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ÖNSÖZ

K

üreselleşen dünyanın ön plana çıkardığı
kavramlar olan verimlilik ve rekabetçilik, ülke
ekonomilerinin genel performansında da belirleyici
bir rol oynamaktadır. Bu çerçevede ülkemizde de birçok
sektörde verimliliğin artırılması ve işletmelerin gerek iç
ve gerekse dış piyasalarda rekabet güçlerinin yükseltilmesi için bir dizi çalışma yürütülmektedir. Bunlardan bir
tanesi de Bakanlığımızın AB eş finansmanıyla uyguladığı ve toplam bütçesi 600 Milyon Avroyu aşan “Rekabetçi
Sektörler Programı”dır. 2014 yılında ikinci dönem çalışmalarına başladığımız bu Programa yeni mali desteklerin
de eklenmesiyle, bölgelerimizin kalkınmasını ve yerel işletmelerimizin dünya rekabet haritasında hak ettikleri
yerlerini almasını sağlayacak önemli projeleri finanse etmeye devam edeceğiz.
Sanayi alanındaki tecrübe ve birikimiyle ülkemizin sanayi politikasını yöneten Bakanlığımız ve bulundukları
bölgenin gereksinimlerini en iyi bilen yerel kurum ve kuruluşların ortaklığıyla hayata geçirilen orta ve büyük
ölçekli onlarca projemiz, ülke ekonomisine ve sosyal hayatına katkıda bulunacak başarılı sonuçlara imza atıyor.
Projelerimizin tamamlanmasıyla, önümüzdeki yıllarda Türkiye’ye kazandıracağımız öncelikli yatırımlar arasında
aşağıdakilerini sayabiliriz:


Sanayi altyapısının iyileştirilmesine yönelik ortak kullanım atölyeleri, iş geliştirme merkezleri ve ortak
üretim tesisleri kurularak KOBİ’lere teknolojiye erişim, üretim maliyetlerinde düşüş ve uluslararası
standartları yakalama fırsatları.



Bölgelere özgü sektörlere ve ürünlere ilişkin modern üretim tekniklerinin teşvik edilerek mevcut
ekonomik ve ticari potansiyelin daha verimli kullanılması.



Kredi garanti fonu, risk sermayesi fonu gibi finansal araçlar oluşturularak KOBİ’lerin finansmana erişiminin
kolaylaştırılması.



Ar-Ge faaliyetlerinin ve laboratuvar altyapısının geliştirilmesi; inovasyon, teknoloji kullanımı ve bilgi
transferinin yaygınlaştırılması vasıtasıyla bilgiye dayalı dinamik ve rekabetçi bir ekonominin geliştirilmesi,



Peyzaj – altyapı yatırımları, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri, sergi, fuar, seminer gibi yerel veya uluslararası
organizasyonlar ile bölgenin turizm potansiyelinin yükseltilmesi,



Üretim, pazarlama ve yönetim gibi alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmeti sunularak işletmelere temel
bilgi desteği sağlanması ve sanayi sektörleri arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesi.

Ülkemizin kalkınmasına hizmet eden bu önemli Programımızı sizlere tanıtmak amacıyla hazırladığımız İvme
Dergimizin bu ilk sayısında Avrupa Birliği ile yürüttüğümüz mali işbirliği ve Rekabetçi Sektörler Programımızla
ilgili özel makaleleri, projelerimizin tanıtımlarını, yerel ortalarımızdan haberleri ve proje bölgelerimize yönelik gezi
yazılarını keyifle okumanızı dilerim.
Dergimizin, verdiğimiz destekleri ve çalışmalarımızı tanıtmak için yararlı olacağını umuyor ve emeği geçen herkese
teşekkürlerimi sunuyorum.

Fikri Işık
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı

“

AB genişleme sürecinin özü, yapılan
siyasi, ekonomik ve kurumsal reformların
sahada yani ülkelerin her birinde
sonuçlar doğurmasıdır. Bu zorlu sürecin
göğüslenmesi esastır. Ancak söz konusu
ülkeler bu noktada yalnız değildir. AB,
siyasi destek, teknik danışmanlık ve büyük
mali yatırımlar ile bu reformları üstlenen
ülkelerin yanındadır.”
Haziran 2007, Olli Rehn- Avrupa
Komisyonu Genişlemeden Sorumlu eski
üyesi

AB VE TÜRKİYE’DEN REKABETÇİ
SEKTÖRLER PROGRAMI İÇİN 600
MİLYON AVROLUK MALİ DESTEK

KATIL, REKABET
ET, BÜYÜ
YÜZLERCE KOBİ VE İŞLETME AB –TÜRKİYE MALİ
DESTEĞİYLE REKABET GÜCÜNÜ ARTIRIYOR

Avrupa Birliğine aday olmak yolunda kararlı adımlar atan
Türkiye, AB mevzuatına uyumu gerçekleştirmek, AB’nin
temelini teşkil eden standartlara erişmek ve ekonomiksosyal değerlerini özümsemek için çalışıyor. Avrupa Birliği
hedefine ulaşmak aynı zamanda ekonomik, siyasi ve
sosyal alanlarda da ciddi reformların gerçekleşmesini
beraberinde getiriyor.
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Bu reformlar Türkiye’nin pek çok
konuda önünü açmakla birlikte
çoğu kez maliyeti yüksek yatırımları
gerektiriyor. Avrupa Birliği, söz
konusu reformları hem siyasi, hem
de maddi anlamda destekleyerek,
yardım ettiği ülkeyle birlikte
Birliğin geleceğine de ciddi yatırım
yapıyor. Bu sayede ülkeleri katılım
sürecine hazırlarken AB’ye yönelik
olumsuz tutumları gidermeyi,
ülkelerin halklarıyla AB halklarını
yakınlaştırmayı, yeni coğrafyalara
genişleyerek dünyadaki yerini politik
ve ekonomik açıdan sağlamlaştırmayı
da hedefliyor. Böylece mali yardım,
sadece yardımı alan ülkeye değil aynı
zamanda genişleyen Birliğe de katkı
sağlıyor.

AB-TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ VE IPA
AB, aday veya potansiyel aday ülkelere verimli kaynak
aktarımını sağlamak üzere 2007’de yeni bir mali yardım
sistemi oluşturdu. Bu sisteme de IPA (Instrument for
Preaccession Assistance/Katılım Öncesi Yardım Aracı)
adını verdi. Türkiye ile AB ilişkilerinin önemli bir
boyutunu oluşturan bu mali işbirliğinin ilk bölümü IPA
I adı altında 2007-2013 yılları arasında kullanılmaya
başlandı.
IPA’nın temel amacı, aday ülkenin AB’ye üye olma
yolundaki ihtiyaç ve önceliklerine hizmet eden projeleri
desteklemektir. Projeler aracılığıyla kullandırılan
mali yardımlar, AB’ye uyumu ve bu uyum için gerekli
idari kapasitenin oluşturulmasını hedefliyor. Bununla
beraber ekonomik ve sosyal uyumun sağlanmasına
(bölgesel kalkınma, tarımsal ve kırsal kalkınma, sınır
ötesi işbirliği ve KOBİ projeleri) yönelik projeler de mali
yardımlar içerisinde gün geçtikçe artıyor.

Gerek sanayileşmiş gerekse gelişmekte olan
ülkelerin yaşadığı en önemli sorun, bölgeler
arasındaki eşitsizliklerdir. IPA için belirlenen
5 politika alanından Bölgesel Kalkınma, aday
ülkelerin bölgeleri arasındaki gelişmişlik
farklılıklarını gidermek için proje geliştirmeyi,
KOBİ ve işletmeleri destekleyerek rekabet
güçlerini artırmayı ve bunun için gerekli
altyapıların tamamlanmasını hedefliyor. Bu hedef
Türkiye’nin bakış açısı ile örtüşüyor. Türkiye, tıpkı AB
gibi bölgesel kalkınmaya büyük önem veriyor ve
bu amaçla Bölgesel Kalkınma bileşeni altında yer
alan Bölgesel Rekabet Edebilirlik, Çevre ve Ulaştırma
Programları aracılığıyla pek çok projeye mali destek
veriyor.
Bölgesel Kalkınmanın alt bileşenlerinden biri olan
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı (Rekabetçi
Sektörler Programı) Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yürütülüyor. AR-GE, yenilikçilik
ve markalaşmaya yönelik destekleriyle öne çıkan
Bakanlık, IPA fonlarını 2007’den bu yana bu program
çerçevesinde yürütüyor.
Rekabetçi Sektörler Programının amacı, Türkiye’nin
sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı sağlanarak
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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IPA Hedef Bölge
1) Projeler iş ortamını iyileştirmeli, AB seviyesine
yükseltmeli:


Sanayi altyapısını geliştirmeli

Programın nerelerde
uygulanacağını
ise, kişi başı milli
gelir tayin etti.
2001 verilerine
göre milli
geliri Türkiye
ortalamasının
yüzde 75’inin
altında kalan
43 il Programın
hedef bölgesi
olarak belirlendi.

1.
2.
3.

Bölgesel kalkınma

Proje seçiminde
4.
İnsan Kaynaklarının Geliştirilesi
dikkat edilen
5.
Kırsal Kalkınma
bir diğer
önemli unsur
IPA, Avrupa Birliği ile ekonomik ve sosyal
da projelerin
bütünleşme yolunda önemli etkiye sahip
bilgi ve teknolojiyi
şemsiye bir mali yardım programdır.
kullanan, yenilikçi,
PROJELER 2018
rekabetçi ekonomiye
YILINA KADAR
geçişin temelini oluşturan
TAMAMLANACAK
fikirler içermesi oldu. Başvuru
İmalat ve turizm sektörlerinde
sahiplerinin projelerini daha kolay
tüm KOBİ’lere eşit fırsatlar sunan Rekabetçi
şekillendirebilmeleri için, program proje
Sektörler Programı, seçilen bölgelerdeki tüm sektörü
başvurularını 3 öncelik sıralamasına göre ayrıştırdı:
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Ortak kullanım atölyeleri

Finansal araçları oluşturmalı ve geliştirmeli



Laboratuvarlar



AR-GE, inovasyon, teknoloji ve bilgi toplumu
altyapısını geliştirmeli



Ortak üretim tesisleri



Tasarım ve modelleme merkezleri



Üretim, pazarlama, yönetim, tanıtım, gibi
alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri



Sanayii altyapısının geliştirilmesi



Lojistik merkezlerin oluşturulması



Yeni finansal araçların oluşturulması



AR-GE ve yenilikçiliğe dayalı bilgi-iletişim
altyapısının geliştirilmesi



Mükemmeliyet merkezleri



Araştırıma ve uygulama merkezleri



Teknoloji geliştirme bölgeleri



Kümelenme ve bölgesel işbirliğinin
oluşturulması



Sanayii sektörleri arasındaki işbirliğinin
güçlendirilmesi



İmalat ve lisanslı depolama tesisleri



İşleme ve paketleme tesisleri

Turizm altyapısı, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin
geliştirilmesi

2) Projeler işletme kapasitesini artırmalı ve
girişimciliği teşvik etmeli:

destekliyor. Bu kaynak, KOBİ’leri temsil eden üst
kuruluşlar, sanayi ve ticaret odaları, kamu kurumları,
STK’lar, üniversiteler gibi kâr amacı gütmeyen kurumlar
aracılığı ile kullandırılıyor. Projelerin nihai faydalanıcısı
KOBİ ve işletmeler oluyor. Bu yolla seçilen bölgenin
rekabet edebilirlik gücü diğer bölgelere
yaklaştırılırken, sektördeki rekabet
korunuyor. Ayrıca program
kapsamında KOBİ’lere
doğrudan kredi desteği
Türkiye’ye IPA I’den sağlanan
veren projeler
mali yardımlar, 5 ana bileşen altında
yürütülüyor ve bu
ülkemizin öncelikli kalkınma hedeflerine hizmet
sayede KOBİ’lere
eden projeler için kullandırılıyor.
finansmana
erişime kolaylığı
Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma
sağlanıyor.
Sınır Ötesi İşbirliği






AB’ye yaklaşması ve tam üyeliğe hazırlanması için
bölgesel farklılıkların dengelenmesi, KOBİ’lerin rekabet
edebilirlik gücünün artırılarak ekonominin AB ülkeleri
seviyesine yükselmesi olarak özetlenebilir. Program
imalat sanayi ve turizm sektörlerine yoğunlaşarak,
girişimciliğe dayalı bir yaklaşımla
KOBİ ve işletmelerin rekabet
edebilirliklerinin artırılmasına
odaklanıyor.

Rekabetçi Sektörler Programı ile KOBİ ve işletmelerin
ortak kullanımı için sağlanacak desteklerden
bazıları:



İşletmelere temel bilgi, danışmanlık ve yatırım
desteği sağlamalı



Sanayi sektörleri arasında işbirliğini güçlendirmeli

3) Program otoritesi ile programın uygulanmasına
dâhil olan diğer kuruluşlar için “Teknik yardım”
projeleri:


Programın yönetimi, uygulanması, izlenmesi,
değerlendirilmesi ve kontrolünün yapılması



Programın tanıtımının desteklenmesi

IPA II 2014 YILININ SON ÇEYREĞİNDE BAŞLIYOR
IPA’nın ikinci dönemi ise 2014-2020 tarihlerini kapsıyor. Bu kez
tüm Türkiye’de uygulanacak projelere kaynak aktaracak olan mali
yardım programı, 9 politika alanını kapsayacak.. Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı, IPA II için çalışmalarını tamamlamak
üzere. IPA II programındaki gelişmeleri ve proje başvuruları
için yönlendirmeleri ipa.sanayi.gov.tr web sitesinden takip
edebilirsiniz.

Programa proje sunan kuruluşlar arasındaysa şunlar
yer aldı:


Kamu kurumları,



Sivil toplum kuruluşları,



Oda, birlik ve borsa benzeri iş dünyası
temsilcisi çatı kuruluşlar,



Dernekler, vakıflar, kooperatifler,



Üniversiteler,



Küçük sanayi siteleri – organize sanayi
bölgeleri yönetimleri,



Araştırma merkezleri,



Belediyeler,



Kaymakamlıklar gibi kâr amacı gütmeyen
kuruluşlar
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 1

7

P

rogram kapsamında Kars’tan
Malatya’ya, Sinop’tan
Gaziantep’e yaklaşık 40
ilde üretim ve turizm sektöründe
büyük çaplı yatırım projeleri hayata
geçiriliyor.
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin verdiği ortak mali
destekle Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından yürütülen
Rekabetçi Sektörler Programı
kapsamında gerçekleştirilen bu
projelerle hedef bölgeye ekonomik
ve sosyal destek sağlanması
amaçlanıyor.
Program, yüzlerce KOBİ ve
işletmeye, altyapı, AR-GE, dış ticaret,
pazarlama ve işletme yönetimi,
lojistik ve depolama gibi alanlarda
kendini geliştirme ve piyasalarda
daha güçlü rekabet edebilme
imkânı sunuyor.

REKABETÇİLİK YOLUNDA
DESTEKLENEN PROJELER
Rekabetçi Sektörler Programı, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği arasında süregelen Katılım Öncesi Mali Yardım
Programı çerçevesinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tasarlanan, yürütülen ve kalkınmayı destekleyen
bir program. Yenilikçi ve teknoloji odaklı imalatın desteklenerek küçük ve orta ölçekli işletmelerin hem iç hem de dış
pazarlarda rekabet gücünü artırmayı hedefleyen Program, bölge ekonomilerinin güçlendirilmesinde kilit rol oynayacak.

Malatya’da kayısı üreticilerinin,
ürünlerini daha iyi depolama
şartlarında saklayıp, piyasaya farklı
zamanlarda çıkararak kazançlarını
daha uzun bir süreye yaymasını
planlayan teknoloji temelli saklama
depoları inşa edilirken, Kaçkar
Dağlarının doğal güzelliklerinin
daha çok kişiye tanıtılmasını,
bölgeye yurt içi ve yurt dışından
daha fazla turistin gelmesini
sağlayacak büyük bir altyapı projesi
Rize’ye kazandırılıyor.
Öte yandan, mobilya üretimi
bakımından Türkiye’nin marka
kentlerinden biri olan Hatay’da
kurulacak ortak kullanım atölyesi
sayesinde, kaybolmaya yüz
tutmuş el işçiliği mobilyacılığının
piyasadaki rekabet gücünün
arttırılması planlanıyor.

zenginliği dünya turizm haritasında
hak ettiği noktaya taşınacak. Tahıl,
pamuk, fıstık, bal, fındık deniz ve süt
ürünleri gibi birçok bölgesel ürünün
yetiştirilmesinden depolamaya,
paketlemeden pazara arzına kadar
farklı aşamalarına yenilikçi ve kalite
odaklı üretim anlayışı getirecek
projelere mali destek sağlanıyor.
Projeler, aralarında bakanlıklar,
ticaret ve sanayi odaları, bölgesel
kalkınma ajansları, üretici
birlikleri, KOSGEB ve TÜBİTAK,
valilikler, belediyeler, organize
sanayi bölgeleri, ticaret borsaları
ve üniversitelerin de yer aldığı,
bölgelerin kalkınmasında önemli
bir role sahip kurum ve kuruluşlar
tarafından yürütülüyor.
Rekabetçi Sektörler Programı
ile Türkiye’nin 40’a yakın ilinde,
toplam 63 projeye yaklaşık 600
Milyon Avroluk yatırım desteği
veriliyor. Geçtiğimiz yıllarda hazırlık
ve planlama aşamaları üzerinde
çalışılan bu projelerin önümüzdeki
3 yıllık süreçte tamamlanarak
bölge ekonomisine kazandırılması
planlanıyor.
Rekabetçi Sektörler Programı,
yayıldığı geniş coğrafya ve
desteklediği farklı sektörlerle,
milyonlarca insanın hayatında yeni
bir pencere açıyor.

AB TÜRKİYE MALİ İŞBİRLİĞİ NEDİR?
Türkiye ve AB ilişkilerinin önemli bir boyutunu
da mali işbirliği oluşturuyor. 2007 yılından beri
bu işbirliği, Katılım Öncesi Yardım Aracı (IPA) adı
altında 7 yıllık bütçe dönemleriyle planlanıyor.
Bu süreçte Türkiye’ye sunulacak AB mali
yardımları 5 bileşen altında ülkemizin öncelikli

Adıyaman, Mardin ve Kars’ta
hayata geçirilmesi planlanan
turizm altyapı projeleriyle bu
bölgelerin 10 bin yıllık tarihi
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kalkınma hedeflerine uygun olarak kullanılıyor.
Geçiş Dönemi Desteği ve Kurumsal Yapılanma;
Bölgesel ve Sınır Ötesi işbirliği; Bölgesel
Kalkınma; İnsan Kaynaklarını Geliştirme ve
Kırsal Kalkınma bileşenleri farklı kurumlar

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

tarafından farklı alt başlıklarda
İVMEyürütülüyor.
DERGİSİ
9
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Arım Balım Peteğim Projesi,
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa
Birliği ortaklığında yürütülen
Rekabetçi Sektörler Programı çatısı
altında hayata geçiriliyor.

Proje sektördeki hangi
sorunları çözecek?
Arı ürünleri ihracatı için
olmazsa olmaz “kalite
belgesi” verilecek: Proje
kapsamında uluslararası
akreditasyona sahip Test
ve Analiz Laboratuvarları
kurulacak. Hijyen ve kalite
standartlarını sağlayan bal ve
bal ürünleri için uluslararası
geçerliliği olan kalite belgesi
verilecek. Kalitesi tescillenmiş

ARIM, BALIM, PETEĞİM
PROJESİ

bölge ürünlerinin hem yurt
içi hem yurt dışı piyasalara
pazarlanması ve pazar
paylarının artırılması için strateji
geliştirme çalışmaları yapılacak.
AR-GE çalışmaları yapılacak:
Üretim, işleme ve analiz merkezi
aracılığıyla üretim teknikleri,
bal analiz metotları, ürün

“ARIM BALIM PETEĞİM” PROJESİ TÜRKİYE’Yİ BAL İHRACATINDA İLK
SIRALARA TAŞIMAYI HEDEFLİYOR!

T

ürkiye, yılık 94 bin
ton bal üretimiyle
Çin’in ardından
dünyanın en önemli ikinci
bal üreticisi konumunda.
Ancak dünya bal ihracatı
listesinde bu güçlü
konumunu koruyamayarak,
18. sırada yer alıyor. Türkiye,
kovan başına üretilen bal ile
verimlilik açısından da dünya
ortalamasının çok altında
kalıyor. Dolayısıyla eldeki
ciddi ekonomik araç – bal
üretimi – tam kapasiteyle
ve standartlara uygun
kullanılamıyor.

çeşitlendirmeleri ve kovan
başına bal verimliliğin artırılması
gibi konularda araştırma
ve geliştirme çalışmaları

üzere, arıcılığa uygun pek çok

IPA Devrede: Bal
üreticisine 9 Milyon 355
Bin Avroluk yatırım yolda!

bölgesi, iklimi, bal verimi yüksek

İşte bu noktada Ordu Valiliği

Arı ürünleri için işleme,

bitki örtüsü, hiçbir yerde olmayan

bölge bal üretimi ve ihracatına

paketleme ve geçici depolama

yeni bir yön çizecek büyük

tesisi inşa edilecek: Arı

kapsamlı bir projeye imza attı.

ürünlerinin çeşitlendirilmesi

Bal Deyip Geçme!
Türkiye’nin başta Karadeniz olmak

arı çeşitliliği, hatta arı türleri
mevcut. Arıcılığın özellikle gelir
seviyesi düşük, orman içi veya
orman kenarlarında yer alan kırsal
kesimlere uygun bir geçim kaynağı
olduğu da düşünülürse, gerek
istihdam gerekse ekonomik açıdan

yürütülecek

ve tüketim talebine uygun
IPA kapsamındaki projeyle

çeşitli paketlemelerin yapılması

Türkiye’nin bal üretiminin üçte

sağlanacak. Bu sayede ürünlerin

birini sağlayan Ordu’da üretim,

pazar payları artacak.

depolama ve pazarlama
için yenilikçi bir yaklaşımla

6 ilde Danışma ve Temas

teknolojinin ağırlıklı olarak

Noktaları kurulacak: Böylece

kullanıldığı büyük bir tesis

bir ekonomik kazanca döndürmek

KOBİ’ler hem sorunlarına

kurulacak. Bu tesisten ülke

cevapları daha kolay alabilecek

sanıldığı kadar zor değil, ancak

genelindeki tüm sektör

hem de kendi imkânlarıyla elde

mali açıdan külfeti yüksek.

temsilcileri yararlanabilecek.

edemeyecekleri fırsatlara daha

önemi daha iyi anlaşılıyor. Aslında
bu verimli kaynağı sektör için ciddi

çabuk ulaşabilecekler.
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HATAY’IN EL YAPIMI
KLASİK MOBİLYALARI

Tarihi, kültürü ve mutfağıyla tanıdığımız Hatay’ın önemli özelliklerinden biri de el
yapımı klasik mobilyacılık sektöründe yüzyıllardır yer alması. 1500 mobilya üreticisi, 6
bin çalışanı ile Hatay’dan çıkma el yapımı klasik mobilya, Türkiye’de ve komşu ülkelerde
rağbet görmeye devam ediyor. Ancak Hatay da mobilyacılık sektöründeki temel üç
sorunla karşı karşıya: Markalaşma, tasarım ve AR-GE yatırımı.

T

ürkiye’deki mobilyacılık sektörü, diğer
sektörlere göre hem daha eski hem
de devamlılık gösteren iş kollarının
başında geliyor. Dünya sıralamasında 16.
olan Türkiye, buna rağmen mobilya ihracatı
yapan ülkeler arasında 21. sırada yer alıyor1.
10 yıl içinde Türkiye, dünya mobilya üreticileri
arasında ilk 10’da yer almayı hedefliyor.

“Hand Made in Hatay” projesi
Markalaşma yolunda önemli bir
adım
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, KOBİ
ağırlıklı olarak yürütülen bu sektörün
üretim kalite ve kapasitesini geliştirmek,
uluslararası pazarlarda rekabet gücünü
arttırmak, markalaşmayı ve yeni tasarımların
geliştirilmesini sağlamak için IPA’dan
yararlanarak önemli bir proje oluşturdu.
Antakya Ticaret ve Sanayi Odası, Hatay
Büyükşehir Belediyesi, Doğu Akdeniz
Kalkınma Ajansı, Küçük Sanayi Sitesi, Hatay
Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ve Antakya
Marangozlar ve Hızarcılar Odası ortaklığında
hayata geçirilen Hand Made in Hatay Projesi,
Türkiye Cumhuriyeti ile Avrupa Birliğinin
ortak finansmanıyla yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı kapsamında yaklaşık 7
Milyon Avro bütçeyle destekleniyor.

Hatay’da kurulacak ortak üretim
tesisi tüm KOBİ’lere açık
Proje kapsamında kurulacak ortak mobilya
üretim tesisi ile el yapımı mobilya üreticileri
tek başlarına sahip olamadıkları ileri teknoloji
1 TOBB 2012 Mobilya Sektörü Araştırması
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ve kapasiteye sahip makina ve ekipmanı
kullanma şansına kavuşacak. İleri teknoloji
ve kapasiteye sahip çeşitli makinelerin yer
alacağı tesiste KOBİ’ler ürünlerini daha
kaliteli ve rekabet edebilecek seviyede
üretebilecekler.
Eğitim merkezi görevini de görecek
olan bu tesis, ayrıca KOBİ’lerin kurumsal
ve işlevsel kapasitelerini geliştirmek,
iyileştirmek ve desteklemek için
danışmanlık ve eğitim hizmeti de
verecek. Klasik mobilya üreten KOBİ’lerin
markalaşmalarına katkı sağlamak üzere,
bu merkez aynı zamanda, hem ulusal
hem de uluslararası düzeyde tanıtım
faaliyetleri gerçekleştirip KOBİ’lerin iş
hacminin artmasına katkı sunacak. Bu da
hatırı sayılır büyüklükteki klasik mobilya
pazarına sahip Suriye ve birçok Ortadoğu
ülkesindeki yatırımcıların Türk girişimciler
ile ortak yatırım yapmasına imkân
verecektir.
Kurulacak olan tesis aracılığıyla iş hacmi
ve ticari faaliyeti gelişmiş mobilya
sektörü, aynı zamanda tedarik ve nakliye
gibi sektörlerin de ticari kapasitelerinin
gelişmesine katkıda bulunacak.
Mobilyacılık Ortak Üretim Tesisi hizmet
vermeye başladığında, mobilya üreten
KOBİ’ler, nakliyeciler, ihracatçılar ve orman
tabanlı sanayi sektörü gibi birçok sektörde
yer alan işletmeler için yeni iş fırsatları
doğmuş olacak. Böylece Hatay halkı için
istihdam olanakları artarak, bölgenin
sosyal ve ekonomik kalkınmasına katkı
sağlanacak.
Fotoğraf: Çağrı Öner
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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TEKNOLOJİ
TRANSFERİNİ
HIZLANDIRMA
FONU PROJESİ
TEKNOLOJİYLE AVRUPA YOLUNDA
Sadece günlük yaşam ve iş dünyasının vazgeçilmez bir
parçası olmakla kalmayıp, günümüzde iletişimden finansa,
lojistikten eğitime her işin temelinde yer alan teknolojinin
arka planında, büyük bütçeler, uzmanlıklar ve harcanan
uzun zamanlar bulunuyor. Ülkelerin ve insanların yaşam
standartlarının, teknolojinin üretim ve tüketim hızına bağlı
olması, bu alanda yapılan çalışmaların önemini kanıtlıyor.

T

ürkiye’de teknoloji üretim
çalışmalarını hızlandırmayı
hedefleyen üniversiteler,
araştırma ve geliştirme şirketleri,
teknoloji transfer merkezleri ve sivil
toplum örgütleri gereken bütçeyi
bulmakta sıkıntı yaşayabiliyor.
Yatırımcı bulamayan projeler
piyasaya ulaşamıyor ve teknoloji
alanında gelişemeyen sektörler
ise hem Türkiye hem de Dünya
piyasalarında rekabet gücünü
yitiriyor.

Türkiye’de teknoloji üretimini

Teknoloji üretimine Avrupa
Birliği ivmesi

bir fon oluşturacak olan Proje,

Avrupa Yatırım Fonu tarafından
geliştirilen ve nihai yararlanıcısı
TÜBİTAK olan Teknoloji Transferini
Hızlandırma Fonu Projesi,
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üst seviyelere çıkarmayı ve bu
teknolojinin ticarileştirilebilmesini
hedefliyor. Bu amaçla oluşturulan
fon, hem teknoloji alanında

Türkiye’de ilk defa bu büyüklükte

faaliyet göstermeyi planlayan

bir fon ile desteklenecek olan

girişimcileri teşvik etmeyi hem

teknoloji üreticileri ve girişimcileri,

de mevcut teknoloji üretim ve
dağıtım kurumlarını finansal açıdan
desteklemeyi amaçlıyor. Avrupa
Birliği tarafından 25.9 milyon Avro,
ulusal katkıdan ise 4,6 milyon Avro
destek alarak 30.5 milyon Avroluk
teknolojinin ticarileştirilmesini; yani
kurumlarda üretilen ileri teknolojinin
en hızlı şekilde diğer sektörlerde
kullanılır hale gelmesini sağlayacak.
Avrupa Birliği öncülüğünde

çalışmalarına yatırımcı aramak
için zaman kaybetmeden Avrupa
standartlarında üretim için ivme
kazanmış olacaklar.

Her bölgeye ulaşan yatırım
Teknoloji alanında girişimciliği
geliştirmeyi amaçlayan Proje,
oluşturulacak fondan 30 yenilikçi
KOBİ’ye doğrudan yatırım
yapacak. 41 aylık bir süreci
kapsayan ve her adımda şeffaf

ve adil değerlendirmeyi ilke
edinen Teknoloji Transferini
Hızlandırma Fonu Projesi, tüm
Türkiye’ye ulaşmayı hedeflerken
özellikle gelir seviyesi Türkiye
ortalamasının altında olan
bölgelerde yoğunlaşarak (30
yenilikçi firmanın 15’i hedef
bölgeden olacak) yatırım gerektiren
ileri teknoloji çalışmalarına destek
olacak. Sadece girişimcilerin değil
aynı zamanda akademisyenlerin,
araştırma merkezlerinin, bağımsız
araştırmacıların, üniversitelerin,
teknoloji transfer ofislerinin ve
kuluçka merkezlerinin de Teknoloji

Transferini Hızlandırma Fonu’ndan
faydalanması öngörülüyor. Teknoloji
üretim çalışmalarını sürdüren
üniversite, teknoloji transfer ofisleri
ve sivil toplum kuruluşlarının
da kapasitelerini geliştirmeyi
hedefleyen Proje kapsamında bu
alanda öncülük rolü üstlenebilecek
üniversiteler ile doğrudan çalışmalar
yürütülecek.

Teknoloji için AB-TürkiyeÖzel sektör işbirliği
Proje, Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti ortaklığında
desteklenen ve Bilim, Sanayi ve

Teknoloji Bakanlığı tarafından
yürütülen Rekabetçi Sektörler
Programı çatısı altında hayata
geçiriliyor. Bölgeler arasındaki
rekabet gücü farklılıklarını azaltmayı
amaçlayan Rekabetçi Sektörler
Programı teknoloji üreten kurumlar
ve özel sektör kuruluşlarını birbirine
bağlayan bir köprü olacak. Üretim
ve transfer alanında hızlanan ileri
teknoloji ile sürdürülebilir bir ticari
gelişimi başlatacak olan Proje,
teknoloji üreten kurumları ve
teknolojiyi satın alan şirketleri bir
arada kalkındıracak.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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SAMSUN’DA ULUSLARARASI
LOJİSTİK MERKEZİ KURULUYOR
TRACECA, Viking Treni Projesi, Kavkaz Tren Feri Projesi gibi uluslararası projelere ev sahipliği yapan Karadeniz’in
incisi Samsun, “lojistik sektörünün” vazgçilemez kalelerinden biridir. Bu sektör aynı zamanda hem kentin hem de
bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli yer tutuyor.

Orta Karadeniz Kalkınma
Ajansı, Samsun Valiliği, Samsun
Büyükşehir Belediyesi, Tekkeköy
Belediyesi, Samsun Ticaret ve
Sanayi Odası, Samsun Ticaret
Borsası ve Samsun Merkez
Organize Sanayi Bölgesi “Samsun
Lojistik Merkezi” Projesini
geliştirdi.

D

ört farklı ulaşım yapısını
– denizyolu, havayolu,
karayolu ve demiryolu- ve
5 tane Organize Sanayi Bölgesini
içinde barındıran Samsun,
uluslararası öneminin yanı sıra
Türkiye’nin kuzey-güney ve doğubatı eksenlerindeki yük koridorunun
da başlangıç noktası. Bu şehir
Ortadoğu, Orta Asya ve Kafkas
ülkelerinde yaşayan yaklaşık 400
milyon insan için de ithalat ve
ihracat kapısı olma potansiyelini
barındırıyor.

672 dönümlük alan, 45
milyon Avroluk destek
Samsun’un mevcut altyapısını
ve potansiyelini değerlendiren
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45 Milyon Avroluk AB –
Türkiye ortak mali desteği ile
yola çıkan proje, Samsun’u
uluslararası bir lojistik merkez
yapmayı amaçlıyor. Tüm alternatif
yolların kesiştiği Tekkeköy’de
yapılandırılacak olan merkez,
bölgede yer alan firmalara lojistik
depo imkânı sağlayarak, bölgesel
rekabet edebilirliği de destekliyor.

teknolojilerini güçlendirerek rekabet

MARDİN’DE SÜRDÜREBİLİR
TURİZM PROJESİ

Mardin, M.Ö 4500 yıllarından bugüne uzanan tarihi, ev sahipliği yaptığı birçok medeniyetin günümüze
kadar korunan kültürel mirası ve inanç turizmiyle sadece Türkiye’nin değil, dünyanın ilgisini çeken bir kent.
Şehrin altyapısı, yıllardır pek çok AB projesi ve ulusal yatırımlarla destekleniyor ve tanıtım konusunda ciddi
çalışmalar yürütülüyor. Her geçen yıl Mardin’i ziyaret eden turist sayısı artsa da, bu sayı Mardin’e eşdeğer
diğer kentlerin turizmden elde ettiği ekonomik katkıyla karşılaştırıldığında çok geride kalıyor.

edebilirliklerini artıracaklar. Bu proje
aynı zamanda yaklaşık 2 bin kişiye iş
olanağı sağlayarak bölge halkına da

Turizme 9 milyon Avroluk yatırım

ekonomik anlamda destek verecek.

Mardin Valiliği, turizmin Mardin’in ekonomik ve sosyal
gelişimini sağlayacak önemli sektörlerden biri olduğu
düşüncesinden yola çıkarak bir proje geliştirdi. Bilim,
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın yürüttüğü Rekabetçi
Sektörler Programının öncelikleri arasına giren Mardin
Sürdürülebilir Turizm Projesi yaklaşık 9 milyon Avroluk
mali yardımla destekleniyor. Turizm sektöründe
rekabetçiliği ve bunun getireceği ekonomik avantajları
artırmayı amaçlayan projeyle:

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programı tarafından
desteklenen Samsun Lojistik Merkezi
Projesi, lojistik merkezi için ihtiyaç
duyulan ekipmanı Merkezden
yararlanmak isteyen şirketlerin ve
KOBİ’lerin kullanımına sunacak.





Etkin bir yönetişim modeli aracılığıyla, proje
tamamlandığında eylem planında öngörülen
faaliyetlerin devamı için yerel paydaşlara devir
teslim yapılacak



Mardin sit alanı içerisinde bulunan 1. Cadde’nin
kuzey ve güney taraflarında bulunan dükkân
cepheleri renove edilerek fiziksel turizm altyapısı
iyileştirilecek.

Rekabet edebilirliğe destek,
2 bin kişiye istihdam
Proje ile birlikte başta girişimciler
olmak üzere toptancılar, tüccarlar,
esnaf ve KOBİ’ler Lojistik Merkez’deki
depolama tesisleri, yükleme
boşaltma alanları, sosyal tesisler
ve idari binalardan yararlanacaklar.
Bu hizmet sayesinde bölgedeki
KOBİ’ler katma değerlerini
ve dağıtım sektöründeki

Turizmin gelişmesi için hazırlanan
sürdürülebilirlik stratejisi ve eylem planı
kapsamında gerçekleştirilecek uygulamalar
aracılığıyla Mardin’de turizm sektörünün rekabet
gücü iyileştirilecek.

Mardin markalaşıyor, turizm hizmet kalitesi artıyor
Özellikle kültür ve inanç turizmi alanında rekabet
gücüne sahip olan Mardin’de turizmin çeşitlendirilerek

geliştirilmesi, bu gelişimin tanıtım stratejisi çerçevesinde
duyurulması, Mardin’in ihtiyacı olan markalaşmayı da
beraberinde getirecek.
Proje kapsamında kentteki turizm işletmelerine başta
gıda üretimi ve servis becerileri olmak üzere çeşitli
konularda eğitimler verilecek. Restoran işletmeleri, otel
tur operatörleri, tur rehberleri ve turizm enformasyon
memurlarına yönelik hizmet kalitesini artıran eğitimler
düzenlenecek. Mardin’in fiziksel turizm altyapısının da
iyileştirileceği proje kapsamda; sit alanı içinde yer alan
tarihi 1. Cadde üzerinde bulunan binaların dış cepheleri
iyileştirilecek ve cadde boyunca standart tabela, kepenk
ve tente sistemleri uygulaması yapılacak.

Mardin’in Unesco kültür mirası listesine
başvurusunun önü açılıyor
“Tüm insanlığın ortak mirası olarak kabul edilen
değerleri ortak bir geçmiş olarak benimsemek, tanıtmak
ve gelecek nesillere bu mirası aktarmak” için oluşturulan
UNESCO kültür mirası listesine girebilen kentler, gerek
yerli gerekse yabancı turistlerin ve tur operatörlerinin
ilgisini çekmekte ve sürdürebilir turizm için önemli bir
araç haline gelmektedir.
Mardin Valiliği UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne
başvurusunu gerçekleştirmek için çalışıyor. Sürdürebilir
Turizm Projesi de ildeki bu çalışmaların bir adımı olarak
hayata geçiriliyor.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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KARADENİZ ÇAYI
DÜNYA PAZARINA
ÇIKMAK İÇİN
KOLLARI SIVADI
Fotoğraf: Çağrı Öner
Çay, Türkiye’de ve dünyada sudan sonra en popüler içecek. Dünyadaki üretim sıralamasına bakıldığında ise
Çin bir numarada yer alırken, Türkiye 77 bin hektarlık alanda yaptığı üretimle 6. Sırada yer alıyor. Ancak Türkiye
bu üretiminin çoğunluğunu iç piyasaya sürüyor. Diğer bir deyişle Doğu Karadeniz Bölgesinin kilit sektörü olan
çay, dünya pazarında beklenen noktada değil. Bu durum gerek Türkiye’nin gerekse bölgesel kalkınmanın
önünde aşılması gereken önemli engellerden birini oluşturuyor.

Amaç: Çay sektörünün
rekabet gücünü, verimliliğini,
kalitesini artırmak ve dünya
pazarına girmek

T

18

ürk çayının dünya pazarında

ve koordinasyonun artırılması
sayılabilir. İşte bu adımları harekete
geçirecek olan proje, yine çayın
başkenti olarak bilinen Rize’den
geldi.

söz sahibi olması yönünde

arasında; çay sektörünün rekabet

Çay için yaklaşık 10 milyon
Avroluk yatırım yolda

gücü ve kalitesinin artırılması, bu

Rize Ticaret ve Sanayi Odası ve Rize

konuda sürdürebilirliğin sağlanması

Ticaret Borsası, çay sektörüne ilişkin

ve sektördeki aktörler arası işbirliği

problemleri ortadan kaldırmak,

atılacak önemli adımlar
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çay ve çay ürünlerinin kalite
ve kontrolünü daha sağlıklı bir
biçimde yapmak ve ürün geliştirme
faaliyetlerine katkı sağlamak için çay
işleme ve paketleme tesisi kuruyor.
Proje kapsamında kurulacak tesis
tüm KOBİ’lerin ortak kullanımına
açık olacak. “Rize Çay Araştırma
ve Uygulama Merkezi” Projesi,
Türkiye Cumhuriyeti ile AB’nin ortak
finansmanı çerçevesinde yaklaşık 10
Milyon Avro ile destekleniyor.

Rekabetçi Sektörler Programı

Tescilli Rize çayı

kapsamında 36 ay sürecek olan

Rize Çay Araştırma ve Uygulama
Merkezi Projesi, yeni teknoloji
ve araştırma yöntemlerinin
uygulanmasıyla KOBİ’lerin rekabet
güçlerini özellikle kalite ve ürün
standartları açısından artıracak.

proje, KOBİ’lere AR-GE ve inovasyon
konularında önemli altyapı katkısı
verecek.

Kurulacak olan tesis 5
üniteden oluşacak:
1. Siyah çay fabrikası
2. Yeşil çay fabrikası
3. Organik çay fabrikası
4. Çay paketleme fabrikası
5. Yeni teknolojilerle geliştirilmiş bir
çay laboratuvarı

Merkez ile üretim maliyetleri
düşürülürken verimliliğin de
yükselmesi sağlanacak. KOBİ’ler yeni
üretim teknikleriyle çalışmalarına
devam edecekler. Özellikle
paketleme sistemine sahip olmayan
çay üreticileri, çay paketleme tesisini
kullanabilecekler.
Proje sayesinde Rize çayının
markalaşması için yurt içi ve yurt
dışına tanıtımı yapılırken, KOBİ’lerin

pazara girişlerindeki sıkıntılarını
çözümüne yönelik danışmanlık ve
eğitim hizmetleri de verilecek.

Çayın dünya pazarına
açılması için yeni tatlar da
devreye girecek
Kurulacak olan merkezde yapılacak
araştırmalar ile Rize çayı yanında,
dünya pazarlarından ülkelerin talep
ettiği farklı çay çeşitleri de tespit
edilecek. Bu sayede teknolojisi
yüksek üretim teknikleri ile farklı
tatlarda çay çeşitleri yetiştirilip ürün
çeşitliliğinin sağlanması planlanıyor.
Böylesi bir çeşitlendirme, yurt içi ve
yurt dışı pazarlarda da Türk çayının
daha geniş yelpazede yer edinme
şansını kuvvetlendiriyor.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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ve tanınır kılınmasına destek
olacak kimlik oluşturma çalışmaları
gerçekleştirildi. Oluşturulan
bu yeni kimliğin tüm aktörler
tarafından planlı ve sürekli bir
şekilde kullanılmasını sağlayacak
bir Rehber Kitapçık hazırlandı.

REKABETÇİ SEKTÖRLER
PROGRAMINDAN HABERLER

REKABETÇİ SEKTÖRLER
PROGRAMI KAMUOYUNA
TANITILIYOR

B

akanlığımız tarafından
yürütülen Rekabetçi
Sektörler Programının,
kamuoyunda bilinirliğinin artması,
bölge ekonomisine verdiği
destek ve katkının tanınması
ve elde edilen sonuçlardan
daha fazla üretici ve işletmenin
faydalanmasını sağlamak üzere bir
Tanıtım Projesi başladı.
Rekabetçi Sektörler Programı
Tanıtım Projesi, Ağustos
2013’te uygulamaya geçti.
Proje kapsamında öncelikle
Programın bir şemsiye kimlik
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olarak benimsenmesine yönelik
aktiviteler gerçekleştirildi. Ayrıca
programın tüm aktörleri tarafından
kamuoyuna tutarlı, planlı ve
düzenli iletişim ve bilgilendirme
akışının sağlanması için çalışmalar
başlatıldı.
Tanıtım projesi, Ağustos 2016
tarihine kadar 4 ana başlık
altında bir dizi tanıtım ve
iletişim çalışmasına sahne
olacak. Görünürlük, Tanıtım
ve İmaj Oluşturma Aktiviteleri
ana başlığı altında yürütülen
çalışmalarla, öncelikle iletişim ve
tanıtımın tutarlı ve etkin kılınması
için, operasyonel programı
kamuoyunda daha kolay anlaşılır

Bu ana başlık altında aynı
zamanda, iletişim ve görünürlük
çalışmalarında kullanılacak görsel,
işitsel materyallerin üretilmesi
de yer alıyor. Yine, bilinirlik
çalışmalarının bir parçası olarak,
projenin 3 yıllık uygulama sürecine
yayılacak büyük çaplı tanıtım
etkinlikleriyle proje aktörleri
arasında bir iletişim ağı kurulması
ve iş dünyasından kamuoyuna
birçok kişinin program kapsamında
elde edilen sonuçlardan haberdar
edilmesi sağlanacak. Girişimci
bölgeler yarışması ve fotoğraf
sergileri gibi etkinliklerin yer
aldığı bu çalışmalarla kamuoyuna
AB-Türkiye mali işbirliğinin
somut sonuçlarının tanıtılması
ve kamuoyu desteğinin alınması
planlanıyor.
Rekabetçi Sektörler Programı
Tanıtım Projesinin bir diğer
çalışma alanı da, program altında
önümüzdeki dönemde verilecek
mali desteğin, bu destekten
yararlanabilecek tüm kurum ve
kuruluşlara doğru yöntemlerle
doğru zamanda anlatılmasını
sağlayacak bir dizi etkinlik
düzenlenmesidir.
Diğer önemli bir tanıtım
faaliyeti de medya ilişkilerinin
güçlendirilmesiyle gerçekleşecek.
Oluşturulacak medya iletişim veri
tabanıyla, Rekabetçi Sektörler
Programının kamuoyuna
ulaştırılmasında etkili bir rol
oynayabilecek basın mensuplarına

ulaşılması ve desteklerinin alınması
hedefleniyor. Aynı zamanda proje
sahalarına düzenlenecek basın
gezileriyle, bu bilgi akışının daha
etkin ve kapsamlı yapılması da
planlanıyor.
Tanıtım projesinin bir diğer önemli
hedefi de, programın yürütücü
kurumu olan Bakanlığımız, AB
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
bünyesinde, tanıtım ve
iletişim faaliyetlerinin
sürdürülebilir ve
etkin kılınması için
gerçekleştirilecek kapasite
geliştirme ve altyapı
çalışmalarıdır.

kendisinin hem de program
tarafından desteklenen projelerin
etkisini artırmak amacıyla bir
şemsiye marka olarak geliştirildi.
Şemsiye marka, birden fazla
ancak birbiriyle ilişkili ürün veya
hizmetler için kullanılan üst
markaya verilen isimdir. Aile
markası olarak da bilinen şemsiye
marka yaklaşımının arkasındaki

REKABETÇİ SEKTÖRLER
PROGRAMI YENİ KİMLİĞİ
HAZIRLANDI

R

ekabetçi Sektörler
Programı Tanıtım
Projesi uzman ekibi
tarafından gerçekleştirilen
çalışmaların ilk adımı
olarak programa yeni
bir kimlik kazandırıldı.
Avrupa Birliği ve Türkiye
Cumhuriyeti’nin bu büyük
çaplı ortaklığını yansıtan
ve Türkiye’de ekonomik ve
sosyal kalkınma yolunda
verilen desteği vurgulayan
yeni kimliğinde, daha önce
Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı
olarak bilinen bu ortaklığın
adı, Rekabetçi Sektörler
Programı olarak değiştirildi.
Kimlik çalışmasının bir
parçası olarak programa
yeni bir imaj kazandıracak
logo ve slogan belirlendi.
Operasyonel Programın
markası, hem programın
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
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Operasyonel Program doğrudan
bireylere mali destek sağlamasa
da desteklenen projeler ve
faydalanıcı kuruluşlar aracılığıyla
milyonlarca insanın hayatını
etkiliyor. Bu nedenle, slogan
da, bu yüksek etkiyi yansıtmak
üzere, bireylerin programa ilgi
duymalarını sağlamak ve onları
faydalanabilecekleri doğru
kanallara yönlendirmek için
geliştirildi.
Türkçe: KATIL, REKABET ET,
BÜYÜ
İngilizce: JOIN, COMPETE, GROW

LOGO
ana fikir, aynı markayı
taşıyan tüm ürün
ve hizmetlerin
görünürlüğünü ve
bilinirliğini artırmak
ve böylelikle
hedef kitlede daha
fazla farkındalık
yaratmaktır. Ayrıca,
şemsiye marka
kullanarak hedef
kitleye iletilen
konsept, söz konusu
marka adını taşıyan
her ürün veya
hizmetin aynı yüksek
kalite standartlarına
göre üretildiğine
işaret eder ve
böylelikle güven ve
saygı tesis edilmesi
sağlanır.
Rekabetçi
Sektörler Programı
şemsiye kimliği de
desteklenen tüm
projelerin hedef
kitleye ulaştırılması
sürecinde tutarlılığın
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sağlanması ve kamuoyunda daha
büyük etki ve ilgi uyandırması
amacıyla geliştirildi.

İSİM
Operasyonel Programın yeni
ismi tüm tanıtım, görünürlük ve
bilgilendirme materyallerinde
kullanılmak üzere aşağıdaki gibi
belirlendi:
Türkçe: REKABETÇİ SEKTÖRLER
PROGRAMI
İngilizce: COMPETITIVE SECTORS
PROGRAMME

Rekabetçi Sektörler Programı
logosu, üst kısımda birbirine
yaklaşan iki eğriden oluşuyor. Bu
simge, rekabet eden taraflar için
rekabetçiliğin gücünü temsil eder.
Bu bağlamda, simgesel olarak
temsil edilen rekabetçi taraflar
Türkiye ve AB olabileceği gibi
Türkiye’nin gelişmiş ve gelişmekte
olan bölgeleri de olabilir.
Bu iki eğri aynı zamanda bir yolu
andırır. Yol simgesi, ‘başarıya
giden yol’, ‘kalkınmaya/iyileşmeye/
büyümeye giden yol’ veya
‘fırsatlara doğru yolculuk’ gibi
fikirleri ön plana çıkarır.

Logodaki lacivert fon, programın
Avrupa boyutunu temsil
etmektedir.
Operasyonel Programın logosu
her zaman AB - Türkiye İşbirliği
logosuyla birlikte kullanılmak
üzere tasarlanmıştır.

İLETİŞİM VE GÖRÜNÜRLÜK
GÜNLERİ DÜZENLENDİ

R

ekabetçi Sektörler
Programının yeni kimliğinin,
tüm aktörler tarafından
tutarlı bir şekilde kullanılması,
kamuoyuna program ve
kazanımları hakkında belirli
mesajların, planlı ve stratejik olarak
verilmesini sağlamak üzere bir
Rehber Kitapçık geliştirildi.
Bu Rehber Kitapçıkta AB
Görünürlük kuralları ve Rekabetçi
Sektörler Programı kimliğinin
tanıtıldığı ve proje sahipleri
tarafından kullanılabilecek tanıtım
ve görünürlük malzemelerinin
hazır şablonları sunuldu. Rehber
Kitapçığın tanıtılması amacıyla
da, 5 ilde tüm proje sahiplerinin
katılımına açık İletişim ve
Görünürlük günleri düzenlendi.
Gaziantep, Samsun, Erzurum, Van
ve Malatya’da geçtiğimiz Mayıs

ayı içerisinde düzenlenen bu
toplantılarda, katılımcılara ayrıca
stratejik iletişim planlaması, basın
ilişkileri, kampanya düzenleme,
görünürlük ve iletişim araçlarını
kullanma konularında temel
bilgiler verildi.
Rekabetçi Sektörler Programı ana
kimliği altında, hedef bölgede
gerçekleştirilen 60’ın üzerinde
projeyle, farklı sektörlerde faaliyet
gösteren birçok işletme, daha
rekabetçi ve ekonomide daha
güçlü olma yolunda attığı bu
adımları kamuoyuna daha güçlü
bir şekilde anlatmak, elde ettikleri
sonuçları milyonlara daha etkili bir
şekilde duyurmak için çalışmalara
başladı.

SLOGAN
Operasyonel Programın logosunun
ve isminin yarattığı etkiyi
güçlendirebilmek ve programın
bilinirliğini artırmak amacıyla logo
ve isimle birlikte kullanılmak üzere
bir slogan geliştirildi.
‘Eyleme çağrı’ niteliğindeki bu
slogan, öncelikle hedef kitlede ilgi
uyandırmak ve programa dahil
olmaları konusunda onları teşvik
etmek üzere tasarlandı.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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1

5. Gaziantep Teknoparkının Araştırma ve
Teknolojik Altyapısının Geliştirilmesi Projesi
Gaziantep, Ankara
7.781.449€
6. Erciyes Teknopark Bölgesel İnovasyon
Merkezinin Kurulması Projesi
Kayseri, Yozgat
7.824.777€
7. Girişimci İşgücünü Çevreleyen Fırat Gökkuşağı
Projesi (FIRASET)
Elazığ
6.768.686€
8. Operasyonel Programın Tedbirlerinin Tanıtılması
Projesi
Ankara ve Hedef Bölge
3.932.353€
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12. Arım Balım Peteğim Projesi
Ordu
9.355.196€
13. Fındık Lisanslı Deposu ve Fındık Pazar Yeri
kurulması Projesi
Giresun
9.450.309€
14. Bayburt Doğal Taş Üretim ve Pazarlama Destek
Merkezi
Bayburt
9.274.568€
15. Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları
Projesi
12 NUTS II Bölgesi
51.157.894€
16. Gelişen 43 Anadolu Girişimz Sermayesi Fonu
12 NUTS II Bölgesi
16.300.000€
17. Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu
Türkiye
30.500.000€

3

1

2

1
1

3

2

2

2

1

K.maraş

3

3

2

6

1

5
1

1

4. 3 Adet İş Geliştirme Merkezinin Kurulması ve
Türkiye’deki İş Geliştirme Merkezleri Arasında Bir
Network Oluşturulması Projesi
Kastamonu, Malatya, Tokat
9.810.292€

11. Küçük Sanayicilerin Büyük Ortaklığı Projesi
Tokat
9.287.023€

Gümüşhane

1

3
3. Teknik Yardım Projesi
21.764.120€

10. Rize Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi
Rize
9.957.370€

3

2. Kümelenme ile Ağ Oluşturma ve Bölgesel
İşbirliği için KOBİ’lerin Güçlendirilmesi Projesi
Samsun, Trabzon, Gaziantep, K.Maraş, Çorum
5.000.000€

9. Mardin’de Sürdürülebilir Turizm Projesi
Mardin
9.199.782€

Projelerimizin illere göre dağılımı

1. Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının
Genişletilmesi Projesi
Sivas, Antakya, Batman, Van
8.500.000€

5

1

1

1

1

1

2
1

3

Ağustos 2014 tarihi itibariyle Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında desteklenen 63 projenin 17’si
uygulama aşamasına geçti. 4 proje ise onay aşamasında bekliyor. Onay için bekleyen projelerin hepsi hedef
bölgede uygulanacak.

Projelerimizin illere göre dağılımı (bazı projeler birden fazla ilde uygulanmaktadır)yukarıdaki gibidir. Teknoloji Transferini Hızlandırma Fonu Projesi tüm
Türkiye’de uygulanacaktır.

3
2

3

1

PROJELERİMİZDEN HABERLER
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MARDİN – İTALYA TURİZM
KÖPRÜSÜ

M

imari, etnografik,
arkeolojik, tarihi ve
görsel değerleri ile
zamanın durduğu izlenimini
veren Güneydoğunun şiirsel
kentlerinden biri olan Mardin, aynı
zamanda Dünya Kültür Mirası aday

de katılımıyla 07-10 Nisan 2014
tarihleri arasında Matera’ya bir
çalışma ziyareti düzenlendi.
Dört gün süren Matera ziyaretinin
ilk gününde, arkeolojik eserlerin
restorasyonları üzerine Roma’ya
bir inceleme gezisi yapıldı ve
Kültürel Varlıkların Korunması
ve Restorasyon Çalışmaları

ORTAK KULLANIMA SUNULAN
DEV HİZMETLER

T

okat’ta yürütülen, Rekabetçi
Sektörler Programı - Küçük
Sanayicilerin Büyük
Ortaklığı Projesi kapsamında
Küçük Sanayi Sitesinde kurulacak İş
Merkezinin inşaat alanı yer teslim
töreni 15 Mart 2014 tarihinde
yapıldı.
Proje kapsamında makine
imalatçısı, mobilya imalatçısı ve
oto tamircisi küçük işletmelerin
kullanımına sunulacak bir
Ortak Kullanım Tesisi kurulması
planlanıyor. Tesisin yer teslim
töreninde konuşan Tokat Valisi

bölgeleri arasında yer alıyor. Öte
yandan İtalya, sınırları içerisinde
barındırdığı ve UNESCO’nun
Kültür Mirası ile taçlandırdığı
50 bölgesiyle, dünyanın en
zengin tarih ve kültür mirasına
sahip ülkesi olarak biliniyor. Bu
bölgelerden biri de, mimarisi ve
coğrafik dokusuyla Mardin iline
büyük benzerlik gösteren Matera
bölgesi. Tıpkı Mardin gibi tarihi
10 bin yıl öncesine uzanan bu
antik kentin tarihi mirasına sahip
çıkış öyküsü ise benzer bir yolda
ilerleyen kentler için bir örnek
teşkil ediyor.
Meslektaşlarının deneyimlerinden
faydalanmak ve kentteki turizm
yapılanmasını incelemek üzere,
Rekabetçi Sektörler ProgramıMardin Sürdürülebilir Turizm
Projesi kapsamında Mardin Valiliği
ve Kaymakamlığından temsilcilerin
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Uluslararası Merkezi (ICCROM)
temsilcileriyle görüşüldü.
Toplantıda çalışma ziyareti ekibi,
Mardin Valiliği tarafından kentsel
sit alanında yürütülen çalışmalar
ve Mardin’in UNESCO Dünya Kültür
Mirası Listesi adaylığı çalışmaları
konularında İtalyan ekibe bir
sunuş yaparak benzer deneyimlere
sahip İtalyan meslektaşlarıyla fikir
alışverişinde bulundu.

Çalışma gezisinin son ayağı
olan Matera ziyaretinde, Matera
Belediye Başkanı, Turizm Müdürü,
Ticaret Odası Başkanı ve Basilica
Üniversitesi temsilcileriyle
toplantı düzenlendi. Toplantılarda
katılımcılar; restorasyon
yöntemleri, sit alanı yönetimi ve
Matera UNESCO Dünya Kültür
Miras Alanının bölgesel ekonomik
kalkınma üzerindeki etkileri
konusunda detaylı bilgi aldılar.

Mustafa Taşkesen, Tokat’ta
göreve başladığında projenin
ihale aşamasında olduğunu
ve kendisine projeden
bahsedildiğinde açıkçası başta
iddialı bulduğunu, ancak proje
süresince Valilik olarak ellerinden
gelen tüm desteği vermekte kararlı
olduklarını da dile getirdi.
Projenin Türkiye’de alanında ilk
olduğunun altını çizen Taşkesen,
“Böyle bir projenin İlimizde
uygulanabilir olmasından ve bu
anlamda bizim de katkılarımızın
olmasından dolayı son derece
gururluyum ve ümitliyim. İnşallah
uygulamasını da göstererek
Tokat’ta bir araya gelerek bir

şeyler yapılabiliyor olduğunu da
göstermiş olacağız. O anlamda
da önemli. Temennim açılışında
da beraber olmak. Projemizin
kazasız belasız sonuca ulaşmasını
diliyorum” dedi.

KÜÇÜK SANAYİCİLERİN BÜYÜK ORTAKLIĞI PROJESİ
ORTAK KULLANIM ATÖLYELERİ
Mobilya Atölyesi: Atölyedeki makine ve ekipman parkı ile farklı tipte mobilya
(mutfak, çocuk odası ve yatak odası takımları), kapı, pencere doğramaları
işlenebilecek. Atölyede boyama ünitesi de bulunuyor.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı
Fehmi Çankaya ise konuşmasında
projenin bir hayalle üç yıl önce
başladığını söyledi. Projeden
bahseden Çankaya, şunları
kaydetti.

Makine Atölyesi: Tokat’ta 37 farklı makine üretiliyor. Makine Atölyesinin
tarım makinesi ağırlıklı çalışması planlanıyor. Atölyede metal işleme ve kesim
işlemleri de yapılabilecek.

“Ortak kullanım tesisinde
küçük işletmelerin kullanımına
sunulmak üzere mobilya atölyesi,
makine atölyesi ve metal analiz
laboratuvarı kurulacak. Ayrıca
tesisin çatısı altında arıza tespit
cihazları ünitesi ve mobil oto
arıza tespit aracı oluşturularak oto
tamircilerinin müşterilerine daha
hızlı hizmet vermeleri sağlanacak.”

Oto Arıza Tespit Sistemi: Bu sistem mobil ve sabit olmak üzere iki kısımdan
oluşuyor. Tesis bünyesinde yer alacak sabit sistem sayesinde egzoz ölçümü,
fren ayarları gibi hizmetler verilecek; mobil sistem ise bir araç içine eklenerek
kullanılacak ve bazı arıza testlerinin mobil olarak yapılması sağlanacak.

Mobilya ve makine ortak kullanım
atölyeleri, mobilya ve makine
imalatçısı küçük işletmelerin
makine parklarındaki eksiklikleri
tamamlayacak, dolayısıyla
üretim hız, verim ve kalitesini
arttıracak şekilde tasarlandı. Metal
Analiz Laboratuvarı ise makine
imalatçılarının ihtiyaç duyduğu
önemli test ve analizlerin hızlı
ve düşük maliyetli bir şekilde
yapılmasını sağlayarak küçük
işletmelerin rekabetçiliklerine
katkıda bulunacak. Bu yapının
kurulmasıyla, ilimizde faaliyet
gösteren küçük işletmelere
yönelik ortak kullanım altyapısı
oluşturulmuş olacak.
Proje dâhilinde işletmelere
yönelik KOBİ danışmanlığı
verilirken, kentte lokomotif görevi
üstlenebilecek 10 işletmeye
de sürekli ihracata yönelik
danışmanlık hizmeti sunulacak.
Proje sonuna kadar endüstri
mühendisi, makine mühendisi
ve mobilya tasarımcısı gibi
uzmanlar istihdam edilerek tüm

Metal Analiz Laboratuvarı: Laboratuvarda metal parçaların sertlik derecesi
gibi çeşitli niteliklerinin ölçülmesi gibi test ve analize yönelik hizmetler
verilecek.

Eğitim Salonu: Tesisin içinde oluşturulacak 20 kişilik bilgisayarlı eğitim
merkezinde teknik eğitimler verilecek.

işletmelerine rehberlik hizmeti
verilecek.
Programda Tokat Milletvekili Şükrü
Ayalan, Tokat eski Milletvekili
Orhan Ziya Diren, AB Türkiye
Delegesi Mustafa Fazlıoğlu da
proje ile ilgili konuşma yaptı.
Konuşmaların ardından atılan
imzalar ile proje kapsamında
hayata geçirilecek olan iş
merkezinin yer teslimi yapıldı.

GİRESUN’DA FINDIK ALTIN’A
DÖNÜŞÜYOR...

R

ekabetçi Sektörler Programı
– Fındık Lisanslı Deposu ve
Fındık Pazar Yeri kurulması
Projesi, Giresun Ticaret Borsası
tarafından 11-16 Haziran 2014
tarihlerinde düzenlenen fuarda
halka tanıtıldı.
Fındık üretiminde etkin aktörlerin
büyük ilgi gösterdiği fuarda
kurulan stantta dağıtılan ürünler
ve tanıtım malzemeleri aracılığıyla,
aralarında üreticiler, aracılar ve
ihracatçıların da yer aldığı geniş
kitlelere, proje hakkında bilgi
verildi.

Proje kapsamında Giresun’da inşa
edilecek Lisanslı
Fındık Deposu
ve Spot Borsası,
30 dönüm
arazi üzerine
kurulacak. Özel
depolama
sistemlerinin
yer alacağı
tesis sayesinde fındık üretimdeki
kaybın en aza indirilmesi için
üreticilere bir dizi hizmet
sunulacak. Bunlar arasında;


17 bin ton kapasiteli 24
adet çelik siloda azot gazı
altında depolama tesisi



Akredite Kalite Kontrol
Laboratuvarı



Seans salonu, idari kısımlar
ve konferans salonundan
oluşan geniş fonksiyonlu bir
Fındık Spot Borsa binası



Spot satış için ürün
bekleme yerlerinin yanı sıra
araç kantarı ve güvenlik
noktaları gibi yardımcı
tesisler yer alacak.
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PROJE GEZİ
YAZISI
Yazı: Yeşim Gözde Ersoy
Fotoğraflar: Çağrı Öner

R

ize’ye ulaşmak için

kentlerin biri bitmeden öteki

akşam 19:35 uçağıyla

başlar yol üstünde. Nerede

Ankara’dan Trabzon’a

Trabzon biter, nerede Rize başlar

yola çıktık. Ramazan ayı olması

anlamadan, yaklaşık 40 dakikalık

ve uçak saatinin tam iftara denk

bir yolculuktan sonra sokakları cıvıl

gelmesi nedeniyle belki uzun

cıvıl insan kaynayan kente vardık.

süredir ilk defa koltukları boş bir
uçakla seyahatimize başladık.
Havalanan uçağın tatlı telaşıysa,
oruçlu yolcuların iftarı hangi
şehrin semalarında yapacağı, buna
göre iftar saatinin tam olarak ne
olacağıydı. Telsiz görüşmeleri,
pilot anonsları sonucunda, uçak
saat 20:15 sularında Samsun
semalarında uçarken havada
iftar yapıldı, oruç tutan tutmayan
tüm yolcular, tam aynı saatte
sunulan ikramları yemeye
başlarken herkes birbirine ‘Allah
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Başka hiç bir yerde görmediğim,
kendine has tasarımlarıyla yayaları
hem geniş sahil yolu otobanından
karşıdan karşıya geçiren, hem
kentin yüksek caddelerine çıkaran
üst geçitleriyle dikkatimizi çekti
kent. Rizeliler sahil boyunca
uzanan çay bahçelerinde, ara
sokaklara yayılmış kahvehane
masalarında, şehrin merkezine
uzanan caddeleri doldurmuş,
Ramazan gecelerine yakışır şekilde
sokaklarda karşıladı bizi.

bu alanda biraz daha çalışmaya ihtiyaç olduğunu

çekimleri için düşündükleri mekânlar hakkında bize

gözlemledik.

bilgi veriyordu.

Sabahın ilk saatleriyle Çayeli’ne doğru yola çıktık.
Havanın bulutlanmaya başlamasıyla, yağmur gelir,
tek gün içinde tamamlamamız gereken çekimleri

Minibüsümüz bir sağa bir sola kıvranarak çetin
Karadeniz doğasının elverdiği yollardan geçerken, sanki
dev yeşil bir battaniyeyi ikiye ayırarak adeta doğanın
içinde yüzüyorduk. Dik bayırlar boyunca açık koyu

kabul etsin’ dileklerini iletiyordu.

Otelimize vardığımızdaysa, Kaçkar

engeller mi diye düşünürken, yarattığı doğal ışıkla

Bu özel deneyimin ardından

Dağları Milli Parkı gibi büyük bir

ziyaret edeceğimiz noktaların doğal güzelliğini ona

vardığımız Trabzon’da bizi

turizm cennetine de ev sahipliği

katlayacağını henüz bilmiyorduk.

proje ortaklarından Rize Ticaret

yapan bu kentin, turist ağırlama

Borsası yetkilileri karşıladı. Rize

konusunda sıkıntı yaşadığını fark

10-15 dakikalık bir yoldu sanırım, gözümü çevreden

merkezdeki otelimize doğru yola

ettik. Gece konakladığımız otel,

alamadığımdan fark edemeden Rize’nin doğu

çıktık. Karadeniz kentleri adeta

kentin az sayıdaki otelleri arasında

tarafında ilk durağımızda, Rize Ticaret Borsası Genel

Fotoğraf çekimleri için ilk durağımız olan Çayeli

elim sende oynayan çocuklar

en iyilerinden biri olsa da, kente

Koordinatörü Hasan Önder bize eşlik etmek üzere

Beyazsu mevkiinde, Kenan Çiftçi ve eşine ait ve

gibi dizilir sahil boyunca. Dağ

gelen turistlerin Rize deneyimlerini

aramıza katıldı. Araba yokuş yukarı dar köprülerden

bölgenin örnek bahçesi seçilen, ince ince işlenmiş bir el

eteğine yayılmış, denizi kucaklayan

daha sıcak kılabilmek için

ve yollardan geçerek ilerlerken Hasan Bey fotoğraf

halısını andıran çay tarlasına vardık.

tonlarda kilometrelerce uzanan çay tarlalarının içinde,
renkli renkli şapkalarıyla yeşilin arasına yayılmış minik
çiçekler gibi görünen çay üreticilerine bir an evvel
kavuşmak ve objektifimizle yarattıkları bu muhteşem
görüntüyü yakalamak için sabırsızlanıyorduk.
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mısır, kimi zaman kivi bazen de fasulye

hem de yerel televizyonlardan tanınan bir sima olması,

artıracak; Rize belki de Türk çayını dünya pazarlarında

gibi gündelik ihtiyaçlara yönelik ekim

böyle bir durumla hiç karşılaşmamamızda büyük rol

markalaştırmada etkin rol oynayacak üretim ve

yapılmıştı.

oynuyor.

paketleme yani arz sürecini görüntülemeye geliyor.

Çay yılda 3-4 kez hasat veren ve Mayıs

İnce bir köprüden geçerek, dik bayırların önüne

sonlarından Temmuz ortalarına kadar

ulaşıyoruz. Kafamızı kaldırıp baktığımızda toplanmış

toplanan bir bitki. Aslında görüntüsü

ve büyük bohçalara doldurulmuş çayların, tepe

büyük kentlerin düzenli parklarını

boyunca dizildiğini görüyoruz. Yukarı tırmanmak

çevreleyen şimşirleri andıran bu bitki

için kullanabileceğimiz ince patika yollara serpilmiş

yukarı doğru uzayarak mahsul veriyor.

rengarenk bohçalar yüzünden ufak bir mücadeleyle

Uzayan kısımları toplanıyor, iki-üç hafta

yaklaşıyoruz Lazca, Gürcüce, Türkçe kelimelerin

içinde tekrar uzayan bu üründen bir hasat

doldurduğu bahçelere. Sert dallarıyla, hoyratça

daha alınıyor.

yayılan bitki, komşularıyla arasına bir şey girmesini
istemezcesine kaplamış toprağı. “Yılanlara –

Yöre halkının fotoğraf objektifi

örümceklere dikkat edin” uyarısını aldığımız Hasan

karşısındaki doğallığının nedenini

Beyin bu sözleri ardından Çağrı’yla birbirimize bakıp

anlamamız çok uzun sürmüyor. Birçok

olduğumuz yerde kalıyoruz. Su yolu gibi dizilmiş çay

Yetmişli yaşlarının başında, Karadeniz insanına has ince

reklam filmi çekilmiş bölgede, hatta Kenan Amcanın

toplayanlar, yanlarına yığdıkları bohçaların

fiziği ve yüzündeki derin yaşanmışlık çizgileriyle bizi

örnek tarlasında. Çay toplama çekimleri sürerken,

arasında pek de yılanı böceği umursar

candan bir şekilde karşılayan, ömrünü çay üretimiyle

bakıyoruz Kenan amca kapmış dijital makinesini bize

görünmüyorlar gözümüze. Başımızı

geçirmiş ev sahibimiz Kenan Amca ve eşinin tatlı

katılıyor. “Siz bahçemi ben sizi anılarıma ekleyeyim”

kaldırıp yukarı baktığımızda tepe boyu

sohbetinde bulduk kendimizi. Bahçeyi özel bir şirkete

diyor.

ikili üçlü gruplarla, kafalarını kaldırmadan

üstlenmişler bakımını arazinin. Çay toplayacak yörenin

İkinci durağımız Fırtına Vadisi boyunca uzanan tarlalar

yapraklarını torbalarına dolduruyorlar. Ha

genç kızlarını çağırmak için, çay öbeklerinin arasından,

ve bu dik araziye yayılan, Çin’deki pirinç tarlalarında

gayret deyip dalıyoruz çalıların arasına.

genç bir enerjiyle tepeleri tırmanmasını seyrederken,

rastlayacağınız şapkalarıyla çay toplayan işçiler. Hem

Fonda yeşil; Karedeniz insanının yüzüne

bu yükseklikte yaşamanın insan bedenini nasıl dinç

sohbet etmek hem fotoğraf için izin almak istiyoruz.

yansıyan renkli neşeli yaşam felsefesiyle çay

tutabileceğine şahit oluyorduk.

Hasan bey, “bakalım, çoğu çok muhafazakardır

üretimini görüntüleme aşamamız sona eriyor. Bundan

pek yanaşmayabilir” diyor ama hem bölgede çay

sonraki durağımızda sıra, kurulacak Çay Araştırma

tarlalarında konuşulan Gürcüce ve Lazcaya hakimiyeti

ve Uygulama Merkeziyle, çay çeşitliliği ve kalitesini

alabildiğince uzanan çay sıralarının arasına kimi zaman

30
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bir iktisadi devlet kuruluşu olan ÇAYKUR’un yüzün
üzerinde toplama ve işleme fabrikası bulunuyor. Bu
fabrikalarda çay analizinden ürün tadımına, işlemeden
paketlemeye birçok işlem gerçekleştiriliyor. Proje
kapsamında kurulacak yeni Merkez bu işlemlerin son
teknoloji kullanılarak yapılmasını sağlarken, pazarlama
ve üretim süreçleri konusunda birçok çay üreticisine de
teknik destek ve eğitim imkanı sunacak. Bu Merkeze
neden ihtiyaç duyulduğunu, Rize çayının dünyada
rekabet gücünü artırmada nasıl etkili olacağını
göstermek için şu an ne tür uygulamalar olduğunu
fotoğraflamak üzere Rize’nin batısına doğru yola
çıkıyoruz.

ellerindeki özel makaslarla kestikleri çay

kiralamışlar ama yine de çocuk yetiştirir gibi özenle

Yörenin tüm alanları çay tarlalarıyla kaplıydı. Göz

Bölgede çay üreten birçok özel firmanın yanı sıra

Yol üzerinde büyük iş makinalarının çalışmaya başladığı
düzlük bir arazide duruyoruz. Çay tarlalarının ortasında
merkezi bir noktada yer alan bu 9.5 dönümlük
arazi projenin hayata geçirileceği saha. Hafriyat
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 1

31

çalışmaları başlayan sahaya yaptığımız

Tamamen makine kontrolüyle

coğrafyada nasıl bir ekonomik

konuşuyoruz. Her biri ayrı bir

bu kısa ziyarette arazi, inşaat çalışmaları

yürütülen bu sürecin bir sonraki

güç yarattığını daha iyi anlamış

hikaye, her biri bölgesine ayrı bir

ve merkezin genel yapısı hakkında bize

noktasıysa çay bükme ve kıvırma

oluyoruz.

değer katmak üzere tasarlanmış

bilgi veriliyor. İnşaatın çeşitli aşamalarını

bölümü. İçeriye girer girmez kesif

fotoğraflayarak bizimle paylaşmalarını rica

bir çay kokusuyla karşılaşıyoruz.

edip, tekrar yola koyuluyoruz.

Dev makinelerin içinde çaylar
bükülme işleminden geçerek

İlk ziyaret noktamız, özel bir şirketin çay

artık yeşil rengini kaybediyor,

laboratuvarları. Çayı rengi, suya karışma
oranları, kokusu ve tadına göre analiz

eğitilerek öncelikle dünya standartlarını yakalaması da

ediyorlar. Birkaç yıl önce gerçekleştirdikleri bir proje

hedefleniyor.

kapsamında, çay tadımında görev alacak uzmanlar
yetiştirdiklerini anlatıyorlar bize. Yöre için önemli bir
gelir kaynağı olan çayın tadımı görevi bölgede sıkça
tercih edilen önemli mesleklerden biri olma özelliğini
de taşıyor. Aslında yöre halkının, çayla doğup çayla
büyüdüğündendir belki, bu alanda İngilizlerin tabiriyle
zaten birer “natural” yani doğuştan bu mesleğin
gerektirdiği yeteneğe sahip insanlar olduğunu
öğreniyoruz. Bu yeteneğin üzerine standartlar gibi
teknik bilgileri de katınca, dünyanın her yerinde görev
alabilecek çay tadımcıları olarak yetiştirilmişler.

32

aşamasıysa fırınlama. Odaya
girdiğimizde yüksek ısıdan

çay laboratuvarı ise üyelerine hizmet veriyor. Kapıda

nefes alamayacağız korkusuna

ürünü teslim alıyorlar, ürün kodlanarak analizi yapılmak

kapılıyoruz.

üzere laboratuvar bölümüne geçiriliyor. Örneklerin
üzerinde üretici, yani borsa üyesinin hiç bir şekilde adı
yer almıyor. İşlemlerin tamamen tarafsız bir şekilde
gerçekleştirilmesi ve üreticinin ürününü doğru şekilde
tanıyabilmesi için böyle bir yöntem geliştirilmiş.
Toplam dört odadan oluşan laboratuvarda geleneksel
yöntemlerle analizler yapılıyor. Bu analizlerin daha
teknolojik bir yapıyla gerçekleştirileceği yeni merkezin
üreticiye verimliliği artırmak için daha etkili bir hizmet

ulaştığımız sınıflandırmalar, tahmin edeceğiniz gibi acı

sunacağını öğreniyoruz
Rize’deki son durağımız ise çay üretiminin tüm

Dünya standartlarında 100 gr’lık toz çayın suya

süreçlerini görüntüleyeceğimiz ÇAYKUR fabrikalarından

karışma oranı yüzde 32 civarındayken, Rize çayında

biri. Kamyonlara istiflenmiş yeşil yapraklar halindeki

bu oran oldukça düşük kalıyormuş. Bunun nedeninin

çaylar, yürüyen bantların üzerine özel bir aletin

üretim ve işlemeyle de alakalı olduğunu öğreniyoruz.

yardımıyla boşaltılıyor. Bu noktadan harmanlamaya

Kurulacak yeni merkezle üreticilerin bu konuda

taşınan çaylar, yeşil halleriyle yabancı otlardan ayrılıyor.
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bürünüyor. Üretimin sonraki

Rize Ticaret Borsası bünyesinde yer alan bir başka

Birlikte test ettik çayları. Bizim analizler sonucunda

– az acı – yumuşak – sert sıfatlarının ötesine geçemedi.

siyah çamurumsu bir görüntüye

Bol oksijen, yeşil ve mavinin
birbirine girdiği bir coğrafyada

verdiği yorgunlukla Trabzon’a
doğru yola çıkıyoruz. İçimizde
Karadeniz’in yeşili, Rekabetçi
Sektörler Programının
bölgeye katacağı değeri
düşünüyorum. Kenan
Amcanın dediği gibi Rize’yi
anılarımıza, fotoğraflarımızı
Program arşivine ekleyip

sonra fırınlanmış çayların son

Ankara’ya dönüyoruz. Yolda

elemesinin yapılacağı, içinden çay

Çağrı’yla bir sonraki fotoğraf

olmayan maddelerin temizlendiği

ziyaretimizi yapacağımız kenti

bölüme geçiyoruz. Temizlenen

ve projeyi konuşuyoruz. Kars’ın

çaylar daha sonra boyutlarına

Baltık mimarisiyle bezenmiş

göre torbalara ayrılıyor. Çayın bu

sokaklarındaki restorasyon

aşamadaki boyutu kalitesini de

çalışmalarını, Gaziantep

belirliyor ve tüketiciye yönelik

halı üretimini mükemmellik

paketlenmek üzere, başka bir

boyutuna taşıyacak merkezin

ÇAYKUR tesisine gönderiliyor.

kurulmasına sahne olacak

kapasitesi bulunan fabrikayı terk
ederken, bardağımıza gelen çayın,
doğanın cömert davrandığı bu

geçiriyoruz.

tepe bayır tırmanmanın

Hızlıca makinaları görüntüledikten

Günde 150 ton çay işleme

projelerin çekim takvimini gözden

projeyi, Sinop su ürünleri
depolama tesislerini,
Tokat’ta hizmete girecek
küçük işletmelere yönelik
ortak kullanım atölyesini
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