
  

EK-1:  
 

ÜRETEN ŞEHİRLER PROGRAMI  
ÖNCELİK ALANLARI VE ÖRNEK PROJE KONULARI 

 
1. İşletmelerin uluslararası piyasalarda rekabet güçlerinin artırılması 

• İşletmelerin daha ileri teknoloji ve organizasyon gerektiren, daha yüksek katma değerli mal 
ve hizmet üreten değer zincirlerine entegrasyonun sağlanmasına yönelik projeler 

• İşletmelerin daha katma değerli üretim yapısına kavuşmasını desteklemeye yönelik 
projeler 

• Orta-düşük teknolojili üretim yapan firmaların orta-yüksek teknolojili üretime geçişlerini 
destekleyici projeler 

2. İşletmelerin münferiden veya ortak Ar-Ge ve yenilik kapasitesini geliştirici, 
markalaşmayı kolaylaştırıcı girişimlerinin desteklenmesi, finansman kaynaklarına 
erişiminin kolaylaştırılması ve küresel üretim sistemlerine entegrasyonunun 
güçlendirilmesi 
• OSB ve TGB’lerde yer alan firmaların Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin geliştirilmesine 

yönelik ortak kullanım alanlarının kurulmasına yönelik projeler 
• İşletmelerin ulusal ve küresel pazara ve bilgiye erişiminin geliştirilmesi için bilgi iletişim 

teknolojisi altyapısının geliştirilmesine ve firmaların bu teknolojilere erişiminin 
kolaylaştırılmasına yönelik projeler 

3. Öne çıkan sektörlerde temiz üretime geçişin desteklenmesi 
• Avrupa Yeşil Mutabakatının getireceği ihracat kısıtlarının aşılmasına yönelik hazırlık 

çalışmalarının desteklenmesi, 
• Firmaların üretim süreçlerinin temiz üretim prensiplerine uyumunun sağlanması amacıyla 

danışmanlık ve yatırım ihtiyaçlarının desteklenmesi, 

4. Sanayi ve yenilik altyapısının geliştirilmesi 
• OSB ve TGB’lerde yer alan firmaların katma değerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine 

yönelik ortak kullanım alanlarının kurulmasına yönelik projeler 
• Teknopark kurucu şirketlerinin tasarım ve üretim kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik 

projeler 
• İllerde öne çıkan sektörlerde kullanılan ithal bağımlı stratejik ürünlerin yerli üretimine 

dönük, bölge firmalarını da üretim ve tedarik zincirine dahil edecek ve aynı zamanda 
firmalara tasarım ve üretim konusunda uzmanlık/teknik bilgi aktaracak üretim ve tasarım 
merkezlerinin kurulmasına yönelik projeler 

• Özellikle ihracatta karşılaşılan test kriterlerini karşılar nitelikte ve halihazırda yapılamayan 
testlerin yapılmasına yönelik test merkezi/akreditasyon merkezi/ laboratuvar kurulumu 
içeren projeler 

• Firmalarda temiz üretim prensiplerinin uygulanmasına yönelik projeler 



  

5. Beşerî sermayenin ve kurumsal kapasitenin güçlendirilmesi 
• İmalat sektöründeki iş gücünün yaratıcılık ve tasarım kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 

ortak kullanım alanlarının kurulması ya da bu amaca yönelik entegre programlar 
uygulanmasına yönelik projeler 

• Organize sanayi bölgeleri, teknoloji geliştirme bölgeleri ve sanayi sitelerinin ve bunlar 
dışında kalan orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin artırılması amacıyla şirketlere 
sunulan dış ticaret, pazarlama, dijital dönüşüm, yalın üretim, endüstri 4.0, kurumsallaşma, 
atık ve kaynak yönetimi, aile şirketlerinde kurumsallaşma, inovasyon yönetimi gibi 
konularda danışmanlık, personel eğitimi gibi ortak hizmetlerin kalitesinin arttırılması 
yoluyla kapasite gelişiminin sağlanmasına yönelik projeler 
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