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Temmuz Ayı Yönetim Kurulu
Toplantısı Gerçekleştirildi
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020 Yılı Yönetim
rileceğini söyledi.
AJANSIMIZ 2020 YILI TEMMUZ AYI
Kurulu BaşkanıToplantıda
ayrıca
YÖNETIM KURULU TOPLANTISI
mız Çorum Valisi
Ajansımızın yıl boyu baş28 TEMMUZ 2020 TARIHINDE
Mustafa Çiftçi’nin başvuruya açık olan Fizibilite
kanlığında ve Tokat VaTOKAT’TA GERÇEKLEŞTIRILDI
Desteği ve Teknik Destek
lisi Dr. Ozan Balcı’nın ev
programları kapsamında
sahipliğinde gerçekleşgelinen nokta ele alınatirilen toplantıya, Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın
rak, yapılan başvurulara ilişkin değerlendirmeler
yanı sıra Yönetim Kurulu Üyeleri, Amasya Belediye
karara bağlandı ve 2019 yılından bu yana AjansıBaşkanı Mehmet Sarı, Çorum Belediye Başkanı Dr.
mız bünyesinde, Ticaret Ve Sanayi Odalarının da
Halil İbrahim Aşgın, Tokat Belediye Başkanı Av. Eyüp
destekleriyle, faaliyetlerini sürdüren TR83 Bölgesi
Eroğlu, Amasya İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan,
Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi’nin çaÇorum İl Genel Meclis Başkanı Osman Günay, Tokat
lışmaları ele alındı.
İl Genel Meclis Başkanı Av. Erol Duyum Amasya
TSO Başkanı Murat Kırlangıç, Tokat TSO Başkanı
Dr. Ali Çelik, Genel Sekreter Vekilimiz İbrahim
Ethem Şahin ve Ajans temsilcilerimiz katıldı.
Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Mustafa Çiftçi toplantının açılış konuşmasında,
COVID 19 ile mücadeledeki normalleşme döneminde Ajansımızın Bölgedeki çalışmalarını
ekonomik ve sosyal kalkınmaya ilişkin sorunlara ve ihtiyaçlara cevap vermek üzere şekillendirmekte olduğunu belirterek, toplantıda
gelecek aylarda ilan edilmesi planlanan mali
destek programının çerçevesinin değerlendiw w w.ok a.org.tr

bülten

TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış
Ticaret Destek Merkezi “Hedef
Pazar” Sektör Raporları Hazırladı
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023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonuyla,
Ajansımız tarafından hayata geçirilen TR83
Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek
Merkezi, projesi Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat
illerinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı kapsamında yürütülen bu çalışma Bölgedeki KOBİ’lerin
uluslararası pazarlardan daha çok pay alabilmeleri
için rekabet güçlerinin artırılması ve dışa açılmalarının desteklenmesi amacıyla rehberlik ve danışmanlık
görevlerini yürütmekte, talepte bulunan firmalar için
Hedef Pazar Analizi, Rekabet Analizi gibi konularda
araştırma ve bilgilendirme yapmaktadır. Merkez, geçen süre zarfında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat

illerinde belirlenen üçer tane işletme için Dış Ticaret
Stratejisi hazırlamıştır. Bunun yanında her bir il için
belirlenen bir ana sektörde Dış Ticaret Pazar araştırması yapılmış ve rapor hazırlanmıştır.
Amasya İli Mermer Sektörü Raporuyla, hedef pazar tespit sürecinden başlayarak ithalat hacimleri,
Türkiye ihracat verileri, Türkiye’nin yıllara göre ihracatı, uluslararası pazar ihracat oranları, dünya ihracat
göstergelerine göre detaylı analizler gerçekleştirilmiştir. Endonezya, Hindistan, İtalya hedef ülke raporlarında bilgiler sunulmuş ve ihracat süreci ile ilgili
detaylı bilgilere yer verilmiştir.
Çorum için hem ihracatta hem de imalatta 50 yılı
aşkın bilgi ve tecrübe açısından ön planda olan Ma-
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kine Sektörü seçilmiştir. Makine sektörünün dünyadaki dış ticaret verilerinin incelendiği raporda Çorum
için hedef pazarların belirlenmesi amaçlanmıştır. Söz
konusu raporda makine sektörünün son dönemdeki dış ticaret hacmi göz önünde bulundurulmuş ve
bu alanda üretim yapan işletmelerin yeni pazarlara
açılması için verilerle destekli bilgiler sunulmuştur.
Rapor, 8437 GTIP kodunda (tohumların, hububatın,
kuru baklagillerin temizlenmesine, tasnif edilmesine
veya ayıklanmasına mahsus makine ve cihazlar; kuru
baklagillerin veya hububatın öğütülmesine veya
işlenmesine mahsus makine ve cihazlar (çiftlik tipi
makine ve cihazlar hariç) özelleştirilerek hedef ülke
raporlarına da yer verilmiştir.
Samsun İli Mobilya Sektörü İhracat Stratejisi
Raporu, mobilya sektörüne genel bakış, Samsun’da
sektörün mevcut durumu; hedef pazar tespitine
yönelik olarak belirlenen Suudi Arabistan, Hollanda
ve Fransa hakkında bilgileri içermektedir. Bu ülkelerin sektör içerisinde Türkiye ile yaptıkları dış ticaret
bilgileri detaylı olarak bu raporda bulunabilir. Bu
araştırma, Samsun Bölgesindeki mobilya sektöründe faaliyet gösteren firmaların doğru pazarlara yönelmelerini, uluslararası pazarlama faaliyetlerinin

daha verimli yürütmelerini, ihracatlarını arttırmaları
ve uluslararası pazarlardaki fırsatları keşfetmelerini
amaçlamaktadır.
Tokat Yöresel Ürünler Hedef Sektör Raporunda
öncelikli olarak sektör tanımlanmış olup sonrasında
hedef pazar kriterlerine göre detaylı bilgiler aktarılmıştır. Bu kapsamda seçilen hedef ülkeler olan ABD,
Avusturya ve Irak ile ilgili olarak ülkelerin ithalat verileri yıllara ve dönemlere göre incelenerek uluslararası
pazarlamaya yönelik kaynakların etkin kullanımı, Türkiye’nin mevcut ihracat yapısı değerlendirilerek de
ülkelerin Türkiye’den çıkan ilgili ürünlere uyguladığı
gümrük ve pazara giriş uygulamaları ele alınmıştır.
Ücretsiz olarak hizmet veren Merkezin, bölgede
dış ticaret alanındaki kurumlar arasında etkileşimi artırması, süreçlerin iyileştirilmesi ve hızlandırılmasına
yönelik iş birliği ortamının oluşturulması konusunda
katkı yapması beklenmektedir.
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek
Ofislerimize ulaşılarak Merkezden destek alınabilmekte, raporların tamamına ise www.oka.org.tr ve
www.investamasya.com, www.investcorum.com,
www.investsamsun.com, www.investtokat.com web
sitelerinden erişebilmektedir.

Samsun’dan Bosna Hersek’e

Mermer ihracatı

A

jansımız tarafından “Katma
Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı Programı” kapsamında yürütülen “Uygulamalı İhracat
Danışmanlığı” faaliyeti devam etmektedir. Bölgemizde daha önce hiç ihracat yapmamış olan 20 firmaya ihracat
yaptırmayı amaçlayan danışmanlık
sürecinde, Samsun’da “Magma Traverten” firması ile Sırbistan ve Bosna
Hersek’ten gelen heyet, “Amasya Beji
Mermeri” ihracatı ile ilgili görüşmeler
gerçekleştirmiştir. Toplantı sonucunda
anlaşma sağlanırken son detaylar üzerinde görüşmeler devam etmektedir.
Danışmanlık faaliyetlerini yürüten
IGMO Danışmanlık firması yetkililerinin
de bulunduğu görüşmede; Ajansımız
Yatırım Destek Ofislerinin çalışmaları

ve Bölgede gerçekleştirdiği faaliyetler
konusunda heyete bilgi verilirken önümüzdeki dönemde farklı sektörlerde
gerçekleştirilebilecek iş birlikleri noktasında temasların sürdürülmesi kararlaştırılmıştır.
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TEKNIK DESTEK PROGRAMI İLE
YEREL AKTÖRLERIMIZIN
YANINDA OLMAYA DEVAM EDIYORUZ

1

“Sosyal
Hizmet
Mart 2020 tariAjansımız uygulamakta olduğu Teknik
Merkezi Müdürlüğü
hinde başvuruya
Destek Programı ile bölgesindeki yerel
Meslek Elemanlarıaçılan, 01.07.2020
tarihinde yapılan rehnın
Psikolojik Travma
aktörlerin bölgesel kalkınma açısından
ber değişikliği ile kar
ve Müdahale Yeterönem arz eden, ulusal, bölgesel, il
amacı güden diğer gerliğinin
Artırılması
düzeyinde veya kurumsal düzeyde
çek ve tüzel kişilerin de
Projesi” ile meslek
uygun başvuru sahipelemanlarının krizi
tanımlanmış stratejik planları, eylem
leri arasına eklendiği
yönetebilme, travma
planları veya çalışma programları gibi
2020 Yılı Teknik Destek
yaşamış bireylere psipolitika belgelerinde önceliklendirilen
Programı’na Mart-Nikolojik ilk yardım ve
san,
Mayıs-Haziran
ve kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle psikososyal destek ile
ve devam eden Temilgili teknik bilgi ve
hazırlık ve uygulama aşamalarında
becerileri arttırılacak,
muz-Ağustos dönemi
bir takım sorunlarla karşılaşılan
olmak üzere 2020 yılınihtiyaçlar
karşısında toplam 43 başvuru
da
yapabileceklerini
çalışmalarına katkı sağlamayı
alınırken, Mayıs-Hazidaha iyi kavrayacak
amaçlamaktadır.
ayrıca
kendilerine
ran 3. Döneminde desgüven hissetmeleri
tek almaya hak kazanan
9 adet projenin sözleşme süreci devam etmektedir.
sağlayacaktır. Bunlara ek olarak psikolojik sağlamlık
becerileri geliştirilerek ikincil travma yaşamalarının
“Amasya OSB'ye Ait Güncel İmar Planı Ve Dijital
önüne geçilecek, intihar, istismar, doğal afet ve terör
Harita Paftalarının Hazırlanması Projesi” ile Amasya
travmaları süreçlerine etkili müdahale edeceklerini
Organize Sanayi Bölgesine ait Mevzii (yerel) kooröğreneceklerdir. Meslek elemanlarının mesleki donadinat sisteminde hazırlanmış mevcut haritaların,
nımlarının arttırılmasıyla Sosyal Hizmet Merkezi Mübilgisayar ortamında kullanılmak üzere sayısallaştıdürlüklerinin de yeterlilikleri de arttırılmış olacaktır.
rılması yapılacak ve ""ITRF (International Terrestrial
Kurumun kapasitesindeki bu gelişme kurumdan hizReference Frame )/ Memleket koordinat sisteminde
met alan bireylerin dolayısıyla bölge halkının, hizmet
yenilenecek, yenilenen paftalar Sanayi ve Teknoloji
alma kalitesinin artmasına da vesile olacaktır.
Bakanlığı onayına sunulacaktır.
“Alaca İlçesi Proje Ekipleri İle Gelişiyor Projesi” ile ilçede tüm kamu kuruluşlarında çalışanlar arasından inovatif
düşünen, yaratıcı fikirlere sahip proje
oluşturma ve yönetme bilgisine hakim proje temsilcileri ve çalışanlar ile
ilçe için bir sinerji ve proje hareketliliği
oluşturulması hedeflenmektedir.
Alaca'nın Şifa Kaynağı Çörek Otu
Projesi’nde Alaca ilçesinde yetiştirilen
çörek otu bitkisinin vejetatif özellikle-
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ri, tohumlarından elde edilen yağların içindeki etkili
maddelerin oranlarının laboratuvar araştırmalarının yapılması, üretim sahalarının incelenmesi, diğer
üretim alanlarında yetişen çörek otu bitkisinden
hangi coğrafi ve iklim özelliklerin etkisi ile farklı
özelliklere sahip olduğunun araştırılması ve Alaca
İlçesi için çörek otu bitkisinin coğrafi işaretinin alınması amaçlanmaktadır.
Tokat ili Kadın Kooperatifleri E-Ticaret Sisteminin Kurulması Projesi’nde başvuru sahibi Tokat
Ticaret İl Müdürlüğü, Tokat Merkez ve ilçelerinde
faaliyet gösteren 15 Kadın Kooperatifine internet
üzerinden satış yapabilmelerine olanak tanıyacak
E-Ticaret sisteminin kurulmasını ve Tokat Valiliği ve
Tokat Ticaret İl Müdürlüğü personelinden oluşturulacak çalışma ekibine sürecin nasıl yürütülmesi
gerektiği konusunda teknik danışmanlık hizmeti
sağlanmasını planlamaktadır.
“Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Eğitimi Projesi” kapsamında İl / İlçe Tarım ve Orman
Müdürlüklerinde çalışan teknik elemanlara yönelik
olarak Tarımsal Proje Hazırlama ve Değerlendirme
Eğitimi verilmesi talep edilmiştir. İl ve İlçe Müdürlüklerindeki teknik elemanların proje hazırlama ve
değerlendirme konusunda eğitilmesiyle, kurumun
görev alanına giren konulardaki faaliyetlerin daha
etkin ve verimli bir şekilde sürdürülebilmesine katkı sağlanacak, kurumsal kapasite artışı sağlanacak,
projeler konusunda bir farkındalık oluşacak, teknik
elemanların projeler konusundaki teknik bilgi ve donanımlarının artmasıyla yeni proje fikirleri üretilecek,
projelerin teknik, ekonomik ve mali değerlendirmeleri bilimsel yöntemlerle yapılabilecek, karşılıklı bilgi ve fikir alışverişi, birlikte çalışma, motivasyon ve
verimlilik sağlanacak, bölgemizde tarımsal alanda
ihtiyaç duyulan ve tarımın kronikleşmiş sorunlarına
çözümler üretecek yenilikçi, uygulanabilir ve katma
değeri yüksek projeler hayata geçirilebilecektir.
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Çorum’da Kentsel ve Kültürel Bellek Hazinesi Olan
El İşlemelerinin Tespiti ve Kataloglanması Projesi’nde
el sanatları kapsamında olan kültürel belleğin diğer
bir ifadeyle somut olmayan kültürel mirasın bir parçası olan el işlemelerinin alanın saha derlemeleriyle
tespiti ve araştırması, kataloglaması amaçlanmaktadır. Böylelikle yüzyıllardır geleneksel kültür ortamlarında kuşaktan kuşağa aktarılan bu bilgi birikiminin
kaybolmasının önüne geçilmek istenmektedir.
“Hitit Güneşi İle Doğan Güçlü Kadınların İş Birliği
Projesi” kapsamında S.S.Hitit Güneşi Kadın Girişimi
Üretim Ve Kalkınma Kooperatifi il genelinde bulunan
tüm kooperatifler ile görüşmeler yapmış neticesinde
bir protokol çerçevesinde diğer kooperatiflerin ürünlerini de dijital pazara sunmaya yönelik anlaşmaya
varılmıştır. Kurulacak olan internet sitesine üye olabilecek 150 kadına da e-ticaret ve e ihracat konularında eğitim hizmeti verilecektir. İnternet sayfasından
ürünlerini pazara sunmak isteyen 150 kadın ve ilçelerde bulunan kooperatiflerin üyesi 50 kadın ile kendi ortakları olmak üzere 14 ortak, proje kapsamında
eğitimlere katılım sağlayacak 6 kooperatif ile birlikte
danışmanlık hizmeti alınarak ulusal ve uluslararası
platformlarda yer alınması sağlanacaktır.
Zile Belediyesi Enerji Verimliliğinin Sağlanması
Amacıyla Etüd, Proje ve Yol Haritalarının Belirlenmesi
Projesi’nde amaç Zile Belediyesi tarafından işletilen
temiz su temin edilen kuyulardaki pompalar ile terfi
merkezlerindeki pompaların enerji verimliliği potansiyelinin tespit edilmesi ve tespit edilecek potansiyelin değerlendirilmesi için projeler hazırlanmasıdır.
OKA 2020 yılı Teknik Destek Programı’na Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden
28.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılabilmekte
olup, program hakkında detaylı bilgiye kurumsal
internet sitemizde “https://www.oka.org.tr/destekler/basvurabileceklerim” sekmesinden ulaşılabilmektedir.
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BORABOY GÖLÜ
REKREASYONEL
GELIŞIM
PROJESI
TAMAMLANDI
Ajansımızın 2018 Yılı
Turizmin Geliştirilmesine
Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı
Yatırımlarına Mali Destek
Programı kapsamında
desteklenen, “Boraboy Gölü
Rekreasyonel Gelişim Projesi”
tamamlandı.

B

oraboy Gölü, Amasya ili Taşova
ilçesine bağlı Boraboy Köyü sınırları içerisinde yer alıyor. Doğal
güzellikleriyle dikkat çeken; kamp, piknik ve kır evleriyle yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri olan göl ve çevresi 2013
yılında Tabiat Parkı olarak ilan edildi.
Bu önemli turizm alanında yürütülen,
Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliği’nin yararlanıcısı olduğu 1.111.442,92
TL’lik proje ile yaklaşık 2.600 m2 alanda
doğal yapıya uygun yapısal ve bitkisel
peyzaj düzenlemesi ile göl kenarına seyir iskelesi yapıldı.
Projemizin tamamlanmasıyla fiziksel altyapısı iyileştirilen Boraboy Gölü
Tabiat Parkı’nın bilinirliğinin artırılması,
TR83 Bölgesinde sürdürülebilir turizm
faaliyetlerinin yürütüldüğü bir turizm
destinasyonu olarak hizmet vermesi
amaçlanıyor.
Bir doğa harikası olan Boraboy Gölü
Tabiat Parkı yeni yüzüyle ziyaretçilerini
bekliyor.
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“Veni Vidi Vici”
Kent Müzesi

Projesinde Çalışmalar Başladı
Ajansımızın 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek
Programı kapsamında destek almaya hak kazanan
Veni Vidi Vici Kent Müzesi Projesi’nde çalışmalar başladı.

Z

8

ile Belediyesi yürütücülüğünde tarihi Zile
Kalesi'nde bulunan eski askeri kışla binasının müze yapılmasına ilişkin projede, temizlik çalışmaları yapılıyor ve sergilenecek büyük
hacimli savaş topları,
kağnılar, at arabaları,
top arabaları gibi eserler getiriliyor.
Sanatsal teşhir argümanlarının tamamlanmasıyla, müzede
ilk etapta minyatür
ölçülerde Zile Panayır
Alanı canlandırılacak.
Minyatür panayırda
çadırlar, at yarışları,
güreşler ve lüna parkın
küçük ölçekli market-

leri yapılacak. Müzede ayrıca Zile Evleri’nin ölçekli
maketleri, Zela Savaşı ve simülasyonu yapılacak,
Zile’nin geleneksel el sanatları Zile Mutfağı ve ev
yaşamı sergilenecek.
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Türkiye’nin En Büyük Tabiat
Parklarından Sıklık Tabiat
Parkı Çorum’a Nefes Aldırıyor
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Kültür ve Doğa Turizmi
Ekseninde Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı
kapsamında turizme yönelik tanıtım materyal hazırlıklarına devam
ediyor. Turizm tanıtım videoları serisinin ikincisi, yeni normal
hayatın cazibe merkezlerinden “Sıklık Tabiat Parkı” için hazırlandı.

2

009 yılında T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından korunan alan olarak tescil edilen Sıklık Tabiat Parkı, Çorum il merkezinde yer almaktadır. 640 dönüm alanı ile Türkiye’nin en büyük tabiat
parklarından biri olan Sıklık Tabiat Parkı, Çorum-Samsun karayolunun 7. km’sinde, Merzifon (Amasya) Havalimanı’na 59 km mesafede bulunmaktadır.
Alan, ziyaretçilerin piknik, doğa yürüyüşü, fotoğraf çekimi, bitki ve yaban hayatı gözlemi gibi
birçok farklı etkinliği yapmasına elverişlidir. Tabiat
parkında günübirlik kullanıma yönelik çocuk oyun
alanları, mescit, kameriye, piknik masası, gözlem
kulesi, seyir terası, flora ve fauna tanıtım alanı gibi
her yaş ve ilgi grubuna hitap edebilecek yapılar
bulunmaktadır. Fauna Tanıtım Alanı içerisinde yer
alan karaca, ceylan, geyik, yaban keçisi, yaban koyunu gibi yabani türler özellikle çocuk ziyaretçilerin dikkatini çekmektedir. Sıklık Tabiat Parkı’nda
bulunan seyir teraslarından Çorum Barajı, şehir ve
orman manzarası görülebilmektedir.
Sıklık Tabiat Parkı Tanıtım Filmi’ni Youtube kanalımızdan ve sosyal medya hesaplarımızdan izleyebilirsiniz.

OKA Youtube Kanalı: www.youtube.com/channel/UCZW9qV5CO0ohgZJ7r8HSuag/featured
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Üretici Kadınlara Proje Döngüsü
Yönetimi Eğitimi Verildi
Ajansımız, TR83 bölgesindeki insan kaynakları ve kurumsal kapasitenin
desteklenmesi kapsamında bölgedeki paydaşların proje yönetim ve
yürütme potansiyelini artırarak Ajans mali destek programları ile ulusal
ve uluslararası proje fonu sağlayan kuruluşların fon kaynaklarından
azami etkinlikte yararlanması amacıyla yürüttüğü Proje Döngüsü
Yönetimi (PDY-PCM) eğitimlerine devam ediyor.

C
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OVID-19 salgın süreci nedeniyle ara verilen
sınıf içi eğitimler, normalleşme dönemiyle
birlikte tekrar planlanmaya başladı ve bu dönemin ilk sınıf içi eğitimi Samsun ilçelerinden üretici
kadınlara yönelik olarak Samsun Merkez Hizmet Binamızda 19 Ağustos 2020 tarihinde düzenlendi.
Genel Sekreter Vekilimiz İ. Ethem Şahin ve Ticaret İl Müdür Vekili Cemil Kocaoğlu’nun da katıldığı
açılışın ardından, OKA Uzmanları Elif Muratoğlu ve
Tuğba Purtul tarafından verilen eğitimde 15 katılımcı yer aldı. Eğitimde proje hazırlama yöntemi olarak
Avrupa Birliği ile diğer uluslararası fon kaynaklarının da tercih ettiği Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve yaklaşımı dikkate alınarak, proje fikir
aşamasından tamamlanma aşamasına kadar olan
süreçler çalışıldı. Ayrıca proje döngüsü yönetimi
mantığı, sorun analizi, paydaş analizi, hedef analizi, strateji analizi, mantıksal çerçeve matrisi, faaliyet
planı, bütçe hazırlama ve hibe programları başvuru
süreçleri teorik ve uygulamalı olarak işlendi.
Eğitim, katılımcılar tarafından yapılan uygulama
sunumlarıyla ve katılım belgesi takdimiyle sona erdi.
w w w.ok a.org.tr
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OKA Ev Sahipliğinde “Döngüsel
Ekonomi Çalıştayı” Düzenlendi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama
Merkezi’nin (OMÜ ÇEVSAM) yürüttüğü Sürdürülebilir Sanayi ve
Döngüsel Eonomi Kampanyası Projesi kapsamındaki
“Döngüsel Ekonomi Çalıştayı” Ajansımız ev sahipliğinde
14 Ağustos 2020 tarihinde düzenlendi.

Ç

alıştaya OMÜ Rektör Danışmanı ve ÇEVSAM
Müdürü Prof. Dr. Yüksel Ardalı, Genel Sekreter Vekilimiz İ. Ethem Şahin, Ajans Uzmanlarımız, kamu ve özel sektörden katılımcıların yanı sıra
çevrimiçi olarak Mühendis, Finans Uzmanı Reyhan
Erbilgin ile DCube Döngüsel Ekonomi Kooperatifinden Emin Okutan katılım sağladı.
İş Geliştirme Uzmanı Aslı Moral Ergin’in sunuculuğundaki etkinlikte açılış konuşmalarının ardından
Program Yönetim Birimi Uzmanımız Barış Şahin’in
Teknik Destek Programımızla ilgili sunumu ve Prof.
Dr. Yüksel Ardalı’nın moderatörlüğündeki “Sürdürülebilir Sanayi” ve “Döngüsel Ekonomi” konulu çalıştay gerçekleştirildi. Etkinlik, soruların cevaplanmasıyla sona erdi.
Sürdürülebilir Sanayi ve Döngüsel
Ekonomi Kampanyası Projesi
TEMA Vakfı Yerel Sorunlara Yerel Çözümler:
Türkiye İçin Çevresel Katılımcılık Hibe Programı-III
kapsamında yürütülmektedir. Projede hedeflenen
‘yeşil ekonomi’, ‘sıfır atık’ kavramları uygulamaları
ile sanayi kuruluşlarının güçlü ve zayıf yanlarının
ortaya çıkarılmasıdır. Bu amaçla Samsun ilinde iş
dünyasından başlayarak kamu kurum ve kuruluşlarına yönelik bütüncül bir yaklaşımla strateji değişikliğine gidilmesi konusunda farkındalık çalışmaları
düzenlenmektedir.
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Hazırlayanlar
T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

Genel Sekreterlik
Samsun Merkez OSB Yaşar Doğu Cad. No: 62 Tekkeköy, Samsun
+90 (362) 431 24 00
+90 (362) 431 24 09
www.oka.org.tr
info@oka.org.tr
OrtaKaradenizKalkinmaAjansi
okaorgtr
okakalkinmaajansi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı / Middle Black Sea Development Agency
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Amasya Yatırım Destek Ofisi
Dere Mah. İğneci Baba Sokak No:30 Amasya
+90 (358) 212 69 66
+90 (358) 212 69 65
www.investamasya.com
Çorum Yatırım Destek Ofisi
Çorum TSO Binası Karakeçili Mah. Fuar Cad. No: 2 Kat: 1 Çorum
+90 (364) 225 74 70
+9 0 (364) 225 74 71
www.investcorum.com
Samsun Yatırım Destek Ofisi
Samsun Merkez OSB Yaşar Doğu Cad. No: 62 Tekkeköy, Samsun
+90 (362) 431 24 00
+90 (362) 431 24 09
www.investsamsun.com
Tokat Yatırım Destek Ofisi
Kabe-i Mescit Mahallesi Bekir Paşa Sokak No:11 Tokat
T. +90 (356) 228 93 60
F. +90 (356) 228 97 60
W: www.investtokat.com

OKA.org.tr

