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Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı başkan-
lığındaki toplantıya Amasya Valisi Mustafa 
Masatlı, Çorum Valisi Mustafa Çiftçi, Tokat 

Valisi Dr. Ozan Balcı ve diğer Yönetim Kurulu Üye-
leri ile Ajans Genel Sekreteri İ. Ethem Şahin ve ilgili 
Ajans uzmanları katıldı.

Toplantıda Genel Sekreter İ. Ethem Şahin, 
Ajansın aylık faaliyetlerine ve 2020 Yılı Katma De-
ğerli Üretim Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek 
Programı sonuçlarına ilişkin bilgilendirme sunu-
mu gerçekleştirdi. Devamında Ajansın çalışmala-
rına ilişkin gündem maddeleri görüşüldü.

Toplantı gündem maddelerinin karara bağlan-
masıyla sona erdi.

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI (OKA) 2020 YILI MART AYI YÖNETIM KURULU 
TOPLANTISI ÇEVRIM IÇI OLARAK 23 MART 2021 TARIHINDE GERÇEKLEŞTIRILDI.

MART AYI YÖNETIM KURULU TOPLANTISI 
ÇEVRIM IÇI OLARAK GERÇEKLEŞTIRILDI
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Sanayi ve Tek-
noloji Bakan-
lığı, Kalkınma 

Ajansları Genel 
Müdürlüğü koordi-
nasyonunda Amas-
ya, Çorum, Samsun 
ve Tokat’ta faaliyet 
gösteren Ajansımız, 
30.09.2020 tarihin-
de ilan ettiği Katma 
Değerli Üretim Altya-
pısının Geliştirilmesi 
Mali Destek Prog-
ramı’nın sonuçlarını 
23.03.2021 tarihi itiba-
rıyla açıkladı.

TR83 Bölgesi’ndeki 
organize sanayi bölge-
lerinde hizmet kalitesi-
nin artırılarak OSB’ler- de faaliyet gösteren 
işletmelerin kaynak verimliliklerinin ve OSB’lerin 
yatırım cazibesinin artırılması amacını taşıyan 
program kapsamında Bölgeden toplam 15 proje 
destek almaya hak kazandı.

AKILLI SISTEMLER ILE DAHA KALITELI 
VE VERIMLI HIZMET

Çorum Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünce 
yürütülecek 24 aylık “Akıllı Şebeke” projesi ile akıl-
lı şebeke sistemine dönüşümle sanayi tesislerine 
verilen hizmetlerin kesintisiz, kaliteli ve verimli 
olarak sunulması ve takip edilmesi amaçlanıyor.

Tokat Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğünün 
yürütücülüğünde uygulanacak “Tokat OSB Dijital 
Altyapı” projesi ile Tokat OSB'de SCADA sistemi 
kurularak, dijital altyapı sağlanacak. Böylece daha 

hızlı ve etkin hizmet 
sağlanacak. 

Samsun Bafra Kar-
ma ve Medikal İhtisas 
Organize Sanayi Böl-
gesinin uygulayacağı 
“Bafra OSB Hizmet Alt-
yapısının Geliştirilmesi” 
projesi ise bölgede ku-
rulacak otomatik sayaç 
okuma sistemi OSOS 
ile bölgede yer alan 
elektrik ve su sayaçla-
rının entegrasyonuyla 
bütün sayaçların hızlı 
ve etkin bir şekilde, 
web tabanlı olarak, 
mevzuat ve yükümlü-
lüklere kolayca uyum 
sağlayabilecek yapı-

da firmalar tarafından kullanılmasını hedefliyor.
Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi 

Müdürlüğü tarafından 12 ay süreli olarak uygu-
lanacak “Merzifon Organize Sanayi Bölgesinde 
Güvenli, Verimli ve Çevreci Bir Enerji Sistemine 
Dönüşüm” projesi ile OSB’ye OSOS ve enerji izle-
me ve uyarı sistemi kurularak kurumsal kapasitesi 
artırılacak ve enerji ölçümlerinde zaman ve işgücü 
kaybı önlenecek. Enerji izleme ve uyarı sistemi ile 
firmaların enerji takibi akıllı sistem ile yönetilmesi 
sağlanacak, elektrik altyapısı yenilenecek ve OS-
B'nin Fiber optik altyapısının oluşturulacak.

Samsun Havza Organize Sanayi Bölgesi’nin 
“Havza OSB, Altyapı ve Sosyoekonomik Olarak 
Gelişiyor” projesi Havza OSB’de kurulacak yaşam 
merkezi ile yatırımcıların ihtiyaçlarına yönelik 
mesleki, teknik ve sosyal gelişim alanları oluştu-

AKILLI SISTEMLERDEN ATIKSU VE ENERJI ALTYAPI IYILEŞTIRMELERINE, 
ÇEVRE DOSTU UYGULAMALARDAN GIRIŞIMCILIK MERKEZLERINE 
KADAR OKA, OSB’LERDE UYGULANACAK KATMA DEĞERLI ÜRETIM 
ALTYAPI PROJELERINE 23 MILYONLUK DESTEK SAĞLIYOR.

OKA 23 MILYONLUK DESTEK ILE OKA 23 MILYONLUK DESTEK ILE 
OSB’LERDE KATMA DEĞERLI ÜRETIM OSB’LERDE KATMA DEĞERLI ÜRETIM 

ALTYAPISINI GÜÇLENDIRECEKALTYAPISINI GÜÇLENDIRECEK
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rulmasını ve OSOS Otomatik Sayaç Okuma Sistemi 
kurulumuyla enerji verimliğini sağlayacak.

Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Mü-
dürlüğü yürütücülüğündeki “Elektrik Teknik Alt 
Yapısının İyileştirilmesi ile Enerji Nakil Hattının 
Modernizesi” projesinde OSB’nin elektrik alt yapı-
sının güçlendirilmesi ile üretim tesislerine kesinti-
siz üretim alt yapısı sağlanacak. Havai hatların yer 
altına alınması ile bu hatlardan kaynaklı arızalar 
ortadan kaldırılacak, dağıtım merkezine yeni hüc-
reler eklenmesi ile gelen hatların ayrılması sonu-
cunda üretim tesislerinin herhangi birinde oluşan 
arızanın diğer tesislere olan etkisi azaltılacak ve 
enerji izleme sistemi SCADA kurulumu ile OSB’de-
ki enerji kalitesi takibi yapılabilecek.

ÇEVRESEL ALTYAPIYI IYILEŞTIRECEK 
PROJELER

Zile Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün, 
24 ay sürecek “Zile OSB Su Altyapısını İyileştirme 
ve Geliştirme” projesi OSB Altyapısının en önemli 
ayağı olan "Su Altyapısının İyileştirilmesi" üzerine 
konumlandırıldı. Proje ile su sistemindeki boru 
hatlarının yenilenerek ve mevcutta bulunan su 
deposunun içme suyu depolayacak şekilde steril 
ve hijyenik hale getirilecek. Yangın hidrantları ana 
sistemden ayrılacak, eski vanalar değiştirilerek su 
kaçaklarının önüne geçilecek. Projenin bir diğer 
ayağında su deposuna elektrik hattı çekilmesi, 
bulunuyor. Bu süreçte, su deposu çatısının üzeri-
ne "Güneş Enerjisi Panelleri" yerleştirilerek; hem 
elektrik ihtiyacının azaltılması, hem de bölgede 
rol model olunması planlanıyor.

Osmancık Organize Sanayi Bölgesi Müdürlü-
ğünün “Osmancık OSB Çevresel Altyapısını İyi-
leştirerek Yaşanabilirliğini Artırıyor” projesi ile 
Osmancık Organize Sanayi Bölgesinin çevresel 
altyapının iyileştirilerek yaşanabilirliğinin ve OSB 
doluluk oranının artırılmasını amaçlıyor. Bu amaç-
la OSB’ de bulunan firmaların gerekli su ihtiyacının 
karşılanması için ishale hattı çekilerek su deposu 
yapılması hedeflenmektedir.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize 
Bölgesi Müdürlüğünün “Suluova Tarıma Dayalı 
İhtisas Besi Organize Sanayi Bölgesi Altyapısının 
Geliştirilmesi” projesi kapsamında OSB içerisin-
deki bozuk ve ulaşımı zorlaştıran yol temelinde 
iyileştirme yapılarak parkeli yol haline getirilecek.

ATIK SU BERTARAFINI ÇÖZECEK ÇEVRE 
DOSTU UYGULAMALAR

Niksar Organize Sanayi Bölgesi’nin “Niksar OSB 

Evsel Atıksularına Yönelik Yenilenebilir Enerji Des-
tekli Arıtma Sistemi Kurulması” projesi kapsamında 
Niksar OSB’den kaynaklı evsel nitelikli atıksulara 
yönelik entegre arıtma sistemi kurulması ile OS-
B'nin temel altyapı standartlarının mevzuata uyu-
mu sağlanacak ve çevresel altyapısı iyileştirilecek.

Suluova Organize Sanayi Bölgesi’nin “Katma 
Değerli Üretim Altyapısının Geliştirmesi” projesi 
ile;OSB içerisindeki 140 adet hasarlı kanalizasyon/
rögar kapakları, yağmur suyu bacaları, çemberler 
değiştirilip yenilenerek OSB içerisindeki araç trafi-
ğine uygun hale getirilecek, OSB içerisindeki ula-
şımı zorlaştıran bozuk yol kilitli parkeli yol haline 
getirilecek, OSB’deki içme suyu deposunu besle-
yen su motorlarına otomasyon sistemi kurulacak 
ve 90kW’lık güneş enerji sistemi (GES) kurularak 
elektrik maliyeti düşürülecek

Sungurlu Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü 
tarafından uygulanacak, “Çevre Dostu Sungurlu 
OSB” projesi ile 24 ay süresince OSB Arıtma Tesi-
sinin inşa edilmesi sonucunda endüstriyel atıklar 
ilgili mevzuatlar çerçevesinde bertaraf edilerek, 
çevresel altyapı iyileştirilecek.

Amasya Organize Sanayi Bölge Müdürlüğünün 
“Amasya Organize Sanayi Bölgesi Katma Değer-
li Üretim Altyapılarının ve Yatırım Ortamlarının 
Geliştirilmesi” projesi sayesinde Amasya OSB’de, 
mermer kırma-eleme tesisi ile zemin üstü elektro-
nik TIR kantarının kurulması, sıfır atık çöp kontey-
nerleri alınması ve trafo binalarının yenilenmesi 
amaçlanıyor. 

Turhal Organize Sanayi Bölgesi’nin “Atık Su 
Arıtma Tesisi” projesi kapsamında OSB’ye kuru-
lacak Atıksu Arıtma Tesisi ile ortamın kirlilik yükü 
azaltılıp, mevzuat gereği uygun deşarj sağlanacak. 
Bu hedef ile çevresel açıdan önem arz eden evsel 
ve endüstriyel atıksu sorununa sağlıklı bir çözüm 
sunarak Turhal OSB’de sunulan hizmetlerin kalite-
si artırılarak OSB'de faaliyet gösteren işletmelerin 
kaynak verimlilikleri de artırılacak. 

GIRIŞIMCI KENT GIRIŞIMCI         
TEKNOKENT

“Girişimci Kent Girişimci Teknokent” projesi 
Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi tarafından 
yürütülecek olup, proje ile Teknokent bünyesinde 
girişimcilik merkezi, kuluçka merkezi ve teknoloji 
transfer ofisi kurulacak. Böylelikle sosyal ve teknik 
alt yapı geliştirilerek TeknokentÇorum OSB firma-
ları ve potansiyel girişimciler için cazibe merkezi-
ne dönüştürülecek. 
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KATMA DEĞERLI ÜRETIM
ALTYAPISININ GELIŞTIRILMESI

MALI DESTEK PROGRAMI BAŞLANGIÇ 
TOPLANTISI GERÇEKLEŞTIRILDI

AJANSIMIZ TARAFINDAN UYGULANAN 2020 YILI KATMA DEĞERLI 
ÜRETIM ALTYAPISININ GELIŞTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI 
BAŞLANGIÇ TOPLANTISI, SONUÇLARI 23.03.2021 TARIHINDE 
ILAN EDILEN PROGRAM KAPSAMINDA DESTEK ALMAYA HAK 
KAZANAN PROJE EKIPLERININ KATILIMIYLA ÇEVRIM IÇI OLARAK 
31 MART 2021 TARIHINDE GERÇEKLEŞTIRILDI.

T oplantıda Ajans Program Yönetim Birim Başkanı A. Arif Sarıoğlu ile Izleme 
ve Değerlendirme Birim Başkanı Mesut Kılıç sürece ilişkin sunumlarını 
yaparak, destek sözleşmeleriyle ilgili genel esaslar, mevzuat, yaklaşık 

takvim ve uygulama dönemiyle ilgili genel bilgi paylaşımında bulundu. 
Başlangıç Toplantısı sözleşme ve proje uygulama süreciyle ilgili soruların 
cevaplanması ve önemli hatırlatmaların yapılması ile tamamlandı.
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AMASYA’NIN ILK SOSYAL GELIŞMEYI DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) KAP-
SAMINDAKI PROJESI OLAN “TEK EBEVEYNLI AILELERDE ÇOCUK VE KADININ 
GÜÇLENDIRILMESI ILE KADIN ISTIHDAMININ ARTTIRILMASI PROJESI” AJAN-
SIMIZ IŞ BIRLIĞINDE PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ MERZIFON SOSYAL HIZMET MER-
KEZI MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN DÜZENLENEN ÇALIŞTAY ILE BAŞLADI.

7 - 8 Nisan 2021 tarihlerindeki geniş katılımlı 
çalıştayda, bu alanda yürütülen çalışmalar, 
sorunlar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.

Çalıştaya katılan Ajans Yönetim Kurulu Üyesi, 
Amasya Valisi Mustafa Masatlı, programda yaptığı 
konuşmasında, hızla gelişen ve büyüyen dünyada 
tek ebeveynli ailelerin sayısının hızla arttığını söy-
ledi.

Tek ebeveynli ailelerin profilini belirleyerek, 
çocuk ve kadınların sosyal ve ekonomik olarak 
güçlendirilmesi yönelik projeler ürettiklerini anla-
tan Masatlı, şunları kaydetti:

"Bir ailenin parçalanması ve çocukların anne 
veya babalarından ayrı büyümesi istediğimiz bir 
durum değildir ancak hayatın içinde, farklı se-
beplerle bu tür durumlara rastlanması ve genel-

likle çocuğun ve kadının bu süreçten olumsuz 
etkilenmesi, devletimizi bir dizi tedbirler almak 
zorunda bırakmıştır. Bu konunun önemine istina-
den bizlerde, Sosyal Gelişmeyi Destekleme Prog-
ramı (SOGEP) çerçevesinde yönetim kurulu üyesi 
olduğum Orta Karadeniz Kalkınma Ajansının da 
desteğiyle, 2020 yılında 'Tek Ebeveynli Ailelerde 
Çocuk ve Kadının Güçlendirilmesi ve Kadın İstih-
damını Artırılması Projesini' hayata geçirdik. Proje 
kapsamında hedef kitle olarak belirlenen ve tek 
ebeveyn olarak yaşayan kadınlara yönelik mesleki 
kurs ve atölyelerin açılması ve yapılan eğitimlerin 
ardından kadınlarımızın üretim sektöründe istih-
damı amaçlanmıştır."

Masatlı, söz konusu proje kapsamında tek ebe-
veyn olarak çocukların bakımını üstlenen kadınla-

AMASYA’NIN ILK
SOGEP PROJESISOGEP PROJESI BAŞLADI BAŞLADI
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rın ekonomik özgürlüğünü sağlamak, suça sürük-
lenmiş ya da suç mağduru olan çocuk vakalarını 
azaltmanın başlıca hedefleri olduğunu sözlerine 
ekledi.

Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurulu 
Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan tarafından da "Aileye 
Yönelik Sosyal Politikalar" konulu sunum yapılan 
çalıştayda alanında uzman bürokrat ve akademis-
yenler çalışmanın önemi ve sürdürülebilir olması 
konusunda bilgi verdi.

TEK EBEVEYNLI AILELERDE ÇOCUK VE 
KADININ GÜÇLENDIRILMESI ILE KADIN 
ISTIHDAMININ ARTTIRILMASI PROJESI

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
(SOGEP) kapsamında destek almaya hak kazanan 
1.672.782,80 TL 
bütçeli proje ile 
kadın istihdamı-
nı sağlayarak tek 
ebeveyn olarak ço-
cuklarının bakımını 
sağlayan kadınların 
ekonomik özgürlü-
ğünün sağlanması, 
tek ebeveynli ailede 
yaşayan suça sürük-
lenmiş ve mağdur 
çocuk pozisyonuna 
düşmüş çocuk vaka-
larının sayısının azal-
ması, tek ebeveyn 
olarak çocukları ile 

yaşayan annelerin aile içi iletişim, yaşam becerileri, 
çocuk gelişimi, çocuk yetiştirmede temel becerileri, 
çocuk ve ergen sağlığı, aile bütçesi ve kaynak yö-
netimi olgularının gelişmesinin sağlanması, Merzi-
fon Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nden sosyal 
ekonomik destek alan ailelerin sayısının azalması ve 
buna bağlı olarak devlet tarafından tek ebeveynli ço-
cuklara ödenen ekonomik desteğin sonlandırılarak 
devletin kasasında kalmasının sağlanması amaçla-
nırken; Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Sosyolog, Rehber-
lik ve Psikolojik Danışman, Çocuk Gelişimcisinden 
oluşan 15 meslek elemanına eğitimler verilecek ve 
kadınların meslek edinmeleri için Tekstil Atölyesi, 
Kablo Gruplama Atölyesi ve Plastik Sanayi Atölyesi 
kurularak ve istihdamları sağlanacak.



w w w . o k a . o r g . t r

8

bülten

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI (OKA), ORTA KARADENIZ 
BÖLGESINDE TURIZMI GELIŞTIRMEYE YÖNELIK PROJELERINE 
BIR YENISINI DAHA EKLIYOR.

Ajansımız, bugüne kadar turizm alanında To-
kat’ta 37 projeyle şehrin turizm potansiye-
linin yükselmesine destek verdi. “Akdağ’ın 

Zirvesinden Kazova’ya Kırsal Turizm Rotası Projesi” 
ile de Ballıca Mağarası Tabiat Parkın-
da turizm faaliyetlerinin artırılması 
amaçlanıyor.

UNESCO DÜNYA MIRASI 
GEÇICI LISTESI'NDE

Tarihi eski çağlara dayanan ve do-
ğal varlıklar açısından zengin bir coğ-
rafyası bulunan Pazar ilçesinde yer alan 
3,5 Milyonluk bir geçmişe sahip Ballıca 
Mağarası, Dünyadaki benzerlerinin en 
güzel örneklerinden biri olarak bilini-

yor. Sahip olduğu doğal oluşum değerleri ile uluslara-
rası ölçekte önem arz eden bir alan olarak Ballıca Ma-
ğarası, 2019 yılında Türkiye'den UNESCO Dünya Miras 
Geçici Listesi'ne giren tek miras alanı olmuştu.

3.5 MILYON YILLIK “3.5 MILYON YILLIK “BALLICA BALLICA 
MAĞARASIMAĞARASI” TOKAT TURIZMININ ” TOKAT TURIZMININ 

CAZIBE MERKEZI OLACAKCAZIBE MERKEZI OLACAK
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6,3 MILYON TL AJANS DESTEĞI
Toplam 13,3 Milyon TL bütçesi olan proje-

ye, Ajansımız tarafından Güdümlü Proje Desteği 
kapsamında 6,3 Milyon TL hibe sağlanacak. To-
kat İl Özel İdaresi’nin yararlanıcısı olduğu projede 
sosyal tesisler, kamp alanı ve kır lokantası yapımı 
planlanıyor. Ayrıca, agroturizm faaliyetlerinin yay-
gınlaştırılmasına yönelik eğitimler ve ilçe turizm 
değerlerinin tanıtılması amacıyla seyahat acente-
lerine ve seyahat blog yazarlarına yönelik tanıtım 
faaliyetleri düzenlenmesi, bunların yanında, ge-
rekli hazırlık çalışmaları ve başvuru işlemleri yapı-
larak, Ballıca Mağarasının UNESCO Dünya Mirası 
Asil Listesi’ne girmesi hedefleniyor.

YENI BIR KIRSAL KALKINMA MODELI 
KURULACAK

Proje kapsamında hayata geçirilecek altyapı 
yatırımları ilçenin açık bir turizm merkezine dönü-
şerek canlanmasına, ekonomik getirilerin artırıl-
masına, yerel halkın da sürece dâhil edilebileceği 
yeni bir kırsal kalkınma modelinin kurulmasına 
destek sağlayacak.

Ziyaret öncesi ve sonrası dinlenme amaçlı kul-
lanımlara yönelik sosyal tesisler, konaklamayı da 
mümkün hale getirecek tek katlı ev tipi üniteler-
den oluşan kamp alanı, günübirlik ziyaretçiler için 
kır lokantası yöre halkını projeye dâhil edecek al-
ternatif kazanç yollarını yaratacak. Böylece ilçenin 
sosyoekonomik ve kültürel yapısında değişim ve 
dönüşüm ortamı oluşarak, işsizlik gibi sorunların 
çözümünde de katkı sağlanacak.

Proje, sürdürülebilir eğitim faaliyetleri ile böl-
ge halkının turizme yönelik bilinçlendirilmesi ve 
eş zamanlı tanıtım faaliyetleri yürütülmesini de 
içeriyor.
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2021 YILI CAZIBE MERKEZLERINI DESTEKLEME PROGRAMI (CMDP) 
KAPSAMINDA, TEKKEKÖY BELEDIYESI PROJE YETKILILERI ILE PROJE 
GELIŞTIRME TOPLANTISI DÜZENLENDI.

18 Mart 2021 tarihinde düzenlenen toplantıya 
Tekkeköy Belediyesi Plan ve Proje İşleri Mü-
dürü Tuncer Etli, Ar-Ge Müdürü Hakan Çiftçi 

ile Ar-Ge Uzmanı ve Proje Koordinatörü Ayla Keleş 
ve Ajansımız Program Yönetim Birimi Uzmanı Dur-
sun Demir katıldı.

Proje, ilçe merkezinde dağınık şekilde yerleş-
miş küçük üreticilerin verimli şekilde faaliyet gös-
terebileceği organize bir alanın oluşturulmasını 
hedefliyor. Toplantıda proje ile ilgili yönetim ve iş-
letme modelinin belirlenmesi, projedeki yapıların 
işletmelerin ihtiyaç ve niteliklerine uygun olarak 
tasarlanması, ilgili bütçe ve mali tabloların hazır-
lanması hususları ele alındı.

CAZIBE MERKEZLERINI DESTEKLEME 
PROGRAMI (CMDP)

Merkezi otorite olarak T.C. Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından yürütülen, Samsun’da proje 
geliştirme süreci ve başarılı bulunan projelerin uy-
gulama sürecinden Ajansımızın sorumlu olduğu  
Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı, ülke 
sathında daha dengeli bir yerleşme düzeninin 
sağlanması ve göçün kademeli olarak yönlendi-
rilebilmesi için nispeten geri kalmış ve göç veren 
bölgelerde, bölgesel çekim merkezi niteliğini haiz 
şehirlerin katma değeri yüksek üretim, ihracat, is-
tihdam, verimlilik ve teknoloji ve yenilikçilik kapa-
sitelerinin artırılması amacı ile uygulanmaktadır.

“TEKKEKÖY SANAYI IŞLETMELERI“TEKKEKÖY SANAYI IŞLETMELERI
DÖNÜŞTÜRME VE IYILEŞTIRME PROJESI”DÖNÜŞTÜRME VE IYILEŞTIRME PROJESI”

PROJE GELIŞTIRME TOPLANTISI DÜZENLENDIPROJE GELIŞTIRME TOPLANTISI DÜZENLENDI
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AJANSIMIZ VE ÇARŞAMBA BELEDIYESI ARASINDA OKA 
CBS LABORATUVARI ALT YAPISININ KULLANILMASI 

YÖNÜNDE IŞ BIRLIĞI PROTOKOLÜ IMZALANDI.

Yararlanıcısı olduğumuz ve Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından “Bölgesel Rekabet Ede-
bilirlik Operasyonel Programı” çerçevesinde 

desteklenen ve uygulama süreci tamamlanan “Orta 
Karadeniz Bölgesinde Rekabetçiliğin Artırılması” pro-
jesinin tedarik bileşeni kapsamında Ajansımız bünye-
sinde Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) oluşturulması ama-
cıyla yazılım, donanım ve TR83 Bölgesine (Amasya, 
Çorum, Samsun ve Tokat illeri) ait güncel ve yüksek 
çözünürlüklü uydu fotoğrafları temin edildi.

Ajansımız, uydu fotoğrafları ile bünyesinde 
kurulan CBS Laboratuvarının üniversiteler, diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu ni-
teliğinde meslek kuruluşlarına kullandırılması 
amacıyla uydu fotoğraflarının paylaşımına ilişkin 

altyapı hazırlıkları ile protokol hazırlığı yaptı. Bu 
kapsamda 9 Mart 2021 tarihinde Ajans hizmet bi-
namızda Çarşamba Belediyesi ile iş birliği protoko-
lü imzalandı.

Protokol, üniversitelerde görevli akademis-
yenlerin ve öğrencilerin bilimsel çalışmaları, diğer 
kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu ni-
teliğindeki meslek kuruluşlarının görevleri gereği 
ihtiyaç duydukları TR83 Bölgesine ait uydu fotoğ-
rafları ile kurumların bünyesinde bulundurduğu 
coğrafi verilerin paylaşımına ve Ajans bünyesinde 
kurulu olan CBS Laboratuvarının kullandırılmasına 
ilişkin usul ve esasları kapsarken; paylaşıma açılan 
uydu fotoğraflarının, Belediye’nin çalışmalarına 
fayda sağlaması hedefleniyor.

CBS LABORATUVARI IMKÂNLARI 
YAYGINLAŞTIRILMAYA DEVAM EDILIYOR
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ORTA KARADENIZ'DE KALKINMANIN ORTA KARADENIZ'DE KALKINMANIN 
ÖNCÜSÜ OKA ÇORUM'DAKI ÖNCÜSÜ OKA ÇORUM'DAKI 

FAALIYETLERIYLE PARA DERGISI’NDEFAALIYETLERIYLE PARA DERGISI’NDE
ORTA KARADENIZ BÖLGESI ILLERIMIZDEN ÇORUM, AJANSIMIZIN 
ILDE YÜRÜTTÜĞÜ ÇALIŞMALAR ILE HAFTALIK EKONOMI DERGISI 

PARA’NIN 13. SAYISI ÖZEL EKINDE YER ALDI.

Derginin “Çorum’un Geleceği” başlıklı özel ekindeki
“Orta Karadeniz’de Kalkınmanın Öncüsü” başlıklı haberde, 

Ajansımızın Çorum’da yürüttüğü çalışmalar, 
projeler ve başarılı uygulamalar okuyucuyla buluştu.
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YERLI ÜRETIM VE PATENTLERIN YERLI ÜRETIM VE PATENTLERIN 
EKONOMIYE KATKISI ELE ALINDIEKONOMIYE KATKISI ELE ALINDI

TÜRKIYE PATENT HAREKETI PLATFORMU'NUN 
T.C. SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI SAMSUN 
IL MÜDÜRLÜĞÜ, SAMSUN TICARET VE SANAYI 
ODASI (TSO), SAMSUN TEKNOPARK, SAMSUN 

MERKEZ ORGANIZE SANAYI BÖLGESI VE AJANSIMIZ 
IŞ BIRLIĞIYLE, ADRES PATENTIN KATKISIYLA 

DÜZENLEDIĞI “MARKA ŞEHIR SAMSUN: YERLI ÜRETIM 
VE PATENTLERIN EKONOMIYE VE IHRACATA KATKISI” 
KONULU WEBINAR, ÖZEL SEKTÖR  VE KAMU KURUM 

TEMSILCILERININ YOĞUN KATILIMIYLA 24 MART 2021, 
ÇARŞAMBA GÜNÜ GERÇEKLEŞTIRILDI.
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İ stanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji 
Ofisi Müdürü Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan’ın modera-
törlüğünde düzenlenen etkinlikte; Ondokuz Mayıs 

Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi 
Yazıcı, Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Selahattin Kaynak, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy, Samsun Tek-
nopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, 
Türkiye Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Ça-
vuşoğlu, OKA Genel Sekreteri İbrahim Ethem Şahin 
ve Samsun Yurt Savunma San. A.Ş. Genel Müdürü C. 
Utku Aral konuşmacı olarak yer aldı.

Genel Sekreterimiz İ. Ethem Şahin’in, Ajansımız 
faaliyetleri ile yerli üretime katkısı hakkında konuş-
ma yaptığı etkinlikte Samsun’un marka şehir olması 
için yapılması planlanan çalışmalar ile yerli üretim 
ve patentlerin ekonomiye katkısı sektörün yetkili 
isimleri tarafından ele alındı.

Genel Sekreter Şahin, konuşmasında OKA’nın 
desteğiyle OMÜ’nün yürüttüğü proje kapsamında 
hayata geçen, Türkiye’nin ilk Buzağı Can Sütü Üre-
tim ve Eğitim Tesisinin, OKA’nın yerli üretime ver-
diği desteğin ve üniversite-şehir iş birliğinin güzel 
bir örneği olduğunu söylerken, diğer konuşmacılar 
tarafından da yerli üretimin önemine dikkat çekildi.

“SAMSUN AKADEMIK, KÜLTÜREL VE 
EKONOMIK ANLAMDA BIR CAZIBE 
MERKEZI”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Moderatör 
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Proje ve Teknoloji 
Ofisi Müdürü Prof. Dr. H. Kurtuluş Özcan, “Tekno-
lojik rekabette yer alabilmek ve dünyaya açılmak 

için önemli markalara sahip olmanın temel süreci, 
patentleşme ve fikri haklara sahip olmaktır. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığının ve paydaşların çalışmala-
rı sayesinde son yıllarda, ülkemizde yoğun bir pa-
tentleşme ve patent kültürü oluşturma faaliyetleri 
yürütülmekte. Yoğunlaşan patent çalışmalarının 
ticarileşerek ekonomik kazanca dönüşmesi ve bu 
sayede yerli ve ulusal ekonominin gelişmesi en bü-
yük dileğimiz. Üniversite ile sanayinin buluşması 
ve üretilen akademik çıktıların ekonomik yansıma-
larının görülmesi en büyük hedeflerden biridir. Bu 
da ancak üniversitelerin bünyesinde yer alan tek-
noparklar ve teknoloji transfer ofisleriyle mümkün 
olacaktır” dedi.

“SAMSUN’UN EKONOMIDEN DAHA 
FAZLA PAY ALABILMESI IÇIN SAMSUN 
TEKNOPARK VE OMÜ-TTO’YU KURDUK”

Yerli üretim ve patentlerin ekonomiye kazandırıl-
ması ile Ar-Ge çalışmaları hakkında konuşma yapan 
OMÜ Rektör Yardımcısı Fehmi Yazıcı, “Türkiye’nin ge-
lişmiş ülkelerin seviyesine gelebilmesi için çok güzel 
atılımlar var. Özellikle teknoloji geliştirme bölgeleri 
kanununun çıkarılmasıyla; katma değeri yüksek ürü-
ne ve Ar-Ge’ye önem veren atılımlarla, dünya ticaret 
pastasından daha büyük dilim alabilmek için çok 
doğru bir yol seçildi. 2008 yılında çıkarılan Ar-Ge ka-
nunu ile de bu teknoloji geliştirme bölgelerine veri-
len avantajların bir bölümü firmalara da verildi. 2018 
yılında da üniversitemiz, OMÜ Teknoloji ve Transfer 
Ofisini kurdu. Samsun ve özelinde OMÜ’nün, ekono-
mi ve ticaretten daha fazla pay alabilmesi için bu ku-
rumları kurarak şehrimize kazandırdık. Teknoloji ge-
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liştirme bölgesi, daha çok akademisyeni bünyesine 
çekerek, daha fazla Ar-Ge çalışması yaparak patent 
ve faydalı model gibi kavramları daha çok tanınır 
hale getirdi” şeklinde konuştu.

“ÜNIVERSITE ILE SANAYI IŞ 
BIRLIĞINI OTOMASYON ÜZERINDEN 
GERÇEKLEŞTIRECEK YAZILIMIN SON 
AŞAMASINDAYIZ”

OMÜ’nün yeni dönemde, Ar-Ge faaliyetlerini 
tek bir çatı altında toplamak amacıyla Ar-Ge Ko-
ordinasyon Birimini oluşturacağını bildiren Prof. 
Dr. Fehmi Yazıcı, “Bu bağlamda daha hızlı ve daha 
düşük maliyetli Ar-Ge çalışmaları gerçekleştirmeyi 
hedefliyoruz. Bunun için de özellikle Üniversite-
mizin alt yapısını şehre açmak istiyoruz. Şehirdeki 
firmaların da her türlü Ar-Ge ihtiyaçlarının OMÜ ta-
rafından sağlanabilmesi için de somut bir yazılım 
üzerinde çalışıyoruz. Üniversite ile sanayi iş birli-
ğini tamamen otomasyon üzerinden gerçekleşti-
recek bir yazılım programının son aşamasındayız. 
Samsun’un sağlık, ekolojik turizm, tarıma dayalı 
sanayi gibi öne çıktığı, önemli alanlarda ilerlemesi 
gerekir. Bu doğrultuda Samsun Teknopark ve Sam-
sun Üniversitesiyle İleri Tarım Teknolojileri Uygula-
ma ve Araştırma İstasyonu ya da Tarım Teknoparkı 
kurma fikrimiz var” şeklinde konuştu.

“SAMSUN’UN GAYRI SAFI YURT IÇI 
HASILAYA KATKISI YILDA 9 MILYAR 
DOLAR”

Daha fazla Ar-Ge çalışması, daha fazla patent 
ve daha fazla yüksek teknolojik ürün ihracatı ile 
ülkemizin ekonomik gücünü, çok daha ileri boyuta 
götürebilme potansiyelimizin bulunduğuna dikkat 
çeken Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. 
Dr. Selahattin Kaynak da Samsun özelinde yapılan 
çalışmalar sonucunda elde edilen verileri paylaştı. 
Samsun’da öne çıkan sektörün hizmet sektörü ol-
duğunu kaydeden Prof. Dr. Selahattin Kaynak, gayri 
safi yurt içi hasılaya katkısının yılda 9 
milyar dolar civarında olduğunu, Tür-
kiye genelinde il 500’de 3, ilk binde ise 
17 firmasının bulunduğunu ve tescil 
edilen 7 patente sahip olduğunu kay-
detti.

Samsun Üniversitesinin yeni ku-
rulan bir üniversite olmasına rağmen 
orta vadedeki hedeflerini kısa sürede 
gerçekleştirdiğini belirten Kaynak, 
“Özellikle mühendislik, uzay ve ha-
vacılık, sağlık, tıp, iktisadi ve idari bi-
limler bakımından güncel ve dünya 

müfredatıyla uyumlu, sanayinin taleplerine uygun 
mezun verebilecek bir yapıyla yolumuza devam 
ediyoruz” ifadelerini kullandı.

“SAMSUN’DA YAPILAN 88 PATENT 
BAŞVURUSUNDAN 24’Ü OMÜ 
BÜNYESINDEN ÇIKTI”

Samsun Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi 
Mustafa Mortaş, Samsun Teknopark faaliyetlerinin 
yanı sıra patent ve fikri mülkiyet hakları konusunda 
bilgi verdi. Bugünün girişimcilerin maddi kaynakla-
ra değil fikirlere ve bilgiye yatırım yaptığını vurgu-
layan Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mortaş, “2020 yılında 
gayri safi milli hasıla yaklaşık 110 trilyon dolar. Bu 
miktarın 60 trilyon dolarlık kısmı fikri mülkiyete da-
yalı. Dolayısıyla bu büyük pazarda pay sahibi olabil-
mek için firmalarımızın önce fikri mülkiyet hakları-
na sahip olması daha sonra da Ar-Ge çalışmalarını 
yapması lazım” açıklamasında bulundu. Samsun 
Teknopark Genel Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Mustafa 
Mortaş, 2019 yılında Samsun’da yapılan 88 patent 
başvurusundan 24’ünün OMÜ bünyesinden çıktığı-
nı ve 20’sinin OMÜ-TTO vasıtasıyla OMÜ hizmet pa-
tenti olarak ortaya çıktığının altını çizdi. OMÜ’nün 
6 adet de uluslararası patent başvurusu gerçekleş-
tirdiğini ifade eden Mortaş, 2020 yılında yapılan 59 
patent başvurusundan 14’ünün OMÜ hak sahipli-
ğinde ulusal patent, 6’sının da OMÜ hak sahipliğin-
de uluslararası patent başvurusu olduğunu belirtti.

Etkinlikte T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Samsun İl Müdürü Selahattin Altunsoy Samsun’un 
sanayi potansiyeli hakkında bilgi verirken, Türkiye 
Patent Hareketi Platformu Başkanı Av. Ali Çavuşoğ-
lu da “Türkiye 1 Milyon Patente Koşuyor Projesi” ile 
ilgili sunumunu gerçekleştirdi.

Samsun Yurt Savunma San. A.Ş. Genel Müdürü 
C. Utku Aral’ın, firmasının kurum ve gelişme süreci-
ni paylaştığı başarı hikâyesini paylaşmasının ardın-
dan, soruların yanıtlamasıyla program sona erdi.
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2020 YILI FAALIYET RAPORU 2020 YILI FAALIYET RAPORU 
YAYIMLANDIYAYIMLANDI

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI (OKA) OLARAK 2020 YILINDA 
YÜRÜTTÜĞÜMÜZ ÇALIŞMALARA ILIŞKIN FAALIYET RAPORUNU YAYIMLADIK. 

Ajansımızın, Bölgesinde 
ekonomik ve sosyal kal-
kınmayı sağlamak üzere 

finansman enstrümanları aracılı-
ğıyla uyguladığı destek program-
larından Sonuç Odaklı Program-
lar (SOP) temelinde kurgulanan 
çalışmalarına, merkezi düzeydeki 
faaliyetlerden, analiz, inceleme, 
strateji ve planlama çalışmala-
rına, ulusal ve uluslararası iş bir-
liklerinden, mali ve teknik destek 
programları ve yatırım tanıtım 
faaliyetlerine kadar 2020 yılı bo-
yunca yürüttüğü çalışmalarının 
yer aldığı 2020 Yılı Faaliyet Rapo-
ru'na kurumsal web sitesinden 
www.oka.org.tr/kurumsal/rapor-
lar bağlantısı üzerinden ulaşıla-
bilmektedir. 

https://www.oka.org.tr/kurumsal/raporlar
https://www.oka.org.tr/kurumsal/raporlar
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COVID-19 KRIZINE YANIT VE DAYANIKLILIK COVID-19 KRIZINE YANIT VE DAYANIKLILIK 
PROJESI KAPSAMINDA KOBI’LERE YÖNELIK PROJESI KAPSAMINDA KOBI’LERE YÖNELIK 

EĞITIMLER DEVAM EDIYOREĞITIMLER DEVAM EDIYOR

Japonya Hükümeti tarafından finanse edilen ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları ile iş birliği içinde yürütülen Covid-19 Krizine Yanıt ve Daya-
nıklılık Projesi kapsamında KOBİ’lere yönelik eğitimler devam ediyor.

GÜNCEL EĞITIM TAKVIMI https://www.oka.org.tr/duyuru/covid-19-krizine-karsi-yanit-ve-daya-
niklilik-projesi-kapsamindaki-egitimler-devam-ediyor

KAYITLAR https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzzQPM0EQubF0V4TGA0A3QV1fubbva-N-
L6rvUu4uXb6ZyaXw/viewform bağlantısı üzerinden yapılabiliyor.

https://www.oka.org.tr/duyuru/covid-19-krizine-karsi-yanit-ve-dayaniklilik-projesi-kapsamindaki-egit
https://www.oka.org.tr/duyuru/covid-19-krizine-karsi-yanit-ve-dayaniklilik-projesi-kapsamindaki-egit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzzQPM0EQubF0V4TGA0A3QV1fubbva-NL6rvUu4uXb6ZyaXw/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfzzQPM0EQubF0V4TGA0A3QV1fubbva-NL6rvUu4uXb6ZyaXw/viewform
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2019 YILI KIRSAL KALKINMA VE TARIMDA DÖNÜŞÜM MALI DESTEK 
PROGRAMI YARARLANICI KURUMLAR ILE RÖPORTAJLAR

Röportaj
Artova Belediye Başkanı
Lütvü Yalçın

Tokat-Artova Bölgesinde Havza Baz-
lı Destekleme Modeli çerçevesinde 
yaygınlaşan nohut üretiminden Arto-

va-Sulusaray-Yeşilyurt ilçelerinde çiftçinin 
elde ettiği gelirin artırılmasına yönelik Ajan-
sımız desteğiyle Nohut Selekte ve Kalibras-
yon Merkezi Projesi hayata geçiriliyor. 
Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali 
Destek Programımız kapsamındaki başarılı 
proje uygulamasıyla ilgili proje yararlanıcısı  
Artova Belediye Başkanlığını ziyaret ettik. 

BU PROJEDEN ÖNCE AJANSIMIZI 
TANIYOR MUYDUNUZ?

Öncelikle ilimize ve Bölgemize yapmış 
olduğu katkılardan dolayı OKA'ya teşekkürlerimizi 

sunarız. Projemiz öncesinde de OKA'yı biliyorduk 
ancak Artova Belediyesi tarafından OKA'ya her-
hangi bir proje sunulmamıştı. Tokat Yatırım Destek 
Ofisi ile yapmış olduğumuz görüşmeler neticesin-
de Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm Mali Des-
tek Programına başvuru yapabileceğimizi gördük. 

PROJE GELIŞTIRME AŞAMASINDA NASIL 
BIR SÜREÇ GEÇIRDINIZ?

Artova Belediyesi'nde bu projeye kadar her-
hangi bir kırsal kalkınma-tarımsal desteği alınma-
mış. Olumsuz bir bakış açısı oluşmuş ve bu durum 
personele de yansımış haliyle. Bu anlamda Nohut  
Selekte ve Kalibrasyon Merkezi Projesi bizim için 
dönüm noktası ve olumlu bir tecrübe oldu. Moti-
vasyonumuz arttı ancak hakkını teslim etmemiz 
gerekir, Tokat YDO'nun desteği olmasaydı proje 
geliştirme ve yazım sürecini aşmakta çok zorlana-
caktık. Sağ olsunlar, her aşamada destek oldular.  

Artova Belediyesi- Nohut Selekte ve Kalibrasyon Merkezi Projesi
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ARTOVA'YA VE TOKAT'A 
KAZANDIRACAKLARI 
AÇISINDAN BU PROJEYI NASIL 
DEĞERLENDIRIYORSUNUZ?

Biz Belediye olarak el attığımız işlerde öncelik-
le ilçenin ihtiyacını göz önünde bulunduruyoruz. 
Gerçekten bir ihtiyacı karşılayacak olması, proje-
nin geleceği için çok önemli diye düşünüyoruz. Bu 
proje de bu şekilde gelişti. 

Bölgemiz rakım olarak yüksek olduğu için, no-
hut, şeker pancarı, mercimek, buğday gibi belirli 
tarım ürünleri yetişiyor. Nohut ile ilgili çiftçilerimi-
zin yaşadığı belli sorunlar vardı. Çiftçiler ürettikleri 
nohutu büyüklük küçüklük, eleme sorunlarından 
dolayı satamıyorlar, satsalar da emeklerinin kar-
şılığını alamıyorlardı. Biz bu sorunu nasıl çözebi-

leceğimiz üzerinde çalışırken, Tokat Valiliğimiz ile 
istişarelerde bulunduk ve Nohut Selekte ve Kalib-
rasyon Merkezi Projesi fikri ortaya çıktı. 

OKA desteğiyle hayata geçirdiğimiz bu tesis 
bölgedeki çiftçilerimizin önemli bir sorununu çöz-
müş olacak. Çiftçilerimiz projenin tamamlanmasını 
dört gözle bekliyor. Çünkü bundan sonra ürettikleri 
ürünü bu tesiste rahat bir şekilde işleyebilecekler. 
Eledikleri ürünü götürüp istediği alıcıya değerinde 
satabilecek. Emeğinin karşılığını alabilecek. 

Üstelik Nohut Selekte ve Kalibrasyon Merke-
zi, bütün baklagilleri ve buğdaygilleri eleyebilme 
özelliğine sahip. Bölgenin tarımsal anlamdaki so-
runlarını çözecek bir yatırım olacak. Hatta bu bir 
başlangıç, arkasından gelecek tamamlayıcı yatı-
rımların başlangıcı oldu. Bu projenin devamında 
paketleme sürecini de eklemek istiyoruz.
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Röportaj
Birlik Başkanı 
Ali Demir

Tokat Ili Arı Yetiştiricileri Birliği - Bal Kavanoz Yıkama ve Etiketleme Tesisi Projesi

Tokat ilinin zengin florasında 
yapılan arıcılık faaliyetlerin-
den elde edilen arı ürünleri 

üretiminde rekabet gücünün artırıl-
masına yönelik olarak makine parkı 
altyapısının güçlendirilmesini ve 
modern bir tesis kurulmasını sağla-
yan Bal Kavanoz Yıkama ve Etiketle-
me Tesisi Projesi ile ilgili Tokat İli Arı 
Yetiştiricileri Birlik Başkanı Ali Demir 
ile görüştük. 

AJANSIMIZLA NASIL 
TANIŞTINIZ VE PROJENIZ IÇIN 
MALI DESTEK PROGRAMINA 
BAŞVURMAYA NASIL KARAR 
VERDINIZ? 

Birlik olarak OKA ile tanışmamız dört yıl öncesi-
ne dayanıyor. Bölgede OKA'nın başarılı uygulama-
larını bilmeyen kurum yoktur diye düşünüyorum. 
Biz de OKA'nın Tokat'ta düzenlediği toplantılara 
katılarak Ajans'ın faaliyetlerinden haberdar ol-
muştuk. Mali destek programıyla ilgili ise, Tokat 
Yatırım Destek Ofisi'nin bizimle iletişime geçmesi 
üzerine bilgi sahibi olduk. Birliğimizin ihtiyacı olan 
alanları belirledik, ardından da paydaşlarımızla 
görüşerek proje yazım sürecini başlattık. 

PROJE YAZIM SÜRECINDE KURUMSAL 
KAPASITE EKSIKLIĞI YAŞADINIZ MI? 

Tokat YDO bu konuda en büyük destekçimiz 
oldu. Sürekli bizi yönlendirdiler, sorularımızı ce-
vapladılar. Kendi bünyemizdeki Ziraat Mühendisi 
danışmanlarımızın da iş birliğiyle süreci başarılı bir 
şekilde tamamladık. 

PROJE NASIL BIR IHTIYACA HIZMET 
EDIYOR?

Biz 2018 yılının Kasım ayında tesisimizin inşası-
na başladık. Yine Ajans desteğiyle binamız çok kısa 
sürede yapıldı. Şubat ayında taşınmamız itibarı ile 
de direkt pazarlama faaliyetlerimize başladık. Fa-
kat tüm iş süreçlerimiz el yordamıyla yürütüldüğü 
için verimlilik ve personel noktasında sıkıntı yaşı-
yorduk. Yeterli ekipmanımız da yoktu. Bu ihtiyacı-
mızdan yola çıkarak OKA'nın mali destek programı 
için projemizi geliştirdik. Projemizin destek alma-
ya hak kazanmasıyla makine-ekipmanlarımızı 
tamamladık. Bu sayede şu an kavanozlarımız bu-
harla yıkanıyor, kurutuluyor ve hijyenik bir şekilde 
dolum aşamasına geçiyor. Aynı şekilde kapak ka-
patma ve etiketleme süreçleri de otomatize oldu. 
Böylelikle daha verimli ve belirli standartları olan 
uygulama süreçleriyle çalışabiliyoruz. Rekabet gü-
cümüz arttı ve kurumsallaşma yolunda önemli bir 
adım atmış olduk.
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PROJE KAPSAMINDA ÜRÜNLERIN 
MARKALAŞMASI ILE IHRACATA AÇILMA 
GIBI ALT FAALIYETLERINIZ DE VAR MI?

Markamızın ismi "Topçam". Kapasitemiz doğ-
rultusunda Yayla Balı, Ova Balı, Gurme Bal, Kes-
tane Balı, Çam Balı, Polen, Propolis gibi ürünlerle 
çeşitliliği ve katma değerli ürün üretimini sağla-
maya çalışıyoruz. Ek olarak tesisimizde ekipleri-
mizin ürettiği ballı karışımlarımız var. İl içerisinde 
kayıtlı arıcılarımızdan topladığımız numuneler 
arasında yaptığımız yarışma sonucunda, kazanan 
ürüne "Tokat Altın Damla" unvanı vererek belirli 
satış noktalarımızda satışa sunuyoruz. Kalite sü-
reçleri bağlamında, ISO Belgesi için çalışmaları-
mız devam ediyor ancak pazarlama konusunda 
hala gidecek yolumuz var aslına bakarsanız. Şu 
an kendi bünyemizde bir satış-pazarlama ağımız 
var. Yaklaşık 154 noktadan oluşan dağıtım ağımız 
aracılığıyla sıcak satış yapıyoruz. Bir taraftan da 
diğer illerde bayilik sistemini kurmaya çalışıyoruz. 
Samsun'da bayimiz, Sakarya'da satış noktamız var. 
Tokat'ta yerel marketlerin tamamında, ulusal ola-
rak da Yunus marketlerde, sanal pazar yerlerinde 
konumlanmış durumdayız. Elbette eksikliklerimizi 
gidererek hem yurt içinde yaygınlaşmak hem de 
yurt dışına açılmak istiyoruz ancak öncelikli hede-
fimiz kurumsallaşma süreçlerimizi tamamlamak 
yönünde. 
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Röportaj
Kurum Yetkilisi: Emirseyit Belediye Başkanı Turan Kapan 
Kooperatif Başkanı: Gülşen Bekgöz 
Proje Danışmanı: Öğretim Görevlisi Çağatay Alan

Emirseyit ERZAK Kooperatifi- Yerel Tat Tokat’a Değer Kat Projesi

Emirseyitli Rençber ve Zanaat-
kâr Kadın Girişimi Üretimi ve 
İşletme Kooperatifi kısa adıyla 

ERZAK Kooperatifi OKA destekli Yerel 
Tat Tokat’a Değer Kat Projesi ile ku-
rumsal kapasitesini önemli oranda 
geliştirdi.

Kooperatif, Ajansımızın 2020 Yılı 
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Prog-
ramı (SOGEP) kapsamında destek 
alan Kadının Gücü, Tokat’ın Gücü 
Projesi'nde de ön plana çıkan kadın 
kooperatiflerinden biri.

Kooperatifin ve projenin hikaye-
sini Emirseyit Belediye BaşkanıTuran 
Kapan, Kooperatif Başkanı Gülşen Bekgöz ile Pro-
je Danışmanı Öğretim Görevlisi Çağatay Alan'dan 
dinledik

KURULUŞ SÜRECINIZDEN VE 
AJANSIMIZDAN DESTEK ALMAYA HAK 
KAZANAN YEREL TAT TOKAT’A DEĞER 
KAT PROJESI'NDEN BAHSEDEBILIR 
MISINIZ?

Biz kooperatifimizi kurmadan öncelikle detaylı 
bir saha çalışması ve kendimize örnek alabilece-
ğimiz kooperatiflerin araştırmasını yaptık. Bölge-
mizde Merzifon Amesia Arı Kadınlar Kooperatifi 
gibi bir örnek vardı en yakınımızda. Amesia'yı 
ziyaret ettik. Burada kadınların ortaya koyduğu 
başarı bizi çok etkiledi. Üretici kadınlarımızı yürek-
lendirdi. Yapabileceğimize inandık açıkçası. Ardın-
dan ildeki paydaşlar ve OKA Tokat Yatırım Destek 
Ofisi ile bir araya gelip istişarelerde bulunduk ve 
kuruluş işlemlerimize başladık.  

Bu aşamada kooperatifimizin markası için ol-
dukça çaba sarf ettik. Anlamlı olmalıydı. Tokat 
Teknopark'tan da destek alarak marka ismi ve lo-
gosunu oluşturduk. Markanın logosunda bulunan 
7 üzüm tanesi kurucu 7 kadını, Tokat’taki 7 ovayı, 
ülkemizdeki 7 bölgeyi temsil ediyor. Logodaki kü-
çük yaprak Emirseyit beldesini, büyük yaprak ise 
Tokat ilini ifade ediyor. Ayrıca üzüm tanelerinin 
içinde kadın sureti bulunuyor. Üzüm tanelerinin 
içinde bulunan kadın suretleri ise kadının birlik ve 
beraberlikte önemli bir rolünün olduğunu ifade 
ediyor. Aynı zamanda üzüm tanelerinin bir araya 
gelerek salkım oluşturması Türk kültür ve mitolo-
jisinde; güzellik, bereket, kan, can, aşk ve sağlığın 
sembolü olduğu için markanın logosunda üzüm 
tercih edildi. Tokat tarım şehri olduğundan dolayı 
ve tüm Türkiye’de Tokat Yaprağı ile ön planda ol-
duğu için yeşil renk kullandık. Uzun süre saklana-
bilen yiyeceklerin genel adı olan ERZAK kelimesi 
kooperatifin uzun isminin kısaltmasıdır. Bu kısalt-
mayla akıllarda kalıcı olacağını düşündük. Bura-
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da insanlara ihtiyacı olan doğal 
yiyeceklerin bu 
kooperatif saye-
sinde karşılanabi-
leceği mesajı veri-
yoruz.

Yerel Tat To-
kat’a Değer Kat 
Projesi ise girişimci 
kadınlarımızın sür-
dürülebilir ürünler 
üretmek için gerekli 
eğitimleri alarak ka-
pasitelerini geliştir- melerine önemli 
katkıları olan bir proje oldu. 

Ajansa sunduğumuz bu proje ile kadınlara 
gıda mühendisi, ziraat mühendisi, işletmecilerden 
ayrıca kooperatifçilik uzmanlarından eğitimler al-
dırarak daha hijyenik, daha güvenilir, sürdürüle-
bilir üretimler yapmalarını sağladık. Yöresel ürün 
imalathanesi kurarak,  üretimlerimizin paketleme, 
pazarlama süreçlerini burada yürütmeye başla-
dık. Makine ekipman teminini sağladık. 

DIĞER KOOPERATIFLERDEN 
FARKLILAŞTIĞINIZ YÖNLER VAR MI?

Evet, bizim farkımız en iyi bildiğimiz işi yap-
mamızda saklı. Bizler bağcıyız yani üreticiyiz. Bağ 
ürünlerini, yaprağı işlemeyi iyi biliyoruz, bu ko-

nuda iddialıyız. Üretici 
olduğumuz için ürün 
temini konusunda 
sorun yaşamıyoruz. 
Coğrafi tescilli yap-
rak, pekmez, pestil, 
üzüm tarhanası bun-
lar bizim ürünlerimiz. 
www.erzak.com.tr 
internet sitemizden, 
sanal pazar yerle-
rinden ürünlerimize 

ulaşılabiliyor. Ayrıca ünlü zincir resto-
ranlara da ürün satışı yapıyoruz. 

MARKA BILINIRLIĞINIZI NASIL 
SAĞLIYORSUNUZ?

Bu konuda yine OKA'nın teknik destek progra-
mı kapsamında sosyal medya danışmanlık desteği 
aldık ve sosyal medya üzerinden yaptığımız kam-
panyalarla takipçi sayımızı artırdık. Tokat Enler Ödül 
Töreninde “Yılın Girişimcilik” ödülüne layık görül-
dük. Ayrıca kooperatifçilikle ilgili çeşitli etkinlikle-
re, fuarlara katıldık. Ürünlerimizi tanıttık. Ürünleri-
miz çok ilgi gördü ve ulusal kanallarda haberlere, 
programlara konu oldu. Ünlü restoran işletmecileri, 
milletvekillerimiz, programcılar, kooperatifçilik oto-
büsü beldemizi ve kooperatifimizi ziyaret etti. Tüm 
bunların bilinirliğimize katkıları oldu. 
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Röportaj
Turhal Ilçe Tarım Orman Müdürlüğü
Şube Müdürü
Muammer Gürçay

Turhal Ilçe Tarım Orman Müdürlüğü- Bağcılıkta Birlikte Koruma ve Kontrol Projesi

PROJEDEN ÖNCE AJANSIMIZI 
BILIYOR MUYDUNUZ, HERHANGI BIR 
FAALIYETINIZ OLMUŞ MUYDU?

OKA'yı ve bölgemizdeki faaliyetlerini el-
bette biliyoruz ancak Turhal İlçe Tarım Orman 
Müdürlüğü olarak "Bağcılıkta Birlikte Koruma 
ve Kontrol Projesi" OKA destekli ilk projemiz. 

MALI DESTEK PROGRAMIMIZDAN 
NASIL HABERDAR OLDUNUZ 
VE BAŞVURMAYA NASIL KARAR 
VERDINIZ?

2019 Yılı Kırsal Kalkınma ve Tarımda Dönüşüm 
Mali Destek Programı ile ilgili Tokat Yatırım Destek 
Ofisi tarafından bilgilendirildik. Bunun üzerine 
paydaşlarımızla istişarelerde bulunduk ve proje 
hazırlıklarına başladık. 

PROJE HAZIRLIK SÜRECININ KURUMUN 
KAPASITE GELIŞIMINE NASIL FAYDASI 
OLDU? 

Proje yazım sürecini, ziraat mühendisi 
personelimiz öncülüğünde, üniversite-
deki akademisyenlerimizin desteğiyle 
yürüttük. Bu noktada Tokat YDO'nun 
da ciddi desteğini gördük. Kendilerine 
çok teşekkür ederiz. Her ihtiyacımız ol-
duğunda kapılarını çaldık, destek aldık. 
Ayrıca kurumsal kapasite gelişim sürecimiz-
de OKA'nın Teknik Destek Programı kapsamında 
aldığımız eğitimlerden de faydalandık.  

PROJE GELIŞTIRME SÜRECIYLE ILGILI 
BILGI VEREBILIR MISINIZ?

Bağcılık konusunda proje hazırlığına başla-

dığımız için üreticilerle bir araya gelerek ihtiyacı 
tespit ettik. Bizim bölgemizde özellikle Necip ve 
Kat köylerinde ciddi bir potansiyel bulunuyor. Bu 
nedenle biz de projemize bu köyleri dahil ettik. Bu 
köylerde daha çok geleneksel bağcılık faaliyetleri 
yapılıyor. Bizim hedefimiz ise modern bağcılığa 
yönelmek ve kapasitemizi bu yönde geliştirmek 
oldu. Araştırmalarımız da bize özellikle genç bağ-
cıların bilgi eksiklikleri olduğunu gösterdi. Proje 
fikri buradan doğdu diyebiliriz. 

Bağcılıkta Birlikte Koruma ve Kontrol Projesi 
ile ilimizin coğrafi işaretli ürünleri arasında 

yer alan yaprak üreticilerine yönelik ola-
rak, eğitimler ve Kazova Bağ Yaprağı 
markasıyla yaprak üretimi gerçekleşti-
rilecek.

Bu kapsamda 30 dönümlük eğitim 
bağımızda örnek uygulamalara başla-

dık. Modern sistemlerde budama nasıl ya-
pılır, ilaçlama nasıl yapılır bunların eğitimlerini 
veriyoruz. İlgili ekipmanlar da temin edildi. Üre-
ticilerimiz için bireysel olarak erişimi zor olan bu 
ekipmanlar can suyu oldu. Eğitimlerini tamamla-
dıktan sonra ekipmanları, muhtarlar aracılığıyla 
ortak kullanım hizmetine de sunacağız. 
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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
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ortakaradenizkalkinmaajansi
okakalkinma
ortakaradenizkalkinmaajansi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı / Middle Black Sea Development Agency
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Amasya Yatırım Destek Ofisi

Dere Mah. İğneci Baba Sokak No:30 Amasya
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www.investamasya.com

Çorum Yatırım Destek Ofisi
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Samsun Yatırım Destek Ofisi
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+90 (362) 431 24 00
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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
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