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ORTA KARADENIZ BÖLGESINDE ORTA KARADENIZ BÖLGESINDE 
YATIRIM FIKIRLERINI YATIRIM FIKIRLERINI 

DESTEKLEYECEK ÖN FIZIBILITE DESTEKLEYECEK ÖN FIZIBILITE 
RAPORLARI HAZIRLANIYORRAPORLARI HAZIRLANIYOR

P otansiyel yatırım alanlarını belirlemek ama-
cıyla, kurulacak tesislerin uygunluğunu tespit 
etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak 

ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak 
üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyo-
nunda hazırlanan ön fizibilite raporları, devlet des-
teklerinin tek bir platformda toplandığı www.yati-
rimadestek.gov.tr internet sitesinde yatırımcıların 
istifadesine sunuldu.

19 ALANDA TEKNIK, EKONOMIK VE 
MALI ANALIZ YAPILDI

Bölge illerinde potansiyeli bulunan sektörlere 
yönelik yatırım fırsatlarını analiz eden 19 adet ön 
fizibilite raporu, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından onaylandı.

Söz konusu ön fizibilite raporları ile Amasya'da, 
özel hastane yatırımı, termal turizm kompleksi, pi-
şirici ürünler imalatı, teleferik hattı kurulumu, so-

ORTA KARADENIZ KALKINMA AJANSI (OKA) TARAFINDAN, AMASYA. ÇORUM, 
SAMSUN VE TOKAT ILLERINI KAPSAYAN ORTA KARADENIZ BÖLGESI IÇIN ÖN 

FIZIBILITE RAPORLARI HAZIRLANIYOR.
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ğan işleme ve paketleme tesisi ve kanatlı kesimha-
ne tesisi konuları olmak üzere 6 alanda; Çorum'da, 
galvaniz sıcak daldırma tesisi ile özel huzurevi ve 
yaşlı bakım merkezi kurulumu olmak üzere 2 alan-
da; Samsun'da kestane ağacı çiçeği çayı üretimi, 
defne kurutma, paketleme ve defne yağı üretimi 
ve serada sofralık domates üretimi olmak üzere 3 
alanda; Tokat'ta ise termal sağlık kompleksi, peynir 
altı suyu tozu üretimi, dondurulmuş unlu mamulle-
rin üretimi, kurutulmuş domates üretimi, mermer 
mozaik üretimi, blok ve işlenmiş mermer üretimi, 

seramik ev ve süs eşyaları üretimi ve tuğla üretimi 
olmak üzere 8 alanda yapılabilecek yatırımlar tek-
nik, ekonomik ve mali açıdan analiz edildi.

POTANSIYEL SEKTÖRLERIN ANALIZI 
DEVAM EDIYOR

Potansiyel sektörlere yönelik yeni ön fizibilite 
raporları hazırlık çalışmalarına devam eden Ajans, 
sürecin tamamlanmasının ardından raporları 
www.yatirimadestek.gov.tr sitesinde yayımla-
maya devam edecek.    

http://www.yatirimadestek.gov.tr
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UYGULAMALI E-IHRACAT UYGULAMALI E-IHRACAT 
DANIŞMANLIK DESTEĞI BAŞLADIDANIŞMANLIK DESTEĞI BAŞLADI

Ajansın Samsun mer-
kez hizmet bina-
sında başlayan eği-

timlere danışman firma 
yetkilileri ve özel sektör 
firmalarının temsilcileri ka-
tıldı. 

Amasya, Çorum, Sam-
sun ve Tokat'ta devam eden 
eğitimlerde, “E-Ticaret ve 
E-İhracat Temel Bilgiler ve 
Pazar Analizi”, “Devlet Teş-
vikleri- Lojistik Süreçler ve 
E-İhracata Uygun E-Ticaret 
Altyapısı”, “Pazarlama Araçla-
rı ve Marka Bilinirliği”, “Sosyal 
Medya Reklamcılığı ve Stratejiler” konuları işlendi.

BÖLGEDEN 20 FIRMA UYGULAMALI 
E-IHRACAT DANIŞMANLIĞINDAN 
FAYDALANACAK

Yıl boyunca sürecek danışmanlık faaliyetleri 

kapsamında bölgeden 20 
firma Uygulamalı E-ihracat 
Danışmanlığı Desteğinden 
faydalanacak.

Danışmanlık sürecin-
de, firmaların mevcut du-
rum analizleri yapılarak 
e-ihracata hazırlık ortamı 
tespit edilecek. Ürün, mar-
ka, ambalajlama, hedef 
pazarlar ve müşteriler 
(global pazaryerleri ve 
ülkeler), tanıtım, fiyat-
landırma politikası, site 

kurulum/mevcutsa iyileştirme süreçleri, ödeme 
sistemleri, belgelendirme, ürün iade süreçleri, gü-
venlik, lojistik stratejisi, kurumsal süreç yönetimi, 
hukuki durum, satış sonrası hizmetler gibi konu-
ları da kapsayacak şekilde firma e-ihracat stratejisi 
belirlenecek.

AJANSIMIZCA YÜRÜTÜLEN KATMA DEĞERLI ÜRETIM VE IHRACAT SONUÇ 
ODAKLI PROGRAM (SOP) FAALIYETLERI KAPSAMINDA BÖLGE ILLERIMIZDE 

UYGULANACAK “UYGULAMALI E-IHRACAT DANIŞMANLIĞI DESTEĞI”, 24 MAYIS'TA 
FAALIYETIN ILK AYAĞI OLAN IKIŞER GÜNLÜK EĞITIMLER ILE BAŞLADI.
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E-ihracat stratejisi doğrultusunda firma ek-
siklikleri ve bunların muhtemel maliyetleri (bel-
gelendirme, site kurulum/iyileştirme, global pa-
zaryerleri giriş/üyelik bedelleri, marka çalışmaları 
vb.) tespit edilerek raporlanacak ve temel düzeyde 
olacak şekilde e-ihracat web altyapısının kurulu-
mu ve/veya iyileştirilmesi ile firma başına en fazla 
1 adet global pazaryerine giriş maliyeti karşılana-
cak. E-ihracat portalı (global pazaryeri ve/veya fir-
ma web sitesi) danışmanlık süresi boyunca firma 

adına Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hüküm-
leri uyarınca yüklenici tarafından yönetilecek.

FAALIYETLER FIRMA ZIYARETLERIYLE 
HIZ KAZANDI

“Uygulamalı E-ihracat Danışmanlığı Desteği” 
faaliyetleri Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat'ta 
yapılmaya başlanan firma ziyaretleri ile hız ka-
zandı. 14 Haziran'da Samsun’da yerleşik firmala-
ra yönelik başlayan ziyaretler, diğer illerde çalış-
malarına devam eden firmalar ile devam etti.
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AJANSIMIZ TARAFINDAN VE TÜRKIYE IHRACATÇILAR MECLISI (TIM) IŞ BIRLIĞI 
ILE “KOBI IHRACAT SEFERBERLIĞI SAMSUN EĞITIM PROGRAMI” DÜZENLENDI.

"DAHA ÇOK IHRACAT, DAHA ÇOK "DAHA ÇOK IHRACAT, DAHA ÇOK 
IHRACATÇIYLA MÜMKÜN"IHRACATÇIYLA MÜMKÜN"

25 Mayıs 2021, Salı günü çevrim içi olarak 
düzenlenen programın açılışı Samsun Valisi, 
OKA Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Zülkif 

Dağlı ve Genel Sekreter İbrahim Ethem Şahin'in 
açılış konuşması;  Samsun Yatırım Destek Ofisi 
(YDO) İl Koordinatörü Burak Aydoğdu'nun “Sam-
sun Yatırım Ortamı ve Dış Ticareti” konulu sunumu 
ile gerçekleştirildi.

KOBİ İhracat Seferberliği Samsun Çevrim İçi 
Eğitim Programı'nda "Daha çok ihracat, daha çok 
ihracatçıyla mümkün" anlayı-
şıyla, TR83 Bölgesindeki 
KOBİ'lerin ihracata özen-
dirilmesi, ihracat des-
tekleri, ihracata yönelik 
yatırım destekleri, pazar 
analizi ve finansmanı 
hakkında bilgilendirilme-
si ve dış ticaret alanında 
dijital dönüşümün teşvik 
edilmesi amaçlandı. Bu 
bağlamda programda, 
Medipol Üniversitesi, Tica-
ret Bakanlığı, KOSGEB, Türk 
Eximbank, Kredi Garanti 
Fonu, COFACE, TOSYÖV gibi 
ihracata yönelik uygulama-
larda uzman kurumlar tara-
fından eğitim verildi.

"IHRACATÇILARIMIZIN ÖNÜNÜ AÇACAK, 
ISTIHDAMA KATKI SAĞLAYACAK YENI 
BIR SERBEST BÖLGE ÇALIŞMASINA 
BAŞLADIK."

Vali Dağlı açılışta yaptığı konuşmada, kent-
te ihracatçıların önünü açacak, istihdama katkı 
sağlayacak yeni bir serbest bölge çalışmasına 
başlandığını vurgulayarak "Tamamen ihraca-
ta yönelik planlanan üretim tesisleri faaliyete 

geçmek için gün sayıyor. 
Birçok alanda avantajlı ko-
numda bulunan ilimizin 
kendine güveni tam. Mü-
teşebbislerimiz, şehrimize 
yatırım yapmakta kararlı. 
İhracata dayalı ve yüksek 
katma değerli ürün üreti-
mi yapan firmalarımızın 
sayısı arttıkça Samsun'un 
her yerinde istihdamın 
da artacağına, bölge 
ve ülke ekonomimizin 
kalkınmasına büyük bir 
katkı sağlayacağımıza 
inanıyoruz." ifadelerini 
kullandı.
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TEKNIK DESTEK PROGRAMITEKNIK DESTEK PROGRAMI  
BILGILENDIRME TOPLANTISI DÜZENLENDIBILGILENDIRME TOPLANTISI DÜZENLENDI

Kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil 
toplum kuruluşları, kooperatifler, kar ama-
cı güden gerçek ve tüzel kişiler başta olmak 

üzere uygun başvuru sahibi kurumlardan 46 tem-
silcinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte, progra-
mın kapsamı ve öncelikleri, başvuru şekli ve yapı-
lacak işlemler ile program bütçesi ve destek miktarı 

hakkında bilgi verildi. Programın soru-cevap bölü-
münde potansiyel teknik destek projelerine ilişkin 
paydaşların soruları cevaplandırıldı.

Teknik Destek Programı ile ilgili bilgilendirme 
sunumu, proje hazırlama sunumu, başvuru rehberi 
ve eklerine kurumsal web sitemizde https://www.
oka.org.tr/destekler alanından ulaşılabiliyor.

AJANSIMIZ TARAFINDAN 2021 YILINDA UYGULANACAK OLAN TEKNIK DESTEK PROGRAMI 
ILE ILGILI 25 MAYIS'TA ÇEVRIM IÇI BILGILENDIRME TOPLANTISI DÜZENLENDI.
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MINDTHEGAPS DIJITAL ÖYKÜ ANLATIMI MINDTHEGAPS DIJITAL ÖYKÜ ANLATIMI 
EĞITIMI GENÇLERE ILHAM OLDUEĞITIMI GENÇLERE ILHAM OLDU

AJANSIMIZIN PORTEKIZ, BULGARISTAN VE 
NORVEÇ KURUMLARI ILE BIRLIKTE ORTAĞI 

OLDUĞU ULUSLARARASI MINDTHEGAPS PROJESI 
KAPSAMINDA, SAMSUN'DA GENÇLERE YÖNELIK 
DIJITAL ÖYKÜ ANLATIMI EĞITIMI DÜZENLENDI.

İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencilerinden oluşan 22 gönüllü katılımcıyla 10-11 Haziran’da 
gerçekleştirilen eğitim sonunda, öğrenciler kendi dijital hikayelerini ürettiler. 
Hazırlanan dijital hikayeler, projenin sosyal medya hesaplarında yayımlanmaya başladı.
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"GENÇLERIN KADRAJINDAN: ÇEVREYE DUYARLI FIKIRLER"

FOTOĞRAF YARIŞMASI ÖDÜLLERI 
SAHIPLERINI BULDU

Fotoğraf yarışmasına katılıp birincilik, ikincilik ve üçüncülük ödüllerine layık görülen Turgay Asiltürk, 
Alaattin Ünel ve Kübra Çelik'e ödülleri Genel Sekreter İbrahim Ethem Şahin tarafından OKA Genel Sek-
reterlik Binası ve Çorum Yatırım Destek Ofisi'nde düzenlenen ödül törenlerinde takdim edildi. 

2014 YILINDAN BU YANA EURODESK SAMSUN TEMAS NOKTASI OLARAK FAALIYET 
GÖSTEREN VE T.C. SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANLIĞI TARAFINDAN KALKINMA AJANSLARI 
2021 YILI TEMASI OLARAK BELIRLENEN “KAYNAK VERIMLILIĞI” KONUSUNDA YÜRÜTTÜĞÜ 
ÇALIŞMALARDA BÖLGEMIZIN GENÇ ZIHINLERINDEN FAYDALANMAK ISTEYEN AJANSIMIZ, 

“ÇEVREYE DUYARLI FIKIRLER” KONULU FOTOĞRAF YARIŞMASI DÜZENLEDI.

Turgay ASİLTÜRK / Tokat

Alaattin ÜNEL - Çorum

Kübra ÇELİK - Samsun
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SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI MUSTAFA VARANK, 
TÜRKIYE‘DE KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞIM 

SISTEMLERI ARAŞTIRMASI‘NIN
(YER-SIS) BUGÜNE KADAR YAPILMIŞ EN KAPSAMLI 
BÖLGESEL KALKINMA ARAŞTIRMASI OLDUĞUNU 
BELIRTEREK, “ARAŞTIRMA, BÖLGESEL KALKINMA 

POLITIKALARIMIZIN ÇOK DAHA NITELIKLI VE 
DETAYLI BIR ŞEKILDE PLANLANMASINA IMKÂN 

VERECEK. ELDE EDILEN BULGULAR, KAMU 
POLITIKALARIMIZIN PLANLANMASINDA ÇOK 

ÖNEMLI BIR GIRDI TEŞKIL EDECEK. ÖZEL SEKTÖR 
KURULUŞLARININ DA YATIRIM, TEDARIK VE 
LOJISTIK PLANLAMALARINDA TEMEL VERI 

KAYNAKLARINDAN BIRI OLACAK.” DEDI.

TÜRKIYE’NIN EN KAPSAMLI TÜRKIYE’NIN EN KAPSAMLI 
BÖLGESEL KALKINMA BÖLGESEL KALKINMA 

ARAŞTIRMASIARAŞTIRMASI
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Bakan Varank, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün yü-
rüttüğü Türkiye’de Kentsel ve Kırsal Yerleşim 

Sistemleri Araştırması (YER-SİS) Projesi Tanıtım 
webinarına katıldı. Buradaki konuşmasında, YER-
SİS’in bugüne kadar benzeri görülmemiş nitelikte 
bir çalışma olduğunu kaydeden Bakan Varank, 
şunları söyledi:

TEMEL VERI: Araştırma sonucunda elde edi-
len bulgular, kamu politikalarımızın planlanma-
sında çok önemli bir girdi teşkil edecek. Ayrıca, 
özel sektör kuruluşlarının da yatırım, tedarik ve 
lojistik planlamalarında temel veri kaynaklarından 
biri olacak. YER-SİS Araştırması çok önemli bir boş-
luğu dolduruyor ve tüm politika yapıcılara nitelikli 
bir altlık sunuyor. “Yerleşim Sistemi” dediğimiz şey 
aslında bir ülkedeki yerleşimlerin coğrafi dağılımı-
nı, sosyo-ekonomik yapılarını ve birbiriyle ilişkile-
rini ifade eder.

13 KAT ARTIŞ: Kalkınmada öncelikli bölge-
lere daha cazip desteklerin sunulduğu yeni teşvik 
sistemi yatırımcılar nezdinde büyük bir karşılık 
buldu. Özel sektör yatırımları ülke sathına daha 
dengeli bir şekilde yayılmaya başladı. Düzenle-
diğimiz yatırım teşvik belgelerinin bölgesel da-
ğılımından bunu rahatlıkla görebiliyoruz. 2020 
yılında 4, 5 ve 6’ncı bölgeler için düzenlediğimiz 
yatırım teşvik belgesi sayısı 2008 yılına göre 5 kat 
artarak 2 bin 679 oldu. Bu belgelerle öngörülen 
yatırım tutarı 13 kat artışla 54,7 milyar lira, istih-
dam ise 10 kat artışla 131 bin oldu.

BÖLGESEL KALKINMA: “Bölgesel Kalkınma” 
yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belir-
ledik. Bölgelerimizin potansiyelini harekete ge-
çirmek, rekabet güçlerini artırmak için yoğun bir 

mesai harcıyoruz. Gelişmişlik farklarını azaltmak 
için kamu yatırımlarından teşvik ve desteklere 
birçok alanda görece daha az gelişmiş bölgelere 
öncelik veriyoruz. Kalkınma ajanslarımız ve bölge 
kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama 
ve analiz çalışması yapıyor, destek programları uy-
guluyor, tanıtım ve koordinasyon faaliyetleri yürü-
tüyoruz.

NITELIKLI PLANLAMA: Yakın zamanda dev-
reye alacağımız “Üreten Şehirler Programı” ile üre-
tim ve ihracat merkezi konumundaki şehirlerimize 
odaklanacağız. Bu şehirlerimizdeki işletmelerin 
daha katma değerli üretim ve ihracat yapmaları 
için kurumsallaşma, pazarlama, yenilik ve ulaşım 
altyapıları alanlarında projeler geliştireceğiz. YER-
SİS Araştırması bu ve benzeri bölgesel kalkınma 
politikalarımızın çok daha nitelikli ve detaylı bir 
şekilde planlanmasına imkân verecek.

YER-SIS ARAŞTIRMASI: YER-SİS Araştırma-
sını, yerleşimler arasındaki insan, mal, sermaye ve 
bilgi akışlarının analiz edildiği bir çalışma olarak 
tanımlayabiliriz. Bu anlamda ülkemizde bugüne 
kadar yapılmış en kapsamlı coğrafi çalışma özel-
liğine sahip. Araştırmada öncelikle eğitim, sağlık, 
ulaşım, iletişim, ticaret ve kargo boyutları itibarıy-
la Türkiye’deki tüm yerleşimler arasında gerçekle-
şen akışlar, yani ilişkiler analiz edildi.

ETKI ALANLARI: İnsanların eğitim ve sağlık 
hizmeti almak için nereden nereye gittikleri, bu 
hizmetler için ne kadarlık bir mesafeyi göze al-
dıkları, bir yerleşim yerindeki işletmelerin hangi 
bölgelerle ticari ilişki kurduğu, insanların nereleri 
telefonla aradığı ya da nerelere kargo gönderdiği 
gibi birçok coğrafi ilişki ağı ortaya çıkarıldı. Deva-
mında bu akışlar neticesinde yerleşimler arasın-
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daki ilişkilerin yönü ve yoğunluğu belirlendi. Son 
olarak da yerleşimlerin birbirlerine hizmet verme 
büyüklükleri ve etki alanları ortaya çıkarıldı.

18 ETKI ALANI BÖLGESI: “Etki alanı” dediği-
miz kavram, hizmet merkezi niteliğindeki bir yer-
leşim yerinin yoğun hizmet sunarak etkisi altına 
aldığı bölgeyi ifade ediyor. Türkiye genelinde bu 
şekilde 18 etki alanı bölgesi tespit ettik. Etki alanı 
yaklaşımı bize bir yerleşimin sadece kendisi olarak 
değil, etkileşim kurduğu yerleşimlerle birlikte de-
ğerlendirilmesi im-
kanını veriyor.

CAZIBE MER-
KEZI: Bölge merke-
zi konumunda olan 
Diyarbakır, Malatya, 
Erzurum ve Van gibi 
illere yapılan yatı-
rımların etki alan-
larında bulunan 
yerleşimlere etkisini 
ölçebilecek, bu ille-
re yapılacak kamu 
yatırımlarının ölçe-
ğini bu durumu göz 
önünde bulundu-
rularak ayarlayabi-
leceğiz. Böylece bu 
iller, metropollere 
olan göçün yavaş-
latılmasında birer 
cazibe merkezi ola-
rak değerlendirile-
bilecek. Çalışma sonuçları ayrıca kırsal kalkınma 
politikalarının tasarımından yerelde etkin hizmet 
sunumu planlamasına kadar çok geniş bir alanda 
katkılar sunuyor. Bu nedenle tüm planlamacı ve 
icracı kurumlarımızın bu çalışmadan istifade ede-
ceğine inanıyoruz.

ÇOK BOYUTLU BAKIŞ: YER-SİS Araştırması 
içeriği, kapsamı ve sonuçları itibarıyla da birçok 
yenilikçi özelliğe sahip. Ülkemizdeki en küçük 
köylerden en büyük metropollere kadar tüm yer-
leşim yerleri araştırmanın kapsamına dahil edildi. 
Bu yerleşimler arasındaki ilişkiler, çok boyutlu bir 
bakış açısıyla ortaya konuldu. Bunu yaparken böl-
gesel gelişme ve mekânsal planlama literatürün-
deki en güncel yöntemleri takip ettik. Ayrıca bu 
araştırmaya özgü yöntem ve ölçütler geliştirerek 
literatüre katkı sağlayacak yenilikçi bir yaklaşım 
benimsedik.

AR-GE PROJESI NITELIĞINDE: Örneğin 
insanların bir hizmeti almak için ortalama ne ka-
darlık bir mesafeyi göze aldığını ölçen bir coğrafi 
saçılım endeksi ürettik. Yine tam olarak kır ya da 
kent olarak sınıflandırılamayan yerleşimlerin be-
lirlenmesi ve derecelendirilmesi için “geçiş hizmet 
merkezleri” tanımını geliştirdik. Bu anlamda çalış-
manın bir Ar-Ge Projesi niteliğine de sahip oldu-
ğunu söylersek herhalde yanlış olmaz.

DETAYLI VERI ALTYAPISI: Araştırmanın bir 
diğer öne çıkan 
özelliği de Türki-
ye’deki kırsal alan-
lara yönelik detaylı 
bir veri altyapısını 
geliştirmiş olması. 
Proje kapsamında 
uygulanan saha ça-
lışması ile 37 bin-
den fazla köy, kırsal 
mahalle ve beldede 
anket yapıldı. Bu 
yerleşim yerlerin-
deki sosyo-ekono-
mik duruma ilişkin 
detaylı veriler top-
landı. Temel geçim 
kaynakları, üretim 
yapısı ve nüfus ha-
reketlilikleri veri 
topladığımız ana 
başlıklardan sadece 
birkaçı.

KARAR DESTEK PORTALI: Çalışmanın en 
önemli çıktılarından biri ise dijital dünyanın ge-
rekliliklerine uygun olarak geliştirdiğimiz Karar 
Destek Portalı. Bu sistemle, çalışmada kullanılan 
verilerden elde edilen sonuçları, coğrafi bilgi sis-
temi altyapısında görselleştirerek kamuoyu ile 
paylaşılıyoruz.  www.yersis.gov.tr adlı web adresi-
mizden tüm sistemi inceleyebilir, istediğiniz veriye 
ulaşabilirsiniz. Karar destek sisteminin başta aka-
demik çalışmalar olmak üzere bu alanda yapıla-
cak yeni ve kapsamlı analizlere öncülük etmesini 
umuyoruz.

Toplantıda, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu 
Başkanı Cevdet Yılmaz ile Sanayi ve Teknoloji Ba-
kanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Ye-
niçeri de bir konuşma yaptı.

Kaynak: sanayi.gov.tr

http://sanayi.gov.tr
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SANAYI VE TEKNOLOJI BAKANI MUSTAFA VARANK, COVID-19 KRIZINE 
YANIT VE DAYANIKLILIK PROJESI’NIN KÜRESEL SALGINLA MÜCADELEDE 

ULUSLARARASI IŞ BIRLIĞININ EN GÜZEL ÖRNEKLERINDEN BIRI OLDUĞUNU 
KAYDEDEREK, “TÜRKIYE EKONOMISI IÇIN KILIT ÖNEME SAHIP TEKSTIL, 

LOJISTIK, GIDA, MAKINE VE OTOMOTIV SEKTÖRLERINDE 25 FARKLI 
KIRILGAN SEKTÖRLER ANALIZ RAPORU HAZIRLADIK. BU DA ÖZELLIKLE 
IŞ VE TEDARIK KESINTILERINI ÖNLEMEK IÇIN YOL HARITALARINDA BIZE 

YARDIMCI OLDU.” DEDI.

SEKTÖREL YOL HARITASI SEKTÖREL YOL HARITASI 
BELIRLENDIBELIRLENDI

KBakan Varank, Japonya hükümetinin finanse 
ettiği, Birleşmiş Milletler Kalkınma Progra-
mı (UNDP) tarafından Bakanlık ve kalkınma 

ajansları iş birliğiyle yürütülen “COVID-19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında hazırla-
nan “COVID-19’un Kırılgan Sektöre Etkileri Rapor-
ları“ tanıtım toplantısına video konferans yönte-
miyle katıldı. Buradaki konuşmasında, COVID-19 
salgınının etkilerinin hayatın her alanında ve dün-

yanın her köşesinde hissedildiğini anlatan Varank, 
şunları söyledi:

ULUSLARARASI IŞ BIRLIĞI: Ülke ayırt et-
meyen bu salgın, tüm insanlık için bir tehdit.  So-
runun çözümü de küresel bir bakış açısını, global 
iş birliklerini gerekli kılıyor. Bakanlığımız ile Bir-
leşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) iş bir-
liğinde uygulanan, Japon Hükümeti tarafından 
finanse edilen bu çok taraflı proje, küresel salgınla 
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mücadelede uluslararası iş birliğinin en güzel ör-
neklerinden biri.

ÇOK BOYUTLU YAKLAŞIM: Salgının etkileri-
nin çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındığı projede, 
kırılgan sektörlerin toparlanmasına katkı sağlaya-
cak çok detaylı bölgesel analizler yapıldı. Geliştiri-
len bölge ve sektör bazlı bu analizler politika ya-
pım süreçlerimizde önemli bir girdi teşkil edecek. 
Ayrıca KOBİ’lerde teknik kapasite artırımından 
genç işsizlerin becerilerinin geliştirilmesine ka-
dar birçok alanda nitelikli çıktılar ortaya konuldu. 
KOBİ’ler ve gençlerin salgın sonrası döneme ha-
zırlanmasına yönelik kapsamlı eğitim programları 
düzenlendi.

SAĞLIK VE EKONOMI: Covid-19 salgını sos-
yo-ekonomik hayatımızı derinden etkiledi, etkile-
meye de devam ediyor. Geçtiğimiz yıl global üre-
tim ve ticarette son yüzyılın en sert daralmalarına 
şahit olduk. Dünya ekonomisi yüzde 3,3; ulusla-
rarası ticaret ise yüzde 8,5 düzeyinde geriledi. Bu 
süreçte Türkiye olarak sağlık ve ekonomi arasında 
başarılı bir denge kurduk. Uyguladığımız etkili po-
litikalarla ülkemizi dünya genelinden pozitif an-
lamda ayrıştırmayı başardık.

DESTEK PROGRAMI: KOSGEB’in 5 milyar 
bütçeli “Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek 
Programı” ile imalat sanayi işletmelerimize ve tek-
noloji tabanlı start-up’larımıza 3 yıl geri ödemesiz 
ve faizsiz kredi desteği sunuyoruz. Geçen hafta 
başvuru süreci tamamlanan programda değerlen-
dirme süreci başladı. Sayın Cumhurbaşkanımızın 
açıkladığı diğer bir destek programıyla da salgın 
sürecinde işlerine ara vermek mecburiyetinde ka-
lan esnaflarımıza hibe desteğinde bulunuyoruz. 
Yaklaşık 1 milyon 385 bin esnafımız bu destekten 
yararlanabilecek.

42,9 MILYON LIRA KATKI: Kalkınma ajans-
larımız aracılığıyla “COVID-19 ile Mücadele ve Da-

yanıklılık Mali Destek Programı”nı ilan ettik. Bu 
program ile salgının yayılımını azaltmak için acil 
çözüm önerisi sunan 63 projeye 42,9 milyon lira 
katkı verdik. Salgın sürecinde tüm dünyanın pe-
şinden koştuğu yoğun bakım solunum cihazını, 
Bakanlığımız koordinasyonunda bir araya gelen 
firmalarımız tasarlayıp üretti. Bu sayede sadece 
kendi ihtiyacımızı karşılamakla kalmadık, ihtiyaç 
sahibi diğer ülkelere de ihraç ve hibe ettik.

SALGINLA MÜCADELE: Şimdi de Hindis-
tan’da ihtiyaç duyulan tıbbi malzeme ihtiyacını 
gidermek için seferber olduk. Oksijen jeneratörle-
ri, solunum cihazları, oksijen tüpleri ve ilaçlardan 
oluşan tıbbi yardımları iki askeri kargo uçağımız-
la dün gece Hindistan’a ulaştırdık. Türkiye olarak 
salgınla mücadelede tüm dünyaya el uzatmaya, 
imkanlarımız ölçüsünde destek olmaya devam 
edeceğiz.

97 PROJE: Salgının henüz başlangıç döne-
minde, Covid-19’un sosyal, beşeri ve ekonomik 
etkilerine yönelik olarak TÜBİTAK aracılığıyla proje 
çağrımızı açtık. Geçtiğimiz şubat ayında bu çağrı 
kapsamında destek verdiğimiz 97 projenin bul-
gularını iki günlük bir konferansla kamuoyu ile 
paylaştık. Tanıtımını yaptığımız ve paydaşlarımı-
zın katkısıyla hayata geçen Covid-19 Krizine Yanıt 
ve Dayanıklılık Projesi de bu anlamda attığımız 
önemli adımlardan biri.

YENIDEN TOPARLANMA: Projede, yerel-
deki ve bölgelerdeki aktörlerin ekonomilerinin 
toparlanmasına, krizlere karşı dayanıklılıklarının 
artırılmasına ve kurumsal kapasitelerinin geliştiril-
mesine odaklandık. Özel sektörün güçlendirilme-
si, gençlerin mesleki becerilerinin artırılması pro-
jemizin temel önceliği.  Bu kapsamda, ilk olarak 
bölgelerdeki kırılgan sektörlerinin Covid-19 krizi 
sonrası durumlarını analiz ettik, yeniden toparlan-
ma stratejilerini değerlendirdik.
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25 FARKLI ANALIZ RAPORU: Türkiye eko-
nomisi için kilit öneme sahip tekstil, lojistik, gıda, 
makine ve otomotiv sektörlerinde 25 farklı kırıl-
gan sektörler analiz raporu hazırladık. İş ve tedarik 
kesintilerini önlemek için yol haritalarını da içeren 
bu raporlar birçok sektörel politikaya altlık oluştu-
racak.

HEDEF PAZARLAR VE ÜRÜN ÇEŞITLILIĞI: 
Bu sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerin ihra-
cat potansiyelinin artırılması için “Yeni Pazar Ana-
lizi” ve “Ürün Uzayı Analizi” raporları hazırladık. Bu 
raporlarda, ihracatta hedef pazarlar ve ürün çeşit-
liliği analizlerinin yanında, rekabetin artırılmasına 
yönelik politika, strateji ve eylemler yer alıyor.

3 BINDEN FAZLA GENÇ: Projenin bir di-
ğer çıktısını ise ne eğitimde ne istihdamda olan 
gençlerin dijital becerilerini geliştirmek için dü-
zenlenen eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetle-
ri oluşturuyor. E-ticaret, dış ticaret, sosyal medya 
pazarlaması gibi konularda düzenlenen eğitim-
lerden 3 binden fazla gencimiz faydalandı. Bu 
eğitimler, gençlerimizin salgın sonrası dönemde 
istihdam edilmelerinde ciddi fayda sağlayacak. 

500’E YAKIN IŞLETME: Kırılgan sektörlerde 
faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin teknik kapasitele-
rini geliştirmek için de birçok eğitim ve danışman-

lık faaliyetleri yürüttük.  500’e yakın işletmemiz; 
dijitalleşme, finansal analiz, finansmana erişim, 
stratejik planlama ve yenilik gibi konularda eğitim 
ve danışmanlık hizmeti aldı. Proje tamamlandı-
ğında bu sayı 1000’e ulaşacak.

DAYANIKLILIK EĞITIMI: Son olarak, kalkın-
ma ajanslarımızın kriz ve doğal afet sonrası yöne-
tim yetkinliklerinin güçlendirilmesi için kapasite 
geliştirme faaliyetleri yürüttük. Bu kapsamda kal-
kınma ajansları personeline 8 modülde dayanık-
lılık eğitimi düzenledik. Hepsi birbirinden önemli 
ve değerli olan bu analiz ve eğitim faaliyetleri ile 
salgın sonrasındaki toparlanma sürecini hızlan-
dırmayı, gelecekte karşımıza çıkması muhtemel 
krizlere karşı dayanıklılık oluşturmayı amaçlıyoruz.

JICA Türkiye Ofisi Başkanı Nobuhiro Ikuro ise 
Türkiye‘ye projede destek vermekten memnu-
niyet duyduklarını belirterek, Kovid-19 salgınına 
yanıt vermek amacıyla geçen ay Dünya Bankası 
aracılığıyla KOBİ‘lere KOSGEB iş birliğiyle hızlı des-
tek projesi yapmaya karar verdiklerini ve KOBİ'lere 
finansal destek sağlayacaklarını söyledi.

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton 
da etkinlikle özel sektöre ve kırılgan sektörlere 
destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.

Kaynak: www.sanayi.gov.tr

http://www.sanayi.gov.tr 


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

16

bülten

ORGANIZE SANAYI BÖLGESI MÜDÜRLÜKLERI MÜDÜR VE GÖREVLI 
PERSONELI BAŞTA OLMAK ÜZERE BAŞVURU SAHIBI KURUMLARIMIZDAN 
YAKLAŞIK 37 KATILIMCININ YER ALDIĞI 6 MAYIS 2021 TARIHLI EĞITIMDE; 

DESTEK SÖZLEŞMESININ ANA UNSURLARI, IZLEME SISTEMI, SATIN 
ALMA KURALLARI, UYGUN MALIYETLER, RAPORLAMA, KALKINMA 

AJANSLARI YÖNETIM SISTEMI (KAYS) VE GÖRÜNÜRLÜK KURALLARI ELE 
ALINDI. EĞITIM SUNUMLARINA KURUMSAL WEB SITEMIZDE DESTEKLER 

/ UYGULANMAKTA OLANLAR/2020 YILI KATMA DEĞERLI ÜRETIM 
ALTYAPISININ GELIŞTIRILMESI MALI DESTEK PROGRAMI ALANINDAN 

ULAŞILABILIYOR.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ilan 
ettiği programın ilk çağrısı olan makine sek-
töründe desteklenecek işletmeler arasında 

yer alan WAT Motor, ilk endüstriyel servo motor 
prototiplerini üretti.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
yüksek cari açık verilen endüstriyel servo motor-
ları yerli olarak geliştiren WAT Motor’u ziyaret etti.

Sene sonundan önce seri üretim müjdesi veren 
Bakan Varank, “Hassas servo motorları Türkiye’de 
üreterek yurt dışına cari açık vermeyeceğiz.” dedi.

ÇERKEZKÖY OSB’DE
Bakan Varank, Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesindeki 

Çerkezköy OSB’de bulunan WAT Motor fabrikası-
nı ziyaret etti. Varank’a ziyaretinde Tekirdağ Valisi 
Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, AK 
Parti Tekirdağ İl Başkanı Mestan Özcan, Tekirdağ 
Namık Kemal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mümin 
Şahin, Kapaklı Belediye Başkanı Mustafa Çetin, 
Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut 
Şahin ve Çerkezköy OSB Yönetim Kurulu Başkanı 
Eyüp Sözdinler eşlik etti.

YÜKSEK TEKNOLOJI
WAT Motor hakkında şirket yetkililerinden bil-

gi alan Varank, şirketin beyaz eşya ve endüstriyel 
elektrik motorları konusundaki çalışmalarıyla, 

HAMLE PROGRAMI HAMLE PROGRAMI 
MEYVELERINI VERIYORMEYVELERINI VERIYOR



M a y ı s  2 0 2 1

17

bülten

elektrik motoru ve güç elektroniği başlıklarında 
savunma sanayisi, endüstriyel hareket kontrol sis-
temleri ve e-mobilite alanlarındaki yüksek tekno-
loji içeren çalışmalarını yerinde inceledi.

SERVO MOTOR ÜRETIMI
Varank, ziyaretine ilişkin yaptığı açıklamada, 

firmanın elektrikli motor üretiminde Türkiye’nin 
köklü firmalarından biri olduğuna işaret ederek, 
“WAT Motor, elektrikli, endüstriyel ve servo 
motorların üretimini gerçekleştiriyor. 
Beyaz eşya küçük ev aletleri motor-
larıyla birlikte büyük, endüstri-
de kullanılan yüksek kapasiteli 
motorları da üretebiliyor.” diye 
konuştu.

 AR-GE DE YAPIYOR
Dünyada elektrikli motor-

ların günden güne talebinin 
arttığına dikkati çeken Varank, 
“Aynı zamanda daha verimli 
elektrikli motorların üretilme-
siyle ilgili büyük bir gayret de şu 
anda devam ediyor. WAT Motor da hem 
elektrikli motor üretebilen ama aynı zamanda 
bu alanda Ar-Ge faaliyetleri yürüten bir firmamız.” 
ifadelerini kullandı.

 TAMAMI YURT DIŞINDAN
Varank, WAT Motor’un Türkiye’de daha önce 

üretilmeyen, tamamı yurt dışından getirilen yük-
sek kapasiteli hassas servo motorlar ve bunların 
sürücülerinin üretimiyle ilgili Hamle Programı 
kapsamında destek aldığını hatırlatarak “O üre-
timlerin de ilk prototiplerini burada gördük.” dedi.

 SAVUNMA SANAYISINDE DE KULLANI-
LIYOR

Elektrikli ve servo motorların savunma sanayi-
sinde de yaygın bir şekilde kullanıldığını belirten 
Varank, “WAT Motor da hem hassas endüstriyel 
aletlerde kullanılan servo motorların üretimi hem 
de savunma sanayisinde yüksek güç gerektiren, 
stabilizasyon sistemlerinde kullanılan servo mo-

torları geliştirdi, üretimini yapıyor.” diye konuştu.
 KATMA DEĞERLI ÜRETIM

Varank, fabrikanın geçen yıl 20 
milyon dolar ihracat yaptığını 

belirterek, “Pazarın büyümesi, 
yeni ürünlerin piyasaya çıkma-
sıyla 30 milyon dolar ihracatı 
hedefliyor.” dedi. Türkiye’nin 
katma değerli üretimle bü-
yümesini istediklerine dikkati 
çeken Varank, “WAT Motor gibi 

firmalarımız da hem verimli 
motor üretimi hem de elektrik-

li motorlarda yeni teknolojilerin 
kullanımıyla çok daha katma değerli 

ürünleri piyasaya sürmeye başladı. İnşallah 
önümüzdeki dönemde böyle firmalarımızın başa-
rılarıyla daha fazla gurur duyacağız.” değerlendir-
mesinde bulundu.

 SÖZ SAHIBI OLACAĞIZ
Varank, elektrik motorlarının ulaşım sektörün-

de de kullanılmaya başladığını belirterek, “Sadece 
otomobillerde değil, deniz araçlarında da farklı 
araçlarda da yüksek kapasiteli verimli elektrikli 
motorları kullanılıyor. Bu alanda firmalarımızın 
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geliştirdiği kabiliyetlerle dünyada çok daha faz-
la söz sahibi olan, dünyadaki pazardan çok daha 
fazla pay alan bir ülke konumuna geleceğiz.” dedi.

 ITHAL EDIYORUZ
Japonya ve Almanya’nın yerlileştirilen ürünün 

muadillerini Türkiye’ye sattığını kaydeden Varank, 
“Çok ciddi ithalat yaptığımız ürünler. Ama inşallah 
buradaki projenin başarılı olmasıyla birlikte sene 
sonundan önce seri üretime geçmiş olabileceğiz. 
Bu sayede de böyle hassas servo motorları Türki-
ye’de üreterek yurt dışına cari açık vermeyeceğiz.” 
diye konuştu.

 BU SENE SATIŞA BAŞLAYACAĞIZ
WAT Genel Müdürü Oğuzhan Öztürk Yüksek 

katma değerli kontrol edilebilen servo motorları 
üretmek için Hamle Programı kapsamında destek 
aldıklarına dikkati çekerek “Savunma sanayisinde-
ki servo motorların ticari olarak satışına başladık. 
Bu sene inşallah endüstriyel geliştirdiğimiz servo 
motorların da satışına başlayacağız.” dedi.

 HAMLE PROGRAMI NEDIR?
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, tek-

noloji seviyesi yüksek veya yoğun dış ticaret açığı 
verilen ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üre-
tilmesi amacıyla kurgulandı. Katma değerli üreti-
min arttırılmasını hedefleyen program ile Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK, KOSGEB gibi 
bağlı ve ilgili kuruluşlar tarafından verilen destek-
ler tek pencereden yönetiliyor.

 
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI
Hamle Programının ilk çağrısı makine sektörü-

ne yönelik oldu. Bu kapsamda belirlenen 10 proje, 
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 
açıklandı. Bu açıklanan projeler arasında Wat Mo-
tor’un projesi de bulunuyor.

 IKINCI ÇAĞRI MOBILITE
Makine sektörünün ardından ikinci çağrıya 

mobilite alanında çıkıldı. Çağrı kapsamında mobi-
lite alanında orta-yüksek ve yüksek teknolojili 152 
ürüne ve 5 başlık altında 40 yenilikçi teknolojiye 
dönük yatırımlar desteklenecek.

BAŞVURULAR UZATILDI
Yoğun ilgi nedeniyle mobilite çağrısına ilişkin 

ön başvuru süresi uzatıldı. Sektör temsilcileri ve 
sanayiciler, 22 Haziran'a kadar programa başvura-
bilecek.

 50 MILYAR DOLARLIK YERLILEŞME
Hamle programında ulaşım araçları, kimya, ec-

zacılık, elektronik gibi diğer sektörlerde de çağrı-
lara çıkılacak. Program ile yılda yaklaşık 50 milyar 
dolar cari açık verilen alanlardaki ürün gruplarının 
yerlileştirilmesi amaçlanıyor.

Kaynak: sanayi.gov.tr

http://sanayi.gov.tr 
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PAYDAŞLARIMIZA YÖNELIK PAYDAŞLARIMIZA YÖNELIK 
BILGILENDIRME VE BILGILENDIRME VE 

DANIŞMANLIK FAALIYETLERIMIZ DANIŞMANLIK FAALIYETLERIMIZ 
DEVAM EDIYORDEVAM EDIYOR

Yatırım Teşvik Sistemi ve Dış Ticaretin 
geliştirilmesi konusunda verdiğimiz hizmetler 
hakkında bilgilendirme programlarına devam 

ediyoruz. Bu kapsamda Halkbank ve T.C. 
Ziraat Bankası Amasya, Çorum, Tokat şube 

portföy yöneticilerine Yatırım Teşvik Sistemi 
ve Ajansımız bünyesindeki Dış Ticaret Destek 

Merkezi ile ilgili Bilgilendirme Toplantıları 
düzenledik. 
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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


