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Müdürlüğü ile koordineli olarak çalışmalarını sürdürmüş, telefon, e-posta, video konferans gibi iletişim kanalları ile yerel paydaşlara kesintisiz hizmet
vermeye ve Ajansımızın illerdeki açık kapısı olmaya
devam etmiştir.
Yatırım Destek Ofisleri illerde kurdukları iyi ilişkiler sayesinde özel sektör, kamu kurumları, üniversiteler, sivil toplum kuruluşlarından oluşan paydaşların başvurduğu ilk durak noktasıdır.

Bu kapsamda yatırımcılar için pek çok konuda
hizmet alabilecekleri bir irtibat noktası olan OKA
Yatırım Destek Ofisleri yerli ve yabancı yatırımcıları
TR83 Bölgesi’ne yatırım yapmaya davet etmektedir.
Amasya, Çorum, Samsun, Tokat illerine ilişkin yatırım fikirleriniz ve sorularınız için www.investamasya.com, www.investcorum.com, www.investsamsun.com, www.investtokat.com sitelerinden OKA
Yatırım Destek Ofislerine ulaşabilirsiniz.

TR83’te Yatırımcının Kılavuzu:

OKA Yatırım Destek Ofisleri
Kalkınma Ajansları, merkez teşkilat birimlerinin yanı sıra, illerde Ajanslar adına faaliyet gösteren
Yatırım Destek Ofislerini de bünyelerinde barındırmaktadır.

O

rta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Yatırım Destek Ofisleri Amasya. Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yatırımcıların her
zaman ulaşabileceği güvenli ve hızlı birer çözüm
adresi olarak çalışmalarını sürdürmektedir.
Uzman kadrosuyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım
Ofisi ve ilgili diğer kuruluşlar ile iş birliği halinde
ilin tanıtımı ve ile yatırım çekilmesine yönelik faaliyetlerini gerçekleştiren Amasya, Çorum, Samsun ve
Tokat Yatırım Destek Ofisleri yatırımcılar için yerel
ağlara erişimi kolaylaştıran etkili bir irtibat noktasıdır. Geçtiğimiz yıl içerisinde OKA Yatırım Destek
Ofisleri tarafından Bölgedeki 301 adet firmaya ve
51 adet yeni girişimciye danışmanlık yapılmış; 312
firmanın yatırım teşvik süreçleri takip edilmiştir.
Yatırım teşvik sistemi başta olmak üzere, farklı
kurumlar ve Ajansımız tarafından verilen destekler
ve fon kaynakları hakkında yatırımcılara danışmanlık yapan Yatırım Destek Ofislerimiz, danışmanlık
hizmetlerine ek olarak paydaşlara yönelik hızlı ve
doğru bilgi akışını sağlayarak programlara uygun
proje başvurularının hazırlanmasına da katkıda bulunmaktadır.
Ajansımız koordinasyonunda ve TR83 Bölgesi
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Ticaret ve Sanayi Odaları desteği ile 2019 yılında,
bölgede bulunan işletmelerin ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir yapı kurulması amacıyla kurulan “TR83 Bölgesi Rekabetçilik ve Dış Ticaret Destek
Merkezi” çalışmaları kapsamında Yatırım Destek
Ofislerinin aktif katılımı ile bugüne kadar doğal taş,
plastik, makine imalatı, tarım, gıda, teknoloji, mobilya, medikal, otomotiv gibi sektörlerde faaliyet
gösteren 106 firmaya dış ticaret desteği verilmiştir.

KOVİD-19 İle Mücadele Sürecinde
Etkin Rol Aldılar
KOVİD-19 ile mücadele çalışmalarına, 3 Aşamalı Plan ile Kalkınma Ajanslarının dâhil edildiği
süreçte, OKA Yatırım Destek Ofisleri illerde etkin rol
alarak ‘KOVİD-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programına’ sunulacak; virüsün yayılımının önlenmesi
ve kontrol altına alınması, halk sağlığı için acil hazırlık ve müdahale çalışmaları, salgının ülke, bölge
ekonomisine olumsuz etkilerinin azaltılması temel
önceliklerine uygun projelerin hazırlanmasını sağlamışlardır.
Bu süreçte en üst seviyede uygulanan sosyal
mesafe kurallarına karşılık, Yatırım Destek Ofisi Uzmanları, Ajans merkezi ve Kalkınma Ajansları Genel
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Yeşil Göl Projesi’nde Yapım
Çalışmaları Başlıyor

O

rta Karadeniz Kalkınma
Ajansı (OKA) 2019 Yılı
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında desteklenen
ve Laçin İlçesi Köylere Hizmet
Götürme Birliği tarafından uygulanmakta olan “Yeşil Göl”
başlıklı projenin ihale işlemleri
tamamlanarak 12 Mayıs 2020
tarihinde yüklenici firmayla sözleşme imzalanmıştır.
Sözleşmenin
imzalanmasının ardından ay içerisinde
yapım işlerine başlanılması
planlanan projenin, 1 milyon

270 bin TL bedelle ihale edilen
işi kapsamında; Çorum ili, Laçin
ilçesi sınırlarında Köse Dağında
orman içerisinde yer alan, eşsiz
manzarası, bitki örtüsü ve doğal
güzellikleriyle adeta “saklı cennet” olarak nitelendirilen Yeşil
Göl Mesire Alanında restoran,
kafeterya, yöresel ürün satış
yerleri, çocuk oyun parkı, otopark, iskele, yapay şelale, yürüyüş yolu, koşu ve bisiklet yolları
yapılması planlanmaktadır.
Bölgede Doğa Turizmini ve
İstihdamı Canlandıracak
Yeşil
Göl
Projesi'nin

806.666,67 TL’si Ajansımız tarafından, eş finansmanı ise Çorum
İl Özel İdaresi tarafından finanse edilmektedir.
Bölgede doğa turizminin
ve istihdamın canlandırması
amaçlanan bu projenin tamamlanması ile birlikte Yeşil Göl Mesire alanının, orman içerisinde
ve göl kenarında yer alan, yakınlarında doğal şelalesi bulunan, doğa sporlarının ve kamp
faaliyetlerinin yapılabileceği
tek mesire yeri olarak bölgede
cazibe merkezi olması beklenmektedir.
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Amasya ve Çorum
DOKAP’a Dâhil Oldu

13 Mayıs 2020 tarihli
Resmi Gazete'de
yayımlanan 2538 sayılı
Cumhurbaşkanı kararı
ile Doğu Karadeniz
Projesi Bölge Kalkınma
İdaresi Başkanlığının
(DOKAP BKİ) kapsadığı
illere Bölgemiz
illerinden Amasya
ve Çorum da dâhil
olmuştur.

A

rtvin, Bayburt, Giresun,
Gümüşhane, Ordu, Rize,
Samsun ve Trabzon illerinin kalkınmasına yönelik olarak 3
Haziran 2011 tarihinde kurulan ve
2012 Nisan ayında faaliyetlerine
başlayan DOKAP BKİ kapsamına 7
Eylül 2016 tarihinde Tokat ili dâhil
edilmişti. Amasya ve Çorum’un
eklenmesiyle DOKAP kapsamındaki il sayısı 11’e çıkarken, TR83
Bölgesi illerinin tamamı DOKAP
BKİ görev alanına eklenmiştir.
Sanayi, altyapı, tarım, eğitim
turizm gibi pek çok konudaki yatırım için yeni açılımlar yaratması
beklenen bu gelişmenin, illerimize hayırlı olmasını temenni ederiz.

DOKAP BKİ
Doğu Karadeniz Projesi Böl-
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ge Kalkınma İdaresi Başkanlığı
(DOKAP BKİ), DOKAP Bölgesi’nin
kalkınmasını hızlandırmak için,
bölgede çeşitli sektörlerde farklı
kuruluşlar tarafından yürütülmekte olan projelerin uygulamalarını
yerinde koordine etmek, eşgüdüm içerisinde gerçekleşmesini
sağlamak ve bu kalkınma projelerinin uygulandığı illerdeki yatırımların gerektirdiği araştırma,
planlama, programlama, projelendirme, izleme, değerlendirme
ve koordinasyon hizmetlerinin yerine getirilmesini sağlamak amacıyla, mülga Kalkınma Bakanlığına
bağlı tüzel kişiliğe sahip merkezi
bir kamu teşkilatı olarak kurulmuş
olup ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığına bağlanmıştır.

“Çorum Tıbbı Aromatik Bitki Merkezi”
Türkiye’nin Dört Bir Yanına Şifa Dağıtıyor

D

odurga’da 120 dekar
alan üzerinde, 2400 m²
serası ve 600 m² kapalı
alanıyla üretime başlayan tesis,
her bir fide üretim döneminde 2
milyon fide üretim kapasitesine
sahiptir.
Modern teknoloji ile donatılmış, bölgenin ilk ve en büyük
tıbbi aromatik fide üretim tesisi
olma özelliğini taşıyan merkez,
400 rakımlı bölgede tıbbi ve
aromatik bitki yetiştirmeye son
derece elverişli bir konumdadır.

Bölge İçin Önemli Bir
Yatırım

Ajansımızın Güdümlü
Proje Desteği
kapsamında destek
alan “Çorum İli’nin
Tıbbi Aromatik Bitki
Üretim Merkezi Haline
Getirilmesi Projesi”
ile hayata geçirilen
ve 2019 yılı itibarıyla
üretime başlayan
Çorum Tıbbı Aromatik
Bitki Merkezi, “Şehr-i
Hitit’ten Şifa Nebatı”
sloganıyla Türkiye’nin
dört bir yanına şifa
dağıtıyor.

Şu anda tesiste profesyonel
teknik ve ekipmanlarla lavanta,
biberiye, ada çayı, tıbbi nane,
tıbbi kekik, sarı kantaron, ekinezya, rezene, tıbbi papatya, kişniş, oğul otu gibi bitkiler ve aromatik bitki fidanları üretilmekte
olup, çiftçiler tarafından talep
edilen diğer ürünlerle, bölgeye has yerel çeşitlerle de

ürün çeşitliliği artırılabilmektedir. Eczacılık, kozmetik ve ilaç sanayinin ham maddesi olan tıbbi
aromatik bitkiler bu alanlardaki
yatırımcılara büyük bir potansiyel teşkil etmektedir.

Türkiye’nin Her
Bölgesinden Talep Alıyor

Çorum İl Özel İdaresi bünyesinde kurulan işletme modeli
tesisin pazarlama faaliyetlerini
yürütmektedir. Kurumsal internet sitesi yapım aşamasında olmasına rağmen, İl Tarım Müdürlükleri ve Belediyeler aracılığıyla
kurulan bilgi ağı üzerinden Türkiye’nin her bölgesinden sipariş
alınabilmektedir. Bilgilendirilen
üreticiler 0 364 213 83 25-26 numaralı iletişim hatlarından Çorum İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tıbbi Aromatik Bitki Ekibi’ne
ulaşıp sipariş oluşturabilmekte,
alınan siparişler hazırlanarak anlaşmalı kargolar ile üreticilere gönderilmektedir.

Mayıs 2020
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Samsun CMDP

Değerlendirme Toplantısı
2020 Yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı (CMDP) kapsamında
Samsun'dan sunulacak projeleri ele almak ve geliştirmek üzere, Genel
Sekreter Vekilimiz İ. Ethem Şahin başkanlığında "Cazibe Merkezlerini
Destekleme Programı Değerlendirme Toplantısı" gerçekleştirildi.
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5 Mayıs 2020 tarihinde Samsun merkez hizmet
binamızda sosyal mesafe ve hijyen kurallarına
uygun olarak gerçekleştirilen toplantıya Türk
Standartları Enstitüsü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Üniversitesi, Çarşamba Belediyesi,
OMÜ Kenevir Araştırmaları Enstitüsü, Bafra Karma
ve Medikal İhtisas OSB, Ondokuz Mayıs Üniversitesi
temsilcileri katıldı.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı
kapsamında, Samsun'un da içinde bulunduğu 14
ilde uygun başvuru sahipleri olan kamu kurum ve
kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, il özel idareleri, belediyeler,
mahalli idare birlikleri, organize sanayi bölgeleri ve
teknoloji geliştirme bölgelerinin projelerine toplam 119 Milyon TL destek verilecek olup, proje büt-

çesinin asgari 1 Milyon TL olması gerekmektedir.
Bu bağlamda gerçekleştirilen toplantıda Samsun’dan proje başvurusunda bulunan paydaşlarla
bir araya gelinerek, programa sunulacak projelerin
geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunulmuştur.

bülten

TSE’den Sanayicilere
Covıd-19 Kılavuzu
T

ürk Standardları Enstitüsü (TSE) uzmanları
tarafından sanayi işletmelerinin Covid-19
ile mücadelesinde rehber olacak olan “Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve
Kontrol Kılavuzu” hazırlandı. Kılavuz,
sanayi kuruluşlarının Covid-19 ile
mücadelesinde hijyen ve enfeksiyon
önlemede rehber olacak. Kılavuzun
tüm sektörlerdeki sanayicilerin enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri hakkında bilgi sahibi olmasını amaçladığını söyleyen Bakan
Varank, “Kılavuz, tüm sektörlerdeki
sanayicilerin enfeksiyon önleme ve
kontrol prosedürleri hakkında bilgi
sahibi olmasını amaçlıyor. Getirdiğimiz tedbirler, sanayi işletmelerinde çalışanların, ziyaretçilerin,
tedarikçilerin, yani tüm paydaşların sağlığını gözetiyor. Firmalara
yüksek maliyetler de yüklemiyoruz. Yani, basit
ama etkili tedbirler alınmasını öneriyoruz.” dedi.
Sanayi kuruluşlarının, tesislerinde güvenli ve hijyenik üretim yapmak istiyorlarsa, kılavuzda yer
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etmenin gayreti içerisinde olduk. Covid-19
Hijyen, Enfeksiyon Önleme ve Kontrol Kılavuzu
işte bu ruhu yansıtıyor.

ÇERÇEVE ÇİZDİK
Salgının seyri ve gelen talepler doğrultusunda
üretimin tamamen durdurulması gibi bir anlayışı
hiçbir zaman benimsemedik. Hazırladığımız
kılavuz, tüm sektörlerdeki sanayicilerin
enfeksiyon önleme ve kontrol prosedürleri
hakkında bilgi sahibi olmasını amaçlıyor.
Getirdiğimiz tedbirler, sanayi işletmelerinde
çalışanların, ziyaretçilerin, tedarikçilerin, yani
tüm paydaşların sağlığını gözetiyor. Tüm
sanayicilerimizin kolaylıkla uygulayabileceği bir
çerçeve çizdik.
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alan tavsiyelerin tamamına dikkat etmesini isteyen Bakan Varank, “Firmalara salgınla mücadele
ederken sadece yol göstermekle kalmayacak.
Aynı zamanda salgın sonrası dönemin ihtiyacı
olan, firmaların güvenilir ve hijyenik üretim standartlarına uygunluğunun belgelendirilmesini de
sağlayacak. İşletmeleri buna göre denetleyecek
ve denetimi geçenlere adeta uluslararası bir kalite belgesi şeklinde COVID-19 Güvenli Üretim
Belgesi vereceğiz.” ifadesini kullandı. TSE tarafından yapılacak belgelendirmenin sanayicilere
önemli avantajlar getireceğini kaydeden Varank,
“Önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu
tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacak.
Yabancı müşteriler, muhatap olduğu firmaların
hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha
çok dikkat edilecek. Üretimi güvenli koşullarda
gerçekleştirenler, piyasanın da hâkimi olmaya
başlayacaklar. Sanayi tesisleriyle başlayacağımız
bu belgelendirme faaliyetini, ilerleyen zamanlarda başka sektörlere de yaymayı planlıyor; güven
duygusunu tüm ekonomik faaliyetlerin merkezine yerleştirmek istiyoruz.” diye konuştu.
Bakan Varank, TSE uzmanları tarafından hazırlanan ve sanayi işletmelerinde Covid-19’la mücadelede alınması gereken önlemlere yer veren

kılavuzu tanıtmak için Bakanlıkta basın toplantısı
düzenledi. Bakan Varank, pandeminin ilk günlerinden itibaren, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın
liderliğinde uyguladıkları etkin politikalar sayesinde virüse karşı başarıyla mücadele ettiklerini
kaydetti. Topyekün seferberlik ruhuyla, kamu
yönetiminin her alanında dinamik bir yaklaşım
sergilediklerini ifade eden Bakan Varank konuşmasında şunları söyledi:

KIRMIZI ÇİZGİMİZ
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak bu
dönemde attığımız adımlarda önceliğimizin
emekçiler olduğunu her platformda dile getirdik.
Reel sektördeki paydaşlarımızla yakın işbirliği
içinde olası mağduriyetlerin önüne geçiyoruz.
Ama üretimde devamlılığı sağlarken, kırmızı
çizgimiz de çalışanların sağlığı oldu.
İSİMSİZ KAHRAMANLAR
Türkiye, gücünü sanayisinden alıyor. 180
milyar dolarlık ihracatımızın, yüzde 90’dan
fazlasını sanayi ürünleri oluşturuyor. İmalatta
çalışan 5 buçuk milyon emekçi bu başarının
isimsiz kahramanlarıdır. İşte bu sağlam altyapıyı
salgın sürecinde de en iyi şekilde muhafaza
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DAYANIKLILIK ARTACAK
Kılavuzda tutarlı ve esnek bir yaklaşım
sunduk. Bununla birlikte firmalara yüksek
maliyetler de yüklemiyoruz. Yani, basit ama
etkili tedbirler alınmasını öneriyoruz. Pandemi
koşullarında firmaların bu kurallara harfiyen
uyması gerekiyor. Ancak bu kurallara uyulması
halinde; salgının üretime olan etkisi azalarak
yok olacak, reel sektörün pandemiye karşı
dayanıklılığı artacak ve dış talepte başlayan
iyileşmeyle birlikte üreticilerimiz, covid sonrası
dönemde rakiplerinin önüne geçecek.
GÜVENLİ ÜRETİM BELGESİ VERİLECEK
Bu kılavuz, firmalara salgınla mücadele
ederken sadece yol göstermekle kalmayacak.
Aynı zamanda salgın sonrası dönemin
ihtiyacı olan, firmaların güvenilir ve hijyenik
üretim
standartlarına
uygunluğunun
belgelendirilmesini de sağlayacak. Sanayi
tesisleri, Kılavuzda yer alan standartları sağlıyorlar
ve süreçlerini buna uygun yürütüyorlarsa, TSE’ye
başvurabilecekler. Başvuran işletmeleri buna
göre denetleyecek ve denetimi geçenlere adeta
uluslararası bir kalite belgesi şeklinde COVID-19
Güvenli Üretim Belgesi vereceğiz.
AVANTAJ SAĞLAYACAK
Bu belge sanayicimize bazı önemli avantajlar
getirecek. Çalışanların işyerlerine güvenmesini
sağlayıp, verimlilik artışlarına katkıda bulunacak.
İnsan sağlığına uygun üretimi teşvik edecek ve
tüketicilerin hijyen ve sanitasyon konularında
kafalarındaki soru işaretlerini giderecek.
Önümüzdeki dönemde uluslararası ticarette bu
tip belgelendirmeler daha fazla ön plana çıkacak.
Yabancı müşteriler, muhatap olduğu firmaların

hijyen şartlarını sağlayıp sağlamadığına daha
çok dikkat edilecek. Üretimi güvenli koşullarda
gerçekleştirenler, piyasanın da hâkimi olmaya
başlayacaklar.

SIRADA BAŞKA SEKTÖRLER VAR
Sanayi tesisleriyle başlayacağımız bu
belgelendirme faaliyetini, ilerleyen zamanlarda
başka sektörlere de yaymayı planlıyor; Güven
duygusunu tüm ekonomik faaliyetlerin
merkezine yerleştirmek istiyoruz.
“ÜRETİCİLER ALDIKLARI TEDBİRİN
İŞE YARADIĞINI GÖRÜYOR”
Bakan Varank, bir soru üzerine OSB’lerde Covid-19 testinde gelinen son durumla ilgili, “Özellikle üretim tesislerinin bizden talep ettiği bir uygulamaydı bu. Sanayi kuruluşlarında çalışanlara
Covid-19 testi yapılması. Böylece güvenli üretim
ortamının sağlanmasıyla ilgili kimsenin aklında
bir şüphe kalmaması. Özellikle emekçilerimizin
bu konuda rahat etmesiyle ilgili burada sağlık
bakanlığımızla beraber çalışıyoruz. onlar sadece
sanayiye hizmet edecek laboratuvarları kuruyorlar ve alınan örnekleri test ediyorlar. Test vaka
oranına baktığımızda binde 3’ler seviyelerinde
bir rakamı görebiliyoruz. Bu bizim açımızdan oldukça sevindirici. Üreticiler de aldıkları tedbirlerin işe yaradığını görmüş oluyorlar” açıklamasını
yaptı.
“11 FİRMA BAŞVURU YAPTI”
TSE’nin bez maskeler için hazırladığı standartlarda müracaatların ne aşamada olduğu sorusunu Bakan Varank şöyle yanıtladı:
TSE olarak piyasada özellikle vatandaşların bir
endişesi olmasın alışveriş yaparken güven içinde
hangi bez maskeyi alacaklarına karar versin diye
standartlarımızı oluşturduk ve yayımladık. Bu
standartlara uygun üretim yapan firmalar hem
tesis bilgileri hem de örnek ürünleriyle birlikte
TSE’ye başvuruyorlar. Bunların detaylı laboratuvar incelemeleri yapıldıktan sonra kendilerine
TSE uygunluk belgesi veriliyor. Bugün itibarıyla
11 firma TSE belgesi almak üzere başvurularını
yaptı, bunların bazılarının üretim tesislerindeki
denetleme süreçleri bitti, maskelerin laboratuvar
testleri başladı.

“Covid-19 Hijyen, Enfeksiyon Önleme
ve Kontrol Kılavuzu” için :
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Covid-19 ile Mücadelede
3 Projeye OKA Desteği
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından Covid-19
ile mücadele sürecinde hazırlanan üç aşamalı plan
çerçevesinde, ülkemizdeki 26 kalkınma ajansı
tarafından uygulanan “COVID-19 ile Mücadele ve
Dayanıklılık Mali Destek Programı” kapsamında TR83
bölgesinden yapılan başvuruların değerlendirme
süreçleri tamamlanmıştır.

V
OKA Destekli Projelerle
“11 Yılda Bölgeye 400 Milyon TL’lik Yatırım”
Faaliyete geçtiğimiz 2009 yılından bu yana Ajansımız, destek mekanizmaları
aracılığı ile Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde 879 projeye destek
vererek, toplam 400,3 Milyon TL yatırımın öncüsü olmuştur.

A

jansımızın destek sağladığı projeler arasında
toplam bütçesi 302,1 milyon TL’yi bulan özel
sektörün rekabetçiliğini artıran, ihracatı kolaylaştıran, Ar-Ge yatırımlarını destekleyen projelerin yanı sıra; turizm altyapısı; mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi, kırsal kalkınma, yenilenebilir
enerji alanlarında ve dezavantajlı gruplara yönelik
projelerin uygulandığı proje teklif çağrıları en büyük payı almaktadır. Ayrıca, Türkiye’nin ilk Güdümlü Projesi olma ayrıcalığına sahip “Samsun Fuar
ve Kongre Merkezi Projesi”, Amasya'nın 29 yıllık
hayalini gerçekleştiren “Yeşilırmak Kauçuk Bendi,
Rekreasyon Alanlarının Oluşturulması ve Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi”, “Buzağı Can Sütü
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Projesi”, ulusal ve uluslararası öneme sahip olan ve
UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesine girmiş Kızılırmak Deltası için “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam
Eksenli Kalkınma Projesi” ve “Altı Köy Yenilenebilir
Enerji Eksenli Gelişim Ve Tarımda Dönüşüm Projesi” gibi güdümlü projeler yoluyla TR83 Bölgesinde
toplam 63,8 milyon TL yatırım gerçekleştirilmiştir.
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’taki Yatırım
Destek Ofislerinde proje geliştirme, bilgilendirme
ve danışmanlık faaliyetlerini sürdüren Ajansımızın
açık destek araçları ile ilgili detaylı bilgiye kurumsal
web sitemizdeki “Destekler” alanından ulaşılabilmekte, ayrıca program sorumlusu OKA Uzmanları
ile iletişim kurulabilmektedir.

w w w.ok a.org.tr

irüsün yayılımının önlenmesi ve kontrol altına alınması,
halk sağlığı için acil hazırlık ve
müdahale çalışmaları, salgının ülke ve
bölge ekonomisine negatif etkilerinin
azaltılması öncelikleriyle uygulamaya
alınan Mali Destek Programından yararlanmak için bölgemizden 48’i özel
sektör, 72’si kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ile sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplam 120
başvuru yapılmıştır.
Başvuru ve değerlendirme süreci
itibarıyla bugüne kadar uygulanan
Mali Destek Programlarından farklılaşan “COVID-19 ile Mücadele ve
Dayanıklılık Mali Destek Programı”nın uygulamasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının aktif koordinasyonu sayesinde kaynakların verimli kullanılması
adına oldukça detaylı bir değerlendirme süreci yürütülmüştür. Yapılan değerlendirmeler neticesinde,
Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden 120
proje başvurusundan 3 tanesi destek almaya hak
kazanmıştır.

BÖLGESEL VE ULUSAL ÇAPTA
HIZMET VERECEK PROJELER
Yaklaşık 1 Milyon TL kaynağın aktarılacağı 3
proje kapsamında; Selekt Bilgisayar İletişim Ürünleri San. Ltd. Şti.’nin başvuru sahibi olduğu projede
bluetooth destekli, temassız ısıölçer cihaz üretimi

için Samsun fabrikasında üretim hattı kurulacak ve
proje ile yerli üretim, uygun fiyatlı temassız ısıölçerler ulusal çapta kullanıma sunulacaktır. Tokat T Tipi
Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’nun başvuru sahibi olduğu proje ile koruyucu maske ve giysi üretimi
için kurum bünyesinde üretim atölyesi kurulacak
ve Tokat ilinde yaşayan halka, kamu kurumlarına,
ülkemizdeki cezaevleri personeline ve risk altındaki mahkûmlara en ekonomik şekilde maske temini
sağlanacaktır. Samsun Büyükşehir Belediyesi’nin
projesinde ise salgın gibi olağan üstü hallerde kullanılmak üzere yeni teknolojiyle donatılmış cenaze
hizmetleri ve morg üniteleri kurularak ilde pandemiyle mücadeleye destek olunacaktır.
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Hazırlayanlar
T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

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

OKA.org.tr

