
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığının 2023 yılı bütçesinin sunumunu 
yapan Varank, yılbaşından bu yana KOBİ'lere 8,3 milyar lira kaynak sağladıklarını 
belirtti. 

Bakan Varank, bu kaynağın yaklaşık 7 milyar lirasını, Mikro ve Küçük İşletmelere 
Hızlı Destek Programı kapsamında Kovid-19 salgınından etkilenen 47 bin 615 
işletmeye aktardıklarını anımsatarak, meslek lisesi ya da üniversiteden yeni mezun 
89 bin 970 gencin KOSGEB'in bu programı sayesinde ilk kez istihdam edildiğini 
kaydetti. 

KOBİ finansman destekleriyle 1,2 milyar liralık kredi hacmi oluşturduklarına dikkati 
çeken Varank, Kültür ve Turizm Bakanlığı işbirliğiyle, Anadolu'nun kadim meslek ve 
zanaatlarını yaşatmak üzere Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı'nı 
uygulamaya aldıklarını ifade etti. 

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Desteği ile işletmelerin mevcut durumlarının analiz 
edildiğini ve dijitalleşmeye yönelik bulut bilişim, nesnelerin interneti ve robotik 
yatırımlarını desteklediklerini hatırlatan Varank, "Başlattığımız tedarikçi geliştirme 
faaliyetleri kapsamında KOBİ'lerimizi global markalarla eşleştirerek yeni pazarlara 
açılmalarını sağlıyoruz." dedi. 

Varank, TÜBİTAK ile bilim ve inovasyonu desteklemeye devam ettiklerini belirterek, 
"Bu yıl 2 bin 500'ü KOBİ olmak üzere, 3 bin işletmeye, 177 üniversitenin 8 binin 
üzerindeki Ar-Ge projesine 2 milyar liraya yakın destek sağladık. Desteklediğimiz 
akademik Ar-Ge projelerinde 15 bin araştırmacı,14 bin 300 bursiyer görev alıyor. 
Yerli haberleşme uydusu, elektrikli lokomotif, akıllı sualtı silah ve savunma sistemleri 
gibi kamunun yararlanıcısı olduğu kritik projelere bu yıl 1 milyar liraya yakın kaynak 
aktardık." diye konuştu. 

TÜBİTAK Patent Tabanlı Teknoloji Transferi Destekleme Programı ile 58 ulusal ve 26 
uluslararası patentin sanayiye aktarılmasını sağladıklarını dile getiren Varank, sosyal 
ve beşeri bilim araştırmaları için TÜBİTAK bünyesinde özel destek programı 
uyguladıklarını söyledi. 

Türkiye'nin ilk yerli metro sinyalizasyon sisteminin, Gayrettepe-İstanbul Havalimanı 
hattındaki testlerinin devam ettiğini anlatan Varank, bu sistemin yaygınlaşmasının 
Türkiye'ye 350 milyon avro katma değer sağlayacağını aktardı. 

Varank, geliştirilen teknolojilerle Türkiye'nin, kendi savaş yönetim sistemiyle 
denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebilen dört ülkeden biri olduğuna dikkati 
çekerek, "5. nesil bir savaş uçağı olacak Milli Muharip Uçağımızın görev bilgisayarını 
başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik." açıklamasında bulundu. 

Söz konusu görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim sisteminin çok 
çekirdekli sürümünü de yine Türk mühendislerin geliştirdiği belirten Varank, "Ben Milli 
Mahirip Uçağımızın uçuş bilgisayarını burada gururla gösterdiğimde 'sadece savaş 
teknolojisine yatırım yapıyorsunuz' diyenler çıkacaktır. Onlar için de Tam Otomotik 
Harici Defibrilatör. Yani kalp elektro-şok cihazını da komisyonumuza getirdim. 
ASELSAN'ın yerli bir start up ile birlikte geliştirdiği bu ürün ani kalp durmalarına 
müdahalede kullanılıyor." ifadesini kullandı. 



Ay araştırma misyonunda kullanılacak uzay aracının ve hibrit roketin kavramsal 
tasarımları ile ön tasarımlarının tamamlandığını ve kritik tasarım aşamasına 
geçildiğini aktaran Varank, hibrit roket motorunun uzay ortamındaki testlerine 
başlandığını dile getirdi. 

Varank, Türk uzay yolcusunun seçiminde artık son aşamaya geldiklerine dikkati 
çekerek, bilim misyonu kapsamında Uluslararası Uzay İstasyonu'nda yapılacak 
deneylere ilişkin hazırlıkların da sürdürüldüğünü belirtti. 

Bölgesel Konumlama ve Zamanlama Sistemi Projesi kapsamında Atomik Saat 
Geliştirilmesi çalışmalarına başladıklarına da değinen Varank, sona yaklaştıkları 
Doğu Anadolu Gözlemevi Projesi'nde, Avrupa'nın en büyük tek parça aynasının 
montajının da tamamlandığını anlattı. 

Bakan Varank, sınai mülkiyet hakları alanındaki yükselişin devam ettiğine işaret 
ederek, şunları kaydetti: 

"2002 yılında ülkemizde sadece 73 yerli patent tescillenirken, 2021 yılında bu sayı 46 
katına çıkarak, 3 bin 342 oldu. Dünyada yerli patent başvurularında 14'üncü, marka 
başvurularında 7'nci, tasarım başvurularında ise 4'üncü sıradayız. Ülkemizin tarihi, 
kültürel ve yöresel değerlerinin markalaşma sürecini güçlendiren coğrafi işaretli 
ürünlerin sayısı, bir yılda 932'den 1250'ye yükseldi." 

Bugüne kadar Uluslararası Akademi ve Genç Bilim İnsanı Ödülleri kapsamında 598 
bilim insanını, Bilimsel Telif Eser Ödülleri'ndeyse 219 eser sahibini desteklediklerini 
anımsatan Varank, sağlık bilimlerinden beslenmeye, Rusya-Ukrayna savaşından 
biyokütle enerjisine kadar güncel ve tematik birçok başlıkta bilimsel rapor ve eserlerin 
kamuoyuyla paylaşıldığını vurguladı. 

Varank, Türk Standardları Enstitüsünün (TSE), standardizasyon ve belgelendirme 
çalışmalarıyla küresel pazarlara erişimde iş dünyasına öncülük ettiğine dikkati 
çekerek, "Bu yıl TSE laboratuvarlarında 110 binden fazla deney gerçekleştirdik. 2 bin 
316 standart yayımladık. 20 bin ürün belgesi, 9 bin yönetim sistemi belgesi, 30 bin 
hizmet yeri belgesi, 20 bin eğitim sertifikası düzenledik." bilgisini paylaştı. 

İthalat denetimleriyle standartlara uygun olmayan 5 bin 149 ürünün ülkeye girişini 
engellediklerini kaydeden Varank, Eskişehir Beylikova'da dünyanın Çin'den sonraki 
en büyük nadir toprak elementi rezervini keşfeden Eti Maden'in çalışmalarına 5 yılda 
35 bin analiz hizmeti sunarak destek olduklarını anlattı. 

Bakan Varank, siber güvenlik alanında 1079 beyaz şapkalı "hacker"a uzmanlık 
sertifikası verdiklerine işaret etti. Küresel düzeyde büyüyen yeşil finansman 
imkanlarından Türkiye'deki projelerin yararlanabilmesini desteklemek için 
değerlendirme hizmeti sunmaya başladıklarını dile getiren Varank, helal 
belgelendirme faaliyetlerine, gıda ve kozmetik alanlarının ardından, turizm sektörüyle 
devam ettiklerini aktardı. 

Etkin piyasa gözetimi ve denetimiyle tüketicilerin korunduğunu ve adil rekabet 
şartlarının oluşturulduğunu vurgulayan Varank, "1208 denetçimizle, yılın ilk 10 ayında 
33 bin denetim yaptık. Teknik düzenlemelere aykırı 3 bin 400 ürün için idari yaptırım 



uyguladık. Yasal metroloji kapsamında başta akaryakıt ve LPG sayaçları olmak 
üzere, 1,6 milyon ölçüm cihazının muayenesini gerçekleştirdik." diye konuştu. 

Varank, bakanlıkla birlikte bağlı ve ilgili kuruluşların Sayıştay raporlarında herhangi 
bir kamu zararı tespiti bulunmadığına işaret ederek, Sayıştay tarafından, mali rapor 
ve tabloların önemli yönleriyle doğru ve güvenilir bilgi içerdiği kanaatine varıldığını 
söyledi. 

Bakanlık ile bağlı ve ilgili kuruluşlara geçen yıl Bütçe Kanunu ile 20 milyar 483 milyon 
580 bin lira ödenek verildiğini belirten Varank, "Yıl içerisinde yapılan eklemelerle 28 
milyar 577 milyon 350 bin 521 liraya ulaşan ödeneğin, 25 milyar 978 milyon 799 bin 
391 liralık kısmı bütçe giderine dönüştü. 519 milyon 988 bin 895 liralık kısmı ise 2022 
yılı bütçesine devretti." açıklamasında bulundu. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Bakanlık ve ilgili kuruluşlarının bütçe 
görüşmeleri öncesinde Bakan Varank'ın konuşma yapacağı masanın önündeki 
sehpaya üstü örtülü bir kutu konuldu. Varank'ın konuşması sırasında örtünün 
açılmasıyla ortaya çıkan MMU'nun görev bilgisayarı milletvekillerine tanıtıldı. 

Bütçe görüşmeleri sırasında, Bakan Varank, geliştirilen teknolojilerle Türkiye'nin 
kendi savaş yönetim sistemiyle denizaltısından kendi torpidosunu güdüleyebileyen 
dört ülkeden biri olduğunu belirterek, "5'inci nesil bir savaş uçağı olacak MMU'nun 
görev bilgisayarını başarıyla ürettik ve zamanından önce TUSAŞ'a teslim ettik. Bu 
oldukça stratejik teknoloji harikası görev bilgisayarında çalışan gerçek zamanlı işletim 
sisteminin çok çekirdekli sürümünü de yine bizim mühendislerimiz geliştirdi." 
ifadelerini kullandı. 

Konuya ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yurt içi imkan ve 
kabiliyetlerle tasarlanan, geliştirilen bir savaş uçağının üretilmesi ve bu uçağı 
tasarlayıp geliştirebilecek insan gücü ile altyapının oluşturulması hedefinin sonucu 
olarak MMU Projesi hayata geçirildi. TUSAŞ'ın ana yüklenicisi olduğu MMU'nun, 
2030'lu yıllarda F-16 savaş uçaklarının yerini alması planlanıyor. 

MMU ile birlikte Türkiye, 5'inci nesil bir muharip uçağı üretebilecek altyapı ve 
teknolojiye sahip sınırlı sayıdaki ülke arasında yerini alacak. Ayrıca, düşük 
görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal 
farkındalık ve sensör füzyonu gibi alanlarda kabiliyetler kazanacak. 

MMU'nun görev bilgisayarı da TÜBİTAK BİLGEM tarafından tasarlandı ve geliştirildi. 
Görev bilgisayarı, yüksek hesaplama ve iletişim kabiliyetine sahip olacak. Görev 
bilgisayarına kritik yazılımlar yüklenebilecek. Bilgisayar, güçlü ve çok fonksiyonlu 
modüler işlemci ünitesi barındıracak. Motor çalıştırma, görev sistemleri ve hava aracı 
yönetim sistemleri arayüz ve fonksiyonlarını bu bilgisayar gerçekleştirecek. 

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 2023 yılı 
bütçe görüşmelerinde, milletvekilleri söz aldı. 

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Türkiye'nin afet teknolojilerinin, erken uyarı 
sistemlerinin, tedbir, müdahale ve kurtarma teknolojilerinin insanlığın esenliği, 



vatandaşların hayatı, sanayinin dirençliliği, kentlerin geleceği ve kalkınmanın 
kesintisizliği açısından hayati olduğunun unutulmaması gerektiğini söyledi. 
Teknolojinin, araştırma geliştirmenin önemine işaret eden Açıkel, şöyle konuştu: 

"Maalesef AK Parti'nin 20 yıllık iktidarının sonunda ve 2023 bütçesini tartıştığımız şu 
anda Türkiye'miz yerin altından ve üstünden, afet krizleri, iklim krizleri, ekonomik 
krizlerden kaynaklanan tehditler karşısında yakın tarihinin en kırılgan koşullarından 
geçmektedir. Türkiye, 2023 bütçesine çok yüksek bütçe açığı ile çok yüksek dış 
ticaret ve enerji açığı ile Merkez Bankasındaki yüksek döviz rezervi açığı ile yüksek 
bilim ve Ar-Ge açığı ile ve belki de en az bunlar kadar önemlisi sanayimizde ve 
ekonomimizde çok yüksek beceri ve insan kaynakları açığı ile yakalanmış 
durumdadır." 

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa 
Varank'ın komisyonda yaptığı sunumun bir hayal kırıklığı ve sunumun sermaye 
odaklı olduğunu ileri sürdü. Emeğin önemsenmediğini öne süren Paylan, sanayi 
politikasının emek ve doğa sömürüsüne dayandığını söyledi. 

Paylan, Türkiye'de iki kuyruk oluşturulduğunu, bunlardan birinin ekmek kuyruğu, 
diğerinin ise lüks araba kuyruğu olduğunu iddia etti. "Epistomolojik, heteredoks, 
nörolojik politikalarınız yüzde 1'i zenginleştirirken geri kalanı sefalete sürüklüyor." 
değerlendirmesinde bulunan Paylan, işçilerin tamamının yoksulluk sınırının altında 
maaşla çalıştığını savundu. 

Paylan, zenginlerin lüks, şatafat içinde, emekçilerin de fakirlik içinde yaşadığını, 
emek ve doğa sömürüsüne dayalı bir ekonomi olduğunu ileri sürdü. 

Korku ve baskıya dayalı bir rejim yaratıldığını, bunun sonucunda gençlerin yurt dışına 
gittiğini iddia eden Paylan, "Yeşil devrimden, dijital devrimden bahsediyorsak beyin 
göçünü tersine çevirmemiz lazım. Hapse girdikleri bir ülkede gençler gelecek 
görmüyor." dedi. 

Togg'un fiyatının açıklanmadığını ve aracın 1 milyon liradan aşağı olmayacağını 
düşündüğünü söyleyen Paylan, bu arabanın halkın arabası olması gerekirken yüzde 
1'in arabası olacağını öne sürdü. 

İYİ Parti Ankara Milletvekili Ayhan Altıntaş, 29 Ekim'de Togg tesislerinde düzenlenen 
törene katıldığını ifade ederek burada şov kısmına ağırlık verildiğini ancak içerik ve 
organizasyonun zayıf olduğu değerlendirmesinde bulundu. Üretilecek aracın lisansı 
Türkiye'ye ait olduğu için aleyhteki ifadelere kıymet vermediğini belirten Altıntaş, 
dünyadaki teknolojik gelişmelere bakıldığında projenin zamanlama açısından da 
uygun olduğunu kaydetti. Altıntaş, vatandaşların devletten beklentisinin kar amacı 
minimumda olan, sağlam, ucuz bir halk arabası olduğunu dile getirerek "Ancak 
görünen o ki bu beklenti pek karşılanmayacak." diye konuştu. 

Bakanlığın desteklediği TEKNOFEST organizasyonları dolayısıyla tebriklerini ileten 
Altıntaş, fakat burada olan gençlerin yurt dışında gelecek aramalarına üzüldüğünü 
belirtti. 



Altıntaş, bu gençlerin Türkiye'de kalmalarını sağlayacak ortamın sağlanabilmiş 
olmasını dilediğini ancak ülkedeki genel havanın böyle olmayacağına işaret ettiğini 
savundu. Altıntaş, yurt dışına giden nitelikli personelin bir kayıp olduğunu anlattı. 

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye ekonomisini yatırım, üretim, ihracat 
ve istihdamı artırmayı merkeze alan bir yapısal dönüşüm sürecinde olduğunu 
belirterek "Pandemi, Rusya-Ukrayna Savaşı gibi yaşanan küresel krizlere rağmen 
Türkiye, uygulanan etkin politikalar sayesinde güçlü ve kapsayıcı büyüme 
gerçekleştirerek G20 ülkelerinden olumlu yönde ayrışmıştır." diye konuştu. 

Kalaycı, Türkiye'nin 2021'de yüzde 11,4 büyüme oranıyla 50 yılın rekoruna ulaştığını, 
2022'inin birinci çeyreğinde yüzde 7,5, ikinci çeyreğinde yüzde 7,6 büyüme oranıyla 
sağlıklı büyüme eğilimini sürdürerek dünyada en yüksek büyüme kaydeden birkaç 
ülke arasında yer aldığını ifade etti. 

Türk sanayisinde çarkların döndüğünü, ülkenin üreterek büyüdüğünü belirten 
Kalaycı, makine teçhizat yatırımlarının 2019 yılının son çeyreğinden bu yana 
kesintisiz olarak arttığını anlattı. 

Kalaycı, sanayinin ihtiyaç duyduğu yetenekli insan kaynağının yetiştirilmesi ve 
istihdam odaklı politikalar oluşturulmasının büyük önem arz ettiğini dile getirerek 
mesleki ve teknik eğitiminin kalitesinin arttırılması kapsamında sektörle iş birliğinin 
güçlendirildiğini söyledi. Kalaycı, dinamik bir mesleki ve teknik eğitim inşa edilmesinin 
amaçlandığını bildirdi. 

Organize sanayi bölgelerinin (OSB) Türk sanayisinin gururu haline geldiğini ve 
dünyaya örnek gösterildiğini dile getiren Kalaycı, hem OSB'lerin hizmet kapasitesini 
arttıracak hem de OSB sanayicilerinin rekabet güçlerini daha yukarı taşıyacak 
çalışmaların devam ettirilmesi gerektiğini söyledi. 

AK Parti Giresun Milletvekili Cemal Öztürk, Türkiye'nin her alanda güvenle ve 
kararlılıkla yoluna devam ettiğini belirterek sözünü dinletebilen bir ülke olduğunu 
kaydetti. 

AK Parti hükümetleri döneminde gerçekleştirilen dönüşümle demokrasi ve kalkınma 
ekseninde devrim niteliğinde gelişmeler hayata geçirildiğini vurgulayan Öztürk, 
eğitimden sağlığa, güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye, sanayiden sosyal 
desteklere eşi benzeri görülmemiş yatırımlar yapıldığını söyledi. 

Öztürk, Türkiye'nin özellikle temel hizmet alanları ve altyapı konusunda gelişmiş 
ülkelerin seviyesine ulaştığını, bazı hususlarda da daha ileri olduğunu dile getirdi. 

Sanayi alanında da büyük mesafeler katedildiğini ifade eden Öztürk, "Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının yüksek teknolojiye dayalı, rekabetçi, sürdürülebilir, yerli ve milli 
bir sanayi yapısı oluşturma misyonu ile sanayisi güçlü, teknolojisi milli bir Türkiye 
vizyonu çerçevesinde ülkemiz içinde kıymetli faaliyetler sürdürdüğünü, ülkemizin 
sanayisini, teknolojisini, rekabet gücünü, refahını artırmak ve sürekli kılmak için 
toplumun her kesimi ve ilgili kurumlarla iş birliği içinde ulusal önceliklerimiz 
doğrultusunda gece gündüz demeden çalışmakta olduğunu görüyoruz." diye konuştu. 



Öztürk, Togg projesinin Türkiye'nin gururu olduğuna işaret ederek otomotiv yan 
sanayide de dünyayla yarışıldığını belirtti. İlk otomobilin 29 Ekim'de banttan 
indirilmesinin herkes için tarihi bir dönüm noktası olması gerektiğini söyleyen Öztürk, 
"Bazı arkadaşlar bunu önemsemiyorlar ama bu konuda hakkı teslim etmelerini 
tavsiye edeyim." dedi. 

Milletvekilleri, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşmeleri süren, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ile bağlı kuruluşların 2023 yılı bütçesi üzerinde söz aldı. 

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, bir yılda sanayide kullanılan elektriğe yüzde 
400 zam yapıldığını söyledi. 

Sanayicinin ham madde ve girdi maliyetleri altında ezildiğini ileri süren Tarhan, 
bütçede sanayiyi geliştirmeye ayrılan payın binde 7 olduğunu, OSB'lerden zorla 
bağış toplandığını iddia etti. 

Tarhan, 29 Ekim'de "şovla" açılan fabrikada üretilen bir araç olmadığını öne sürerek, 
"İtalya'dan hazır gelen arabalarla şov yapıyorsunuz. Sizleri tebrik etmek lazım." 
ifadesini kullandı. 

Hiçbir CHP'linin, yerli ve milli araç üretimine karşı çıkmayacağını savunan Tarhan, 
asgari ücret 5 bin 500 lirayken vatandaşın bu aracı nasıl alacağını sordu. 

MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, Türkiye'nin, son yıllarda sanayi alanında büyük 
hamleler yaptığını ve muhalefet ne kadar eleştirse de dünyanın kıskandığı mega 
projelere imza attığını söyledi. 

İHA'lardan, SİHA'lardan kimlerin rahatsız olduğunu çok iyi bildiklerini belirten Şimşek, 
şöyle devam etti: 

"Bunların ne amaçla da bu rahatsızlıklarını burada dile getirdiklerini de 
anlayabiliyoruz. Osmanlı, sanayi devrimini yapamadı. Bunun sebeplerini herkes 
biliyor; iç ayaklanmalar, dış saldırılar, Haçlı Seferleri, bölüp parçalamak ve yutmak 
isteyenler yüzünden Osmanlı, sanayi devrimini yapamadı. Elbette başka eksiklikler, 
hatalar da vardır. Yalnız, bugün Türkiye'nin dünyanın en önemli İHA, SİHA 
üreticilerinden biri olması belli çevreleri rahatsız etmektedir." 

Ülke güvenliği yoksa yapılan hiçbir yatırımın anlamı bulunmadığını ifade eden 
Şimşek, Türkiye'de üretim yapan başka markalara sahip çıkılırken Togg'a sahip 
çıkıldığında, yerli ve milli olunmadığı şeklindeki eleştirileri hayretle karşıladığını 
bildirdi. 

Yatırımlara devam edilmesi gerektiğini anlatan Şimşek, "Türkiye yüksek teknolojik 
ürünlerle ilgili de mutlaka daha büyük hamleler yapmalıdır ve bu ürünleri Türk 
milletinin hizmetine sunmalıdır." dedi. 

Şimşek, OSB'ler içerisinde de endüstri meslek liselerinin sayısının artırılmasını istedi. 



HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu, dünyanın "dördüncü sanayi devrimi" diye de 
adlandırılan bir devrim sürecine girdiğini, Türkiye'nin ise hala birinci süreci yaşadığını 
ileri sürdü. 

Sanayinin tümüyle ucuz iş gücüne dayalı bir üretim amaçladığını öne süren 
Kenanoğlu, iki yıldır yüksek teknoloji ürünlerindeki ihracatın azaldığını iddia etti. 

Kenanoğlu, bu ürünlerin ihracatının azalmasının nedeninin beyin göçü olduğunu, 
gençlerin gitmesinin sebebinin iktidarın yanlış politikalarından kaynaklandığını 
savundu. 

İYİ Parti Erzurum Milletvekili Muhammet Naci Cinisli, Togg projesinin önemine işaret 
ederek, böylesi yatırımları devlet insanlarının sahiplenmesine karşı olmadığını 
söyledi. Cinisli, ancak bu sahiplenmenin abartılı yapılmasını ve propaganda aracı 
haline getirilmesini doğru bulmadığını dile getirdi. 

TEKNOFEST veya TEKNOPARK'ların da yurt dışına mühendis yetiştiren "kuluçka" 
yerleri olmaktan çıkarılması gerektiğini dile getiren Cinisli, "Şu anda, bizim 
TEKNOPARK'larımız maalesef yurt dışına çok kıymetli mühendisler yetiştiren, 
kuluçka yuvaları halindeler. Bundan da üzüntü duyuyorum." diye konuştu. 

Cinisli, bakanlığın bütçesinin 36 milyar lira olduğunu ve bunu çok düşük bulduklarını 
belirterek, "Bugün Türkiye'nin çok çok büyük bir yatırımı İstanbul ve çevresinde, 
halbuki bizim İstanbul'u Anadolu'ya paylaştırmamız lazım ve Anadolu'da sektörlerle 
anılan marka şehirler üretmemiz lazım. Sektörleri Anadolu'nun farklı farklı 
şehirlerinde paylaştırmamız lazım." ifadelerini kullandı. 

AK Parti Aydın Milletvekili Bekir Kuvvet Erim, AK Parti'nin, iktidara geldiği 2002'den 
beri ülkeyi geliştirmenin, kalkındırmanın, ileriye götürmenin çabası içinde 
bulunduğuna işaret etti. Erim, bu çerçevede eğitimden sağlığa, adaletten emniyete, 
ulaşımdan enerjiye, tarımdan sanayiye, sosyal güvenlikten çevreye kadar her alanda 
tarihi reformlar hayata geçirdiğini anımsattı. 

Demokraside ve ekonomide, 20 yılda gerçekleştirdikleri atılımlar sonucunda ilerleme 
yarışına dahil olarak kısa sürede büyük başarılara imza attıklarını vurgulayan Erim, 
"Artık katma değerli üretim öncülüğünde, yerli ve milli adımlarla küresel rekabet 
gücümüzü artıracak, ekonomik ve teknolojik bağımsızlığımızı güçlendirecek, kritik 
teknolojilerde başlattığımız atılımlara devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Birileri sınırlarımızdaki teröristleri 
desteklemediği zaman, İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan terör örgütünü iklim 
örgütü gibi göstermediğiniz zaman, partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile 
bağları fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayisine ihtiyacımız azalır." dedi. 

Varank, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi 
üzerindeki görüşmelerde milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı. 

Aynı partiden milletvekillerinden, aynı konuda zıt fikirler ortaya atıldığını söyleyen 
Varank, buna cevap vermesinin mümkün olmadığını, yapıcı eleştirileri dikkate 
aldıklarını kaydetti. 



Varank, "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi programında desteklenecek firmalara, 
siyasi saiklerle karar verildiği" iddiasına, "Bu ifadeyi çok yakışıksız buluyorum. Kimin 
başvuru yaptığıyla ilgilenmiyoruz. Birçok sürecimiz zaten elektronik ortamda 
sürmekte. Bakan olarak, bunlar Resmi Gazete'de yayımlandığında kimin teşvik 
aldığını görebiliyorum. Dolayısıyla burada siyasi saiklerle karar veriyorsunuz demek 
büyük haksızlık." karşılığını verdi. 

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan'ın, "savunma sanayisine daha az yatırım 
yapılması gerektiğine" yönelik sözlerine işaret eden Varank, şunları kaydetti: 

"Biz sektörlere kendi hevesimize göre yatırım yapmakla ilgili kararlar almıyoruz. 
Ülkemizin neye ihtiyacı varsa ona yatırım yapıyoruz. Göreve geldiğimizde ülkemiz 
altyapı fakiriydi, altyapılara yatırımlar yaptık. Şu anda sağlık teknolojilerinden yapay 
zekaya, savunma sanayisine yatırım yapıyoruz. Bu alanlara ihtiyaçlar azalırsa bizim 
de bu alanlara yatırımlarımız azalır. Birileri sınırlarımızdaki teröristleri desteklemediği 
zaman, İstiklal Caddesi'nde bomba patlatan terör örgütünü iklim örgütü gibi 
göstermediğiniz zaman, partili arkadaşlarınız dağdaki teröristlerle aile bağları 
fotoğrafları çektirmediği zaman savunma sanayisine ihtiyacımız azalır. Biz de o 
zaman bu tartışmaları bırakırız. Çok zorlu bir coğrafyada yaşıyoruz. 40 yıldır terörle 
mücadele ediyoruz. Kilis'e, Gaziantep'e roketler düşerken 'Savunma sanayisine daha 
az yatırım yapın.' demek absürtlükten başka bir şey değildir." 

Varank, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan'ın, "29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı 
kutlamak yerine özel sektörün fabrikasının açıldığı" sözlerine ilişkin, "Biz Cumhuriyet'i 
sizin gibi sloganlarla değil, Togg gibi milletin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürerek, 
'Yaşasın Cumhuriyet' diyerek kutluyoruz. Keşke siz de siyasi hırslarınıza mağlup 
olmayıp gelseydiniz de bir kez olsun bu milletin gururunu paylaşsaydınız." 
değerlendirmesinde bulundu. 

Kendisine yönelik, "Togg'un pazarlamacısı" ifadesine değinen Varank, Türk 
mühendislerinin emeği ve Türkiye'nin üretim kabiliyetlerinin pazarlamacısı olmaktan 
gurur duyduğunu ifade etti. 

Varank, Togg'un İtalya'dan hazır getirildiği iddialarını ise "Sayın Kılıçdaroğlu, Togg 
fabrikasına gidecekmiş. Madem üretim yok hangi fabrikaya gidecek? Gerçekten bu 
ifadeler Togg'u seri üretim bandından indirmek için gece gündüz çalışan 
mühendislerden, emekçilerden özür dilemeniz gereken ifadeler." diye konuştu. 

CHP'li milletvekillerinin, "Neden Togg ile buraya gelmediniz?" sorusuna Varank, 
"Genel Kuruldaki bütçe görüşmelerine geleceğim." karşılığını verdi. 

Varank, Türkiye'de üretilen yerlilik oranı yüksek diğer araçların desteklenmediğine 
yönelik eleştiriler üzerine ise Ford Otosan'ın yüzde 100 elektrikli kamyonunun 
tanıtımını yaptığını, Ford'un transit modeli ile Toyota Corolla'nın Türkiye'de üretilen ilk 
hibrit modelinin banttan indirme törenlerine katıldığını anımsattı. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Toyota'nın Sakarya'da üretilen hibrit otomobilini 
makam aracı olarak kullandığını anlatan Varank, "Türkiye'deki yerli ve milli ürünlerin 
hepsinin tanıtımlarına katılıyorum. Bunların hepsini destekliyorum. Bundan sonra da 
bu ürünleri desteklemeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı. 



Varank, Türkiye'nin yüksek teknoloji ve inovasyonda yakaladığı ivmeye işaret ederek, 
Meclis'e getirdiği tam otomatik harici defibilatörün, üretilen yüksek teknolojili ürünlere 
bir örnek olduğuna dikkati çekti. 

Söz konusu üründen 5 bin adet ihracat yapıldığını dile getiren Varank, "Bu ürünün 
kilogram başına ihracat değeri 365 dolar." bilgisini paylaştı. 

Varank, Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar Kızılelma ve Milli Muharip 
Uçağın yer aldığı kartları göstererek, şöyle devam etti: 

"Kızılelma, ordumuzun envanterine girdiğinde müthiş bir çarpan etkisi oluşacak. Artık 
5. nesil savaş uçakları bunlarla mücadele etmek için yeni konseptler geliştirmek 
mecburiyetinde kalacak. Bu aracın özelliği insansız bir savaş uçağı olması değil. 
İçindeki otonom teknolojilerin, dünyanın en başarılı otonom teknolojileri olması. Onun 
için biz insansız hava araçları diyoruz. Peki insanlıları ihmal mi ediyoruz? Bugün 
resmi yayımlanan 5. nesil savaş uçağımız, Milli Muharip Uçağımız. Bunun ilk parçası 
döküldüğünde dalga geçtiler. 'Bir parçayla siyasi şov yapıyor' dediler. Şunlarla gurur 
duyabilirsiniz. Savaş teknolojisi diye gurur duymak istemiyorsanız, dünyadaki en 
yüksek teknoloji olduğu için gurur duyabilirsiniz." 

Togg gibi işlerin sadece yatırımla ve parayla olmadığına, bir siyasi iradenin ortaya 
konması gerektiğine dikkati çeken Varank, "Biz o iradeyi koyduğumuz için o projeler 
başarılı oluyor. Cumhurbaşkanımız projenin mimarıdır. Kendisine şükranlarımızı 
sunuyoruz. CHP'li milletvekili arkadaşımız Cumhuriyet kurulduktan sonra yapılan 
yatırımlardan bahsetti. Evet doğru, Cumhuriyet kurulduktan sonra Mustafa Kemal 
Atatürk çok stratejik hamleler başlattı. Şakir Zümre'nin, Nuri Demirağ'ın, Devrim 
Otomobili'nin başına ne geldi? Bunları iyi değerlendirdiğimizde siyasi iradenin ne 
kadar önemli olduğunu daha iyi anlayabiliriz." diye konuştu. 

Varank, muhalefet milletvekillerinden bazılarının, "Şimdi uzaya gitmenin zamanı mı? 
Bu alanlara niye yatırım yapıyorsunuz?", "Siz bu parayla uzaya mı gideceksiniz, bu 
bütçe yeterli değil" şeklinde eleştiriler geldiğini aktararak, aynı partiden iki 
milletvekilinin, uzay çalışmalarına yönelik farklı fikirlere sahip olduğunu belirtti. 

Sanayi yatırımlarına yönelik yapılan çalışmalara değinen Varank, dünyada devletlerin 
fabrika kurduğu zamanların geride kaldığını söyledi. 

Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "AK Parti hangi fabrikayı 
kurdu?" gibi sorular yönelttiğini dile getirerek, "Bir kere partiler fabrika kuramaz, 
partiler ticaret yapamaz. Ayrıca, 'Şu kadar senede bir çimento fabrikası mı kurmuş' 
dedi. Türkiye'de şu anda çimento kapasitesini biliyor musunuz? Bu saatten sonra 
çimento fabrikasının kurulmasını istemek, açıkçası sanayiden haberdar olmamak 
demektir." yorumunu yaptı. 

Kılıçdaroğlu'nun yurt dışı ziyaretlerine işaret eden Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Varank, "Kılıçdaroğlu, 'Biz temiz para aramaya gidiyoruz.' Almanya'ya gidecek 
denildi. Volkswagen'in ortağı kim? Katar. Deutsche Bank'ın ortağı kim? Katar. Her 
gün Türkiye'de Katar'a sallayacaksınız, yabancı yatırımcıların bazılarını 
ayrıştıracaksınız sonra Almanya'ya gidip bir şeyler öğrenmeye çalışacaksınız." 
açıklamasında bulundu. 



Varank, Türkiye'de girişimcilik ekosisteminin geliştiğini, hükümet olarak 20 yılda 
inovasyon ekosistemini sıfırdan inşa ettiklerini söyledi. 

AK Parti hükümetlerinden önce Türkiye'de 2 teknopark olduğunu, burada 680 kişinin 
çalıştığını vurgulayan Varank, "AR-GE merkezi diye bir anlayış yoktu. Şimdi 20 yılda 
yaptığımız yatırımların karşılığını alıyoruz. Sanayi ve teknoloji stratejimizi ilan 
ettiğimizde Türkiye'den 2023 yılına kadar 10 unicorn çıkacak dediğimizde, 
muhalefetten 'Hadi oradan, Türkiye'den unicorn falan çıkmaz.' dediler. Evet şimdi 6 
unicornumuz var. Bu benim bakan olarak başarım değil, AK Parti hükümetlerinin 
başarısıdır." şeklinde konuştu. 

Varank, Türkiye'deki bilimsel çalışmalara yönelik verilere değinerek, son 2 yılda 
Türkiye kaynaklı bilimsel yayınların etki değerinin 1,30'dan 1,74'e çıktığını, 
Türkiye'nin bu verilerle G-20 ülkeleri içinde ortalamanın üzerinde olduğunu bildirdi. 

Türkiye'de "faşist" üniversite anlayışını yıktıklarını dile getiren Varank, "klikçiliği" 
bitirdiklerini, tek tip zihniyeti alaşağı ettiklerini belirtti. ODTÜ'de 28 Şubat döneminde 
öğrenciyken yaşadığı ayrımcılık ve olumsuzlukları anlatan Varank, üniversiteleri 
ideolojilerin ve siyasetin arka bahçesi olmaktan çıkartarak özgürleştirdiklerini ifade 
etti. 

Bakanlığın çevreye yönelik çalışmalarını da sıralayan Varank, sözlerine şöyle devam 
etti: 

"Bakanlığımızın Etki Değerlendirme Raporlarımızı küçük bir hale getirdik ve bunu 
dijital olarak kontrol edebiliyorsunuz. Sadece bu bile bizim ne kadar çevreci ve 
sürdürülebilir çalışmalara değer verdiğimizi gösteren en önemli örneklerden bir 
tanesi. Türk sanayicisi de dijitalleşemeye, yeşil dönüşüme en yatkın sanayici. Emin 
olun onların farkındalığı dünyada hiçbir endüstride yok. Bu manada da biz onların 
yatırımlarını desteklemeye devam edeceğiz." 

Varank'ın milletvekillerinin sorularını yanıtlamasının ardından komisyonda, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığının yanı sıra Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk 
Patent ve Marka Kurumu (TÜRKPATENT), Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma 
Kurumu (TÜBİTAK), Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), Türkiye Uzay Ajansı (TUA), 
GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığının 2023 yılı bütçeleri kabul 
edildi. 

 


