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T

ürkiye’deki bölgesel farklılıkların dengelenmesi
için KOBİ’lerin rekabet gücünün artırılarak sosyal
ve ekonomik kalkınma sağlanması amacıyla

2007 yılından bu yana yürütülen Rekabetçi Sektörler

T

he Competitive Sectors Programme has been carried out since 2007 with the aim of ensuring social
and economic development by enhancing the

competitiveness of SMEs to balance the regional dispari-

Programı, yaklaşık 900 milyon Avroluk bir bütçeyi

ties in Turkey, and it disburses a budget of approximately

projeler aracılığı ile kullandıran bir program. Bu zamana

900 million Euro through projects. Large-scaled invest-

kadar 43 ilde büyük çaplı yatırımlar hayata geçirildi.

ments have been realized in 43 provinces so far. Projects

Ortak kullanım atölyelerinden, araştırma geliştirme

were implemented in various areas ranging from common

laboratuvarlarına, lisanslı depolardan, turizm altyapısı

use facilities to research and development laboratories,

geliştirme çalışmalarına kadar birçok alanda projeler

and from licensed warehouses to improvement of tourism

gerçekleştirildi.

infrastructure.

Rekabetçi Sektörler Programı resmi yayını olan İvme

In this issue of Ivme Magazine, the official publication of

Dergimizin bu sayısında, yapılan projelerin bazılarına

Competitive Sectors Programme, we will have a closer look

daha yakından bakacağız.

to some of the projects.

Son yıllarda tarım potansiyelini iki kat artıran Şanlıurfa,

Having doubled its agricultural potential in recent years,

durum buğday, bulgur, arpa ve mercimek başta olmak

Sanliurfa is the most important centre in Turkey for

üzere hububat üretiminde Türkiye’nin en önemli

cereal production, particularly durum wheat, cracked

merkezlerinin başında geliyor. Rekabetçi Sektörler

wheat, barley and lentil. We visited Şanlıurfa Cereals

Programı

Şanlıurfa

Exchange and Licensed Warehouse Project site which is

Hububat Borsası ve Lisanslı Depo Projesini yerinde

implemented under the Competitive Sectors Programme,

inceledik ve projelerden faydalanacak insanlarla

and interviewed with the people who will benefit from

konuştuk. Ayrıca Türkiye’de pamuk üretiminin yüzde

the project. Furthermore, Şanlıurfa has 42% of cotton

42’si Şanlıurfa’da. Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı

production in Turkey. We also obtained information about

Depo Projesi hakkında da bilgi aldık.

Şanlıurfa Cereals Exchange and Licensed Warehouse Project.

İnsanlık tarihini değiştiren ve dünyanın gözü üzerinde

We also presented detailed information on the

olan Göbeklitepe’yi de kapsayan Şanlıurfa’da Tarih

Revitalization of History in Şanlıurfa Project, which also

Yeniden Canlanıyor Projesi hakkında da sizlere detaylı

covers Göbeklitepe that changed human history and

bilgi sunduk.

grabs the world’s attention.

Fındık üretimini düzenli hale getirmek için elindeki

In Giresun, using all its means and closely following the

bütün olanakları seferber eden ve fırsatları yakından

opportunities to ensure regular production of hazelnuts,

takip eden Giresun’da Lisanslı Depo ve Spot Borsa

we analysed Turning Nuts Into Gold Project that involves

kurulmasını öngören Fındık Altına Dönüşüyor Projesini

the establishment of a Licensed Warehouse and Spot

yerinde inceledik ve sizler için detayları yazdık.

Exchange, and noted the details for you.

Mobilya sektöründe hızlı büyüyen alanlar arasında yer

We had an interview on Strengthening the Infrastructure

almaya hazırlanan Kayseri’de Mobilya Üretim Altyapısını

for Furniture Production Project in Kayseri, which is

Güçlendirme Projesi hakkında röportaj yaptık.

gearing up to become one of the fastest growing places in

kapsamında

hayata

geçirilen

the furniture sector.
Sizler de Projelerimizden Haberler bölümümüzde
Rekabetçi Sektörler Programının her geçen gün kat

You will see the day by day progress of the Competitive

ettiği mesafeyi göreceksiniz.

Sectors Programme in our News from the Projects section.
Programı

This issue also includes the suggestions by the Competitive

koordinatörlerinin önerileri de yer alıyor. Bu röportajların

Sectors Programme coordinators. We hope that these

çalışmalarınızda sizlere yardımcı olacağını umuyoruz.

interviews will be helpful in your work.

Yeni sayımızda buluşmak üzere...

Hope to meet you again in our next issue...

Teşekkürler

Many thanks

Bu

sayıda

ayrıca

Rekabetçi

Sektörler
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REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMININ

GÖRÜNMEYEN KAHRAMANLARI
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında
görevli olan koordinatörleri daha yakından tanımak ve görevleri hakkında daha
detaylı bilgi edinmek için kendileriyle görüştük.
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Feride Pınar Erdem

Programlama Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
Rekabetçi Sektörler Programı, birçok sektörü ve müdahale alanını içine alan üst seviyede bir strateji dokümanıdır. Bu
çerçevede desteklenecek sektörler belirlenirken Bakanlığımızın görev ve faaliyet alanları göz önünde bulundurulur.
Bu noktada programın içeriği, tasarımı, müdahale alanları ve türleri Programlama Bölümü tarafından belirlenir.
Programlama Bölümü için her şeyin başladığı yer diyebiliriz.
Programın yürütülmesinin yanı sıra proje seçimi ve geliştirme süreçlerine katkılarımızla, program sürecinde sahaya
doğrudan destek vermiş oluyoruz. Proje detayları düşünüldüğünde, mesaimizin önemli bir bölümünü proje geliştirme
süreçlerine harcadığımızı söyleyebilirim.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
Bölüm olarak alanında uzman 8 kişilik bir ekiple çalışıyoruz.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Birinci dönemdeki proje faydalanıcılarımıza tavsiyelerim; proje yönetiminin profesyonel ve tam zamanlı bir iş
olduğunu unutmadan ekiplerini buna göre kurmaları, projelerine uygulama sürecinde her zamankinden daha
fazla sahip çıkmaları, projelerin özellikle teknik destek bileşeninden azami faydayı sağlamak üzere bu sözleşmelerin
yönetimine özel önem vermeleri ve uygulama sonrasında projelerinin sürdürülebilirliğinin sağlanması için gereken
her türlü önlemi almak üzere mümkün olduğu kadar erken harekete geçmeleridir.
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Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programına başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
Projeler belli amaçları gerçekleştirmek için sadece birer araçtır. Projenin içeriğini belirlerken, ilk etapta projeye niçin
ihtiyaç duyulduğunun; sektörde hangi soruna çözüm getireceğinin net bir şekilde ortaya konması gerekir. Proje
önerilerinin birçoğunda karşılaştığımız ortak sıkıntı, projenin çözmeye çalıştığı sorunun netleştirilememesi ve projenin
amacının tam anlamıyla belirlenememesi olduğunu söyleyebilirim. Proje sahiplerine bu konuya özen göstermeleri
ve projelerine ilişkin talebi detaylı bir şekilde ortaya koymalarını öneririm. Öte yandan detaylı bir fizibilite raporunu
önceden hazırlayan proje faydalanıcısı kurumlar, proje süreçlerini mümkün olduğunca basit ve yönetilebilir kılacaktır.
Detaylı sorun analizi yapılmış, buna bağlı olarak içeriği, kurgusu, aktiviteleri ve bütçe öngörüleri çok daha ayakları yere
basan bir şekilde kurgulanmış olan bir proje, hem proje seçim aşamasında hem de devamındaki geliştirme süreçlerinde
proje yararlanıcıları açısından önemli bir avantaj ve fayda sağlayacaktır. Proje seçim sürecinde Bakanlığımız tarafından
yayınlanacak olan yönlendirme ve önerileri dikkate almaları süreçlerin daha pürüzsüz ve verimli ilerlemesini
sağlayacaktır.

Pınar Günaydın

İhale Dokümanları Hazırlama Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
İhale Dokümanları Hazırlama Bölümü, Program çerçevesinde kabul edilmiş, Proje Tanımlama Dokümanı
tamamlanmış ve Operasyonel Anlaşması imzalanmış olan projelerin ihale süreçlerinin Avrupa Birliği PRAG
kurallarına uygun olarak tamamlanmasından sorumludur. Daha sonra sözleşmenin parçası olduğu ve sahadaki
uygulama bu dokümanlara göre yapıldığı için ihale teknik dokümanlarının kaliteli hazırlanması, projenin sağlıklı
bir şekilde hayata geçirilmesi ve uygulama aşamasında herhangi bir sorunla karşılaşılmaması adına son derece
önemlidir.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
İhale Dokümanları Hazırlama Bölümü, 1 koordinatör, 5 uzman, 6 dış uzman olmak üzere 12 kişilik bir ekip ile
çalışmalarını yürütüyor.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Projelerimiz genellikle inşaat, müşavirlik, mal alımı ve hizmet ihaleleri bileşenlerinden oluşuyor. Birinci dönem projeleri
için uygun harcama döneminin sonuna yaklaştığımız bu günlerde, yararlanıcılarımızın tüm olası gecikmelere karşı
hızlı kararlar verip zaman kaybetmeksizin gerekli adımları atmaları gerekiyor. Aksi halde bir bileşenin ihale sürecinde
yaşadığımız bir gecikme tüm projenin uygulamasını tehlikeye sokabiliyor.

Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programına başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
Potansiyel yararlanıcılarımızdan en büyük beklentimiz tüm proje ortakları tarafından sahiplenilecek, belirli bir
olgunluğa erişmiş ve iyi tasarlanmış projelerle başvuru yapmalarıdır.
Tüm ihale süreçleri, Avrupa Birliği ihale kurallarına (PRAG) uygun olarak yürütülür ve her aşamada Avrupa Komisyonu
Türkiye Delegasyonunun ön onayına sunulur. Süreç çok uzun zaman aldığı için gecikmeye mahal vermemek adına
projenin başından itibaren gerekli önlemlerin alınması ve hızlı hareket edilmesi büyük önem taşır.
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Potansiyel yararlanıcılarımızın, ihale süreci sonrası özellikle inşaatlarda ruhsat alımı için gerekli dokümanları taahhüt ettikleri
tarihte eksiksiz tamamlamaları son derece önemlidir. Bu aşama belirsizliğin en çok yaşandığı ve proje döngüsünde en çok
zaman kaybedilen dönemdir. O nedenle gerekli belgeler için yararlanıcılarımız ilgili kurumlarla vakitlice iletişime geçmeliler.
İhale dokümanlarının zamanında ve eksiksiz olarak Başkanlığımıza teslim edilmesi, söz konusu dokümanlarda revizyon
taleplerine hızlı bir şekilde dönüş yapılması, uygun kapasite ve istekli yararlanıcı ile mümkün oluyor.

Abdülkadir Güventürk

İhale Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
İhale bölümü olarak; program tarafından desteklenen projelerin, inşaat, müşavirlik, mal alımı ve teknik destek gibi tüm
bileşenleri altında gerçekleşecek ihalelerini, Avrupa Birliği Mali Yardımlarının kullanımını düzenleyen PRAG kurallarına
göre yaparak sözleşmeye bağlamaktayız. Projeye ait her bir bileşenin uygulama süreçlerinin sağlıklı geçmesi için ana
aktör yüklenicilerdir. Projenin hayata geçmesi için uygulama süreçlerini yürütecek olan yüklenicilerin ihale öncesinde
belirlenen şartnameye göre, tarafsızlık ve eşitlik prensipleri temelinde seçilmesi büyük önem taşır. Bölümümüz bu
prensiplere dikkat edilerek seçim süreçlerinin tamamlanmasını sağlıyor.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
İhale Bölümü bir koordinatör ve 12 ihale uzmanından oluşuyor.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
İhale bölümü olarak yararlanıcılar ile sadece ihale değerlendirme komitelerinin kurulması sürecinde birlikte
çalışıyoruz. Bu süreçte yararlanıcılardan ihale değerlendirme komitelerine istenilen yetkinlikte komite üyelerini temin
etmelerini istiyoruz. PRAG kurallarına göre yapılan ihale süreçleri kesintisiz ve uzun süreli çalışmayı gerektirmektedir.
Yararlanıcılarımızdan talep edilen ihale komitesi üyelerinin yetkinliklerinin ve komiteye katılımlarının sağlanması son
derece önemlidir.

Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programı başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
Proje başvuru sürecinden itibaren yararlanıcı kurumların özellikle projenin yürütülmesi süreçlerini takip edecek
personelinin nitelik ve nicelik bakımından kapasitelerinin artırılması son derece önemlidir. Projelerin başarısını,
yararlanıcıların projeleri sahiplenmesi ve projeyi yürüten ekip belirleyecektir.

Enver Yalçın

Sözleşme Yönetimi Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
Sözleşme Yönetimi Bölümü, Programımız kapsamında desteklenen projelerin hayata geçirildiği bölüm diyebiliriz.
Projeler birden çok sözleşmenin sahada uygulanması ile hayat buluyor. Sözleşme yöneticisi uzmanlarımız ise bu
sözleşmelerin projenin amaçlarına, sözleşme ve eklerinde tarif edilen işlere ve yürürlükteki ulusal ve uluslararası
mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmesinden ve en nihayetinde projenin başarıya ulaşmasından sorumlular. Bu
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itibarla hem faydalanıcı kurumun hem de diğer bölümlerin harcamış oldukları emeklerin değere dönüştüğü yer olarak
bölümümüzün kritik bir önem taşıdığını söyleyebilirim.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
Bölümümüzde 1 koordinatör, 8 uzman ve 2 uzun zamanlı teknik destek uzmanı olmak üzere 11 kişi çalışıyor.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Proje yararlanıcıları öncelikle sunmuş oldukları projeden gerçek manada yararlanmaları gerektiğini unutmamalılar.
Sahada gerçekleştirilen her türlü faaliyet kendi kontrolleri altında olmalı. Bunun için de yeterli insan kaynağını
özellikle uygulama döneminde hazır bulundurmalılar. Aksi takdirde hem projeden yeterli faydayı elde edemezler hem
de projeleri hedefledikleri başarıya ulaşamaz.

Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programına başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
Yeni dönemde proje faydalanıcısı olmak isteyen kurumların ilk etapta gerçekçi bir gelecek perspektifi oluşturmaları ve
bugünün ihtiyaçlarına göre değil, birkaç yıl sonrasının ihtiyaçlarına göre projelerini şekillendirmeleri gerekiyor. Tabii
bunun yanında doğru ve yeterli insan kaynağının proje için istihdam edilmesi ve bu ekibin sürekliliğinin sağlanması,
projelerinin başarıya ulaşması için en önemli faktör olacaktır.

Özlem Sever

Finans Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
Bölümümüz, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında AB ve ulusal katkı finansmanının sağlanması, sözleşme
yüklenicileri tarafından yapılan harcamaların uygunluğunun kontrolü ve ödemelerinin yapılması, raporlama ve
muhasebe kayıtlarının tutulmasından sorumludur. Bu fonksiyonlardan herhangi birinin kusurlu yürütülmesi halinde
kusurun türüne göre fonların askıya alınması veya kusur derecesinde geri ödemesi söz konusudur.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
8 kişilik bir ekibiz.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Projelerin amacına uygun yürütülmemesi veya proje tamamlandıktan sonra sürdürülebilir olmaması halinde,
projeye harcanan finansmanın kısmi veya tamamının Avrupa Birliği’ne geri ödemesi (recovery) talep edilir. Bu tür
geri ödemelerin finansmanı için Bakanlık olarak ilgili yararlanıcılara rücu edilir. Geri ödemelerin yaşanmaması için
yararlanıcılar tarafından uygulama aşamasında; sözleşmelerin proje amacına uygun yürütüldüğünün takip edilmesi,
yüklenicilerle koordineli ve Bakanlığımızla işbirliği halinde çalışılmasını tavsiye ederiz.

Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programına başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
Öncelikle, projeyi takip edebilecek tecrübeli bir proje ekibi kurulmasının çok önemli olduğuna inanıyoruz.

8

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 4

Hande Mercan Aygen

İzleme ve Değerlendirme Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
İzleme ve Değerlendirme Bölümü, program hedef ve göstergeleri doğrultusunda program ve proje düzeyinde
kaydedilen ilerlemelerin izlenmesinden ve Avrupa Komisyonu ve Sektörel İzleme Komitesi üyelerine raporlanmasından
sorumludur. Ayrıca, Bölümümüz tarafından hazırlanan analiz ve raporlar ile bağımsız değerlendiriciler tarafından
yürütülen dönemsel değerlendirmelerle programın etkinliği ve verimliliğini ve projelerimizin program hedeflerine
olan katkısını düzenli olarak izliyoruz.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
İzleme ve Değerlendirme Bölümü toplam 5 kişilik bir ekip ile çalışıyor.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Programın uygun harcama dönemi sonu olan 31 Aralık 2017 tarihine kadar proje faaliyetlerinin büyük ölçüde
tamamlanabilmesi için, yararlanıcılarımızın yüklenicilerin faaliyetlerini yakından izlemeleri ve proje uygulamasında
karşılaşılan sorunları hızla çözüme kavuşturmaları büyük önem taşıyor.
Proje uygulaması sırasında, proje kapanışında ve sonrasında denetimlere hazır olunması, proje dokümanlarının gereken
süre boyunca saklanması ve talep edilmesi halinde denetim otoritelerine sunulması gerekir. Faydalanıcılarımızın bu
hususlara dikkat etmesini bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programına başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
2014-2020 döneminde programa başvuracak kurumlardan öncelikli olarak proje sundukları sektöre ilişkin kapsamlı
ihtiyaç analizi yapmalarını; projelerinin altyapı yatırımı içermesi halindeyse fizibilite çalışmasını tamamlamalarını;
böylelikle ilk aşamada olgun ve uygulanabilir proje sunmalarını bekliyoruz. Ayrıca, başvuranların proje geliştirme
aşamasında programımızın hedef ve göstergelerini göz önüne almaları ve projelerinin program hedef ve göstergelerine
olan katkısını açık bir şekilde ortaya koymalarını bekliyoruz.
Proje hazırlığı ve uygulamasına yeterli sayıda ve nitelikte insan kaynağının tahsis edilmesi, proje taahhütlerinin
zamanında ve eksiksiz yerine getirilmesi, ayrıca proje uygulamasının tamamlanması sonrasında projenin
sürdürülebilirliğinin sağlanması için yürütülecek faaliyetlerin planlanması da büyük önem taşıyor.

Yeşim Kılıç

Kalite Güvence ve Kontrol Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
Kalite Güvence ve Kontrol Bölümü; IPA Programları çerçevesinde Başkanlığımız nezdinde yürütülmekte olan
programlama, ihale, sözleşme imzalanması, uygulama aşamaları da dahil olmak üzere bütün çalışmalarının AB ve yerel
mevzuat ile belirlenmiş kurallara uygun olarak, doğru ve etkin bir şekilde yürütülmesinden sorumlu olup, program
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hedeflerine ulaşılması noktasında önemli görevler üstlenmiştir. Bölümümüz, program başlangıcından bugüne kadar,
hâlihazırda yüzde 95’i uygulama aşamasına gelmiş olan 44 adet projenin tamamında aktif bir şekilde rol oynamış, her
aşamada büyük bir özveri ile bütün bölümlere ihtiyaç duyulan teknik desteği sağlamıştır.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
Kalite Güvence ve Kontrol Bölümü 4 kişi proje dökümanlarının kalite kontrolünden, 3 kişi iç kontrol işlemlerinden
sorumlu olmak üzere iki farklı gruptan oluşmaktadır, koordinatör ile birlikte toplam 8 kişilik bir ekip ile
sorumluluklarımızı yerine getirmeye gayret ediyoruz.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Projelerinin sahibi ve hâkimi olmaları, proje tanımlama dokümanında yer alan bütün detayları her aşamada takip
etmeleri çok önemli. Proje tanımlama dokümanında yer alan taahhütleri var ise bu hususları da dikkatle ve zamanında
ele almaları gerekir. Birinci dönem projelerinin çoğu uygulama aşamasında bulunuyor. Faydalanıcıların, yükleniciler
ile ilişkilerine çok dikkat etmelerini; yüklenicinin yürüttüğü işlerin sözleşmeye uygunluğunu yakından takip etmelerini
öneriyorum. Proje kapsamında yapılan binanın ve tedarik edilen malzemelerin geçici kabul sonrasında hemen
kullanılması için gerekli çalışmaların önceden yapılması; şirket kurulumu, personel istihdamı, yasal izinler, lisans
başvuruları gibi ön şartların yerine getirilmesi çok önemli.
Faydalanıcıların her aşamada yakın takipte olmalarını; sorunları tespit eder etmez, herhangi bir usulsüzlüğe yol
açılmaması için bizimle irtibata geçmelerini öneririm.

Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programına başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
Öncelikle projenin uygulanabilirliği ve sürdürülebilirliği önemli. İlk dönemdeki tecrübeler ışığında, teklif edilecek
projenin ön araştırmalarının, fayda maliyet analizinin bölgesel şartları göz önünde bulundurularak gerçekçi bir şekilde
yapılması gerekir. Arazi tahsisi, kamulaştırma, imar planı ve arazi kullanım izinleri gibi hususların irdelenmesi ve
sorun teşkil edebilecek durumların en baştan ortadan kaldırılması gerekir. Proje yazımı, fizibilite raporu hazırlanması,
ihale dosya hazırlığı, proje çizim vs. gibi işlerini piyasada bulunan uzman veya şirketlere yaptıran faydalanıcıların,
yaptırdıkları işlere hakim olmaları gerekir. Piyasa aktörünün yaptığı işleri kontrol edebilecek vasıflara sahip teknik ve
idari personel istihdam etmeleri ve bu personelin mümkün olduğunca proje süresince değişmemesi de son derece
önemli bir başarı kriteridir.

Murat Açık

Teknik Yardım ve İnsan Kaynakları Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
Rekabetçi Sektörler Programı kaynaklarından en üst düzeyde yararlanarak en yüksek seviyede çıktıyı elde etmek
için farklı fonksiyonlar belirlenmiştir. Bunlar arasındaysa Programın hazırlığı, yönetilmesi ve izlenmesi; Program
kapsamındaki proje dokümanlarının hazırlığı, proje ihalelerinin gerçekleştirilmesi, projelerin uygulamaya geçirilmesi
ve izlenmesi ile etkin bir finansal işleyişin sağlanması yer alır.
Bu fonksiyonların etkili bir şekilde gerçekleştirilmesinde insan kaynağı büyük önem taşır. Bunun için de program
yönetim kapasitesinin seminer gibi eğitsel etkinliklerle ve gündelik görevlerde teknik danışmanlar tarafından
desteklenmesi; kurumsal süreçlerin sürdürülebilir bir sisteme oturtulması gerekir. Bölümümüz bu sürecin yanısıra,
desteklenen projelerin yararlanıcılarına yönelik eğitim ve lojistik desteklerin de koordinasyonundan sorumludur.
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Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
Bölümümüzde, 2 kişilik daimi ve 3 kişilik geçici bir ekiple toplam 5 kişi olarak görev yapıyoruz.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Ankara’da gerçekleştirilen eğitimlere, içerikten en fazla yararlanacağı öngörülen proje çalışanlarının katılması
sağlanmalıdır. Eğitimlere mümkün olduğunca farklı ve çok sayıda proje yararlanıcısı kuruluş temsilcisinin katılımı da
bizce büyük önem taşımaktadır. Eğitimlerde projelerin hedeflerine ulaşacak yönde ilerlemesi için alınması gereken
tedbirler ve uygulamada karşılaşılabilecek muhtemel sorunlara karşı geliştirilebilecek çözüm önerileri tartışılmakta,
bu amaçlarla yararlanılabilecek araç ve yöntemler ile ilgili bilgilendirme yapılmaktadır.
Bunun yanında proje kapsamında hayata geçirdiğimiz Destek Faaliyet Planı (SAP) ile projeleri bireysel olarak ele alıyor;
geliştirilmesi için yapılması gereken faaliyetler ve varsa problemleri çözmek için atılması gereken adımları konunun
uzmanı danışmanlar tarafından belirleyerek yararlanıcıya destek oluyoruz. Geliştirdiğimiz “Destek Paketi” kapsamında
tüm faydalanıcılarımız kurumumuzdan uygulama sürecinde danışmanlık desteği alabiliyor.
Doğrudan Harcama Planı kapsamında da ihale aşamasında olan projelerde teklifleri değerlendirmek üzere geçici
görevlendirme ile Ankara’ya gelmek durumunda olan değerlendiricilere yönelik ulaşım ve konaklama desteği
sağlıyoruz. Proje yararlanıcılarına, destekten yararlanırken izleyecekleri yol konusunda da rehberlik hizmeti veriyoruz.
Destekten yararlanmak için değerlendirici görevlendirmesinin yapılmasından hemen sonra ihale sekreteri aracılığıyla
Bölümümüzle iletişime geçilmesini tavsiye ediyoruz.

Burcu Öncüoğlu

Tanıtım Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
Tanıtım Bölümü olarak, Rekabetçi Sektörler Programının sunduğu finansman fırsatlarını hedef kitlelere
duyurmak ve Program kapsamında desteklenen projelerin hedefleri ve elde ettiği sonuçlar hakkında kamuoyunu
etkin ve sürekli bir şekilde bilgilendirmek için bir dizi çalışma gerçekleştiriyoruz. Bununla birlikte, Programın
uygulanmasında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının üstlendiği rolü ve Avrupa Birliği ortaklığını göz önünde
bulundurarak Programı tanıtıcı etkinlikler düzenliyor; tanıtım ve bilgilendirme materyalleri geliştirip hedef
kitleye ulaştırıyor; proje faydalanıcılarının tanıtım çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmalarına destek
oluyoruz.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
Tanıtım ve görünürlük faaliyetleri ile ilgili olarak bölümümüzde iki kişi var. Ancak Programın tanıtımı ve görünürlük
faaliyetleri için özellikle Programlama ve Sözleşme Yönetimi bölümleri ile birlikte çalışıyoruz. Bunun yanısıra, Tanıtım
Projemiz kapsamında bizi destekleyen bir Proje ekibimiz var.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Rekabetçi Sektörler Programı ismini, teknik terminolojiye hakim olmayan kişilere de ulaşabilmek ve önümüzdeki
yıllarda da devam edecek farklı program dönemlerini şemsiye bir isim altında toplamak amacıyla seçtik. Ayrıca
Program ve desteklediği projelerin etkilerini daha tanınır ve bilinir kılmak üzere Programın kimliğini destekleyecek bir
üst marka oluşturduk.
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Proje yararlanıcılarımızdan temel beklentimiz, Programa ilişkin gerek hedef kitlemiz gerek kamuoyunda farkındalığın
artması için Projelerinin Rekabetçi Sektörler Programının bir parçası olduğunu ve Türkiye Cumhuriyeti ve AB ortak
finansmanı ile desteklendiğini yazılı-görsel-sözel her türlü bilgilendirme ortamında vurgulamaları ve görünürlük
kurallarını uygulamaya gayret etmeleridir. Bu konuda hazırladığımız iletişim ve görünürlük kılavuzundan
faydalanmalarını ve Bölümlerimizle sürekli iletişim içinde olmalarını bekliyoruz.

Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programına başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
Rekabetçi Sektörler Programının görünürlüğü için Facebook, Twitter ve YouTube hesaplarımızı geçtiğimiz yıllarda
faaliyete geçirdik; pek yakında yeni web sayfamız da daha dolu bir içerikle hizmete geçirilecek. Programımızla ilgilenen
kurumların gerek sosyal medya hesaplarımızı gerek web sayfamızı yakından takip etmelerini bekliyoruz. Bu kanallar
aracılığıyla geçmişte veya halihazırda uygulanan projelerimiz hakkında fikir edinebilir, ilerdeki günlerde belirlenecek
tanıtım etkinliklerimiz ve proje çağrı dönemleri hakkında bilgi alabilirler.

Erhun Giray Tuncay

Bilgi Teknolojileri Bölümü Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programı açısından bölümünüzün yeri ve önemi nedir?
Programa ilişkin iş süreçlerini otomatize etmek, verileri saklamak, program verilerinin bir bütün olarak yorumlanabilmesi
ve geleceğe ilişkin çıkarımlar yapabilmek üzere altyapı sağlamaktayız. Dış paydaşlara ulaşacak bir elektronik altyapı
hizmeti sağlayarak iletişimi ve süreçlerin sağlıklı işlemesini desteklemekteyiz. Program bilgileri, proje başvurusu, ihale
ilanları gibi tüm duyuru ve bilgi paylaşımlarını içeren web sayfasının teknik altyapısını sağlamakta ve yönetmekteyiz.
Program kapsamında geliştirilen Bilgi Sisteminin tüm kullanıcılarının ihtiyaçlarına yanıt vermekle görevliyiz.

Kaç kişilik bir ekiple çalışıyorsunuz?
5 kişilik bir ekiple çalışıyoruz. Ekibimiz sistem yönetimi, veri tabanı yönetimi, gereksinim analizi yazılım geliştirme ve
teknik destek sağlama gibi işlevleri gerçekleştiriyor.

Rekabetçi Sektörler Programı 1. Dönemindeki proje yararlanıcılarımıza tavsiyeleriniz
nelerdir?
Program için bilgi sistemini kurarken yararlanıcılarımızı da sürecin bir parçası olarak tanımladık. Böylece proje
yönetiminde yararlanıcılarımız ve program otoritesi arasında hem etkileşimi hem de yönetim sürecinin etkinliğini
artırmayı hedefledik.
Yazılımlar yaşayan organizmalardır; kullanıcı önerileri doğrultusunda gelişirler. Bu nedenle yararlanıcılarımızdan,
onları da dahil ettiğimiz Bilgi Sistemi ile ilgili yeni işlevler önermelerini ve karşılaştıkları sorunları bize iletmelerini
bekliyoruz. Böylece sistemimiz kullanıcı dostu yapısıyla öne çıkabilecek.

Önümüzdeki dönemde Rekabetçi Sektörler Programına başvuracaklardan beklentileriniz ve
onlara önerileriniz nelerdir?
Yeni dönemde programa başvuracaklar, başvurularını sistem üzerinden yapabilecekler, dolayısıyla web sayfamızı
izlemeleri önemli olacaktır. Ayrıca mevcut yararlanıcılarımız gibi proje teklifleri kabul edilen kuruluşların, kurulan
“Rekabetçi Sektörler Programı- Bilgi Sistemi”nin parçası olacaklarını bilmelerini isteriz.
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GİRESUN FINDIĞI ALTINA
DÖNÜŞÜYOR
Fındık üretimini düzenli hale getirmek için elindeki bütün olanakları seferber
eden ve fırsatları yakından takip eden Giresun Ticaret Borsası, kentin
ekonomisinde büyük bir yer tutan fındığın sağlıklı koşullarda, bozulmadan uzun
süre saklanabilmesi ve alım-satımının kolaylaştırılabilmesi için Lisanslı Depo ve
Spot Borsa kurulmasını öngören Fındık Altına Dönüşüyor Projesini geliştirdi.
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Bilimsel Çalışmaların Doğurduğu Proje

F

ındık Tanıtım Grubu tarafından TÜBİTAKMAM’da yaptırılan “Fındıklarda Aflatoksin
Oluşumuna Etki Eden Faktörlerin Belirlenmesi
ve Önleyici Tedbirlerin Alınması” ve “Fındık ve
Fındıklı Ürünlerin Raf Ömürlerinin Belirlenmesi ve
Uzatılması Çalışmaları” gibi bilimsel çalışmaların
sonuçları göz önüne alınarak geliştirilen Fındık
Altına Dönüşüyor Projesi ile bilimsel araştırma
bulguları doğrultusunda
uygun depolama
sistemlerinin oluşturulması öngörüldü.



Proje Adı



Yürütücü Kurum



Bütçe

Fındık Altına Dönüşüyor Projesi

Giresun Ticaret Borsası
9.450.310 Avro

 Amaç
Bölgenin

geçim kaynağı fındığın sağlıklı
koşullarda saklanmasına olanak sağlayacak örnek
bir lisanslı depo kurulması ve fındık borsasının
hayata geçirilmesiyle fındık işleyen KOBİ’lerin
rekabet gücünün artırılması ve fındık depolama
koşullarının iyileştirilmesi.

30 dönüm arazi üzerine kurulan ve 9.5 milyon avro
tutarındaki proje kapsamında inşa edilen Kabuklu
Fındık Depolama Tesisinde, yaklaşık 17 bin ton
kabuklu fındığın acılaşmadan ilk günkü tazeliğinde korunması için azot gazlı çelik silolarda stoklanması planlanıyor.
Proje kapsamında inşa edilen tesiste 24 adet çelik silonun yanı sıra, fındığın randıman, rutubet, gizli çürük ve küf ile
elek analizlerini yapan Akredite Kalite Kontrol Laboratuvarı, alım-satım işlemlerinin tamamen bilgisayar ortamında
yapıldığı, satıcıların seansı izleyebileceği, fiyat hareketlerini ve endekslerini gösteren ekranların bulunduğu Fındık
Spot Borsa binası, 185 kişilik konferans salonu, araç kantarı gibi yardımcı tesisler de bulunacak.

L

isanslı deponun önemi çok büyük. Fındık üretiminin çok olduğu yıllarda sorun
oluyor. Üreticimizin yüzde 50’sini göç veren bir şehiriz biz. Ürünün toplandığı
Ağustos ve Eylül ayında arz fazlası oluşuyor. O zaman fiyat düşüklüğü ve

istikrarsızlığı büyük önem arz ediyor. Lisanslı depolarımızın kapasitesi 17 bin 500 ton
olarak planlandı. Bu ürünlerin senetlerinin de işlem görmesi açısından üreticimiz
ürünlerini depoya koyup değerlendirecek ya da almış olduğu ürün senetleriyle kredi
alabilecek. Üretici bu senetleri istediği yerde kullanabilecek. Bizim bütün amacımız

Temel Yanıkoğlu

lisanslı deponun arkasından kuracak olduğumuz borsayla birlikte vadeli işlem

Giresun Ticaret Borsası Başkanı

borsasını birleştirebilmek. Üretici ürününü sağlam yerde satabileceğini bilecek.

Son dönemde ticari koşullar nedeniyle üretici ucuza satmak istemediği fındığı bekletip, o günkü fiyatlardan
tüccarlara satıyor ya da emanet dediğimiz tüccarlara bırakıyor. Tabii güven unsuru tamamıyla sağlanmış değil.
Bazı olumsuz şartlar üreticinin tüccara olan güvenini sarsıyor, bırakmak istemiyor. Şimdi burada lisanslı depoya
bırakmakla sağlam bir yere bırakmış oluyor. Fındığını değerlendirmesi açısından daha güvenli bir ortam oluşuyor.
Tüccar açısından da faydası var, üretici açısından da, ihracatçı açısından da. Bugün sanayici lisanslı depodaki
fındıkların ileriye dönük satışını temin edebilir, orada fındığını değerlendirebilir. Yani hangi şartlarda fındık
alabileceğini önceden görebilir. Fındığın saklanması, satışı ve işlenmesi açısından da önemli olur. Mayıs-Haziran
ayında ihtiyacı olan tüccar Eylül-Ekim ayında fındık alıyor. Neden? İleride fiyat artar, bulamam, diye. Borsada belli
bir fiyat oluşacağı için oradan alabilir. Lisanslı depo daha yeni oluştu. Lisanslı deponun bir de kötü bir örneğini
yaşadık. Halkın gözünde olumsuz bir görüş oluştu. Ama biz o korkuyu yendik. Şimdi biliyorlar bizimkinin teknolojik
bir şey olduğunu. Biz önce üyelerimizi bilgilendirdik. Projelerimizi anlattık, akabinde üyelerimizi Konya Borsasına
götürdük. Üyelerimiz oradaki borsada işlemlerini gözlemlediler ve kendilerine brifing verildi. Önce bu projenin
başında bu iş yürümez, bu olmaz biz daha fındık alamayız diyen tüccar arkadaşlarımız, üyelerimiz işin boyutunu
farklı gördüler. Üreticiyi kaliteye yönlendirecek. Üretici bir malı satarken daha değerliye satıyorsa o da bir sonraki
aşamada daha kaliteli ürün üretmeye çalışacak.
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B
Eren Nizam

orsamız Atatürk’ün emir ve direktifleriyle kurulmuş. Giresun Ticaret Borsası,
Türkiye’de ilk kurulan borsalardan. Tabii bu borsa ilk kurulduğu yıllarda ticaret
odalarının bünyesinde kurulmuş.

Fındığın tarihsel gelişimi hep Giresun merkezli. Zaten kurulduğu zaman
bulunduğumuz mevkii fındık pazarı olarak kullanılıyor. Üreticiler fındıklarını buraya
getiriyor, tüccarlar da buraya geliyor ve borsanın gözetiminde burada alım satım
yapılıyor. Tarihsel gelişimi hep burada.

Giresun Ticaret Borsası Genel
Sekreteri

Daha sonra buralarda düzenleyici
bir rol alması adına borsa binası
yapılmış. 1938 yılında Giresun
merkez olmak üzere Fiskobirlik kuruluyor. Fiskobirlik 1938’den 1964
yılına kadar bir şekilde fındık bölgelerinde konuşlanıyor; fındık
alımı yapmak, kooperatif olarak üyelerinin haklarını korumak gibi
görevler üstleniyor. 1964 yılından itibaren Fiskobirlik adına devlet
tarafından destekleme alımı yaptırılması, akabinde genişleyen
fındık bölgeleri, Giresun’un hem fındık hem de borsacılık
anlamında zayıflamasına sebep oluyor. Yani devlet üretseniz de
üretmeseniz de ‘fındığın tamamını alacağım’ diyor. 2005 yılında
5300 sayılı Lisanslı Depoculuk Kanunu çıkınca bu konuyla ilgili ArGe çalışmalarına başladık. Giresun merkezde 30 dönümlük bir arazi
satın aldık. Lisanslı depo yönü yoktu, ama o dönemlerde konuyla
ilgili çalışmaları olan devlet görevlileri bize bilgi veriyorlardı. Yani
2001 yılında arsa aldık 2005 yılında lisanslı depoculuk kanunu çıktı
ve biz bu projeleri nasıl bugüne uydururuz diye düşündük.

2

1926’dan bu yana Giresun Fındık ve
Ticaret Borsası
30 Mayıs 1926 tarihli kuruluş kararında Türkiye
Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal
Atatürk’ün imzası bulunan Giresun Fındık ve
Ticaret Borsası, kurulduğu günden beri fındık
üretiminin ve ticaretinin gelişmesi için her türlü
mevzuat, kanun ve yönetmeliklerin düzenlenmesi
konusunda çalışmalar yapmış ve çeşitli kurumlarla
ortaklaşa finansal çalışmalar, bilimsel araştırmalar
ve eğitim faaliyetleri yürütmüş…

005’te kanun çıktıktan sonra,
yönetim kurulundan bir
komisyon kuralım dediler.
Lisanslı depo ve borsa kurulumu
için bir çalışma komisyonu.
Lisanslı Depo Yönetmeliğinin
taslağı oluşturuldu. Bir taraftan
ben de teknik olarak lisanslı
depolar nasıl olmalı diye bir proje başlattım. Aslında baktığınız zaman, ben Amerika’yı
Erdal Suat Başkan
falan da araştırdım, kuruyemişte lisanslı depo diye bir şey yok. Türkiye dünyadaki
Giresun Ticaret Borsası
Proje Sorumlusu ve AB Proje
fındığın yüzde 75’ini üreten bir ülke. Fındık sektörünün içindeydim. Sektördeki tüm
Geliştirme ve Uygulama Ofis
depolar; Fiskobirlik’in depoları olsun, özel sektörün kullandığı depolar olsun, bunların
Müdürü
hepsi sıradan betonarme yapılar. Buralara fındığı ya dökme yapıyorlar ya çuvallara
koyuyorlar. Dolayısıyla zaman içinde fındıklar değişik kalite bozukluklarıyla değerini kaybediyor. Bunların hepsinin
gerçekleşme şartları; sıcaklık, rutubet ve oksijen. Işık da etkili tabii. Ama bu üçü bozulma sürecindeki en önemli
etkenler. Peki bunları nasıl yok edebiliriz? İki türlü. Gerek TÜBİTAK’ın yaptığı araştırma, gerek başka ülkelerde yapılan
araştırmalar hep aynı sonuca işaret ediyor; ya bunları iklimlendirmeli depolarda ya da genellikle karbondioksit azot
karışımı gazlar altında depolamak gerekiyor.
Biz bir sistem geliştirdik; yukarıdan ve ortadan besleyip, kırılmasın diye de içine yavaş akış sistemi geliştirdik. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programını duyduk, verilen destekleri öğrendik. Sonra proje
dosyamızı hazırlayarak, 16 Ocak 2009’da Bakanlığa verdik. Bütün mimari projeleri, statik projeler, mekanik, elektrik ve
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Giresun
Nüfusu 425 bin olan Giresun’da 16 ilçe ve 535
köy bulunmaktadır. Giresun ili nüfus büyüklüğü
bakımından Türkiye’nin 45. büyük ilidir. Giresun
ilinin arazi yapısı büyük çaplı sanayi tesislerinin
kurulumu için elverişli olmayıp ekonomi,
tarıma ve tarımsal sanayiye dayanır.
Önemli sanayi tesislerinden birkaçı; Fiskobirlik
Entegre Fındık İşleme Tesisleri, Tirebolu Çay
Fabrikası, Peynir, Tereyağı ve Balık Yağı ve Unu
Fabrikalarıdır.
Birçok tarihi belgede ilk kültür fındığının
yetiştirildiği yer olarak ifade edilen Giresun’da
fındık, ekonominin başlıca sermayesidir.

keşifler dahil proformalarıyla beraber dosyaya koymuştuk. 2009 Temmuz ayında kazandığımız açıklandı. Bizi Ankara’ya
çağırarak bunu açıkladılar. Ondan sonraki dönemde Bakanlıkta eğitimlere gittik. 2016 fındık toplama sezonunda
faaliyete geçmeyi düşünüyoruz. Borsa yazılımlarının siparişini verdik, şu anda onların hazırlığı devam ediyor.
Bu yıl içinde tanıtım ve eğitim programları düzenlemeye başladık. Hem üreticilerimize hem de üyelerimize eğitim
vermeyi planlıyoruz. Borsada seans salonunda nasıl mal alıp satacakları; bu yazılımı nasıl kullanacakları konusunda
eğitimler tasarlıyoruz. Bu süreçte bunları da halletmiş olacağız. Şimdiden bazı üreticiler gelip soruyorlar, anlatıyoruz.
Fındığın randıman değerine göre lisanslı depolara konacağını, bunun üzerinden kendisine merkezi kayıt sistemine
kayıtlı senet verileceğini ve bu senet karşılığında bankadan kredi alabileceğini ve istediği zaman ürününü panoya
çıkartıp en yüksek fiyattan satabileceğini söylediğimizde yüzümüze bakıp, olacak mı diye soruyorlar.
* Dergimizin yayına hazırlanma sürecinde projeye ilişkin faaliyetler tamamlanmış olup lisanslı depo kullanıma geçmiştir.

P

rojeden beklentimiz yüksek, çünkü bugün kaliteli fındığa ulaşmak için çok zorluklar
çekiyoruz. Örneğin piyasada rekabetçi bir ortam olduğu için siz almasanız da
kalitesiz fındığı başkaları bir şekilde alıp, onu işleyebiliyor veya stoklayabiliyor. En

önemlisi kaliteli fındığa istediğimiz zamanda fiziki anlamda ulaşabileceğiz. Onun dışında
ürün senetlerini alıp satacağız, gerek elektronik ortamda gerek fiziki ortamda. Lisanslı
depoculuk bana göre kaliteli fındığın oluşması için yön veren bir girişim olacak. Hem de
açığa alım satım işlemlerini düzenleyecek. Hangi yönde işlem yapacak olan varsa onun

Halil Paltun

karşılığında kontratları

Fındık İşletmecisi

alıp,

pozisyonunu

kapatabilecek duruma
gelecek. Üreticiden alınan fındıklar kara depo dediğimiz
sağlıksız ortamlarda depolanıyor. Biz firma olarak
Fiskobirlik’in depolarını kullanıyoruz şu anda. Ama
diğer meslektaşlarımız kara depo dediğimiz yerlerde
sakladığı için onların da zararına oluyor. Yeni depolarda
azot gazı altında saklanacağı için 3 yıl boyunca
aromasını muhafaza edecektir. Dolayısı ile elimizin
altında bulundurduğumuz gerek kendi sermayemizle
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aldığımız fındık gerekse üreticiden emanet usulüyle aldığımız fındıkları oraya bırakırsak bizim için hem daha az maliyetli
hem de daha sağlıklı depo olacak.
En önemlisi en kaliteli fındığa nasıl ulaşacağım diyen fabrika, sanayici, ihracatçıya. En kaliteli fındığı lisanslı depodan
bulacak. Uzun vadede eminim çok daha farklı depolar yapılacak.

F

ındığın lisanslı depoculukta saklanması ve randıman esasına göre stok satış
yapılması, alıcıyla satıcının aynı yerde olması, hem işlemleri kolaylaştıracak, hem
kayıp kaçağı önleyecek, hem de müşteri hizmetlerini pazar açısından daha
yoğunlaştıracak. Üretici, fındığının evsafını bilerek satacak. Bu; kalitenin de, kalibrenin
de iyi olmasını sağlayacak. Çiftçi kalifikasyonunu da yükseltecek. Gerek üretici
unsurları açısından gerek ticaret unsurları açısından, olabilecek sistemlerin en
iyilerindendir. Projeyi bu açıdan destekliyoruz. Handikaplarımız da var. Projenin
üretime göre yetersiz olması. Tanıtımının nasıl yapılacağını, kişiye nasıl
Mustafa ŞAHİN
kabullendirileceğini görmek isteriz. Ayrıca işletmenin içindeki personel, araç ve
Keşap Fındık Üreticileri Birliği
Başkanı
gereçlerin amaca uygunluğunu çok önemsiyoruz. Grup olarak destekliyor, ilk
müşterileri olmayı da düşünüyoruz. Bu bir ticarethane. Bunu birine verdik mi o da
enforme edecek, üzerine maliyet koyacak. Diyelim ki 1 ton fındığa 6 ay içinde ne
kadarlık bir maliyet getirecek. Çiftçi emanette bunu ödemiyor, çok az miktar ödüyor. Ama orada bir bedel ödeyecek.
Hem piyasada fındığın fiyatı düşer hem buradaki maliyeti yükselirse kayıp daha fazla olacak. Bizim insanlarımız hiç
zarar bölümünü kabul etmez. Yapılacak iş şu, Borsa, çalışanlar, Bakanlık ya da organizasyonu kimdeyse bugünden
itibaren toplumu hazırlamalılar. Eğitimlerle, seminerlerle toplum liderlerini hatta öncülerini almalılar ve her yerde
olumlu ve olumsuz yönleriyle anlatmalılar. Bu işi reklamcılarla falan yapmayın. Fındığı bilmeyenlerle olmaz bu iş. Bu
gönül işi, özveri işi. Bu bölgenin insanından, fındığı bilen insanlarla sahaya çıkın anlatın insanlara, ikna edin.

L

isanslı depoculuk hayaliyle yıllardır ortalıkta dolaşıyoruz. Türkiye’de 700 bin ton
fındık var ortalama. 12 ay satılabilen bir grafik var. Fakat mahsulün yüzde 60’ı 2
ayda pazara geliyor. Şimdi siz Türkiye’deki pazarın Eylül-Ekime yoğunlaşmasını
çözemezseniz fındıkta sıkıntıyı da çözemezsiniz. Ben 400-500 kg fındığı lisanslı depoya
çiftçinin nasıl getireceğini, bunun nasıl cazip kılınacağını, kurumların içindeki yapının
ortaya çıkartması gerektiğini düşünüyorum.

Çiftçiye ne verecek, çiftçi 500 kg, 300 kg, 1 ton, 1,5 ton fındığını depoya niye bırakacak?
Bıraktığı zaman ne olacak? Bundan çiftçinin kazanç ve kayıpları ne olacak? Ekonomik
Fındık Üreticisi
boyutları ne olacak? Külfeti ne olacak? Çiftçi bu külfeti kabul edecek mi gibi birçok
sorunun netleşmesi lazım. Yoksa bunların haricinde çalışır bir sistem olacağına
inanmıyorum. Onun için özellikle çiftçilerle belki bire bir görüşmeler lazım. Lisanslı depoculuk mantığı çiftçiyi
cezbetmeli.
Özer AKBAŞLI
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TURNING NUTS INTO GOLD
Giresun Commodity Exchange, which strives to regularize hazelnut production and closely follows all opportunities, developed
the Project “Hazelnut Becomes Gold” that envisages setting up a Licensed Warehouse and a Spot Exchange in order to facilitate
storing, selling and purchasing hazelnut, which has a significant place in the province’s economy, under healthy and sound keeping
conditions.
In the shelled hazelnut storing facility, which is established on a 30-decare land in the scope of the project that costs 9.5 million Euro,
approximately 17 thousand tons of shelled hazelnuts are planned to be stored in steel silos with nitrogen to keep them as fresh as
the first day. In accordance with the Project, the facility includes 24 steel silos, and also, an Accredited Quality Control Laboratory for
yield, moisture, hidden decay and mold and sieve analysis of hazelnut; a Hazelnut Stock Exchange building that includes screens
showing price movements and indexes, where selling and purchasing transactions are fully computerised and where the sellers can
watch the session; a 185-person capacity conference room; and auxiliary facilities such as weighbridges.
The Project stakeholders described the activities to IVME Newsletter:
Temel Yanıkoğlu, Chairman of Giresun Commodity Exchange:
The importance of a licensed warehouse is tremendous. Problems occur in the years when hazelnut production is abundant. 50
per cent of our province’s producers migrated. In August and September, when the yield is harvested, there is excess supply. At that
time, prices go down and become instable, which is an important issue. The capacity of our licensed warehouse is planned to be 17
thousand 500 tons. In order for the bills issued for these products to be used in transactions, our producers will be able to store their
products in the warehouse, or get a loan with these product bills. The producers will be able to use these bills anywhere they need.
Erdal Suat Başkan, Giresun Commodity Exchange Project Officer and Director of EU Project Development and
Implementation Office:
Turkey produces 75% of the hazelnuts in the world. The warehouses of both Fiskobirlik (Union of Hazelnut Sates Cooperatives) and
the private sector are ordinary concrete buildings. Therefore, in those places they either bulk or sack hazelnuts. Considering the
humidity factor and the heat factor, hazelnuts loose their value in time with various changes in quality. In order to overcome this,
they need to be stored in air-conditioned warehouses or generally under carbon dioxide and nitrogen mixed gasses. We developed a
system of feeding from top in the centre and slow flow to prevent breaking. We have heard about the Competitive Sectors Programme
of the Ministry of Science, Industry and Technology, and we prepared our project file, then they announced in July 2009 that we were
awarded.
We are planning to operate in 2016 hazelnut picking season, i.e. September-October 2016. We have ordered the exchange software
and they are being prepared at the moment. We are considering carrying out publicity and training programmes after March. We
are planning to provide trainings to both our producers and our members. We are designing trainings on how to purchase and sell
in the exchange hall and how to use this software.
Halil Paltun, Hazelnut Processor:
Our expectation from the project is high, because we face great difficulties in finding high quality hazelnuts. For example, since it is a
competitive market, even if you do not, someone else may buy low quality hazelnuts and process or store them. The most important
thing is we will be able to physically access high quality hazelnuts whenever we want. Our company uses Fiskobirlik’s warehouses
at the moment. However, our other colleagues suffer losses because they store in the places that we call dark warehouses. You can
never have better conditions than a licensed warehouse. Since they will be stored under nitrogen gas there, they will keep their
aroma for 3 years.”
Mustafa ŞAHİN, Chairman of Keşap Hazelnut Producers’ Association:
Storing hazelnuts in a licensed warehouse and stock-selling based on yield, and having the buyer and the seller at the same place will
both facilitate the processes and prevent losses, and lead to better customer services in the market. The producers will sell knowing
the quality of their hazelnut. This will improve both quality and calibre. It will also elevate the qualifications of the farmers.
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GÜNEYDOĞU’DA TARIMIN
BAŞKENTİ ŞANLIURFA’DA
HUBUBAT ATAĞA GEÇECEK
Yaklaşık 6 milyon dekar alanda hububat tarımının yapıldığı Şanlıurfa’da,
sulamaya açılan bölgelerin artmasıyla ilin Türkiye ve Ortadoğu’nun tarım
merkezi olması öngörülüyor.
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S

on yıllarda tarım potansiyelini iki kat artıran Şanlıurfa, durum buğday, bulgur, arpa ve mercimek başta olmak
üzere hububat üretiminde Türkiye’nin en önemli merkezlerinin başında geliyor. Bölgede hububat işleyen
KOBİ’ler, şehrin bol ve kaliteli hububat üretim alanlarına yakın olmanın avantajını değerlendiriyor. Ancak bu
avantaja rağmen, geleneksel ve yetersiz depolama şartları nedeniyle Şanlıurfa diğer şehirlerle rekabet etmekte
zorlanıyor.
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen Şanlıurfa Hububat Borsası ve Lisanslı Depo Projesi toplam
bütçesi yaklaşık 9.5 milyon avroyu buluyor. Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın yararlanıcısı olduğu proje, ürün kalitesi ve
saklama ömrünün uzatılmasına yönelik altyapı çalışmalarıyla bölgedeki işletmelere daha iyi bir iş ortamı sunuyor.
Temmuz 2015 itibarıyla inşaat çalışmaları başlayan proje ile Şanlıurfa 100 bin tonluk lisanslı hububat deposu ve
deponun işletmesinin yürütüleceği bir idari binaya kavuşuyor. Depo için gerekli makine-ekipmanın alımının yanı sıra
projeyle deponun verimli bir şekilde işletilmesine yönelik iş planı ve hizmet el-kitapları hazırlanıyor.
Bu projeyle ilgili olarak faydalanıcı Şanlıurfa Ticaret Borsası ile görüştük ve çalışmaları yerinde inceledik.

Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Hububat Borsası
ve Lisanslı Depo Projesi ile ilgili sorularımızı yanıtladı.
Hububat Deposuna Neden İhtiyaç Duyuldu?
Güney Doğu’da Şanlıurfa tarımın başkentidir. Güneydoğu Anadolu Projesinden sonra
sulanan topraklarımız çok verimli hale geldi. Türkiye’nin en kaliteli makarnalık durum
buğdayı burada üretiliyor. Üretim miktarı açısından Şanlıurfa, ülkemizdeki ilk üç il
içerisinde yer alıyor.
Hububatı işleyen tarım işletmeleri ve KOBİ’lerin uygun şartlarda stok yapabilecekleri
siloları olmadığı için arz-talep dengesi bozuluyor, verimlilik ve kalite düşüşü yaşanıyor.
Mehmet Kaya
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı
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Bu bölgede depo özellikle maddi gücü olmayan tarımcılar ve sanayiciler için çok
önem taşıyor. Bu proje başladıktan sonra özel sektör dahi Şanlıurfa’da hububat ile
ilgili yatırım yapmaya başladı.

Deponun Özellikleri Hakkında Bilgi Verir
misiniz?
Tüm hububatlardaki en önemli husus depolama. Burada
çiftçilerimizin, buğday üreticisinin depo yapacak gücü yok,
mümkün de değil. Çiftçi bunu ürettiği zaman arz talep meselesi
oluyor, örneğin 6. ayda hububat sektöründe mahsul alıyoruz.
Türkiye’de ilk mahsul burada başlar. Oysa müdahale alım
fiyatı Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından İç Anadolu’da
ürün çıkarken yapılır. Ancak bölgemizde müdahale yapılması
gerekse bile yapılmamıştır; piyasa şartlarına bakarak fiyat
belirlenmiştir. Çiftçinin deposu olmadığından ürününü o
günkü piyasa şartlarında hemen pazara sunuyor. Sanayici de
üretici de o günkü piyasa şartlarında alım satım yapıyor, bu
durum iki tarafa da zarar verebiliyor.
Depo eksikliğinin, tüccar da çiftçi de, zararını yaşamıştır.
Pazarda hemen zarar edebiliyor, çiftçi 100 ton buğday
üretmiş diyelim, 100 bin TL ediyor. Yeri olmadığı için çiftçi o
günün piyasa şartlarında arz-talep meselesi durumuna göre
ürününü satıyor.
TMO buğday fiyatı yükseldiğinde de düştüğünde de
müdahale ediyor. Depo olmadığı için, çiftçi bu şartlarda
mahsulünün hepsini satmak zorunda kalıyor.
Oysa lisanslı depo olduğunda direkt depoya teslim eder ve ürün senedi alır. Ürününü bir ay sonra da satabilir, bir yıl
sonra da satabilir. Hatta 20 bin TL ihtiyacı varsa, sadece o kadar satıp, kalanını saklayabilir. Satmak istemez, piyasa
şartları düşüktür o ürün senedi ile bankadan kredi kullanabilir. Teminata ihtiyaç olmadan, hemen alabilir.
Çiftçi açısından bu çok avantajlı bir durum, istediği gibi malını muhafaza edebiliyor ve dilediği zaman satma olanağı
sağlanıyor.

Hangi Hububat Türleri Hububat Borsasında İşlem Görecek?
Şanlıurfa, Türkiye’nin hububat üretiminin yüzde 10 kadarını karşılıyor. Batıda sadece birinci ürün toplanırken, bizim
topraklarımız o kadar verimli ki bizde ikinci ürün kaldırılıyor.
Çiftçi, buğdayını ekiyor, 6. ayda mahsulünü alıyor. Sonra mısırını ekiyor ve o da yetişiyor. İkinci ürünü da kaldırıyor.
Büyük oranda da verim alıyor. Bizde arpa, buğday ve mısır vardır.

Hububat, Kalitesine Göre Sınıflandırılıyor mu?
Biz geçmişten bu yana buğdayımızın tam olarak kalitesini bir türlü ifade edemedik. Depolama sistemimiz olmadığı
için, pazarda da ürünler sürekli karıştığından dolayı birinci kalitede ürünümüz olduğunu ortaya koyamadık.
Lisanslı depo sayesinde Türkiye’de hububat kalitemizin bir numara olduğunu kanıtlayacağız. Mesela, makarnalık
buğday en iyi kalitededir. İyi şekilde yetiştirilen buğdayda, glüten indeksi yüksek, proteini çok yüksektir. Fakat başka
bir buğday iyi sulanmamıştır, gübresi iyi değildir, kalitesi daha düşük olur.
Önceden depolarda bu buğdaylar karışıyordu. Lisanslı depoda karışma ihtimali yok, her gelen ürün kalitesine göre
sınıflandırılıp deposuna gönderiliyor. Böyle olunca da kaliteli buğdayımızın özelliği de ortaya çıkıyor.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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Depoların Hububat Üretimi ve Pazarlanmasına Ne Gibi Katkısı Olacak?
Kalite ayrımı, muhafaza etme ve diğer standartlara uymayan depolarda hububatın muhafazası da zordur. Ayrıca
rutubetli bölgelerde, haşere sorunu oluyor. Lisanslı depolarda bunun garantisi de var, son sistem kuruldu. Bir çiftçi
100 ton buğday için havalandırma yapamaz. Bu sistemle 100 ton da olsa 1000 ton da olsa ürünün muhafazası
sağlanıyor.
Hava sıcaklığı, rutubet ve nem oranı ürünü etkiliyor. Erken biçilmiş bir ürünü depoya koyduğunuz zaman alttaki
buğdayı da bozabilir. Bu depolarda öyle bir sıkıntı yok. Öyle bir ürün geldiğinde sıcaklık arttığında hemen
havalandırma çalışıyor. Ancak diğer depolarda böyle bir özellik yok.

Depoda Laboratuvar Var mı?
Hem kendi laboratuvarımız olacak hem de referans laboratuvarlarımız olacak. Bir referans laboratuvarı ile birlikte
çalışacağız böylece sonuçlar kontrollü olacak. Herhangi bir cihazın bozulma durumu olsa bile anında referans
laboratuvar sayesinde ortaya çıkacak.

Bu Projenin Fiyatlara Yansıması Nasıl
Olacak?
Hem sanayici hem tüccar hem de üretici
açısından çok önemli. Burada üretilen buğdayın
yaklaşık yüzde 95’i diğer illere gönderiliyor. İzmir,
İstanbul ve çok farklı illere gönderiliyor. Depodan
yüklenirken karışık mal alma riski oluyor. Glüten
indeksi, protein değerine bakılacak, ona göre ürün
alabilecek. Kalitesine göre ürün almış olacak. Alıcı
ve satıcı arasında da güven olacak.
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Proje Adı



Yürütücü Kurum



Bütçe

Şanlıurfa Hububat Borsası ve
Lisanslı Depo Projesi
Şanlıurfa Ticaret Borsası
9.388.790 Avro

 Amaç
90.000 ton kapasiteye sahip depodan yaklaşık
200 adet KOBİ’nin faydalanması.

Şanlıurfa
Türkiye’nin en kalabalık dokuzuncu şehri olan Urfa, Kurtuluş Savaşında gösterilen başarının hatırasından dolayı 1984 yılında
“Şanlı” unvanını aldı. Şehrin ekonomik faaliyetleri başta tarım olmak üzere hayvancılık, turizm ve sanayi ürünlerinden oluşuyor.
Şanlıurfa tarım olarak verimli topraklara sahiptir. Harran Ovası da bunların başında gelir. Son beş yılda sulama kaynaklarının da
gelişmesiyle mısır tarımı da önem kazandı.

Projenin Yeni İstihdam Sağlanmasına Etkisi Olacak mı?
Yeni istihdam da sağlanacak. Piyasa şartları da önemli, her sene değişiyor. 80 kuruşa satılan buğday 3 ay sonra 1 TL’ye
çıkıyor. Satan zarar ederken, alan kâr ediyor. Bu anlamda bu deponun faydası var.
Bir de en önemli engellerimizden biri, çiftçimizin sistemi çalışır halde görmemesi, ancak gördüğünde inanıyor. Sistemin
çalışmasıyla birlikte çiftçilerimize sistemin nasıl yürüdüğünü iyi anlatmamız gerekiyor.

CEREALS WILL THRIVE IN ŞANLIURFA, AGRICULTURAL CAPITAL OF THE SOUTH EAST
Having doubled its agricultural potential in recent years, Şanlıurfa is the most important centre in Turkey for cereal production,
particularly durum wheat, cracked wheat, barley and lentil.
Total budget of Şanlıurfa Cereals Exchange and Licensed Warehouse Project implemented under Competitive Sectors Programme
is approximately 9.5 million Euro. The project, beneficiary of which is Şanlıurfa Commodity Exchange, provides a better business
environment for the enterprises in the region with the infrastructure works aimed at enhancing the product quality and shelf life. The
project’s construction works started in July 2015, and through the project Şanlıurfa will have a 100 thousand ton capacity licensed
warehouse and an administrative building for operations.
Mehmet Kaya, Şanlıurfa Commodity Exchange - Executive Board Chairman, said about the Project: “Since the agricultural
enterprises and SMEs processing cereals lack a silo to stock under favourable conditions, demand and supply balance is disturbed
and productivity and quality decrease. In this region, warehouse is especially important for farmers and producers with insufficient
financial power. After the initiation of this project, even the private sector started to invest in cereals in Şanlıurfa.”
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PAMUK
DEĞERİNİ
BULACAK

Tekstilden gıdaya, film malzemesi yapımından hayvancılık sektörüne kadar
50’den fazla sanayi kolunun en önemli hammaddesi olan pamuk, dünyanın
sadece belirli bölgelerinde yetiştiği için beyaz altın olarak da anılıyor.

T

ürkiye’de pamuk üretiminin yüzde 42’si Şanlıurfa’da yapılıyor. Bu büyük üretim, GAP çiftçilerinin ve pamuk
hammaddesini işleyen KOBİ’lerin en önemli gelir kaynağını oluşturuyor. Orta vadede Şanlıurfa’daki sulanabilir
arazilerin artacak olması ise pamuk ekim alanlarının genişlemesiyle birlikte bölgenin refah seviyesinin
yükselmesi beklentisini doğuruyor.
Toplam bütçesi yaklaşık 9 milyon avro olan Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı Depo Projesi ile Şanlıurfa’da pamuk
endüstrisi alanında faaliyet gösteren işletmelerin rekabet gücü artırılacak. 25 bin ton kapasiteli lisanslı pamuk deposu
sayesinde pamuk uygun koşullarda daha uzun süre muhafaza edilecek ve fiyat dalgalanmalarının etkisi azaltılacak.
Pamuğu işleyen sanayiciler de fiyat istikrarı ve kalite güvencesi olan hammadde bulma fırsatı yakalayacak.
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Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı Depo Projesi hakkında
Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya ile
konuştuk.
Projenin Çıkış Noktası Nedir?
Türkiye’de 15 bin ton kapasiteli İzmir Lisanslı Pamuk Deposu var. Ege’de böyle bir
deponun kurulması, bu depoların ne kadar faydalı olduğunu görmemizi sağladı.
Şanlıurfa’da bu deponun kurulması gerektiğini anladık.
Mehmet Kaya
Şanlıurfa Ticaret Borsası
Yönetim Kurulu Başkanı

İhracatımızın birçoğu tekstil üzerine olduğu için stratejik bir ürün olan pamuğun TÜİK
rakamlarına göre yüzde 42’si yalnızca Şanlıurfa’da üretiliyor. GAP ile birlikte Harran
Ovasında da pamuk üretiliyor. Her açılan sulama bölgesi pamuk üretimimizi artırıyor.

Pamukta yaşadığımız bir sıkıntı pamuğa isim verilmesidir. Pamuğa bölgenin adı verilmesin, standart bir pamuk üretimi
olsun. Ege Bölgesinin pamuğu iyi, Çukurova Bölgesinin orta, Güney Doğu Bölgesinin ise kötü pamuk diye anılıyor.
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Ancak, kötü pamuk Ege’de de var. Tarlanın yapısına, pamuğun bakımına, seçimine göre kalitesi değişiyor. Ege’nin
pamuğu çok güzel kabul ediyorum, ancak kötü pamuk da var.
Pamuk üretiminin kalitesine göre standart getirilsin. Bize gelen pamukta güvensizlikten, yanlış kazanç sağlayan da
olabilir, karıştıran da olabilir. İşte lisanslı deponun en büyük özelliği bu, kalitesi neyse ona göre depoya alınacak.
Kalitesizse, ona göre işlem görecek.
Lisanslı depoya pamuk, hem güvenliği hem kalitesinin ayrımı hem de kredi için verilebilir. Pamuk sigortalanmıyor,
ancak lisanlı deponun önemi burada. Ürünün yanma ya da ıslanmaya karşı, lisanslı depolarda sigortası var. Lisanslı
olduğu için, sigorta firmalarına teminat verildi.

Bu Proje Hangi İhtiyaçları Karşılayacak? Depo Neleri Değiştirecek?
Üretici kütlü pamuğunu fabrikada presleyip, kendi adına depoya koyabilir. Rekabeti de artıracağı için pamuk gerçek
fiyatında satılabilecek. Böylece alıcı ve
satıcı çoğalacak.
Pamuklar, kalitelerine göre laboratuvarda
sınıflandırılacak
ve
depolanacak.
İyi pamuğumuzun kalitesini ortaya
çıkartacağız. Kütlü yani ham pamuğa da
katkısı olacak. Çiftçimiz açısından çok
büyük avantajları da olacak. Günümüzde
çiftçinin çalışma şartları değişiyor, kredi
alması çok zor. Bu depo sayesinde
depoya teslim ettikleri ürüne karşılık
alacakları ürün senediyle kredi almaları
kolaylaşacak.
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Proje Adı



Yürütücü Kurum



Bütçe

Şanlıurfa Pamuk Borsası ve Lisanslı Depo Projesi

Şanlıurfa Ticaret Borsası - TOBB
9.998.356 Avro

 Amaç
Pamuğun uygun koşullarda saklanması için lisanslı pamuk

deposu ile fiyat istikrarı ve kalite güvencesi sağlayacak
pamuk borsasını kurarak pamuk endüstrisinde faaliyet
gösteren üretici ve işletmelerin rekabet gücünün artırılması.

Üretici aldığı belgeyi sanayide kullanabilir, ister bir ay ister bir sene sonra; ya da istediği gibi depoda bulunan
pamuğunu satabiliyor.
Devletin depoyu kullanma açısından teşvikleri olacak. Devlet depo kirasının yüzde 50’sini karşılayacak.
Kalite ortaya çıkacak, ürünler karışmayacak ve devlet hepsini kayıt altına alacak. Ürünlerin bozulması önlenecek.

Takvim Nasıl İşleyecek?
İnşaatın yüzde 99’unu tamamladık, ancak lisansların alınması için gerekli bazı izinlerin işlemleri yapılıyor. Ürünü
sigortalamak için teminat yatırmak gerekiyor, o nedenle teminat şartlarını yerine getirmeye çalışıyoruz. Üretici
hakkının korunması için, sigorta işlemlerini de yapacağız. Bürokratik işlemlerin tamamlanması ile 2017 yılında proje
hayata geçirilecek.

Türkiye Pazarı Dünya Pazarının Ne Kadarını Karşılıyor?
Bu bölgede sadece Şanlıurfa Türkiye’nin pamuk ihtiyacının yüzde 42’sini karşılıyor. Çok önemli bir ürün, tekstil
fabrikalarını durdurmamak için ihtiyacın yüzde 50’sini yurt dışından ithal etmek zorundayız.

Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölüm Başkanı Prof. Dr. Turan Binici,
lisanslı deponun avantajları hakkında bilgi verdi.
Lisanslı Deponun Avantajları Nelerdir?
Lisanlı deponun birçok avantajı olacak. Alıcı ve satıcı şeffaf bir şekilde ürün alış-satış
imkânı bulacak. Herkes kalite konusunda güvenilir sonuçlarla ürün alabilecek.
Numuneler, belli standartlarda alınarak, ürünler bağımsız laboratuvar tarafından
onaylanacak. Çiftçi istediği zaman ürününü depolayıp, istediği kadarını satma imkânı
bulabilecek.
Turan Binici
Harran Üniversitesi Ziraat
Fakültesi Tarım Ekonomisi
Bölüm Başkanı

Senedi bankadan kredi almak için de kullanabilecek. Çiftçi, “önümüzdeki yıl ya da
birkaç ay içerisinde fiyatlar yükselecek” diye tamamını depolayabilecek ya da sadece
bir kısmını satabilecek.

Sanayici açısından da çok faydalı olacak ve böylece kendi işine yoğunlaşabilecek. Tekstil firması, tekstil ürününün
pazarlaması ile uğraşacak, müşterisine ulaşmak için çalışacak. Depolama işiyle zaman kaybetmeyecek.
Lisanslı depo olduğunda firmalar, istediği kalitede ürün bulabilecek, şu anda istediği gibi bir ürün bulduğunda ürünü
alıyor ve depolamak zorunda kalıyor. Bunun için de ekstra kaynağa ihtiyaç duyuyor.
Sanayici istediği zaman, istediği kalitede ürün bulabilecek. İstediği zaman da çekebilecek. Hammadde temininde bir
rahatlığa yol açacak.

Ürün Borsası Neden Önemli?
Ürün borsalarının gelişmesi gerekiyor. Tekstilcinin, pamuk tedarik etme sıkıntısı yaşamaması için uzun vadeli ürün
alabilme kolaylığı sağlanacak. Vadeli işlemler sayesinde gelecek 3 yıl içerisinde bunun fiyatı şimdiden belli olabilecek.
Çünkü dünya piyasaları bu şekilde işliyor.
Lisanslı depo bu işlemler için de etkili oluyor. İnternete bağlı sistem ile alım ve satım yapılabilecek. İstenen kalitede
ürünün ticaretini alıcı ve satıcı karşılıklı anlaşarak yapabilecek.
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Pamuk
Gossypium cinsinin Malvacease ailesine ait bir
bitki olan pamuk, uzun ömürlü bir ağaç olan çalı
tarzında yetiştirilir. Pamuk bitkisi şartlar elverişli
olduğu sürece yıllar boyu çiçek ve koza açabilir.
Dokuma
sanayisinin
en
önemli
hammaddelerinden biri olan pamuk lifleri,
dokunmadan önce özel bir işlem gerektirmemesi,
yıkanmaya karşı dayanıklılığı ve yünden daha
sağlam olması gibi özelliklerinden dolayı yaygın
olarak kullanılır.
Bunun yanı sıra, pamuk çekirdeği ezilerek 3 farklı
parçaya ayırılır; yağ, çekirdek ve kabuk. Yağ kısmı
genel olarak yemeklik yağ veya salata soslarında
kullanılır. Kalan çekirdek ve kabuklar beraber ya
da ayrı ayrı hayvan yemi ve gübre olarak kullanılır.

Pamuk Nasıl Keşfedildi?
Eski Yunanlı tarihçi ve gezgin Herodot yaklaşık İÖ 450’de yazdığı yapıtlarında Hintli kadınların pamuk liflerini tohumlarından
ayırdıktan sonra eğirerek bunlardan tezgâhlarda bez dokuduklarını anlatır.
Amerika’nın keşfiyle birlikte Yenidünya’ya gelen Avrupalı göçmenler de kısa bir süre sonra pamuk yetiştirmeye başladılar.
Giderek artan pamuk üretimine karşılık, liflerin tohumlardan ayrılması işleminin hâlâ elle yapılıyor olması pamuğun işlenip
satılmasını çok yavaşlatıyordu. 1793’te Eli Whitney adında bir Amerikalı mühendis “çırçır” denen bir makine geliştirerek pamuk
liflerinin elle ayıklanmasına son verdi.
Pamuk üretimi Türkiye’de ilk kez 19. yüzyıl başlarında Çukurova Bölgesinde ilkel yöntemlerle başladı. Pamuk ekim alanlarının,
özellikle 1960’lı yıllardan sonra, Çukurova Bölgesinde sürekli bir düşüş gösterdiği (400.000 hektardan 130.000 hektara); GAP
Bölgesinde, özellikle 80’li yıllardan, 2000’li yıllara kadar hızlı bir artış trendi (80.000 hektardan 330.000 hektara) içinde olduğu
dikkati çekmektedir.
Pamuk, altmıştan fazla ülkede üretim, işlenme ve pazarlama süreçlerinde milyonlarca insana istihdam ve gelir sağlayan bir tarım
ürünüdür.

COTTON WILL FIND ITS VALUE
42% of Turkey’s cotton is produced in Şanlıurfa. Şanlıurfa Cotton Exchange and Licensed Warehouse Project, total budget of
which is around 9 million Euro, aims to increase the competitiveness of enterprises in the cotton industry in Şanlıurfa. With the 25
thousand ton capacity cotton warehouse, cotton will be stored for longer periods under favourable conditions, and impact of the
price fluctuations will decrease. The cotton processing industry will also be able to find raw materials with price stability and quality
assurance.
Mehmet Kaya, Şanlıurfa Commodity Exchange - Executive Board Chairman, said the following about Şanlıurfa Cotton Exchange
and Licensed Warehouse Project: “Cotton could be given to a licensed warehouse for safety, for quality sorting, and for credit. Cotton
is not insured; that is why the licensed warehouse is important. The product is insured in licensed warehouses against fire or water.
Since it is licensed, the insurance companies are given an assurance. Cotton will be sorted in the laboratory according to their quality
and stored. We will reveal the quality of our good cotton.”
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ŞANLIURFA’DA ZAMANDA
YOLCULUK BAŞLIYOR
1995 yılından bu yana insanlık tarihi hakkında bildiklerimizi yeniden
düşünmemizi sağlayan, yerleşik tarih anlayışını ve bilgilerini değiştiren Urfa
Göbeklitepe’de arkeolojik çalışmalar devam ediyor. Tarihteki en eski ve en büyük
ibadet merkezi olarak bilinen Göbeklitepe, İngiltere’de bulunan Stonehenge’den
ve Mısır Piramitlerinden daha eski.
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Göbeklitepe
1963 yılında ise İstanbul Üniversitesi ve Chicago Üniversitesi ortak bir çalışma yürütmüş, bölgeyi incelemiş fakat çalışmaların
üzerinde durulmamıştır.
1983 yılında tarlasını süren Mahmut Kılıç tarlada bulduğu oymalı taşı müzeye götürdü fakat eser sıradan bir arkeolojik bulgu olarak
Urfa Müzesinde sergilenmeye başlandı. 1995 yılında kazı çalışmalarına başlanmış olup, arkeolojik bulgular bilim adamlarının
uygarlığın kökeni üzerine düşünüş biçimini değiştirmesi açısından büyük önem taşıyor.
Göbeklitepe ile ilgili detaylı bilgi almak için: http://www.muze.gov.tr/tr/muzeler/gobeklitepe-orenyeri

G

öbeklitepe, Şanlıurfa’nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre
çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hâkim bir konumda yer alıyor. Neolitik döneme
ait Göbeklitepe, ilk tapınağın dolayısıyla yeryüzündeki ilk inancın merkezi olabilmesi açısından önemli.
Bu bölgede yaklaşık 20 tapınak tespit edilmiş ve şu ana kadar yalnızca 6 tapınak gün ışığına çıkartılmış.
Dünya turizminde 6. sırada bulunan Türkiye, her yıl yabancı turist sayısını istikrarlı bir şekilde artırarak önemli başarılara
imza atıyor. Ancak bu gelişme, Türkiye’nin turizm potansiyelinden yeterli derecede yararlandığını göstermiyor. 2015
Dünya Ekonomik Forumunun Seyahat ve Turizm Rekabet Endeksine göre Türkiye, 141 ülke arasında 44. sırada yer
alıyor. Türkiye’nin sahip olduğu benzersiz tarihi, kültürel ve doğal değerler göz önüne alındığında ülkemizin çok daha
üst sıralarda yer alması gerekiyor. Bunun için ülkede turizmin 12 aya yayılması ve turizmin çeşitlendirilmesi büyük
önem taşıyor. Bu hedef doğrultusunda, yürütülen projeler, bölgelerin turizm potansiyellerinin değerlendirilmesine
imkân tanıyor.
Rekabetçi Sektörler Programının sağladığı yaklaşık 10 milyon avro yatırımla Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi
kapsamında Urfa’nın turizm potansiyeli güçlendirilerek bölgenin sosyo-ekonomik kalkınmasına katkı sağlanması
hedefleniyor. Proje ile tarihi mekânlarda iyileştirme ve koruma çalışmalarının yanı sıra Şanlıurfa için sürdürülebilir bir
turizm modeli geliştirilerek çeşitli tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve turizmde hizmet kalitesinin artırılması
amaçlanıyor. Proje kapsamında Urfa’nın tarihi sokak, cadde ve meydanlardaki sokak aydınlatmaları ve sokak mobilyaları
kentin tarihi dokusuna uygun olarak düzenlenecek, tarihi binalarda cephe iyileştirmeleri ve çevre düzenlemeleri
yapılarak mevcut binalara işlevsellik kazandırılacak.
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Proje ile turistlerin tüm kentsel sit
alanına dağılmaları, kentte daha
fazla vakit geçirmeleri ve kent içinde
bir turizm güzergâhı oluşturulması
sağlanarak geceleme sayısının artırılması
hedefleniyor.
Proje
kapsamında
kentin
tarihi
alanlarında yapılacak iyileştirmeler
hakkında bilgi edinmek için Göbeklitepe
arkeoloji alanı, müzeler ve kent



Proje Adı



Yürütücü Kurum



Bütçe

Şanlıurfa’da Tarih Yeniden Canlanıyor Projesi

Karacadağ Kalkınma Ajansı
9.610.838 Avro

 Amaç
Şanlıurfa’nın tarihi mekânlarında iyileştirme ve koruma

çalışmalarının yanı sıra sürdürülebilir bir turizm modeli
geliştirilerek çeşitli tanıtım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
ve turizmde hizmet kalitesinin artırılması.

merkezinde diğer iyileştirme alanları
Bakanlık yetkilileri ile birlikte ziyaret
edildi.

Projenin detayları ile ilgili Karacadağ Kalkınma Ajansı Dış İlişkiler ve Fonlar Birimi (DİFB)
Başkanı Emine Arslan sorularımızı yanıtladı.
Projenin Çıkış Noktası Nedir?
Şanlıurfa, binlerce yıldır pek çok medeniyete ev sahipliği yapmış, pek çok kültürel varlığa
sahip ve turizm potansiyeli oldukça yüksek bir şehrimiz. Tarihi hanlar bölgesi, tarihi kentsel
sit alanı ile ticaret merkezinin iç içe geçmiş olduğu kent merkezi, kentin kalbini oluşturan
Balıklıgöl civarında bulunuyor. Dünyanın sayılı mozaikleri arasına giren Haleplibahçe
mozaikleri ve hemen yanı başında dünyanın ilk anıtsal tapınağının yer aldığı Göbeklitepe
ile Türkiye’nin inanç ve kültür koridorundaki en değerli destinasyon noktası olmaya
Emine Arslan

aday. Ancak turizm altyapısındaki eksiklikler ve yeterli düzeyde ulusal ve uluslararası

Karacadağ Kalkınma
Ajansı Dış İlişkiler ve
Fonlar Birimi (DİFB)
Başkanı

tanıtımının yapılamaması gibi nedenlerle sahip olduğu turizm potansiyelini yeterince
değerlendiremiyor.
Şanlıurfa’nın turizm altyapısının güçlendirilerek turizmden yeterli payı almasına ve özel

bir destinasyon noktası olmasına katkı sağlanması ve Şanlıurfa merkez ve Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesine alınmasına destek olmak amacıyla bu proje hazırlandı.

Proje Kapsamında Neler İnşa Edilecek?

Proje kapsamındaki inşaat faaliyetleri:

Projenin en önemli inşaat faaliyetlerinden



Göbeklitepe’nin üst örtüsünün yapılması



Haşimiye Meydanı, 58 Meydanı ve Reji Meydanı,
Mahmutoğlu Meydanı ve Mahmutoğlu Batı Meydanında
iyileştirme

çalışmaları

çalışmaları,

yapılması

aydınlatma,

(sokak

tabelalandırma,



alanının üst örtüsü yapılıyor. Bunun dışında

yenileme

proje kapsamında Şanlıurfa şehir merkezinde

sokak

yer alan kentin tarihi alanlarında iyileştirmeler

mobilyaları, peyzaj vb.)


biri olan Göbeklitepe Ören Yeri arkeolojik kazı

gerçekleştiriliyor.

Sakıp’ın Köşkü, Yasin’in Kahvesi ve 11 Nisan İlkokulu’nun
Teknik Yardım faaliyetleri kapsamında yeniden işlev

Şanlıurfa’nın

kazandırılması.

meydanlarındaki sokak aydınlatmaları ve sokak

Turizm rotası olarak belirlenen Güllüoğlu Sokak, Kazancı

mobilyaları

Bedih Sokak, Mumcular Sokak, Karakol Sokak ve Bedendibi

olarak düzenleniyor. Tarihi binalarda cephe

Sokaklarında ve bu sokaklarda yer alan tarihi binalarda

iyileştirmeleri ve çevre düzenlemeleri yapılarak

aydınlatma çalışmalarının yapılması

tarihi
kentin

sokak,
tarihi

cadde

dokusuna

ve

uygun

mevcut bazı binalara işlevsellik kazandırılıyor.
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Proje kapsamındaki tanıtım ve pazarlama faaliyetleri:


Tur operatörlerine ilişkin çalıştay yapılması



“Visit Urfa” portalının oluşturulması ve işletilmesi



Turist portföyüneün belirlenmesi



Kıyaslama çalışmasının yapılması



Urfa’ya özgü simgelerin oluşturulması



Turizm sezonunun belirlenmesi



Geliştirilen ürünlerin pazarlanması

Bu Proje Hangi İhtiyaçları Karşılayacak?
Proje fiziksel altyapı ve kapasite geliştirme
çalışmalarıyla
öncelikle
turizm
altyapısını
güçlendirecek. Halihazırda turizm faaliyetleri
Şanlıurfa
merkezde
Balıklıgöl
çevresinde
yoğunlaştırılıyor. Kentin tarihi alanlarına yapılacak
müdahalelerle turistlerin tüm kentsel sit alanına
dağılmaları ve kentte daha fazla vakit geçirmeleri
sağlanacak. Ayrıca eğitim ve farkındalık artırma
çalışmalarıyla turizmde hizmet kalitesi artırılacak
ve tanıtım ve pazarlama çalışmalarıyla kentin
turizmden hak ettiği payı alması sağlanacak.

Yapılan Faaliyetlerin Takvimi Nasıl
İşliyor?
Göbeklitepe üst örtüsü ve şehir merkezindeki
müdahaleler için 5 Nisan tarihinde yer teslimi
yapıldı ve inşaat süresi başladı. Haziran 2017
tarihine kadar bitirilmesi planlanıyor. Projenin
teknik yardım ayağı Kasım 2016’da başlamış olup
24 ay sürecek.

Turizm Altyapısını Güçlendirmek İçin Ne
Gibi Çalışmalar Yapılacak?
Proje kapsamında yapılacak fiziki altyapı yanı sıra
teknik yardım bileşeni altındaki faaliyetler ile turizm
sektöründeki işletmelere ve girişimcilere kapasite
geliştirme eğitimleri verilecek. Turizm sektörü için
kentte sürdürülebilir bir yönetim modeli oluşturulacak. Şanlıurfa merkez ve Göbeklitepe’nin UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesine alınması için başvuru dosyası hazırlanacak. Ayrıca Şanlıurfa merkez ve Göbeklitepe için önemli tanıtım
ve pazarlama faaliyetleri gerçekleştirilecek.
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TIME TRAVEL STARTS IN ŞANLIURFA
The Revitilization of History in Şanlıurfa Project aims
to contribute to the socio-economic development of
the region by strengthening the tourism potential
of Şanlıurfa with approximately 10 million Euro
investment provided by the Competitive Sectors
Programme. The purpose of the project is to carry
out various publicity activities as well as renovation
and conservation works in historical places, and to
enhance the service quality in tourism by developing
a sustainable tourism model.
Emine Arslan, Karacadağ Development Agency Chairperson of Foreign Relations and Funds Unit
(DİFB) provided information on the project: “Top
layer of Göbeklitepe Ruins archaeological excavation
site, which is one of the most important civil works
of the Project, is being completed. Furthermore,
renovation activities are carried out under the project
at historical sites in Şanlıurfa city centre. Street lights
and street furniture in the historical streets and
squares of Şanlıurfa are arranged in line with the
historical spirit of the city. Some existing buildings
are given functionality through facade renovations
and landscaping in historical buildings.”
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KAYSERİ MOBİLYA ÜRETİMDE
SON TEKNOLOJİYİ KULLANACAK
Dünyanın en eski şehirlerinden biri olan Kayseri mobilya sektöründe hızlı
büyüyen illerin arasında yer almaya hazırlanıyor. Sektörde ulusal ve uluslararası
markalara ev sahipliği yapan Kayseri, yurtiçi üretiminin yüzde 40’tan fazlasını,
ihraç edilen mobilyaların ise yüzde 35’ini üretiyor.

34

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 4

M

obilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (MOBİTEK), yaklaşık 9,5 milyon
avro yatırımla hayata geçiriliyor. Küresel rekabette Kayseri mobilya sektörünün
yeni bir atılım gerçekleştirmesi için Orta Anadolu Kalkınma Birliği öncülüğünde
hazırlanan MOBİTEK, Erciyes Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Mobilyacılar Odası
ve Kocasinan Belediyesi proje ortaklığıyla Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde
hayata geçiriliyor. KOBİ’lerin üretkenliği, verimliliği, pazarlama kabiliyeti ve ürün
geliştirme kapasitesini artırmayı hedefleyen proje ile Kayseri’de mobilyacılık sektörünün
farklı alanlarında çalışan 1500’ü aşkın KOBİ’nin uluslararası rekabet gücünün artırılması
amaçlanıyor.
Proje kapsamında oluşturulan ortak kullanım tesisi, KOBİ’lerin iki temel ihtiyacı olan fiziksel
ve kurumsal altyapıya çözüm üretecek. Kurulan tesiste, büyük mobilya şirketlerindeki gibi
makine parkı yer alacak. KOBİ’ler, masif mobilya üretimi için gerekli olan her türlü teknolojik
yeniliğe sahip makinelerden faydalanabilecek.
Ortak kullanım tesisinde KOBİ’lere pazarlama ve dış ticaret eğitimleri verilecek. MOBİTEK
bünyesinde yer alan sosyal, teknik, üretim, depolama, bilişim ve iletişim teknolojileri gibi
birimlerle, KOBİ’lerin kurumsal altyapısının gelişmesine ve sürdürülebilirliğine de destek
sağlanacak.
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Kayseri
Türkiye’nin kültür, sanat, bilim ve turizm merkezlerinden biri olan Kayseri, her köşesi değişik uygarlıkların kalıntılarının birbiriyle
kucaklaştığı Anadolu’nun en köklü ve en eski yerleşim alanlarından biri. M.Ö. 4000, yani Kalkolitik (Bakırtaş) çağlardan başlayarak
Asur, Hitit, Frig dönemlerinde ve Roma devri sonuna kadar bir yerleşim alanı olan Kültepe; bu uygarlıkların kalıntılarını barındıran
bir açık hava müzesi. Kayseri, bu önemli merkezin yakınında yer alan bir bölge olarak bu uygarlıkların hepsinden derin izler taşıyor.
Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulması ve ardından gelen demiryolları bağlantıları hattı, 1953’te kurulan Sümer Bez Fabrikası ve
1950’lilerde başlayan sanayi sitesi ile Türkiye’nin ilk büyük sanayi ve ticaret hamlelerine öncülük etti.

Orta Anadolu Kalkınma Birliği Birlik Müdürü Yusuf Orhan, MOBİTEK ile ilgili soruları yanıtladı.
Türkiye’deki Mobilyacılığı Kısaca Değerlendirebilir misiniz?

Yusuf Orhan
Orta Anadolu Kalkınma
Birliği Birlik Müdürü

Ülkemizde mobilyacılık ve ahşap işlemeciliği uzun zamandır yapılıyor. Selçukludan,
Osmanlıdan günümüze kadar kalan birçok eser var. Her devrin tekniği, yapısı, şekil ve deseni
kendine özgü olmakla beraber, 1800’lü yıllardan sonra Avrupa’ya olan yakınlaşma nedeni ile
başka kültürlerden esinlenmeler de olmuş. Cumhuriyet yıllarında mobilya, genelde, ihtiyacı
karşılayan bir ev gereci olarak görülmekte iken, ekonominin gelişmesi, diğer ülkeler ile olan
gelişmeler, 1940 ve 1950’li yıllardaki akımlar nedeniyle, biraz da olsa lüks ihtiyaç haline geldi.
Günümüzde, üretim çeşitliliği nedeniyle, hem lüks ihtiyacını karşılayan bir araç hem de ev
için zaruri bir ihtiyaç olarak görülüyor.

Sizce Kayseri’nin Mobilyacılıkta Türkiye’deki Konumu Nedir?
Kayseri, bilinenin aksine, mobilyacılığa ülke genelinde bilinirliği olan firmaların boy göstermelerinden önce girdi.
Kayseri’de ahşap işlemeciliği ve oymacılığı oldukça gelişti.
1980’li yılların başlarında başlayan seri üretim furyası ile Kayseri’de birçok firma bilinir olmaya başladı. O yıllardan
kalan, hızlı, basit ve seri üretim mantığı ile imalata devam etmekle birlikte, ihracat artışı ve ekonomik gelişmeyle,
özgün tasarımlar, çeşitli model, malzeme ve üretim tekniği ile katma değeri yüksek ürün varyasyonları artırıldı. Kayseri
şu an her iki üretim sistemi ile ülke üretim ve ihracatında var oluyor.
Kayseri, Türkiye’nin en büyük mobilya üretim merkezidir. Mobilya ile iştigal eden 1500’ü aşkın işletme ve girişimci
bulunmakla beraber, sektörün rekabetçilik seviyesi KOBİ’lerimiz için arzulanan düzeye erişemedi.
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Kayseri’deki mobilya imalatçıları genel hatlarıyla üç grupta yer alır.
Birinci grupta, marka haline gelmiş, hem yurt içinde hem de yurt dışında ciddi bir dağıtım ağına ve pazar payına sahip
işletmeler.
İkinci grupta, birinci gruptaki firmalar kadar yüksek bir kurumsallaşma seviyesine sahip olmayan, ancak belirli bir
üretim kapasitesi ve standardını yakalamış KOBİ’ler yer alıyor. İkinci gruptaki işletmelerin, birinci gruptan en büyük
farkı ihracat kapasitelerinin düşük olması ve daha çok ulusal düzeyde faaliyet gösteriyor olmalarıdır.
Üçüncü grup, sayısal olarak sektörde oldukça ciddi bir paya sahip olmakla beraber üretim kabiliyeti ve yetenekleri
açısından oldukça geridedir.
Üçüncü gruptaki firmaların ulusal veya uluslararası çapta bir rekabetçilik kapasitesi bulunmuyor. Bu gruptaki firmaların
faaliyetleri yerel veya bölgesel düzeyde, dolayısıyla birbirleriyle fiyat üzerinden rekabet ediyor. Projelerimiz tüm
sektöre hitap etmekle beraber asıl hedef 2. ve 3. gruptan oluşuyor.

Kayseri’de Böyle Bir Projeye Neden İhtiyaç Duyuldu?
Ülkemizin her alanında olduğu gibi, katma değeri yüksek üretim modeline geçmek mobilya sektörü için de kaçınılmaz.
Böyle bir üretim sistemine geçerken, bazen tüm üretim sistemi, bazen de sistemin önemsenemeyecek bir kısmının
değişmesi gerekiyor. Bunun yanında yüksek teknolojik makineler, yüksek teknolojik hammadde ve yarı maddeler
de kullanılmalı. Ayrıca, üretim sisteminde yüksek teknolojik alt yapı, eğitimli personel, üretim kontrol ve planlama
sistemlerinin kullanılması da gerekiyor.
İşte tüm bu gereklilikleri karşılamak, bunların kullanılması ile ilgili yaşanan bir örnek sunmak, alt yapısı yetersiz
firmalara üretim yardımı sunup, girişimcilik, mobilya tasarımı, dış ticaret ve pazar araştırma konularında uzman hizmeti
ve personel eğitimi sağlayarak tüm sektörün önünü açmak ihtiyacından dolayı bu proje hayata geçirildi.

Projenin Kapsamı ve Hedefleri Hakkında
Bilgi Verir misiniz? Proje Tamamlandığında
Mobilya Sektöründeki Üreticiler Ne Gibi
İmkânlara Sahip Olacak?
Projede öngörülen hizmet, eğitim, üretim desteği
ana faaliyetler olacak. Birçok işletme için üretim
desteğinin sunulması yanında, tüm sektörün yeni
üretim sistemini görmesi, öğrenmesi ve ihtiyacı olan
tüm desteği alması sektörün ufkunu açacak.
MOBİTEK ile Kayseri ve Bölge mobilya sektöründe
ciddi gelişmeler kaydedilecek. Küçük ve orta boy
mobilya üreticisi, ancak büyük şirketlerin sahip
olabildiği makine parkurundan faydalanabilecek ve
bu makineler sayesinde kendi geliştirdiği tasarımı,
ürün aşamasına getirebilecek. Küçük ve orta boy
mobilya üreticisi, dünyada büyük pazar oluşturan
ahşap mobilya ürünlerini imal edebilecekler. Proje
ayrıca, işletmelerin mobilya tasarımı, tasarımların ürün
aşamasına gelmesi, pazarlama, dış ticaret, girişimcilik
gibi konularda hizmet alabilecek ve personel eğitimine
katkıda bulunacak.
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Üretimin Yanı Sıra Tasarım Gibi Başka
Konularda da Destek Verilecek mi?
Tasarım, ülkemiz mobilya sektörü için önem
kazanmaya başladı. Tasarım, ergonomi dikkate
alınırken, renk, desen, malzeme bütünlüğü de
düşünülerek yapılmalı. Özgün tasarımlı ürünler,
her zaman daha karlı olarak pazarlanmakta, ülkeye,
yöreye ve hatta bazen kişiye özel tasarımlar, firmalar
için ana satış stratejisi olmalı. Tasarım, tüm detayları
ile yapıldığında, önemli bir ekip işi. Malzeme bilgisi
olan elemanlar gerektiği gibi, sanat, kültür, renk
bilgisi olan insanlar yanında, üretim bilgisi olan
insanlar da gerekiyor. Bölgemiz mobilya sektörü
yapısı bakımından, bu kadar geniş bir ekibi istihdam
edecek firma sayısı oldukça az.
Proje kapsamında tasarım ekibi kurulacak, bu ekip
hem tasarım hizmeti sunacak hem de işletmelerin
personellerinin eğitimini sağlayacak. Böylece
küçük ve orta boy firmaların da önemli bir ihtiyacını
gidermiş olacak.

Projenin İlinize veya Bölgenize Ne Tür Katkılar (Ekonomik, Sosyal, İstihdam vb. Açıdan)
Sağlaması Bekleniyor?
Bu proje ile küçük firmalar, büyük firmalar ile neredeyse aynı makine parkuruna sahip olacak ve büyüyecekler. Ayrıca
girişimcilik, dış ticaret, pazarlama, tasarım, eğitim ve üretim destekleri ile satış artışı yaşanacak, bu artışın bir kısmı
ihracat olarak ülke ekonomisine önemli bir girdi olacak. Büyüme, ekonomik bir çarpan olarak kendini gösterecek,
artacak olan malzeme, hammadde, makine ve istihdam ihtiyacı yörenin refahını arttıracak.
Kayseri merkezde oluşacak olan bu etki bölge illerine de yayılacak.
Projemizin kabulünün verdiği enerji ile daha projemiz gerçekleşmeden; Kayseri ilinde % 80 oranında kiralık
yerlerde üretim yapan küçük boy mobilya üreticileri bir araya gelerek 400.000 m2 kapalı alanda 750 adet işyeri
yapımı için MOBİTEK Projemizin de ortağı olan Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi kurdular. TOKİ ile işbirliği yapılarak
proje tamamlandı ve 2016 yılında kendi mülkü olan işyerlerinde kira öder gibi aidat ödeyerek işyeri sahibi oldular.
Yine aynı enerji ile aynı kooperatif Türkiye’nin en büyük, dünyanın 2. büyük mobilya alışveriş merkezinin yapılması
için çalışmalar başladı ve TOKİ ile işbirliği yapılarak 420.000 m2 kapalı alanda 250 işyerini bünyesinde barındıracak.

Mobilya Üreticisi KOBİ’ler Proje Bittiğinde Tesisten Nasıl Faydalanacak?
KOBİ’ler projeden birçok yönden faydalanacak. Öncelikle, yatırım maliyeti yüksek olan makinelerden, oldukça
düşük maliyetler ile faydalanıp, ihtiyaçları olan yarı mamulleri burada ürettirebilecek. Tasarım desteği ile ürünlerini
çeşitlendirecek, dış ticaret, pazarlama desteği ile yeni pazarlara açılacaklar. Eğitim desteği ile elemanlarının üretime
olan desteklerini hem artıracak hem de nitelikli istihdama sahip olacaklar. Girişimcilik desteği ile doğru ve zamanında
yatırım yapabilecekler.
Yeni üretim sistemini, çalışıyorken görüp, kendi sistemlerinin aksayan yönlerini düzeltmek için yine bu proje
kapsamında destek alacaklar.
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Proje Adı



Yürütücü Kurum



Bütçe

Mobilya Üretimimin ve Teknolojisinin Altyapısını
Güçlendirme Projesi (MOBİTEK)

Orta Anadolu Kalkınma Birliği (ORAKAB)

9.665.454 Avro

 Amaç
Proje ile Kayseri’deki mobilya sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin kullanımı için ortak makine parkı kurulması ve
bu işletmelere eğitimler verilmesi

Projenin AB İle Ortak Fonlanması Size Yurt Dışında Yeni Pazar İmkânı Sunacak mı?
Öncelikle AB ile ortak yürütülen bir projenin ister istemez marka değeri yüksek. Ayrıca projenin Avrupa’da bilinirliği de
oluyor. Daha şimdiden, bazı ülkelerin mobilya ve ahşap meslek kuruluşları, bizimle iş birliği içine girmek için temaslara
başladı.

Proje ile Kayseri’nin Türkiye ve Yurtdışında Rekabet Gücü Nasıl Artacak?
İç tüketimde daha çok panel mobilya üzerine rekabet ediliyor. Ahşap mobilya üzerine oluşacak üretim potansiyeli
artışı ile birbiri ile rekabetten ziyade, dış piyasa ile rekabet etmeleri sağlanabilecek.
Mobilya sektöründe rekabet gücü için çok basit ama konuyu kısaca özetleyen matematiksel bir formül vermek
istersek; “Rekabet gücü= üretim kalitesi + üretim hızı + düşük maliyet + özgün tasarım + iyi pazarlama + kaliteli iş
gücü” diyebiliriz.
Formülün ana temaları, bize “Markalaşma”yı çağrıştırıyor. Burada nihai hedef, markalaşmış firmalar oluşturarak, hem
ülke hem de yurt dışı pazarlara açılmak.
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Kayseri ve bölgedeki mobilya üreticisi KOBİ’lerin sorunları şöyle Özetlenebilir:


Mevcut üretim ve satış yerlerinin çağın gerektirdiği standartlarda olmayışı, altyapısının yetersiz, işyerlerinin küçük ve
çoğunun kira olması,



Maliyeti yüksek teknolojik makine ekipmanların olmamasından dolayı yeni ve alternatif ürünlerin (masif, kaplamalı
ürünler) üretilememesi,



Tasarım ve Ar-Ge olmamasından dolayı rekabet gücünün yetersizliği,



Satış ve pazarlamada yaşanan sorunların ucuz ürün üretimi ile aşılmak istenmesi nedeniyle “standartlaşma” ve “kalitenin”
olumsuz etkilenmesi



Perakende satış yapan mağazaların dağınık, toptan satış yapanların mağazalarının ise kira ve yetersiz olması,



OSB’de bulunan firmalarımızın büyük bir bölümünün mağazasının olmaması,



Kayseri mobilyasının ulusal ve uluslararası tanıtım-pazarlama faaliyetlerinin yapılamaması,



Tüketicilerin alışveriş kültürünün değişerek sosyal, kültürel ve eğlence faaliyetleriyle birlikte yapılması

Bu sorunlar nedeniyle Kayseri’de;


Üretici KOBİ’lerin sayısı azalmakta,



Pazar payları düşmekte,



Taklit ürünler çoğalmakta,



Üretim ve istihdam artışı yapılamamakta,



Yeni ürünlere geçiş sağlanamamakta,



Büyümek isteyen KOBİ büyüyememektedir.

Tüm bu sorunları ortadan kaldırmak ve sektörün önünü açmak için MOBİTEK Projesinin yer aldığı 3 ana proje uygulamaya kondu.


MOBİTEK Projesi (Devam ediyor)



750 adet işyeri yapımı projesi (Tamamlandı)



Mobilya alışveriş merkezi projesi (Devam ediyor)

KAYSERİ WILL USE CUTTING EDGE TECHNOLOGY IN FURNITURE PRODUCTION
Kayseri, one of the oldest cities in the world, prepares to be one of the fastest growing provinces in the furniture sector. “Strengthening
the Infrastructure for Furniture Production” (MOBİTEK) is implemented with approximately 9.5 million Euro investment. The project,
which intends to enhance productivity, efficiency, marketing capability and product development capacity of SMEs, aims to increase
international competitiveness of more than 1500 SMEs working in different fields of furniture sector in Kayseri.
The common use facility established under the project will provide solutions for two essential needs of SMEs: physical and institutional
infrastructure. In the facility, there will be a machinery park as large furniture companies have. SMEs will be able to benefit from
machinery with all technological innovations necessary for massive furniture production.
Yusuf Orhan, Central Anatolia Development Union President, said about the Project: “Support for services, training and production
foreseen in the project will be the main activities. Providing production support for many enterprises, enabling the entire sector to
see and learn the new manufacturing systems and obtaining all the support they need will open up new horizons for the sector.”
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PROGRAMIMIZDAN HABERLER
SİİRT

SİİRT TİLLO TURİZMİN YENİ YÜZÜ OLACAK

R

ekabetçi Sektörler Programı kapsamında “Batıdan Doğuya
Uzanan Sufi Yolu” konsepti ile hazırlanan proje ile Siirt Tillo turizm
sektöründen hakettiği payı alacak.

Evliyalar diyarı Güneydoğu Anadolu’daki medrese kültürünün önemli
merkezlerinden biri olan Tillo, Siirt’te turizm sektörünün canlandırılmasında öncü
rol oynayacak. 13. yüzyıldan bu yana medreseler beldesi olarak anılan Siirt’in Tillo
ilçesi, turizm sektörü içinde payını artırmaya ve ününü dünya çapında duyurmaya
hazırlanıyor.
Sufi Yolu olarak da bilinen ve Siirt merkezine altı kilometre mesafede yer alan
Tillo, her yıl 12 bin turist tarafından ziyaret ediliyor. Özellikle İsmail Fakirullah
Hazretleri’nin türbesi, gece ve gündüzün eşit olduğu ekinoks günleri olan 21 Mart
ve 23 Eylül tarihlerinde, dünyanın her yanından gelen turistlerin akınına uğruyor.
Tillo Kaymakamlığı tarafından sunulan Siirt’te Turizm Sektörünün Canlandırılması
Projesi kapsamında 2.5 milyon avro bütçe ayrıldı. Siirt’te turizm potansiyeli
değerlendirilerek bölgesel rekabetin geliştirilmesi destekleniyor. Kültür ve inanç
turizmi açısından büyük bir potansiyele sahip olan Siirt’te turizmi geliştirerek
sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyinin artırılması hedefleniyor.
Projenin önemli kazanımlarından biri de Sufi Yolunun yeni rotası olacak. Tillo’nun
binlerce yıllık öyküsü, bütüncül bir yaklaşımla kentin önemli tarihi ve kültürel
varlıklarına dikkat çekilerek yeniden yazılacak.
Projenin açılış töreni, 17 Aralık 2015 tarihinde Siirt Valiliğinin ev sahipliğinde yapıldı.
Törende konuşan, Proje Koordinatörü Erol Avcı, şunları söyledi: “Proje kapsamında
Tillo’yu ziyaret eden turistlerin kullanacağı tesisin yapımı ve yenilenmesi ve
şehrin atmosferine ve çevre düzenlemesine uygun olarak sokak ışıklandırmaları
yapılacak. Bazı sokak ve meydanların restorasyonu, Tillo’daki türbe ve mezarlıkların
bulunduğu bölgeyi çevreleyen duvarların onarılarak düzenlenmesi, bilgi ve
yönlendirme levhaları ile işaretlerin yerleştirilmesi yapılacak.”
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Siirt Valisi Mustafa Tutulmaz, “Proje, ilimizin bacasız sanayii sektörü olan
turizmin gelişimine önemli ölçüde ve kalıcı olarak katkıda bulunacak.” dedi.
Kültür Merkezindeki program Vali Mustafa Tutulmaz, Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlık temsilcisi Enver Yalçın ve Tigris İnşaat yüklenici firma yetkilisi Bülent
İpek arasında düzenlenen imza töreni ile sona erdi.

SİİRT TİLLO WILL BE THE NEW FACE OF TOURISM
2,5 million Euro budget was allocated for “Revitalization of the Tourism Sector in
Siirt Project” presented by Tillo District Governorship. Tourism potential in Siirt
is assessed, and improvement of regional competition is supported. The aim is to
develop tourism and enhance socio-economic development level in Siirt, which has
a large potential in terms of cultural and faith tourism.

İNOVATİF ARAŞTIRMALARA KAYNAK BU PROJE İLE GELİYOR

İSTANBUL

Y

eni iş fikirlerine, inovatif araştırmalarına kaynak arayanlara Teknoloji
Transferini Hızlandırma Fonu Projesi (TTH-Türkiye) çerçevesinde imkan
sunuluyor. Türkiye’nin inovasyon ve teknolojinin ticarileştirilmesi
odaklı ilk risk sermayesi fonları 52.5 milyon avro kaynak sağlıyor.
Projenin tanıtımı 16 Şubat 2016 tarihinde Conrad İstanbul Bosphorus Hotel’de
yapıldı. Türkiye’nin ilk teknoloji transfer fonları olan Diffusion Capital Partners
& ACT Venture Capital’in tanıtıldığı toplantıda, fonların yatırım süreçleri ve
hedefleri hakkında bilgi verilirken, Türkiye’de teknoloji transferi konusu masaya
yatırıldı.
Toplantıda Avrupa Yatırım Fonu (EIF) Güneydoğu Avrupa ve AB’ye Komşu
Ülkelerde İş Geliştirme Başkanı Ionnis Tsakiris, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik
Destek Programları (TEYDEB) Başkanı Mehmet Aslan, Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonundan Virve Vimpari ve T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB
Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun açılış konuşmalarını yaptı.
Açılış konuşmasında Avrupa Yatırım Bankası Grubu Türkiye Temsilcisi Massimo
d’Efemia, Türkiye ile Avrupa Yatırım Bankası arasındaki ilişkinin 50 yıla ulaştığını,
Avrupa Yatırım Fonu ile 2006’da yarım milyon avro ile başlayan bir kontr-garanti
projesinden bugün bir milyar avroya çıkan bir işbirliğine ulaşıldığını belirtti.
TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları (TEYDEB) Başkanı Mehmet
Aslan, TTH-Türkiye Projesini tanıtarak, proje kapsamında yenilikçi fikirlerin ve
projelerin destekleneceğini, TÜBİTAK’ın ticari yönünün artırılacağını, yenilikçi
girişime destek sağlanarak yeni başarı hikayelerinin ortaya çıkacağını kaydetti.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Virve Vimpari, araştırmaların
ticarileştirilmesi açısından Türkiye’nin önemli mesafeler kaydetmeye
başladığını dile getirerek, ancak araştırma ve yatırım açısından yapılacak
çok iş olduğunu söyledi. Vimpari, proje kapsamında çok fazla sayıda proje
geliştiricisine, üniversiteye ve KOBİ’ye destek sağlanacağını, 2007-2020
dönemi kapsamında Türkiye’de Ar-Ge’ye 800 milyon avro yatırım yapılacağını
belirtti.
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T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı
Murat Altun ise açılış konuşmasında TTH-Türkiye Projesinin Rekabetçi
Sektörler Programı kapsamında yürütüldüğünü ifade ederek, şunları
söyledi: “Ancak sadece teknoloji konusunda destek sağlamıyoruz. Başta
Türkiye’nin görece az gelişmiş 43 şehri olmak üzere farklı sektörleri
destekliyoruz. İş geliştirme merkezleri kuruyoruz, sektörlere özel ortak
kullanım alanları ve Ar-Ge merkezleri hayata geçirdik. Kümelenme
modelleri gerçekleştirdik ve finansa erişim modellerinin yanı sıra turizm
projelerine destek verdik.”
Açılış konuşmasından sonra TTH-Türkiye Projesinin tanıtımı, Avrupa
Yatırım Fonu Kurumsal İş Geliştirme Müdürü Nitan Pathak, Diffusion
Capital Partners Yönetici Ortağı Haluk Zontul, ACT Ventures Partners
Yönetici Ortağı Okan Kara ve TTGV - Bpifrance - VentureWell Danışmanlık
Hizmetleri Konsorsiyumu Takım Liderleri Deniz Bayhan ve Heath Naquin’in
katıldığı panellerle gerçekleştirildi.

Türkiye’de İlk Kez Bu Ölçekte Bir Fonla Desteklenecek
TTH-Türkiye, yeni teknoloji projeleri ve yenilikçi fikirleri geliştirenlere ticari
pazarlara açılma fırsatı sunuyor. Proje ile fikri mülkiyet temelli projelere,
start-up’lara, üniversitelerin bilgi ve becerilerini ticarileştirmek amacıyla
kurulan şirketlere (spin-off ) ve KOBİ’lere öz sermaye ortaklığı karşılığında
fikri mülkiyet varlıklarına yatırım amaçlanıyor.
Avrupa Birliği öncülüğünde Türkiye’de ilk kez bu ölçekte bir fonla
desteklenecek olan akademisyenler, araştırmacılar, teknoloji üreticileri ve
girişimciler, gerçekleştirecekleri çalışmalarına yatırım yapılması imkânına
sahip olacaklar.
Türkiye’de tekno-girişimciliği de yaygınlaştırmayı hedefleyen proje
kapsamında oluşturulan fon ile en az 50 yenilikçi proje fikrine yatırım
yapılabilecek. 2017’nin sonuna kadar devam edecek proje kapsamında
alınacak bu yatırım kararları için konunun uzmanı EIF tarafından yürütülen
fon yöneticisi seçimleri 2015 yılında tamamlandı. Seçilen Diffusion Capital
Partners (DCP) ve Accelerating Commercialisation of Technology (ACT)
Venture Partners adlı iki bağımsız fon yöneticisi, artık TTH-Türkiye (TTATurkey) Projesi altında desteklenerek aktif olarak yatırım fırsatları aramaya
halihazırda devam ediyor.
Proje kapsamında Türkiye’de bulunan teknoloji transferi ekosisteminin yapısı
ve dinamikleri göz önünde bulundurularak Teknoloji Transfer Ofislerinin
(TTO) teknik kapasitelerinin geliştirilmesi, TÜBİTAK’ın Ar-Ge ticarileştirme
kapasitesinin ilerletilmesi ve TTH-Türkiye (TTA-Turkey) fonlarının uygun
yatırım bulma süreçlerinin desteklenmesi amaçlanıyor. Bu bağlamda Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı İktisadi İşletmesi (TTGV)’nin liderlik yaptığı,
Bpifrance ve VentureWell konsorsiyumu danışmanlık hizmetleri sağlıyor. Risk
sermayesi fonlarının yatırımlarını tamamlamasını müteakip elde edecekleri
getiriler, TÜBİTAK tarafından tekrar teknoloji transferi amacıyla kullanılacak.
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THIS PROJECT BRINGS ALONG RESOURCES FOR INNOVATIVE
RESEARCH
Technology Transfer Accelerator Fund Project (TTH - Turkey) provides new
opportunities for those seeking resources for their new business ideas and innovative
research. The first risk capital funds of Turkey, aimed at commercialization of
innovation and technology, provide 52.5 million Euro resource.
The Project was launched on 16 February 2016 in Conrad İstanbul Bosporus Hotel.
In the meeting where the first technology transfer funds of Turkey - Diffusion Capital
Partners & ACT Venture Capital - were introduced, information was provided on the
investment processes and aims of the funds, and Turkey’s technology transfer was
discussed.

ULUSLARARASI İNKÜBASYON KONFERANSI DÜZENLENDİ

S

eçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye’de İŞGEM’ler Arasında
Bir Ağ Oluşturulması Projesi ya da kısa adıyla İŞGEM Projesi kapsamında
22 Şubat 2016 tarihinde Uluslararası İnkübasyon Konferansı düzenlendi.
Konferansa, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire
Başkanı Murat Altun, KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve AB-Türkiye Delegasyonu
Müsteşarı François Begeot’nun katıldı.
Konferansta, başarılı inkübasyon için yasal çerçeve, ulusal ve bölgesel iyi
uygulama örnekleri, sosyal girişimcilik inkübasyonu ve Türkiye’de mevcut
durum ve hedefler konu başlıkları olarak ele alındı. Avrupa Komisyonu
Girişimler Genel Müdürlüğü, EBN Innovation Network temsilcileri ile İtalya,
Afrika, Singapur ve Amerika örneklerinin de yer aldığı konferansta, inkübasyon
alanında önde gelen uzmanlar tecrübelerini katılımcılarla paylaştı. Konferansa
inkübasyon sürecinde yer alan tüm aktörler katıldı.
KOSGEB tarafından yürütülen İŞGEM Projesi, Kastamonu, Tokat ve Malatya
illerinde işletme kuluçkası (İŞGEM) kurulması ve Türkiye’deki tüm kuluçka
merkezleri arasında bir ağ oluşturulmasını hedefliyor. İŞGEM’ler, yeni kurulan
işletmelerin inovasyon ve büyüme kapasitelerini geliştirmek üzere işletmelere
bir dizi destek ve hizmet sunan yapılar olarak faaliyet gösterecek.
İŞGEM Projesinin birinci safhasında Kastamonu, Tokat ve Malatya illerindeki
İŞGEM’lerin bina inşaatları tamamlanmış bulunuyor. Projenin ikinci safhasında ise
Teknik Yardım Bileşeni kapsamında, girişimcilerin işletme kurma dönemlerinde
ve işletmelerinin ilk yıllarında destek olma, işlerini kolaylaştırma, karşılaşacakları
riskleri en aza indirme, kapasitelerini geliştirmeye yönelik hizmetler ve Türkiye’deki
işletme kuluçkaları arasında network oluşturulması çalışmaları yürütülüyor.
INTERNATIONAL INCUBATION CONFERENCE ORGANIZED
International Incubation Conference was organized under “Establishment of 3
Business Incubators in Selected Regions and Development of a Network among
Incubators in Turkey Project”, or İŞGEM Project in short. Topics of the conference were
legal framework for successful incubation, national and international best practices,
social entrepreneurship incubation and current status and objectives in Turkey.
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ANKARA

2014-2020 AB MEVZUATINA UYUM VE SEKTÖREL YAKLAŞIM İÇİN
ÇALIŞTAY DÜZENLENDİ

2

014-2020 AB Mevzuatına Uyum ve Sektörel Yaklaşım için Kapasite
Geliştirmeye yönelik Proje Havuzu Oluşturma Çalıştayı 25 Şubat 2016
tarihinde Ankara’da düzenlendi.

Çalıştay, T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel
Müdürü Dr. Ünal Gündoğan ve AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı François
Begeot’un teşrifleri ile gerçekleşti.
2014-2020 yıllarını kapsayan ve teknik adı “Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel
Programı” olan Rekabetçi Sektörler Programının, yeni dönem bütçesi yaklaşık
405 milyon avro olacak.
Tüm Türkiye’yi kapsayacak Programın yeni dönem faaliyetlerinden biri “AB
Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite Geliştirme” olarak
belirlendi. Faaliyete yedi yıl için yaklaşık 14 milyon avro ayrıldı.
Bu faaliyet kapsamında uygulanabilecek projeler hakkında bilgilendirme
yapmak, fikir alışverişinde bulunmak ve proje fikri havuzu oluşturmak amacıyla
düzenlenen çalıştaya çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarından yetkililer katıldı.
Çalıştayda muhtemel yararlanıcı kurumlarla proje geliştirme çalışması da
yapıldı.
Böylece AB Müktesebatı ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal Kapasite
Geliştirme Faaliyeti kapsamında proje geliştirme çalışmaları, toplantı ile
birlikte başlatıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarından alınacak projeler AB Mali
Programları Dairesi Başkanlığı tarafından değerlendirilecek ve başarılı bulunan
projeler uygulamaya geçirilecek.
Çalıştayda “AB Mevzuatına Uyum ve Sektör Yaklaşımı ile ilgili Kurumsal
Kapasite Oluşturma” faaliyet alanının temel amaçları aktarıldı:



Türkiye’de iş ortamının iyileştirilmesine ve basitleştirilmesine
katkıda bulunabilecek “İşletme ve Sanayi Politikası” ile “Bilim
ve Araştırma” fasıllarındaki müktesebatın doğru bir biçimde
uygulanması amacıyla kurumsal kapasitenin geliştirilmesi,



KOBİ’lerin,

girişimcilerin

ve

akademisyenlerin

AB

Programlarına (özellikle Ufuk 2020 ve COSME) katılımlarının
artırılması,


KOBİ destek programları uygulayan ulusal kurumların
kapasitelerinin geliştirilmesi,



Sektör odaklı programlama yaklaşımından sektör yaklaşımına
tamamıyla geçişin sağlanması.
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PROJECT POOL DEVELOPMENT WORKSHOP ORGANIZED
Project Pool Development Workshop on Capacity Building for Harmonization with
2014-2020 EU Legislation and Sectoral Approach was held on 25 February 2016 in
Ankara Bilkent Hotel. The budget of the Competitive Sectors Programme in the new
period will be approximately 405 million Euro.
One of the activities of the Programme, which will cover entire Turkey in the new
period, was identified as “Institutional Capacity Building on EU Acquis and Sectoral
Approach”. Around 14 million Euro was allocated for the activity for seven years.

SAMSUN

SAMSUN EKONOMİSİ BU PROJEYLE ŞAHLANACAK

S

amsun Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası, Ticaret Borsası, Merkez Organize Sanayi Bölgesi ve Orta
Karadeniz Kalkınma Ajansının işbirliği ve destekleriyle Tekkeköy
ilçesi Aşağıçinik mahallesinde kurulacak Lojistik Köy Projesinin inşaat
bileşeni açılış toplantısı 4 Şubat 2016 tarihinde yapıldı.
Samsun Lojistik Projesi, Türkiye’nin ithalat ve ihracat trafiğinin büyük
kısmının Köy tarafından üstlenilmesi ve Samsun’un bu alandaki
potansiyelinin kullanılmasını amaçlıyor. Rekabetçi Sektörler Programı
kapsamında desteklenen Samsun Lojistik Köy Projesinin, 43.6 milyon
avroluk bütçesinin yüzde 80’i AB, yüzde 20’si ise ulusal fonlardan
karşılanıyor. Bir AB-Türkiye ortak mali destek projesi olan bu yatırım,
Türkiye’nin rekabet gücünü de uluslararası düzeye taşıyacak kapasiteyi

barındırıyor.
Uluslararası ticarette önemli bir yeri olan lojistik merkezler arasında
Samsun’a büyük bir yer kazandıracak bu proje, bölgede yer alan firmalara
lojistik depo imkânı sunarken, ürünlerin uluslararası pazarlara daha kolay
ulaşmasını sağlayacak ve bölgede rekabet gücü yüksek işletmelerin yolu
açılacak.
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında gerçekleşen toplantıya Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanı Murat Altun,
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu temsilcisi Özgür Altınoklar, Samsun
Büyükşehir Belediye Başkanvekili Turan Çakır, Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, OKA yetkilileri, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı yetkilileri ve müteahhit firma yetkilileri katıldı.

Hangi Yapılar İnşa Edilecek?
Samsun’u Türkiye’nin önemli ticaret üslerinden birine dönüştürecek bu lojistik
merkezde; kapalı depolama alanları, idari bina ve sosyal tesisler, gümrük
müdürlüğü, konteyner stok alanı, tır ve kamyon park alanı, demiryolu tesisi,
acente ofisleri, servis ve bakım istasyonları, nakliye komisyoncuları için ofis
alanları, akaryakıt ve itfaiye istasyonları kurulacak. Yaklaşık 680 dönümlük
arazide kurulacak merkezde bunun yanı sıra banka şubeleri, restoran, kafe,
market, kargo ofisi ve kırtasiye gibi sosyal tesisler de inşa edilecek.
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Lojistik Köy bu yapısıyla adeta küçük bir yerleşim birimi haline getirilirken
merkezin içine demiryolu bağlantısı da sağlanacak. Yükleme ve indirme
yapılabilmesini kolaylaştırmak üzere rampa ve manevra alanları da tesiste yer
alacak.

ECONOMY OF SAMSUN WILL BOOST WITH THIS PROJECT
Samsun Logistics Centre Project aims to ensure that most of the export and import
traffic in Turkey is undertaken by the city and Samsun’s potential in this area is used.
80 per cent of approximately 43.6 million Euro budget of Samsun Logistic Centre
Project supported under Competitive Sectors Programme is covered from EU funds
and 20 per cent from national funds. This investment, which is supported with EUTurkey co-financing, has the capacity to carry Turkey’s competitiveness up to the
international level.

GİRESUN

GİRESUN’A PROJE TANITIMI İÇİN MEDYA ZİYARETİ DÜZENLENDİ

R

ekabetçi Sektörler Programı Tanıtım Projesi kapsamında ilk basın
gezisi 3-4 Mayıs 2016 tarihlerinde Giresun Lisanslı Fındık Deposu
ve Spot Borsası’na yapıldı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB

Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun’un katılımıyla gerçekleştirilen
geziye Pegasus Magazin muhabiri Şule Köktürk, Ekonomist Dergisi
muhabiri Özlem Yılmaz, Dünya Gazetesi muhabiri Ercan Üslü ve Yenişafak
Gazetesi muhabiri Arzu Kurum katıldı.

Dünyanın İlk Borsası Olacak
AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun, Giresun Ticaret Borsası
Meclis Başkanı Harun Aydın, Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu
Başkanı Temel Yanıkoğlu, Genel Sekreter Eren Nizam, Ar-Ge Geliştirme
ve Uygulama Ofis Müdürü E. Suat Başkan’ın katıldığı basın toplantısında,
gazetecilere “Giresun Fındığı, Giresun Fındık Borsası ve Lisanslı Depoculuk”
ile ilgili detaylı bilgiler verildi.
Bugün dünyada fındık fiyatının Hamburg’da belirlendiğini belirten Altun,
şunları söyledi: “Giresun’a kurulan borsa dünyada ilk. Burada elektronik
ortamda borsacılık yapılacak. Proje sayesinde ürün senedi ticaretiyle
tescil gelirlerinde artış sağlanacak. Alıcı ve satıcıyı çok daha büyük bir
platformda bir araya getirerek, ürünün gerçek fiyat oluşumuna katkı
sağlanacak. Giresun özelinde projeyle birlikte depolama ihtiyacının yüzde
15’i karşılanabilecek.”

Çok Olduğunda Üretici, Az Olduğunda Sanayici Mağdur
“Bölgeye kazandırılan depo üreticinin güvenli deposu olacak” diyen
Giresun Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, “Burada
fındık kalitesine göre sınıflandırılarak muhafaza edilebilecek. Güvenli
depolarda, yüksek kaliteli ürün iyi fiyattan satılabilecek” dedi.
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Basın Mensupları Depoyu Yerinde Ziyaret Etti
Fındık Borsası ve Lisanslı Depo Projesi ile bu yıl hasat dönemiyle
birlikte üreticinin, fındığını depolayabileceği ve tüm dünyadan alıcılarla
buluşturabileceği basın mensuplarına aktarıldı.
Giresun Lisanslı Fındık Deposu ve Spot Borsasını yerinde inceleyen basın
mensupları, fındığın 17 bin ton kapasiteye sahip sızdırmaz çelik silolara
alınışının tüm aşamalarını uygulamalı şekilde gördüler. Depolanan fındığın
kalitesine göre sınıflandırılacağı tesise kurulan borsa sayesinde de birden
fazla alıcıyla elektronik ortamda buluşacak olan üreticinin, ürününü en uygun
fiyata satabileceği bilgisi verilen basın mensupları, 35 dönüm arazi üzerinde
10 milyon avroya bölgeye kazandırılan dünyanın ilk lisanslı fındık deposu ve
spot borsasının açılış tarihi konusunda yetkililerden bilgi aldılar.
Fındık tarlalarında üretici ile bir araya getirilen basın mensupları, üreticilerin
yaşadıkları zorluklar ve deponun açılması ile yaşayacakları değişim hakkında
görüşlerini aldı.

MEDIA VISIT TO GİRESUN FOR PROJECT INTRODUCTION
Under the Competitive Sectors Programme publicity project, the first media visit was
paid to Giresun Hazelnut Licensed Warehouse and Spot Exchange. The Ministry of
Science, Industry and Technology, Director of EU Financial Programmes Murat Altun,
correspondent Şule Köktürk from Pegasus Magazine, correspondent Özlem Yılmaz
from Ekonomist Magazine, correspondent Ercan Uslu from Dünya Newspaper and
correspondent Arzu Kurum from Yenişafak Newspaper attended the visit.
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