Bölgesindeydim, bir tekstil firmasını ziyaret ettim. O 

ziyarette, yabancı bir ülkenin ordusuna kıyafet diken bir işyeriydi, 

işverene dedim ki, “Siz bunu ne kadara mal ediyorsunuz?” Dedi ki, 

“74 dolara bunu satıyoruz.” Yani hem kumaş, hem tasarım, hem 

dekorasyon, hepsi içerisinde, işçilik de içerisinde. “Peki” dedim, 

“Sizden alan firma bunu ne kadara satıyor?” Dedi ki, “450 dolara.” 

Yani nereden baksanız 400 dolarlık bir fark var. 
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Başka bir örnek: Mercedes. Burada Mercedes’e bağlı, onunla bir-

likte çalışan 30’a yakın firma var, tedarikçi firmalar, bu firmalardan 

birini ziyaret ettim. Burada bijon üretimi gerçekleştiriyor bu ziya-

ret ettiğim firma. Çok yoğun emek gerektiren bir iş. Yaklaşık 3 

saat boyunca fabrikayı ziyaret ettik. Cidden çok meşakkatli bir sü-

reç. Günün sonunda üretilen bijonlar, bir bakıyoruz, İtalyan ya da 

Alman bir firmanın etiketiyle satışa hazır hale geliyor. “Ne kadara 

ürettin?” diyorum, 1 dolar gibi komik bir rakamdan bahsediliyor. 

Oysa o bijon Alman ya da İtalyan markası bir etiket aldığı zaman 

bu rakam 10 dolarları buluyor.  

 

Mesela Zara, H&M gibi firmaların, bakıyorsunuz, hiçbir suretle 

imalatları yok; ama bir ofisleri var, bu ofisler kanalıyla, kendileriyle 

birlikte çalışan, ama kendilerinin işçisi olmayan yüz binlerce kişi-

nin ürettiklerini sadece bir markadan dolayı çok ciddi rakamlara 

satıyorlar. 3 dolara ürettiğimiz bir ürünü dışarıya 300 dolara satı-

yoruz, 200 dolara satıyoruz. Bir bakıyoruz ki, Belçika’nın, Hollan-

da’nın milli takımının formasını diken kişiler var tekstil sektörün-

de. Tekstilde de burada ileride kümelenmeye yönelik bir çalışma 

var.  

 

Sözlerimi toparlamam gerekirse; hakikaten, Aksaray Organize Sa-

nayisine, Aksaray’ın tarımına, turizmine girdiğiniz zaman çıkamı-

yorsunuz. Çünkü Aksaray, markalaşma potansiyeli yüksek bir il. 

İnşallah İç Anadolu’nun da yükselen bir değeri, markası olacaktır. 

Sabırlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. 
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Öncelikle, böyle bir ortamı bizlere sağladığınız için teşekkür ede-

rim. Bu benim Aksaray’da 6. yılım. Daha önce İstanbul’da oturu-

yordum. Objektif olarak Aksaray’ın avantajlarını en iyi gören kişi-

lerden biriyim. İlk önce, biz ne yapıyoruz, biraz ondan bahsede-

yim. 

 

Biz elektrik motor üreticisiyiz. Altuntaş Grubu’na ait, Aemot Elekt-

rik Motor. Açılımı da Aksaray Elektrik Motorları diye geçiyor. Bu-

gün sanayide kullanılan elektrik motorları; pompa ve kompresör-

ler, imalat tezgâhları... Ve ben şöyle nitelendiriyorum: Sanayinin 

kalbi. Bugün motor olmasa hiçbir şey olmaz, sanayi durur. O yüz-

den de yaptığımız iş bizim için çok önemli, ülke için çok önemli. 

 

Şirket 1983 yılında Siemans tarafından kuruluyor, ama 2015 yılın-

da Altuntaş Grubu Aksaray’a bu şirketi getiriyor. Bizim şirketi bu-

raya getirmemizde iki tane amaç vardı: Bir, Türkiye'deki verimli 
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motor açığını kapatmak. İkincisi de, Türkiye'de üretilmeyen elekt-

rik motorlarını üretmek. Bu dediğimiz vizyon 2015’in sonlarına 

doğruydu ve 26 milyon avroluk bir yatırım yaptık buradaki fabri-

kamıza. Şu anda da 45 bin metrekarelik kapalı alandayız, 1.5 mil-

yon metrekarelik de açık alandayız. Yaklaşık 260 çalışanımız var.  

Açıkçası, bizim yaptığımız işin inceliği şuradan geliyor: Türkiye'de-

ki elektriğin yüzde 36’sını elektrik motorları tüketiyor. Aslında Tür-

kiye'nin en büyük ithalatı enerji kalemi ve bunun en başında da 

elektrik motorları geliyor. Bizim yaptığımız güzellik şu: Biz motor-

ları verimli yapıyoruz. Yani bugün sizin o şebekeden çekilen elekt-

riği yüzde 1, yüzde 2 oranında daha az nasıl tüketir diye bunun 

çalışmasını yapıyoruz ve 5 senede de iyi noktalara geldik. Bugün 

dünyanın global üreticilerine üretim yapıyoruz. Bunların ismini 

burada söylemeyeyim, ama çok büyük şirketler. Ve buradan da 

biz bir know-how alıyoruz. Bu know-how da bize birçok alanda 

yarıyor, bizim iş yapış şeklimizi değiştiriyor. 

 

Fabrikamız bütün prosesin üretildiği bir fabrika. Endüstri mühen-

disliğinin, makine mühendisliğinin, elektrik-elektronik mühendisli-

ğinin, herkesin bir alanının olduğu bir fabrika, dikey üretim dedi-

ğimiz. Çünkü ben aslında Çin’i bir model olarak alıyorum. Bugün 

Çin’e gittiğinizde görürsünüz -ki Almanya da öyle- oranın Anado-

lu’sunda bile dev gibi fabrikalar var. Çünkü en büyük şey istih-

dam. Ve Çin’in büyümesi 1980’lerden sonra hep sanayi atılımıyla 
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oldu. İlk önce fason üreterek başladı; ama sonra, bu işi öğrendik-

ten sonra, patent alarak, kendini geliştirerek, dünyanın… Şu an 

mesela rüzgar türbini üretiminde bir numara Çin. Yani şu an Çin’i 

devirmek belki mümkün değil, Avrupalı firmalar bile çok zor bir 

şekilde devirir. Bir numara. Birçok şeyi kendi içerisinde barındıra-

biliyor ve enstitüler kurdu. Aslında Çin burada bir model. Biz bunu 

model olarak almak zorundayız. 

 

Biz 2017’nin sonunda bir karar aldık; Türkiye'de üretilmeyen orta 

gerilim motor, rüzgâr türbini jeneratörü ve hidrojeneratör yatırımı 

yapma kararı aldık ve 2018’de de yatırımına başladık. Şöyle söyle-

yeyim: Sadece orta gerilim motor, Türkiye'de yıllık 110 milyon do-

lar bir ithalat kalemi ve bunun en büyük alıcısı, yüzde 50’si de ka-

mu. Bugün Devlet Su İşleri, İSKİ, Demir-Çelik İşletmeleri ve benze-

ri birçok kamu kuruluşu bu motorları kullanıyor ve yurtdışından 

alıyor. Peki, bu motorlar aslında çok böyle teknolojik mi? Evet, 

teknolojik. Ama 1800’lü ve 1900’lü yıllarda yapılmış. Türkiye niye 

yapmamış? Türkiye orada biraz gecikmiş. Aslında biz bile gecik-

mişiz. Ama bugün bu fabrikamızın Aksaray’da olması önemli. Niye 

önemli? Bugün ne İstanbul’da, ne Ankara'da böyle bir fabrika yok, 

hatta Avrupa'da bile sayılı fabrikalardan bir tanesi. Türkiye'nin ilk 

orta gerilim motor fabrikası. Bugün rüzgar türbini jeneratöründe 

220 adet yapmış bulunuyoruz ve global bir firmaya da teslim et-

tik. Bugün Türkiye'de rüzgâr türbini enerjisinde 7 bin megavat 

kurulu güç var ve 84 bin megavata çıkacak Türkiye'nin stratejisin-

de. Bakın, 84 bin megavata çıkacak ve bunun üretimi Türkiye'de 
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artık var ve bu Aksaray’da. Bu bence markalaşmak için çok önemli 

noktalardan biri. Çünkü bize dünyanın birçok noktasından global 

şirketlerin mühendisleri geliyor, holding yöneticileri geliyor, aynı 

zamanda da Aksaray’ı tanıtıyoruz.  

 

Ama burada en önemli konulardan biri, nasıl üretim yapacağımız. 

Evet, patent alalım, ama hangi patent olduğu da önemli. Çünkü 

katma değerli ürün bizler için önemli. Demin çok güzel bir şey 

söylendi: 1 dolar. Burada, Türkiye'de bizim işçiliklerimiz saatlik 6-7 

avro. Avrupa'ya baktığınızda, 70 avro. 70 avro alan bir kişinin 

standartları daha yüksektir. Peki, nasıl 70 avro alıyor? Katma de-

ğerli ürün yapıyor, tasarım üretiyor. Bizim o noktaya gelmemiz 

lazım. 

 

İkincisi, biz Türkiye'nin ilk hidrojeneratör üretimine başladık. Bunu 

da bu ay sonunda Van Erciş Barajına kuracağız ve buradan elekt-

rik üretecek bu, Van Erciş Barajında bizim yaptığımız jeneratör 

elektrik üretecek. Bunu da şöyle söylüyorum: Hindistan ve Çin, 

açıkçası, yıllardır, Türkiye'yi, sömürmüş demeyeyim, burada güzel 

bir şekilde pazar sahibi olmuş. Bugün 100 bin avroluk ürünler 200 

bin avroya çıkmış. Ama Aemot’un girmesiyle onlar da bir pazar 

kaybetti ve bugün işte yerli ve milli dediğimiz bir jeneratör üretil-

di. Yine bu da Aksaray’da.  
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Bunun Aksaray’da olmasının önemi şu, ben şöyle bir vizyon görü-

yorum: Aksaray’da, Anadolu’da bir teknoloji şirketi. Aslında 

önemli olan bu. Her şey İstanbul'da, her şey demeyeyim, ama ço-

ğu şey öyle, İstanbul’da bir kümelenme var sanayide. Sanayinin 

Anadolu’ya yayılması lazım. Bu sanayinin Anadolu’ya yayılması 

için de teknoloji şirketlerinin burada olması lazım. Peki, teknoloji 

şirketleri nasıl olur? Globalleşerek olur. Sadece yatırımcının para 

koyup yatırım yapmasıyla değil, globalleşmekle olur. Globalleş-

mek nasıl olur? Globalleşmek, bugün bütün global firmalarla ça-

lışmakla olur. Belki bugün fason üreteceksiniz, ama bir sonraki 

zaman kendi ürününüzü yapacaksınız. Bunun en güzel örneği, 

daha demin söyledim, rüzgar türbininde büyük bir global firmaya 

iş yaparken, şu an ODTÜ, ASELSAN ve biz, Elektrik Üretim A.Ş.’ye 

ilk rüzgar türbini jeneratörünü kendimiz yapmaya başladık. Yani 

artık kendi markamızla çıkacak ürün ve bunu da kamu kullanacak. 

O yüzden bu çok güzel bir örnek. 

 

Elektrikli araçlar konuşuluyor mesela. Bugün elektrikli araçların 

dizaynını yapacak bir dizayn şirketimiz var, bunu da özellikle söy-

leyeyim. Bu dizayn şirketi de Fransız ortaklı bir dizayn şirketi. 

Başta dedim, Aksaray’ın avantajı neydi... Ben mesela 15 dakikada 

evime gidiyorum, bu benim için bir avantaj. İstanbul’da 4 saatim 

trafikte geçiyordu. Ben bugün sanayinin Aksaray’da olmasını niye 

istiyorum? Çünkü İstanbul'da zaten bütün zaman trafikte geçiyor. 

Buralarda arazi problem değil, trafik yok… Bizim burada yapacağı-

mız sadece insan kaynağını güçlendirmek. O insan kaynağını bu-
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raya verebilirsek eğer, ben, Aksaray başta olmak üzere, bütün 

Anadolu şehirlerinin bir öncülük, teknoloji öncülüğü yapacağına 

inanıyorum. 

 

Tabii, konuşacak çok konu var, ama zaman dar dediğiniz için bu-

rada kesiyorum. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Soru olursa 

yanıtlarım. 

 

Ben motor tarafını söyleyebilirim, diğer taraflara ilişkin bir şey 

söyleyemem. Çünkü grubumuz büyük bir grup, silo üretimimiz 

var, fan var, başka işlerimiz var. Şu an bizim patent aldığımız bir 

ürün var. O da niye? Çünkü motor, dediğim gibi, 1800’lerden beri 

bugün dünya devlerinin ürettiği bir şey. Ama bakın, o yaptığımız 

patentli ürünümüzü biz artık Tayvan’a ihraç edebilecek hale gel-

dik, artık o teknolojiyi ihraç edebilecek durumdayız. 

 

Tabii ki, tabii ki. O yüzden bugün dünya devleriyle yarışıyoruz. O 

çok önemli. Ama dediğim gibi, insan kaynağı her şeyin başında 

geliyor. Singapur örneği bu açıdan önemli. 60 yıl önce en fakir 10 

ülke arasındaydı Singapur, şimdi en zengin 10 ülke arasında yer 

alıyor. Bunu bir model almak lazım. Çok teşekkür ediyorum. Yine 

soru olursa cevaplamaya hazırım. 
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Ben Mysilo bünyesinde kurulan Siloport Ar-Ge Müdürü Mücahid 

Ferah. Aksaray’da kurulan ilk Ar-Ge merkezi olarak sizlerle bu pa-

nelde bulunmaktan mutluluk duyduğumuzu belirtmek isterim. 

 

Konuşmamda, sırasıyla, ilk önce şirketimiz tanıtmak istiyorum. Ar-

dından Ar-Ge kuruluşumuzu ve Ar-Ge projelerinden bahsedece-

ğim. Bunların ne kadarında başarılı olduk, ne kadarında patent 

aldık tarzında bilgiler vermeye çalışacağım sizlere. 

 

Mysilo, 2000 yılında, Genel Müdürümüz Sefa Saatçioğlu iştirakiyle 

yüzde 100 yerli sermayeyle kurulmuş ve günümüzde 100 bin 

metrekare üretim sahasında toplam 1000’e yakın personeliyle hiz-

met vermektedir. 

 

Şirketimiz yıllık 700 bin ton çelik işleme kapasitesine sahiptir. 

Dünya genelinde 80’den fazla ülkeye hizmet verebilen, geniş bayi 

ağına sahip olan firmamız, bünyesinde, tahıl taşıma, depolama ve 

ıslah yöntemlerine cevap verebilen ürünler bulundurmaktadır. 

64 

Marka Şehir Aksaray 

Mücahid FERAH  
Mysilo Tahıl Depolama Sistemleri  

Ar-Ge Müdürü  



Türkiye Patent Hareketi Platformu 

Aksaray’ımızın gelişen sanayisine destek vermek ve ülke ekono-

misine katkıda bulunmak amacıyla, 6 Şubat 2018 tarihinde Ar-Ge 

merkezimizin resmi açılışını gerçekleştirdik. Bu dönemde ilk olma-

nın verdiği zorlukları aşarak, hızla, kendi başına yürümeyi öğrenen 

bir çocuk gibi, Ar-Ge’mizi ve kendimizi geliştirerek bugünlere gel-

dik. 

 

Geçen 3 yıllık zaman diliminde toplamda 11 tane Ar-Ge projesi 

tamamladık. Bu 11 tane Ar-Ge projesinin içerisinde 9 tane patent 

başvurumuz vardır. Bu 9 patent başvurusunun 5 tanesi sonuçlan-

mış, 4 tanesi de incelemededir şu anda, yani araştırılıyor, araştır-

ma evresinde bulunmaktadır. 

 

Ar-Ge personelimiz şu anda 17 kişidir. Ar-Ge merkezimizde bulu-

nan personel uyumluluğu, proje takipçiliği üst düzeyde tutulmak-

tadır. Projeye uygun personel ataması titizlikle gerçekleştirilir. Üst 

yönetimimizce onaylanmış ödül teşvik sistemimiz sayesinde, gö-

rev alan personelin ödüllendirilmesi ve projelere teşvik oluşturul-

ması amaçlanmıştır. Ödül sistemimizde maddi ve destekleyici 

ödüller bulunmakla birlikte, verilen sertifika ve başarı belgeleriyle 

amaç, personel bağlılığı ve mutluluğunu geliştirmektir. 

 

Bu geçen 3 yıl içerisinde Ar-Ge merkezimiz tüm denetlemelerden 

başarıyla geçmiştir, Ar-Ge merkezine ait olan ödevler özveriyle 

yerine getirilmiştir. Bu süreçte bize desteğini esirgemeyen Genel 

Müdürümüz Sefa Saatçioğlu’na ayrıca teşekkür ederiz.  
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Projeler sayesinde satışlardan elde edilen kâr oranları tabii ki art-

mıştır. Fakat bizim için maddi konulardan daha önemlisi, bu saye-

de çevrecilik konusunda da önemli mesafeler kat edilmiştir. Geliş-

tirilen ekipmanlarla, çevreci yapılar, daha düşük enerji tüketimleri 

sayesinde geleceğimizi koruma altına almak adına önemli adımlar 

atılmıştır. 

 

Ar-Ge merkezimizin işleyişi devam ederken, üniversite-sanayi iş-

birliğine de tam destek verilerek, ortak eğitim programı adı altın-

da her yıl 20 öğrenci fabrikamızda görevlendirilmektedir. Bu öğ-

renciler, üretim, planlama, imalat konularında olduğu gibi, Ar-Ge 

merkezimizde de görevlendirilmektedir. 

 

Markalaşma konusunda Mysilo olarak çıktığımız yol, Sefa Group, 

Siloport, Maxporter gibi markalarla devam etmektedir. 

 

Benim Aksaray’a, Mysilo’ya gelişim ikinci defa oldu, bundan 13 

sene önce Mysilo’ya gelmiştim. Çok iyi hatırlıyorum ki, ilk Aksa-

ray’a gelişim 13 yıl önceydi ve Aksaray’dan Organize Sanayi’ye 

gelmek… Aksaraylılara bir şey demek istemiyorum, yanlış anlaşıl-

masın söylediğim, patates tarlası gibi bir yoldan gelerek Organize 

Sanayi’ye gelip gidiyordum. Şimdi, 8-9 sene sonra tekrar Aksa-

ray’a geldim ben, geldiğimde görüyorum ki, çift şeritli yol yapıl-

mış, gidiş-geliş çok rahat. Biraz önce arkadaşımızın da dediği gibi, 

evimden 8 dakikada işyerime geliyorum. Bunlar çok büyük avan-

tajlar. Türkiye'nin, belki de Ortadoğu’nun en büyük lastik fabrika-
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larından birisi Aksaray’a kurulmuş, istihdam çok artmış ve gelişim 

çok yüksek seviyelerde devam ediyor. Hedefimiz 1 milyon patent; 

inşallah o tarihlere kalmadan bu iş olur, olabilecek diye düşünü-

yorum. 
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Değerli katılımcılar, 2 ay önce Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) bir 

rapor yayınladı, 3 ay oldu zannediyorum. Üniversite hazırladı ra-

poru. Raporda şunun altını çizdi: 1 adet patent Türk ihracatına 2 

milyon dolarlık katkı sağlıyor. 1 adet patent. Demek ki Aksaray’da 

100 adet patent üretilse 200 milyon dolarlık katkı sağlayacak. Tür-

kiye de 1 milyon adet patente ulaştığı zaman gerçekten müreffeh 

bir ülke olacak.  

 

Yine bizim ihracatımızın kilogram başına değerinin düşük olması -

biraz sonra Sanayi ve Teknoloji İl Müdürümüz belki bu konuya 

değinecekler- Türkiye'nin dış borçlarında ciddi bir dezavantaj 

oluşturuyor. Yine TİM raporundan alıyorum bu bilgiyi, yani Türki-

ye İhracatçılar Meclisi raporundan alıyorum, Türkiye'nin ihracat 

ortalaması 1.5 dolar. Bunu 2 dolar yaparsak, Türkiye'nin dış borcu 

Av. Ali YÜKSEL 
Adres Patent Yönetim Kurulu Başkanı 

(Moderatör) 
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yüzde 90 oranında kapanıyor. 4 dolar yaparsak, Türkiye birdenbi-

re Avrupa'nın en zengin ülkelerinden birisi oluyor. Bu kadar basit. 

Demek ki çalışmalarımızı, hamaliye değil, fason değil, kaliteli ve 

özgün yapmak zorundayız. 

 

Demek ki Aksaray’ın tarım, sanayi, turizm ve eğitim olarak dört 

ana kanaldan büyümesini ve tanınmasını izleyeceğiz. Diğer taraf-

tan, tarım, ama aslında tarımı da sanayileştirme çabalarını biliyo-

ruz, yani tarımsal sanayi diyelim. İkisini bir arada, yani tarımı ve 

sanayiyi bir arada, beraber görmek mümkün. Çünkü sadece tarım 

değil, tarımsal sanayi de çok önemli Aksaray’da. Altıncı ayı da izle-

yeceğiz. Ben, açıkçası, Ihlara’nın Aksaray’a ait olduğunu daha bu 

sene öğrendim, 6 ay önce. Türkiye de bunu böyle biliyor. Demek 

ki Aksaray’da sahiden bir tanıtım ihtiyacı var. Onu da sizin önder-

liğinizde ve buradaki kurumların önderliğinde Türkiye tanıyacak-

tır, dünya tanıyacaktır inşallah. Gerçekten de şehirler yarışıyor. Ar-

tık dünya böyle zaten. Zaten o zaman gerçek kalite, gerçek reka-

bet ortaya çıkar, bir de şehirlerin kendi kimlikleri öne çıkar. 

 

Kuraklıktan bahsedildi. Evet, bugün dünyanın çoğu kurak yerinde 

gelişen teknolojiyle sular biriktiriliyor, su harcanmıyor boşuna. 

Belki Aksaray’da bu konuda patentler de gelişebilir. Özellikle yağı-

şın bol olduğu mevsimlerdeki suyu biriktirmek çok önemli. 

 

Tabii, Organize Sanayi 1989’da kurulmuş Aksaray’da. Bu çok 

önemli bir gelişme aslında. Siz, kamu-sanayi-üniversite işbirliği 
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biraz zayıf dediniz, bir özeleştiri olarak. Çok erken kurulmuş bir 

organize sanayi, genişleyen bir üniversite ve büyüyen bir tarımsal 

ve diğer sanayinin işbirliği gerçekten mükemmel sonuçlar çıkara-

caktır. Bu konuda çok başarılı örnekler var illerde. Ama gördüğüm 

kadarıyla, 6. ayda zaten önemli bir proje olarak bu dört ana konu-

daki gelişme mesafelerini açıklayacaksınız. Hedefler var anladığım 

kadarıyla, biz de inşallah izleyeceğiz.  

 

Yine Ali Çavuşoğlu Bey anlattı, patent zenginliktir, patent ek kâr 

getirir sahibine. Siz 1 liraya ürettiğiniz malı ancak patentiniz varsa 

10 liraya satabilirsiniz, kârlı satarsınız. Patentli ürün hem sahibini 

zengin eder, hem çalışanını zengin eder. Çünkü fason dünyada 

nerede ucuzsa oraya verecek; Filipinler’de ucuzdur, oraya verir, 

sizden işi alır, fabrikanızı batırır. Ama ürettiğiniz ürün patentliyse, 

ürün size ait olacağı için, başka hiçbir yerde başkası bunu ürete-

meyeceği için, hem fiyatı siz belirlersiniz, hem de kendiniz refah 

içinde yaşarsınız, çalışanlarınıza da refah sağlarsınız ve onun üze-

rinden vergi alacağı için devlet de kazanacaktır. Gerçekten, ino-

vasyonun, patentin anlatılamayacak kadar çok faydası var, bun-

dan da biraz bahsettik. 

 

Sayın Valimiz başta olmak üzere, değerli konuşmacılarımız çok 

güzel konuştular. Başka soru yoksa burada kapatalım. Hem devlet 

erkânını hem büyük sanayi ve ticari kuruluşların başkanlarını çok 
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önemli bir konuda bir araya getirdik. Ama mesajlar alındı, hedef-

ler belli oldu. Onları daha fazla tutmayalım; işlerinin başına ve ge-

lişim mekanizmasına dönmeleri gerekiyor.  

 

Ben, moderatör olarak, bugün sizlerle beraber olmaktan, sizin gü-

zel fikirlerinizi ve projelerinizi öğrenmiş olmaktan dolayı çok mut-

luyum. Aynı zamanda Adres Patent firmamızın da Aksaray’ın kü-

çüğünden büyüğüne tüm firmalarına danışmanlık ve her türlü 

desteği vereceğini şimdiden taahhüt olarak burada belirtmek isti-

yorum. Bu toplantının ana mesajı olarak, 1 milyon patent hedefi-

mizde Aksaray’ın da önemli bir sanayi ve teknoloji görevi olduğu-

nun tekrar altını çizmek istiyorum. 
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