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KÜLTÜR VE TURIZM BAKAN KÜLTÜR VE TURIZM BAKAN 
YARDIMCISI ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ YARDIMCISI ÖZGÜL ÖZKAN YAVUZ 

AMASYA’YI ZIYARET ETTIAMASYA’YI ZIYARET ETTI

O rta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı 
(OKA) Yönetim Ku-

rulu Üyesi, Amasya Valisi 
Mustafa Masatlı ve siyasi 
parti temsilcileri ile görü-
şen Yavuz, kentte Amasya 
Arkeoloji Müzesi, Etnog-
rafya Müzesi, Hazeranlar Konağı, Bayezid İl Halk 
Kütüphanesi, Yazma Eserler Kütüphanesi gibi kül-
tür ve turizm açısından kıymetli birçok noktayı ve 
Amasya Yatırım Destek Ofisi'ni ziyaret etti.

Amasya YDO’yu ziyare-
tinde Sayın Yavuz, önemli 
bir kültür ve turizm desti-
nasyonu olan Amasya'da 
Ajansımızın yürüttüğü pro-
jeler ve çalışmalar hakkın-
da Genel Sekreter Vekili İ. 
Ethem Şahin’den bilgi aldı.

Turizm Sektörü Temsilcileriyle Bir Araya Geldi
Amasya ziyareti kapsamında Yavuz, Vali Musta-

fa Masatlı ile birlikte ildeki turizm sektörü temsilci-
leriyle de bir araya geldi.

Toplantıya, Amasya Milletvekilleri M. Levent 
Karahocagil ile Hasan Çilez, Amasya Belediye Baş-
kan Vekili Celil İnce, İl Genel Meclisi Başkanı Zeki 
Erarslan, siyasi parti temsilcileri, Amasya TSO Baş-
kanı Murat Kırlangıç, OKA Genel Sekreter Vekili İ. 
Ethem Şahin ile Amasya Yatırım Destek Ofisi Koor-
dinatörü Erdin Güden ve turizm sektöründen katı-
lımcılar katıldı.

Bakan Yardımcısı Özgül Özkan Yavuz konuşma-
sında, Amasya’nın kültür ve turizm alanında tüm 
plan ve programını hazırladığını ve elinde somut 
bir yol haritası olduğunu belirtirken, bu sebeple 

KÜLTÜR VE TURIZM BAKAN 
YARDIMCISI ÖZGÜL ÖZKAN 

YAVUZ ÇEŞITLI ZIYARETLER VE 
INCELEMELERDE BULUNMAK 

ÜZERE 21 AĞUSTOS 2020 
TARIHINDE AMASYA ILINDEYDI.
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bakanlık olarak Amasya’nın 
turizm sektöründe iyi bir 
konuma erişmesi için hep 
birlikte çalışacaklarını vur-
guladı.

Toplantıda konuşma ya-
pan Vali Mustafa Masatlı ise 
“Amasya ilimizin ve özellikle 
Merkez ilçemizin turizm sektörü 
açısından önemi hepimiz tarafın-
dan bilinmektedir. Tabii ki kültürel ve 
turizm değerlerinin olması sadece tek başı-
na bir anlam ifade etmemekle birlikte önemli olan 
bu değerin turizm sektörüne kazandırılmasıdır.

Amasya birçok ilin sahip 
olmadığı ölçüde tarihi ve 
kültürel değerlere sahip. Bu 
sebeple iyi bir planlama ve 
destekle ülkemizin turizm 
sektöründen yüksek bir pay 
alacaktır. Bunun için tüm 
paydaşlarımızla birlikte gere-
ken çalışmaları birlikte yürü-
teceğiz.

Kültür ve Turizm Bakan 
Yardımcımız Sayın Özgül 

Özkan Yavuz’un ilimizi zi-
yareti bu bakımdan çok 
önemli. Kendileriyle ili-
mizin bu alanda ihtiyacı 
olan destek ve teşvikleri 
görüşüp, fikir alışverişin-

de bulunarak Amasya’yı 
turizm alanında hak ettiği 

noktaya çıkarmayı hedefle-
mekteyiz.” şeklinde konuştu.
Amasya turizmine yönelik ge-

lişmelerin ele alındığı toplantı, değer-
lendirmeler, fikir alışverişleri ve soru-cevap bölü-
münün ardından sona erdi.
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AĞUSTOS AYI YÖNETIM KURULU 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI

AJANSIMIZ 2020 YILI 
AĞUSTOS AYI YÖNETIM 

KURULU TOPLANTISI 
27 AĞUSTOS 2020 

TARIHINDE AMASYA’DA 
GERÇEKLEŞTIRILDI.

A jans Yönetim Kurulu Baş-
kanı, Çorum Valisi Mustafa 
Çiftçi’nin başkanlığında ve 

Amasya Valisi Mustafa Masatlı’nın 
ev sahipliğinde gerçekleştirilen 
toplantıya, Samsun Valisi Dr. Zül-
kif Dağlı ve Tokat Valisi Dr. Ozan 
Balcı’nın yanı sıra Yönetim Kurulu 
Üyeleri, Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, Ço-
rum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, Amasya 
İl Genel Meclis Başkanı Zeki Erarslan, Çorum İl Genel 
Meclis Başkanı Osman Günay, 
Tokat İl Genel Meclis Başkanı Av. 
Erol Duyum Amasya TSO Başkanı 
Murat Kırlangıç, Samsun TSO Baş-
kanı Salih Zeki Murzioğlu, Tokat 
TSO Başkanı Dr. Ali Çelik, OKA Ge-
nel Sekreter Vekili İbrahim Ethem 
Şahin ve Yatırım Destek Ofisleri İl 
Koordinatörleri katıldı.

Ajans Yönetim Kurulu Başkanı 
Çorum Valisi Mustafa Çiftçi toplan-
tının açılış konuşmasında, fizibilite 
desteği, teknik destek programı ve 
güdümlü projelerin uygulama sü-
reçleri ile dört ilde bulunan yatırım 

destek ofisleri çalışmalarının değer-
lendirileceğini belirtti. 

Toplantıda ayrıca, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından uy-
gulamakta olan 2020 Yılı Sosyal 
Gelişmeyi Destek Programı (SOGEP) 
ve 2020 Yılı Cazibe Merkezlerini 
Destekleme Programı (CMDP) de-

ğerlendirme sonuçları da ele alındı ve Ajansımızın 6 
aylık Faaliyet Raporu ile 2021 yılı Çalışma Programı ve 
Bütçesi taslakları görüşüldü.
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Çorum TOBB-OSB Mesleki ve Teknik Anado-
lu Lisesi’nin başvuru sahibi olduğu proje ile 
Makine Teknolojisi Alan Atölyesi’ne tam do-

nanımlı CNC torna tezgâhı alındı. Tedarikçi firma-
nın Makine Teknolojisi alan öğretmenlerine yöne-
lik kurulum, kullanım, bakım onarım vb. konularda 
1 hafta süren teorik ve pratik eğitim vermesiyle ta-
mamlanan süreç, öğrencilerin uygulamalı eğitime 
başlayabilmelerini sağladı.

AJANSIMIZ 2019 YILI MESLEKI VE TEKNIK EĞITIMIN GELIŞTIRILMESI ALTYAPI 
MALI DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK KAZANAN 

UYGULAYARAK CNC ÖĞRENIYORUM PROJESI TAMAMLANDI.

“UYGULAYARAK CNC“UYGULAYARAK CNC
ÖĞRENIYORUM”ÖĞRENIYORUM”
PROJESI TAMAMLANDIPROJESI TAMAMLANDI
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UYGULAMALI IHRACAT 
DANIŞMANLIĞIYLA YURT DIŞI HEDEF 
PAZARLAR BELIRLENMEYE BAŞLADI

G erek TÜİK Dış Ticaret İstatistik Veri Tabanı, 
gerekse www.trademap.org internet sitesin-
deki veri tabanları kullanılarak GTIP ve HS 

kodlar üzerinden ihracat ve ithalatlarla 
ilgili istatistiki bilgilerin çıkarılması ve 
firmaların ihracat ürünleri için hedef 
pazar olacak ülkelerin belirlenmesi yo-
luyla "Hedef Pazarlar" konusunda ça-
lışmaların ağırlık kazandığı bu dönem-
de her firma için başlangıç seviyesinde 
"Yurt Dışı Pazar Araştırması" yapılmış-
tır. Firmaların mevcut durumda, he-
def pazarlara ihracat yeterlilikleri baz 
alınarak yapılan gruplandırmalar ve 
hedef ülkeler için talep edilen belgeler 
ve gümrük komisyon oranları tespit 
edilmiştir. Ülkemizin Serbest Ticaret 
Anlaşması yaptığı ülkeler ile bu an-
laşmaların ihracatçıya kazandırdıkları 
hakkında firmalar bilgilendirilmiştir.

Gelecek dönemlerde başlayacak yurt dışı hedef 
pazarlara "Pazarlama" çalışmaları doğrultusunda, fir-
malara verilen "Teklif Hazırlama, İhracatta Teslim Ve 

AJANSIMIZIN, KATMA DEĞERLI ÜRETIM VE IHRACAT SONUÇ ODAKLI PROGRAMI 
ÇALIŞMALARI KAPSAMINDA BÖLGEDE DAHA ÖNCE HIÇ IHRACAT YAPMAMIŞ 

20 FIRMAYA YÖNELIK YÜRÜTÜLEN UYGULAMALI IHRACAT DANIŞMANLIĞI 
PROGRAMINDA ÜÇÜNCÜ ÇALIŞMA DÖNEMI TAMAMLANDI.
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Ödeme Şekilleri Eğitimi" de yine bu dönemde yapı-
lan çalışmalar arasındadır. Bu eğitim sayesinde firma-
lar ürünlerine ait teklifleri hazırlarken optimum fiyat 
verip,  ödeme konusunda kendilerini güvenli tarafta 
bırakabileceklerdir.  

Üçüncü dönem çalışmalarının ardından, OKA 
Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteğinin dör-
düncü çalışma döneminde, ilgili çalışmaların reel 
sektördeki yansımaları ve uyuşmazlıklar üzerine 
odaklanılacaktır.
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OKA DESTEĞIYLE "ROBOTIK KODLAMA
VE TASARIM ATÖLYESI" KURULDU

ROBOTIK KODLAMA VE TASARIM 
ATÖLYESI PROJESI

Proje ile TR83 Bölgesi'nde yenilikçi model ve 
yöntemler kullanımıyla mesleki eğitimin kalitesi-

nin artırılması ve bölgenin ihtiyaç duyduğu nitelikli 
personel ihtiyacının karşılanması, bilişim, elektronik 
ve imalat sektörüne yönelik eğitim kalitesinin arttırıl-
ması amaçlandı.

Kurulumu ta-
mamlanan Robotik 
Kodlama ve Tasarım 
Atölyesi'nde verile-
cek teknik eğitimlerle 
bilişim, elektronik ve 
bağlı imalat sektörü 
alanında uygulamalı 
mesleki eğitime eri-
şimde güçlük çeken 
okul öğrencilerinin 
mesleki eğitime eri-
şiminin sağlanması 
ayrıca yörenin bu 
alanda eksik olan 
nitelikli işgücü açı-
ğının kapatılması 
da hedeflenmiştir.

AJANSIMIZIN 2019 YILI MESLEKI VE TEKNIK EĞITIMIN GELIŞTIRILMESI MALI 
DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEKLENEN, REŞADIYE MESLEKI VE TEKNIK 

ANADOLU LISESI TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN “ROBOTIK KODLAMA VE TASARIM 
ATÖLYESI” PROJESINDE ATÖLYE KURULUMU TAMAMLANDI.
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KIZILIRMAK DELTASI KUŞ CENNETI
NATIONAL GEOGRAPHIC TÜRKIYE’NIN

AĞUSTOS SAYISINDA

O rta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Kül-
tür ve Doğa Turizmi Ekseninde Şehirlerin 
Markalaşması Sonuç Odaklı Programı 

kapsamında bölgenin doğal, tarihi ve kültürel 
değerlerinin tanıtılarak, bölgenin turizm hizmet 
altyapısına ilişkin yatırım ve faaliyetlerin destek-
lenmesi yoluyla bölgede turizmin geliştirilmesini 
amaçlamaktadır.

UNESCO DÜNYA MIRASI GEÇICI 
LISTESI’NDEKI TÜRKIYE’NIN 

EN IYI KORUNMUŞ SULAK 
ALANLARINDAN BIRI KIZILIRMAK 

DELTASI KUŞ CENNETI, AJANSIMIZIN 
KATKILARIYLA NATIONAL 

GEOGRAPHIC TÜRKIYE DERGISININ 
AĞUSTOS SAYISINDA YER ALDI.
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Bu amaçla turizme yönelik tanıtım 
materyal hazırlıklarına devam eden 
Ajansımız, Bölgemizin en önemli doğal 
varlıklarından biri ve OKA Güdümlü Proje Deste-
ği kapsamındaki “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam 
Eksenli Kalkınma Projesi” ile altyapı eksiklikleri 
büyük ölçüde giderilmiş olan Kızılırmak Deltası 
Kuş Cenneti ile ilgili tanıtım içeriğinin National 
Geographic Türkiye dergisinin Ağustos sayısında 
yayımlanmasını sağladı.

Bölgeden fotoğraf sanatçılarına ait fotoğ-
raflarla zenginleştirilmiş Kızılırmak Deltası Kuş 
Cenneti tanıtım içeriğinin yer aldığı National Ge-
ographic Türkiye dergisine dijital platformlardan 
veya basılı olarak ulaşılabilmektedir.



A ğ u s t o s  2 0 2 0

11

bülten

SAMSUN’UN SEKIZ ILÇESINDE YAPILACAK YATIRIMLAR
ARTIK 4. BÖLGE DESTEKLERINDEN YARARLANACAK

Yapılan değişiklikler ile 
birçok yatırım konusuna 
sağlanan devlet destekle-
rinin daha sade, anlaşılır 
ve etkin olması hedeflenir-
ken, bu kapsamda yapılan 
değişikliklerden birkaçı 
aşağıda sıralanmıştır:
 Kamu kurum ve 

kuruluşlarının yatırımlarının stratejik yatırım olarak 
desteklenmesinin önündeki engel kaldırılmış ve ka-
munun da stratejik alanlarda yapacağı yatırımların 
desteklenmesinin önü açılmıştır.
 Türkiye'nin rekabetçi konumunu güçlendir-

mek ve çevreye saygılı üretimleri desteklemek adı-
na Ar-Ge ve çevre yatırımlarına sağlanan faiz des-
teğinin üst limiti 1 milyon liradan 1,8 milyon liraya 
çıkarılmıştır.
 Yüksek teknoloji yatırımlarını ülkeye çeke-

bilmek adına yüksek teknolojili sanayi sınıfında yer 
alan ürünlerin üretimine yönelik kullanılmış komple 
tesislere faiz desteği sağlanmıştır.
 Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması (SEGE) 

2017 çalışması sonucu oluşan il ve ilçelerin gelişmişlik 
düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablosuna göre, 
bulunduğu il sınırlarına göre görece daha az gelişmiş 
ilçelere bulunduğu ile göre daha fazla destek sağlan-
mak suretiyle il ve ilçeler arası gelişmişlik farklılıkları-
nın azaltılmasına yönelik düzenleme yapılmıştır. Bu 
çerçevede, 1 Ocak 2021'den itibaren il ve ilçelerin 
gelişmişlik düzeyine göre yapılan sınıflandırma tablo-

su sonucu bulunduğu ilin 
gelişmiş düzeyine göre gö-
rece daha az gelişmiş 263 
ilçeye bağlı olduğu vilaye-
te göre daha fazla destek 
sağlanmıştır.

Bu son madde ile Teş-
vik sisteminde, uzun süre-
dir talep edilen ilçe bazın-

da sınıflama ve teşviklerin ilçe bazında tasarlanması 
taleplerine yönelik adım atılmıştır.

Bulundukları ilin gelişmişlik düzeyinin altında 
olan ilçeler, 60'ın üzerinde kriterle yapılan sosyo-e-
konomik gelişmişlik endeksi (SEGE) baz alınarak be-
lirlenmiştir. Yapılan değişiklik ile birlikte, söz konusu 
ilçelerde yapılacak yatırımlar bulunduğu ilin bir alt 
grubundaki teşviklerden yararlanacaktır.

Samsun, teşvik sisteminde bölgesel teşvikler açı-
sından 3. Bölgede yer almaktadır. Değişiklik öncesin-
de Samsun’un tüm ilçeleri 3. Bölge teşvik unsurların-
dan faydalanmakta idi. Değişiklik ile birlikte SEGE’ye 
göre ilin gelişmişlik düzeyinin altında kalarak bir alt 
gruba dâhil edilen ilçeler Kavak, Havza, Alaçam, Ya-
kakent, Vezirköprü, Salıpazarı, Asarcık ve Ayvacık  
olmuştur. Buna göre, Samsun’un diğer ilçelerinde 
yapılacak yatırımlar 3. Bölge desteklerinden yararlan-
maya devam ederken, bu ilçelerde yapılacak yatırım-
lar 4. Bölge desteklerinden yararlanacaktır.

İlçe Bazında Gerçekleşecek Bu Uygulama 
01.01.2021 Tarihinde Yürürlüğe Girecek

Teşvik sistemindeki en önemli değişikliklerden 

TEŞVIK SISTEMINDE ÖNEMLI 
DEĞIŞIKLIKLER IÇEREN "YATIRIMLARDA 

DEVLET YARDIMLARI HAKKINDA 
KARARDA DEĞIŞIKLIK YAPILMASINA 

DAIR KARAR" 21.08.2020 TARIH VE 
31220 SAYILI RESMI GAZETE'DE 

YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GIRDI.
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biri de Organize Sanayi Bölgelerine yapılacak olan ya-
tırımlara ilişkin gerçekleşmiştir. Yatırımların OSB’lerde 
yapılmasını desteklemek amacıyla Teşvik Sisteminde, 
OSB’lere yapılacak olan yatırımlara daha fazla teşvik 
uygulanmaktadır. Değişiklik öncesinde OSB’lerde ya-
pılacak olan yatırımlar, vergi indirimi ve sigorta işve-
ren hissesi desteği bakımından bulundukları ilin bir 
alt bölgesinde uygulanan teşvik oran ve sürelerinden 
faydalanmakta idi.  Yeni uygulamada ise, yatırımların 
bir alt grupta yer alan ilçelerde bulunan OSB’lerde 
gerçekleşmesi halinde,  bulunulan ilin iki alt bölge 
destek unsurlarından yararlanılacaktır. Buna göre, 
Samsun’da Kavak ve Havza OSB’lerinde yapılacak 

olan yatırımlar 5. Bölge desteklerinden faydalanır-
ken, ildeki diğer OSB’lerdeki yatırımlar “vergi indirimi 
ve sigorta primi işveren hissesi desteği açısından” 4. 
Bölgeye sunulan oran ve sürelerden yararlanmaya 
devam edecektir. Bu değişiklik ile Kavak ve Havza 
OSB’leri ildeki diğer OSB’lerden ayrışarak teşvikler 
açısından bir adım öne çıkmıştır.

Söz konusu ilçe bazlı uygulama 01.01.2021 tari-
hinden itibaren yürürlüğe girecektir.

Aşağıdaki tabloda, yapılan son değişikliklerin ar-
dından Samsun’un bölgesel teşvikler açısından son 
durumu ortaya konulmuştur.

DESTEK UNSURLARI

5. BÖLGE 4. BÖLGE 3. BÖLGE

Kavak OSB
ve

Havza OSB

Kavak, Havza, 
Alaçam, 

Yakakent, 
Vezirköprü, 
Salıpazarı, 

Asarcık, 
Ayvacık Ilçeleri

Samsun 
Merkez OSB, 
Samsun Gıda 
OSB ve Bafra 

OSB

Diğer Ilçelerde 
yapılacak 
yatırımlar

KDV İstisnası VAR VAR VAR VAR

Gümrük Vergisi Muafiyeti VAR VAR VAR VAR

Vergi İndirimi

Yatırıma Katkı 
Oranı* 40% 30% 30% 25%

İndirim Oranı** 80% 70% 70% 60%

Sigorta Primi 
İşveren Hissesi 
Desteği

Destek Süresi 7 yıl 6 yıl 6 yıl 5 yıl

Azami Destek 
Miktarı
(Toplam Sabit 
Yatırım Tutarının)

35% 25% 25% 20%

Yatırım Yeri Tahsisi VAR VAR

Faiz veya Kar 
Payı Desteği

İç Kredi (TL Kredi) 5 puan 4 puan 3 puan 3 puan

Döviz / Dövize 
Endeksli Kredi 2 puan 1 puan 1 puan 1 puan

* 2022 yılı sonuna kadar yapılacak belge kapsamındaki yatırımlarda yatırıma katkı oranına 15 puan ilave edilmektedir.
** 2022 yılı sonuna kadar yapılacak belge kapsamındaki yatırımlarda indirim oranı % 100 uygulanmaktadır.

Teşvik sisteminde Samsun için önemli görülen 
değişikliklerden biri de kenevirin tekstil sektörüne 
yönelik işlenmesi yatırımlarında gerçekleşmiştir. 
Daha önce modernizasyon yatırımları haricinde yal-
nız genel teşviklerden faydalanabilen kenevir, keten, 

jüt vb. kabuk liflerin elyaf haline getirilmesi yatırımı 
ile entegre iplik yatırımları, İstanbul ili hariç olmak 
üzere artık bölgesel teşviklerden yararlanabilecektir.

Bu uygulamaya değişikliğin yayım tarihi olan 
21.08.2020’den itibaren başlanmıştır.
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Röportaj
Jibau Tekstil
Galip COŞKUN / Firma Yetkilisi

• Bize firmanız hakkında bilgi verir 
misiniz?

Jibau Tekstil ve Danışmanlık Şirketi olarak uzun 
yıllar tekstil ve ev tekstili alanında uluslararası tica-
ret danışmanlığı ve ihracat hizmetleri vermenin de-
neyimiyle Tokat'taki firmamızı 2016 yılında bir şahıs 
şirketi olarak kurduk. 

Bu girişimimizde Tokat'a yerleşmiş olmanın etki-
si büyük ancak yereldeki potansiyel de bizi tetikledi 
açıkçası. Bireysel tecrübemiz ve mevcut potansiyeli 
birleştirerek bu yola çıktık. Tokat'taki firmamızda 2 
kişi, İstanbul'da da 3 kişi toplamda 5 kişiyiz. 

Tokat Merkez'de Ali Paşa Mah. Yeni Hükümet 
Cad. No: 14/102 adresinde hizmet vermekteyiz. 

• Ne çeşit ürünler üzerine 
çalışıyorsunuz?

Tokat'ta ürettirdiğimiz ürünler arasında yöresel 
şallar ve baskılı kumaşlar ön planda. Şallar birleşti-
rilip elbise yapılıyor. Biz bunların tasarımlarını ya-

parak pareo, kapüşonlu sabahlık gibi farklı ürünler 
ürettirdik. 

Ek olarak yöresel baskılı kumaşları kullanıyo-
ruz. Bölgeye özel, Tokat motifleriyle baskı yapılı-
yor. Çok özel ürünler. Bu kumaşlardan da çeşitli 
yazlık elbise modelleri ürettirdik. Bazı mevcut 
modelleri yeniledik. 

Ev tekstilinde nevresim takımı, yatak örtüsü 
özellikle şönil grubunda Çin ile dahi rekabet ede-
bilecek durumdayız. Çalıştığımız fabrikalar kumaşı 
kendi dokuyor, kendi boyuyor, dikiyor... Dolayısı ile 
dünyanın her yeriyle fiyat ve kalite olarak rekabet 
edebiliriz. 

• Dış ticaret geçmişiniz nedir, ihracat 
yapmaya nasıl karar verdiniz?

2007 yılından beri bu sektörün içerisinde oldu-
ğumu söyleyebilirim. Teknolojik ürünlerin ihracına 
ilişkin deneyimim ve bağlantılarım da vardı. Biraz 
araştırdım tekstilde nispeten daha kolay ilerleyebili-

TR83 Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Merkezi Kapsamında Hizmet Alan
Jibau Tekstil İle Röportaj

www.jibau.com/about-us

http://www.jibau.com/about-us
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yorsunuz. Burada ürün gamı-
mızdaki bazı ürünlerin ihracata 
uygun olması, daha önce de belirtti-
ğim gibi yerelde üretilen ürünlerin potan-
siyeli ve tecrübemiz ihracata yönelmemizi sağladı. 

Özellikle e-ticaret siteleri üzerinden ihracatı 
kovalıyoruz; bu sitelerin her birinin farklı kuralları 
mevcut; bu kurallara uyum sağlayacak şekilde tasa-
rım ve ürün gamımızla ilerlemeye çalışıyoruz. 

• Yaptığınız ihracatın sürdürülebilir 
olduğunu düşünüyor musunuz?

Biz aslında yurt dışındaki ithalatçının talebine, 
yurt dışı satış formatına uygun olarak tasarladığı-
mız ürünleri veya mevcut ürünleri fason üretim 
kapsamında temin ederek ihraç ediyoruz. Atölye 
kurmuyoruz. Fason üretimde, üretim sürecinin 
zorluklarına girmeden kendi belirlediğimiz stan-
dartlarda üretim yaptırabilmek gibi bir avantajımız 
oluyor. Pandemi nedeni ile süreçler biraz sekteye 
uğrasa da Bölge'de bir potansiyel var ve sürekliliği 
sağlayabileceğimize inanıyoruz.

 • Dış Ticaret Destek Merkezi’nden 
nasıl haberdar oldunuz? Verilen hizmeti 
nasıl değerlendiriyorsunuz?

TR83 Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek Mer-
kezi’ni, OKA Tokat Yatırım Destek Ofisi aracılığıyla 
duyduk. Kısmen ihracat tecrübemiz var ancak ih-
racat danışmanlık hizmetleri oldukça pahalı hiz-

metler. Merkez, bize 
bu hizmeti almamızı sağ-

ladı. Bu açıdan faydalı olarak 
değerlendiriyoruz.

• Merkezin size ne gibi katkıları oldu?
Merkezde çalışan yetkili arkadaşlarımızın Hoo-

vers, Tendata gibi veri tabanları üzerinden sağladığı 
ve bize ulaştırdığı bilgiler son derece faydalı oldu.

Bu bilgiler arasında Rusya'dan Le Redoute vardı 
mesela. Biz aldığımız iletişim bilgileri üzerinden bu 
firma ile iletişime geçtik. Le Redoute bizden satın 
alma yapmadıysa da elimizdeki ürünleri satabile-
ceğimiz, Fransa'dan Noz Group'a ulaşmamızı sağ-
ladı. Noz Group, Consys International aracılığı ile 
Romanya üzerinden bizden 6000 bin adet mont 
satın aldı. Dolaylı da olsa ihracat gerçekleştirmemi-
zi sağladı. Önemli oranda satış yaptık.

Yine Merkez'den aldığımız bilgiler içerisinde 
yer alan Rusya'dan M FASHN adlı firma ile iletişime 
geçtik. Onlar bizi Sırbistan'da bazı kişi ve firmalara 
yönlendirdiler. Christina Delic ve Branislav Despoto-
vic isimli firma yetkilileri geldi, İstanbul'da görüştük. 
Özellikle yazlık elbise modelleri çok beğenildi. 2000 
adet yöresel kumaş, baskılı elbise, 3000 bin adet 
yöresel ve modern motif baskılı pareo ve sabahlık 
satışı gerçekleştirdik. Ürünleri Tokat'tan teslim ettik. 

Benzer yollarla pareo ve sabahlık ürün grupları-
mızdan Almanya ve Macaristan'da bayileri olan iki 
firmaya da sattık. Firmalardan birinin 500 diğerinin 
1200 bayisi var. 
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Tüm bunlar firmamıza ve bölgemize maddi 
olarak fayda sağladı. Sizden aldığımız veriler bu 
anlamda çok işimize yaradı.

 • Sizce ihracatın önündeki engeller 
nelerdir?

Biz ihracat açısından küçük şehirde olmanın 
bazı dezavantajlarını yaşıyoruz. Nitelikli işçilik 
bulmak zor olabiliyor. İnsan kaynağının ve kaliteli 
üretimin ihracat için birincil öneme sahip olduğu-
nu söyleyebilirim.

 
• Hedef pazardaki ülkelere nasıl karar 

veriyorsunuz?
Hedef pazarın belirlenmesi ürünlerimizin nevi 

ile ilgili aslında. Örneğin bu dönemde pandemi 
nedeniyle medikal ürünlerin uluslararası piyasa-
da satışını gerçekleştirmekteyiz. Bu nedenle cer-
rahi maske, cerrahi ameliyat önlüğü ve medikal 
tulum talep edebilecek bölgelere yöneliyoruz. 3 
katlı cerrahi maske, cerrahi ameliyat önlüğü ve 
medikal tulumları Avrupa ve Amerika'da ithal 
eden firma bilgilerine ihtiyacımız var. Avrupa'da 
özellikle Almanya, Fransa, İspanya, İtalya ve Hol-
landa'ya ithalat yapan firmaların bilgilerine ihti-
yaç duyuyoruz. Bu bilgilere TR83 Bölgesi Reka-
betçilik ve Dış Ticaret Merkezi üzerinden ulaştık; 
ihracatımızı farklı ülkelere ihracat yaparak artır-
mayı hedefliyoruz.   
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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

Hazırlayanlar

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi


