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EDİTÖRDEN
FROM THE EDITOR

yaratmaya devam ediyor. 2007 yılında başlayan prog-

A

ram kapsamında, Türkiye’nin 43 ilinde bölgesel rekabeti

Turkey. In the scope of program which has started in 2007,

destekleyen ve bütçeleri en düşüğü iki buçuk, en yük-

the projects that have been implemented in 43 provinces

seği 61 milyon Avroyu bulan projeler ile, geçtiğimiz dö-

of Turkey, lowest having 2.5 and highest having up to 61

nemlerde meyvelerini vermeye başladı.Ortak kullanım

million Euro financial support- started bearing its fruits

atölyelerinden, araştırma geliştirme laboratuvarlarına,

in last periods. We would like to share with you the results

lisanslı depolardan, turizm altyapısı geliştirme çalışma-

and future plans of this massive investment, total budget

larına kadar birçok alanda gerçekleşen ve 1. ve 2. dö-

of which reaches 900 million Euro for 1st and 2nd program

nem toplam bütçesi 900 milyon Avroyu bulan bu dev

period, that was realised in various areas from joint use

yatırımın sonuçlarını ve önümüzdeki döneme yönelik

workshops to R&D laboratories, from licensed warehouses

planlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz.

to activities for developing the tourism infrastructure.

R

ekabetçi Sektörler Programı, Türkiye ve Avrupa
Birliği Mali İşbirliğinin güçlü ve büyük ölçekli bir
programı olarak Türkiye’nin farklı illerinde etki

s a robust and large-scale programme of the Financial Cooperation between Turkey and the
European Union, the Competitive Sectors Pro-

gramme continues to create impact in various provinces of

Rekabetçi Sektörler Programı resmi yayını olan

In this issue of our Ivme (Momentum) Newsletter, which

İvme Dergimizin bu sayısında, Avrupa Birliği Türkiye

is the official publication of the Competitive Sectors

Delegasyonu Başkanı, Büyükelçi Hansjörg HABER

Programme, Hansjörg HABER Ambassador to European

Türkiye-Avrupa

Union Delegation to Turkey, reviews Turkey-European

Birliği

mali

işbirliğini

sizler

için

değerlendiriyor.

Union financial cooperation.

Bu sayıda ayrıca sizleri Programın gerçekleştirildiği

Furthermore in this issue, we introduce three Black Sea

üç

başlatılan

provinces where the Programme was implemented and

projelerimizin bu bölgenin ve ülkenin ekonomik ve

share with you how they will contribute to the economic

sosyal hayatına yapacağı katkılara ilişkin görüşleri

and social life of the region and the country.

Karadeniz

kentiyle

tanıştırıyor

ve

paylaşıyoruz.
We review the Samsun Logistics Centre, which is en route
Türkiye’nin lojistik merkezi olma yolunda hızla ilerleyen

to becoming the logistics centre of Turkey, and Samsun

Samsun’da gerçekleşen Lojistik Köy Projesi ile Metal,

Metals, Metrology and Calibration Laboratory projects

Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı projelerimizi

from the perspectives of the beneficiary institutions and

faydalanıcı

the province.

kurumlar

ve

kent

perspektifinden

değerlendiriyoruz.
We also share with you the steps taken to become one
Türkiye’nin oksijen deposu Kaçkar Dağları Milli Parkında

of the most important eco-tourism areas of the world

turizm altyapısı iyileştirme çalışmalarıyla dünyanın

through activities to improve the tourism infrastructure

önemli eko-turizm bölgelerinden biri olma yolunda

in Kaçkar Mountains National Park, Turkey’s source of

atılan adımları, proje sahiplerinin değerlendirmesiyle

oxygen, with the views of the project owners.

sizlerin görüşüne sunuyoruz.
Moreover, we present to you the important steps taken in
bilinen

the scope of Hazelnut Becomes Gold Project in Giresun,

Giresun’da, Türkiye’yi fındık üretimi gibi fındık borsasını

known as the hazelnut source the of Black Sea, to make

yönetme bakımından da dünyada lider konuma

Turkey the world leader in managing a hazelnut exchange

taşıyacak Fındık Altına Dönüşüyor Projesi kapsamında

market as well as producing hazelnuts.

Yine

Karadeniz’in

fındık

deposu

olarak

atılan önemli adımları sizlerle paylaşıyoruz.
In this issue you can also find G43 Anatolian Venture
Bu sayımızda, Rekabetçi Sektörler Programının önemli

Capital Fund project, which is an important pillar of the

bir ayağını oluşturan ve Anadolu’da küçük ölçekli

Competitive Sectors Programme and a great step for

işletmelerin finansal destek araçlarına daha kolay

small-scale businesses in Anatolia to have easier access

ulaşması için atılmış büyük bir adım olan G43 Anadolu

to financial support tools, and the story of two companies

Girişim Sermayesi Fonu projesini ve bu fonlardan

benefiting from these funds.

faydalanan iki firmanın hikayesini bulabilirsiniz.
Through the Competitive Sectors Conference and
Bu yılın Nisan ayında Ankara’da gerçekleştirilen

Photography Exhibition held in Ankara this year in

Rekabetçi Sektörler Konferansı ve Fotoğraf Sergisi;

April, and Mardin Tourism Festival and the activities

Mardin Turizm Festivali ve projelerimizin etkinlikleriyle

of our projects, we invite you to personally experience

de sizleri Rekabetçi Sektörler Programının desteklediği

the projects supported by Competitive Sectors

projeleri bire bir yaşamaya davet ediyoruz.

Programme.

Teşekkürler,

Thank you,
Ebru Toktar

Ebru Toktar
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REKABETÇİ SEKTÖRLER

KONFERANSI ve FOTOĞRAF SERGİSİ
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile birlikte 900 milyon Avroluk
bütçeyle yürüttüğü “Rekabetçi Sektörler Programı” kapsamında Türkiye’deki tüm
illerin ticaret ve sanayi odaları, kalkınma ajansları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları, kamu kurumları ve yabancı misyon 14 Nisan 2015 tarihinde Ankara’da
düzenlenen Rekabetçi Sektörler Konferansı ve Fotoğraf Sergisinde bir araya geldi.
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COMPETITIVE SECTORS CONFERENCE AND PHOTOGRAPHY EXHIBITON
Competitive Sectors Conference and Photography Exhibition” was held in Ankara on 14th April 2015 with the participation of the
chambers of commerce and industry of all provinces in Turkey, development agencies, universities, civil society organizations, public
institutions and representatives of foreign missions, within the scope of the “Competitive Sectors Programme” carried out by the
Ministry of Science, Industry and Technology together with the EU with a budget of 900 million Euro.
Fikri Işık, Minister of Science, Industry and Technology, stated in his opening speech in the Competitive Sectors Conference and
Photography Exhibition that the implementation experiences gained until now in the scope of the Competitive Sectors Programme,
which is carried out in the framework of the Financial Cooperation between the European Union and Turkey, and the opportunities
in 2014-2020 period would be assessed.
Işık explained that the Competitive Sectors Programme provided financial support to large-scale projects in numerous areas as an
umbrella programme, and said, "With the resources we will allocate to creative industries, we will support new ideas and innovative
businesses. Our Programme finances various projects from large-scale infrastructure investments to R&D and innovation studies,
from support to SMEs’ access to finance to clustering and capacity building.”
François Begeot, Head of Economic and Social Development Section in the EU Delegation to Turkey, expressed that the Competitive
Sectors Conference and Photography Exhibition would be a test about what they did throughout this country. Begeot explained that
the EU has two functions to ensure development within and outside the Euro zone, and said, “Since Turkey is a candidate country, we
work on balancing out the discrepancies between regions in order to ensure coherence with the EU and prepare for full membership.
Regional development cannot take place without innovation. We are working on projects with a very good teamwork.”
Dr. Ünal Gündoğan, General Director of EU and Foreign Affairs in the Ministry of Science, Industry and Technology, stated that
they have been supporting projects to increase the competitiveness of SMEs, the backbone of economy, since the beginning of
the Competitive Sectors Programme in cooperation with the European Union, and said, “We give momentum to the growth and

Fotoğraflar: Çağrı Öner

development of the sectors and the Turkish economy, and finance initiatives to generate employment.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Rekabetçi Sektörler Konferansı
ve Fotoğraf Sergisi’nin açışında yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği-Türkiye
Mali İşbirliği çerçevesinde yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı
kapsamında bugüne kadar edinilen uygulama tecrübelerinin ve 20142020 dönemindeki fırsatların değerlendirileceğini söyledi.
Rekabetçi Sektörler Programının çatı program olarak birçok alanda büyük
ölçekli projelere mali destek sağladığını bildiren Işık, “Yaratıcı endüstrilere
ayıracağımız kaynakla yeni fikirlere ve yenilikçi iş alanlarına destek
olacağız. Programımız, büyük altyapı yatırımlarından Ar-Ge ve inovasyon
çalışmalarına, KOBİ’lerin finansmana erişim desteklerinden, kümelenme ve
kapasite geliştirmeye kadar çeşitli projeleri finanse ediyor” diye konuştu.
Bakan Işık, programın üstlendiği misyonu başarıyla yürüteceğine
inandığını dile getirerek, Türkiye’nin, büyük üretim gücü ve hacmine
ulaşarak bölgesinin ihtiyaçlarına cevap verebilecek düzeyde olduğunu
ifade etti.
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Türkiye’nin bölgesel üs olmanın yanında aynı zamanda AB’nin de en büyük ticari ve siyasi partnerlerinden birisi
olduğunu belirten Işık, bakanlığın 4 müzakere faslına doğrudan katkı sağladığını anımsattı. Söz konusu fasıllar hakkında
bilgi veren Işık, bu kapsamda sanayi stratejisi ve sektörel stratejileri hazırladıklarını ve uygulamaya başladıklarını
söyledi. Sanayi Strateji Belgesi’nin 2015-2018 döneminin yakında YPK kararıyla uygulamaya geçeceğini bildiren Işık,
“Orada da devrim niteliğinde pek çok eylemi inanıyorum ki sizler de göreceksiniz” dedi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı François Begeot da Rekabetçi
Sektörler Konferansı ve Fotoğraf Sergisi’nin kendilerine bu ülkede ne yaptıkları konusunda bir test olacağını ifade
etti. AB’nin, Avro Bölgesi’nde ve bölge dışında kalanları kalkındırmak için iki fonksiyonu olduğunu belirten Begeot,
“Türkiye’nin, Avrupa Birliği aday ülkesi olması nedeniyle AB’ye yaklaşması ve tam üyeliğe hazırlanması için bölgesel
farklılıkların dengelenmesine çalışıyoruz. Bölgesel kalkınma inovasyonsuz olamaz. İyi bir takım oyunuyla projeler
üzerinde çalışıyoruz” diye konuştu.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Dr. Ünal Gündoğan da Avrupa Birliğinin işbirliği
ile Rekabetçi Sektörler Programı’nın başlangıcından itibaren ekonominin temeli olan KOBİ’lerin rekabet gücünü
artırmaya yönelik projelere destek olduklarını kaydederek “Sektörlerin ve Türkiye ekonomisinin büyümesine ve
gelişmesine ivme kazandırıyor, istihdam yaratacak girişimleri finanse ediyoruz” dedi.
Rekabetçi Sektörler Konferansı’nda şimdiye kadar 43 ilde yürütülen programın illere kazandırdığı rekabetçilik gücü,
projelerin insan hayatına, bölgesel gelişmeye ve ulusal kalkınmaya olan pozitif etkileri anlatıldı. Programda kat edilen
mesafenin kamuoyuyla paylaşılması amacıyla düzenlenen konferans kapsamında, projelerin hedef bölgesinde
yaşayan insanların hayatlarındaki olumlu etkileri anlatan ve fotoğraf sanatçısı Çağrı Öner’in objektifinden derlenen bir
fotoğraf sergisi de katılımcıların beğenisine sunuldu.

Konferans Sunumları
Moderatörlüğünü Ahu Özyurt’un yaptığı konferansın ilk bölümünde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali
Programları Dairesi Başkanı Murat Altun Rekabetçi Sektörler Programı’nın bugünü ve geleceğini; Avrupa Birliği Türkiye
Delegasyonu’ndan Özgür Altınoklar IPA perspektifinde Rekabet Edebilirlik, Turizm Sektörü ve KOBİ’lerin Finansa
Erişimine Yakından Bakış’ı; TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı Girişim Destek Grubu Başkanı
Dr. Sinan Tandoğan ise Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Kamu Desteklerini anlattı.
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Konferansın ikinci bölümünde ise, AB Komisyonu İç Pazar, Sanayi, Girişimcilik
ve KOBİ’ler Genel Müdürlüğü Siyasi Danışmanı Astrid Bartels AB Finansal
Araçları başlıklı sunumu yaparken, Avrupa İşletmeler Merkezi Vakfı Başkanı Dr.
Jerzy Kwieciński Bölgesel Kalkınma için Ar-Ge ve Yenilikçilik konusunu AB ve
Polonya bakış açısıyla aktardı.
Avrupa Yaratıcı Endüstriler İşbirlikleri Koordinatörü Dr. Johanna Van Antwerpen
Yarat, “Yenilikçi Ol, Büyü” başlıklı sunumunda yaratıcı endüstrilerin önemine
vurgu yaptı. Ayrıca Soliterm Group Genel Müdürü ve Alman Türk Enerji ve
Çevre Enstitüsü (GTEI) Başkanı Dr. Ahmet Lokurlu Büyük Ölçekli Fabrikalarda
Güneş Soğutma ve Buhar Üretim Sistemlerinin Yenilikçi ve Ekonomik Yaklaşımla
Uygulanması başlıklı sunumunu katılımcılarla paylaştı. Geliştirdikleri güneş
soğutma ve buhar üretim sistemleri
çalışma prensibi ve enerji üretimindeki
yeri ile ilgili bilgi veren Lokurlu, kullanım
alanlarına ilişkin örnekler sundu.
Konferansın kapanış konuşmasını yapan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB
Mali Programları Dairesi Başkanı Murat Altun, konferans sayesinde çalışmalarda
kat ettikleri mesafeyi gözden geçirip katılımcılarla birlikte değerlendirme olanağı
bulduklarını belirterek, şu mesajları verdi:

“

Bu toplantı bize bugüne kadar yaptığımız çalışmalarda doğru yolda
olduğumuzu gösterdi. Farklı ülkelerden ve farklı sektörlerden farklı
aktörlerin, deneyimlerini ve perspektifleri dinlemek bize önümüzdeki
döneme ilişkin ilham verdi. Bence bu tür geniş katılımlı toplantılar çeşitli
renkler ve bakış açılarıyla buluşmamızı sağlayarak Rekabetçi Sektörler
Programımıza büyük katkılar sağladı.”

Rekabetçi Sektörler Konferansı izleyicilerden gelen soruların yanıtlanmasının ardından sona erdi.
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AVRUPA BİRLİĞİ TÜRKİYE DELEGASYONU
BAŞKANI, BÜYÜKELÇİ HANSJÖRG HABER
AVRUPA BİRLİĞİ - TÜRKİYE MALİ
İŞBİRLİĞİNİ DEĞERLENDİRİYOR
AB Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı olarak
adlandırılan mali destek mekanizmasının
amacı nedir? Bu mekanizma AB-Türkiye
ilişkilerinde nasıl bir role sahiptir?
Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA), AB’nin
genişleme ülkelerindeki reformları finansal ve teknik
açıdan destekleme şeklidir. IPA fonları, Komisyon’un
Genişleme Stratejisi ve yıllık ilerleme raporlarının
bulguları doğrultusunda, katılım süreci boyunca
ülkelerin kapasitelerini arttırmayı amaçlar, bu şekilde
bölgede tedricen olumlu gelişmelere yol açar. 20072013 döneminde IPA I yaklaşık olarak 11.5 milyar
Avroluk bir bütçeye sahipti; ondan sonra gelen ve
2014-2020 dönemi için 11.7 milyar Avroluk bir bütçeye
sahip olan IPA II ise önceden elde edilmiş olan sonuçları
daha ileriye götürmeyi amaçlıyor.
AB katılım öncesi fonları hem genişleme ülkelerinin hem
de AB’nin kendi geleceğine yapılan güçlü bir yatırımdır.
Bu fonlar faydalanıcılara siyasi ve ekonomik reformları
gerçekleştirme sürecinde destek olarak, onları AB
üyeliğine eşlik eden hak ve yükümlülüklere hazırlar. Bu
reformların aday ülke vatandaşlarına daha iyi imkânlar
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sağlaması ve AB vatandaşlarının faydalandıkları ile eşit
standartların geliştirilmesine yol açması beklenir.

Hangi ülkeler bu araçtan faydalanabilir?
AB’ye aday olan bütün ülkeler, yani Arnavutluk,
Makedonya Eski Yugoslav Cumhuriyeti, Karadağ,
Sırbistan ve Türkiye’nin yanı sıra potansiyel aday ülkeler
Bosna Hersek ve Kosova*.

IPA kapsamında Türkiye’ye aktarılacak
toplam mali yardım tutarı nedir?
IPA 2014-2020 çerçevesinde AB tarafından Türkiye için
ayrılan tutar 4 milyar 453.9 milyon Avrodur. IPA’dan
yararlanan diğer faydalanıcı ülkeler ile mukayese
edildiğinde Türkiye en fazla fon alan ülkedir.

Toplam bütçenin desteklenen alanlar ve
her bir alana aktırılan bütçe bakımından
dağılımı ne şekilde olmaktadır?
Bu dönem fon desteği için on alan öncelikli sektör
olarak belirlenmiştir.
Demokrasi ve yönetişim: Kamu idaresi ve mali
yönetişimin iyileştirilmesi (daha etkin, sorumlu, hesap

verebilir kılınması); etik standartların ve yolsuzlukla

Çevre ve iklim değişikliği: Çevrenin korunması, iklim

mücadele araçlarının iyileştirilmesi; AB’nin ekonomi

değişikliği ile mücadele, AB’nin çevre ve iklim alanında-

alanındaki mevzuatı (müktesebat) ile uyum için

ki müktesebatı ile daha fazla uyum sağlanması

düzenleyici reform gerçekleştirilmesi ve ‘müzakere
başlığı’ kriterlerinde daha fazla ilerleme kaydedilmesi

Ulaştırma: TEN-T demiryolu ağına bağlanılması; AB

(katılım-öncesi politika alanları).

standartları doğrultusunda sürdürülebilir, düşük karbonlu, akıllı ve güvenli ulaşımın geliştirilmesi.

Sivil toplum: Politika ve karar-verme süreçlerine daha
aktif demokratik katılım; temel haklara saygı ve diyalog

Enerji: Türkiye’nin Avrupa elektrik ve gaz piyasaları ile

kültürünün yaygınlaştırılması; sivil toplumla (örneğin

bütünleşmesinin ve ara-bağlantısallığın geliştirilmesi;

devlet dışı, gönüllü örgütler) diyaloğun ve Türkiye- AB

AB’nin kaynak etkinliği ve iklim hedefleri doğrultusun-

arasında karşılıklı kültürel alışverişin arttırılması.

da enerji verimliliğinin ve yenilenebilir enerjilerin desteklenmesi; nükleer alandaki düzenlemelerin AB stan-

Hukukun üstünlüğü ve temel haklar: Yargı sisteminin
iyileştirilmesi

(bağımsızlığı,

tarafsızlığı,

dartları ile uyumlu hale getirilmesi.

etkinliği,

idaresi); temel hak ve özgürlüklere saygının teşvik

Rekabetçilik ve yenilik: İşletmelerin rekabet gücünün

edilmesi.

arttırılması; araştırma, yenilik ve teknolojik ilerlemenin
güçlendirilmesi.

İç işleri: Türkiye’nin iç işleri alanındaki hukuki ve idari
çerçevesinin AB müktesebatı ve standartları ile uyumlu

Eğitim, istihdam ve sosyal politikalar: İstihdam ve iş pi-

hale getirilmesi suretiyle vize serbestisi yol haritasının

yasası ihtiyaçlarını ele almak suretiyle daha kapsayıcı bir

uygulanması sürecinde ilerleme kaydedilmesi.

toplum yaratılması; insana yakışır işlerin desteklenmesi
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 3

9

ve sosyal diyaloğun artırılması; etkin sosyal koruma ve
içerme politikalarının oluşturulması; eğitime erişimin
ve eğitim kalitesinin arttırılması.
Tarım ve kırsal kalkınma: Tarım ve gıda üretiminin daha
rekabetçi kılınması; kırsal kesimlerde sürdürülebilir
kalkınmanın artırılması; -özellikle gıda güvenliği, veterinerlik ve bitki sağlığı hukuku- ve tarım ve balıkçılık politikaları alanında AB hukuku (müktesebat) ile tedricen
uyum sağlanması.
Bölgesel ve ülkeler arası işbirliği: Komşularla iyi ilişkilerin ve halklar arası işbirliğinin desteklenmesi.
Yukarıda belirtilen sektörler kapsamında çeşitli faaliyetler seçilmiştir ve bu faaliyetler Türkiye - AB arasındaki
birinci nesil Finansman Anlaşmaları yürürlüğe girer
girmez finanse edilmeye hazırdır.
IPA II’nin yukarıda belirtilen
öncelikli alanları ile ilgili olarak, her bir öncelik çerçevesinde ilgili sektörler altında
yürütülecek faaliyetlere belli
bir miktarda fon tahsis edilmiştir. IPA-II 2014-2020 döneminde öncelikli sektör başına
yapılan tahsisat hakkında genel bilgiye
http://ec.europa.eu/enlargement/key-figures/turkey_
en.htm adresinden ulaşılabilir.

Bugüne kadar kaç ülke IPA’dan faydalandı?
Türkiye ile mukayese edildiğinde bu
ülkeler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar
nelerdir?
AB’ye katılıma aday ve potansiyel aday tüm ülkeler
IPA’nın 2007 yılında kuruluşundan bu yana bu araçtan
faydalanıyor. IPA faydalanıcısı olan Hırvatistan 1
Temmuz 2013 tarihinde üye oldu.
IPA’dan faydalanan diğer ülkelerle olan benzerlikler
önceliklere ve ele alınan projelere bakılarak görülebilir,
bir başka deyişle bunlar Kopenhag siyasi ve ekonomik
kriterleri ve müktesebata uyuma ilişkin hususlar ile
aynı doğrultudadır denebilir. Yardımlar, genel çerçeveyi
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çizen aynı IPA kuralları ve düzenlemeleri çerçevesinde
sağlanıyor. IPA yardımı ve benimsenen yaklaşıma
ilişkin farklılıklar Türkiye’nin IPA’dan faydalanan diğer
ülkelere nazaran büyüklüğünden kaynaklanıyor ve
tahsis edilen toplam fon tutarına da bu yansıyor. Ayrıca,
finansman öncelikleri, IPA (2007-2013) ve IPA II (20142020) düzenlemelerinin geniş çerçevesi kapsamında,
Çok Yıllı Endikatif Planlama Belgeleri (MIPD) ve
Endikatif IPA II Ülke Strateji Belgeleri yoluyla özel olarak
ülkelere göre tanımlanıyor. Bu öncelikler aynı zamanda
Kopenhag kriterlerinin karşılanması ve müktesebata
uyum noktasında görülen muhtelif eksiklikleri de
yansıtabiliyor.

Türkiye’de IPA’nın uygulanması ve etkinliği
ne şekilde izleniyor? AB Delegasyonunun
bu süreçteki rolü nedir?
Türkiye’de, pek çok diğer kurum sürece müdahil olsa da, programlama, izleme ve değerlendirme dâhil IPA yardımlarının genel koordinasyonundan
Avrupa Birliği Bakanlığı sorumlu. IPA
mali yardımlarının uygulaması “faydalanıcı ülke tarafından dolaylı yönetim”
(IMBC-önceden Yerinden Uygulama
Sistemi (DIS) olarak bilinmekteydi)
olarak adlandırılan sistem çerçevesinde yürütülüyor. DIS/IMBC sisteminde,
bir akreditasyon/yetki devri süreci ile
gerekli AB standartlarının karşılanmasından sonra, sözleşmeler ve finansal
yönetimden T.C. Hazine Müsteşarlığına bağlı olan Merkezi Finans ve İhale Birimi sorumlu.
Çevre ve iklim değişikliği, ulaştırma, rekabetçilik ve yenilikçiliğin yanı sıra eğitim, istihdam ve sosyal politikalarla ilgili sektörel operasyonel programlar durumunda
ise, bu görev 2012 yılından bu yana ilgili bakanlıklar tarafından yerine getiriliyor.
IPA fonlarının yönetimi esas itibariyle akredite olan
ulusal Türk kurumlarının sorumluluğunda olsa da,
AB Türkiye Delegasyonu ex ante (harcama öncesi)
kontroller yapmak ve dosyaların çoğunda çeşitli
satın alma aşamalarında gerekli onayları vermek
suretiyle önemli bir rol oynamaya devam etmektedir.
Bunların yanı sıra AB Delegasyonu kontrol planları
doğrultusunda, proje sahalarında düzenli olarak
yerinde kontroller gerçekleştirmektedir. Son olarak
IPA fonlarının yönetimi, Komisyon birimleri ve

harici denetçiler tarafından düzenli olarak ex post
(harcama sonrası) denetimlere tabi tutulmaktadır,
aynı aktörler ayrıca düzenli olarak tematik ve sistemik
değerlendirmeler de gerçekleştirmektedir.

IPA ile ilgili olarak Türkiye’den
beklentileriniz nelerdi ve mevcut durumu
nasıl değerlendiriyorsunuz?
İlk IPA döneminde (2007-2013) Türkiye, AB fonlarının
yönetimi hakkında çok ciddi bir deneyime kavuştu.
Çok sayıda önemli projeye destek verildi ve aslına
bakarsanız birçok projenin uygulanmasına 2017 yılına
değin devam edilecek. IPA II kaynaklarından en iyi
şekilde faydalanılması ve aktarılan fonların olabildiğince
geniş ölçüde hazmedilebilmesini temin etmek
üzere, daha fazla sahiplik sergilenmesi perspektifiyle
programlama, satın alma ve uygulama kalitesinin daha
da arttırılması önem taşıyacaktır. Ayrıca, IPA II dönemi
için IPA yardımlarının sektörel bir yaklaşımla planlanıp
uygulanmasına da daha fazla dikkat edilmektedir. Bu
itibarla, IPA II fonlarının aynı doğrultuya getirilmesi ve
başta Türkiye’nin AB üyeliği için karşılaması gereken
kriterlerde ilerleme kaydedilmesine yardımcı olacak
en önemli öncelikler olmak üzere, ulusal strateji ve
eylem planlarının uygulanmasına yardımcı olması
beklenmektedir. Son olarak ise ölçülebilir sonuçların
elde edilmesine doğru daha güçlü bir yönelim
beklenecektir. Uygulamanın zamanlıca yapılması
ve gösterge hedeflerine ulaşılması, AB bütçesinin
fon sıkıntısı yaşadığı zamanlarda yaşamsal önem
taşıyacaktır.

Rekabetçi Sektörler Programı genel olarak
Türkiye’deki IPA Programı bakımından
ne tür bir önem taşımaktadır? Rekabetçi
Sektörler Programı Türkiye’de rekabet
gücünün arttırılmasına ve Türkiye’nin
katılım sürecine nasıl bir katkıda
bulunmaktadır?
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında ülke
genelinde halen 59 proje yer almakta olup bunların IPA
I altında AB tarafından sağlanan toplam bütçesi 433
milyon Avrodur. IPA II dönemi için programa bugüne
kadar AB tarafından 344 milyon Avro fon aktarılmıştır.
Program, uyum politikası olarak da bilinen AB
bölgesel politikasına uygun olarak hazırlandı. Bölgeler
düzeyinde ekonomik refahın arttırılması ve bölgesel
farklılıkların azaltılmasını amaçlayan Avrupa Birliği’nin

son derece önemli bir aracıdır. Kurulduğu günden bu
yana Türkiye’de var olan, gelişmiş ve daha az gelişmiş
bölgeler arasındaki farklılıkları azaltmayı amaçlar.
Program kapsamında kişi başına GSYİH’si ulusal
ortalamanın yüzde 75’inden daha düşük olan bölgeler
desteklenmektedir. Bu bölgelerde Program kapsamında
ticaret iklimini geliştiren ve sınai alt yapı, inovasyon,
araştırma ve geliştirme ve turizm altyapısıyla ilgili
projeler finanse edilmektedir. Program ayrıca KOBİ’lerin
kapasitelerinin geliştirilmesini amaçlamakta ve bu
çerçevede KOBİ’lere danışmanlık hizmeti sunan ya da
sektörel işbirliğini geliştiren projeleri desteklemektedir.

Proje yapısı bakımından Rekabetçi Sektörler Programı,
yalnızca sınırlı sayıda işletmenin doğrudan hibe
alabildiği geleneksel hibe programlarından farklıdır.
Rekabetçi Sektörler Programı, işletmeleri birlikte
çalışmaya ve ticaret altyapısını paylaşmaya teşvik ediyor.
Böylece her bölgede seçilen bir sektörde ortak kullanım
ya da ortak üretim tesislerine destek veriyor. Bu proje
yapısının uygulamada nasıl kendini gösterdiğine dair bir
örnek vermek isterim. Kayseri’de Program kapsamında
mobilya üretim sanayi destekleniyor. Bildiğiniz gibi
Kayseri’de bu sektörde faaliyet gösteren çok sayıda
işletme bulunuyor ve bunların bir çoğu mikro firmalar
ya da oldukça küçük atölyelerde çalışan zanaatkarlar.
Ulusal ve uluslararası pazarlarda daha iyi rekabet
edebilmeleri için bu işletmeler modern teknolojiye ve
ekipmana ihtiyaç duyuyor. Ancak bu sektörde teknoloji
ve ekipman son derece pahalı. Bu nedenle her işletme
için bir ekipman seti satın alınması mümkün olmuyor.
Ayrıca bu ekipmanı koyacak yeterli fiziki imkanları da
bulunmuyor. Bu nedenle geleneksel hibe projeleri
Kayseri’deki mobilya üretim sanayinin sorunlarını
çözememekte ve rekabet gücünün arttırılmasına
katkı sağlamamaktadır. Bu sebepten dolayı Rekabetçi
Sektörler Programı kapsamında, özel makine ve
ekipman ile birçok modern teknoloji ürününün yerel
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işletmelerin ortak kullanımına sunulduğu bir üretim
alanı yaratılıyor.
Aynı ortak altyapı mantığı Program kapsamında birçok
başka proje için de uygulanıyor.

HANSJÖRG HABER AMBASSADOR TO EUROPEAN UNION
DELEGATION TO TURKEY TALKS ABOUT THE FINANCIAL
CO-OPERATION BETWEEN THE EU AND TURKISH
REPUBLIC

Diğer bir proje Programın başka bir özelliğini ortaya
koymaktadır. “Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi”,
sürdürülebilir bir turizm stratejisi, bir eylem planı ve
etkili bir yönetim modeli geliştirilmesi yoluyla turizm
sektörünün Mardin ekonomisine daha fazla katkı
sağlamasını amaçlayan bir Proje olarak destekleniyor.
Mardin’in tanıtımı amacıyla ülke içerisinde ve yurt
dışında kampanyalar düzenlendi. Hizmet kalitesinin
iyileştirilmesi ve farkındalığın arttırılması amacıyla
eğitimler verildi. Proje ekibi tarafından hazırlanan
kapsamlı Turizm Strateji Planının son derece somut
hedefleri bulunuyor: 2023 yılına kadar ziyaretçi
sayısında yüzde 100, ortalama konaklama süresinde
yüzde 10 ve turistlerin harcamalarında yüzde 35 artış
sağlanması gibi. Beklentimiz, bu strateji ve eylem
planının uygulanmasıyla yalnızca turizm sektöründe

What is the object of financial support mechanism called

istihdamın 2,5 katına çıkması değil, aynı zamanda
ekonominin diğer sektörlerinde de büyümenin
tetiklenerek sosyal kalkınmaya katkı sağlanmasıdır.
Planlanan tüm faaliyetlerde Mardin’deki muazzam
kültürel mirasın ve doğal varlıkların korunmasına
özellikle önem veriliyor.

help the beneficiaries make political and economic reforms,

IPA II kapsamında, Rekabetçi Sektörler Programıyla
başlıca üç alandaki faaliyetlere destek verilecek: özel
sektör gelişimi (üretim sanayiinin rekabet gücünün
arttırılmasına özel önem verilmek suretiyle ulusal
ekonominin toplam faktör verimliliğinin arttırılması);
bilim, teknoloji ve inovasyon (kamu-özel sektör
ortaklıkları ile sanayii faaliyetlerinin ve KOBİ’lerin
inovasyon yönetim kapasitelerinin arttırılması); ve
kapasite geliştirme (ilgili müktesebatın uygulanması
amacıyla kurumsal kapasitenin geliştirilmesi).
* Bu ifade statü konusundaki pozisyonlar saklı kalmak
koşuluyla belirtilmiş olup, 1244 sayılı BM Güvenlik
Konseyi Kararına ve Uluslararası Adalet Divanı’nın
Kosova’nın Bağımsızlık Deklarasyonu konusundaki
Görüşüne uygundur.

EU Instrument for Pre Accession? Where does this stand in
terms of Turkey EU relations?
The Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) is the
means by which the EU supports reforms in the ‘enlargement
countries’ with financial and technical help. In line with the
Commission’s Enlargement Strategy and findings of the
annual Progress Reports, the IPA funds aim at building up the
capacities of the countries throughout the accession process,
resulting in progressive, positive developments in the region.
For the period 2007-2013 IPA I had a budget of some € 11.5
billion; its successor, IPA II, will build on the results already
achieved by dedicating € 11.7 billion for the period 2014-2020.
EU pre-accession funds are a sound investment into the future
of both the enlargement countries and the EU itself. They
preparing them for the rights and obligations that come with
EU membership. Those reforms should provide the candidate
countries’ citizens with better opportunities and allow for
development of standards equal to the ones the citizens of the
EU enjoy.
Which countries can benefit from this instrument?
All EU candidate countries, i.e. Albania, the former Yugoslav
Republic of Macedonia, Montenegro, Serbia, and Turkey as
well as potential candidate countries Bosnia and Herzegovina
and Kosovo *
What is the total amount of financial aid to be transferred
to Turkey within IPA?
The EU allocation for IPA 2014-2020 earmarked for Turkey is
€4,453.9 million. Turkey receives the highest amount of funds
in comparison with other IPA beneficiary countries.
How is the allocation of this total budget structured in
terms of supported areas and amount of budget for each
area?
The priority sectors identified for funding in this period are:
Democracy and governance, civil society, rule of law and
fundamental rights, home affairs, environment and climate
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action, transport, energy, competitiveness and innovation,

Implementation System). Under this DIS/IMBC system, after

education, employment and social policies, agriculture and

having met the necessary EU standards in an accreditation/

rural development, regional and territorial cooperation

entrustment process, the Turkish Treasury’s Central Finance
and Contracts Unit (CFCU) is the institution in charge of the

Several actions under the abovementioned sectors have

contractual and financial management. For the sectoral

been selected and are ready to be funded as soon as the first

operational programmes environment and climate action,

generation of Financing Agreements between Turkey and EU

transport, competitiveness and innovation as well as for

will be entered into force.

education, employment and social policies, the relevant
line ministries have taken on this role since 2012. While the

Regarding the priority sectors for IPA II listed above, for each

management of IPA funds is therefore mainly under the

priority an amount of funding has been earmarked for the

responsibility of accredited Turkish national institutions,

actions to be included under the relevant sectors. An overview

the EU Delegation to Turkey continues to play an important

on allocations per priority sector under IPA II 2014-2020 can be

role by giving ex ante checks and related visas in the various

found at http://ec.europa.eu/enlargement/key-figures/turkey_

procurement steps for most of the files. Moreover, in line with its

en.htm

control plans, the EU Delegation regularly carries out on the spot
checks at project sites.

How many countries have been benefiting from IPA up until
today? What are the similarities and differences between

Lastly, the management of IPA funds is regularly audited ex post

these countries when compared to Turkey?

by Commission services and external auditors and the same

All candidate and potential candidate countries for EU accession

actors regularly carry out thematic and systemic evaluations.

have been benefitting from IPA since the establishment of the
instrument in 2007. Croatia, who was an IPA beneficiary, has

What were your expectations from Turkey regarding IPA

become a member on 1 July 2013. Similarities to other IPA

and how do you assess the current situation?

beneficiary countries can be found in the scope of priorities

During the first IPA period (2007-2013) Turkey has gained a lot

and related actions covered, i.e. in line with the Copenhagen

of experience in the management of EU funds. Many important

criteria on political, economic and on acquis alignment

projects were supported, and in fact, implementation for many

matters. Assistance has been provided under the same rules and

projects will still be ongoing until 2017. To make best use of IPA

regulations of IPA which set the overall framework.

II resources and to absorb the earmarked amounts to the extent
possible, it will be important to further improve the quality in

Differences as regards IPA assistance and the approach selected

programming, procurement and implementation, also with a

stem from the size of Turkey as compared to the other IPA

view to take even more ownership.

beneficiary countries and are reflected in the overall volume of
the funds earmarked. Moreover, under the broad framework of

Moreover, for the IPA II period a lot of attention is given to

the regulations for IPA (2007-2013) and IPA II (2014-2020), the

planning and implementing IPA assistance under a sector

priorities for funding have been defined in a country specific

approach. In this light, it is expected that IPA II funds will be

manner through Multi-annual Indicative Planning Documents

aligned and help in the implementation of national strategies

(MIPDs) and Indicative IPA II Country Strategy Papers,

and action plans, and in particular of those elements that are

reflecting also the varying gaps as regards the fulfilment of the

most relevant to the priorities that will help Turkey to advance

Copenhagen criteria and gaps in acquis alignment.

towards meeting the necessary criteria for EU membership.

How the implementation and effectiveness of the IPA in

Lastly, due to the difficult economic situation inside the EU

Turkey is monitored? What is the role of the EU Delegation

and several crises in the EU’s direct neighbourhood, a stronger

in this process?

focus on achieving measurable results will be expected. Timely

In Turkey, the Ministry of EU Affairs is responsible for the overall

implementation and meeting indicator targets will be crucial in

coordination of IPA assistance, including programming,

times where the EU budget is facing funding shortages.

monitoring and evaluation, while many other Turkish
institutions are involved. The implementation of IPA financial

* This designation is without prejudice to positions on status,

assistance takes place under so-called “indirect management

and is in line with UNSCR 1244 and the ICJ Opinion on the

by beneficiary country” (IMBC -formerly known as Decentralised

Kosovo Declaration of Independence.
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SAMSUN TÜRKİYE’NİN
LOJİSTİK ÜSSÜ OLUYOR
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Karadeniz’in en büyük, Türkiye’nin 16. büyük şehri
olan Samsun, şimdi ülkenin lojistik ve depolama
üssü olma hedefine yürüyor.

S

amsun; denizyolu, havayolu, karayolu ve demiryolunun kavşak
noktasını oluşturan stratejik yapısıyla bölgede yük trafiğini
yönetebilecek en önemli kentlerden biri olma niteliğini taşıyor.
Beş adet organize sanayi bölgesini kapsayan ve Türkiye’nin kuzey-güney
ve doğu-batı akslarındaki yük koridorunun odağında bulunan Samsun,
bu nitelikleriyle ülkemizin aynı zamanda Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkas
ülkelerine açılan kapısı...
Şehir, şimdi 400 milyonluk büyük bir coğrafyaya lojistik üs olurken,
Karadeniz’i kilit güzergâhlardan biri yapacak çok büyük bir projeye
hazırlanıyor.
Samsun Lojistik Merkezi Projesi; Sasum ilinin Türkiye’nin ithalat ve
ihracat trafiğini büyük ölçüde üstlenebilmesi ve potansiyelini açığa
çıkarabilmesi amacıyla ülkenin en büyük altyapı projelerinden biri
olarak geliştirilmiştir. AB-Türkiye ortak mali desteği ile yola çıkan yaklaşık
43.6 milyon Avroluk bütçeye sahip proje, Türkiye’nin rekabet gücünü
uluslararası düzeye taşıyacak. Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında
desteklenen Samsun Lojistik Köy Projesinin yüzde 80’i AB bütçesinden,
yüzde 20’si ulusal bütçeden karşılanıyor.
Proje ortakları; Samsun Büyükşehir Belediyesi, Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Organize Sanayi Bölgesi,
Tekkeköy Belediyesi ve Samsun Ticaret Borsası olarak sıralanıyor.

Projenin Çıkış Noktası
Projenin ilk tohumları, Samsun Limanının lojistik depolama alanlarının
yetersiz kalması üzerine atıldı. Alternatif çıkış noktasının aranmasının
ardından Samsun’da lojistik merkez kurulmasına karar verildi. Arazi eğimi
ve fiziki koşullarının yanı sıra karayolu, demiryolu ve limana yakınlık
kriterlerine göre yapılan fizibilite çalışmalarının sonucunda lojistik köyün
kurulması için en uygun adres olarak Tekkeköy belirlendi.

Fotoğraflar: Çağrı Öner



Proje Adı



Nihai Yararlanıcı Yürütücü Kurum



Bütçe

Samsun Lojistik Merkezi Projesi

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
43.586.795 Avro

 Amaç
Samsun’u lojistik üs haline getirmek...
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Tekkeköy ilçesi şehir merkezine 15 kilometre, Samsun Limanına 20 km, Çarşamba Havaalanına 10 km mesafede
kurulacak lojistik merkez, 672 dönüm arazi üzerinde inşa edilecek.

Lojistik ne anlama geliyor?
20. yüzyılın son çeyreğinde duyduğumuz lojistik
kelimesi askeri alanlar dışında endüstride de
kullanılmaya başladı. “Tedarik Zinciri Yönetimi
Profesyonelleri Konseyi” tarafından yapılan ve
2002 yılında güncellenen şu tanım halen herkesin
başvuru kılavuzu:
“Lojistik, müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak
üzere her türlü ürün, servis hizmeti ve bilgi
akışının, ham maddesinin başlangıç noktasından,
ürünün tüketildiği son noktaya kadar tedarik
zinciri içindeki hareketinin, etkili ve verimli bir
şekilde planlanması, uygulanması, taşınması,
depolanması ve kontrol altında tutulması
hizmetidir.”

Hangi Yapılar İnşa Edilecek?
Türkiye’nin önemli ticaret üslerinden birine dönüştürülecek 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. Bunun yanı sıra merkez içinde
banka şubeleri, restoran, kafe, market, telefon merkezi, PTT, büfe,
sigorta ofisi, berber, kargo ofisi ve kırtasiye gibi sosyal tesisler
inşa edilecek. Merkez bu yapısıyla adeta küçük bir yerleşim birimi
haline getirilecek. Lojistik Merkezin içine Demiryolu bağlanıtısı
sağlanacak. Kurulacak depoların yükleme yapabilmesini
kolaylaştırmak üzere rampa ve manevra alanları tasarlanacak.

Samsun’un Yapısı

Samsun, Kuzey Anadolu’nun ve Karadeniz’in en büyük
kentlerinden biri olarak farklı özellikleri barındırıyor. Nüfusu 1
Kaynak: TR 83 Bölgesi Lojistik Master Planı kitabı.
milyon 269 bin 989 olan Samsun’da merkez ilçeler dahil 17 ilçe ve
992 köy bulunuyor. Nüfusunun 627 bin 296’sı şehir merkezinde
yaşayan Samsun, genç nüfusun ağırlıkta olduğu kentlerden biri olarak dikkat çekiyor.
Samsun’un iklimi, sahil ve iç kesimlerde değişiklik gösteriyor. Sahil şeridinin Karadeniz’in etkisinde nemli ve kışları
serin olmasına karşın iç kesimler Akdağ ve Canik Dağları etkisi altında karasal iklime sahip.
Ayrıca deniz, kara, hava ve demiryolu ulaşım altyapısı çok güçlü olan Samsun, hem diğer şehirlere hem de deniz yoluyla
diğer Karadeniz ülkelerine ihracat noktası vasfını taşıyor. Samsun sanayi sektörü ağırlıklı olarak imalat sanayiinden
oluşuyor.
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Proje paydaşları Samsun Lojistik Merkezi Projesinin detaylarını anlattı:
SAMSUN LOJİSTİKTE MARKALAŞACAK

Yusuf Ziya Yılmaz
Samsun Büyükşehir Belediye
Başkanı

Samsun ilimiz, Karadeniz’in önemli ticaret limanlarından biri olma özelliği taşıyor.
Başta Rusya ve Ukrayna olmak üzere bölgedeki tüm ülkelerle doğrudan ticaret
yapma olanağına sahip olan şehrimiz, dünyanın 100 farklı ülkesiyle karşılıklı olarak
dış ticaret yapabiliyor. Narenciye, domates, üzüm, buğday unu gibi gıda mamulleri ile
minibüs, elektrik malzemesi gibi sanayi ürünleri ihracatının yanı sıra imalat sanayisi
açısından da çok iddialıyız. Tıbbi alet ve ürünler, tekstil, mobilya başta olmak üzere
ana metaller, bakır, makine, tütün, kağıt ve kağıt ürünleri, kimya sanayi ve oto yedek
parça sanayisinde gelişen kentimizin dış ticaretteki rolünü arttırmak için lojistik üs
potansiyelini de artık harekete geçirmeliyiz.

Samsun’un bu potansiyelini dikkate alarak kentimizde büyük bir lojistik köy kurmayı amaçlıyoruz. Bu çerçevede mastır
plan ve fizibilite raporları hazırlayarak, özel bir çalışma yaptık.
Günümüzde, savaşlar sadece sınırlar arasında değil, ekonomiler arasında da gerçekleşiyor. Küresel rekabetse lojistik
hizmetlerin savaşıyla yön buluyor. Taşıma koridorundan geçen ve limana sahip olan kentler, lojistik savaşta kilit öneme
sahip oluyor.
Şehrimizin, Orta Asya hatta Uzakdoğu ürünlerinin batı pazarlarına ulaştırılmasında başlıca denize çıkış noktası
konumuna gelmesi ve Karadeniz taşımacılığındaki rolünün artması pekâlâ mümkün. Karadeniz’i Akdeniz’e bağlayan
taşıma koridorunun başlangıcı olarak da stratejik bir öneme sahip.
Bakın, büyük şehirlerde gelişen lojistik pazar zincir mağazalarının Anadolu’ya yayılması, alışveriş merkezlerinin orta
büyüklükteki şehirlerde açılmaya başlaması, Mersin, Samsun, İskenderun, Bandırma ve diğer devlet limanlarının
özelleştirilmesi sonucunda Anadolu, lojistik sektörü için gelişen bir pazar haline geldi. Samsun, Anadolu’daki bu
illerin başında geliyor. Bu bölgedeki sanayi kuruluşları, üretim merkezlerinin potansiyellerini dikkate alarak, lojistik
sektörünün gelişme sürecine ilişkin öngörülerde bulunabilecek. Bu kuruluşların üretim ve depolama alanlarının
kapasiteleri ve nakliyesi gerçekleştirilen ürünlerin hacimleri ile doğru orantılı olarak lojistik ihtiyacının da artması
bekleniyor.
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Tekkeköy Niye Seçildi?
Samsun’da kurulacak lojistik köyün yerini belirlemek için Büyükşehir Belediyesi sınırları içinde bulunan 5 ayrı köy alanı
alternatifi incelendi. Yapılan fizibilite çalışmalarının ardından kentin batısında kalan Tekkeköy Mevkiinin 100 hektarlık
büyüklüğe sahip olması nedeniyle en uygun alternatiflerden biriydi. Ayrıca, depolama alanı az bir eğime sahip olduğu
için lojistik operasyonların güvenliği için de iyi bir seçimdi. Ulaşım alternatiflerine erişimi ve yakınlığı da dikkate
alınınca Tekkeköy’ün üzerinde mutabık kalındı.
Sonuç olarak Samsun’u lojistik bir üs haline getirmeyi istiyoruz. Büyükşehir olma özelliğinin dışında yeni vasıflar
kazanacak Samsun, bölgenin gelişiminde de lokomotif rol oynayacak. Bu eksende Samsun’un lojistik kapasitesinin,
gerek ulusal gerek komşu ülkelere gerekse de dünya ülkelerine tanıtımını da yapacağız. Böylece Samsun’u lojistik
açıdan yeni bir marka haline getireceğiz. Samsun, ihracat ve ithalat da kilit bir noktaya gelirken, yerel şirketlerimizin
rekabet gücünü arttıracağız.

2 Bin Kişi İstihdam Edilecek
Lojistik küresel bir iş koludur. Yerel şirketlerin sadece ülke içinde hizmet vermesi, rekabette geri kalınmasına yol açıyor.
Oysa bu proje sonuçlandığında ulaştırma koridorlarında başlangıç noktası olması hedeflenen Samsun için artık yurt
dışı şirketlerle ortaklık ve stratejik işbirliği çalışmaları yapılması da gerekecek.
Samsun Lojistik Merkez Projesi, büyükşehir belediye sınırları içinde yaşayan 1 milyon 270 bin vatandaşa yeni istihdam
kapıları açmayı da hedefliyor. Buna göre ilk etapta, 2 bin kişiye yeni iş imkanı sunulmuş olacak.

SAMSUN TÜRKİYE’NİN PARLAYAN YILDIZI
Lojistik merkezi kurmak için, Samsun ili Tekkeköy ilçesini seçtik. Lojistik merkez
kurulunca, Samsun Limanı’nın yetersizliği ve mevcut depolama alanlarının kısıtlı
olması gibi engelleri de kaldıracağız.

Abdullah Gökbilgin
Lojistik Köy Projesi Proje
Koordinatörü
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Tekkeköy’ün seçilmesinde ulaşım imkanları önemli bir rol oynadı. Çünkü Tekkeköy’ün
yanından demiryolu hattı geçmekte olup, ayrı bir hat çekilmesine gerek kalmadı,
böylece, kamulaştırma maliyet ve süresi açısından kazanç sağlandı.
Tekkeköy; Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Gelemen Lojistik Bölgesine,
Samsunport, Yeşilyurt ve Toros Gübre Limanına yakınlığı açısından da çok avantajlı bir

konumda bulunuyor. Demiryolu hattı, Tekkeköy’ün yanından geçiyor.
Biz şu anda zaten var olan Samsun-Çarşamba hattının yenilenip aktif
hale getirilmesini, kullanılmayan hatların bakıma alınarak Lojistik Köy’e
tahsis edilmesini amaçlıyoruz. Bu çerçevede TCDD ile görüşme trafiğimiz
de sürüyor. Lojistik Köy, üç limanla demiryolu açısından bağlantılı
olacağından, Karadeniz çanağı ve dünya limanlarına entegre olmuş
olacak.
Samsun, intermodal taşımacılık sistemine sahip olacak. Yani farklı ulaşım
modellerinin kullanımına olanak veren nakliye sistemi kombinasyonuna
kavuşacak.
Kurulacak lojistik köy, Organize Sanayi Bölgesi, Gübre Fabrikası ve
Karadeniz Bakır işletmeleri gibi üretim odaklarına yakınlığı açısından
büyük avantaja sahip olacak.

En Büyük AB Projesi

Lojistik Merkez nedir?
Lojistik merkezler, iyi planlanmış ve
iyi yönetilen, yük taşımalarıyla ilgili
faaliyetlerin ve bu amaçla inşa edilmiş
yapıların bulunduğu ortak merkez
olarak tanımlanıyor. Ülkelerin coğrafi
özelliklerine de bağlı olarak (kara, hava,
demir ya da su yolları üzerinde taşımacılık
yapılmasına elverişlilik) mal, eşya ve
hammadde
akışını
kolaylaştıracak,
taşıma maliyetlerini düşürecek, ticaret
hacminin artmasını sağlayacak ve
ülkelerin uluslararası ticarette prestij
kazanmasını
sağlayacak
yatırım
merkezleri niteliğini taşıyorlar.
Kaynak: Samsun İhtisas Lojistik Organize
Sanayi Bölgesi Fizibilite Çalışması Projesi

Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığının Rekabetçi Sektörler Programı
üzerinden desteklediği proje, şu ana kadarki en büyük AB projelerinden
biri olma niteliğini de taşıyor. Projenin majör proje başvuru formu Avrupa Komisyonu tarafından 11 Aralık 2014
tarihinde onaylandı. Proje için 672 dönüm arazi ayrıldı. Tekkeköy’deki bu merkez, bölgede yer alan firmalara lojistik
depo imkanı sağlarken, şüphesiz işletmelerin rekabet gücünü de arttıracak.

Takvim Nedir?
Projenin ihale dosyaları hazırlandı. Kasım ayında inşaat için temel atılması planlanıyor.
hesaplara göre, Samsun Lojistik Köyün yapım işleri, 2017 yılının son çeyreğinde tamamlanacak. Teknik yardım
kapsamında yapılacak faaliyetlerin de Kasım 2017’de tamamlanması planlanıyor.

SAMSUN, LOJİSTİK FİRMALARIN AKININA UĞRAYACAK
Projenin ortaklarından biri olarak Samsun’un ithalat ve ihracattaki potansiyelini
geliştirmeyi hedefliyoruz.
Köy tamamlandığında Samsun, lojistik firmalarının akınına uğrayacak. Mersin gibi
pilot bölge olacak. Yani lojistik açıdan İstanbul, İzmir ve Mersin’in ardından Samsun
Türkiye’nin önemli bir lojistik merkezi olarak hizmet verecek.
Salih Zeki Murzioğlu
Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı

Lojistik günümüzde yatırıma en çok etki eden maliyetlerden biri. Lojistiği nerede kolay
yaparsanız, imalat ve ihracatınız da o kadar yoğunlaşır. Bu proje sonunda Samsun,
ihracatta da önemli bir üs olacak.
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SAMSUN TO BECOME TURKEY’S LOGISTICS CENTRE
Samsun, the largest city in Black Sea region and the 16th largest city in Turkey, and home to free trade zone, now goes towards the
target of becoming the logistics and storing base of the country. Samsun has the characteristics of being one of the most important
cities in the world that can manage freight traffic with its strategic location on the crossroads of seaway, airway, highway and
railway. Samsun, with its five organized industry zones and being at the centre of the freight corridor in north-south and east-west
axis of Turkey, is also a prominent gateway to the Middle Eastern, Central Asian and Caucasian regions.
Samsun Logistics Centre Project, which is one of the biggest projects of the country, was developed to reveal this potential of the
city that can carry the import and export traffic of Turkey. The project, which is supported by the EU-Turkey joint financial support
and which has approximately 43.6 million Euro budget, will upgrade Turkey’s competitiveness to the international level. Samsun
Logistics Centre Project is supported by the Competitive Sectors Programme, 80 percent of the project is financed from the EU budget
and 20 percent is financed from the national budget.
Project partners are Samsun Metropolitan Municipality, Central Black Sea Development Agency, Samsun Chamber of Commerce
and Industry, Samsun Organised Industry Zone, Tekkeköy Municipality, and Samsun Commodity Exchange.
The logistics centre, which will be built in Tekkeköy district of Samsun, 15 km from the city centre and 20 km from Samsun Port and
10 km from Çarşamba Airport, will be set up on a 672-decare land.
Project stakeholders described the details of Samsun Logistics Centre Project:
Yusuf Ziya Yılmaz, Mayor of Samsun Metropolitan:
SAMSUN BECOMES A TRADEMARK IN LOGISTICS
5 different alternatives of centre areas within the borders of the Metropolitan Municipality were assessed to identify the location for
the logistics centre to be set up in Samsun. Following the feasibility studies it was decided that Tekkeköy locality in the west side of
the city was the most suitable alternative due to its 100-hectare area.
We want to make Samsun a logistics base. In this context, we will publicise Samsun’s logistics capacity both nationally and
internationally to the neighbouring countries and other countries. This way, we will make Samsun a new trademark for logistics.
Samsun Logistics Centre Project will create employment for 2 thousand people at the first stage.
Abdullah Gökbilgin, Logistics Centre Project Coordinator:
SAMSUN, TURKEY’S SHINING STAR
Samsun will be a shining star with the new logistics centre. The Project, which is supported by the Competitive Sectors Programme of
the Ministry of Science, Industry and Technology, is one of the largest EU projects up to now. The Project’s major project application
form was approved by the European Commission on 11th December 2014. 672-decare land is allocated for the Project.
Salih Zeki Murzioğlu, Chairman of Samsun Chamber of Commerce and Industry:
LOGISTICS COMPANIES WILL RUSH TO SAMSUN
We are aiming to develop Samsun’s potential in imports and exports. When the Centre is completed, logistics companies will rush to
Samsun. It will be a pilot area like Mersin. So, logistically, Samsun will be following İstanbul, İzmir and Mersin.
Logistics is among the costs that effect the investment most. Your production and export activities will become stronger if you
establish easy logistics at one place. Samsun shall become an important base in terms of export activities at the end of the project.
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METAL ÖLÇÜM VE ANALİZİNDE TÜRKİYE’NİN 3. BÜYÜK LABORATUVARININ ADRESİ

SAMSUN
Serbest ticaret bölgesinde bulunan ve ulaşım ağlarının kesiştiği noktada yer alan
Samsun, endüstriyel ve lojistik altyapı avantajıyla ülkemizin en önemli ihracat
kapılarından birini oluşturuyor. Temel metallerin üretim alt segmentinde yer alan
soğuk döküm kalıp ve tel örgü, çelik döküm, bakır, demir ve demir alaşımı üretimi
ile bölgesel rekabet ve refahın artışında büyük rolü olan şehir, makine ve teknik
cihaz üretimiyle göz dolduruyor.

T

ürkiye’de üretilen metalin yüzde 15’ine ihracat kapısı
olan Samsun, aslında bu yapısına tezat şekilde üretilen
metal, makine ve cihazların kalitesinin ve güvenilirliğinin
test edildiği bir laboratuvardan yoksundu.
KOSGEB’in 2005 yılında yaptırdığı bir araştırmaya göre,
metal üretimi ve imalat süreci ile alakalı firmaların sadece
yüzde 17’si kentte metal test ve analizi laboratuvarına

sahip. Oysa hemen hemen tüm işletmeler, işlerinde
büyümek ve sürdürülebilirlik sağlamak için metal ölçümü
yapacak laboratuvara ihtiyaç duyuyor.
İşte Samsunlu işletmelerin bu talebine yanıt vermek üzere
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Uluslararası
Akredite Metal Metroloji ve Kalibrasyon Laboratuvarı
Projesini geliştirdi.
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Projenin toplam bütçesi yaklaşık 8.3 milyon Avro. Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde hayata geçen proje,
Samsun’da Türkiye’nin üçüncü büyük metal ve metroloji laboratuvarını inşa etmeyi amaçlıyor.
Bu laboratuvarda; metal, makine ve elektrik sektöründe yer alan tüm imalatçı ve ihracatçı firmaların ihtiyaç duyduğu
analizler, taksimetre ve elektrik sayaçları kalibrasyonu yapılacak.
Samsun, bu proje sonunda, Gebze ve Ankara’dan sonra metal metroloji ve kalibrasyonunda Türkiye’nin üçüncü büyük
laboratuvarına ev sahipliği yapmış olacak.

Projenin nihai yararlanıcısı konumunda olan Samsun Ticaret ve Sanayi Odası yetkilileri,
kurulacak laboratuvara ilişkin şu ayrıntıları paylaştı:
HASTANEDEKİ MR CİHAZI DOĞRU ÖLÇÜM YAPIYOR MU? TEST
EDECEĞİZ
Bu projenin fikir babası Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’dır. Samsun Metal Metroloji
ve Kalibrasyon Laboratuvarı Projesi Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde
yürüyor. Bu projeyle laboratuvar kurmayı, KOBİ’lerin yaptığı metal üretiminin kalite ve
standardını yükseltmeyi arzu ediyoruz.

Salih Zeki Murzioğlu
Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Başkanı

Samsun, imalat sanayiinde önemli bir yere sahip. Mesela metal sektöründe öndeyiz.
Otomobil yedek parçasında İstanbul ve Bursa kadar olmasa da ele avuca gelen
üretimimiz var. Türkiye’de cerrahi alet üretiminin en çok geliştiği kent yine Samsun.
Samsun’da 150’nin üzerinde medikal imalatçı var. Bafra Sanayi Bölgesinin ikinci
etabını medikal sanayiine tahsis edeceğiz.

Sanayide önemli bir kalem olmasına rağmen, üretilen ürünlerin kalitesini ölçecek laboratuvardan yoksunuz.
Mesela, medikal sektöründe imalat yapan 150’nin üzerinde firmamız olmasına rağmen, sadece üç tanesinde metal
laboratuvarının hizmet sahasında olan alet edevat bulunuyor.

Güncel Örnekler
Samsun’da döküm sanayiinin önemli bir ağırlığı vardır. Döküm sektöründe metal üretilirken gaz çıkar. Bu gazın çevreye
zararlı olup olmadığını anlamak için bir alet kullanılır, bu alet 1-2 gün kayıt alır. Ama maalesef bu baca gazı ölçüm

22

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 3



Proje Adı



Nihai Yararlanıcı Yürütücü Kurum

Samsun Uluslararası Akredite Metal, Metroloji ve Kalibrasyon
Laboratuvarı Projesi
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası

aleti Samsun’da yok. Bunu İstanbul’dan
getiriyor, günlerce bekliyoruz. İşte bu
eksiklikler imalat sektörünün gelişimini
engelliyor. Baca gazı ölçümü yapamadığı
için ceza alıp, işi terk eden sayısız firma
oldu.

 Bütçe
8.289.762 Avro
 Amaç
Metal, makine ve elektrik sektöründe yer alan tüm imalatçı

Bu laboratuvarda, kalibrasyon da
yapılacak. Kalibrasyon, bir cihazın
doğru ölçüm yapıp yapmadığının test
ve ihracatçı firmaların ihtiyaç duyabileceği analizler ile
edilmesidir. Örneğin ateş ölçer cihazı,
taksimetre ve elektrik sayaçları kalibrasyonu gibi çok
tansiyon aleti, terazi, su sayacı, elektrik
sayıda sektöre yönelik analizlerin gerçekleştirilebileceği bir
sayacı, benzin pompası, taksimetre doğru
laboratuvar oluşturmak.
ölçüm yapıyor mu? Ya da hastanelerde
MR cihazları var. Bu cihaz, doğru sağlıklı
veri veriyor mu? İşte bunun kalibrasyonunu yapacak bir laboratuvar kuracağız. Ama MR gibi cihazları hastane dışına
çıkarmak pek mümkün olmadığından mobil araçlarımız olacak, yerinde kontrol yapacak.
Samsun’da kurulacak bu laboratuvarda, baca gazı ölçümleri, toz, nem, gürültü ve titreşim ölçümleri yapılabilecek.
Çekme, eğme, basma testleri, ultrasonik muayeneler, ısı, basınç, elektrik, hız ve kuvvet kalibrasyonları, radyografik
muayeneler söz konusu olacak.

Çevre İller Yararlanacak
Laboratuvar, Samsun’da kurulacak. Bunun için organize sanayi bölgesinden
bedelsiz arazi tahsisi yaptık. Bu laboratuvar sadece Samsun’a değil, Çorum,
Amasya, Tokat ve Sinop gibi metal sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lere
de hizmet verecek. Hatta Rusya ve Azerbaycan’daki firmaların da bu
laboratuvardan yararlanacağını tahmin ediyoruz.
Laboratuvarda 25 mühendis ve tekniker istihdam edilecek. Laboratuvara
alınacak cihaz listesini 4-5 kez güncelledik. Çünkü iki yıl evvel hazırlanan

Laboratuvar Neyi Ölçecek?
Malzemelerin kimyasal ve mekanik
analizleri, testleri ve gerekli ölçümleri
yapılabilecek, belli konularda
kalibrasyona gidilebilecek ve böylece
malzeme yapısının araştırılacağı bir
merkez olacak.
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liste, teknolojideki gelişmelere bağlı olarak eskiyor. Teknik ve komplike bir konu olduğu için ince eleyip sık dokuduk,
hazırlık sürecini uzun tuttuk. Üniversitelerden görüş aldık.
Ulusal metroloji laboratuvarı şu anda Gebze’de var. Bu laboratuvar, Türkiye’nin en büyük laboratuvarı. İkinci büyük
laboratuvar, TSE’nin Ankara’daki laboratuvarı. Samsun’da kuracağımız laboratuvar, Türkiye’nin üçüncü büyük
laboratuvarı olacak.
Bu projenin sonunda Samsun’daki firmaların rekabet gücü de artmış olacak. Zira imalata etki edince, üretimde de
ucuzluk sağlanıyor. Laboratuvara gönderilecek ürünler artık başka şehirlere gönderilmeyeceği için kargo masrafı
ortadan kalkacak.

Proje Takvimi
Buraya alınacak personel için 6-8 aylık eğitim öngörüyoruz. Projenin 2017’nin ikinci çeyreğinde tamamlanması
bekleniyor.

LABORATUVAR, AB VE DÜNYA ÖLÇEĞİNDE AKREDİTE OLACAK
Bu proje ile metal ve makine sektörünü odak alıyoruz. Metal imalatında binlerce
Avroluk döküm yapıyor, ancak bu dökümün dayanıklılığını ölçemiyor, analizini
yapamıyorsunuz. Bu ihracatta da sorun yaratıyor. Kuracağımız laboratuvarın AB ve
dünya ölçeğinde akreditasyonunu da sağlayarak, ihracat açısından yaşanan sıkıntılara
son vereceğiz.
Okan Gümüş
Samsun Ticaret ve Sanayi
Odası Genel Sekreter Yrd.

Bu proje sonuçlanınca Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Karadeniz havzasındaki diğer
ülkelerin laboratuvar hizmetlerimizden yararlanmak için başvuruda bulunacağını da
düşünüyoruz. 24 saat çalışan bir laboratuvar oluşturacağız.

Bu proje ile ürün ve üretim yöntemlerindeki yenilikler takip edilerek, ürün kalitesi ve standardı yükseltilecek. Verimlilik
arttırılacak, üretim maliyetleri düşürülecek. KOBİ’lerin yeni ve ileri teknolojilerle üretim yapması sağlanarak, bir ürünün
kalitesinin AB ve dünya standartlarında olduğu belgelenecek.
Bu kapsamda bölgede metal sektöründe faaliyet gösteren çok sayıda üretici ve ihracatçı KOBİ’ye 1000’e yakın analiz
ve Ar-Ge destek hizmeti ve eğitim verilerek, firmalarımızın yüksek kaliteli ürünleri az maliyetle yapması sağlanacak.
İhracat odaklı test, analiz hizmeti almaları sağlanırken, bölgenin ekonomik gücü de geliştirilmiş olacak.
Özetle projemiz, bölge açısından önemli bir eksikliği dolduracak.
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SAMSUN, THE ADDRESS OF TURKEY’S 3rd LARGEST LABORATORY FOR METALS TESTING AND ANALYSIS
SAMSUN, THE ADDRESS OF TURKEY’S 3rd LARGEST LABORATORY FOR METALS TESTING AND ANALYSIS
15 percent of metals, produced in Turkey, are exported from Samsun, but the city didn’t have a laboratory where the quality and
reliability of these metals, machinery and devices would be tested.
According to a research carried out by KOSGEB (SME Development Organization) in 2005, only 17 percent of the companies related
to production and manufacturing of metals have metal test and analysis laboratories in the province. On the other hand, almost all
of them need a laboratory for metal testing in order to grow and sustain their businesses.
In response to this demand of the companies in Samsun, Chamber of Commerce and Industry of Samsun developed Samsun
Internationally Accredited Metals Metrology and Calibration Laboratory Project.
The Project’s total budget is approximately 8.3 million Euro and it is financially supported by the EU. The Project, which is implemented
under the Competitive Sectors Programme, aims to build the third largest metals and metrology laboratory of Turkey in Samsun.
In the laboratory to be constructed, analyses needed by all manufacturing and exporting companies in the metals, machinery and
electricity sector metal will be carried out, and taximeters and electricity meters will be calibrated.
At the end of this project, Samsun will host the third largest laboratory for metals metrology and calibration following Gebze and
Ankara.
The officials from Samsun Chamber of Commerce and Industry, the final beneficiary of the Project, shared these details on the
laboratory to be established:
Salih Zeki Murzioğlu, Chairman of Samsun Chamber of Commerce and Industry:
WE WILL TEST IF THE MR IN THE HOSPITAL IS ACCURATE
The mastermind behind this Project is Samsun Chamber of Commerce and Industry. The Operational Agreement of Samsun Metals
Metrology and Calibration Laboratory The Project is implemented in the scope of the Competitive Sectors Programme. With this
project, we are hoping to set up a laboratory and increase the quality and standard of SMEs’ metal production.
In this laboratory to be built in Samsun, flue gas measurements and dust, humidity, noise and vibration measurements will be
carried out. Tensile, bending and compression tests, ultrasonic examinations, temperature, pressure, electricity, speed and force
calibrations, radiographic examinations will also be made. For example, there are MR devices in hospitals. Are they giving real data?
It will be tested for calibration in this laboratory. We will test if the MR in the hospital is accurate.
The laboratory will be established in Samsun. The services to be delivered within the scope of the Operation will cover neighbouring
provinces. (Çorum, Amasya, Tokat, Sinop) Moreover, we anticipate companies in Russia and Azerbaijan will also benefit from this
laboratory.
25 engineers and technicians will be employed in the laboratory. The national metrology laboratory is currently in Gebze. This
laboratory is the largest lab in Turkey. The second largest is Turkish Standards Institute’s lab in Ankara. The laboratory we will build in
Samsun will be the third largest in Turkey. The Project is expected to be completed in the second quarter of 2017.
Okan Gümüş, Deputy General Secretary of Samsun Chamber of Commerce and Industry:
THE LABORATORY WILL BE ACCREDITED ON EU AND WORLD SCALE
We will put an end to the problems experienced in export, by obtaining EU and world scale accreditation for our new laboratory.
Ensuring production with new and high technologies, we will certify that a product meets EU and world standards.
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KAÇKAR DAĞLARI
MİLLİ PARKI, AB
STANDARTLARI İLE
ŞAHLANACAK
Rize’ye 68 kilometre, Çamlıhemşin’e 18 kilometre
uzaklıktaki Kaçkar Dağları Milli Parkı, sadece
Türkiye’nin değil, dünyanın sayılı oksijen
parkurlarından biri olarak niteleniyor. Dünya
Vahşi Yaşamı Koruma Forumu’nun Avrupa’da
korunması gereken 100 ormandan biri olarak
ilan ettiği Kaçkar Dağları Milli Parkı, Türkiye’de
1994 yılında doğal park unvanına kavuştu. İlginç
jeolojik ve jeomorfolojik yapısı, zengin doğası,
florası, endemik bitkileri, vahşi hayatı, dağları
ve ormanlarıyla dağ ve kış sporları açısından da
büyük bir eko-turizm potansiyeline sahip.
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51

bin 550 hektar alana yayılan park,
7 köy ve 33 yaylayı barındıran
doğal sit alanı hüviyetine sahip. Zilkale,
Kale-i Bala ve Fırtına Deresi köprüleri,
doğa dostu mimarisiyle de Türkiye’nin
en özgün milli parkları arasında anılıyor.
Park; Rekabetçi Sektörler Programı ile
yeni bir çehreye kavuşacak. Program
bünyesinde “Kaçkar Dağları Milli Parkında Sürdürülebilir Turizmi Geliştirme Projesi” adıyla yürüyen projenin bütçesi 9.3
milyon Avro’dur.



Proje Adı



Nihai Yararlanıcı

Kaçkar Dağları Milli Parkı’nda Sürdürülebilir Turizmi
Geliştirme Projesi
Orman ve Su İşleri Bakanlığı/Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü

 Bütçe
9.298.512 Avro
 Amaç
Kaçkar Dağları Milli Parkı üzerinden bölgede sürdürülebilir

turizm/eko turizm uygulamalarının canlandırılması, turizmin
koruma-kullanma dengesi içinde gerçekleştirilmesi ve milli
parkın uluslararası ağlara akredite model olan Panpark
standardının oluşturulması.

Projenin nihai amacı, Kaçkar Dağları
Milli Parkı’nı, uluslararası standartlara
kavuşturmak ve dünya milli park ağına entegrasyonunu sağlayarak Panpark özelliğine kavuşması ve bu şekilde parkın
doğal dengesi bozulmadan turizme kazandırılması olarak belirlendi.
Proje; son dönemin yükselen değerleri arasında gösterilen eko turizm üzerinden Rize’ye gelen turist sayısını arttırmayı,
koruma-kullanma dengesini sağlayarak bölgenin doğal zenginliklerini halka açmayı ve Kaçkar Dağları Milli Parkı’nın
tanıtımını yaparak Türkiye turizminde hak ettiği yeri almasını sağlamayı amaçlıyor.

Proje paydaşları, AB desteği ile Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde yürüyecek
çalışmaların ayrıntılarını ve Rize’ye etkilerini anlattı:
EKO-TURİZMDE KAÇKAR MARKASI

Sinan Aytan

Kaçkar Dağları Milli Parkı, 9 köy ve yaklaşık 40 yayla yerleşimini barındırıyor. 55 bin 550
hektara yayılan parkın 18 bin 13 hektarı, yani yüzde 35’i ormandan oluşuyor. Batısı Fırtına
deresi, kuzeyi ve doğusu Hemşin deresi ile çevrili. Burası hem milli park, hem doğal sit alanı,
hem arkeolojik sit alanı hem de turizm merkezi kimliğine sahip. Flora ve fauna açısından
oldukça zengin. 54’ü endemik, 756 takson bitki çeşidine, 6’sı endemik 149 takson omurgasız
hayvana, 178 takson omurgalı hayvana ev sahipliği yapıyor.

Kaçkar Dağları Milli
Park Müdürü

Türkiye’nin tek şimşir ormanı burada ve 1.5 hektarlık alanı kapsıyor. Özellikle Fırtına ve Palovit
Vadisi’nde yer alan 4 bin 603 hektarlık doğal yaşlı ormanla, hem bölgenin, hem de ülkenin
bozulmamış birkaç orman ekosistemi arasında değerlendiriliyor.
Dünyada 4 bin 555, Türkiye’de 40 milli park var. Kaçkar Dağları Milli Parkı ne yazık ki dünyada ve Türkiye’de hak ettiği
yerde değil. Özellikle içerisinde bulunduğu Kaçkar Dağları silsilesi biyolojik çeşitlilik ve koruma açısından dünyanın 25
sıcak noktasından birisi. Park, 1994 yılında Bakanlar Kurulu Kararı ile milli park olarak ilan edildi.
Turistimiz, Kaçkar Milli Parkı konusunda yeterince bilgi sahibi değil. Bunların sadece yüzde 10’u, trekking, dağ tırmanışı,
botanik ve kelebek turları ile kuşları gözlemleme gibi aktivitelere katılıyor.
Proje ile koruma-kullanma dengesini sağlamayı hedefliyoruz. Milli park alanı içerisinde yer alan 9 köyde yapılacak
koruma amaçlı imar planları ile yanlış yapılaşmanın kontrol altına alınmasını istiyoruz. Özellikle parktaki yapı ve
tesislerinin milli park içerisindeki mevcut köy evi mimarisine uygun olarak yapılmasına dönük imar çalışmaları
yapılacak. Projenin önemli çıktılarından biri Panpark standardına ulaşmak.
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Daha
sonra
parkın
ulusaluluslararası düzeyde tanınırlığı ile
marka oluşturacak değerlerin ortaya
çıkarılması ve markalaştırılmasını
hedefliyoruz. Bu çerçevede Milli
Park personeline meslek içi eğitim
verilmesi, yurt içi ve yurt dışı
örnek alanların ziyaret edilmesi
planlanıyor.
Ayrıca yöre halkının alan içerisinde
gerçekleştirilecek
turizm
faaliyetlerinden daha fazla pay
almasını istiyoruz. Bunun için de
parkta geleneksel halk ürünlerinin
satışını destekleyecek düzenlemeler
yapacağız. Milli park alanı içerisindeki yaylalarda üretilen süt ürünleri ve bal satışının yapılması ile bölge hayvancılığı
ve arıcılığı marka durumuna gelecek.
Aynı zamanda köy ve yaylalarda ev pansiyon işletmeciliğinde artış olacağından doğa turizmi de ivme kazanacak.
Şu anda Ayder yoğun turist baskısıyla karşı karşıyadır. Ayder ve çevresindeki bu baskıyı azaltmak için alternatif bir yer
olan Çat Vadisinin (Zilkale köyü, Meydan köy, Çat köyü gibi) devreye sokulmasını da istiyoruz.

İstihdama Katkı Sağlanacak
Kaçkar Dağları Milli Parkı Projesi kapsamında ev pansiyonculuğun geliştirilmesi, yöresel ürün satış stantlarının
kurulması, süt ürünleri ve bal üretimin yapılması ile 3 bin ila 5 bin kişiye iş kapısı açılacak ve istihdam sağlanmış olacak.

Toplumsal Farkındalık Artacak
Bu proje ekseninde Rize genelinde doğal güzelliklerin korunması adına toplumsal farkındalık da geliştirilecek. Milli
Eğitim Bakanlığı ile işbirliği yapılarak, ilk ve orta öğretim öğrencilerinin, milli park alanını tanımaları sağlanacak. Ayrıca
milli parkın kaynak değerleriyle ilgili resim, kompozisyon, şiir temalı ders ve yarışmaların düzenlenmesi planlanacak.

Projede Son Durum
Projenin, AB ile Türkiye arasındaki mali işbirliği çerçevesinin 2015-2017 döneminde tamamlanması bekleniyor.

BÖLGENİN ÖZ MİMARİSİNE UYGUN POST-MODERN YAPILAR YARATACAĞIZ
Projenin ilk fikri bizden geldi. Projeyi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yürütüyor, ama
nihai yararlanıcı Orman ve Su işleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü.
Projenin altyapısını Orman ve Su İşleri Bakanlığı yapmakla birlikte, proje ortağı olan DOKA
da ihale hazırlıklarını yürütüyor.
Fatih Özdemir

Eko-Turizm Nedir?

Doğu Karadeniz
Kalkınma Ajansı (DOKA)
Rize Koordinatörü

Eko turizm yani doğayla bütünleşen turizm hedefimiz var. Bölgedeki insanların doğal
yaşam alanlarına saygı duyan, doğayı korumaya dönük turizm türünü geliştirmek istiyoruz.
DOKA’nın nihai hedefi, Kaçkar’ın uluslararası standartlarda milli parka sahip olması.

Bu proje, doğru yönetim usullerini göstermek açısından da önemli bir pilot proje olacak.
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Turistlerin milli parktan daha fazla bilgi ve keyif alacağını sanıyorum. Paket turlar da yapılacak. Mesela Palovit Şelalesi.
Bölgenin debisi en yüksek şelalesi. Mesela Tar Şelalesi. Türkiye’nin en yüksek şelalesi. Bunları turizm paketleri içine
alacağız. Bu bölgenin uluslararası arenada tanınırlığını sağlamak istiyoruz. Şu anda Arap turist akını var. Bu yıl 500 bin
Arap turist geldi. Türkiye’yi daha çok tercih etmeye başladılar. Tercih etme nedenlerinden biri Karadeniz’in muhteşem
suyu ve yeşili. Peygamberin ‘şelalelerin ve suların bol olduğu yer’ diye tanımladığı cennet tarifine en uygun yerin burası
olduğunu ifade ediyorlar. Milli Park projesinin ardından Avrupalı turistin daha fazla gelmesini hedefliyoruz. Dünyada
birçok milli parkta geceliği 3 bin dolara kalınan oteller var. Hedef; standartları yüksek turist, bol döviz olmalı.

SAHİP ÇIKMAZSAK BAŞKALARI ÇIKAR

Ömer Altun
Çamlıhemşin Ayder
Çevre ve Turizm
Derneği Başkanı, Ayder
Maran AVM Sahibi

Ayder’de yılda 1 milyona yakın turist ağırlarız. Resmi olmayan rakamlara göre bu sayı 1
milyonu da geçiyor. Biz gelen kişilere turist değil, misafir demeyi tercih ederiz. Çünkü gelen
herkesi doğanın cömertliğiyle misafir ederiz. Şu anda daha çok Azerbaycan, Birleşik Arap
Emirlikleri ve Körfez ülkelerinden misafir geliyor. 1 milyon misafirin 200 bine yakını yabancı.
İsrailliler, buraya ‘kutsanmış bölge’, Araplar ‘yalancı dünyanın cenneti’ diyorlar. Ne yazık ki biz
sahip çıkamıyoruz. Sahip çıkamazsak, birileri gelir sahip çıkar. Bu yüzden yeni yapılanmada
kontrollü ziyaretçi sistemine geçilmelidir.
Küresel ekonomide var olmamız için bacasız sanayi olan turizmde de var olmamız lazım.
Doğanın sahip olduğu değerlere koruma- kullanma dengesi içinde sahip çıkmalı, parktaki
çarpık yapılaşmaya engel olmalıyız. Projenin bir an önce hayata geçmesini istiyoruz. Böylece

belli standartlarda yayla pansiyonculuğu gelişeceği için milli park adına yakışır bir turizme ev sahipliği yapacağız.
Ayder, 1999’da turizm merkezi ilan edildi, ama o günden bugüne yatırım yapılmadı. O yüzden çok şey bekliyoruz.
Derme-çatma turizmden vazgeçip, profesyonel turizme geçersek, kaliteli misafirleri ağırlarız.
Proje ekseninde, oluşturulacak kontrol noktalarında 10 TL depozit alınarak, parkta kaldığı sürece ürettiği çöpü
getiren ziyaretçilere bu depozitonun iadesi düşünülüyor. Böylece bölgedeki kirliliğinin engellenmesi ve toplumsal
farkındalığın yaratılması amaçlanıyor.

SES KİRLİLİLİĞİ ÖNLENMELİ
Doğa ile uyumlu oteller inşa edilmeli, butik otelcilik teşvik edilmeli. Sahil, deniz ve kuma
dayanan tatil anlayışından sonra dağ turizmi de gelişiyor. Doğanın güzelliklerine tezat
oluşturan gürültü kirliliğine son verilerek, parka gelenlerin korna sesi çıkarması yasaklanmalı.
Renkli neon ışıklar yerine doğal doku ile uyumlu ışıklandırma anlayışına geçmeliyiz.
Ayder’in en önemli sorunu, imara uygun olmayan yapıların kaçak yapı muamele görerek
tamamen denetim dışında kalması. Tam bir boşluk var. Ayder’deki yapıların yüzde 80’i
ruhsatsız. Kaçkar’daki diğer yaylalar, Ayder’in akıbetine uğramasın diye şimdi imar planları
yapılıyor. Kaçak yapılaşma kalkarsa denetim de sağlanmış olur.
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Dursun Canca
Kaçkar Resort Otel
Genel Müdürü

KAÇKAR MOUNTAINS NATIONAL PARK WILL EXCEL WITH EU STANDARDS
Kaçkar Mountains National Park, 68 km to Rize and 18 km to Çamlıhemşin, is one of the most important national parks of the world.
Kaçkar Mountains National Park which has an area of 51 thousand 550 hectares of land, is a natural protected area encompassing
7 villages and 33 plateaus. Kaçkar Mountains National Park will now have a new face with the Competitive Sectors Programme
implemented by the Ministry of Science, Industry and Technology in the scope of financial cooperation between the European Union
(EU) and the Republic of Turkey.
The Project, which is entitled Sustainable Tourism Development in Kaçkar Mountains National Park, is carried out under the
Competitive Sectors Programme and has a budget of 3.5 öillion Euro
The final objective of the project is to upgrade Kaçkar Mountains National Park to international standards and ensure its integration
in the world national parks network.
We met with the Project owner and the final beneficiaries, and enlightened the activities and various suggestions regarding the
national park.
Kaçkar Brand in Ecotourism
Sinan Aytan, Director of Kaçkar Mountains National Park, 12th Regional Directorate of Nature Protection and National Parks, stated
that in the scope of Kaçkar Mountains National Park Project, it is planned to increase the employment through B&B services (Bed
and breakfast) and production of dairy products and honey within the park, and he shared this message: “Public awareness will
be raised throughout Rize with this project regarding protection of natural assets ” He also emphasized that branding of Kaçkar
National Park is aimed by increasing the public awareness on both national and international level Aytan stated that the Project
would be completed in 2017.
Conservation and Utilisation is Important
Ömer Altun, Head of Çamlıhemşin Ayder Environment and Tourism Foundation, underlined that first irregular constructions within
the park should be prevented in order to protect the natural values assets pursuing a balance between conservation and utilisation.
Altun explained that plateau B&B services would be improved with the implementation of the Project and thus the national park
would gain the touristic services it deserves, and said, “We would host high-quality guests if we transform from low profiled tourism
to professional tourism”.
Noise Pollution should be Prevented
Dursun Canca, General Director of Kaçkar Resort Hotel, stated that nature-friendly hotels should be built, and noise and light
pollution should be prevented in the national park.
We will put an end to the problems experienced in export, by obtaining EU and world scale accreditation for our new laboratory.
Ensuring production with new and high technologies, we will certify that a product meets EU and world standards.
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G43 ANADOLU GİRİŞİM
SERMAYESİ FONU KOBİ’LERE
YATIRIM YAPIYOR
Rekabetçi Sektörler Programının Hedef Bölgesinde yer alan 43 ildeki başarılı
girişimcileri desteklemek üzere kurulan G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu,
Türkiye’nin ilk bölgesel risk sermayesi fonu olma niteliğini taşıyor.
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Proje Adı



Nihai Yararlanıcı



Proje Yöneticisi



Bütçe

Gelişen 43 (G43) Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi
KOSGEB

Avrupa Yatırım Fonu
16.300.000 Avro

Fon Büyüklüğü
 Hedeflenen
20.000.000 Avro

 Amaç
Başta GAP bölgesi olmak üzere toplamda 43 ilde

kullandırılabilecek bir girişim sermayesi fonu ile 2013-2017
yılları arasında gelişme potansiyeli olan 8-12 firmaya (KOBİ)
yatırım yapılması.

Yöneticisi
 Fon
Yatırımların sağlıklı yapılmasını ve risklerin azaltılmasını

sağlamak üzere bağımsız bir yönetici ekibi oluşturulmasına
karar verildi. Bu çerçevede 2012’de yapılan tekliflerin
değerlendirilmesi üzerine Abraaj Grup ile anlaşma
sağlandı.

İlk Yatırım Yaptığı İşletme
 Fonun
BRN Yatak Baza ve Ev Tekstili İnş.Tic.A.Ş.

T

ürkiye Cumhuriyeti ve AB işbirliği ile finanse edilen Rekabetçi
Sektörler Programı bünyesinde oluşturulan fon, gelişme
potansiyeli gösteren firmalara 2013-2017 yılları arasında yatırım
desteği olmayı amaçlıyor. Girişim sermayesi sektöründe fon yöneticileri
şirketlere sadece sermaye sağlamakla kalmayıp, aynı zamanda aktif
bir ortak rol oynayarak şirketin daha profesyonel yönetim süreçleri
kazanmasından, uluslararası iş bağlantılarına kadar geniş bir yelpazede
değer yaratarak şirketleri büyüme eğrisinde üst çizgilere taşıma amacı
güdüyor.
İstanbul’daki yatırımcılara katkı sağlamak üzere 2007’de Avrupa Yatırım
Fonu’nun (EIF) da desteğiyle kurulan İstanbul Risk Sermayesi Girişiminin
(iVCi) ardından Anadolu’daki KOBİ’lere destek verilmesi için benzer bir
fon oluşturulması arayışı gündeme geldi. Bu fikrin ilk tohumlarını atan
Avrupa Yatırım Fonu ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, İstanbul
Risk Sermayesi Girişimindeki deneyimini kullanarak G43 Anadolu
Girişim Sermayesi Fonunun kurulmasına ön ayak oldu. Küçük ve Orta
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)
tarafından Rekabetçi Sektörler Programı’na sunulan proje, 16.3 milyon
Avro bütçesiyle KOBİ’ler için sermaye desteği sağlıyor.
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AVRUPA YATIRIM FONU (EIF) PROJE YÖNETİCİSİ ÖZLEM ÇOTUK:

“G43 İLE TÜRKİYE’NİN İLK BÖLGESEL FONU’NU OLUŞTURDUK! FON, GÜZEL BİR
ÖRNEK OLDU”
G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonunun en önemli bileşenlerinden biri olan Avrupa Yatırım Fonu Proje Yöneticisi Özlem Çotuk ile proje ve sistemin işleyişi üzerine
bir röportaj yaptık.

ve yönetmesi için Abraaj Grup’u yetkilendirdik.
Fon 2013 sonlarında hayata geçirildi.

Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında
yürütülen G43 Anadolu Girişim Sermayesi
Fonu neden ve nasıl kuruldu?

Fonun büyüklüğü
ve AB katkısı
nedir?

G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu (G43 Anadolu GS
Fonu) Türkiye’nin ilk bölgesel fonudur. Türkiye’nin gelişmekte olan bölgelerinde faaliyet gösteren şirketlerin
finansmana erişiminde geleneksel banka kredilerinden
farklı kaynak sağlamak amacıyla kurulmuştur. Bu kaynak
sermaye katkısı şeklindedir. Fon, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali ortaklığı altında, Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı bünyesinde finanse ediliyor.
Avrupa’nın lider fonların fonu olarak Türkiye’de girişim
sermayesi alanındaki potansiyeli uzun zaman önce
görmüştük. İstanbul’un bölgesel finans merkezi olması
vizyonunu da desteklemekteyiz. Bu kapsamda 2007’de
Türkiye’nin ilk fonların fonunu, yani İstanbul Risk Sermayesi Girişimi’ni (Istanbul Venture Capital Initiative – iVCi)
yerli ortaklarımızla birlikte kurduk.
Gelişmekte olan bir piyasa olarak girişim sermayesi yatırımlarının hemen hepsi İstanbul ve çevresindeki şirketlere yapılıyor. Bunu daha az gelişmiş bölgelere kaydırabilmek amacıyla, iVCi’nin sağladığı yatırım platform
sayesinde, Rekabetçi Sektörler Programından sağlanan
14 milyon Avro fonu sadece bu bölgelere yatırım yapacak bir fon kurulması için kanalize ettik. G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu projesi yerel bir platformun nasıl
Türkiye ekonomisine fayda yaratacak şekilde ek kaynak
yaratılabileceğinin güzel bir örneğini oluşturdu. Avrupa
Yatırım Fonu’nun Türkiye’deki tecrübesinin ve iVCi’nin
performansının Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın
ve Avrupa Komisyonu’nun Rekabetçi Sektörler Programı
fonlarını bu projeye tahsis etmesinde önemli bir etken
olduğunu düşünüyoruz.

Kaynaklar şirketlere nasıl aktarılıyor?
Avrupa Yatırım Fonu, KOBİ’lere doğrudan değil “finansal
aracılar” diye tabir ettiğimiz kurumlar üzerinden destek
sağlıyor. Bu projenin uygulanmasında çalışacağımız finansal aracıyı seçmek üzere, internet sayfamızda ilgi
duyan fon yöneticilerinin ilgi beyanı yapabilecekleri
açık bir başvuru duyurusu yaptık. Sıkı bir değerlendirme
süreci G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonunu kurması
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Fona, iVCi’nin 2 milyon Avro katkısının yanı sıra Rekabetçi Sektörler Programı’ndan 14 milyon Avro aktarıldı. Abraaj Group’un da 4 milyon Avro katılımıyla Fon büyüklüğü 20 milyon Avro’ya ulaşmış bulunuyor.

Proje ile başta GAP bölgesinde olmak üzere
Rekabetçi Sektörler Programı’nın hedef
bölgesinde kullandırılabilecek bir girişim
sermayesi fonu oluşturuldu. Şu ana kadar
kaç ilde, kaç firmaya yatırım desteği verildi?
Şu ana kadar Fon iki yatırıma imza attı. İlki Kayseri’de
yerleşik ve lider yatak ve uyku ürünleri üreticisi ve ihracatçılarından biri olan BRN Yatak şirketi.
Diğeri de Şanlıurfa’da faaliyet gösteren ve AB standartlarına uygun tıbbi malzeme üretip ihraç eden Yü-Ce Tıbbi Gereçler.

Fonun yatırım yapacağı firmaların seçiminde
hangi kriterler etkili oluyor?
G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu projesinin iki ana
kriteri var. Bunlardan biri firma büyüklüğü diğeri de coğrafik konumu. Firma büyüklüğü hususunda, Fon yatırımlarından faydalanacak firmaların Avrupa Birliği KOBİ
tanımına uygun firmalar olması gerekiyor ki “çalışan sayısı 250’den az ve cirosu 50 milyon Avro’dan düşük” veya
“bilanço büyüklüğü 43 milyon Avro’dan düşük olması”
şeklinde özetleyebiliriz. Diğer kriter ise Rekabetçi Sektörler Programı ilk döneminde belirlenen, kişi başına geliri Türkiye ortalamasının yüzde 75’inin altında olan 43
ilde yerleşik veya faaliyet gösteriyor olması. Buna ilave
olarak, Fon yatırımlarının en az yüzde 50’sinin GAP bölgesine yapılmasını da bekliyoruz.
Seçilen fon yöneticisi Abraaj Group, bu iki geniş kriter
ışığında yüksek büyüme potansiyeli arz eden firmalara
odaklanarak yatırım kararını detaylı ticari, finansal ve
hukuki analizler sonucunda alıyor. Bu noktada seçilen
fon yöneticisinin yatırım kararlarında bağımsız olduğunun altını çizmeliyiz.

G43 ANATOLIAN VENTURE CAPITAL FUND IS A BIG CHANCE FOR KOBİ’S
Özlem Çotuk, The Mandate Manager of G43

Girişim sermayesi basitçe nasıl
tanımlanabilir? İşleyişi nasıldır?
Girişim sermayesi yatırımları genelde firmalara sermaye sağlayarak hissedar olunması veya alternatif
borçlanma araçları vasıtasıyla kreditörlük şeklinde
gerçekleşir. Girişim sermayesi fonları bu amaçla kurulan ve büyüme potansiyeli gösteren firmalarda bu
potansiyeli gerçekleştirerek değer yaratmak üzere
faaliyet gösteren fonlardır. Genel model olarak girişim sermayesi fonları kurumsal yatırımcılardan (sınırlı ortaklar) sağlanan kaynaklar ile fon yöneticilerinin
(genel ortaklar) sağladığı kaynakların birleşiminden
oluşan bir fon havuzunu önceden belirlenmiş bir
süre içinde (4-5 yıl) belirli bir yatırım stratejisi dahilinde yatırıma çevirir, daha sonra bu yatırımlarda (yani
şirketlerde) büyüme ve artan verimlilik yoluyla yarattıkları değeri diğer yatırımcılara satış yoluyla paraya
çevirerek tüm fon yatırımcılarına getiri sağlamaya
çalışır. Yine genel olarak fon yöneticileri bu süreci
kurumsal yatırımcılardan bağımsız olarak yönetirler.
Kurumsal yatırımcılar fonlardan aldıkları dönemsel
raporlar ve yılda bir toplanan yatırımcılar komitesi
(veya danışma kurulu) toplantıları ile yatırım yapılan
şirketlerdeki gelişmeleri takip ederler. Bu model kurumsal yatırımcıların fon yöneticilerinin bağımsız karar alabilme ve değer yaratma yetilerine olan güveni
üzerine kurulmuştur. Riskler ve getiriler açısından yatırımcılar arasında uyumluluk ilkesi uygulanır.

Genel olarak girişim sermayesi ile yatırım
yapılan firmalara ve dolaylı olarak bu
yatırımların bölgesel kalkınmaya nasıl
fayda sağlaması bekleniyor?
Girişim sermayesi fonları varlıkları üzerinde bir getiri
sağlamak üzere kurulur. Bu fonların varlıkları sermayedar oldukları firmalardır. Firmalarda değer yaratılması büyük oranda büyümeye dayalı gerçekleşir.
Girişim sermayesi fonunun firmadaki hissedarlığı sayesinde fon yöneticileri kritik stratejik ve yönetimsel
kararlarda söz sahibi olurlar. Örneğin imalat sanayinde faaliyet gösteren bir firmada yenilikçi yöntemler/
süreçler veya makine teçhizat yenilenmesi veya yeni
üretim tesisatı vb. yollarla verimlilik ve kapasite artırımı, satış ve dağıtım kanallarının genişletilmesi veya
çeşitlendirilmesi yoluyla ciro artışı, etkin stok yönetimi ile finansal verimlilik sağlanması ile büyüme ve
değer artışı amaçlanır. Çoğu zaman firmada yakalanan büyüme istihdam artışını da getirir. Firmanın büyümesi ona mal ve hizmet sağlayan diğer işletmelerin faaliyetlerine de olumlu katkıda bulunur. Böylece
firmanın büyümesi ve değer artışı sadece ona sermaye sağlayan girişim sermayesi fonu (ve dolayısıyla fon
yatırımcıları) ve diğer hissedarları için değil yerleşik
olduğu il ve bölge ekonomisinde de olumlu etki yaratmış olur.

Anatolian Venture Capital Fund , explained the
Fund’s targets, activities and working principles:
G43 Anatolian Venture Capital Fund (G43
Anatolian VC Fund) is the first regional fund
in Turkey focusing on developing regions only.
Özlem Çotuk

It aims at providing access to finance for SMEs

Mandate Manager of
European Investment
Fund

in these regions through alternative means
than traditional bank lending, more specifically
through equity capital. It is a project cofinanced by EU and Republic of Turkey through

Competitive Sector Programme which is implemented by the Ministry of
Science, Industry and Technology.
As Europe’s leader fund-of-funds, we have seen the market potential in Turkey
and been supporting the vision of Istanbul becoming a regional financial
centre. Together with our local partners we launched the Turkey’s first fundof-funds, the Istanbul Venture Capital Initiative (iVCi) in 2007. As a nascent
market, majority if not all PE investments are concentrated in Istanbul and its
periphery. It is thanks to the investment platform that iVCi offered, we were
able to leverage EUR 14 million from the Competitive Sectors Programme to
support a dedicated fund for the emerging regions of Turkey. G43 Anatolian
VC Fund project is an example of how a local platform, is able to bring in
additional funding for the benefit of the Turkish economy. The European
Investment Fund’s (EIF) experience on the ground and track record with iVCi
was the key for the Ministry of Science, Industry and Technology and the
European Commission to channel IPA funds in combination with iVCi.
The EIF does not support SMEs directly but via so-called “financial
intermediaries”. For the implementation this project, we published an open
call to which interested fund managers are invited to express their interest.
Following a rigorous evaluation process, we selected Abraaj Group to set up
the G43 Anatolian Venture Capital Fund, which became operational by the
end of 2013.
Thanks to EUR 2 million iVCi commitment, EUR 14 million Competitive Sectors
Programme contribution, of which EUR 11.9 million was EU contribution, was
mobilised for this Fund. Abraaj Group also committed EUR 4 million, bringing
the total size to EUR 20 million.
Until now, the Fund has completed two investments; the first one in Kayseri
and the second in Şanlıurfa. The investment in Kayseri was in BRN Sleep
Products, a leading mattress manufacturer and exporter. The second
investment was in Yu-Ce Medical in Şanlıurfa, which produces mainly medical
gauze and sponge in line with EU standards. G43 Anatolian VC Fund project
has two main focuses: the size and the geographic location of the company.
In terms of the company size, the companies benefiting from the Fund’s
investment should comply with the EU SME definition, i.e. having fewer than
250 employees and a turnover less than EUR 50 million or total assets less
than EUR 43 million. In terms of the geographic location, the focus of the Fund
is limited to 43 provinces of Turkey that have per capita income below 75% of
the average national income, as defined in first period of Competitive Sectors
Programme. In addition, at least 50% of the Fund is expected to be invested in
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BOZKIRI AYDINLATAN KADIN GİRİŞİMCİ BERNA İLTER:

ENGELLERİN SİZİ YILDIRMAMASI GEREKİR

Şirketiniz ne zaman, nasıl kuruldu? İhracat süreci nasıl
gelişti?

Büyümek isteyen firmalara önemli bir fırsat sunan bu
fondan ilk yararlanmayı başaran Kayseri BRN Yatak Genel Müdürü Berna İlter’in hikâyesi, bir anlamda Anadolu’nun bağrından fırlayan güçlü kadınların mücadele
azmini de özetliyor.

Şirketimiz, 2001 yılında kuruldu. Ama yatak üretimine
2006 yılında Kayseri’de başladık. Yatak sektörüne adım
atışımız ise Tanzanya’da bir fuarda tanıştığımız müşterinin yatak kumaşı istemesi ile başladı. Onlara yatak
kumaşı satamadık, ama Avustralya’ya ihracat yaparak,
yatak sektörüne adım attık.

Erkek girişimcileri geride bırakarak, fondan yatırım
desteği alan Berna İlter’in iş dünyasındaki yükselişi,
aslında ilmek ilmek işlenen bir nakışı yansıtıyor. Alın
terini girişken ve yaratıcı ruhuyla birleştiren İlter, 20082011 yılları arasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen 25
firmasından biri olmayı başarınca G43 Anadolu Girişim
Sermayesi Fonundan yararlanma yolunda ilk parkuru
geçmiş.
2015 yılında yapılan anlaşma ile beş yıl boyunca fondan sermaye desteği alacak olan Berna İlter, her gün
daha da büyüyen, şu anda 60’e yakın ülkeye ihracat ya-
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pan şirketinin hikâyesini paylaşmak üzere sorularımızı
yanıtladı:

Rekabetçi Sektörler Programının Hedef Bölgesinde
yer alan 43 ilde başarılı girişimcileri desteklemek üzere
kurulan G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu, Anadolu’nun üretken kadınlarının içindeki cevheri ortaya çıkarması açısından da önemli bir proje.
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Polonya üzerinden Avrupa pazarına girdik. Üretim fikri
de bu esnada gelişti. Eşime, ‘yatak üretimini ben yapacağım’ dedikten sonra 800 metrekarelik bir yerde 10
işçi ile üretime geçtik. Daha sonra hızlı bir büyüme sürecine girdik. BRN Yatak’ı kurarken düşüncemiz sadece
ihracattı. Ülkelerdeki uyku kültürlerini, farklı modelleri
inceledik, bu da bize çok tecrübe kazandırdı.
Şimdi 800 metrekarede değil, 27 bin metrekarelik tesisimizde üretim yapıyoruz. 245 çalışanımızla önemli bir
marka olduk. Yurtdışında marka olduktan sonra yurtiçinde satış yapma kararı aldık. Yani biz tam tersi yoldan

hareket ettik. İhracattan, Türkiye’de satış aşamasına
geçtik.
Türkiye’de önce internetten ürünlerimizi sattık. Çok yoğun talep gelince Ankara’da bir alışveriş merkezinde ilk
showroomumuzu açtık, ardından yeni mağazalar açmak arayışına girdik ve şu an İstanbul’da 7 olmak üzere
toplam 12 mağazamız bulunuyor.

Turquality nedir?

ler tasarlıyoruz. Ürünlerin
çeşitliliği sayesinde müşteri
portföyümüz de artıyor.
Ben ihracat sevdalısı bir insanım. Hem kendi ürettiğimiz
yatakların hem başka Türk
ürünlerinin dünyanın her
bölgesine ihraç edilmesi için
var gücümle mücadele ediyorum.

Turquality, Türkiye’nin ilk devlet destekli tek markalaşma
programıdır. Ülkemizin rekabet avantajına sahip
olduğu ve markalaşma potansiyeline sahip firmaların
üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış
sonrası hizmetlerine kadar bütün süreçleri kapsayacak
şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve
gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda
kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri
amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.
Ayrıntı için “http://www.turquality.com/” adresinden bilgi
sahibi olabilirsiniz.

Türkiye’de mağazalaşma sürecine başladıktan sonra
yabancı ortaklık teklifleri gelmeye başladı. 2018 yılında mağaza sayısını 50’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Büyüme planlarımız sadece yurt içiyle sınırlı kalmayacak.
“Turquality” kapsamında yurtdışında franchise (bir
markanın imtiyaz hakkının belli bir bedel karşılığında
bağımsız yatırımcılara kullandırılması) zinciri kuracağız. 2018’e kadar yurtdışında 22 mağaza açmayı hedefliyoruz.

Hangi ülkelere ihracat yapıyorsunuz?
Yatak ihracatımızın yüzde 80’ini Avrupa ülkelerine yapıyoruz. Tüm Avrupa, Kuzey Afrika ve Ortadoğu’dan
Güney Amerika’ya ihracat ağımız bulunuyor. Bugünlerde Asya Pasifik bölgesine yoğunlaştık. Ayrıca 2013
yılında Türkiye’nin hiç ihracat yapmadığı iki ülkeden
biri olan Mikronezya’ya ihracat yapan ilk Türk firması
olmayı başardık! ABD, Kanada, Avustralya gibi ihracat
yapılması zor olan ülkelere ulaştık. 60’dan fazla ülkeye
yatak ihracatımızın sırrını da “her ülkenin vatandaşı ne
istiyorsa onu üretiyoruz” düşüncesiyle açıklıyoruz. Tabi
ki ülkelerin uyku kültürlerini inceleyerek, farklı model-

Kalite ve çeşitlilik olarak çoğu ülkeden üstünüz ama
ürün markası ve ülke imajının daha yukarıya çekilmesi
gerektiğini düşünüyorum.

Üretimde diğer firmalardan ayrılan özelliğiniz nedir?
En büyük farkımız, global düşünüp yerel hareket etmek! BRN Yatak, klasik bir yatak üreticisi olmaktansa
farklılaşmayı seçti. Yeni teknolojilere yatırım yaptı.
Dünyanın en büyük yatak üreticileriyle temas kurarak
kendimizi geliştirdik.
İhracat odaklı çalışan şirketimizde sektörün en büyük
sorunu olan nakliye problemini press ve rulo ambalajlama sistemleriyle çözdük.

Risk Almayı Severim
Kadın girişimci olarak engelleri nasıl aştınız?
Yatak ve uyku ürünleri piyasasına girmem tesadüfler
sonucu oldu. İhracat şirketini kurduğum yıllarda, Kayseri’de üretilen emaye tava, tencere, ocak, fırın çelik
kapı gibi kataloglarını yanıma alıp, Afrika’nın yolunu
tuttum. Afrika’da yatak ürünleri istemeleri beni uyku
ürünlerine yöneltti ve BRN Yatak için ilk filizler böyle
yeşerdi.
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Risk almayı severim, sürekli araştırırım. Mesela yatağı
herkes üretiyor ama biz ihracatta başarılı olmak için
navlun sorununu çözünce kısa sürede büyüdük.
Girişimci olmak vazgeçmemek ve çok çalışmayı gerektiriyor. Hep daha iyisini yapmak, rakiplerden farklı işlere imza atmak ve kaliteden asla ödün vermemek şart.
Öncelikle engellerin sizi yıldırmasına izin vermemelisiniz. Akılcı stratejiler kurup, hızlı karar vermeyi bilmeniz
gerekir. Ulusal ve uluslararası piyasaları doğru okumak
gerekir. Çok çalışmak ve risk almayı bilmek başarıyı da
beraberinde getiriyor. Benim başarımın arkasında şüphesiz tecrübemin de büyük katkısı var.
Erkeklerin baskın olduğu iş ortamında bir kadın olarak

Ülkemizdeki kadın girişimci sayısı için ne düşünüyorsunuz?
Ülke nüfusunun yarısı kadın. Nüfusun yarısını atıl bırakmanın, mezun her gence ise devletin ve özel sektörün
istihdam sağlamasının mümkün olmadığını biliyoruz.
TOBB bünyesinde her ilde kurulan Kadın Girişimciler
Kurulları sayesinde ülkemizdeki kadın girişimcilerin
envanteri ortaya çıktı. Bu yolla, farkındalık yaratmak,
rol modeller oluşturmak ve pozitif ayrımcılıkla kadın
girişimci sayısını arttırmak amaçlanıyor. Bu tür çalışmaları çok yerinde buluyorum. Her kadının bir şekilde
kendine, ailesine, yaşadığı şehrin ve ülkenin ekonomisine katkıda bulunması hem kendi özgüvenini arttırır,
hem de özgüveni yüksek çocuklar yetiştirmesine kaynaklık eder.

gözler sürekli üzerinizde oluyor. İlk işe başladığımda
‘üç gün sonra bırakır gider’ dediklerini hatırlıyorum.
Kendi sektörümde ve şehrimde ilk başlarda beni ciddiye almama durumu oldu. Alışmaları zaman aldı, ama
şimdi sanayicilerin eşleri teşekkür edince, mutlu oluyorum. Tabi yine de azınlıkta kaldığınızı girdiğiniz ortamlarda hissediyorsunuz. Erkeklerin arasında tek başıma
olduğum zamanlar oluyor. Bu sorunları aşmak için sivil
toplum kuruluşlarının içinde daha fazla yer alıyorum.
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Türkiye’de istihdam edilen kadın sayısının artmasının
yanı sıra, kendi işletmesi olan kadınlar da arttığı zaman
ülke tek kanatla değil, iki kanatla uçacaktır.

G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonundan nasıl haberdar oldunuz?
G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonunu, Güneydoğu
Anadolu’da fonun tanıtımı için yapılan bir toplantının
ardından basında çıkan haberlerden duydum. Ama o

günlerde bu konu sadece fondan bir haber olarak aklımda kalmıştı. Firmamıza yatırım yapılacağını o günlerde hiç düşünmemiştim!

Fondan destek almayı nasıl başardınız? Hangi kriterleri karşıladınız? Fondan kaç sene yararlanacaksınız?
2012 yılında, TOBB, TEPAV ve Harward All World
Network tarafından 2008- 2011 yılları arasında Türkiye’nin en hızlı büyüyen ilk 25 firmasından biri seçildik.
Türkiye’de mağazalar açmaya başladığımızda fondan
teklif gelmeye başladı. Ama fonla ilk tanışmamız, yatırım danışmanlığı yapan bir firmanın beni arayıp böyle bir fikre nasıl baktığımı sormasıyla başladı. Buna
tek başıma karar veremeyeceğimi ama çok da soğuk
bakmadığımı belirttim. Üstelik bu görüşmeden bir yıl
sonrasına kadar hiçbir sıcak temasımız olmadı. Biz kararsızdık.
Biz niye seçildik derseniz, genç bir firma olmamız, Anadolu firması şartına uymamız, ihracatımız, hızlı büyümemiz, Türkiye’deki yeni yapılanmamız ve uluslararası
vizyonu olan genç bir ekibe sahip olmamız, sürekli büyümemiz tercih sürecinde sanırım etkili oldu.
Bu fondan 5 sene yararlanacağız.

Fondan aldığınız yatırım desteğiyle şirketinize ne gibi
yatırımlar yaptınız?
Fonla anlaşmadan önce 5 yıl boyunca büyüme planlarımızı rakamlarla paylaştık. Üretim alanımızı genişletmek üzere bir arsa aldık ama henüz inşaat aşamasına
geçmedik. Gerek yurt içinde, gerekse Turquality sürecimizi başarı ile tamamlarsak, yurt dışında perakende
ağımızı artırmak, lojistik önemi olan bazı ülkelerde üretim yapmak gibi planlarımız var.

Fondan yararlanmak isteyenlere ne önerirsiniz?
Bankaların kredi verirken proje bazlı değil, krediyi ipotek bazlı vermeleri en önemli sorunlardan biri.

2015 başında G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu
kapsamında Abraaj Grup ve Avrupa İmar ve Kalkınma
Bankası (EBRD) firmamıza ortak oldular. Bu güçlü ortaklarımızla büyüme sürecimizin daha da hızlanacağı
kanaatindeyim. Ama bu tip ortaklıklar Anadolu’da pek
yaygın değil. Bunu kendi işçilerimize anlatınca bile “Firmanız satılıyor mu, siz halen burada olacak mısınız?”
diye sordular. Ben de bunun mecburiyetten bir satış
olmadığını, bu tip fonların her firmaya yatırım yapmayacağını, bunun firmamız ve bölgemiz için bir artı olduğunu kendilerine anlattım.

Fondan Yararlanınca İtibarımız Daha
Da Arttı
Fondan yararlanmanın firmanız üzerindeki etkileri ne
oldu? Yönetim biçiminiz ve uluslararası iş bağlantıları
açısından ne gibi dönüşümler yaşadınız?
Fonla ilk görüşmelerimizde bile farklı bakış açıları geliştirdik. Bu işin sonunda ortaklık olmasa bile bu süreci
yaşamanın inanılmaz katkıları olduğunu düşündüm.
Bu yatırım, doğrudan şirkete sermaye yatırımı olduğu
için sermaye yapımızda ve finansal yapımızda güçlenme oldu. Sektördeki yurt içi ve yurt dışı itibarımız daha
da arttı. Ayrıca fonda yer alan yatırımcıların inanılmaz
ağları var. Bunlar da firmamız için yeni işbirlikleri ve sinerji demek.

Fondan yararlandıktan sonra istihdamda ne kadar artış sağladınız?
800 metrekarelik bir alanda 5 makine ve 10 işçiyle yola
çıktığımız o günlerin ardından bugün 27 bin metrekarelik alanda yüzlerce kişiye istihdam sağlıyoruz. Her ay
da iş hacmine göre personel alımına devam ediyoruz.

Yeni nesil yataklarda teknoloji ve doğallığı nasıl birleştiriyorsunuz?
Günümüzde yay sistemleri çok gelişti. Hybrid yataklar
dediğimiz yeni nesil yatak konseptinde; yatağın içinde
vücudun her nokta ağırlığına cevap verebilen mikro
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yay sistemlerini kullanıp, esas cilde temas eden
ve vücut ısısını etkileyen dolgu malzemelerinde
tamamen doğal ürünler kullanıyoruz.
Yine hasta yataklarının ev tipi diye adlandırdığımız hareketli mekanizmalı karyola sistemlerimizde tamamen doğal şilteler kullanarak, yatalak hastaların bazı yaralarına çare oluyoruz.

Bir demecinizde çocuk yataklarında denetim olmadığını, otellerin de yatak konusunda bilinçli
olmadığını belirtmişsiniz. Bunun riskleri nedir?
Bir anne olarak çok hassas olduğum bir konudur bu. Bebek yataklarını, maalesef firmaların
atıl, atık, hurda malzemelerinden üretildiğine
şahit oluyorum. Üretildikleri ortamlara bakıyorum inanamıyorum bazen. Hem de bildik, güvenerek internetten aldığınız markaların yaptırdığı yerler. Çocuğun o yastığa, şilteye, yatağa cildi
temas ediyor, nefes alıyor. Bu konuda mutlaka
hijyen ve malzeme kriterleri belirlenmeli diye
düşünüyorum.
Oteller, peyzaj ve mimariye inanılmaz bütçe ayırıyor, ama yataklar o kadar özensiz seçiliyor ki.
Hijyen açısından da yatakların otellerde değişim süreleri mutlaka kontrol edilmeli.

WOMAN ENTREPRENEUR ILLUMINATING THE STEPPES of
ANATOLIAN, BERNA İLTER:
DO NOT BE DISCOURAGED BY OBSTACLES
G43 Anatolian Venture Capital Fund, which was established to
support successful entrepreneurs in 43 provinces within the target
area of the Competitive Sectors Programme, is a significant project
also because it reveals hidden gems of Anatolian women.
The first company to succeed in benefiting from this fund, which
provides an important opportunity to companies seeking to grow,
is Kayseri BRN Bed. Its General Manager Berna İlter’s story somehow
sums up the determination of strong Anatolian women.
The rise of Berna İlter in business, who received investment support
from the fund topping male entrepreneurs, actually resembles an
embroidery laced knot by knot. İlter, who combined honest labour
with her assertive and creative spirit, succeeded in being one of the
25 fastest growing companies of Turkey in between 2008-2011 and
took the first step in benefiting from G43 Anatolian Venture Capital
Fund.
Our Reputation Grew Even Further
Berna İlter, who will receive capital support from the fund for five
years through a contract signed in 2015, talked about how she met
G43 Anatolian Venture Capital Fund:
“I heard about G43 Anatolian Venture Capital Fund from the press
after an event they organized for publicity in South Eastern Anatolia.
However, back then I just remembered it as news about the fund. I
never thought they would invest in our company!”
In 2012, we were identified as one of the 25 fastest growing
companies in Turkey between 2008- 2011 by TOBB, TEPAV and
Harward All World Network.
When we started opening stores in Turkey, we received proposals

Berna İlter
BRN Yatak Genel
Müdürü

from the fund. But the first time we have met the fund was when
an investment consultancy company called me and asked what
would I think of this idea. We were hesitant at first. Following our
assessment, Abraaj Grup and the European Bank for Reconstruction
and Development (EBRD) became partners to our company in
the beginning of 2015 within the scope of G43 Anatolian Venture
Capital Fund. I believe our growth will be even faster with our strong
partners. Our national and international reputation in the sector is
further enhanced after this partnership.
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GÜNEYDOĞU ANADOLU’NUN HIZLI KOŞAN KAPLANI
Güneydoğu Anadolu’da yaptıkları yatırımlarla hem bölgelerinin hem Türkiye’nin
kalkınmasında

pay

sahibi

olan firmaların sayısı hızla artıyor. Özellikle medikal sektöCengiz Balçık

rüne yatırım yapan firmaların

Yü-Ce Tıbbi Gereçler
Kurucusu

ithalatçı konumdan sıyrılıp
imalatçı ligine çıkması, ülkemizin dışa bağımlılığının

azaltılması açısından da büyük önem taşıyor. Anadolu’da sessiz sedasız başarılara imza atan firmalardan
biri de Yü-Ce Tıbbi Gereçler firması.

Şanlıurfa’ya tıbbi tedarik malzemeleri ithal etmek üzere 1995 yılında kurulan Yü-Ce Tıbbi Gereçler Şirketi,
2007 yılından itibaren tıbbi gazlı bez ve sünger bezi,
2013 yılında vücut tarafından emilebilen veya emilmeyen tıbbi dikiş malzemesi üretmeye başladı.

Tıbbi tedarik sektöründe hızla yükselen şirket, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yer alan G43
Anadolu Girişim Sermayesi Fonunun dikkatini çekmeyi başardı. Fonu yöneten Abraaj Grup, BRN Yatak’tan
sonra ikinci yatırım yapacağı firma olarak Yü-Ce Tıbbi
Gereçler firmasını seçti.

Şirketin kurucucusu olan Cengiz Balçık, G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonunca desteklenmelerine yol
açan serüvenlerini anlattı.

Firmanız nasıl kuruldu?
Yü-Ce Tıbbi Gereçler, 1995 yılında Cengiz Balçık ve
Yümnü Balçık tarafından kuruldu. Firma 9 Haziran 2015
tarihinde anonim şirket oldu. Önce tıbbi gazlı bez ve
tıbbi sünger ithal ediyorduk. Sonra ithalattan vazgeçerek tıbbi malzeme imal etmeye, sonra ihraç etmeye
başladık.

Bu süreç nasıl gelişti?
Tıbbi malzeme sektöründe yeterli düzeyde bilgi birikimi ve deneyim kazandıktan sonra hem daha fazla
katma değer yaratmak, hem de ithal ürünlerin hakim
olduğu bu pazarda yerli üretim yaparak ülkemizin dış
ticaret açığının azaltılmasına bir nebze de olsa katkıda
bulunmak amacıyla üretime başlama kararı aldık. 2007
yılında Şanlıurfa’da tıbbi gazlı bez ve tıbbi sünger üretmeye başladık.

Bölge Ekonomisine Ciddi Katkı
Sağlıyoruz
Aldığınız bu kararın ne gibi yansımaları oldu?
Şanlıurfa’daki tıbbi gazlı bez ve tıbbi sünger fabrikamızın hem Yü-Ce Tıbbi Gereçler bünyesinde, hem de
dışarıdan tedarik ettiğimiz hammaddeler sayesinde diğer şirketlerde ek istihdam yaratmasının bölge ekonomisine ciddi oranda katkıda bulunduğunu düşünüyo-
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ruz. Yıllar içerisinde fabrikaya yaptığımız yatırımlar ile
üretim kapasitemizi ve dolayısıyla da satışlarımızı artırarak şirketi finansal açıdan güçlendirmeyi başardık.

Şirketinizin 2013 yılında vücut tarafından emilebilen
veya emilmeyen tıbbi dikiş malzemesi üretimine geçtiğini görüyoruz. Türkiye pazarındaki payınız nedir?
Ameliyat ipliği pazarındaki pazar payımız şu an itibariyle sektördeki diğer büyük oyunculara kıyasla az olmakla birlikte, satışlarımızı her geçen gün artıyoruz.

Üretim ve satış noktalarınız hakkında bilgi verir misiniz?
Üretim faaliyetlerimizi şirketimize ait Şanlıurfa ve Çerkezköy fabrikalarında sürdürüyoruz. Şanlıurfa fabrikasında tıbbi gazlı bez ve tıbbi sünger, Çerkezköy fabrikasında ise emilebilen ve emilemeyen ameliyat ipliği
üretimi yapıyoruz. 230’dan fazla devlet, üniversite ve
özel hastaneye doğrudan satış ve dağıtım yapıyoruz.
Buna ilaveten 190’dan fazla tıbbi distribütör üzerinden
satışlarımızı gerçekleştiriyoruz.

Tıbbi Malzeme Sektöründe Büyüme
Bekliyoruz
Tek kullanımlık tıbbi malzeme tedarik pazarında Türkiye’deki büyüme oranı nedir? Toplam olarak da tıbbi
malzeme tedarikinde Türkiye’deki üretimin Türk pazarındaki payı nedir?
Türkiye tek kullanımlık tıbbi malzeme pazarı, son 5 yıl
içinde yıllık bazda Amerikan Doları cinsinden yüzde
11’lik büyüme gösterdi. Tek kullanımlık tıbbi malzeme
üretim pazarı, halihazırda Türkiye tıbbi gereç ve malzeme pazarının yüzde 22’sini oluşturuyor.
Totalde tıbbi malzeme tedarikinde Türkiye’deki üretimin Türk pazarındaki payı yüzde 15-20 civarında.
Türkiye’nin genç demografik yapısı, yükselen kişi başı
gelir düzeyi, artan sağlık harcamaları ve yüksek kalitede sağlık hizmetlerine yönelik çoğalan talep ile bu pazarda daha fazla büyüme bekleniyor. Söz konusu talep,
özel sağlık sigortası yaygınlığının artması, Türkiye’nin
dünya çapında ilk 10 sağlık turizmi destinasyonu arasında derecelendirilmesinden sonra daha da ivme kazandı.
Hedefimiz Yü-Ce Tıbbi Gereçler’in üretim kapasitesinin
arttırılması, mevcut satış ve dağıtım ağının genişletilmesi ve şirketin tek kullanımlık tıbbi malzeme sektöründeki ürünlerinin daha da çoğaltılması.
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Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve AB işbirliği ile
yürütülen Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında
hayata geçirilen G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonundan nasıl haberdar oldunuz?
G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu ile 2013 Kasım
ayında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen İletişim ve Görünürlük Günleri kapsamında tanıştık. Abraaj yetkililerinden Levent Yeşildağ ile toplantıda tanışmamızı takiben
yatırım ile ilgili çalışmalarımızı başlattık.

G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu tarafından şirketinize yapılan yatırımı hangi faktörlere bağlıyorsunuz?
Anadolu Girişim Sermayesi Fonu tarafından şirketimize yapılan yatırımın ana faktörlerinin, ilk olarak Türkiye’nin hızla büyüyen tek kullanımlık tıbbi malzeme ve
sağlık sektörü ve daha sonra da Türkiye’nin genç demografik yapısı, yükselen kişi başı gelir düzeyi, artan
sağlık harcamaları ve yüksek kalitede sağlık hizmetlerine yönelik çoğalan talep ve en önemlisi Yü-Ce Tıbbi’nin
tıbbi gereç ve malzeme pazarındaki lider pozisyonu olduğunu düşünüyoruz.

PRIDE OF ŞANLIURFA, YÜ-CE MEDICAL
The number of companies contributing to the development of both
their region and Turkey with the investments they make in SouthEastern Anatolia is continuously increasing. Especially when the
companies investing in the medical sector become exporters rather
than being importers, it is important for mitigating the foreignsource dependency of our country. One of the companies with
unpublicized success in Anatolia is Yü-Ce Medical.
Today, Yü-Ce Medical is a leading medical gauze and medical
sponge producer, and among the few domestic surgical suture
producers in Turkey.
Yü-Ce Medical Company, which was established in 1995 to import
medical supplies to Şanlıufra, started manufacturing medical
gauze and medical sponges in 2007, and absorbable and nonabsorbable surgical sutures in 2013.
The company quickly rose in the medical supplies sector and
succeeded to attract G43 Anatolian Venture Capital Fund. The fund
manager, Abraaj Group, selected Yü-Ce Medical Devices company
to invest in as the second company following BRN Sleep Products.
Cengiz Balçık, the founder of the company, explained the process of
their support from G43 Anatolian Venture Capital Fund:
“We met G43 Anatolian Venture Capital Fund, which is within the
framework of the Competitive Sectors Programme implemented
in cooperation between the Republic of Turkey and the EU, on the
Communication and Publicity Days held in November 2013 in
Şanlıurfa. After getting to know one of the Abraaj officials at the
event, Mr Levent Yeşildağ, we started working on the investment.”


PROGRAMIMIZDAN HABERLER
MARDİN

Mardin Turizm Festivali

R

ekabetçi Sektörler Programı Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi 1619 Nisan 2015 tarihlerinde, Mardin’in dünya turizm haritasındaki yerini
güçlendirecek önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

4 gün süren Mardin Turizm Festivali, sokak festivallerinden, konserlere, yöresel
gastronomi örneklerinin icra edildiği etkinliklerden, karnaval geçidine birçok
farklı ve renkli etkinliğe sahne oldu.
Festivalden bir gün önce düzenlenen konferansa Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun, Mardin Büyükşehir
Belediyesi Eşbaşkanı Februniye Akyol Akay, Artuklu Belediyesi Eş Başkanları
Emin Irmak ve Sevinç Bozan, Mardin Valisi Ömer Faruk Koçak, AB Türkiye
Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal Kalkınma Bölümü Başkanı François Begeot,
IPA Fonları Program Yöneticisi Simona Pohlava, Mardin Sürdürülebilir Turizm
Projesi’nin ekip lideri Michael Jay, STK temsilcileri, tur operatörleri, turizm ve
seyahat dergilerinin temsilcileri ve turizm portallarının yazarları katıldı.
AB Mali Programları Daire Başkanı Murat Altun konferansta yaptığı konuşmada,
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında turizm sektöründen ilk uygulamaya
geçen Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi’nin önemli bir yeri bulunduğunu
belirterek, “Mardin birinci caddede bulunan dükkânların iyileştirilmesini de
içeren proje kapsamında yaklaşık 9 milyon Avro mali yardım desteği sağlandı.
Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen ve 2007
yılından bu yana başkanlığımız çatısı altında yürütülen Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında, kapasite geliştirmeye yönelik çeşitli illerimizde birçok
projeye finansman sağlandı” şeklinde konuştu

Festival Günü
Çok sayıda vatandaşın katıldığı festival, Büyükşehir Belediyesi Eş Başkanı
Februniye Akyol Akay, Artuklu Belediye Başkanı M. Emin Irmak, Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre Karaosmanoğlu, Vali
Ömer Faruk Koçak, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela
Szombati’nin Diyarbakır Kapı’da kestikleri kurdele ile başladı.
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Tören halk oyunları gösterisinden sonra Cumhuriyet Meydanı’na yapılan
yürüyüşle devam etti. Yürüyüş; sokak müzisyenleri, akrobatlar ile Artuklu
Belediyesi’nin Barış Treni eşliğinde yapıldı. Yürüyüşün ardından Cumhuriyet
Meydanı’nda yapılan tören, Mardin Tanıtım Filmi’nin gösterimi ve konukların
yaptığı konuşmalarla devam etti.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Yunus Emre
Karaosmanoğlu, Mardin Müzesi önünde düzenlenen açılış töreninde yaptığı
konuşmada, proje ile Mardin’in hak ettiği yere ulaşacağına inandıklarını
söyledi. Proje kapsamında SİT alanının görüntü kirliliğinden arındırıldığını
aktaran Karaosmanoğlu, “Bu projeyi tamamlayarak bölge insanının hizmetine
sunmaktan büyük gurur duyuyoruz” dedi.
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Maslahatgüzarı Bela Szombatı ise
Türkiye’nin AB üyeliğinin yanı sıra, çok önemli bir ortak olduğunu, Türkiye’yi
daimi olarak desteklemek istediklerini belirtti. Bunu yapmanın yolunun da
birçok proje uygulamaktan geçtiğini belirten Szombatı, “Bu projelerin büyük
çoğunluğu Güneydoğu illerini kapsamakta. Bizler Türkiye’de iş birliği kurarak
buradaki yaşam kalitesini yükseltmek istiyoruz. Biz buna barış diyoruz. Barış
ortamının sağlanabilmesi için diğerlerinin haklarına, özgürlüklerine ve
kültürlerine hoşgörüyle yaklaşarak saygı duymak gerekiyor” dedi.
Konuşmaların ardından Mardin Hatuniye Teknik ve Kız Meslek Lisesi
öğrencilerinin hazırlayıp sunduğu geleneksel kıyafet defilesi sergilendi.
Mardin Müzesi’nde gerçekleştirilen törenin ardından Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında desteklenen projeleri görsel bir dille anlatan Rekabetçi
Sektörler Fotoğraf Sergisi, festival katılımcıları ile buluştu. Festival kapsamında
sokak müziği konserleri ve hava akrobasi gösterisi gerçekleştirildi.

İyileştirilen 664 dükkan
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın Avrupa Birliği ile birlikte turizm
sektörüne verdiği destekle Mardin Valiliği tarafından yürütülen ve toplam
bütçesi 9.2 milyon Avroyu bulan Mardin Sürdürülebilir Turizm Projesi, SİT alanı
içerisinde kalan Birinci Cadde boyunca uzanan dükkanların dış cephelerinin
yenilenmesini ve Mardin’in bir turizm markasına dönüştürülmesi için gerekli
pazarlama ve altyapı çalışmalarının yürütülmesini içeriyor. Proje kapsamında
kuzey ve güney cephede olmak üzere toplam 664 dükkânda kepenk, tente
ve doğrama sistemleri değiştirilerek, cephe yüzeyleri ve yan yüzeyler mimari
dokuya uygun olarak iyileştirildi ve görüntü kirliliğinden arındırıldı.
Projeyle elde edilen sonuçların hem Türkiye hem de dünya kamuoyuyla
paylaşılması ve ortaya çıkan dönüşümün yerinde görülmesi için düzenlenen
Mardin Turizm Festivali; aralarında önemli tur operatörleri, turizm ve seyahat
dergilerinin temsilcileri, turizm portallarının yazarları ve sahiplerinin de yer
aldığı ABD, Almanya, Kanada, Rusya, İsveç, İspanya, İtalya’dan katılımcıları bir
araya getirirken ülkemizde turizm sektörünün güçlendirilmesi ve ekonomide
rekabetçi bir konuma erişmesi için yapılan çalışmaları yerinde görme ve
tanıma fırsatı sundu.
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MARDİN TOURISM FESTIVAL

C

ompetitive Sectors Programme Mardin Sustainable Tourism Projecthosted
an important organization on 16th – 19th April 2015 that will strengthen
Mardin’s place in the world tourism map.

Mardin Tourism Festivalintroduced numerous colourful events from street
festivals to concerts, from events exhibiting examples of local gastronomy to a
parade.
The festival, which was attended by many citizens, was inaugurated with a ribbon
cutting ceremony in Diyarbakır Gate with the participation of Co-Mayor of the
Metropolitan Municipality Februniye Akyol Akay, Artuklu Mayor M. Emin Irmak,
Deputy Undersecretary of the Ministry of Science, Industry and Technology Yunus
Emre Karaosmanoğlu, Governor Ömer Faruk Koçak, and Chargé d’Affaires of the
European Union Delegation to Turkey Bela Szombati.
Following a folk dance performance, the ceremony continued with a march to
Cumhuriyet Square. The march was accompanied by street musicians, acrobats
and the Peace Train of Artuklu Municipality. After the march, the ceremony in
Cumhuriyet Square continued with a screening of Mardin Introduction Film and
guest speeches.
Yunus Emre Karaosmanoğlu, Deputy Undersecretary of the Ministry of Science,
Industry and Technology, said that “we are very proud to complete the project
and presenting the services of this project to the region
Bela Szombati, Chargé d’Affaires of the European Union Delegation to Turkey
said, “The majority of these projects cover south eastern provinces. We wish to
cooperate with Turkey and enhance the quality of life here. We call this peace.
In order to ensure a peace environment, we need to tolerate and respect others’
rights, freedoms and cultures “.
After the ceremony at the Mardin Museum, the Competitive Sectors Photography
Exhibition, which visually describes the projects supported under the Competitive
Sectors Programme, was visited by the festival participants.

664 shops improved
Mardin Sustainable Tourism Project, total budget of which reaches 9.2 million
Euro and which is implemented by Mardin Governorate with the support provided
to tourism sector by the Ministry of Science, Industry and Technology together
with the European Union, involves renewal of facades of the shops on Birinci
Street, which is a conserved site, and marketing and infrastructure activities for
making Mardin a tourism brand. Within the scope of the Project, shutter, awning
and woodwork systems of in total 664 shops have been renovated, facades and
sides have been improved respecting the architectural style, and visual pollution
has been wiped out.
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ŞANLIURFA HUBUBAT BORSASI KURULUYOR

T

arım alanı bakımından Konya ve Ankara’dan sonra üçüncü sırada yer
alan Şanlıurfa’da, Ticaret Odası verilerine göre, Türkiye’deki mercimeğin
yüzde 36’sı, buğdayın yüzde 8’i ve arpanın ise yüzde 11’i üretiliyor.
Yaklaşık 6 milyon 393 bin 49 dekar alanda hububat tarımının yapıldığı kentin,
sulamaya açılan bölgelerin artmasıyla Türkiye ve Ortadoğu’nun tarım merkezi
olması öngörülüyor.
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında hayata geçirilen Şanlıurfa Hububat
Borsası ve Lisanslı Depo Projesi ise, kent ekonomisinde önemli bir yere sahip
hububat üretimine yeni bir dinamik kazandırıyor. Toplam bütçesi yaklaşık 9.5
milyon Avroyu bulan projeyle, Şanlıurfa’da tarımsal ürün işleme ve saklama
sektöründe faaliyet gösteren tarım işletmelerinin rekabet gücünün artırılması
hedefleniyor. Şanlıurfa Ticaret Borsası’nın yararlanıcısı olduğu proje, bölgedeki
işletmelere daha iyi bir iş ortamı sunarken, ürün kalitesi ve saklama ömrünün
uzatılmasına yönelik altyapı çalışmalarının da yürütülmesini sağlayacak.
Şanlıurfa,Temmuz 2015 itibarıyla inşaat çalışmaları başlayan proje
tamamlandığında 100 bin tonluk lisanslı hububat deposu ve deponun
işletmesinin yürütüleceği bir idari binaya kavuşacak. Depo için gerekli
makine-ekipmanın alımı ve deponun verimli bir şekilde işletilmesine yönelik iş
planının hazırlanacağı proje, hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik rehberler
oluşturulmasına da ön ayak oluyor. Bölgede tarım alanında faaliyet gösteren
KOBİ ve işletmelerin, kapasite geliştirme ihtiyaçlarının da belirleneceği proje
kapsamında, dileyen işletmelere bu alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti
sunulması planlanıyor.

ESTABLISHMENT OF CEREALS EXCHANGE

A

s per the data provided by the Chamber of Commerce, in Şanlıurfa,
which is the top third province following Konya and Ankara in terms of
agricultural area, 36 percent of the lentil, 8 percent of the wheat and
11 percent of the barley in Turkey are being produced. With an increase in the
irrigated areas of the province, where cereals are produced on approximately 6
million 393 thousand 49 decares of land, Şanlıurfa is envisaged to become the
agriculture centre of Turkey and the Middle East.
Şanlıurfa Cereals Exchange and Licensed Warehouse Project is implemented in
the scope of the Competitive Sectors Programme and it brings a new dynamic to
cereals production that has a significant place in the economy of the province.
With the Project, total budget of which is almost 9.5 million Euros, it is aimed
to increase the competitiveness of the agricultural enterprises operating in
agricultural processing and storing sector in Şanlıurfa. The Project is carried out
by the Şanlıurfa Commodity Exchange and as well as providing a better working
environment for the businesses in the region, it will improve the infrastructure to
increase product quality and extend storing life.
The Project’s construction works have started as of July 2015, and when they are
completed, Şanlıurfa will gain a licensed cereals warehouse with 100 thousand-
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ton capacity and an administrative building for the operation of the warehouse.
The Project will also include preparation of a business plan for the procurement
of required machinery and equipment and for the efficient operation of the
warehouse, and also development of guidelines for increasing the service quality.
Within the scope of the Project, which will also identify the capacity building
needs of the agricultural SMEs and businesses in region, training and consultancy
services are planned to be provided in these fields.

MALATYA
İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) bünyesinde
barındırdığı işletmelere; işletme geliştirme
koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans
kaynaklarına erişim imkanı, uygun
koşullarda iş yeri mekanı, ortak ofis
ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler
sunarak
işletmelerin
en
kırılgan
oldukları ilk dönemleri sağlıklı bir şekilde
aşmalarını ve büyümelerini sağlamak
amacıyla kurulan ve işletilen, “İşletme
Kuluçkası” veya “İşletme Fidanlığı” olarak
da adlandırılan merkezlerdir.

Malatya İkinci Organize
Sanayi Bölgesi İŞGEM
Firmaları Halkla Buluştu

İ

ş Geliştirme Merkezi (İŞGEM)
Projesi kapsamında, Malatya
2.Organize Sanayi Bölgesi
(OSB)
İŞGEM
tarafından
Malatya Alışveriş Merkezi’nde
tanıtım günleri düzenlendi.
Tanıtım gününe katılan firmalar
yaptıkları satıştan ve ziyaretçi
trafiğinden çok memnun
kaldıklarını aktardı.

Rekabetçi Sektörler Programı
kapsamında finanse edilen üç adet İş Geliştirme Merkezinin Kurulması ve
Türkiye’deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir Network Oluşturulması
Projesi desteğiyle, 15-31 Temmuz 2015 tarihinde düzenlenen tanıtım
günlerinde, İŞGEM bünyesinde yer alan firmalara ürünlerini halka sergileme
fırsatı verildi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği organizasyon, 15 Ağustos
2015 tarihinden itibaren dört hafta süreyle Malatya Alışveriş Merkezi’nde
devam etti.
Malatya 2.OSB İŞGEM bünyesinde bitkisel gıda destek ürünlerinden sabun
imalatına birçok alanda faaliyet gösteren firmalar, hem kendilerini tanıtma
hem de ürünlerini doğrudan satışa sunma fırsatı da yakalamış oldu. İŞGEM
bünyesinde hâlihazırda, 6’sı faaliyete geçmeye hazırlanan toplam 22 firma yer
alırken, firmaların yarısına yakınının kadın girişimciler tarafından kurulmuş
olması da dikkat çekiyor. Malatya 2.OSB İŞGEM bünyesinde yer alan firmaların
en küçüğü 23 en büyüğü 180 metrekarelik işliklere sahip.
Tanıtım günlerinin düzenlendiği alışveriş merkezi, Malatyalıların yoğun ilgi
gösterdiği bir nokta olması nedeniyle, firmaların tanınması bakımından
önemli bir girişim olduğu ve bu sayede binlerce kişiye ulaşıldığı bildirildi.
Malatya Second Organized Industrial Zone İŞGEM Companies Met the Public

KOSGEB tarafından 2008 yılında hazırlanan 3 Adet İş Geliştirme Merkezinin
Kurulması ve Türkiye’deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir Ağ Oluşturulması
Projesi, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında destekleniyor. Proje kapsamında aralarında Malatya’nın
da bulunduğu 3 ilde kurulacak İŞGEM’e toplam 9.8 milyon Avro finansal kaynak
sağlanıyor. Projenin 2. Safhasında ise 3.27 milyon Avro destek veriliyor. Malatya
2. Organize Sanayi Bölgesi bünyesinde yer alan İŞGEM; 8 bin 315 metre kare alan
üzerine inşa edilmiş 38 adet işlikten ve kompleksten oluşuyor.
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Malatya Second Organized Industrial Zone İŞGEM Companies Met
the Public
Business Development Centres (İŞGEM)
are established to provide services such
as business development coaching,
access to support networks, access to
finance sources, workplace locations
under suitable conditions, common
office equipment and office services to
businesses within their scope, and to
ensure that they robustly overcome their
first and most vulnerable years and grow,
and are also called “Business Incubators”
or “Business Nurseries”.

M

alatya 2nd Organised Industrial Zone
(OIZ) organized pub-

licity days in Malatya Mall within the scope of İŞGEM (Business
Development Centres) Project.
The companies participating
in the publicity days expressed
that they were very pleased
with the visitor traffic and their
sales.

The publicity days were held from 15th to 31st July 2015 with the support of
the Project for Establishment of 3 Business Incubators and Development of a
Network among Incubators in Turkey, which is financed under the Competitive
Sectors Programme, and provided an opportunity for the companies within
the scope of İŞGEM to exhibit their products to the public. The organization
drew great attention from the public and it continued in Malatya Shopping
Mall for four weeks after 15th August 2015.
The companies within the scope of Malatya 2nd OIZ İŞGEM, which operate in
fields varying from plant-based food supplements to soap production, had
the opportunity to both introduce themselves and sell their products directly.
İŞGEM currently covers in total 22 companies, 6 of which are preparing for
operation, and it is striking that almost half of the companies have been
set up by women entrepreneurs. Among the companies of Malatya 2nd OIZ
İŞGEM the smallest has 23 square meter and the largest has 180 square meter
workplaces.
Since the shopping mall where the publicity days were held is a popular spot
for people in Malatya, it is reported that this was an important initiative for
the exposure of the companies and thousands of people were reached.

The Project for Establishment of 3 Business Development Centres and Development
of a Network among Business Development Centres in Turkey initiated by KOSGEB
in 2008 is supported in the scope of the Competitive Sectors Programme executed
by the Ministry of Science, Industry and Technology. Within the framework of the
project, in total 9.8 million Euro financing is provided for Business Development
Centres (İŞGEM) to be established in 3 provinces including Malatya. Additionally,
3.27 millon Euro support will be provided for the 2nd phase of the project. İŞGEM in
Malatya 2nd Organized Industrial Zone is composed of 38 workplaces built on an 8
thousand 315 square meter area.
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GİRESUN FINDIK BORSASI İÇİN TEMELLER ATILDI

“F

ındık Altına Dönüşüyor” sloganıyla yürütülen projede yeni aşamaya
geçildi. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ve Giresun Ticaret Borsası’nın katkılarıyla hayata geçirilen
Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa Kurulması Projesi’nin temeli, 1
Mayıs 2015 tarihinde atıldı.
Giresun Ticaret Borsası Lisanslı Fındık Deposu inşaat sahasında düzenlenen
temel atma törenine; eski Gümrük ve Ticaret Bakanı Nurettin Canikli, Giresun
Valisi Hasan Karahan, Giresun Belediye Başkan Vekili Ahmet Yusufağaoğlu,
Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürü Adnan Yankın, Tarım
Ürünleri Ticareti Dairesi Başkanı Hakan Çalış, Giresun Ticaret Borsası Başkanı
Temel Yanıkoğlu, Giresun Ticaret Odası Başkanı Hasan Çakırmelikoğlu, İlçe
belediye başkanları, diğer daire müdürleri ve çok sayıda üretici katıldı.

“Fındıkta Yeni Bir Model Oluşturacağız”
Temel atma töreninin açılış konuşmasını yapan Giresun Ticaret Borsası (GTB)
Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve
Spot Borsa Kurulması Projesinin ana temasının Giresun fındığının rekabet
gücünü ve üretim kalitesini arttırmaya dayandığını anlattı.
Fındıkta yeni bir model geliştireceklerinin altını çizen Yanıkoğlu, şu mesajları
verdi:
“Tabi ki bu model bizlere fındığın şeffaf, güvenilir ve adaletli alım-satım
ortamında en iyi şekilde kıymetlendirilmesini sağlayacak. Proje ile fındık
sektöründeki tüm kesimlere elektromekanik lisanslı depo alt yapısıyla yüksek
kalitede hizmet sunmayı ve fayda yaratmayı hedefliyoruz. Projenin, inşaat
işlerinin tamamlanmasının ardından en geç bu sene sonuna kadar tesisin
fındık sektörünün hizmetine sunulacağının müjdesini sizlerle paylaşmak
istiyorum.”
Yanıkoğlu, kurulacak borsanın 30 dönüm bir arazide 13 bin 500 metrekarelik
inşaat alanına sahip olduğuna işaret ederek, “17 bin ton kapasiteli 24 adet çelik
siloda azot gazı altında Giresun Tombul Fındığı depolama tesisi kurulacak”
dedi.

“Elektronik Satış Platformu Oluşturulacak”
Tüm alım satımların bilgisayar ortamında yapılacağına işaret eden Yanıkoğlu,
“Elektronik satış platformunun da bu sisteme dahil edilmesiyle alıcılar uzaktan
da Giresun kalite fındık alımları için seansa girerek alım gerçekleştirebilecek”
müjdesini verdi.
Gümrük ve Ticaret eski Bakanı Nurettin Canikli de törende bir konuşma
yaparak, normal rekolte dönemlerinde ya da biraz arz fazlası olduğu
dönemlerde, fındık fiyatlarının alaşağı olduğuna işaret ederek, “Çünkü o anda
ihtiyacın üzerinde, satın alma talebi üzerinde fındık piyasaya sürüldüğü için
arz - talep kuralı gereğince fındığın fiyatı tepe taklak aşağı gitmeye başlıyor”
diye konuştu.
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“Ürün Senedi Verilecek”
Canikli, hemen hemen bütün geçmiş yıllarda aynı tablonun yaşandığını
anımsatarak, kurulacak yeni sistemle üreticinin ürettiği fındığı bu borsaya
teslim ettikten sonra fındığın kalitesinin tespit edileceğini söyledi. Üreticiye
bu kalite ve miktarı yansıtan bir ürün senedi verileceğinin altını çizen
Canikli, üreticinin bu senet ile bankaya giderek çok uygun şartlarda ve başka
bir teminata gerek kalmaksızın kredi çekebileceğini aktardı. Canikli, “Bu
sayede fındığın yoğun olarak piyasaya girmesi suretiyle fiyatının düşmesi
engellenecek” vurgusunu yaptı.
Borsanın kurulmasının ardından da devlet desteğinin süreceğini açıklayan
Canikli, fındıkla ilgili “Fındığın fiyatı Giresun’da, Türkiye’de belirlenmiyor,
Hamburg borsasında belirleniyor” şeklinde eleştiriler olduğuna atıf yaptı.
Canikli, “Bundan sonra fındığın fiyatı burada Giresun’da belirlenecek, bu
piyasada belirlenecek” bilgisini verdi.

“Fındığın Gerçek Başkenti Olacağız”
Giresun Valisi Hasan Karahan, bu proje ile fındığın başkentinin Giresun
olduğu lafının sözde kalmayacağını ifade ederek, “Çok güzel, tarihi bir olaya
şahitlik ediyoruz. Lisanslı depo ve spot borsasını açmakla fındığın gerçek
başkentini bugün ilan ediyoruz” diye konuştu.
Konuşmaların ardından protokol üyeleri ile birlikte inşaatın temel atma işlemi
gerçekleştirildi.

GROUNDBREAKING FOR GİRESUN HAZELNUT EXCHANGE

T

he new phase has started in the project with the motto ‘Turning Nuts
Into Gold’. The groundbreaking ceremony for Giresun Licensed Hazelnut
Warehouse and Spot Exchange Project, which is implemented with the
contributions of the Ministry of Science, Industry and Technology, the Ministry of
Customs and Trade and Giresun Commodity Exchange, was held on 1st May 2015.
Former Minister of Customs and Trade Nurettin Canikli, Giresun Governor Hasan
Karahan, Giresun Deputy Mayor Ahmet Yusufağaoğlu, from the Ministry of
Customs and Trade General Director of Domestic Trade Adnan Yankın, Head
of Agricultural Products Trade Department Hakan Çalış, Chairman of Giresun
Commodity Exchange Temel Yanıkoğlu, Chairman of Giresun Chamber of
Commerce Hasan Çakırmelikoğlu, District Mayors, other department heads and
numerous producers participated in the groundbreaking ceremony held at the
Giresun Commodity Exchange Licensed Hazelnut Warehouse construction site.

“A New Model in Hazelnut”
Temel Yanıkoğlu, Chairman of Giresun Commodity Exchange (GCE), delivered
the opening speech in the groundbreaking ceremony and explained that Giresun
Licensed Hazelnut Warehouse and Spot Exchange Project’s main theme was
based on increasing Giresun hazelnut’s competitiveness and production quality.
Yanıkoğlu, who underlined that they would develop a new model in hazelnut
sector, conveyed these messages:
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“Of course this model will ensure that hazelnut gains the best value in a
transparent, reliable and fair purchase and sale environment. With the Project,
we are aiming to provide high quality service and create benefits for all parties in
the hazelnut sector with a licensed electro-mechanic warehouse infrastructure.
I would like to share with you the good news that the facility will be ready for
service to the hazelnut sector after the completion of the construction works of
the Project, at the latest by the end of this year.”
Yanıkoğlu also stated that the hazelnut exchange would have a construction area
of 13 thousand 500 square meters on a 30 decare land, and said, “Giresun Round
Hazelnut storage facility will be built with a 17 thousand ton storing capacity
under nitrogen gas in 24 steel silos”.

“Electronic Sales Platform to be set up”
Yanıkoğlu, who highlighted that all purchases and sales would be computerbased, conveyed that news:
“With the inclusion of the electronic sales platform in this system, the buyers could
enter the sessions for Giresun-quality hazelnut purchases and buy remotely”.
Nurettin Canikli, former Minister of Customs and Trade, also delivered a speech
at the ceremony and underlined the fact that during the regular yield periods
or when there is surplus in hazelnut production the prices go down, and said,
“Because in line with supply and demand rule, since more hazelnuts than the
purchasing demand are put on the market at that period, hazelnut prices go
upside down”.

“Product Bills will be Issued”
Canikli reminded that the same situation had been experienced almost each year
in the past, and stated that with the new system to be set up, the producers would
deliver their hazelnuts to this exchange and then the quality of their hazelnuts
would be identified. Canikli underlined that a product bill would be given to the
producers, which reflects quality and quantity, and the producers would be able
to apply to a bank with this bill to get a loan under favourable conditions without
the need of any further collaterals. Canikli emphasized, “This will prevent hazelnut
prices to decrease due to excessive supply of hazelnuts on the market”.
Canikli expressed that government support would continue after the
establishment of the exchange as well and referred to the criticisms about
hazelnut as “The price of hazelnut is not set in Giresun, Turkey, it is set in Hamburg
exchange”. Canikli said, “From now on the price of hazelnut will be set in here,
Giresun, at this market”.

“We will Become the Real Capital of Hazelnut”
Hasan Karahan, Giresun Governor, stated that the phrase ‘Giresun is the capital
of hazelnut’ would no longer be only a phrase but become a reality with this
project and said, “We are witnessing a great, historical event. By inaugurating
the licensed warehouse and spot exchange, we are declaring the real capital of
hazelnut today”.
Following the speeches, the protocol members turned the first sod.
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FINDIK ÜRETİCİLERİ BULUŞTU

P

roje ekseninde tanıtım çalışmaları da yapıldı. Merkez/Boztekke Köyü
ve Bulancak/İnece köyünde Fındık üreticileri ile ortak yapılan tanıtım
çalışmalarında, GTB Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Meclis
Başkanı Harun Aydın ile AB Proje Uygulama ve Araştırma Ofisi Müdürü Erdal
Suat Başkan yer aldı.
GTB Yönetim Kurulu Başkanı Temel Yanıkoğlu, Giresun Fındık Lisanslı Deposu
ve Spot Borsa Kurulma Projesi’nin Türkiye Cumhuriyeti ve AB tarafından ortak
finanse edilen Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde gerçekleştirildiğine
dikkat çekti. Yanıkoğlu, programın bölgeler arasında ekonomik ve sosyal
farklılıkların azaltılmasını, bu yolla Türkiye ekonomisinin daha rekabetçi
kılınarak, AB ekonomisiyle entegrasyonunun hızlandırılmasını hedeflediğini
anlattı.
Gelişmiş ülkelerin tarım sektöründe yıllar önce başlatmış olduğu lisanslı
depo ve spot borsa projesini, fındık sektöründe dünyada ilk olarak Giresun
Ticaret Borsası’nın hayata geçireceğini ifade eden Yanıkoğlu, “Bu proje hayata
geçtiğinde üreticimizin, tüccarımızın ve sanayicimizin yüzü gülecek. Fındığın
anavatanı Giresun olarak tescillenecek” vurgusunu yaptı.

“2015’te Fındık Alımına Başlanacak”
GTB Meclis Başkanı Harun Aydın, Fındık Lisanslı Depo’nun 2015 yılı sonunda
fındık alımına başlayacağı bilgisini vererek, “Depoda, akredite laboratuvar ile
diğer birimlere yönelik eğitim süreçleri tamamlanarak, 2016 fındık sezonunda
tam kadro çalışmaya başlayacak” dedi.
AB Proje Uygulama ve Araştırma Ofisi Müdürü Erdal Suat Başkan yaptığı
sunumda; projeye ilişkin detaylar verdi. Dünyanın ilk fındık lisanslı deposu
ve spot borsasının Giresun’da kurulduğunu, fındığın depoda saklanması için
ödenmesi gereken depo kira bedelinin yüzde 50’sinin 5 yıl süreyle devlet
tarafından karşılanacağını belirten Başkan, “Lisanslı depoya koyulan ürünün
sel, deprem gibi doğal afetler ile hırsızlık ve kalite kaybı gibi durumlara karşı
sigortalı bir sistem olacağına” vurgu yaptı.
Başkan, lisanslı depoya teslim edilen fındığın karşılığında verilecek Elektronik
Ürün Senedinin (ELÜS) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca görevlendirilen
Merkezi Kayıt Kuruluşu tarafından oluşturulacağını aktardı.

HAZELNUT PRODUCERS GATHERED

P

ublicity activities were also carried out in the scope of the project. GCE
Chairman Temel Yanıkoğlu, President of Council Harun Aydın and EU
Project Development and Implementation Office Manager Erdal Suat
Başkan participated in the publicity activities held in Centre/Boztekke Village and
Bulancak/İnece Village together with the hazelnut producers.
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GTB Chairman Temel Yanıkoğlu emphasized that Giresun Licensed Hazelnut
Warehouse and Spot Exchange Project was implemented under the Competitive
Sectors Programme financed by the Republic of Turkey and the EU. Yanıkoğlu
explained that the programme aims to mitigate the economic and social
disparities among the regions and thus enhance the competitiveness of the
Turkish economy and accelerate its integration with the EU economy.
Yanıkoğlu stated that developed countries had initiated licensed warehouse and
spot exchange project in agriculture sector years ago, and for the first time in the
world, Giresun Commodity Exchange would implement it in the hazelnut sector,
and said, “When this project is realized, our producers, traders and industrialists
will be greatly pleased. The homeland of hazelnut will officially be Giresun”.

HAZELNUT PURCHASES TO START IN 2015
Informing the delegation that the Licensed Hazelnut Warehouse will start
purchasing hazelnuts by end-2015, Harun Aydın, President of GTB Council stated;
“All training activities for the warehouse, accredited laboratory and for other units
will be completed and all will be fully functional in the 2016 hazelnut harvest
season”.
Erdal Suat Başkan, Director of EU Project Development and Implementation
Office presented detailed information on the project.
Indicating that the first licensed hazelnut warehouse and spot exchange of the
world would be established in Giresun and that 50 percent of the warehouse rent
to store hazelnuts in the warehouse would be paid by the state for a period of
5 years, Mr. Başkan emphasized “this will be a system where the products to be
placed in the licensed warehouse will be insured against natural disasters such as
flood and earthquake as well as cases of theft and quality loss”.
Mr. Başkan stated that the Electronic Product Certificate (ELÜS) which will be
issued in exchange for the hazelnuts delivered to the licensed warehouse would
be created by the Central Registry Institution assigned by the Ministry of Customs
and Trade.

AB DELEGASYONU’NUN GİRESUN FINDIK BORSASI ZİYARETİ

A

vrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu’ndan Melek Erman ile Avrupa
Komisyonundan Argyrios Pisiotis, Simona Pohlova ve Krisztian Gavel;
4 Haziran 2015 tarihinde Giresun Fındık Lisanslı Deposu ve Spot Borsa
Projesini yerinde incelemek ve proje hakkında detaylı incelemeler yapmak için
Giresun Ticaret Borsasına bir ziyaret gerçekleştirerek, projenin son durumu
hakkında bilgi aldı.
Misafirleri Borsa binasında Giresun Ticaret Borsası (GTB) Yönetim Kurulu
Başkanı Temel Yanıkoğlu, GTB Meclis Başkanı Harun Aydın, Meclis Üyesi
Hüseyin Kahraman, Genel Sekreter Eren Nizam, AB Proje Uygulama Ofisi
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Müdürü E. Suat Başkan, Tescil Müdürü Ruhi Yılmaz, Kalite Yönetim Sistemleri
ve Akreditasyon Sorumlusu Levent Şahin ile Makina Mühendisi H.Levent
Koçalioğlu karşıladı.
AB Delegasyonu temsilcileri, Giresun Ticaret Odasının proje hakkında
inşaat arazisinde yaptığı sunumun ardından bu alanın yakınında olan fındık
bahçelerini gezerek, fındığın oluşumu ve dalda yetişme süreci ile ilgili bilgi
aldı.

AB Delegasyonu Mutlu Ayrıldı
4 Haziran 2015’te yapılan 15.GİTSOF Sanayi ve Ticaret Fuarında da kurulacak
borsaya ilişkin konuşmalar yapıldı.
AB Delegasyonu ekibinin Giresun’dan mutlu ayrıldığı görüşünde olan
Yanıkoğlu, “Proje yürütme tecrübemizden dolayı, bu sene içerisinde
açıklanacak IPA 2 başlığına tekrar tekrar yeni projeler ile başvurmamız için
bizlere ricada bulundular. İlimiz ve ülkemiz adına gururlandık. Bizlere ne
mutlu ki bu gururu Giresunlulara yaşattık. Türk Milleti olarak yabancı ülke
vatandaşları nezdinde ülkemizin gururu olan bu projeleri yapmak ne kadar
güzel” dedi.

VISIT OF THE EU DELEGATION TO GİRESUN HAZELNUT EXCHANGE

M

elek Erman from the Delegation of the European Union (EU) to Turkey
and Argyrios Pisiotis, Simona Pohlova and Krisztian Gavel from the
European Commission visited the Giresun Commodity Exchange on 4th
June 2015 to observe Giresun Licensed Hazelnut Warehouse and Spot Exchange
Project on site as well as to review the project in detail. The delegation was also
informed about the current status of the project.
The guests were welcomed at the Commodity Exchange building by Temel
Yanıkoğlu, the Chairman of Giresun Commodity Exchange (GTB) Executive
Board; Harun Aydın, President of GTB Council; Hüseyin Kahraman, Member of
Council; Eren Nizam, Secretary-General; E. Suat Başkan, Director of EU Projects
Implementation Office; Ruhi Yılmaz, the Registry Director at the EU Projects
Implementation Office; Levent Şahin, Quality Management Systems and
Accreditation Officer and H. Levent Koçalioğlu, Machinery Engineer.
Following the presentation by the Giresun Commodity Exchange on the project at
the construction site, the representatives of the EU Delegation visited the hazelnut
orchard located near this site and received information on how hazelnuts grow.

Eu Delegation Left Pleased
Speeches were delivered on the commodity exchange to be established in the
15th GİTSOF Industry and Trade Fair on 4th June 2015.
Temel Yanıkoğlu, Chairman of the GTB Executive Board said, “We are trying to
transform our Giresun into a center that is watched by hazelnut markets.. Today,
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we had meetings with the officials from the EU Delegation to Turkey and the EU
officials from Brussels and we reviewed the construction site together”.
Believing that the EU Delegation representatives left Giresun pleased, Yanıkoğlu
said “Due to our project implementation experience, they asked us to apply with
several new projects under the IPA 2 which will be announced this year. We are
proud on behalf of our province and country. We are happy to know that we were
the instrument in getting our people of Giresun to feel proud. It is highly pleasing
as the Turkish nation to carry out such projects which makes our country proud in
the eyes of foreign countries”.
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