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COVID-19 Dünya genelinde hızla yayılım gös-
termiş, salgının coğrafi olarak hızlı yayılım 
göstermesi ülkeleri ulaşım kısıtlamalarına 

zorlamıştır. Diğer yandan hızla artan vaka sayısı 
sağlık sistemleri üzerinde baskıyı artırmış ve sağlık 
hizmeti sunucuları tarafından ek tedbirler alınması-
nı gerekli kılmıştır. Salgınla mücadele kapsamında 
tamamen veya kısmen, kent veya ülke ölçeğinde 
karantina tedbirleri hayata geçirilmiştir.

Salgının kontrol altına alınabilmesi için uygula-
nan yöntem ve tedbirler sosyal ve ekonomik olarak 
hizmetler ve sivil havacılık başta olmak tüm sektör-
leri olumsuz etkilemeye başlamıştır.

Türkiye salgınla mücadele konusunda hem sağ-
lık alanında hem de ekonomik anlamda gerekli ted-
birleri almış ve uygulamaya devam etmektedir. Bu 
çerçevede Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından, 
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 

Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (2) nci fıkrasına 
dayanılarak  “COVID-19 İle Mücadele Ve Dayanıklı-
lık Programı Uygulama Çerçevesi” yayınlanmış ve 
COVID-19 salgınının ülkemizde yayılımının en aza 
indirilmesi, halk sağlığının korunması ve salgının 
ülke ve bölge ekonomisine negatif etkilerinin azal-
tılmasına yönelik acil çözüm sunan projelere des-
tek vermek üzere yerel programların uygulanması 
kararlaştırılmıştır.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 2020 yılı 
bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı güt-
meyen kurum ve kuruluşlar ile kar amacı güden ku-
rum ve kuruluşlara yönelik COVID-19 ile Mücadele 
ve Dayanıklılık Programı’nı ilan etmiş, 1 Nisan 2020 
itibarı ile uygun proje başvurularının kendisine su-
nulması için başvuruların kabulüne başlamıştır. 

Program kapsamında desteklenecek projeler 
için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 6.000.000 TL 

31 Aralık 2019'da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Çin Ülke Ofisi, Çin'in Hubei eyaletinin Vuhan 
şehrinde etiyolojisi bilinmeyen pnömoni vakalarını bildirmiştir. 7 Ocak 2020’de etken daha 

önce insanlarda tespit edilmemiş yeni bir Coronavirus (2019-nCoV) olarak tanımlanmıştır. Daha 
sonra 2019-nCoV hastalığının adı COVID-19 olarak kabul edilmiştir. 11 Mart 2020 tarihinde de 

Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemik hastalık olarak ilan edilmiştir.

COVID19 ile Mücadelede
6 Milyon TL’lik Destek Programı

olup, COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Prog-
ramı’na uygun başvuru sahipleri; kamu kurum ve 
kuruluşları, üniversiteler, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, der-
nekler ve vakıflar, organize sanayi bölgeleri, sanayi 
siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer 
ofisi şirketleri, teknoloji geliştirme bölgesi, endüst-
ri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların 
yönetici şirketleri, kâr amacı güden diğer gerçek ve 
tüzel kişiler olarak belirlenmiştir.

Programın amacı; COVID-19 salgın riski ile 

mücadeleye katkı sağlayacak ve salgının etkilerinin 
azaltılmasına yönelik acil çözüm sunan projeleri 
desteklemektir.

Programın öncelikleri;
Öncelik 1. Virüsün yayılımının önlenmesi ve 

kontrol altına alınması
Öncelik 2. Halk sağlığı için acil hazırlık ve mü-

dahale çalışmaları
Öncelik 3. Salgının ülke ve bölge ekonomisine 

negatif etkilerinin azaltılmasına yönelik yenilikçi 
uygulamalardır.

GOP ve Tokat Teknopark Kovid-19 
Tanı Kiti İçin Yerli Enzim Üretti

Kovid-19 tanı kitinde kullanılan enzimlerin üretimi yerli imkânlarla Tokat 
Gaziosmanpaşa Üniversitesi (GOP) ve Tokat Teknopark işbirliği ile gerçekleştirilmektedir.

GOP Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İsa GÖK-
ÇE ve ekibi tarafından gerçekleştirilen 
tanı kiti enzimlerinin yerli üretimi için 

hastalığın ilk çıktığı günden itibaren TÜBİTAK 
MAM ile koordineli bir şekilde çalışılmaktadır. 
Bu kapsamda, Kovid-19 tespitinde kullanılacak 
yerli kitin enzimlerinin üretim görevini alan ekip 
yoğun bir çalışma temposu göstererek 2 hafta-
lık bir süreçte virüs tanısında kullanılan Revers 
Transkriptaz ve DNA Polimeraz enzimlerini re-
kombinant DNA teknolojisini kullanarak üreti-
mini gerçekleştirmişlerdir.

Enziminin aktivite testlerini başarılı bir şekil-
de gerçekleştiren ekip bu enzimlerin öncelikle 
Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak şekilde büyük 
ölçekli üretim çalışmalarına başlamış bulun-
maktadır.

Ekip çalışmalarına ek olarak, tanı kitinde süre 
ve maliyeti azaltabilecek nitelikte yeni bir enzi-

min üretilmesi için de çalışmalarını yürütmek-
tedir. Bu enzimin, hem revers transkriptaz hem 
de DNA polimeraz aktivitesini gösteren yüksek 
kaliteli biyoteknolojik yerli bir ürün olarak kulla-
nıma kısa zamanda sunulması planlanmaktadır. 
Hali hazırda yurt dışından yüksek maliyetlerle 
ithal edilen söz konusu enzimlerin yerli im-
kânlarla üretilmesiyle, ülkemizin biyoteknoloji 
alanında dışa bağımlılığının azalarak ülke eko-
nomisine katma değeri yüksek bir kazanç sağ-
lanacaktır.

Bahsi geçen yerli ürünlerin etkili bir şekilde 
kullanıma sunulması için Prof. Dr. İsa GÖKÇE ve 
başkanlığındaki HidroGen Biyoteknoloji Limi-
ted Şirketi kurucu ortaklarından oluşan ekibi, 
sosyal izolasyon koşullarını araştırma laboratu-
varı içerisinde sağlayarak çalışmalarına devam 
etmektedir.   Kaynak: www.gop.edu.tr
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Cihazın teknik tasarımı konusunda Elektrik-E-
lektronik Mühendisliği Dr. Öğr. Üyesi Selim 
Aras, Endüstri Mühendisliği Dr. Öğr.  Üyesi 

Naci MURAT ve tasarımcı  Ufuk KARABEY’in de içe-
risinde bulunduğu çalışma ekibi, videolaringoskop 
cihazının en uygun tasarımını Samsun Teknopark 
Prototip Atölyesi’nde geliştirmiştir.

Amaç Yerli ve Milli Üretim
Amaçlarının videolaringoskop cihazının yerli ve 

milli olarak üretilmesi olduğunu belirten Çalışkan 
şöyle konuştu: ‘Piyasada 30 bin TL’yi bulan videola-
ringoskop cihazının, daha uygun maliyet ve geliş-
tirilmiş özellikleriyle hastanelerimizin ihtiyaçlarını 
karşılamak istiyoruz’

Cihazın geliştirilmesine katkı sağlayan Samsun 
Teknopark Genel Müdürü Dr. Buğra Çolak ise, tek-
noparkların varoluş sebeplerinin bilim insanlarının 
buluşlarını hayata geçirmek olduğunu söyleyerek, 
Samsun Teknopark Prototip Atölyesi’nin bu anlam-
da üniversite ve Samsun sanayisine yenilikçi çalış-
malarında her zaman destekçi olacağını belirtmiş-
tir. Kaynak: www.samsunteknopark.com/tr

Kalkınma Kütüphanesi, 
T.C. Sanayi ve Teknolo-
ji Bakanlığı Kalkınma 

Ajansları Genel Müdürlü-
ğüne bağlı 26 kalkınma 
ajansının kuruluşundan 
günümüze bölgesel plan 
ve programlar, stratejiler, sektörel analiz ve proje 
fizibilite raporları, etki analizleri vb. nitelikte ha-
zırlamış olduğu dokümanlara, internet üzerinden 
tek bir platformdan kolayca ulaşılmasını sağlayan 
interaktif sitedir. 

Sitede bir dokümanın detay sayfasına ulaşıldı-

ğında ilk etapta dokümanın 
özeti görüntülenmektedir. 
Sitenin sol kısmında bu-
lunan işlevsel butonlar ile 
dokümanlar Google Drive 
uygulamasına kaydedile-
bilmekte, doküman bilgi-

sayara indirilebilmekte, seçilen doküman çevrimiçi 
olarak görüntülenebilmekte ya da doküman sıkış-
tırılıp daha düşük boyutta indirilebilmektedir. Aynı 
sayfa üzerindeki seçeneklerden doküman sosyal 
medya platformundan kolayca paylaşılabilmekte 
ya da e-posta ile gönderilebilmektedir. 

Yenilikçi yöntemlerle tasarlanıp, geliştirilen Kal-
kınma Kütüphanesi aynı zamanda intihal.net uy-
gulaması ile entegre olarak çalışmaktadır. Böylece 
üretilmiş dokümanlara yönelik benzerlik oranını 
tespit etmektedir.

Tüm kalkınma ajansları ile birlikte Ajansımızın 
da geniş doküman envanteri ile katkı verdiği Kal-
kınma ajanslarının hafızası niteliğindeki rapor, po-
litika belgesi ve analitik çalışmalar, www.kalkinma-
kutuphanesi.gov.tr adresinde sunulmaktadır. 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
tarafından tasarlanan 

“Kalkınma Kütüphanesi” web sitesi 
kullanıma açılmıştır.

OMÜ ve Samsun Teknopark
İş Birliğiyle Yerli Videolaringoskop 

Cihazı Üretimi Kalkınma Kütüphanesi Yayında

Ondokuz Mayıs Üniversitesi 
(OMÜ) Tıp Fakültesi Acil Tıp 

Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 
Dr. Fatih Çalışkan’ın acil 

serviste tespit ettiği ihtiyaç 
doğrultusunda, solunum 
güçlüğü çeken hastaların 

entübe edilmesinde 
kullanılan “Videolaringoskop 
Cihazı” Samsun Teknopark’ın 

katkılarıyla üretilmiştir.

COVID-19 ile mücadele kapsamında, T.C. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 
Kalkınma Ajansları için belirlenen 3 aşa-

malı plandan biri olan Covıd-19 İle Mücadele 
Ve Dayanıklılık Programı’nı daha geniş kitle-
lere duyurmak ve proje niteliklerini artırmak 
üzere sosyal medya hesapları açılmıştır.

Program hakkında yayımlanacak bilgi ve 
duyurulara ulaşmak, paylaşımları yaygınlaştır-
mak için açılan sosyal medya hesaplarını takip 
edebilirsiniz.

Facebook: Kalkınma Ajansları Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı - https://www.
facebook.com/ka.covid19/

Instagram: @ka_covid19 - https://www.instagram.com/ka_covid19/

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık 
Programı Sosyal Medyadan 

Yaygınlaştırılıyor
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Ajansımız, 2019 yılında da finansman ens-
trümanlarını etkili uygulamalara dönüştü-
rüp, tüm aktörlerimizin katılımı ve katkıla-

rıyla araştırma, analiz, planlama, eğitim, yatırım 
ve tanıtım çalışmalarını ortaya 
koyduğu, Bölge kalkınmasına 
önemli katkılarda bulunduğu 
başarılı bir yılı geride bırakmış-
tır.

2019 yılında Ajansımız tara-
fından 34 Milyon TL tutarında 
hibe kaynak ayrılarak “Turizmin 
Altyapısının Geliştirilmesi”, “Kır-
sal Kalkınma ve Tarımda Dönü-
şüm”, “Mesleki ve Teknik Eğiti-
min Geliştirilmesi” Mali Destek 
Programları ilan edilmiştir. 3 

adet mali destek programı kapsamında toplam-
da 73 projeye 34 milyon TL hibe sağlanarak ve 68 
milyon TL yatırıma ivme kazandırılmaktadır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 
yılında ilan edilen Cazibe 
Merkezlerini Destekleme 
Programı kapsamına Bölge-
miz illerinden Samsun dâhil 
edilmiştir. Ajansımız aracı-
lığıyla Cazibe Merkezlerini 
Destekleme Programına su-
nulup desteklenmeye hak 
kazanan “Hassas Döküm Tek-
nikeri Eğitim Atölyesi Projesi”, 
“Samsun İŞGEM İşlik Kapasi-
tesinin Artırılması ve Ortak 
Kullanım Atölyesi Kurulması 

OKA 2019 Yılı Faaliyet 
Raporu Yayımlandı

Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı 

(OKA) olarak 2019 
yılında yürüttüğümüz 

çalışmalara ilişkin 
faaliyet raporunu 

yayımladık. 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı, Kalkınma 

Ajansları Genel Müdürlüğü 
ve Kalkınma Ajanslarının 

istişareleri sonucunda 2019 
yılı teması olarak "Mesleki 
ve Teknik Eğitim" konusu 

belirlenmiştir. Bu kapsamda 
Ajansımız tarafından 

Proje Döngüsü Yönetimi 
(PCM) Eğitimi, Etkili 

Sunuş Teknikleri Eğitimi, 
GençBizz Lise Girişimcilik 
Programı Tanıtım Eğitimi, 
Usta Çırak Buluşması ve 

Atölye Çalışması gibi birçok 
faaliyet gerçekleştirilmiştir. 

Samsun Üniversitesi iş 
birliği ile hazırlanan "TR83 

Bölgesi Geleceğin Meslekleri 
Kapsamında İşgücü ve 
Mesleki Eğitim Sektör 

Analiz Raporu", 24 Aralık 
2019 tarihinde Ajansımız 
tarafından düzenlenen 

“Gelecekte İş Konferansı” ile 
kamuoyuna tanıtılmıştır.

Projesi” ve “Samsun Lojistik 
Merkez Yatay Kapalı Depo 
Yapım Projesi” ile birlikte Böl-
geye yaklaşık 10 milyon TL 
hibe çekilmiştir. Yine Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından uygulanan 2019 yılı 
Sosyal Gelişme Mali Destek 
Programı (SOGEP) dâhilinde 
Samsun ilimizden “Risk Al-
tındaki Çocuk Ve Gençlere 
Yönelik Meslek Bilinci Kazan-
dırma Ve İstihdam Desteği” 
ile “Samsun Yöresel Ürünleri 
Markalaşıyor” projeleri des-
tek almaya hak kazanmış 
olup, projeler 2020 yılında 
uygulanmaya başlanmıştır.

Ajansımızın destek ver-
mekte olduğu güdümlü 
projeler “Kızılırmak Deltası 
Doğal Yaşam Eksenli Kalkın-
ma Projesi”, “Buzağı Can Sütü 
Projesi, Tokat Tarihi Meydan 
Çarşısı’nın Turizm Cazibe Ala-
nına Dönüştürülmesi Projesi” 
ve “Çorum İlinin Tıbbi ve Aro-
matik Bitki Üretim Merkezi 
Haline Getirilmesi Projesi” de 
2019 yılı içerisinde tamam-
lanma aşamasına gelmiştir.

Ayrıca 2019 Yılında Teknik 
Destek Programı kapsamın-
da 172 adet proje destek al-
maya hak kazanmış, Fizibilite 
Desteği Programı kapsamın-
da 12 adet proje ile sözleşme 
imzalanmıştır. Bu projelere 
1,7 milyon TL hibe sağlanır-
ken eş finansmanla birlikte toplam proje bütçeleri 
yaklaşık 3 milyon TL’ye ulaşmaktadır.

2023 Türkiye Dış Ticaret Stratejisi vizyonu ile 
uyumlu olarak 2019 yılında Ajansımız öncülü-
ğünde hayata geçen “TR83 Bölgesi Rekabetçilik 
Ve Dış Ticaret Destek Merkezi” projesi ile bölge-
de bulunan işletmeleri sistemli şekilde dünyaya 
açacak ve ihracatlarını artıracak sürdürülebilir bir 
yapı kurulması, işletmelerin bu kapsamda ihtiyaç 
duyacağı uluslararası pazar araştırma yöntem-

leri, uluslararası ticari bilgi 
kaynakları, ticari istihbarat 
kanalları, rekabet istihbaratı, 
teknik ve operasyonel istih-
barat kullanımı, istatistik-
sel verilerin yorumlanması, 
müşteri bulma teknikleri ve 
veri tabanları, rakip analizi 
gibi nitelikli bilgilerin kendi-
lerine en hızlı yoldan sağlan-
ması amaçlanmaktadır. Bu 
bilgilerin sağlanmasının ya-
nında danışmanlık hizmetle-
ri de verilmekte olup işletme-
lerin ihracat aşamalarının her 
anında destek mekanizma-
sının sürekli hale getirilmesi 
hedeflenmektedir. Tamamen 
ücretsiz olarak hizmet veren 
merkezin, bölgede dış ticaret 
alanındaki kurumlar arasında 
etkileşimin artırması, süreç-
lerin iyileştirilmesi ve hızlan-
dırılmasına yönelik işbirliği 
ortamının oluşturulması ko-
nusunda katkı yapması bek-
lenmektedir.

Ajansımız coğrafi işaret-
ler ile ilgili edinilen bilgi bi-
rikimi ve tecrübenin ulusal 
düzeyde yaygınlaştırmasının 
sağlanması, TR83 Bölgesi'n-
de ve Türkiye'de coğrafi işa-
retli ürünler alanında faaliyet 
gösteren kurum ve kuruluş-
ların, bu alanın uzmanları 
ile bir araya getirilmesi ve 
coğrafi işaretli ürünler üze-
rine yenilikçi bir pazarlama 

modellerinin geliştirilmesi amaçlarına yönelik 
olarak "Coğrafi İşaretli Ürünlerin Pazarlamasında 
Yenilikçi Bir Model" konulu Orta Karadeniz Bölgesi 
Coğrafi İşaretli Ürünler Buluşmasını 18 Nisan 2019 
Perşembe günü Ajansımız Merkez Hizmet Bina-
sı'nda düzenlemiştir.

2019 yılında Ajansımız tarafından yürütülen 
tüm bu çalışmaların ve daha birçok faaliyetin yer 
aldığı Rapor'a www.oka.org.tr kurumsal web site-
sinden ulaşılabilmektedir.
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Çok Boyutlu Bir Kırsal 
Kalkınma Projesi

Proje Amasya ili, Gümüş-
hacıköy ilçesi; Doluca, Çavuş, 
Güplüce, Eslemez, Keçiköy ve 
Çetmi köylerini kapsamaktadır. 
Amasya ilinin toplulaştırma ve 
sulama altyapısını tamamla-
mış en önemli tarımsal üretim 
merkezlerinden olan bu altı 
köyde faaliyet gösteren sulama 
kooperatifleri, Altı Köy Elektrik 
Enerjisi Üretim ve Tüketim Ko-
operatifi'ni kurmuş, bu koope-
ratif, alanındaki ilk ve tek, izin 
ve onay sürecini de başarıyla 
tamamlamış ülkemizdeki az 
sayıdaki kooperatiften birisi ol-
mayı başarmıştır.

Proje kapsamında 950,4 
kWp/800kWe kurulu gücünde 
Güneş Enerjisi Santrali (GES) 
inşa edilecek olup; bu tesis ile 
bölge tarımının ve sürdürülebi-
lir sulu tarımın geliştirilmesine 
yönelik altyapı yatırımlarının 
yapılması, koruma-kullanma dengesi gözetilerek 

doğal kaynakların geliştirilmesi 
ile yenilenebilir enerji kaynakla-
rının kullanımının yaygınlaştırıl-
masına katkı sağlanması beklen-
mektedir.

Ayrıca proje kapsamında 
oluşturulması planlanan makine 
parkı ile birim üretim maliyetleri 
ve kayıplarının azaltılması, ve-
rimliliği artıracak, üreticinin kat-
ma değeri yüksek işlenmiş uç ve 
raf ömrü yüksek ürünlerle reka-
bet gücünü yükseltecek ürünler 
elde etmesi hedeflenmektedir.

Proje süreci boyunca insan 
kaynağının geliştirilmesi ile sür-
dürebilirliğe katkı sağlayacak, 
çeşitli konu ve disiplinlerdeki 
eğitim, seminer, demonstras-
yon ve uygulamalardan oluşan 
farkındalık programının yaşama 
geçirilmesi planlanırken; planlı 
üretimi gözeten bütüncül yak-
laşımı, değer zincirine müdaha-
leleri içeren çok boyutlu modeli 
ile projenin; yerel bölgesel, kırsal 

kalkınmaya katkı sağlaması hedeflenmektedir.

Ajansımız desteğiyle TR83 
Bölgesinde hayata geçen 

özel nitelikli güdümlü 
projelere bir yenisi 

daha ekleniyor. Toplam 
5.155.258 TL bütçeli, Altı 
Köy Yenilenebilir Enerji 

Eksenli Gelişim ve Tarımda 
Dönüşüm Güdümlü 
Projesi’nde, 14 Nisan 

2020 tarihinde imzalanan 
sözleşme ile uygulama 

aşamasına geçildi. Altı Köy 
Elektrik Enerjisi Üretim ve 
Tüketim Kooperatifi’nin 

başvuru sahibi olduğu 24 
ay süreli projeye Ajansımız 
tarafından %75 oranında 

destek sağlanacak.

Altı Köy Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim ve 
Tarımda Dönüşüm Güdümlü Projesi 

OKA Desteğiyle Hayata Geçiyor

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkın-
ma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinas-
yonunda faaliyetlerini sürdüren Kalkınma 

Ajanslarına bağlı Yatırım Destek Ofisleri, yatı-
rımcılara pek çok alanda danışmanlık yapmak-
ta ve yol göstermektedir. Yatırım Destek Ofisleri 
ayrıca devlet destekleri konusunda da yatırım-
cıları bilgilendirmektedir.

Bu işlevin daha etkin yürütülmesi adına, 
literatürde ve uygulamada yatırım ve devlet 

destekleri konularında kullanılan terimlerin 
daha anlaşılır bir şekilde, tek bir dokümanda 
açıklandığı ve internet ortamında herkese açık 
olarak yayımlandığı bir sözlük çalışması yapıl-
ması yapılmıştır.

"Yatırımcı Sözlüğü" isimli çalışma Kalkınma 
Kütüphanesi’nde  (www.kalkinmakutuphane-
si.gov.tr) tüm yatırımcılarımızın ilgisine sunul-
maktadır.

Yatırımcılara Özel Sözlük Hazırlandı



bülten

Genel Sekreterlik

Samsun Merkez OSB Yaşar Doğu Cad. No: 62 Tekkeköy, Samsun
+90 (362) 431 24 00
+90 (362) 431 24 09
www.oka.org.tr
info@oka.org.tr
OrtaKaradenizKalkinmaAjansi
okaorgtr
okakalkinmaajansi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı / Middle Black Sea Development Agency
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

Amasya Yatırım Destek Ofisi

Dere Mah. İğneci Baba Sokak No:30 Amasya
+90 (358) 212 69 66
+90 (358) 212 69 65
www.investamasya.com

Çorum Yatırım Destek Ofisi

Çorum TSO Binası Karakeçili Mah. Fuar Cad. No: 2 Kat: 1 Çorum
+90 (364) 225 74 70
+9 0 (364) 225 74 71
www.investcorum.com

Samsun Yatırım Destek Ofisi

Samsun Merkez OSB Yaşar Doğu Cad. No: 62 Tekkeköy, Samsun
+90 (362) 431 24 00
+90 (362) 431 24 09
www.investsamsun.com

Tokat Yatırım Destek Ofisi

Kabe-i Mescit Mahallesi Bekir Paşa Sokak No:11 Tokat
T. +90 (356) 228 93 60
F. +90 (356) 228 97 60
W: www.investtokat.com

OKA.org.tr

Hazırlayanlar

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


