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rinin altını çizen Şahin, sözlerine 

şöyle devam etti: “2021 yılının ilk 

yarısında ofisimize başvuran 41 

mevcut işletme temsilcisi ve 18 yeni 

TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve 

Dış Ticaret Destek Merkezi’nin 

Çorum için Makine Sektörü Hedef 

“YATIRIMCI BILGILENDIRILDI”

2021 yılının ilk yarısında OKA’ya 

başvuran 41 mevcut işletmeyle 18 

yeni girişimciye bilgilendirdikle-

samında yürütülen bir dizi faaliyetle 

işletmelerimize söz konusu alanda 

destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

ORTA Karadeniz Kalkınma Ajansı 

(OKA), Çorum’da 208 projeyle 53,2 

milyon TL hibe desteği aldı ve fi-

nansman katkılarıyla toplam 88,3 

milyon TL’lik bir yatırım ortamı 

oluşturdu. Çorum’da yaptıkları mali 

desteklerle ilgili OKA Genel Sekre-

teri İbrahim Ethem Şahin, “Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 

Ajansları Genel Müdürlüğü koordi-

nasyonunda faaliyet gösteren OKA, 

Çorum’da 2010 yılında kurulan 

Çorum Yatırım Destek Ofisi faali-

yetleriyle sosyoekonomik kalkın-

manın öncüsü konumunda” ifade-

sini kullandı.
Şahin, “OKA, paydaşları tara-

fından yatırımla teşvikte danışman, 

projelerde çözüm ortağı, finansman 

sağlayıcı, kolaylaştırıcı, kurumlar 

arası köprü ve güvenilir bilgi 

kaynağı olma özellikleriyle bilini-

yor. OKA’nın bugüne kadar düzen-

lediği mali destek programlarıyla 

Çorum; turizm, organize sanayi böl-

geleri altyapısı, yenilenebilir enerji, 

insan kaynaklarının geliştirilmesi 

gibi geniş bir yelpazede 208 proje 

gerçekleştirdi” diye konuştu.

KENTE YAKLAŞIK 3,1 MILYON 

TL’LIK BIR YATIRIM 

2011-2020 yılları arasında 367 

Yatırım Teşvik Belgesi’nin alın-

masına katkı sağladıklarını ve 

bununla birlikte yaklaşık 3,1 

milyon TL’lik yatırımın kazan-

dırılmasına önayak olduklarını 

belirten Şahin, “Mali destek araç-

larıyla Çorum’da 88,3 milyon TL’lik 

bir yatırımı harekete geçiren ajan-

sımız, yatırım ortamının iyileştiril-

mesi ve alanlarında da aktif olarak 

çalışıyor. Çorum Yatırım Destek 

Ofisi 2010 yılından bugüne binden 

fazla yatırımcıya devlet destekleri 

ve yatırım teşvik sistemi hakkında 

bilgilendirme ve danışmanlık 

hizmeti verdi” diye konuştu.

avantajları hakkında bilgilendirme 

yapıldı, yatırımcılarımızın teşvik 

başvuru süreçleri kolaylaştırıldı. 

Bunun yanı sıra 81 kurumdan 114 

kişiyle görüşüldü, ajans destekle-

ri başta olmak üzere fon kaynakla-

rı hakkında bilgilendirme yapıldı” 

açıklamasını yaptı.

“TEKNIK DESTEK SAĞLANDI”

Yurtiçi ve yurtdışı fonlara yönelik 

proje hazırlık süreçlerinde teknik 

destek de sağladıklarına değinen 

Şahin, “TÜRKPATENT Çorum 

Bilgi ve Doküman Birimi olarak da 

görev yapan Çorum Yatırım Destek 

Ofisi tarafından 4 farklı sektör-

den 4 işletme temsilcisine marka 

tescil başvuru süreçlerinde teknik 

destek verildi. 2 kişiye faydalı model 

başvuru sürecine ilişkin bilgilen-

dirme yapıldı, başvuru ve fikrin 

ticarileştirilmesi aşamalarında 

başvurabilecekleri destekler anla-

tılarak TÜBİTAK 1512 Teknogiri-

şim sermaye desteği programına 

(Bireysel Genç Girişimci – BIGG) 

yönlendirildi” İfadesini kullandı.

IHRACATI ARTIRACAK

 PROJELER GELIŞTIRIYOR

Son olarak, işletmelerin dış pa-

zarlarda potansiyel müşterilere 

erişimini kolaylaştırıp, ihraca-

tın artmasına destek verdiklerini 

söyleyen Ethem Şahin, “Amacımız 

bölgemizde hammadde, kaynak-

ları, insan sermayesi, teknolojik 

düzey ve pazar imkanları itibariyle 

katma değeri yüksek ürün geliştir-

mek. OKA Katma Değerli Üretim ve 

İhracat Sonuç Odaklı programı kap-

girişimci planladıkları yatırıma 

ilişkin bilgilendirildi. Yatırımın 

konusu, teşvik sistemi, devlet des-

tekleri, Çorum’da yatırım yapmanın 

Pazar Raporu ile 3 farklı sektör-

den 3 firmaya özel Firma İhracat 

Strateji Raporu hazırladıklarını 

kaydeden Şahin, işletmelerin dış 

pazarlarda potansiyel müşteri-

lere erişimini kalaylaştırdıkları-

nı anlattı. 
Şahin, “Böylece ihracatın art-

masına destek veriyoruz. Ayrıca 

bölgemizdeki ihracatçı sayısını 

artırmak amacıyla TR83 Böl-

gesi’nde daha önce hiç ihracat 

yapmamış 20 işletmenin katılımıyla 

8 ay boyunca yürütülen Uygulamalı 

İhracat Danışmanlık programı saye-

sinde Çorum’dan 5 farklı sektörden 

5 firma danışmanlık hizmetinden 

ücretsiz faydalandı” dedi.

İbrahim Ethem Şahin, 

“Çorum’da turizm, organize 

sanayi bölgeleri altyapısı, 

yenilenebilir enerji, insan 

kaynaklarının geliştirilmesi 

gibi geniş bir yelpazede 208 

proje gerçekleştirdik” diye 
konuştu.

IBRAHIM ETHEM ŞAHIN
OKA Genel Sekreteri

Çorum’da bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla ilgili konuşan OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, 

“Turizm, organize sanayi bölgeleri altyapısı, yenilenebilir enerji, insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi 

geniş bir yelpazede gerçekleşen 208 projeyle 53,2 milyon TL hibe desteği sağladık” dedi.

OKA, 3.1 milyon TL'lik yatırımla 

Çorum’da kalkınmanın öncüsü oldu

Yatırımcılara yol gösteriyorlar

 

OKA olarak yatırımcılara yol gösterdiklerini ifade eden Şahin, “OKA, bilgi 

birikimi ve tecrübesiyle yeni yatırım fikirlerinin araştırılması ve yatırımcıların 

ihtiyaç duydukları teorik-pratik bilgilerle yol gösterici bir rol üstleniyor. Hitit 

Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Çorum İmalat Sanayi Araştırması ve 

Sektör Raporu çalışmasıyla Çorum Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan 

ön fizibilite raporları, ulusal ölçekte bütün yatırımcıların erişimine açık olan 

‘kalkınma kütüphanesi’ platformunda yayına alındı”dedi. 

Şahin, OKA tarafından yürütülen kapsamlı alan çalışmaları sonucunda tespit 

edilen ihtiyaçlara binaen hazırlanan; galvaniz sıcak daldırma tesisi, özel 

huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ve yüzey kaplama laboratuvarı kurulumu 

yatırımlarına yönelik olarak ön fizibilite projeleri hazırlandı” diye konuştu.
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A jans Yönetim Kurulu Başkanı Samsun Valisi 
Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkanlığında, Çorum 
Valisi Mustafa Çiftçi’nin ev sahipliğinde 

düzenlenen toplantıya, Tokat Valisi Dr. Ozan 
Balcı’nın yanı sıra, Amasya Belediye Başkanı 
Mehmet Sarı, Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu, 
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, OKA 
Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin ve OKA 
temsilcileri katıldı.

Toplantının açılış konuşmasında, Yönetim 
Kurulu Başkanı Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı 
şöyle konuştu:

“Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde 
faaliyet gösteren Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’nın (OKA) 2021 yılı Eylül ayı Yönetim Kurulu 
Toplantısı için Çorum’da bir aradayız.

Türkiye, pek çok afet türünün önemli 
sıklıkta yaşandığı bir ülke. Deprem, heyelan, 
sel, çığ gibi birçok doğa kaynaklı afetin yanı sıra 
jeopolitik konumu nedeniyle beşeri kaynaklı afet 
diyebileceğimiz insani krizlerle de sıkça karşı karşıya 
kalabiliyor. Henüz geçtiğimiz bölgemize komşu 
Kastamonu ve Sinop illerinde yaşanan sel felaketi 
sonrası şehirleşme, afet yönetimi gibi konular da 
kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve 
sivil toplum kuruluşlarının işbirliği halinde mevcut 
durumlarını ve gelecek dönem planlarını gözden 
geçirmelerinin gerekliliğini bir kere daha ortaya 
koymuştur. Bu vesileyle yaşanan sel felaketinde 

hayatını kaybeden vatandaşlarımıza 
Allah’tan rahmet diliyorum. Afet sonrası 
çalışmaları koordine etmek üzere 
bölgede görev yapan Valilerimize; iş 
makinelerini, yardım malzemelerini 
ve personellerini bölgeye sevk eden 
Belediye Başkanlarımıza da teşekkür 
ediyorum.

Artık 2021 yılının son aylarını 
yaşadığımız bu dönemde Covid-19’un 
küresel salgına dönüşmesiyle dünya 
ekonomisinde olduğu gibi ülkemiz ve 

EYLÜL AYI YÖNETIM KURULUEYLÜL AYI YÖNETIM KURULU  
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDITOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI

AJANSIMIZ 2021 YILI EYLÜL AYI 
YÖNETIM KURULU TOPLANTISI 

29 EYLÜL’DE ÇORUM’DA 
GERÇEKLEŞTIRILDI.
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bölge illerimizin ekonomik ve sosyal şartlarından 
derinden değişimler olduğu herkesin malumu 
olan bir gerçek. Bununla beraber, salgınla birlikte 
yaşamak, üretim, istihdam, ürün ve hizmet tedariki 
başta olmak üzere pek çok alandaki değişikliklere 
uyum sağlamak konusunda da toplumun bütün 
kesimleri olarak tecrübe kazanmış durumdayız. 
Bu çerçevede değişen şartlar ve ortaya çıkan 
yeni ihtiyaçlar çerçevesinde biz de kaynakların 
hızlı ve etkili sonuçlar elde edilmesi için kullanımı 
konusunda çalışmalarımıza yön vereceğiz.

Ajansımız araştırma ve analiz çalışmaların mali 
desteklere; teknik desteklerden yatırım tanıtım 
faaliyetlerine kadar birçok alan bölge illerimizde 
çalışmalar yapmaktadır. Turizm, mesleki eğitim, 
kırsal kalkınma ve sanayi bölgeleri altyapısı alanında 
uygulaması devam eden projelerin zamanında 
ve beklenen düzeyde ilerlemesinin takipçisi 
olduğumuzu ifade etmek isterim. Bir yandan projeler 
tamamlanırken bir yandan da bunlara yenilerini 
eklemek ilk önceliğimizdir. 
Birkaç ay önce başvuru süreçleri 
tamamlanan Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı (SOGEP) 
kapsamında 6 proje ve Cazibe 
Merkezlerini Destekleme Programı 
(CMDP) kapsamında 1 proje 
onaylanmış olup inşallah bu 
projelerin uygulamasına çok kısa 
bir süre içerisinde başlanacaktır. 
Bu projelerin yeni proje fikirlerine 
ilham vermesini diliyorum.

Ajansımız koordinasyonunda 
bölgemizde bütün kurum ve 
kuruluşların proje planlaması 

ve yönetiminde acil sorunlara odaklanması ve 
gerçekçi çözümler öngören bir çalışma yaklaşımı 
benimsemesinin Bölgemizde yeni yatırımların 
önündeki eksiklikleri gidermek noktasında çok 
önemli bir boşluğu dolduracağı kanaatindeyim.”

Vali Dağlı sözlerini “Bugünkü toplantımızda 
Ajansın, 2021 yılı ilk altı aylık dönemindeki 
çalışmalarının bir özetini dinleyeceğiz. Geride kalan 
değerlendirmesi ve tecrübelerimizden hareketle 
2022 yılı Çalışma Programı’nın esaslarına karar 
vereceğiz. Ajans kaynaklarının doğru yatırım 
ve faaliyetlerle daha çok istihdama, üretime ve 
kapasite kullanımına katkı vermesi için gündem 
maddelerini ele alacağız. Ev sahiplikleri için Sayın 
Çorum Valimize, Belediye Başkanımıza, İl Genel 
Meclisi Başkanımıza ve Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanımıza teşekkür ederim. Toplantımızın 
bölgemiz için başarılı çalışmalara vesile olmasını 
dilerim.” diyerek sonlandırırken, toplantı gündem 
maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.
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SOGEP DESTEK 
SÖZLEŞMELERI 

IMZALANDI

SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI 
KOORDINASYONUNDA ORTA KARADENIZ 
KALKINMA AJANSI TARAFINDAN 
UYGULANAN “2021 YILI SOSYAL GELIŞMEYI 
DESTEKLEME PROGRAMI” KAPSAMINDA 
UYGULANACAK OLAN PROJELERIN DESTEK 
SÖZLEŞMELERI IMZALANDI.

DEZAVANTAJLI ÇOCUK VE GENÇLER 
IÇIN MESLEK EDINDIRME EĞITIMLERI VE 
IŞGÜCÜ PIYASASI IÇIN DESTEK PROJESI 

“Dezavantajlı Çocuk ve Gençler için Meslek 
Edindirme Eğitimleri ve İşgücü Piyasası İçin Destek 
Projesi” Amasya Valisi Mustafa MASATLI ile Orta 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri İbrahim 
Ethem Şahin’in katıldığı imza töreniyle hayata 
geçirildi. İmza törenine proje ortakları Amasya 
Belediyesi, Amasya Üniversitesi, Aile Çalışma 
ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü, 
Amasya Ticaret ve Sanayi Odası, Amasya Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları Birliği yetkilileri de katıldı.

Proje ile Amasya ili merkez ve ilçelerinde mevcut 
iş gücü piyasasının ihtiyaçları çerçevesinde anne ve/
veya babası vefat etmiş, ne eğitimde ne istihdamda 
olan gençlerin istihdam edilebilirliğini artırmak 
hedeflenmektedir. Bu doğrultuda Amasya Küçük 
Sanayi Sitesi’nde bulunan Şehit Yılmaz Zengin 
Mesleki Eğitim Merkezi bünyesinde tekstil, mobilya 
tasarım ve kaynak atölyesi kurulacak olup yaklaşık 
800 gence eğitim ve istihdam fırsatı sunulacaktır.

Mesleki ve teknik kurslar Amasya Halk Eğitim 
Merkezi ve ASO Müdürlüğü aracılığı ile Hayat Boyu 
Öğrenme Genel Müdürlüğü modülü üzerinden 
düzenlenecek, kursları başarı ile tamamlayan 
gençlerin daha önce istihdam taahhüdünde 
bulunan işletmelerde İŞKUR İşbaşı Eğitim 
Programları kapsamında istihdam edilmeleri 
sağlanacaktır. Dezavantajlı gruplara yönelik 
girişimcilik eğitimi, kariyer rehberliği, üniversite 

hazırlığı ve rehberlik ve psikolojik danışmanlık 
hizmetleri verilmesi planlanmaktadır. Proje 
kapsamında ayrıca İpekköy’de toplam 10 dönümlük 
arazi üzerine bungalov evler, eğitim ve etkinlikler 
için atölyeler ve çocuk parkının bulunacağı sosyal 
aktivite alanı yapılacaktır.

Toplam bütçesi 1,1 milyon TL olan projeye 
program kapsamında yaklaşık 1 milyon TL hibe 
tahsis edilecektir. Projenin 18 ay içerisinde 
tamamlanması hedeflenmektedir.

ALTERNATIF TARIM ILE ISTIHDAMIN 
ARTIRILMASI PROJESI 

18 Ekim 2021 tarihinde Terme Belediyesi Başkanı 
Ali Kılıç ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreteri İbrahim Ethem Şahin tarafından proje 
destek sözleşmesi imzalanarak uygulama sürecine 
geçildi.

Proje ile Terme ilçesinde istiridye mantarı üretim 
faaliyetiyle ilgili vatandaşlara üretim çadırları teslim 
edilerek verimli üretim teknikleri danışmanlığıyla 
birlikte yüksek kalitede istiridye mantarı elde 
etmeleri sağlanarak proje kapsamında üretilecek 
ürünlerin alım garantisi vermiş olan toptancılara 
satmalarına aracılık edilmesi amaçlanıyor. Böylece 
Terme ilçesinde dezavantajlı bir grubun yılın her 
ayı gelir elde edecekleri alternatif tarım ürünü ile 
sosyoekonomik seviyelerinin yükseltilmesine katkı 
sağlanacak. Projede kuraklık, soğuk veya aşırı yağış 
gibi ani mevsimsel değişikliklere dirençli; gelir 
kaybı yaşanmadan sürekli kazanç sağlanabilecek 
alternatif tarım ürünlerinin yetiştirilmesi sağlanarak, 
benzer arayışta olan çiftçiler için bir iyi uygulama 
örneği ortaya konulması hedefleniyor.
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EKMEĞINI TAŞTAN ÇIKARANLAR 
PROJESI 

15 Ekim 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa Varank, Tokat Valisi Dr. Ozan Balcı, 
Tokat Milletvekilleri Yusuf Beyazıt, Mustafa Arslan, 
Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu’nun katıldığı 
Tokat Belediyesi Çamurdan Elektrik Üretim Tesisinin 
açılışı töreninde proje destek sözleşmesi imzalandı 
ve proje uygulama aşamasına geçildi.

Ekmeğini Taştan Çıkaranlar projesi ile Artova ilçe 
sınırlarında yüksek kaliteli olarak bulunan krizopras, 
opal ve kalsedon gibi doğal taşların işlenmesi ve 
yüzük, kolye, küpe, tesbih, baston ürünlerin tasarım 
ve üretim süreçlerinin yürütüleceği bir kuyumculuk 
teknolojisi atölyesi kurulumu gerçekleştirilecek. 
Ayrıca ürünlerin satışı ve pazarlanması için bir 
satış merkezi oluşturulması, ilçede 25-40 yaş arası 
kadınlara istihdam sağlanması, böylelikle ilçede 
gelir getirici faaliyetlerin çeşitlendirilerek projenin 
çarpan etkileriyle birlikte vatandaşların hayat 
standartlarının yükseltilmesi hedefleniyor.

SULUSARAY ILÇESI KAZ YETIŞTIRICILIĞI 
TESISI PROJESI

Proje destek sözleşmesi Tokat Belediyesi 
Çamurdan Elektrik Üretim Tesisinin açılışı 
töreninde imzalanmış olan projede ise damızlık 
kaz yetiştiriciliği tesisi kurularak, 20-24 yaş arası 
genç kadın ve erkeklere yönelik katma değerli 
kaz ürünlerinin elde edilmesine yönelik eğitimler 
verilmesi sağlanacak. İlçenin gastronomi kültüründe 
yeri olan kaz etli yemeklerinin turizm sektörüne 
entegrasyonunun sağlanması için yerel işletmelerle 
işbirliği mekanizmaları geliştirilecek. Katma 
değeri yüksek olan kaz yetiştiriciliği faaliyetinin 
Sulusaray’ın sahip olduğu kültürel miras alanları 

ve jeotermal potansiyelinin değerlendirilmesine 
yönelik yatırımları tamamlayıcı nitelikte olması 
beklenmekte ve Sulusaray ilçesinin rekabetçi bir 
yapıya kavuşması hedefleniyor.

ISTIHDAM ATÖLYELERI PROJESI
Proje sözleşmesi Çorum Belediyesi ile Orta 

Karadeniz Kalkınma Ajansı arasında 20 Ekim 2021 
tarihinde imzalanarak proje uygulama süreci 
başlatıldı. “Çorum Belediyesi İstihdam Atölyeleri 
Projesi”  kapsamında Çorum’da ikamet eden gençler 
başta olmak üzere iş gücünün istihdama katılımlarını 
kolaylaştırıcı istihdam atölyeleri oluşturulacaktır. 
Proje kapsamında CNC Operatörlüğü, Makine 
Bakım Onarım Personeli, Elektrikçi, Ön Muhasebe 
ve Bilgisayarlı Muhasebe Personeli, Kaynakçı ve 
Dikiş Elemanı meslek alanlarında eğitim verilecek. 
ÇOKİS faaliyetleri ve geliştirilen alt yapı ile birlikte 
piyasanın ihtiyaçlarını tespit edip, bu doğrultuda 
mesleki becerileri geliştirmek, işgücü arz ve talebini 
eşleştirmek, işgücü programları yoluyla istihdamı 
kolaylaştırmak hedefleniyor.

ÜRETEN, GELIŞEN VE BÜYÜYEN ALACA 
PROJESI

20 Ekim 2021 tarihinde proje sözleşmesi 
imzalanarak proje uygulama süreci başlatılan 
projede ile ilçenin en önemli sorunlarından kadın 
ve genç işsizliğinin çözümüne, engelli vatandaşları 
da kapsayacak şekilde katkıda bulunmak amacıyla 
sürekli eğitim ve istihdam merkezi kurulacak; hedef 
kitlenin istihdam edilmesine ve girişimciliklerinin 
desteklenerek sosyoekonomik hayata katılmalarına 
destek olunacak. Bununla birlikte, kuru soğan 
(Alaca Moru) üretiminde, ülkemizdeki en fazla 
üretimin yapıldığı merkezlerden olan Alaca’da, bu 
ürünün katma değerinin artırılarak; istihdama ve 
ilçe ekonomisine katkı sunulması amaçlanıyor. 
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OKA’DAN ULUSLARARASI COĞRAFI OKA’DAN ULUSLARARASI COĞRAFI 
IŞARET TESCILI IÇIN ILK ADIMIŞARET TESCILI IÇIN ILK ADIM

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI, DESTEK PATENT IŞBIRLIĞI ILE TR83 
BÖLGESI’NDEKI 35 ADET COĞRAFI IŞARET TESCILLI ÜRÜNDEN UYGUN 

OLANLARIN AVRUPA BIRLIĞI TESCILI ALMASINA YÖNELIK ÇALIŞMA BAŞLATTI. 
BU KAPSAMDA, ORTA KARADENIZ BÖLGESI’NIN ÜLKEMIZDE COĞRAFI IŞARET 

TESCILLERI BULUNAN YÖRESEL ÜRÜNLERI OLAN, ÇORUM’DAN OĞUZLAR 
CEVIZI’NIN, SAMSUN’DAN BAFRA KAYMAKLI LOKUMU’NUN, TOKAT’TAN 

NARINCE SALAMURA ASMA YAPRAĞI VE ZILE PEKMEZI AB TESCIL BAŞVURULARI 
YAPILMAK ÜZERE TÜRK PATENT VE MARKA KURUMU’NA MÜRACAAT EDILECEK. 

TESCIL SAHIBI KURUMLAR OLAN OĞUZLAR CEVIZ ÜRETICILERI TARIMSAL 
BIRLIĞI, BAFRA TICARET VE SANAYI ODASI, ZILE TICARET BORSASI VE TOKAT 

ZIRAAT ODASI ÇALIŞMAYA DESTEK VERIYOR.

Y erel ve bölgesel ölçeklerde coğrafi işaretli 
ürünler ile ilgili çalışmaları ile bölgemizin kırsal 
kalkınma sürecini hızlandırmak konusunda 

öncü bir rol üstlenen Ajansımız, başlattığı çalışma 
ile Bölgemizin tescilli ürünlerinin uluslararası alanda 
bilinirliğinin ve ihracat değerinin artırılması yolunda 
da ilk adım atTI. Önümüzdeki dönemde Destek 
Patent işbirliği ve tescil sahibi paydaşlarımızın 
çalışmayı sahiplenmesi ile belirlenen coğrafi işaretli 
ürünlerimizin AB tescili almak konusunda yol 
haritalarının çıkarılmasının ardından, sistematik ve 
verimli bir süreç işletilerek başvuru dosyaları Türk 
Patent ve Marka Kurumu’na sunulacak.

Yıllar boyunca nesilden nesile aktarılan bu yerel 
ürünlerin AB tarafından tescili, dünya çapında 
tanınmalarını sağlayacak, onlara pazarlama gücü 
katacak ve Bölge illerinin ihracat potansiyeline 
katkıda bulanacak. Ayrıca, ürünün gerçek üreticilerini 
korumak suretiyle kırsal kalkınmaya aracılık ederek 
ülke ekonomisine de katkı sağlayacak. 
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Çalışmayla, elde edilecek ekonomik faydaların 
yanı sıra, somut olmayan kültürel mirasın korunması 
açısından da Bölgeye özgü yerel ürünlerin tescil 
yoluyla korunması ve yok olmalarının önlenmesi 
hedefleniyor. 

COĞRAFI IŞARETLI ÜRÜNLER 
KONUSUNDA GEÇMIŞ ÇALIŞMALARIMIZ

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yeşilırmak 
Havzası Gelişim Projesi Bölgesel Gelişme Ana 
Planı’nın kırsal kalkınma bileşeni kapsamında 
#TR83 Bölgesi’nin coğrafi işaretli ürünler ile ilgili 
potansiyelinden yararlanılmasını önceliklerinden 
biri haline getirmiştir. Ajansımız, yerel aktörlerin 
ve kaynakların harekete geçirilmesi amacı ile 2018 
ve yılından bu yana biz dizi faaliyet yürütmüştür. 
Amacı bölgemizin coğrafi işaretli ürünlerinin bir 
envanterini çıkarmak, turizm ve tarım fuarlarında 
bölgenin yöresel ürünlerinin tanıtılmasına yönelik 
görsel bir materyal üretmek, paydaşlarımızın coğrafi 
işaret konusunda farkındalığını ve bölgemizde 
başvuru sayısını artırmak olan ilk çalışma, TR83 
Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler Kataloğudur. 
Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler 
Kataloğunun tanıtımı 22-25 Kasım 2018 tarihleri 
arasında düzenlenen Samsun Gıda Fuarı’nda 
yapılmıştır. Yoğun ilgi toplayan OKA Coğrafi İşaretli 
Ürünler standında ayrıca kitabin içeriğine dair 
broşür ve tanıtım ürünleri de fuar katılımcılarıyla 
paylaşılmıştır. 

Coğrafi işaretli ürünler ile ilgili yapılan arka plan 
çalışması, uzmanların görüşlerinin incelenmesi ve 
Samsun Gıda Fuarı’nda kamu beğenisine sunulan 
kataloğun yoğun ilgi toplaması, coğrafi işaretli 
ürünlerin TR83 Bölgesinde kırsal kalkınmanın hız 
kazanabilmesi için bir fırsat olduğunu göstermiştir. 
Bu nedenle Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, 
coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik bir değere 
dönüşebilmesi, etkin bir şekilde pazarlanabilmesi 

üzerinde çalışma kararı almıştır. Bu kapsamda 2019 
yılının Mart ayında TR83 Bölgesinde coğrafi işaretli 
ürünlerin sayısının artırılması, coğrafi işaretli ürünler 
konusunda ilgili kurumların ve yerel halkın bilgi 
birikiminin artırılması ve coğrafi işaretli ürünlerin 
pazarlanması konularında paydaşların fikrini almak 
amacı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat 
illerinde arama çalıştayları düzenlenmiştir.

Ajansımız 18 Nisan 2019 tarihinde coğrafi 
işaretler ile ilgili edinilen bilgi birikimi ve tecrübenin 
ulusal düzeyde yaygınlaştırmasının sağlanması, 
TR83 Bölgesi'nde ve Türkiye'de coğrafi işaretli 
ürünler alanında faaliyet gösteren kurum ve 
kuruluşların, konunun uzmanları ile bir araya 
getirilmesi ve coğrafi işaretli ürünler üzerine 
yenilikçi bir pazarlama modellerinin geliştirilmesi 
amaçlarına yönelik olarak "Coğrafi Işaretli 
Ürünlerin Pazarlamasında Yenilikçi Bir 
Model" konulu Orta Karadeniz Bölgesi 
Coğrafi Işaretli Ürünler Buluşmasını 
düzenlenmiştir. Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi 
İşaretli Ürünler Buluşmasında Türkiye’nin dört bir 
yanından katkılarını sunmak üzere gelen uzmanlar 
bilgi ve deneyimlerini katılımcılarla paylaşmıştır. 
Öğleden önce gerçekleştirilen panelde coğrafi 
işaretli ürünler ve bölgesel kalkınma konusu 
üzerinde verimli tartışmalar yapılmıştır. Bölgemizin 
yöresel ürünlerinin üretimini yapan işletmeler, 
kooperatifler ve üretici birlikleri ürünlerini kurulan 
stantlarda sergilemiştir. 

Yaklaşık 120 kişinin katılımı ile gerçekleşen 
Orta Karadeniz Bölgesi Coğrafi İşaretli Ürünler 
Buluşması’nda katılımcılar, il arama çalıştaylarında 
belirlenen sorunlar ve ihtiyaçlar üzerinde aktif 
olarak çalışmış, Ajansımızın fikir geliştirme 
sürecine katkıda bulunmuştur. Örgütlenme, 
üretim ve turizm başlıkları altında önceliği yüksek 
olarak belirlenen üç temel soruna ilişkin proje 
fikirleri geliştirilmiştir.
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BAHREYN ILE IŞ BIRLIĞI 
FIRSATLARI ÇEVRIM IÇI ETKINLIĞI 

GERÇEKLEŞTIRILDI
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ile Manama Ticaret Müşavirliği’nin 

organizasyonu ve Samsun, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Ticaret 
ve Sanayi Odaları’nın katkısı ile 8 Ekim 2021, Cuma günü Bahreyn ile İş 

Birliği Fırsatları Çevrim İçi Etkinliği Gerçekleştirildi. Toplantıda Bahreyn 
ve Türkiye’nin iyi ilişkiler içinde bulunduğu ve Katar, Birleşik Arap 

Emirlikleri ve Kuveyt'in gölgesinde kalsa da alım gücü yüksek ülkelerden 
biri olduğuna dikkat çekildi. Alüminyum ve petrokimya sektörlerinin 

başat sektörler olduğu Bahreyn’den Türkiye’ye en çok sigara, demir çelik, 
otomotiv, inşaat malzemeleri ve gıda satışı yapıldığı vurgulanırken, 

uygulanan gümrük vergi oranlarıyla ilgili de bilgiler verildi.
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OKA BAHREYNLI IŞ INSANLARINI OKA BAHREYNLI IŞ INSANLARINI 
ORTA KARADENIZ'DE AĞIRLADIORTA KARADENIZ'DE AĞIRLADI

11 – 13 Ekim 2021 tarihleri arasında Bahreyn 
İş İnsanları Derneği (BBMA) Yönetim Kurulu 
üyeleri ve Bahreynli iş insanlarından oluşan ekip 
Orta Karadeniz Bölgesi illerinde ağırlandı. Üç 
günlük programa OKA Genel Sekreteri İbrahim 
Ethem Şahin ile görüşerek başlayan heyete Genel 
Sekreterimiz tarafından TR83 Bölgesi illerinin 
yatırım ortamı ile ilgili bilgi verildi. Ajansımızda 
gerçekleştirilen toplantının ardından SAMPA ve 

Filiz Helva'ya firma ziyaretleri gerçekleştirilerek, 
firma yetkilileri ve Bahreynli iş insanları arasında 
iş birliği fırsatları görüşüldü. Ziyaretçilere üretim 
tesisleri gezdirildi. Öğleden sonra Samsun Valisi 
Sn. Zülkif Dağlı ile görüşen heyete OKA Genel 
Sekreteri İbrahim Ethem Şahin de eşlik etti. 
Programın ilk günü Samsun Ticaret ve Sanayi 
Odası yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşme ile 
sona erdi. 
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Bahreyn İş İnsanları Derneği (BBMA) Yönetim 
Kurulu üyeleri ve Bahreynli iş insanlarından 
oluşan ekip, 12 Ekim 2021, Salı günü Çorum’daydı. 
Programın ikinci günü Çorum Ticaret ve Sanayi 
odasında düzenlenen toplantı ile başladı. Toplantıda 
OKA Çorum Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 

Özden Özgür Yalçın ve Çorum Ticaret ve Sanayi 
Odası Başkan Vekili Turgut İlgü tarafından yapılan 
açılış konuşmalarının ardından, Uzman Bayram 
Emre Ünal ziyaretçilere Çorum yatırım ortamı, 
sağlanan destek ve teşvikler, öne çıkan sektörler 
hakkında bilgi verdi. Toplantıda, Bahreyn İş İnsanları 
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Heyet programın son gününde Amasya’daydı. 12 
Ekim 2021, Salı akşamı Çorum’dan Amasya’ya geçen 
ekip, akşam yemeğinde OKA Amasya Yatırım Destek 
Ofisi, Amasya Ticaret ve Sanayi Odası ve Amasya’da 
faaliyet gösteren firma yetkilileriyle bir araya geldi ve 
Amasya’da yatırım fırsatları konusunda ön bilgi edindi. 
Programın son gününde gerçekleştirilen Amasya şehir 
gezisinin ardından, Bahreynli ziyaretçiler Merzifon 

Organize Sanayi Bölgesi’ne götürülerek Nesil Gıda 
ve Dovi Ofis Mobilyaları firmaları ziyaret edildi. Firma 
ziyaretlerinde işbirliği imkanlarının geliştirilmesine 
yönelik değerlendirmeler yapıldı. Üç gün süren 
yoğun ve verimli program, Bahreynli ziyaretçilerin 
Amasya’nın en önemli doğal varlıklarından biri 
olan Boraboy Gölü’nde ağırlanması ile sona erdi ve 
Bahreynli iş insanları ülkelerine uğurlandı. 

Derneği Başkanı Ahmet Bin Hindi tarafından da 
Bahreyn’ de öne çıkan sektörler, ticari fırsatlar ve 
sağlanan destekler anlatıldı. Günün ikinci yarısında 
ziyaretçilerin ilgilendiği sektör firmaları ziyaret 
edildi. Çorum’ da faaliyet gösteren Armor Isı Transfer, 
Kemal Öz Gıda, Ganik Şekerleme, Ahlatcı Altın 
Rafinerisi, Mone Medikal, Fin Kimya, Velidedeoğlu 

Kimya, Naturoil işletmeleri ziyaret edildi. Firma 
ziyaretlerinde işbirliği imkanlarının geliştirilmesine 
yönelik değerlendirmeler yapıldı. Pandemi 
sürecinde yaşanan lojistik başta olmak üzere çeşitli 
sorunların iyileşmesi sürecinde, Bahreyn ve Körfez 
Ülkelerine yapılabilecek ihracat potansiyelinin 
değerlendirilmesi konuları görüşüldü. 
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ESCON ENERJI VE ORTA KARADENIZ ESCON ENERJI VE ORTA KARADENIZ 
KALKINMA AJANSI’NDAN ENERJI KALKINMA AJANSI’NDAN ENERJI 

VERIMLILIĞI IÇIN ÖNEMLI IŞ BIRLIĞIVERIMLILIĞI IÇIN ÖNEMLI IŞ BIRLIĞI

İ ş birliği kapsamında Samsun, Çorum ve 
Amasya’daki dört fabrika ile OKA hizmet 
binasında enerji verimliliği etüdü yapılacak. 

Etüdün sonuçları, bu alandaki fırsatlar ve başta 
Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olmak üzere devlet 
destekleri hakkındaki bilgiler, bölgedeki diğer 
işletmelerle de paylaşılacak.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) ile 
Türkiye’nin ilk enerji hizmet şirketi ESCON Enerji, 
Türkiye’deki önemli sanayi kuruluşlarına ev 
sahipliği yapan Orta Karadeniz Bölgesi’ndeki 
enerji verimliliği potansiyelini harekete geçirmek 
üzere ortak bir projeye imza atıyor. Proje 
kapsamında Samsun, Çorum ve Amasya’daki 
dört fabrika ile OKA hizmet binasında enerji 
verimliği çalışmaları yapacak olan ESCON Enerji 
ekipleri, yerinde ziyaretler yaparak, kazan 
dairesi, ısıtma ve soğutma grupları, basınçlı hava 
kompresörleri, dağıtım hatları, elektrik motorları, 
pompa ve fanların da aralarında bulunduğu, 
enerji verimliliği sağlanabilen tüm sistemlerin 
etüdünü gerçekleştirecek. Etütlerin ardından 
enerji verimliliği alanındaki fırsatlar ve başta 
Verimlilik Artırıcı Proje (VAP) olmak üzere devlet 
destekleri hakkında bilgilerin yer alacağı bir 
rapor hazırlanarak, bölgedeki diğer yatırımcılara 
sunulacak.

IBRAHIM ETHEM ŞAHIN: “REKABETÇI 
OLABILMEK IÇIN KAYNAK VERIMLILIĞI 
ÇOK ÖNEMLI”

Orta Karadeniz Bölgesi’nin Türkiye’deki 
önemli sanayi kuruluşlarına ev sahipliği yaptığını 
hatırlatan Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreteri Ibrahim Ethem Şahin, 
“Ajans olarak bölgemizdeki endüstriyel üretimi 
ve katma değeri artırmaya, ihracat olanaklarını 
geliştirmeye yönelik adımlar atıyoruz. Kaynakların 
verimli kullanımının, sanayimizin rekabet gücünün 
artırılmasını sağlayacak temel unsurlardan biri 
olduğuna inanıyoruz. Üretimde verimliliğin 
artırılması hedeflerine ilave olarak hem kaynak 
tüketiminin azaltılmasına hem de çevresel etkileri 
en aza indirecek süreçlerin uygulanmasına ve 
ürünlerin kullanımına yönelik projeler üretilmesine 
katkı veriyoruz. Bu doğrultuda, enerji verimliliğine 
dikkat çekmek ve enerji verimliliği desteklerinden 
işletmelerimizin olabildiğince yararlanması için 
ESCON Enerji ile iş birliği gerçekleştirdik. Bu 
faaliyetimizin, bölgemizdeki işletmeler ile diğer 
kurum ve kuruluşlarda bir farkındalık oluşturmasını, 
VAP desteği ve diğer destekler için işletmelerimizin 
adım atmasına yönelik bir başlangıç olmasını 
hedefliyoruz. Geçen yıl ve bu yıl olduğu gibi 
önümüzdeki yıl da kaynak verimliliği alanında 

ORTA KARADENIZ 
BÖLGESI’NDEKI IŞLETMELERIN 

ENERJI VERIMLILIĞININ 
VE BU KONUDAKI DEVLET 

DESTEKLERI HAKKINDA 
FARKINDALIĞININ 

ARTIRILMASI IÇIN ORTA 
KARADENIZ KALKINMA 

AJANSI (OKA) VE ESCON 
ENERJI ARASINDA ÖNEMLI BIR 

IŞ BIRLIĞI YAPILDI.
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çalışmalar yürütmeyi sürdüreceğiz” dedi.

ONUR ÜNLÜ: “ENERJI VERIMLILIĞI 
ELIMIZDEKI EN BÜYÜK FIRSAT”

Enerji verimliliği yönetiminin işletmeler için 
uzun soluklu ve sabırla yönetilmesi gereken bir 
süreç olduğunu söyleyen ESCON Enerji Genel 
Müdürü Onur Ünlü, “ESCON Enerji olarak 
şirketlerin bu süreci doğru yönetmelerine, en 
kısa ve verimli yoldan başarıya ulaşmalarına katkı 
sağlıyoruz. Bu kapsamda her ölçekten firmaya 
hizmet veriyor ve çeşitli projelerde danışmanlık 
üstleniyoruz” diye konuştu. Enerji verimliliğinin 
karbon salınımının azaltılmasına, enerji ithalatının 
ve işletmelerin enerji maliyetlerinin düşürülmesine 
önemli katkılar sunduğunu ifade eden Ünlü şöyle 
devam etti; “Birçok gelişmiş ülkenin en yeni 
yenilenebilir enerji kaynağı ve emisyon azaltım 
hedeflerine ulaşmada ilk yakıt olarak gördüğü 
enerji verimliliği elimizdeki en büyük fırsat. Biz de 
bu konuda işletmelerde farkındalık oluşturmaya 

önem veriyor, bu doğrultuda kalkınma ajansları ile 
iş birlikleri gerçekleştiriyoruz. Geçtiğimiz aylarda 
Fırat Kalkınma Ajansı ile yaptığımız iş birliğinin 
ardından şimdi de Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı ile ortak bir çalışma gerçekleştirerek bu 
önemli sürece katkı sağlamaktan memnuniyet 
duyuyoruz.”

ESCON ENERJI HAKKINDA:
2004 yılında kurulup, 2009 yılından itibaren 

sanayide yetkili enerji verimlilik danışmanlık (EVD) 
şirketi olarak faaliyetlerini sürdüren ESCON Enerji, 
danışmanlık, etüt ve projelendirme, performans 
garantili sistem çözümleri, proje finansmanı ve 
enerji performans sözleşmeleri gibi alanlarda 
çeşitli hizmetler vermektedir. ESCON Enerji bu 
zamana kadar Türkiye’nin yanı sıra Avrupa’dan 
Güney Asya’ya uzanan bir coğrafyada, toplam 
12 ülkede 800’ün üzerinde endüstriyel işletmeye 
hizmet vermiştir.

Bilgi için: www.escon.com.tr
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rinin altını çizen Şahin, sözlerine 
şöyle devam etti: “2021 yılının ilk 
yarısında ofisimize başvuran 41 
mevcut işletme temsilcisi ve 18 yeni 

TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve 
Dış Ticaret Destek Merkezi’nin 
Çorum için Makine Sektörü Hedef 

“YATIRIMCI BILGILENDIRILDI”
2021 yılının ilk yarısında OKA’ya 
başvuran 41 mevcut işletmeyle 18 
yeni girişimciye bilgilendirdikle-

samında yürütülen bir dizi faaliyetle 
işletmelerimize söz konusu alanda 
destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

ORTA Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA), Çorum’da 208 projeyle 53,2 
milyon TL hibe desteği aldı ve fi-
nansman katkılarıyla toplam 88,3 
milyon TL’lik bir yatırım ortamı 
oluşturdu. Çorum’da yaptıkları mali 
desteklerle ilgili OKA Genel Sekre-
teri İbrahim Ethem Şahin, “Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü koordi-
nasyonunda faaliyet gösteren OKA, 
Çorum’da 2010 yılında kurulan 
Çorum Yatırım Destek Ofisi faali-
yetleriyle sosyoekonomik kalkın-
manın öncüsü konumunda” ifade-
sini kullandı.

Şahin, “OKA, paydaşları tara-
fından yatırımla teşvikte danışman, 
projelerde çözüm ortağı, finansman 
sağlayıcı, kolaylaştırıcı, kurumlar 
arası köprü ve güvenilir bilgi 
kaynağı olma özellikleriyle bilini-
yor. OKA’nın bugüne kadar düzen-
lediği mali destek programlarıyla 
Çorum; turizm, organize sanayi böl-
geleri altyapısı, yenilenebilir enerji, 
insan kaynaklarının geliştirilmesi 
gibi geniş bir yelpazede 208 proje 
gerçekleştirdi” diye konuştu.

KENTE YAKLAŞIK 3,1 MILYON 
TL’LIK BIR YATIRIM 
2011-2020 yılları arasında 367 
Yatırım Teşvik Belgesi’nin alın-
masına katkı sağladıklarını ve 
bununla birlikte yaklaşık 3,1 
milyon TL’lik yatırımın kazan-
dırılmasına önayak olduklarını 
belirten Şahin, “Mali destek araç-
larıyla Çorum’da 88,3 milyon TL’lik 
bir yatırımı harekete geçiren ajan-
sımız, yatırım ortamının iyileştiril-
mesi ve alanlarında da aktif olarak 
çalışıyor. Çorum Yatırım Destek 
Ofisi 2010 yılından bugüne binden 
fazla yatırımcıya devlet destekleri 
ve yatırım teşvik sistemi hakkında 
bilgilendirme ve danışmanlık 
hizmeti verdi” diye konuştu.

avantajları hakkında bilgilendirme 
yapıldı, yatırımcılarımızın teşvik 
başvuru süreçleri kolaylaştırıldı. 
Bunun yanı sıra 81 kurumdan 114 
kişiyle görüşüldü, ajans destekle-
ri başta olmak üzere fon kaynakla-
rı hakkında bilgilendirme yapıldı” 
açıklamasını yaptı.

“TEKNIK DESTEK SAĞLANDI”
Yurtiçi ve yurtdışı fonlara yönelik 
proje hazırlık süreçlerinde teknik 
destek de sağladıklarına değinen 
Şahin, “TÜRKPATENT Çorum 
Bilgi ve Doküman Birimi olarak da 
görev yapan Çorum Yatırım Destek 
Ofisi tarafından 4 farklı sektör-
den 4 işletme temsilcisine marka 
tescil başvuru süreçlerinde teknik 
destek verildi. 2 kişiye faydalı model 
başvuru sürecine ilişkin bilgilen-
dirme yapıldı, başvuru ve fikrin 
ticarileştirilmesi aşamalarında 
başvurabilecekleri destekler anla-
tılarak TÜBİTAK 1512 Teknogiri-
şim sermaye desteği programına 
(Bireysel Genç Girişimci – BIGG) 
yönlendirildi” İfadesini kullandı.

IHRACATI ARTIRACAK
 PROJELER GELIŞTIRIYOR
Son olarak, işletmelerin dış pa-
zarlarda potansiyel müşterilere 
erişimini kolaylaştırıp, ihraca-
tın artmasına destek verdiklerini 
söyleyen Ethem Şahin, “Amacımız 
bölgemizde hammadde, kaynak-
ları, insan sermayesi, teknolojik 
düzey ve pazar imkanları itibariyle 
katma değeri yüksek ürün geliştir-
mek. OKA Katma Değerli Üretim ve 
İhracat Sonuç Odaklı programı kap-

girişimci planladıkları yatırıma 
ilişkin bilgilendirildi. Yatırımın 
konusu, teşvik sistemi, devlet des-
tekleri, Çorum’da yatırım yapmanın 

Pazar Raporu ile 3 farklı sektör-
den 3 firmaya özel Firma İhracat 
Strateji Raporu hazırladıklarını 
kaydeden Şahin, işletmelerin dış 
pazarlarda potansiyel müşteri-
lere erişimini kalaylaştırdıkları-
nı anlattı. 

Şahin, “Böylece ihracatın art-
masına destek veriyoruz. Ayrıca 
bölgemizdeki ihracatçı sayısını 
artırmak amacıyla TR83 Böl-
gesi’nde daha önce hiç ihracat 
yapmamış 20 işletmenin katılımıyla 
8 ay boyunca yürütülen Uygulamalı 
İhracat Danışmanlık programı saye-
sinde Çorum’dan 5 farklı sektörden 
5 firma danışmanlık hizmetinden 
ücretsiz faydalandı” dedi.

İbrahim Ethem Şahin, 
“Çorum’da turizm, organize 

sanayi bölgeleri altyapısı, 
yenilenebilir enerji, insan 

kaynaklarının geliştirilmesi 
gibi geniş bir yelpazede 208 
proje gerçekleştirdik” diye 

konuştu.

IBRAHIM ETHEM ŞAHIN
OKA Genel Sekreteri

Çorum’da bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla ilgili konuşan OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, 
“Turizm, organize sanayi bölgeleri altyapısı, yenilenebilir enerji, insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi 
geniş bir yelpazede gerçekleşen 208 projeyle 53,2 milyon TL hibe desteği sağladık” dedi.

OKA, 3.1 milyon TL'lik yatırımla 
Çorum’da kalkınmanın öncüsü oldu

Yatırımcılara yol gösteriyorlar

 

OKA olarak yatırımcılara yol gösterdiklerini ifade eden Şahin, “OKA, bilgi 
birikimi ve tecrübesiyle yeni yatırım fikirlerinin araştırılması ve yatırımcıların 
ihtiyaç duydukları teorik-pratik bilgilerle yol gösterici bir rol üstleniyor. Hitit 
Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Çorum İmalat Sanayi Araştırması ve 
Sektör Raporu çalışmasıyla Çorum Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan 
ön fizibilite raporları, ulusal ölçekte bütün yatırımcıların erişimine açık olan 
‘kalkınma kütüphanesi’ platformunda yayına alındı”dedi. 
Şahin, OKA tarafından yürütülen kapsamlı alan çalışmaları sonucunda tespit 
edilen ihtiyaçlara binaen hazırlanan; galvaniz sıcak daldırma tesisi, özel 
huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ve yüzey kaplama laboratuvarı kurulumu 
yatırımlarına yönelik olarak ön fizibilite projeleri hazırlandı” diye konuştu.

OKA, ÇORUM’DAKI ÇALIŞMALARI ILE 
DÜNYA GAZETESI ÇORUM EKI’NDE
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rinin altını çizen Şahin, sözlerine 
şöyle devam etti: “2021 yılının ilk 
yarısında ofisimize başvuran 41 
mevcut işletme temsilcisi ve 18 yeni 

TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve 
Dış Ticaret Destek Merkezi’nin 
Çorum için Makine Sektörü Hedef 

“YATIRIMCI BILGILENDIRILDI”
2021 yılının ilk yarısında OKA’ya 
başvuran 41 mevcut işletmeyle 18 
yeni girişimciye bilgilendirdikle-

samında yürütülen bir dizi faaliyetle 
işletmelerimize söz konusu alanda 
destek oluyoruz” şeklinde konuştu.

ORTA Karadeniz Kalkınma Ajansı 
(OKA), Çorum’da 208 projeyle 53,2 
milyon TL hibe desteği aldı ve fi-
nansman katkılarıyla toplam 88,3 
milyon TL’lik bir yatırım ortamı 
oluşturdu. Çorum’da yaptıkları mali 
desteklerle ilgili OKA Genel Sekre-
teri İbrahim Ethem Şahin, “Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü koordi-
nasyonunda faaliyet gösteren OKA, 
Çorum’da 2010 yılında kurulan 
Çorum Yatırım Destek Ofisi faali-
yetleriyle sosyoekonomik kalkın-
manın öncüsü konumunda” ifade-
sini kullandı.

Şahin, “OKA, paydaşları tara-
fından yatırımla teşvikte danışman, 
projelerde çözüm ortağı, finansman 
sağlayıcı, kolaylaştırıcı, kurumlar 
arası köprü ve güvenilir bilgi 
kaynağı olma özellikleriyle bilini-
yor. OKA’nın bugüne kadar düzen-
lediği mali destek programlarıyla 
Çorum; turizm, organize sanayi böl-
geleri altyapısı, yenilenebilir enerji, 
insan kaynaklarının geliştirilmesi 
gibi geniş bir yelpazede 208 proje 
gerçekleştirdi” diye konuştu.

KENTE YAKLAŞIK 3,1 MILYON 
TL’LIK BIR YATIRIM 
2011-2020 yılları arasında 367 
Yatırım Teşvik Belgesi’nin alın-
masına katkı sağladıklarını ve 
bununla birlikte yaklaşık 3,1 
milyon TL’lik yatırımın kazan-
dırılmasına önayak olduklarını 
belirten Şahin, “Mali destek araç-
larıyla Çorum’da 88,3 milyon TL’lik 
bir yatırımı harekete geçiren ajan-
sımız, yatırım ortamının iyileştiril-
mesi ve alanlarında da aktif olarak 
çalışıyor. Çorum Yatırım Destek 
Ofisi 2010 yılından bugüne binden 
fazla yatırımcıya devlet destekleri 
ve yatırım teşvik sistemi hakkında 
bilgilendirme ve danışmanlık 
hizmeti verdi” diye konuştu.

avantajları hakkında bilgilendirme 
yapıldı, yatırımcılarımızın teşvik 
başvuru süreçleri kolaylaştırıldı. 
Bunun yanı sıra 81 kurumdan 114 
kişiyle görüşüldü, ajans destekle-
ri başta olmak üzere fon kaynakla-
rı hakkında bilgilendirme yapıldı” 
açıklamasını yaptı.

“TEKNIK DESTEK SAĞLANDI”
Yurtiçi ve yurtdışı fonlara yönelik 
proje hazırlık süreçlerinde teknik 
destek de sağladıklarına değinen 
Şahin, “TÜRKPATENT Çorum 
Bilgi ve Doküman Birimi olarak da 
görev yapan Çorum Yatırım Destek 
Ofisi tarafından 4 farklı sektör-
den 4 işletme temsilcisine marka 
tescil başvuru süreçlerinde teknik 
destek verildi. 2 kişiye faydalı model 
başvuru sürecine ilişkin bilgilen-
dirme yapıldı, başvuru ve fikrin 
ticarileştirilmesi aşamalarında 
başvurabilecekleri destekler anla-
tılarak TÜBİTAK 1512 Teknogiri-
şim sermaye desteği programına 
(Bireysel Genç Girişimci – BIGG) 
yönlendirildi” İfadesini kullandı.

IHRACATI ARTIRACAK
 PROJELER GELIŞTIRIYOR
Son olarak, işletmelerin dış pa-
zarlarda potansiyel müşterilere 
erişimini kolaylaştırıp, ihraca-
tın artmasına destek verdiklerini 
söyleyen Ethem Şahin, “Amacımız 
bölgemizde hammadde, kaynak-
ları, insan sermayesi, teknolojik 
düzey ve pazar imkanları itibariyle 
katma değeri yüksek ürün geliştir-
mek. OKA Katma Değerli Üretim ve 
İhracat Sonuç Odaklı programı kap-

girişimci planladıkları yatırıma 
ilişkin bilgilendirildi. Yatırımın 
konusu, teşvik sistemi, devlet des-
tekleri, Çorum’da yatırım yapmanın 

Pazar Raporu ile 3 farklı sektör-
den 3 firmaya özel Firma İhracat 
Strateji Raporu hazırladıklarını 
kaydeden Şahin, işletmelerin dış 
pazarlarda potansiyel müşteri-
lere erişimini kalaylaştırdıkları-
nı anlattı. 

Şahin, “Böylece ihracatın art-
masına destek veriyoruz. Ayrıca 
bölgemizdeki ihracatçı sayısını 
artırmak amacıyla TR83 Böl-
gesi’nde daha önce hiç ihracat 
yapmamış 20 işletmenin katılımıyla 
8 ay boyunca yürütülen Uygulamalı 
İhracat Danışmanlık programı saye-
sinde Çorum’dan 5 farklı sektörden 
5 firma danışmanlık hizmetinden 
ücretsiz faydalandı” dedi.

İbrahim Ethem Şahin, 
“Çorum’da turizm, organize 

sanayi bölgeleri altyapısı, 
yenilenebilir enerji, insan 

kaynaklarının geliştirilmesi 
gibi geniş bir yelpazede 208 
proje gerçekleştirdik” diye 

konuştu.

IBRAHIM ETHEM ŞAHIN
OKA Genel Sekreteri

Çorum’da bugüne kadar yaptıkları yatırımlarla ilgili konuşan OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, 
“Turizm, organize sanayi bölgeleri altyapısı, yenilenebilir enerji, insan kaynaklarının geliştirilmesi gibi 
geniş bir yelpazede gerçekleşen 208 projeyle 53,2 milyon TL hibe desteği sağladık” dedi.

OKA, 3.1 milyon TL'lik yatırımla 
Çorum’da kalkınmanın öncüsü oldu

Yatırımcılara yol gösteriyorlar

 

OKA olarak yatırımcılara yol gösterdiklerini ifade eden Şahin, “OKA, bilgi 
birikimi ve tecrübesiyle yeni yatırım fikirlerinin araştırılması ve yatırımcıların 
ihtiyaç duydukları teorik-pratik bilgilerle yol gösterici bir rol üstleniyor. Hitit 
Üniversitesi işbirliğinde hazırlanan Çorum İmalat Sanayi Araştırması ve 
Sektör Raporu çalışmasıyla Çorum Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan 
ön fizibilite raporları, ulusal ölçekte bütün yatırımcıların erişimine açık olan 
‘kalkınma kütüphanesi’ platformunda yayına alındı”dedi. 
Şahin, OKA tarafından yürütülen kapsamlı alan çalışmaları sonucunda tespit 
edilen ihtiyaçlara binaen hazırlanan; galvaniz sıcak daldırma tesisi, özel 
huzurevi ve yaşlı bakım merkezi ve yüzey kaplama laboratuvarı kurulumu 
yatırımlarına yönelik olarak ön fizibilite projeleri hazırlandı” diye konuştu.
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ERASMUS PLUS STAJ ERASMUS PLUS STAJ 
HAREKETLILIĞI PROGRAMI ÇEVRIM HAREKETLILIĞI PROGRAMI ÇEVRIM 

IÇI BILGILENDIRME TOPLANTISI IÇI BILGILENDIRME TOPLANTISI 
GERÇEKLEŞTIRILDIGERÇEKLEŞTIRILDI

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2014 yılında 
Ulusal Ajans tarafından Eurodesk Samsun 
Temas Noktası olarak akredite edilmiş bir kamu 

kurumu olarak gençleri Avrupa’da eğitim, staj ve 
gönüllülük projeleri alanlarında bilgilendirme 
çalışmaları yürütmektedir. Eurodesk Samsun İrtibat 
Noktası olan OKA, 5 Ekim 2021, Salı günü Erasmus 
Plus Staj Hareketliliği Programları kapsamında 

Avrupa’da staj yapma deneyimi elde etmek isteyen 
gençler için bir bilgilendirme ve deneyim paylaşımı 
toplantısı düzenledi. Yaklaşık 20 gencin katılımı ile 
gerçekleştirilen toplantıda, OKA Eurodesk İrtibat 
Kişisi Elif Muratoğlu ve Erasmus Plus Staj Programı 
kapsamında 2015-2016 yılları arasında Wageningen 
Üniversite’sinde stajını tamamlayan Arzu Gizem Kırıcı 
tarafından aşağıdaki konular hakkında bilgi verildi:

 Erasmus Plus Staj Hareketliliği Programı: Genel çerçeve
 Bir Erasmus Plus Stajyerinin gözünden: Hareketlilik 

öncesi, sırası ve sonrasında yapılması gerekenler
 Staj deneyiminden en yüksek verimi almak
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OKA’NIN DESTEKLEDIĞI OKA’NIN DESTEKLEDIĞI 
FIRMALARDAN IHRACAT ATAĞIFIRMALARDAN IHRACAT ATAĞI

OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin, 
kurumları bünyesinde bulunan Dış Ticaret 
Destek Merkezi ile Samsun, Amasya, Çorum ve 

Tokat'tan katma değerli ürünlerin ihracatını artırmayı 
amaçladıklarını söyledi. Şahin, Merkezin ticaret ve 
sanayi odaları ile iş birliği içinde olduğunu belirten 
Şahin, firmalara ihracat yapmaları ya da ihracatlarını 
artırmaları konusunda birçok alanda destek 
sunduklarını ifade etti.

Merkezin iki yıldır faaliyet gösterdiğini dile getiren 
Şahin, "Firmalara doğrudan pazar araştırması ve 
potansiyel müşteri listesi sunduk. Sunduğumuz bilgiyi 
firmalarımız aldı ve işlediler. Bu yolla yeni müşteriler 
edindiler ya da hiç ihracat yapmamış pek çok firmamız 
sıfırdan ihracat yapma imkanına kavuşmuş oldu." dedi.

Firmaların dışa açılmalarını, daha fazla iş hacmine 
ulaşmalarını, bölgedeki yatırımlarını artırmalarını 
sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Şahin, "Firmalara, 
ücretli alacakları danışmanlık hizmetini Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı uhdesinde faaliyetlerini yürüten 
bir kalkınma ajansı olarak ücretsiz veriyoruz. Bugüne 

kadar hizmet verilen 200'ün üzerindeki firma, ya hiç 
ihracat yapmamış ya da ihracat yaptığı ülke ve firma 
sayısını artırmak isteyenler oldu." diye konuştu.

"OKA BIZIM IÇIN RÜZGAR OLDU"
Revalla firmasının dış ticaret sorumlusu Salim 

Yurtsever de yaklaşık 35 yıllık üretim geçmişleri 
bulunduğunu, 2016 yılından bu yana da yatak ve baza 
üretimine yöneldiklerini belirtti. Son 3 yıldır yurt dışına 
açılmak için çalıştıklarını dile getiren Yurtsever, OKA 
Dış Ticaret Destek Merkezi'nin kendilerine çok önemli 
katkı sağladığını ifade etti.

Bu süreçte OKA ile buluşmalarının kendileri için 
şans olduğunu vurgulayan Yurtsever, şunları kaydetti:

"Nereden başlayalım, nasıl yapalım, bu sürecin 
dış pazar ayağı var, içeride üretim ayağı var, bunların 
hepsini nasıl döndürürüz diye düşünürken OKA'dan 
bize bilgi geldi, bu konuda eğitim verildiğiyle ilgili. 
Biz de seve seve katılmak istediğimizi belirttik. Burada 
eğitimlerimizi tamamladık. Yurt dışına gitmeye 
niyetlenmiştik, yelkeni açtığımızda OKA bizim için 

rüzgar oldu. Bizi bu konuda çok iyi teşvik ettiler. 
Biz de adımımızı attık. Pandemi süreci bizi biraz 
yavaşlatmıştı. Buna rağmen OKA ile başladığımız 
süreçten bugüne kadar baktığımızda Arap 
pazarında Bahreyn, Fas'a, Avrupa'da Almanya, 
Avusturya, İsviçre, Hollanda ve Belçika'ya 
ticaret yapıyoruz. Diğer taraftan Kafkasya'da 
Gürcistan'a ürün gönderiyoruz. Artık hedefimiz 
ihracat yaptığımız ülke sayısını artırarak daha 
çok firmaya ulaşmak."

Kaynak: www.haberler.com

ORTA KARADENIZ 
KALKINMA 

AJANSI’NIN (OKA) 
SUNDUĞU DIŞ 

TICARET DESTEĞI 
SAYESINDE HIÇ 

IHRACAT YAPMAYAN 
FIRMALAR IHRACATA 
BAŞLADI, YAPANLAR 

ISE TICARET 
HACIMLERINI 

ARTIRDI.
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TEKNOLOJI ODAKLI SANAYI TEKNOLOJI ODAKLI SANAYI 
HAMLESI PROGRAMI DIJITAL HAMLESI PROGRAMI DIJITAL 

DÖNÜŞÜM ÇAĞRISIDÖNÜŞÜM ÇAĞRISI

P rogram kapsamında 
30 Eylül 2021 tarihi 

itibarıyla başvuruya 
açılan “Dijital Dönüşüm 

Çağrısı” son başvuru 
tarihi 3 Kasım 2021 olarak 

belirlendi. Başvurular, 
Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı web 

sitesinde bulunan Program 
Portalı uygulaması 

üzerinden çevrim içi 
olarak, ön başvuru ve kesin 

başvuru aşamalarının 
tamamlanması suretiyle 

alınacak.

Teknoloji Odaklı 
Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında “Dijital 
Dönüşüm” haricinde, 

“Sağlık ve Kimya Ürünleri”, 
“Üretimde Yapısal 

Dönüşüm” ve “Mobilite” 
konularında da teklif 
çağrıları uygulanıyor.

Detaylı bilgi için:

www.hamle.gov.tr 

T.C. SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI TEKNOLOJI ODAKLI SANAYI 
HAMLESI PROGRAMI TÜRKIYE’DE KATMA DEĞERLI ÜRETIMIN ARTIRILMASI 

AMACI DOĞRULTUSUNDA, BAKANLIK VE BAĞLI/ILGILI KURULUŞLARI 
TARAFINDAN SAĞLANAN DESTEK VE TEŞVIKLERIN TEK PENCEREDEN 

YÖNETILEREK ORTA-YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJI SEVIYELI SEKTÖRLERE 
YOĞUNLAŞTIRILMASINA YÖNELIK ÖZEL BIR PROGRAMDIR.
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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
okakalkinma
ortakaradenizkalkinmaajansi
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


