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SUNUŞ

R

ekabetçi Sektörler Programımızın kamuoyuna
tanıtımı, Programın öncelikleri, hedefleri ve
desteklenen projelerle elde edilen sonuçları
hakkında bilinirlik yaratılması için 2013 Ağustos ayında
başlayan projemizin sonuna geldik. Bizler gibi sizlerin
de keyifle okuduğunu umduğumuz İvme dergimiz,
tanıtım projemizin önemli çıktılarından birini oluşturdu.
Derginin
kurgulama
ve
hazırlık
süreçlerinde,
okuyucumuzun projelerimizi, Programımız altında
sunulan destekleri takip etmesine el verecek bir strateji
takip ettik. Bu kapsamda, proje sahalarına, uzman
editörler tarafından yapılan ziyaretlerde proje yürütücü
kurum temsilcileri başta olmak üzere, proje sonuçlarından
etkilenen işletmelerin sözcülerine mikrofonumuzu uzattık.
Bu çalışmalarla, desteklerimiz meyvelerini vermeye
başladığında, bölgelerimizde ekonomik ve sosyal açıdan
yaşanacak değişimleri makalelerimize taşıdık.
Tanıtım projesinin sona ermesiyle, İvme dergimizin de
son sayısını çıkarmış bulunuyoruz. Bu sayıda sizlere
editörümüz, katıldığı toplantılar, ziyaret ettiği proje
sahaları ve proje haberlere ilişkin görüşlerini, Rekabetçi
Sektörler Programı altında desteklenen projelerin ortak
özellikleri ve farklılıklarını, geniş bir coğrafyaya yayılmış
Program kimliğimizin yarattığı etkiyi kaleme alıyor. Öte
yandan proje sahalarında yapılan röportajlarla, fıstık
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üreticilerinden, kış turizminde atağa geçen kentlerdeki
çalışmalara; güneydoğunun beyaz altını pamuktan,
Türkiye’nin orman ürünleri bakımından en zengin
bölgeleri arasında yer alan Kastamonu’da, piyasa
trendlerine uygun üretime geçiş hikayesinin sonuçlarını
sizlerle paylaşıyor.
Rekabetçi Sektörler Programımızın stratejik ortaklarından
Avrupa Komisyonu yetkilisi Simona Pahlova ile yapılan
röportaj ile de Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti
arasındaki mali işbirliğinde Programımızın yeri ve önemi
değerlendiriliyor.
İvme dergimizin bu son sayısını da keyifle okumanızı
dileriz. Önümüzdeki günlerde Programımızın ilk
döneminde desteklenen projelere ilişkin bilgilerin
derlendiği Projeler Tanıtım Kitabımızı yayınlayacağız.
Ayrıca, Daire Başkanlığımız tarafından, elektronik olarak
yayınlanacak bültenlerimiz, sosyal medya kanallarımız
ve web sitemiz aracılığıyla da hem birinci hem de ikinci
dönem desteklerine ilişkin gelişmeleri takip edebilirsiniz.
Teşekkürler...
Murat Altun
AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü
AB Mali Programları Daire Başkanı

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMINDA
KURUMSAL KİMLİK VE TAKIM RUHU

A

vrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti mali işbirliği
kapsamında yürütülen şemsiye programların
başarıya ulaşmasında kaynak yaratımı, bilgi,
teknoloji ve talep önemli bileşenler. Ancak söz konusu bu
bileşenler doğru bir kurumsal kimlik altında kullanıldığı
zaman, başarılı olma oranı da doğrudan yükseliyor.
Bu açıdan Rekabetçi Sektörler Programı AB mali
işbirliği alanında son derecede başarılı bir kurumsal
kimlik çalışması uyguluyor. Programın her alanında ve
süreçlere dahil olan her aktör tarafından uygulanması
zorunlu görsel çalışmalar bir yandan genel bir kimlik
bütünlüğü kazandırırken, bir yandan da ortaya çıkardığı
benzerlik duygusuyla doğal bir takım ruhunun
oluşmasını sağlıyor.

Böylelikle program kapsamına giren tüm projelerde
yer alan uygulayıcılar, farklı konu ve alanlarda çalışsalar
bile görünürlük alanında, hemen hemen aynı çalışma
yöntemlerini benimsiyor ve bu da çalışmalarda son
derecede belirgin bir standarda ulaşılmasında önemli
bir rol oynuyor.

CORPORATE IDENTITY & TEAMWORK IN COMPETITIVE
SECTORS PROGRAMME
Raising funds, knowledge, technology and demand are
important elements to reach success in the umbrella

Bu programın gereği olan ve yıl boyunca hem Ankara,
hem de Ankara dışında gerçekleştirilen farklı amaçlı, çok
katılımlı toplantılarda bu etki çok net bir şekilde ortaya
çıkıyor.
Görünürlük,
programın
tanıtımında
ve
benimsenmesinde çok önemli bir unsur ve bu
toplantılarda gerek üretilen tanıtım destek malzemeleri,
gerek toplantı sunum yöntemleri ve araçları öncelikle
katılımcıların yadırgamadan, yabancılık çekmeden bir
parçası olabilecekleri doğal ortamlar sunuyor.

programmes managed by the Turkish Republic and the
European Union. However, the ratio of success directly
increases when these elements are administrated under
a correct corporate identity. In this respect, the corporate
identity programme work in Competitive Sectors Program
brings obligatory usage of visual materials which brings
a united identity leading to a sense of similarity which
completes the sprit of teamwork.
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AVRUPA KOMİSYONU IPA FONLARI PROGRAM YÖNETİCİSİ

SIMONA POHLOVA İLE RÖPORTAJ

R

ekabetçi Sektörler Programının uygulama sürecinde tüm tarafları ve ilgili kurum temsilcilerini biraraya getiren
Sektörel İzleme Komitesi toplantıları düzenleniyor. Yılda iki defa düzenlenen ve uygulama sürecinin tüm
boyutlarıyla masaya yatırıldığı bu toplantılar, hem Avrupa Birliği (AB) hem de Türkiye tarafının bir araya gelerek
programa ilişkin ortak kararlara imza attığı önemli bir buluşma alanı.
03 Mayıs 2017 tarihinde Ankara’da düzenlene ve Rekabetçi Sektörler Programı birinci dönemi uygulama sürecinin
ele alındığı Sektörel İzleme Toplantısı’nda, Avrupa Komisyonu’ndan, AB politikaları ve IPA Yardım Programlarından
sorumlu Simona Pohlova’ya mikrofonumuzu uzattık.
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Sektörel İzleme Komitesi Nedir?
Sektörel İzleme Komitesi bu konuda yetkisi ve söyleyecek
sözü olan kişilerin bir araya geldiği, katılım öncesi
mali yardım aracı IPA (Instrument for Pre-accession)
kapsamındaki programların ve projelerin nasıl tasarlanıp
nasıl uygulandığı, aynı AB üye ülkelerinde olduğu gibi
aday ülkeler için yaratılan kaynağın yönetimiyle ilgili
çalışmaların izlendiği bir süreç. Senede iki kez bir masanın
etrafında bu konuyla ilgili kişilerin bir araya geldiği
Sektörel İzleme Komitesi’ne katılan taraflar, Rekabetçi
Sektörler programında özellikle programın uygulaması
ve denetiminden sorumlu Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı temsilcileri, Avrupa Komisyonu, AB Türkiye
Delegasyonunun temsilcileri ilgili diğer bakanlıklar ve
projenin faydalanıcıları. Bu toplantıda söz konusu projelerin
gerçekleştirilmeleri ve hangi safhada oldukları ele alınıyor.
Bu komitenin sorumluluğu programın nasıl yürütüldüğü,
varsa mali konularda ortaya çıkan sorunların, gecikmelerin
ve kaynakların nasıl kullanıldığının ortaya konması çünkü
komitenin olası aksaklıklara ya da gecikmelere müdahale
yetkisi mevcut. Ancak bu müdahale mevcut 44 proje
için münferit proje bazında değil, genel kararlar alınarak
uygulanmakta. Uygulama programı tasarlandığında
komite tarafından onaylanmakta, kaynakların hangi
öncelikler doğrultusunda kullanılacağına karar verilip
daha sonra iletilen raporlar aracılığıyla bu uygulamalar
komite tarafından izleniyor.

Programın mevcut durumu nedir?
İlerleme beklenilenin üstünde mi altında
mıdır?
Bunu tam olarak söylemek oldukça güç, çünkü
bu tür programların ilk jenerasyonu olmasına
ve periyodun sonuna gelinmesine rağmen
ben ancak diğer AB ve AB aday ülkelerinde
gerçekleşen uygulamalarla kıyaslama yapabilecek
durumdayım. Ancak bu kıyaslama bile mümkün
gözükmüyor. Nedeni de Türkiye’ye tahsis edilen
kaynaklar diğer bütün ülkelerden daha fazla.
Tabii ki kıyaslamada öncelik sadece kaynakların
miktarı değil, söz konusu bölgeye elle tutulur
bir fayda sağlanmasıyla da ilgili. Burada amaç
Türkiye’nin ekonomik açıdan zayıf kalan hedef
bölgelerine gerekli tesislerin yapılarak uzun
vadede

KOBİ’lerin

yararlanmasını

sağlamak.

İşte bu açıdan değerlendirdiğimizde program
oldukça iyi gidiyor.
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Birinci dönem çalışmaları 2019’a kadar devam edecek. Ancak resmi olarak da ilk dönem
sona erdi. Yeni dönemde görev alacaklara ne gibi tavsiyeleriniz olacak?
Öncelikle bu dönemde yapılanlardan dersler alsınlar. Bu programın getirdiği tecrübe boşa gitmesin çünkü program
kapsamındaki 44 projenin her bir birbirinden farklı ve oldukça girift. Ben dahil olmak üzere herkes çok şey öğrendi.
Yani hatalardan ders alıp başarının da faydasını görmeliyiz. Örneğin planlamalar çok iyimser olarak yapıldığından
proje uygulamalarında bazı gecikmeler meydana geldi. O nedenle zaman konusuna çok dikkat edilmesini tavsiye
ederim.

Bütün tesislerin yapımı tamamlanıp ve teknik yardım da sona erdiğinde, bundan sonra
işlerin planlandığı gibi gidip gitmediğini takip edecek bir sistem var mı? Bunu kim izleyecek?
Bu gerçekten önemli bir konu ve Bakanlığın sorumluluğunda. En azından 2022 yılına kadar bir izleme dönemi olacak.
Hatta uygulamaların başarısız olması durumunda kaynaklar geri alınacak.

Bu röportaj İVME dergisinin son sayısında yer alacak. Son sözleriniz ne olacak?
Bu benim için olağanüstü bir deneyim oldu ve Türk meslektaşlarımla çalışmaktan büyük zevk aldım. Çok iyi iş ilişkileri
geliştirdiğimize inanıyorum. Yeni dönemde çalışacak olanlara da en iyi dileklerimi sunuyorum.

The Sectoral Monitoring Committee meetings are organised twice a year which brings the representatives of the related
institutions and stakeholders. The process of implementation of the Competitive Sectors Programme is dealt with during
these meetings which is a very significant meeting place where both Turkish and European Union (EU) sides come together
and sign for important decisions concerning the programme. We interviewed Programme Manager – EU Policies Accession
Negotiations, Simona Pohlova from European Commission who participated in this meeting.
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REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI

BİRİNCİ ÇAĞRI DÖNEMİ BAŞLADI

Y

eni dönem desteklerinin kamuoyuna duyurusu Türkiye genelinde düzenlenen tanıtım seminerleriyle yapılmıştı.
6 Nisan 2017 tarihinde çıkılan ilk proje çağrısı aynı tarihte Ankara’da düzenlenen Proje Çağrısı Bilgilendirme
Toplantısı ile duyuruldu ve katılımcılarla hem yeni döneme hem de çağrıya ilişkin bilgiler paylaşıldı. Açılış
konuşmalarını Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonundan Tsevetana STOYCEHAVA ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı -AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Oğuz HAMŞİOĞLU’nun gerçekleştirdiği toplantıda Hamşioğlu “Programın
ilk döneminde büyük altyapı yatırımlarından Ar-Ge ve inovasyon çalışmalarına, KOBİ’lerin finansmana erişim
olanaklarından, kümelenme ve kapasite geliştirmeye kadar farklı alanlarda 44 önemli projenin hayata geçirildiğini,
yeni dönemde Ar-Ge ürünlerinin ticarileşmesi için üniversite-sanayi işbirliğini ve teknoloji transferini destekleyen
projelere öncelik vereceklerini, sektörlerin gerek altyapı gerekse bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesinin de
öncelikli hedefler arasında yer aldığını” ifade etti.
Hamşioğlu, Rekabetçi Sektörler Programı Birinci Çağrı Dönemi için düzenlenen toplantının açılışında yaptığı
konuşmada önemli bir hususun altını son derecede yapıcı bir şekilde çizdi.
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Oğuz Hamşioğlu Türkiye - AB ilişkilerinin
başlangıcından itibaren inişli çıkışlı bir eğilim
gösterdiğini belirterek, bunun da aslında doğal
olduğunu, ancak söz konusu bu iniş çıkışların
tümünde sonunda “akl-ı selim”in (sağduyu)
kazandığını ifade etti. Türkiye - AB ilişkilerini en
kısa şekilde ifade etmenin daha uygun bir yolu
yoktur herhalde. Doğru ile yanlışı birbirinden
ayırma ve doğru yargılama gücü.
Yeni dönemde Ar-Ge ürünlerinin ticarileşmesi
için üniversite-sanayi işbirliğini ve teknoloji
transferini destekleyen projelere öncelik
vereceklerini, sektörlerin gerek altyapı gerekse
bilgi ve beceri eksikliklerinin giderilmesinin
de öncelikli hedefler arasında yer almakta
olduğunu belirtti.
Rekabetçi Sektörler Programı hakkında genel bilgi veren Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı -AB Mali Programları
Dairesi Başkanı Murat Altun yeni dönemde uluslararası değer zincirlerine dahil KOBİ sayısını arttırmayı hedefledikleri,
toplam faktör verimliliğini artıracak, aynı zamanda dış ticaret açığını azaltacak proje fikirlerini beklediklerini dile
getirdi. Proje Çağrısı Bilgilendirme Toplantısı AB Mali Programları Dairesi uzmanları Beyza Coşkun ve Pınar İrdem’in
sunumları ve katılımcılardan gelen soruların yanıtlanması ile son buldu.
Çağrı kapsamında düzenlenen bilgilendirme toplantıları farklı illerde de gerçekleştirildi. 28 Nisan İzmir, 8-9 Mayıs
İstanbul, 11 Mayıs Antalya, 15 Mayıs Malatya, 22 Mayıs Konya ve 26 Mayıs tarihinde Sakarya illerinde düzenlenen Proje
Çağrısı Bilgilendirme Toplantıları ile çağrı kapsamı ve başvuru sürecine ilişkin dikkat edilmesi gerekenler hususunda
sunumlar gerçekleştirildi. Katılımcıların hazırlık içerisinde olduğu proje fikirlerine ilişkin teknik sorularının yanıtlandığı
bir soru cevap oturumu da düzenlendi.

İstanbul
8-9 Mayıs

Sakarya
26 Mayıs

Malatya

İzmir

15 Mayıs

28 Nisan

Antalya
11 Mayıs

7

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 6

Konya
11 Mayıs

Rekabetçi Sektörler Programının Türkiye’nin 81 ilini de kapsayan yeni döneminde imalat sanayinde dönüşüm,
hizmetler ve yaratıcı endüstriler, Ar-Ge ve yenilikçilik, teknoloji transferi ve ticarileşme ekseninde geliştirilecek
projeler için 405 milyon avro kaynak oluşturuldu. Uygulaması 2026 yılının sonunda kadar devam edecek yeni dönem
desteklerine kar amacı gütmeyen kuruluşlar başvurabilecek.

Rekabetçiliğe ve İnovasyona Yatırımla İhracat Ve Katma Değer Artışı
Rekabetçiliğe ve inovasyona odaklanan yeni dönem programı kapsamında desteklenecek projelerin, başvuru
alanlarındaki hedeflere katkısının dışında, bu projelerin çıktılarından faydalanacak KOBİ sayısı da önemli değerlendirme
kriterleri arasında yer alıyor.

İlk çağrı neleri kapsıyor?
Programın yeni dönemindeki ilk çağrı altında imalat sanayi, araştırma geliştirme, teknoloji transferi ve ticarileşme
konularındaki projelere yaklaşık 110 milyon avro fon ayrıldı. Bu çağrı döneminde hazırlanacak projelerin süresi en
fazla 36 ay olup, her türlüeğitim ve danışmanlık hizmeti (teknik destek) ile makine/ekipman, yazılım, veri tabanı üyeliği
gibi tedarik alımları için harcama yapılabilecek.

İmalat Sanayii
İmalat sanayi alanındaki projelerin KOBİ’lerin verimlilik düzeyini artırması ve katma değer üretim oranını yükseltmeyi
amaçlaması bekleniyor. İmalat sanayinde dönüşümü sağlamak için değer zinciri yaklaşımı benimsenmeli ve KOBİ’lerin
ticarete konu olan değer zincirlerine katılımının kolaylaştırılması amaçlanmalı.

Bir Proje için Destek Mİktarı
2 milyon ile 10 milyon avro arası
Desteklenebilir Alım Türleri
Teknik destek ve Tedarik
Kimler Başvurabiliyor?
Kamu kurumları, kalkınma ajansları, üniversiteler ile TOBB, TİM, ihracatçı birlikleri genel sekreterlikleri,
OSB ve TGB yönetimleri gibi yarı kamusal ve kar amacı gütmeyen, iş dünyasını temsil eden kuruluşlar.
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Araştırma - Geliştirme
Araştırma - Geliştirme odaklı projelerde kurumların, araştırma altyapılarının işlevselliğini artırma, üniversite-sanayi
işbirliğini geliştirme ve sosyal yeniliği destekleyici beceri ve kabiliyetleri güçlendirmeyi hedeflemesi bekleniyor. Ar-Ge
odaklı projeler arasında Ar-Ge merkezlerinin kapasitelerinin artırılması, mevcut Ar-Ge tesislerinin operasyonel hale
getirilmesi, ürün prototipleri üretmek üzere Ar-Ge faaliyetleri gerçekleştirilmesi, prototipi üretilmiş ürünlerin test ve
sertifika hizmetlerinin yapılması, üniversite-sanayi ortak araştırma çalışmalarının yürütülmesi, özellikle sosyal yeniliğe
dair farkındalığın artırılması ve kapasitenin geliştirilmesi gibi faaliyetler gerçekleştirilebilecek.

Yetkinlik Geliştirme Temalı Projeler için
1 milyon ile 5 milyon avro arası

Araştırma, Teknoloji Geliştirme, Yenilik Odaklı
İşbirliği ve Ağ Oluşturma Temalı Projeler için
1 milyon ile 3 milyon avro arası

Desteklenebilir Alım Türleri
Teknik destek ve Tedarik

Desteklenebilir Alım Türleri
Teknik destek

Kimler Başvurabiliyor?
KOBİ’ler kamu veya özel sektördeki araştırma ortakları olan üniversiteler, TTO’lar, TGB’ler, teknoloji
merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi Ar-Ge ve yenilik odaklı yapılar.

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirme
Teknoloji transferi ve ticarileştirme alanında geliştirilecek projelerin ise, yenilikçi başlangıç firmalarının kurulmasına,
yenilikçi girişimcilerin ortaya çıkmasının desteklenmesine, yenilikçi ürünlerin daha hızlı bir şekilde piyasaya çıkması ile
ticarileştirme aşamasında finansman açığının kapatılmasına odaklanması bekleniyor.
Ortaklıklar ve Ağlar Vasıtasıyla Teknoloji
Ticarileştirme Temalı Projeler için
1 milyon ile 3 milyon avro arasıı

Teknoloji Transferi ve Ticarileştirmenin
Hızlandırılmasına
Yönelik
Kapasite
Oluşturma Temalı Projeler için
1 milyon ile 5 milyon avro arası

Desteklenebilir Alım Türleri
Teknik destek

Desteklenebilir Alım Türleri
Teknik destek ve Tedarik

Kimler Başvurabiliyor?
Teknoloji transfer ofisleri, TGB’ler, teknoloji merkezleri, kuluçka merkezleri, hızlandırıcılar gibi Ar-Ge
ve yenilik odaklı yapılar.
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Başvurular nasıl yapılacak?
Teklif sunma aşamalarına ve başvuru ölçütlerine ilişkin bilgileri içeren çağrı rehberleri ve Programla
ilgili tüm detaylara rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr adresinden ulaşılabiliyor. Rekabetçi Sektörler
Programı fonlarından yararlanmak isteyen kuruluşların 5 Temmuz 2017 saat 17:00’ye kadar
başvurularını web sitesi aracılığıyla elektronik sistem üzerinden yapmaları gerekiyor. Başvuru
yapmayı planlayan kurum ve kuruluşlar, Program Otoritesine sorularını 19 Haziran 2017 tarihine
kadar iletebilecek. Sorulara haftalık olarak web sitesi üzerinden toplu olarak yanıt veriliyor.

FIRST CALL FOR PROPOSALS FOR THE SECOND PHASE OF THE PROGRAMME WAS LAUNCHED
Through the regional seminars organised across Turkey, potential beneficiaries were introduced to the new funding opportunities
under the second phase of the Comepetitive Sectors Programme. On 6 April 2017, the official launch of the “Call for Proposals” were
launched at a seminar organised in Ankara with the participation of Tsevetana Stoycehava from teh EU Delegation to Turkey and
Oğuz Hamşioğlu, General Director of EU and Foreign Relations, Ministry of Science, Industry and Technology.
This article summarises the information on funding opportunities provided to participants during the seminars, which can also be
reached through rekabetcisektorler.sanayi.gov.tr.
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DİYARBAKIR
PAMUK KALİTESİNE STANDART GELİYOR
Diyarbakır Türkiye’nin en kalabalık on ikinci şehri. Denizden yüksekliği 674 metre. Kent merkezi yaklaşık 9 bin yıllık
bir geçmişe sahip ve Mezopotamya’da kurulmuş. Dicle ve Fırat nehirleri arasında kalan ve dünyanın en bereketli
toprakları diye anılan bu bölge aynı zamanda medeniyetlerin beşiği olarak da bilinir.
Diyarbakır Ulu Cami, Kale’nin surları üzerinde Harput Kapısı ile Mardin Kapısını birleştiren eksenin batısında yer
alır. Anadolu’nun en eski camisidir. 639 yılında Diyarbakır’a egemen olan müslüman Araplar tarafından şehrin
merkezindeki en büyük mabedin (Martoma Kilisesi) camiye çevrilmesiyle oluşturulmuştur. Daha sonra 1091 yılında
Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın buyruğu ile büyük bir onarım görmüş, değişik dönemlerde birçok kez onarım
ve eklentilerle bugünkü şeklini almıştır.
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Pamuk Lifi Üretimi Bölgesel Endüstriyel İşbirliği Projesi

B

eyaz altın da denilen pamuk Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin gerçekten en önemli tarımsal ürünlerinden biri.
Pamuk’un geçmiş dönemdeki önemini kazanması ve bölge için yeniden bir katma değer oluşturması için
yapılacak bu laboratuvar sayesinde ürün kalitesinde standartlaşma ve sektörde canlanma bekleniyor. Büyük
ölçüde pamuk ithalatının da azalmasını sağlayacak olan proje tekstil sektörü için iyi haber.

Şehmus Atakul
Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği Proje Koordinatörü

Rekabetçi Sektörler Programından nasıl haberiniz oldu?
İnternetten takip ettik. Çağrı ilanı sitelerinde vardı. 2008 yılında proje tanımlama dokümanı hazırladık sunduk ve o
yıl içinde projenin asil listede yer alması onaylandı ve 2011 yılına kadar çalışmalarımıza devam ettik ve proje kabul
edilerek operasyonel sözleşme imzaladık.

Sektörde kimlerden destek aldınız?
Bu projeyi hazırlarken bir kümelenme çalışması yaptık. Sektördeki çırçır ve iplik fabrikalarıyla bire bir anketler yaptık
onların algıladığımız sorunlarına yönelik çözümler ürettik. Bu arada bütün aktörlerle, yani Ticaret Borsası, Sanayi Odası,
çırçırcılar, iplikçiler ve üniversiteyle de görüştük.

Sektörün mevcut durumu nedir?
Ülkede ciddi anlamda bir pamuk lifi ihtiyacı var. Yaklaşık
18 milyon ton pamuk ihtiyacı varken sadece yarısına
yakın bir üretim mevcut. Bu açık da ABD, Brezilya,
Yunanistan ve Türki Cumhuriyetlerden ithalat yoluyla
temin ediliyor. Üreticiler mısıra yönelmişken pamuk
üretimine yönelik sübvansiyonun artması nedeniyle
yeniden pamuğa bir dönüş oldu.

Projenin gerçekleştirilmesi nasıl bir sonuç
doğuracak?
İplikçilerin ihtiyaç duyduğu sınıflandırılmış pamuğa,
bu tesis sayesinde sektörün ulaşımı sağlanmış olacak.
Üreticiler sınıflandırılmamış pamuk tercih edilmediği
için yurt dışı piyasaya yöneliyor. Ancak yerli üretime
sınıflandırma yapılıp standartlaşma sağlanınca ve
aradaki kalite uyumsuzlukları giderilince ürünün
pazarlanması ve satışı da artacak. Buna paralel olarak
tohumculuk ve ilaç gibi yan sektörler de gelişecek.
Çırçır fabrikalarında halen mevcut olan atıl kapasite
de daha fazla pamuk üretimi olunca kapanmış olacak.
Böylece kapasite artışı olacak. Çiftçi ürettiği malı
satarken gerçek değerinden satabilme imkanı bulacak.
Çünkü şu anda piyasada ücretlendirme konusunda
alıcıların kontrolünde olan keyfi bir durum var.
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Pamuk sınıflandırmasının önemi nedir, bu
projenin konuda nasıl bir katkısı olacak?
Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği mali işbirliği ile
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında yaklaşık
7 milyon avro bütçeyle gerçekleştirilen Pamuk Lifi
Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği Projesi ile Şanlıurfa
ve Diyarbakır’da kalite standartları yükseltilerek pamuk
çırçır üreticilerinin rekabet gücünün artırılması ve üretim
kalitesine bağlı olarak iplik üreticileri ve tekstil sektörüne
yüksek katma değer sağlanması hedefleniyor.
Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı GAP
Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi
Müdürlüğü (GAPUTAEM) tarafından Bilim, Sanayi, Teknoloji
Bakanlığı Rekabetçi Sektörler Programına sunulan
“Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği Projesi”,
pamuk lifinin kalitesinin ölçülerek sınıflandırılabilmesini,
böylece kalite standartlarının iyileştirilmesi, işletmeler
arasında işbirliği sağlanması, kalitenin sürdürülebilir
ve ölçeklenebilir düzeye çıkarılarak rekabet gücünün
artırılmasını hedefliyor.
Proje kapsamında Güneydoğu Anadolu Bölgesinde üretilen pamuğun uygun koşullarda kalite tayininin yapılması ve
çırçır-prese işletmelerinin tek balya sistemine geçişini sağlamak amacıyla 50 çırçır-prese işletmesine numune alma
ekipmanları sağlanacak ve GAP Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Müdürlüğü (GAPUTAEM) bünyesinde
numunelerin analizini yapacak uluslararası akreditasyonu olan bir laboratuvar kurulacak. Bu labaratuvarda 700 bin
balyanın analizi yapılabilecek.

İlhami Birkan
Kilit Uzman

Bu işle ilgili olanların yaklaşımı ne olacak?
İplik fabrikaları çok ciddi alım yapıyorlar. Aldıkları malın
kalitesini bilecekler. Her durumda yurt dışından daha
pahalıya aldıklarından az bir harcama yapacaklar. Bu
süreçte aracılara ve ajanslara ödenmekte olan komisyona
ihtiyaç kalmayacak. Verimliliğe odaklanıldığı için, kalite
problemleri ortaya çıkıyor. Şu anda buna ilişkin denetimleri
Ekonomi Bakanlığı Ürün Standardizasyon Genel Müdürlüğü
yapıyor ama açıkçası pek de yeterli olmuyor.
Bunun sonucunda da pamuktan başlayan problem, en
son giysi aşamasında da kendini gösteriyor ve bunlar
defolu mallara dönüşüyor. Bu nedenle kaliteyi çözecek bir
sisteme ihtiyaç var çünkü bu nedenle yüzde 10 civarında
fire veriliyor ki bu çok ciddi bir rakam.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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Bunu çözmenin yolu da kalite kontrolü yapmak.
Burada da en uygun yöntem tek balya sistemi. Bir
balya 200-220 kg civarındadır. Her balyayı bir kimlik
kartı gibi düşünün. 700 bin balyadan söz ediyoruz. O
kimlik kartı pamuğun 13-14 alanda teknik özelliklerini
ihtiva eden bilgilerden oluşuyor. Bu iplik işletmelerine
nasıl bir ürün aldığını açıklıyor ve onlar da üretimlerini
bu bilgiler doğrultusunda gerçekleştiriyorlar.
Bu proje kapsamında başlangıç olarak tek balya
sisteminin uygulanacağı 50 firma belirledik. Biz onları
hiç yormadan çırçır işletmelerine gidiyoruz, bizim
onlara temin ettiğimiz örnekleme setiyle hazırlanmış
balyadan 110 gr’lık örneği teslim alıp hem balyaya hem
de örneğe kimlik bilgilerinin takip edileceği bir barkod
yapıştırıyoruz. Bu işlemin ardından örnek tesisimize
getirilip 48 saat içinde analiz ediliyor. Sonuçlar da internette çırçır işletmelerinin ve iplikçilerin bir şifre aracılığıyla girip
sonuçları inceleyeceği bir portala konuluyor. Bu laboratuvar uluslararası akreditasyona sahip olacak. Hem ISO belgeleri
hem de dünya pamuğunun en önemli kuruluşlarından ICA üyeliği olacak.

Sektörün ne tür desteğe ihtiyacı var?
Bu proje kaliteye odaklanıyor. Şu an sektör verimlilik üzerine kurulu. Yani ne kadar çok pamuk, o kadar çok devlet
desteği, dolayısıyla ürünü iplik işletmelerine satıp para kazanmak.

Pamuk yetiştiriciliğinin bölgeye maddi yansıması nasıl oluyor? Bu proje ile yeni iş alanı ve
istihdam sağlanacak mı?
Pamuk bölgeye önemli ekonomik katkı sağlayan tarım ürünlerinin başında geliyor. Projenin ilerleyen aşamalarına
paralel olarak yeni iş alanlarının oluşacağına ve istihdama da doğrudan katkı sağlanacağına inanıyoruz.

Bu proje hangi illeri kapsıyor?
Pamuk Lifi Üretiminde Bölgesel Sınai İşbirliği Projesi, Şanlıurfa ve Diyarbakır illerini kapsıyor. Bölgede başlıca pamuk
üreticileri ağırlıklı olarak bu iki ilde bulunuyor.

Proje takvimi planlandığı şekilde yürüyor mu?
Takvimde sorun yok. İnşaatımız devam ediyor ve
makinalarımız da geliyor. Kasım ayı itibarıyla tesis açılacak.

Bu aşamada tanıtım ve pazarlama
faaliyetiniz var mı?
Şu anda tasarımı devam eden bir websitemiz dışında
henüz bir faaliyetimiz yok.

Bu projeden kimlerin yararlanması
hedefleniyor?
Öncelikle çırçırcılar. Bölgede faaliyet gösteren tüm
pamuk üreticileri projeden yararlanabilir. Ancak hedef
grubumuz üreticilerden ziyade söz konusu kütlü ürünü
alan çırçır-presse işletmeleridir. Projemiz aynı zamanda
ülkemizdeki tüm pamuk ve tekstil sektörünün hizmetine
açık olacaktır.
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Ekrem Kul
Tekstil Yüksek Mühendisi - İş-Kur Fabrika Müdürü

Bu tesisin sektöre nasıl bir katkısı olacak?
Türkiye’de 2 milyon tona yakın pamuk lifi tüketimi varken 800 bin ton civarında bir üretim var. Kısa ve orta vadede
1 milyon ton açık var ve bu ithal ediliyor. Amaç yerli üretimi artırmak. Bu tesis de bu denklemi bütünleyen bir unsur
olacak. Kaliteli üretim olduğu zaman pamuğa uluslararası bir standart gelecek. Türkiye’deki pamuk üretiminin yüzde
60’lık kısmı Güneydoğu Anadalu Bölgesinde gerçekleşiyor. Kısa bir süre önce Urfa’da 20 bin tonluk bir ambar lojistik
tesisi kuruldu. Diyarbakır’da hizmete başlayacak bu tesisin ürünü teknik açıdan tamamlamasıyla denklem kurulmuş
olacak ve yüksek miktar ve kalitede elyaf üretilecek.
Şimdiye kadar bu üretim süreci aracılar tarafından yürütülüyordu. Bu bir sanayi kültürü değil bir rant kültürüdür.
İşte artık bu sistem değişecek. Mevcut bilgi ağından stokları ve kaliteyi görüp buna göre bağlantı kurulup sipariş
verilebilecek.
Bu, sonuçta çırçırı da güçlendirecek ve talep artacağı için arz da artacak. Ürünün fiyatı kalitesine göre belirlenecek.
Hazırlanacak sisteme çırçırcılar ve iplikçiler olumlu bakıyorlar. Emek yoğun bir sistem hak eden kazanacak.

COTTON QUALITY WILL BE STANDARDISED
Cotton (aka: white gold) is one the most important agricultural products of South-eastern Anatolia. The completion of this laboratory
will enable the product to gain its importance as before and generate an added value. The sector will come to life, the product quality
will be standardised. This project will cause a decrease in the cotton import, is good news for the sector.
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KARS
KRİSTAL KAR’DA KAYAK YAPMAK
ARTIK DAHA KEYİFLİ OLACAK
Sarıkamış, Doğu Anadolu Bölgesi’nde Kars iline bağlı bir ilçe. Adının nereden geldiğine dair çeşitli rivayetler bulunuyor.
Bunlardan en yaygın olanlarından bazıları ise şöyle: Türk Beylerinden biri bu toprakları bir sarık ve biraz yiyecek
karşılığında aldığından, bölgede bulunan Bebek Gölünde yetişen kamışların sarı olmasından ve Hazar Denizi ile
Aral Gölü arasındaki Sarıkamış çukuru bölgesinden bir Türk boyunun bu bölgeye yerleşmesinden geliyor. Sarıkamış
Şehitlerimiz de bu topraklarda yatıyor.
Katherina Köşkü
Kars’ın Sarıkamış ilçesinde 1896 yılında yekpare ağaçtan çivi kullanılmadan oluşturulmuş şu an hala özelliğini
koruyan Katherina Köşkü, av köşkü ve ana köşk olarak 2 ayrı yapıdan oluşur. Beton kolonlar sayesinde ayakta duran
yapının ısıtması bu kolonlar içerisinden aktarılan ısı ile sağlanıyor. Bu ısıtma sistemine peç adı verilir. Av köşkü değerli
misafirlerin ağırlandığı yerdir. Asıl köşk ise çeşitli zamanlarda hastane ve saray olarak kullanılmıştır. Halk arasında
Katerina’nın köşkü olarak bilinmektedir. Ancak Çar II. Nikola döneminde yapılan bu köşk Çar’ın hasta oğlu Aleksi için
bir rehabiltasyon merkezi ve aynı zamanda da ailenin kışın ve yazın kullandığı av köşkü olarak yapılmıştır.

17

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 6

Erzurum - Erzincan - Kars Kış Turizm
Koridoru Projesi
Ülkemizde kış sporları diğer spor dalları kadar yaygın
olmasa da, bu sporun yapılacağı alanlar coğrafik
koşullarımız nedeniyle hayli fazla. Sarıkamış, Kuzey
Doğu Anadolu’da kış sporlarında potansiyel olan bir
merkez ve bu spora ilişkin turizm yapılaşması yıllar
önce başlamış. Ancak altyapı eksikliği nedeniyle
beklenen düzeyde ilerleme kaydedilememiş. İşte bu
proje Sarıkamış’ın beyaz altını olan kristal kar için
bir fırsat. Altyapısı tamamlanmış, günübirlik tesisleri
hizmete hazır Sarıkamış’ı güzel günler bekliyor.

Göksal Toksoy
Sarıkamış Belediye Başkanı

Bu sektörde ülke bazında mevcut durum nedir?
Sarıkamış, Kuzey Doğu Anadolu’da kış sporlarında potansiyel olan bir merkez. Sarıkamış hem doğası, hem de Sarıçam
ormanlarıyla ve özellikle yağan kar kalitesi açısından Avrupa’daki kayak merkezlerinden bile ileride. Sarıkamış’taki kar
kalitesi dünyada kayağa en elverişli kar dediğimiz kristal kardan oluşmakta.
Türkiye’deki diğer kayak merkezleri Bursa-Uludağ, Kayseri-Erciyes, Bolu-Kartalkaya, Ankara-Elmadağ, ErzurumPalandöken ve Erzincan-Ergan. Bu projenin yürütüldüğü üç il var; bunlar Kars, Erzurum ve Erzincan. Proje buralarda
altyapı, günübirlik konaklama ve tanıtım-pazarlama faaliyetlerinden oluşuyor. Bu merkezlerde kış sporları turizminin
geliştirilmesi ilişkin çalışmalar devam ediyor.
REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
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Rekabetçi sektörler programından nasıl
haberiniz oldu?
Bu proje benim Belediye Başkanlığı dönemimden
önce başlamış. Ben Nisan 2014 itibarıyla göreve
geldiğimde proje aşaması tamamlanmıştı. Ben
geldikten sonra uygulama başladı ve AB Türkiye
Delegasyonu onaylarının ihalesiyle işe başladım.
İhale süreçlerinin tamamlanmasında görev aldım.
İnşaat 2016 yılında başladı.
Bildiğiniz gibi burada Sarıkamış Kış Sporları Turizm
Merkezi var. Dört adet telesiyej, 10 adet pist ve
yaklaşık 30 km kayak parkuru mevcut. Burada 12 bin
yatak kapasiteli turizm tesis alanları planlanmıştı.
Ancak bölge imarlı olsa da altyapı çalışması
yapılmamıştı.
Bu projenin Kars ayağı hem altyapı projesi hem
de orada gerekli olan günübirlik tesis ve ticaret
merkezi inşaasını içeriyor. Bu proje kapsamında söz
konusu bölgenin tüm kanalizasyon ve şebeke ve
kollektör hattı ile bunların atık su arıtma tesisi de
yapılıyor. Aynı zamanda kar oyunları alanının çevre
düzenlemesi, peyzaj ve aydınlatma işlemleri de
proje kapsamında gerçekleştiriliyor.
Bu projenin sahibi Kültür ve Turizm Bakanlığı, destekleyen Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı biz de Belediye olarak
faydalanıcı kurumuz.

Bu proje ile bölgenizde ekonomik gelişme ve istihdam konusunda nasıl bir beklentiniz var?
Şimdiye kadar kış sporlarından istediğimiz payı sağlayamıyorduk. Potansiyelimiz mevcut ama bundan
faydalanamıyoruz. Kış sporlarında fazla gelişmemişiz. Avrupa bundan ciddi anlamda para kazanıyor. Örneğin
Avusturya gelirininin yüzde 80’lik bölümünü kış turizminden elde ediyor. Kalan yüzde 20 de hayvancılıktan geliyor.
Bu potansiyeli kullanmak için Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında geliştirilen proje ile önemli bir adım
atılmıştır.
Burada Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu üç
adet telesiyej, on adet pist var. Yatırımcıların da yapmış
olduğu irili ufaklı 12 adet otel mevcut. Yani 1.500 civarında
bir yatak kapasitesi mevcut. Bu da yöre halkına iş imkanı
sağlamak anlamına geliyor.

Projeye ilişkin olarak sektördeki işletmecilerin
yaklaşımları nasıl?
Bölgedeki tüm vatandaşlarımız bu projeyi destekliyor.
Sarıkamış’ta 25 yıldır kayak merkezi mevcut. 1950’li yıllarda
yapılmış olan kayak merkezi ve 1992 yılında yapılmış olan
daha yeni tesis vardı. Ancak altyapı mevcut değildi. Atık su
tesisi yoktu. Oteller vardı ama günübirlik kullanma tesisi
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yoktu. Bu proje mevcut eksiklikleri gideren ve ticaret merkezi, günübirlik kullanım tesisi gibi yenilikler getiren bir
proje. İşte bu nedenle vatandaşlarımız sıcak bakıyor bu projeye. Buna ilaveten biz de Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan
aldığımız destekle yolları, yağmur ve içme suyu şebekesiyle otoparkları yaptık.

Bu proje tamamlanıp, tesis faaliyete başladığında işletmesini kim yapacak?
Bu işletmenin faaliyetleri bir iktisadi işletme tarafından yapılacak ve Valilik de İl Özel İdaresi vasıtasıyla Sarıkamış Dağ
A.Ş. adlı iktisadi işletmeyi kurdu.

İç Pazar mı dış Pazar mı daha önemli olacak?
Projeler tamamlandığında yabancı turistlerin Sarıkamış’a gelmelerini arzu ediyoruz. Tabii ki sadece Sarıkamış değil,
projenin diğer ayakları Erzurum ve Erzincan için de dileklerimiz aynı. Biz bu tesislerden hem yerli turistlerin hem de
yabancı turistlerin faydalanmasını bekliyoruz. Aslında burada 1992 senesinden beri tesisler mevcut ama başta ilgi
varken sonra bu ilgi tesislerin yetersizliği nedeniyle azalmış.

Proje takvimi planlandığı şekilde yürüyor mu?
Yürüyor. Altyapı çalışmalarımız bitti zaten. Haziran ayında geçici kabulü yapılacak. Tanıtım ve pazarlamaya ilişkin proje
de birkaç ay içinde tamamlanıyor. Üç ayakta da yönetim merkezleri kuruldu. Bunların koordinasyonunun sağlanacağı
bir çatı yönetim merkezi kurulacak. 2017-18 kış sezonunda tesisler faal olacak. Projenin kaynak akımında da hiç bir
sorun yaşanmadı. Yükleniciler hak ediş yaptıkça ilgili Bakanlıktan ödeneklerini aldılar.

Kamuoyunun bu projeye yaklaşımı nedir?
Sarıkamış halkı bu projeyi takip ediyor. Merkezde 17 bin nüfus var. Kış turizminden başka gelir kaynağı yok. Sezon bitince
işler de biter. Bunun dışında bir de hayvancılık var. Yeni oteller açıldığında istihdam imkanı da doğacak. Ekmeğimizi
kardan yani beyaz altından çıkaracağız.
Bu projelerde üç Bakanlığımızın da katkısı oldu. Ben kendilerine bu projelere verdikleri destek için çok teşekkür ediyorum.

Yousseff AbuBaker
Erzurum - Erzincan - Kars Kış Turizm Koridoru Projesi Takım Lideri
Bu projenin amacı, tesislerin sayısını artırmak, mevcut tesislerin üretimini, etkisini artırmak, daha iyi bir iş/ticaret
ortamı yaratmak, fiziksel altyapıyı geliştirerek istihdam konusunda bir potansiyel yaratmak , hedef bölgelerde iş
alanını destekleyici bir ortam yaratmak, turizm potansiyelini tanıtım ve pazarlama etkinlikleriyle desteklemek ve
turistik işletmeler için uygun bir ortam yaratmak.
Ben sorumlu olduğum atık su tesisi, günübirlik konaklama tesisi ve ticaret merkezinin inşaat işlemlerini tamamladım.
Kısa bir süre sonra geçici kabul işlemleri yapılacak. Aynı durum Erzincan için de geçerlidir.

ERZURUM - ERZİNCAN - KARS WINTER TOURISM CORRIDOR PROJECT
Though winter sports in our country is not as popular as other fields of sport, the areas to execute this sport is considerable, due to
our geographic location and conditions. Located in Northeast Anatolia, Sarıkamış is a potential centre for the winter sports and
the construction of touristic facilities started years ago. However, due to the lack of infrastructure, expected progress has not been
achieved. So this project is a chance for the crystal snow which is the white gold of the region.
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KASTAMONU
KASWOOD KASTAMONU’DA ORMAN ÜRÜNLERİ
SEKTÖRÜ’NE CANLILIK GETİRİYOR
Kastamonu, Gökırmak’ın bir kolu olan Karaçomak Deresi vadisinde kurulu, denizden yüksekliği 774 metre olan,
kulesiyle ve kalesiyle tanınan şirin bir Kuzey Anadolu kenti.
Evliyalar şehri olarak da bilinen Kastamonu Anadolu’daki en eski kentlerden biri. Kentte antik çağ ve Türk-İslâm
dönemine ait Kastamonu Kalesi, Atabey Camii, Şeyh Şaban-ı Veli Türbesi, Yanık Sultan Türbesi, Nasrullah Camii, saat
kulesi ve buna benzer birçok tarihi eser mevcut. Türkiye’nin ilk Kent Tarihi Müzesi de burada. Çekme helvası da çok
meşhur.
Kastamonu Saat Kulesi, Sultan II. Abdülhamit zamanında, şehrin doğusunda bulunan yamaç üzerine Kastamonu
Valilerinden Abdurrahman Nureddin Paşa tarafından 1884-1885 yıllarında yaptırılmıştır. Kulenin saati de Avrupa’dan
getirtilmiştir. Kule, 12 metre yüksekliğinde ve kesme taştan inşa edilmiş. Doğu Arap rakamlarının yer aldığı 1,60 metre
çapındaki saat kadranının II. Abdülhamid tarafından gönderildiği rivayet edilmektedir.

21

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 6

Kastamonu - Endüstriyel Orman Ürünleri İçin Ortak Kullanım İşletme Tesisi Kurulması Projesi
İl sınırları içinde yüzde 65’lik orman varlığına sahip olması nedeniyle Kastamonu böyle bir proje için en ideal
konumda. Kastamonu’nun tarihi ve turistik bir çok özelliği dışında orman ürünleri potansiyeli bu şirin Karadeniz
kentimize hatırı sayılır bir ekonomik girdi sağlayacak. Üstelik söz konusu malzeme dünyada geri dönüşüme en
uygun malzeme. Bu proje sayesinde hem doğaya zarar verilmiyor, hem de istihdama ve ekonomik büyümeye katkı
sağlanıyor.

Emre Uzer
Orman Endüstri Yüksek Mühendisi, Kastamonu Ticaret Borsası Genel Sekreteri ve Kastamonu
Ağaç ve Orman Ürünleri Şirketi Genel Müdürü

Rekabetçi Sektörler Programı’ndan nasıl haberiniz oldu?
Endüstri Meslek Lisesinden bir hoca ve Özel İdareden bir mühendis böyle bir proje olduğunu öğrenip projeye sahip
çıkmaları için STK’ları geziyorlar. Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri 2008 senesinde bu işe sahip çıkıyor.

Projeye nasıl hazırlanıldı? Sektörde kimlerden destek alındı?
Burası bir orman kenti olmasına rağmen böylesine entegre bir tesisi kurmak için neler yapılması gerektiğini sora sora
öğrenmişler. Projenin başlamasıyla birlikte konunun uzman arkadaşları konumlandırıldı ve onlarla birlikte bir taslak
oluşturuldu ve yola çıkıldı.

Bu sektörde ülke bazında mevcut durum
nedir?
Bir kere Kastamonu bu sektörde orman varlığının yüzde
65’ini elinde bulunduruyor. Ancak bunu katma değer
bir ürün haline getirmekte başarılı değil ve bu nedenle
ciddi anlamda kayıplara uğruyor. Örneğin buradaki sunta,
MDF fabrikalarına verilen ürünler masif ahşap olmaktan
kurtuluyor ve öğütülerek tutkallı levhalar haline geliyor.
Ancak günümüzde trend masif mobilya. Bunun nedeni
de sağlık ve kalite tabii ki. Ancak, bunu yapabilmek için
de böyle bir tesise ihtiyaç duyuluyor. Geri dönüşüme en
uygun materyal odundur.
Hiçbir kimyasal koymadan işlendiğinde geri dönüşüme uygun bir noktaya geliyor. Orman varlığıyla bir numara olarak
anılması gereken Kastamonu sadece sunta, MDF ve orman işçiliğiyle anılıyor. Masif ahşapta geleneksel usullerle
çalışılıyor. Yani bu hammaddeleri işleyecek bir tesisi mevcut değil. Burada genellikle bu işi aile şirketleri yapmakta.
Aile şirketleri de kazandıkça yatırım yapan şirketler oldukları için bir kısmı sadece biçme, bir kısmı sadece kurutmayla
uğraşmış ve işlemler hep yarım olarak devam etmiş. Asıl katma değer getiren işler, İzmir, İstanbul, Ankara, Düzce ve
Kayseri piyasasında yapılıp tekrar buraya nihai ürün için geri getiriliyor. İşte tüm bunları değiştirmek amacıyla böyle
bir tesis kurulması gerekmiş.

Şu anda proje ne durumda?
Projenin tüm bileşenleri bitmiş durumda. Teknik yardım da Kasım itibariyle final raporunun teslimi ardından projenin
kapanışı yapılacak.
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Bu projenin gerçekleştirilmesi nasıl bir sonuç doğuracak? Bölgedeki ekonomik gelişme ve
istihdam konusunda nasıl bir ilerleme bekleniyor?
Kastamonu’dan çıkacak ara ürünlerin yelpazesi çok geniş. Burası bir ortak kullanım tesisi. Kurulan her makine bir nihai
ürün konumunda ve burada otuza yakın makine ve ekipman var. Biçme hattı, kurutma, emprenye, budak ayırma,
panel presler gibi. İşte mikro düzeyde orman ürünleriyle iştigal edenler buradaki tesisi kullanmaları halinde rekabet
edecek düzeye gelecekler. Burada iki tür üretim yöntemi benimseniyor. Biri stok usulü diğeri sipariş usulü. Ağaçlar
gelip kalas, kapı kasası ya da masa tablası olarak çıkabilir. Ama masa yapamazsınız. Bu tesiste nihai ürün üretilmiyor.
Kurallardan biri bu.
İstihdam konusunda ise halen 13 kişiyle çalışıyor tesisimiz. Ancak hedef tek vardiyada 60, üç vardiyada 180 kişi. Tabii
ki bu da gösterge olarak istihdam sayısı artması demek oluyor.

Bu tesisin açılmasıyla olumlu ya da olumsuz etkilenenler olacak mı?
Kastamonu’da böyle bir şeyin söz konusu olduğuna inanmıyorum çünkü projenin ana amaçlarından biri buradaki
mikro düzeydeki üreticilerin rekabet gücünü artırmak. Biz tesis olarak onların dışarıdan aldıkları hammadde ihtiyacını
karşıladığımız zaman Kastamonu’da bir kayıp olmayacak. Aksine burada üretim standartlaşacak ve büyük firmaların
alt yükleyicisi olmaya talip firmalar konumuna gelecekler.

Sektörde Kastamonu’nun rakibi
kimdir. İç pazarı mı dış pazarı mı
hedefliyor?
Hammade konusunda Kastamonu’nun rakibi
yok. Türkiye’de yüzde 65 orman varlığına sahip
tek il. Ancak bu varlığı işleyecek bir tesis olmadığı
için az önce saymış olduğum diğer illerle rekabet
edemiyor. Makine ve ekipman bakımından
birçok aile şirketinin önündeyiz ama kapasite
olarak altlarında yer alıyoruz. Ancak artık tesis
ellerinin altında olacağından artık hem maliyet
hem de üretim açısından rekabet edebilir hale
gelecek. Üstelik mevcut üretim tesis kapasitenin
en fazla yüzde 25’ini kullanabilecek.
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Dış pazara açılabilmenin yolu öncelikle iç pazarda kuvvetli olup, eksiklerinizi görüp düzenli çalışmadan geçiyor. Kalite
standartlaşma demektir. Standart tutturulursa bu da başarıyı getirir.

Tanıtım ve pazarlama faaliyetleriniz nedir? Üreticilerde beklenilen ilgi var mı?
Henüz açılışı yapılmamış bir tesis için ilgi son derecede iyi. Hatta talebe cevap veremiyoruz çünkü kapasite aynı
zamanda istihdam demektir. Yavaş yavaş yol almaya başladık ve bir işletmeye değil birden fazla işletmeye iş yaparak
hem tecrübeyi artırıp hem de homojen bir hizmet vermeye çaba gösteriyoruz.

Kastamonu halkının projeye yaklaşımı nedir?
Kastamonu halkı projenin varlığından haberdar. Ancak onlara bunun bir AB projesi olması ve kar amacı gütmeyen bir
kuruluş olduğunu açıklamakta biraz sıkıntımız var. Örneğin teknik yardım kapsamında tasarım desteği veriyoruz, para
istenecek endişesiyle iş yaptırmıyorlar. KOBİ’lere kalite kontrol konusunda bilgi verildi bu konuda altyapı çalışmaları
yapıldı. Eğitim ve farkındalık toplantıları da yapıyoruz.

Bu tesis ve projeyle ilgili neler söylemek istersiniz?
Bu tesis çok büyük bir emekle kuruldu. Özellikle Ticaret Borsası Başkanı Sedat İşeri ve tüm Yönetim Kurulu üyelerinin
büyük emeği var. Sahip çıkıldığı için bu proje var. Bu tesisi büyük bir ateşin kıvılcımı oldu. Kümelenme yoluyla büyük
çapta işler yapılabilir. Projenin bütçesi 10 milyon avroya yakın. Bunun 3,5 milyon avroluk kısmı makina ve ekipman, 4
milyon avroluk kısmı inşaat ve teknik yardımdan oluşuyor. Kasım itibarıyla teknik yardım bölümünü de tamamlayıp
faaliyete geçeceğiz.
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Sedat İşeri
Kastamonu Ticaret Borsası Başkanı

Bu projeyle ilgili neler söyleyebilirsiniz?
Avrupa Birliği ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ortaklığında ki Rekabetçi Sektörler Programı destekleri çıktığında
Kastamonu’nun bir orman memleketi olması hasebiyle biz de bu orman ürünleri projesini yapmayı uygun gördük. Projeye
ilk müracaat ettiğimizde destekleyici ortaklarımız da vardı. Projemiz kabul edildi ancak finasman konusu nedeniyle
ortaklarımız ayrıldı ve biz yalnız kaldık. Bu proje Kastamonu’daki marangoz esnafına ortak kullanım imkanı verecek bir proje
olduğu için kar amacı gütmüyor.
O zamanlar Kastamonu’da bu iş çok büyük, yapılamaz şeklinde bir lobi oluştu. Ancak aksine bu durum bizi kamçıladı ve 14
meclis üyesi arkadaşımızla bu işe gönül verdik. Bakanlık da bu projenin pürüzsüz bir şekilde sonuca ulaşmasından ve tesisin
açılma aşamasına gelmesi nedeniyle mutlu. Birbirimizi yormadan anlayış içinde fedakarlıklarla bu projeyi bitirdik ve işletme
aşamasına geldik. Olmaz diyenler şimdi demek ki oluyormuş diyorlar. Dolayısıyla biz yolumuza devam ediyoruz.
Bundan sonra sürdürebilirlik ve işletme açısında gereken sermayeyi bulmak gerekiyor. Hammade stoku yapmaya gayret
etmemiz gerekiyor. Pazarımız büyük ve oradan çıkacak malzemeye katma değer kazandıracağız.
AB kuralları gereğince sürekli denetim altında olacağız. Ancak bu bizi memnun ediyor çünkü ne kadar denetlenirseniz o
kadar doğru iş yaparsınız. Doğru yol gösterileceği için son derecede memnunuz. Her şey en iyi ve şeffaf bir şekilde devam
edecek. Tesismiz, makinalarımız iyi. Tam ihtiyacı karşılayacak düzeyde.

KASWOOD IS BRINGING LIVELINESS TO THE FORESTRY PRODUCTS SECTOR IN KASTAMONU
Kastamonu is in an ideal position for such a project because within the sector, the forest area inside the city limits is % 65. The forestry
products potential will bring a considerable economic flow to this cute Black Sea town which is also famous for its historical and
touristic sites. Moreover, the product is very suitable for recycling. No harm is done to the nature with this project which also will
contribute to employment and economic growth.
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SİİRT
SİİRT FISTIĞI MARKA OLUYOR
Siirt, Anadolu ve Mezopotamya’nın kesiştiği bölgenin yüksek kısımlarında kurulmuş, denizden yüksekliği 887 metre
olan bir Güneydoğu Anadolu kentimiz.
Şeyh Muhammed Tomani Türbesi
Siirt’in İkizbağlar (Tom) köyü girişinde Şeyh Muhammed Tomani Hazretlerinin türbesi bulunuyor. Köyün adını Şeyh
Muhammed Tomani’den aldığı söylenir. Sandukası üzerindeki kitabenin sekiz yüz yıllık olduğu ve türbenin hemen
yanında gövdesi kaplan görünümünde olan ağacın şifa verdiği ve bu ağaç üzerinden dökülen suyla kadınların hamile
kaldıklarına inanılır. Bu ağacın Şeyh Muhammet El Tomani’nin evliyalık işareti olduğu da söylentiler arasında yer
alıyor.
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Siirt - Fıstık İşleme Sektörü Ortak Sanayi Altyapısı Projesi
Siirt’in beyaz altını fıstık. Şimdiye kadar potansiyeli tam olarak değerlendirilmemiş olan bu ürün Eylül ayında faaliyete
geçecek olan Fıstık İşleme Tesisi ile hak ettiği değeri bulacak.
Yoğun emekle üretilen Siirt fıstığı halihazırda yurt içi pazarda tüketilirken artık ihracat kapıları da açılacak. Böylelikle
dünya fıstık piyasasında da önemli bir yer edinmiş olacak. Dünya standartlarındaki kalite kontrol mekanizmalarının
uygulanacağı işletmeden çıkan fıstıklarda artık aflatoksin oluşması sorunu ortadan kalkacak.

Şuayip Aslan
Siirt Fıstık Üreticileri Birliği Başkanı

Rekabetçi Sektörler Programından nasıl haberiniz oldu?
2010 yılında Siirt Fıstık Üreticileri Birliğini kurduğumuzda gördük ki ürünümüzün bir sanayi altyapısı yoktu.
Dünyayla nasıl rekabet edebiliriz diye baktık. Valilik bize Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde bir fon
olduğunu bildirdi ve buna katılmak ister misiniz diye sordu. Hakikaten dedikleri gibi, katıl, rekabet et büyü
doğru bir yaklaşım. Bu proje sayesinde sadece ülkemizde değil yurt dışında da rekabet edebileceğimizin farkına
vardık.

Projeye nasıl hazırlandınız ve kimlerden destek aldınız?
İlk başladığımız zaman gerçekten güçlü bir proje diyemezdik ancak Bakanlığımızın yaptığı revizelerle ve yol
göstermesiyle bize 10-15 yıl cevap verecek bir projeyi hayata geçirme imkanı bulduk.

Bu sektörde ülke bazında mevcut durum nedir?
Dünyada fıstıkçılık denildiğinde ABD, İran ve Türkiye’nin adı geçiyor. Bu sektörde ülkemizde çok ciddi sıkıntılar
olduğunu söyleyebiliriz. Üretilen ürünün yüzde 90’ı ülkemizde tüketiliyor. Nedeni de ürünün standartlara uygun
olmaması. Ürünümüz ABD ve İran’nın ürünlerinde daha kaliteli ancak, altyapı eksikliği nedeniyle rekabet şansımız
olmuyor. Ürünümüzün belgelendirilmesi konusunda eksiklik olduğunu görüyoruz.

İstihdam konusunda nasıl bir
beklentiniz var?
Tesisin faaliyete geçmesiyle 5 bin kişi bu
projeden dolaylı olarak yararlanacak. Yani
çiftçi tesise gelecek ve ürününü sağlıklı
bir şekilde hazırlayacak, hem iç pazarda
hem de dış pazarda rekabet etme imkanı
yakalayacak.

Siirt’teki üretici, işletmeci, toptancı,
dağıtımcı gibi kişilerin yaklaşımları
nasıl?
Elbette herkesi memnun etmek mümkün
değil

ama

gün

sahiplenenlerin

geçtikçe
sayısı

bu

artmakta.

projeyi
Tesis

faaliyete geçtikten sonra uzun vadede
herkesin desteğini alacağımıza inanıyorum.
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Ülke bazında Siirt fıstığının yeri ne olacak?
Ülkemizde özellikle Güneydoğu Anadolu’da Gaziantep, Şanlıurfa, Siirt ve Adıyaman illerimizde fıstıkçılık yapılıyor ve
sektör gelişiyor. Antep fıstığı ve Siirt fıstığı ayrı çeşitlerdir. Bunların arasında Siirt fıstığının yağ oranının daha az ve
kendinden çıtlak olması nedeniyle dünya pazarında daha fazla rağbet gördüğünü biliyoruz. Eskiden Antep Borsasında
Antep fıstığı daha değerliyken son senelerde Siirt fıstığı Antep’i yakalamış ve geçmiştir.

Bu proje tamamlanıp, tesis üretime
başladığında iç pazar mı dış pazar mı
daha önemli olacak?
İkisi de önemli. Dış pazarda hem Avrupa hem de
Çin pazarında rağbet görülecek.

Bu projeden kimler yararlanacak?
Üreticiden tutun tüketiciye kadar herkesin
yararlanacağına inanıyoruz.
Böyle söylüyorum, çünkü tüketici de sonunda
sağlıklı ve kaliteli ürün alma imkanına
kavuşacak. Bugüne kadar Siirt’te üretim izni
olan bir işletme yoktu ve üretim ilkel bir
şekilde yapılıyordu. Üstelik de son senelerde
üretim de artmıştır. Ürünün çok yüksek bir
katma değeri vardır. Üretici sayısı 8 bin 500ü
geçmiştir. Yani bir anlamda Siirt’te bu işten
50 bin kişi yararlanacak. Daha geniş bakıp, bu
ürünü pazarlayan, satanları da dahil ettiğimizde
yararlanıcı sayısı oransal olarak çok daha fazla
artmaktadır.

Üretim miktarı nedir? Kesin bir rakam vermek mümkün mü?
Siirt Fıstık Üreticileri Birliği danışmanları her yıl köy köy ve hatta çiftçi çiftçi dolaşmaktalar. Ürünler gerek orman
arazisinde, gerek hazine arazisinde ve özel şahıslara ait alanlarda bulunduğundan Tarım İl Müdürlüğü kendi
alanına giren alanlara ait çiftçi kayıt sistemini baz almakta, Orman Bakanlığı kendine kayıtlı olan çiftçileri baz
almakta ve bildiğimiz kadarıyla aralarında bir koordinasyon bulunmamaktadır. Siirt Fıstık Üreticileri Birliği olarak
bizim muhatabımız hepsidir. Üye olun ya da olmayın vereceğimiz rakam gerçekçi olmayacaktır. Ege’de üretim
vardır. Mersin’de de başlamıştır.
Fıstık ekolojik açıdan her yerde yetişmeyen bir bitkidir. Bu nedenle de nadide bir bitkidir. Gerçeğe yakın bir rakam
için söyleyeceğim, son yıllarda ekilenleri de hesaba dahil edersek 17 bin fidana ulaşmış durumdayız. Bunun
yaklaşık yüzde 60’ı yani 11-12 bin fidan verim vermektedir. Bir de boş yıl dolu yıl hesabının da dikkate alınması
gerekir.

Proje takvimi planlandığı şekilde yürüyor mu?
Tamı tamına takvime uygun yürüdüğünü söylemek pek gerçekçi olmaz ama oldukça güzel ilerleme kaydedildiğini de
söyleyebilirim. Burada üç bileşen var. Müteahhit firma, inşaat ve makinalardan sorumlu, diğer taraftan teknik destek
ve müşavirlik firmaları var.

Tanıtım ve pazarlama faaliyetleri nedir?
Bu ay başlıyoruz. Gıda fuarlarına gideceğiz, tanıtım broşürleri hazırlanıyor. Çeşitli yerlerden telefonlar mesajlar geliyor.
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Bu sene rekor üretim bekleniyormuş. Tesis ne zaman açılacak. Hasadı yakalayacak mı?
Basın bu konuyu çok merak ediyor. Size ilk defa açıklıyorum. Gerçekten de bu tesisin bereketi diyelim, 45 bin tonun
üzerinde bir rekolte bekliyoruz.

Üretici ürününü neden bu tesise getirsin?
Birinci neden bu ürün katma değeri çok yüksek bir ürün. Üründe gram kaybı bile çok önemli. Bu tesiste böyle bir kayıp
söz konusu olmayacak. İkincisi zaman çiftçi açısından çok önemli çünkü bu ürünün belirli bir miktar işlemlerinin 40 gün
içinde tamamlanması ve sonra depolanması gerekiyor. Aksi takdirde kalite düşmekte. Üçüncü husus ise tesisimizin kar
amacı gütmeyen bir tesis olması nedeniyle, üreticiler mevcut işleme maaliyetlerinin altında bir bedel ödeyeceklerdir.
Dördüncüsü de işleme hijyenik bir ortamda yapılacaktır. Dibekten modern makinalara geçiş yapmış oluyoruz.

SİİRT PISTACHIO IS GOING TO BE A BRAND
The white gold of Siirt is pistachio. This product until now has not been used up to its potential. However, with the opening of the
facility in September, it will gain the value that it deserves. Siirt pistachio is produced by intensive labour. Currently consumed locally,
the doors of export will be opened to this product, gaining an important position in the world pistachio market. The world health
and safety standards will be implemented in this facility which will put an end of the the potential danger of aflatoxins
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REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI PROJELERİNİN BENZER VE FARKLI YÖNLERİ
Bu sayımızda örnek olarak seçtiğimiz dört proje de bulundukları coğrafi konum ve söz konusu ürün ya da çalışma
alanı açısından son derecede yerinde ve doğru seçilmiş.
Her proje, bölgenin atıl kalmış bir katma değer olgusunun ekonomik olarak ortaya çıkarılmasına kayda değer
katkısı olan projeler.
Gerek tesisleşme gerek teknik yardım açısından bütün projelerde teknolojik gelişmeler, sektöre ilişkin bilimsel
yenilikler, hizmet/ürün çeşitliliği ve sektörde bir liderlik vasfı kazandırılıyor.
Bütün projelerde faydalanıcı ve STK’lar, muhtelif odalar/birlikler, kamuyu temsilen bakanlıklar, valilikler ve
nihayetinde yerel yönetimler dahil tüm paydaşlar müdahil durumda ve katkı sağlıyor.
Bu sayıda ele alınan projelerin hemen hepsi ortak kullanım tesisleri olarak kurgulanmış ve kar amacı gütmeyen
işletmeler. Kamu yararına hizmet verecek bu tesislerin doğru ve başarılı kullanımı doğrudan halkın faydalanma
alışkanlıklarıyla orantılı olacak. Bu nedenle söz konusu tesislerin tanıtım ve markalaşma faaliyetleri son derecede
önem taşıyor.
Projelerin tümü söz konusu ürün ya da hizmete ilişkin, sadece mevcut potansiyeli karşılamak dışında, uzun
vadede çevre illerin kullanımı için de oldukça yeterli bir artı üretim/kullanım kapasitesine sahip.
Benzerlikler oldukça fazla iken birkaç konuda da farklılıklar kendini gösteriyor.
Projelerin yararlanıcıları göz önüne alındığında, bir projede Ticaret Borsası öne çıkarken, diğerinde Üreticiler
Birliği, bir diğerinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına bağlı özerk bir kuruluş ve nihayetinde bir yerel
yönetim ana faydalanıcı olabiliyor.
Bazı tesislerin yönetiminde bir iktisadi işletmenin kurulması gerekirken, bazılarında bu zorunlu bir durum
olmaktan çıkıyor.
Kimi projelerde ürün/hizmet bazında hedef dış pazar olarak ortaya çıkarken diğerlerinde hedef iç piyasadaki
açığı karşılamak olarak belirleniyor.
Bazı projelerde mevcut düzen fazla etkilenmeden, sadece kapasite ve artı değer önem kazanarak iyileşme
sağlanırken bazı projelerde dikkate değer oranlarda çalışma yöntemi ve gelir dağılımı değişmesi oluyor.

SIMILARITIES AND DIFFERENCES OF THE PROJECTS
All four projects we have chosen as samples in this issue of İVME are very precise selections in terms of their geographical
locations and the related product or work area. Each project is noteworthy in contributing to the emergence of an economic
potential with an added value in the idle sections of the area. These projects have many similar aspects as well as interesting
differences.

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI
İVME DERGİSİ
SAYI 6

30


PROGRAMIMIZDAN HABERLER
BAYBURT DOĞAL TAŞ FABRİKASI ÜRETİME BAŞLADI

BAYBURT

B

ayburt Doğaltaş Üretim ve Pazarlama Destek Merkezi Projesi kapsamında
inşaatı tamamlanan Merkezin açılışı 1 Nisan 2017 tarihinde Bilim, Sanayi
ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü’nün katılımı ile gerçekleştirildi.

Türkiye’nin önemli hammadde kaynaklarından Bayburt taşının işlenmesi
esnasında yüzde 60’a yakın kayıp yaşanıyordu. Türkiye Cumhuriyeti ve
Avrupa Birliği ortaklığında finanse edilen Proje ile bu kaybın önüne geçiliyor.
Bölgede doğal taş arama ve işleme ruhsatı almış yüzlerce işletme merkezin
olanaklarından yararlanarak hem ulusal hem uluslararası piyasada rekabet
gücünü arttıracak.
Açılışta yaptığı konuşmada Bakan Özlü, merkezde yürütülecek faaliyetle
bölgedeki işletmelerin daha yüksek katma değerli üretimin desteklendiğini
kaydetti. Her şehrin kendine mahsus özellikleri ve güçlü yönleri olduğunu
belirten Özlü, Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında bu farklı ve güçlü
yönlerin değerlendirildiğinin altını çizdi.
Bakan Özlü daha sonra proje yararlanıcıları ile birlikte merkezi gezerek
incelemelerde bulundu.
Bayburt İl Özel İdaresi, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası, Bayburt Belediyesi,
Bayburt 21 Şubat Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifi, Bayburt Mermerciler
Derneği ve Bayburt Ziraat Odası ortaklığında yürütülen proje sayesinde
doğal taş ocak ve atölye işletmelerinin rekabet ve pazarlama gücünün
artırılması hedefleniyor.
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DİYARBAKIR

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI YENİ DÖNEM DESTEKLERİ
DİYARBAKIR’DA TANITILDI

R

ekabetçi Sektörler Programının yeni dönem duyurusu Türkiye
genelinde düzenlenen seminerlerle yapıldı. Seminerlerin ilki 12 Ekim
2016 tarihinde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün
katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Ardından 1 Kasım’da Adana’da, 15
Kasım’da İzmir’de, 6 Aralık’ta Samsun’da, 27 Aralık’ta Bursa’da, 27 Ocak
2017’de Van’da düzenlendi. Seminerlerin son ayağı ise 24 Şubat 2017
tarihinde Diyarbakır’da gerçekleştirildi.
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Dairesi Başkanı
Murat Altun, tanıtım seminerinde Rekabetçi Sektörler Programının ilk
döneminde bölgesel rekabet edebilirlik çerçevesinde destek sağlandığını,
yeni dönemde ise rekabetçilik ve yenilik çerçevesinde destek olacaklarını
dile getirdi. Bu kapsamda Ar-Ge ve inovasyona yönelik projelere ağırlık
verileceğini kaydeden Altun, yeni dönemde uluslararası değer zincirlerine
dahil KOBİ sayısının artırılması, toplam faktör verimliliğini artırıcı ve
dış ticaret açığını azaltan projeler, teknoloji transferi ve teknolojinin
ticarileştirilmesi, yaratıcı endüstriler ve sosyal inovasyonun önem taşıdığını
belirtti.
Diyarbakır ve çevre illerden kurum ve kuruluş yetkililerinin büyük ilgi
gösterdiği toplantıya, Rekabetçi Sektörler Programı birinci döneminde
proje yürüten kuruluşların yanı sıra, valilikler, belediyeler, il özel idareleri,
kalkınma ajansları, üniversiteler, oda ve borsalar, sanayi ve teknoloji ile ilgili
dernek ve vakıflar, ihracatçı birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve teknoloji
geliştirme bölgelerinden temsilciler katıldı. Proje fikirlerini başvuruya
dönüştürme sürecinde ihtiyaç duyacakları tüm bilgiyi alabildikleri bu
seminerlerde katılımcılar, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali
Programları Dairesi uzmanlarına, bu sürece ve olası projelerine ilişkin
sorularını yöneltme fırsatı da yakaladı.
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ANKARA

REKABETÇİ SEKTÖRLER PROGRAMI “TANITIM İÇİN İŞBİRLİĞİ”
TOPLANTISI ANKARA’DA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

2

008 yılında başlayan birinci dönemi kapsamında 43 ilde 44 projeye
destek sağlayan Rekabetçi Sektörler Programı, farklı coğrafyalarda
bölge ekonomisinde önemli değişimlere önayak oldu. Bölgelerin
ekonomik ve sosyal kalkınmasında rol oynayan aktörler tarafından hayata
geçirilen bu projeler kapsamında yüzlerce çalışmaya imza atıldı. Uzun
soluklu bir kalkınma desteği olan ve Avrupa Birliği ve Türkiye mali yardımları
çerçevesinde finanse edilen Rekabetçi Sektörler Programı ve desteklenen
projelerinin çıktılarının kamuoyunda daha bilinir ve tanınır kılınması içinse,
farklı kurum ve kuruluşları aynı çatı altında toplayan Programa ilişkin stratejik
bir iletişim eylem planı oluşturuldu.
Bu eylem planın bir parçası olarak, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB
Mali Programları Dairesi bünyesindeki Tanıtım Birimi koordinasyonluğunda
bir Tanıtım Projesi hayata geçirildi. Bu projenin önemli sonuçları arasındaysa,
Programın bütünü için oluşturulan bir şemsiye kimlik, iletişim ve tanıtım
çalışmaları ile medya kampanyaları yer aldı.
Odağında bu çalışmalar ve birlikte daha etkili bir iletişim ve tanıtım için
neler yapılabileceğinin yer aldığı “Tanıtım için İşbirliği” toplantısı, Programın
birinci döneminde proje yürüten kurum ve kuruluşların temsilcileri, projelere
teknik destek, sağlayan firma yetkililerin de katılımıyla 14 Haziran 2017’de
Ankara’da düzenlendi.
Toplantı Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonun’dan Tsevetana Stoycheva ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı AB Mali Programları Daire Başkanı Murat
Altun’un açılış konuşmalarının ardından, Tanıtım Bölümü Koordinatörü
Burcu Öncüoğlu, Tanıtım Projesi İletişim Uzmanı Yeşim Gözde Ersoy ve
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Basın ve Enformasyon Yöneticisi Miray
Akdağ Uluç’un sunumları ile başladı. Bu sunumlarda konuşmacılar, tanıtımda
işbirliği için izlenebilecek yolları tanıtım projesi kapsamında gerçekleşen
örnek çalışmalar üzerinden izleyicilerle paylaştı. Ayrıca, Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının görünürlük
ve iletişim çalışmalarına ilişkin proje sahiplerinden neler bekledikleri dile
getirildi.
Toplantının ikinci oturumunda düzenlenen “Etkili Medya Kampanyası
Hazırlama ve Etkili Sonuçlara Ulaşma” paneli ise tanıtım projesi bünyesinde
medya kampanyasını hayata geçiren Haber Atölyesi Başkanı Elif Ataseven’in
moderatörlüğünde gerçekleşti. Konuşmacılar arasında Kobiefor dergisinden
Kader Karaçay, Dünya gazetesinden Volkan Akı ve Para dergisinden Ersan
Çıplak’ın yer aldığı bu oturumda, katılımcılara medya ilişkilerini daha etkin
kılmaları için bir dizi ipucu sunuldu. Programın ilk döneminde düzenlene
medya kampanyası çerçevesinde, desteklenen projeler hakkında düzenli
basın bültenleri aracılığıyla bilgi alan ve belirli projeleri sahada ziyaret etme
şansı yakalayan konuşmacılar, ayrıca izleyiciye, gazeteci gözünden projelerin
bir değerlendirmesini yaptı.
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