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TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA YEREL VE BÖLGESEL KALKINMAYA 
KATKIDA BULUNABİLECEK; (UZAKTAN) EĞİTİM VERME, DANIŞMANLIK SAĞLAMA, 

PROGRAM VE PROJE HAZIRLANMASINA KATKI SAĞLAMA GİBİ KURUMSAL 
KAPASİTE GELİŞTİRİCİ FAALİYETLER DESTEKLENECEK.

2021 YILI TEKNIK DESTEK 2021 YILI TEKNIK DESTEK 
PROGRAMI ILAN EDILDIPROGRAMI ILAN EDILDI

Bölgedeki yerel 
aktörlerin bölge-
sel kalkınma açı-

sından önem arz eden, 
ulusal, bölgesel, il dü-
zeyinde veya kurumsal 
düzeyde tanımlanmış 
stratejik planları, eylem 
planları veya çalışma 
programları gibi politi-
ka belgelerinde önce-
liklendirilen ve kurum-
sal kapasite eksikliği 
nedeniyle hazırlık ve 
uygulama aşamaların-
da bir takım sorunlarla 
karşılaşılan çalışma-
larına katkı sağlamak 
amacıyla Ajansımız ta-
rafından uygulanacak programla, Amasya, Çorum, 
Samsun ve Tokat'taki merkezi kamu kurumlarının 
güçlendirilmesi, yerel yönetimlerin planlama çalış-
malarına katkı sağlanması, sivil toplumun ve özel 
kesimin güçlendirilmesi, ulusal stratejiler, eylem 
planları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı 
faaliyetler ile yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda 
bulunabilecek diğer faaliyetlerin desteklenmesi he-
defleniyor.

SONUÇ ODAKLI PROGRAMLARA KATKI 
SAĞLAYACAK ALANLARDA SUNULACAK 
BAŞVURULAR ÖNCELİKLİ OLACAK

Bu program kapsamında Ajansımız tarafından 
2021-2023 yıllarında uygulanacak Sonuç Odaklı 
Programların genel ve özel amaçlarına doğrudan 
katkı sağlayacak alanlarda sunulacak başvurular 
desteklenecek.

Bu doğrultuda projelerin "Bölgede Sağlık 
Endüstrisinin Geliştirilmesi ve Yerli Üretim 

İmkanlarının Artı-
rılması", "Kültür ve 
Doğa Turizmi Ek-
seninde Şehirlerin 
Markalaşması ve 
Önemli Destinas-
yonların Tanıtılma-
sı", " Bölgede Kat-
ma Değerli Üretim 
ve İhracat Altyapı-
sının İyileştirilme-
si" ve "Akıllı Tarım 
ve Biyolojik Müca-
dele, Geleneksel 
El Sanatlarının Ge-
liştirilmesi, Kadın 
Kooperatiflerinin 
Güçlendirilmesi ve 
Sosyal Girişimcilik, 

Kaynak Verimliliği" alanlarından en az biriyle 
doğrudan ilgili olması gerekiyor.

50.000 TL'YE KADAR DESTEK 
SAĞLANACAK

2021 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında 
eğitim hizmeti için azami 15.000 TL, danışmanlık 
ile program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama 
teknik destek talepleri için azami 35.000 TL, Orga-
nize Sanayi Bölgeleri, Ticaret ve Sanayi Odaları,  
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, İş Geliştirme Mer-
kezi vb. çatı kurum/kuruluşların başvuru sahibi ol-
duğu ve birden fazla kar amacı güden gerçek veya 
tüzel kişiliğe sunulacak danışmanlık hizmetlerini 
içeren teknik destek talepleri için azami 50.000 TL 
destek sağlanacak. 

1 Mayıs 2021 - 28 Ekim 2021   tarihleri arasın-
da başvuruya açık olacak programla ilgili detaylı 
bilgiye www.oka.org.tr/destekler/basvurabilecek-
lerim sekmesinden ulaşılabiliyor.

http://www.oka.org.tr/destekler/basvurabileceklerim
http://www.oka.org.tr/destekler/basvurabileceklerim
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2020 YILI KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK 
PROGRAMI  KAPSAMINDA AJANSIMIZ TARAFINDAN AMASYA, ÇORUM, SAMSUN, 

TOKAT ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ'NDE UYGULANACAK PROJELERİN 
SÖZLEŞMELERİ İMZALANDI.

OSB ALANLARINDA UYGULANACAK OSB ALANLARINDA UYGULANACAK 
PROJELERIN DESTEK PROJELERIN DESTEK 

SÖZLEŞMELERI IMZALANDISÖZLEŞMELERI IMZALANDI

16 Nisan 2021 tarihinde Tokat Valisi Dr. Ozan 
Balcı'nın başkanlığında Tokat'ta, 19 Nisan 
2021 tarihinde Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif 

Dağlı başkanlığında Samsun'da, 21 Nisan 2021 
tarihinde Amasya Valisi Mustafa Masatlı başkanlı-
ğında Amasya'da ve 28 Nisan 2021 tarihinde Ço-
rum Valisi Mustafa Çiftçi başkanlığında Çorum'da 
projelerin sözleşme imza törenleri gerçekleştirildi.

Projeler kapsamında toplamda 23 Milyon TL 
hibe desteği sağlanacak olup, Tokat'ta 7 Milyon 
TL, Samsun'da 7,5 Milyon TL, Amasya'da 8,8 mil-
yon TL, Çorum'da ise 7,4 Milyon TL teknik altyapı 

geliştirme yatırımı desteklenecek.
Projeler ile enerji otomasyon sistemlerinin 

(Scada) kurulumu, su ve elektrik altyapısının güç-
lendirilmesi, isale hatlarının yenilenmesi ve atık 
su arıtma altyapısının kurulumunun yanı sıra; iş-
letmelere temel altyapı konusunda da daha etkin 
hizmet sunulması, işletmelerin verimliliğinin arttı-
rılması ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 
ile  OSB’lerde yaşanabilirliğin arttırılması hedefle-
niyor. Ayrıca Teknokent’e yapılacak yatırım ile Ço-
rum’da girişimcilik ekosisteminin teknik altyapısı-
nın geliştirilmesine katkı sağlanacak.
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ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) SAMSUN TSO TARAFINDAN 
YÜRÜTÜLEN, AB-TÜRKİYE İŞ KÖPRÜLERİNİN DAHA FAZLA İŞ BİRLİĞİ VE ANLAYIŞ 

YOLUYLA GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ KAPSAMINDA DÜZENLENEN SAMSUN 
EXPORT - SAMSUN SANAYİ VE İHRAÇ ÜRÜNLERİ SANAL FUARI’NDA YER ALDI.

OKA IŞ DÜNYASINI BULUŞTURAN OKA IŞ DÜNYASINI BULUŞTURAN 
SANAL FUARDASANAL FUARDA

F uar, 3 Mayıs 2021 tarihinde çevrim içi olarak 
açıldı. Her gün dünyanın birçok yerinden, 15 
binin üzerinde ziyaretçi sağlayan Ticaret Ba-

kanlığı tarafından akredite edilen, globalpiyasa.
com e-ticaret altyapısıyla organize edilen fuarda 
9'u Çek firması olmak üzere 150’ye yakın 
Samsunlu firma ve Ajan-
sımız sanal stantlarında 
ziyaretçileriyle buluşuyor.

Fuarın açılışında konu-
şan Samsun Ticaret ve Sa-
nayi Odası (STSO) Yönetim 
Kurulu Başkanı Salih Zeki 
Murzioğlu, pandemiyle 
birlikte dünyada çok hızlı 
bir değişim ve dönüşüm 
yaşandığını, dijitalleşmenin 
de inanılmaz bir hız kazan-
dığını vurgulayarak, "Çünkü 
zamandan ve mekandan 
bağımsız işleyen süreç tü-
keticiye büyük kolaylık sağ-

lıyor. Tüketicilerin e-platformlara duyduğu talep 
ve dijital dönüşümdeki bu hız KOBİ’lerimizi sanal 
platformlarda daha fazla yer almaya sevk ediyor. 
Bu da şüphesiz ekonomimizin büyük bir kısmını 
teşkil eden KOBİ’lerimizin dijital kabiliyetlerinin ge-

liştirilmesi artık zorunlu hale 
geldi demek. Biz de Samsun 
Ticaret ve Sanayi Odası ola-
rak üyelerimizin dijitalleşme 
konusundaki yetkinliklerini 
artırarak onların rekabet 
güçlerini arttırmayı hedefle-
yerek, bu fuarı düzenlemeye 
karar verdik” dedi.

Düzenledikleri sanal 
fuarla Oda ve Borsalar ara-
sında ilkler arasında yer 
almaktan da büyük mut-
luluk duyduklarını ifade 
eden Murzioğlu, “Geçti-
ğimiz yıl yine aynı anla-
yışla üye KOBİ’lerimiz için 
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samsunexporters.globalpiyasa.com üzerinden 
e-ihracat portalımızı faaliyete açmıştık. Portalda 
ihracatçı üyelerimiz için 7 dilde ürünlerini tanıtma, 
ikili iş görüşmesi yapabilme, talep yayınlayabilme, 
ürün satışı yapma fırsatı gibi imkanlar sunuyoruz. 
Bugün e-ihracat portalımızı bir adıma daha ileri 
taşıyor yaklaşık 150 firmamızın katılım gösterdiği 
‘Samsun Sanayi ve İhraç Ürünleri Sanal Fuarı’nı 
açıyoruz. Bu fuara ilimizde otomotiv, makine, me-
tal, gıda, tarımsal ürünler, medikal ürünler, kim-
ya, yapı-inşaat, endüstriyel mutfak, plastik, ma-
den-mineral, mobilya, ev tekstili, hazır giyim gibi 
sektörlerinde faaliyet gösteren firmaları uluslara-
rası ölçekte ziyaretçilerle buluşturuyoruz. Fuarda 
ayrıca, proje ortağımız olan Çek Ticaret Odası’n-
dan bir grup KOBİ’de yer alıyor” şeklinde konuştu.

Konuşmasında fuarın önemine de işaret eden 
Murzioğlu, “Bu fuar yalnızca iş görüşmelerinin ya-

pılacağı bir organizasyon olmaktan daha fazlasına 
hizmet fuar süresince ‘AB ve Global Pazar Fırsat-
ları’, ‘Dijital Pazarlamanın Temelleri’ ve ‘Döngüsel 
Ekonomi’ konularında çevrim içi eğitimler de dü-
zenleyeceğiz. Temennimiz ve gayretimiz elbette 
daha fazlası için. Bu organizasyonda edineceği-
miz deneyimi tüm sektörlerimiz için kullanacağız. 
Samsun konumu, sanayi ve ihracat altyapısı ile bir 
cazibe merkezi. Samsun’u üreten bir marka şehir 
olarak daha da ileri taşımayı amaçlıyoruz. Bunun 
gibi projeleri üretmeye, Samsunumuza fayda sağ-
lamaya gayret edeceğiz. Bu vesile ile projeye start 
verdiğimiz ilk günden bu yana faaliyetlerin etkin 
bir şekilde gerçekleştirilmesi konusunda aktif rol 
oynayan proje ortağımız Çek Ticaret Odasına, sa-
nal fuara ilgi gösteren kıymetli üyelerimize, fuar 
ziyaretçilerimize teşekkür ediyorum” diyerek söz-
lerini tamamladı.
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TEK ÇATI ALTINDA KAMUNUN TÜM DESTEKLERİNE ULAŞABİLİRSİNİZ

TÜM DEVLET DESTEKLERITÜM DEVLET DESTEKLERI
BIR TIK UZAKLIKTABIR TIK UZAKLIKTA

B akan Varank www.
yatirimadestek.gov.
tr sitesini bir video 

ile anlattı: "Yatırım Yap-
mak, Fikrini Ticarileştir-
mek İsteyenlerin İşi Artık 
Daha Kolay! Yatırımcının, 
Girişimcinin İşini Kolay-
laştırmaya Var Gücümüzle 
Devam Ediyoruz"

Tüm devlet destek-
lerini tek bir platformda 
toplayan www.yatirima-
destek.gov.tr, yatırım yap-
mak, iş fikirlerini hayata 
geçirmek isteyenlerin yeni adresi oldu. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, kamu tarafından 
verilen hibe, teşvik ve desteklerin tek bir çatı altın-
da sunulduğu internet sitesini videolu bir mesaj 
ile anlattı.

Bakan Varank, mesajında, “Yatırım yapmak, 
fikrini ticarileştirmek isteyenlerin işi artık daha ko-
lay. Devletin verdiği destek, teşvik ve hibeleri tek 
çatı altında www.yatirimadestek.gov.tr adresinde 
topladık. Yatırımcının, girişimcinin işini kolaylaştır-
maya var gücümüzle devam ediyoruz!.” ifadelerini 
kullandı.

YATIRIMA İLİŞKİN TÜM SÜREÇLER
Bakan Varank’ın sosyal medyada paylaştığı 

videoda, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından hayata ge-
çirilen web sitesinin yatırıma ilişkin tüm süreçleri 
ayrıntıları ile aktardığı ifade ediliyor.

GELİŞMİŞ ALGORİTMA
Web sitesinin ana sayfasında yer alan arama 

motoru hızlı ve güvenilir sonuçlar veriyor. Destek 
ilanlarının özet veya detaylı bilgilerine anında eri-
şim sağlayan sitede, gelişmiş arama algoritması ile 
daha detaylı aramalar da yapılabiliyor.

TEŞVİK ROBOTU
Sitede bulunan “Teşvik 

Robotu” ile yatırım yapıl-
ması düşünülen şehir ve 
sektörle ilgili ayrıntılara yer 
veriliyor. Yatırım teşvikinin 
getirisini tahmini olarak 
paylaşan sitede, “Yatırımcı 
Sözlüğü” ile destekler ya 
da yatırım ile ilgili teknik 
terimlerin anlamı öğreni-
lebiliyor.

YATIRIM FIRSATLARI
Sitenin “Yatırım Fırsat-

ları” bölümünde yerel, ulusal ve küresel fırsatlara 
yönelik hazırlanmış ön fizibilite çalışmaları da bu-
lunuyor. Örnek yatırım konularıyla ilgili özet bilgi-
lere ulaşılabiliyor. Yatırım maliyetleri ve geri dönüş 
süresiyle ilgili detaylı bilgiler edinilebiliyor.

UZMANLARA ANINDA ULAŞILABİLİYOR
Sitede yer alan “Soru-cevap” sayfasında, Kal-

kınma Ajanslarının 81 ilde görev yapan yatırım 
destek ofisi uzmanlarına anında ulaşılabiliyor. 
Böylece yatırım süreçleri, yatırımı hayata geçirmek 
için verilecek devlet destekleri ve yatırım boyun-
ca ihtiyaç duyulan danışmanlık hizmetine kolayca 
erişim sağlanabiliyor.

TÜM GELİŞMELERDEN HABERDAR OLUN
“yatirimadestek.gov.tr” adresine kayıt yaptıran 

kullanıcılar, devlet destekleriyle ilgili tüm gelişme-
lerden anında haberdar olabiliyor.

YENİLİKÇİ BİR YAKLAŞIM
Yatırımcılara destek olma konusunda bütüncül 

ve yenilikçi bir yaklaşım olarak hayata geçen www.
yatirimadestek.gov.tr, Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü koordinasyonunda Kalkınma Ajansları 
Yatırım Destek Ofislerinin iş birliğiyle hazırlandı.

http://www.yatirimadestek.gov.tr


N i s a n  2 0 2 1

7

bülten

ÇEVREYE DUYARLI FIKIRLERÇEVREYE DUYARLI FIKIRLER
FOTOĞRAF YARIŞMASI FOTOĞRAF YARIŞMASI 

SONUÇLARI AÇIKLANDI

GENÇLERİN KADRAJINDAN: 

TR83 Bölgesi İllerinde (Amasya, 
Çorum, Samsun, Tokat) ikamet 
eden, 18-30 yaş aralığında 

20'ye yakın gencin çevre duyarlılığı, 
kaynak verimliliği, geri dönüşüm vb. 
bir çok temada çektikleri fotoğraflar 
ile katılım sağladığı yarışma sonu-
cunda; birincilik, ikincilik ve üçüncü-
lük ödüllerine layık görülen fotoğraf 
sahipleri Turgay ASİLTÜRK, Alaattin 
ÜNEL ve Kübra ÇELİK oldu.

Yarışma duyurusunda detaylandı-
rılan birincilik, ikincilik ve üçüncülük 
ödülleri sahiplerine  Samsun'da OKA 
Genel Sekreterlik Binası ile Çorum ve 
Tokat Yatırım Destek Ofisleri'nde dü-
zenlenecek törenlerle takdim edile-
cek. Gençlerin Kadrajından: Çevreye 
Duyarlı Fikirler Fotoğraf Yarışması'na 
ilgi gösteren bütün katılımcılara te-
şekkür eder, ödül almaya hak kaza-
nan katılımcıları tebrik ederiz.

2016 YILINDAN BU YANA SAMSUN EURODESK TEMAS NOKTASI OLARAK FAALİYET GÖSTEREN 
ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI'NIN 16 NİSAN 2021 SON BAŞVURU TARİHLİ GENÇLERİN 
KADRAJINDAN: ÇEVREYE DUYARLI FİKİRLER FOTOĞRAF YARIŞMASI SONUÇLARI AÇIKLANDI.

BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ
Turgay ASİLTÜRK / Tokat

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ
Alaattin ÜNEL - Çorum

ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ
Kübra ÇELİK - Samsun

Turgay ASİLTÜRK / Tokat

Alaattin ÜNEL - Çorum Kübra ÇELİK - Samsun
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SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI, KALKINMA AJANSLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 
TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN, BÖLGELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKLARINI 

AZALTACAK KALKINMA POLİTİKALARINA KAYNAK OLUŞTURACAK TÜRKİYE'DE 
KENTSEL VE KIRSAL YERLEŞİM SİSTEMLERİ ARAŞTIRMASI (YER-SİS), 3 YILLIK 

KAPSAMLI ÇALIŞMANIN ARDINDAN TAMAMLANDI.

TÜRKIYE'DE KENTSEL VE TÜRKIYE'DE KENTSEL VE 
KIRSAL YERLEŞIM SISTEMLERI KIRSAL YERLEŞIM SISTEMLERI 
ARAŞTIRMASI TAMAMLANDIARAŞTIRMASI TAMAMLANDI

K apsamlı araştırmada, Türkiye'nin 81 ili, 973 
ilçe merkezi, yaklaşık 38 bin köyü, kırsal ma-
halle ve beldenin hizmet verme potansiyel-

leri, bu alanda birbirleriyle ilişkileri incelendi, yer-
leşim sistemlerinin güncel yapısı ortaya konuldu.

Bakanlık proje ekibi ve akademik danışman-
ların yanı sıra sahada kalkınma ajanslarının katkı-

larıyla 3 yıl süren araştırmada, Türkiye'deki bütün 
yerleşim birimlerinin birbiriyle sosyoekonomik 
ilişkileri ve etkileşimleri incelendi.

Araştırmada, her bir yerleşim biriminin diğer 
yerleşimlere hizmet sunma açısından hizmet mer-
kezi olarak Türkiye içindeki yeri ve önemi belirle-
nirken, buralar kentsel ve kırsal olmak üzere iki 
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bölümde incelendi ve yerleşimler arası sosyoeko-
nomik ilişkiyi ölçmek için geniş bir veri seti oluş-
turuldu.

YERLEŞİM BİRİMLERİ ÇEŞİTLİ 
DERECELERDE SINIFLANDIRILDI

Kentsel yerleşimler için resmi istatistikler ve 
idari kayıt verilerinin kullanıldığı araştırmada, veri 
kısıtlılığı nedeniyle 37 bin 36 kırsal yerleşimde yüz 
yüze anket yapıldı.

Kentsel hizmet merkezlerinin belirlenmesinde 
ortaöğretim ve yükseköğretim öğrenci akışlarıyla 
sağlık hizmeti, ulaşım, iletişim, ticaret ve kargo 
akışları incelendi. Kırsal hizmet merkezlerindeyse 
eğitim, sağlık, ticaret, ulaşım ve iş gücü akışları 
analiz edildi.

Araştırma sonucunda, 879 kentsel yerleşim en 
üst hizmet merkezi 7'nci derece olmak üzere 13 
derecede, 37 bin 36 kırsal yerleşim ise en üst 4A 
olmak üzere 6 derecede sınıflandırıldı.

Çalışma kapsamında ayrıca, her bir yerleşim 
yerinin en çok hizmet aldığı yerler göz önünde 
bulundurularak, yerleşimlerin etki alanı belirlendi. 
Araştırmanın sonuçları "www.yersis.gov.tr" adre-
sinde kamuoyuna sunuldu.

Analiz çalışmaları, "Türkiye'de Kentsel ve Kır-
sal Hizmet Merkezleri Raporu", "İller ve Bölgeler 
Arası Sosyoekonomik Ağ İlişkileri Raporu" ve "Tür-
kiye'de Kırsal Yerleşimler Saha Çalışması Raporu" 
isimli 3 raporda yayımlandı.

"SON YILLARDAKİ COĞRAFİ KAPSAMI 
EN GENİŞ ARAŞTIRMA"

Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçe-
ri, "Araştırmamız, bölgeler arası gelişmişlik farkla-
rının azaltılmasına, kamu ve özel sektörün yatırım 
karar süreçlerine, ulusal, bölgesel, sektörel, kent-
sel ve kırsal kalkınmaya ve mahalli idarelerin hiz-
met sunma etkinliğine yönelik politikalara katkı 
sağlaması açısından önemli bir çalışma." dedi.

Araştırmanın sosyoekonomik ilişkilerin ince-
lenmesi anlamında Türkiye'de son yıllarda yapılan 
coğrafi kapsamı en geniş çalışma olduğuna dikka-
ti çeken Yeniçeri, şöyle konuştu:

"Çalışmamızla 40 bini aşan yerleşimde sosyo-
ekonomik ilişkiler farklı boyutlarda incelenmiş ve 
birbirleriyle ilişkileri ortaya konulmuş oldu. Yerle-
şim yerlerinin nerelere hizmet sunduğu ve nere-
lerden hizmet aldığı araştırıldı. Elde ettiğimiz tüm 
verileri kullanarak yerleşim birimlerini hizmet ver-
me derecelerine göre sınıflandırdık."

Yeniçeri, araştırmanın sonucunda, il merkezle-

rinin üst derecede hizmet veren yerleşim birimleri 
olduğunu ve hizmet verme derecesi yüksek yerle-
şimlerin batı bölgelerde yoğunlaştığını gördükle-
rini vurgulayarak, Türkiye'nin doğu kesiminde ise 
bölgesel merkezlerin ortaya çıktığını ifade etti.

"KIRSAL ALANLARA YÖNELİK 
PROGRAMLARIN TASARLANMASINDA 
ETKİLİ OLMASINI BEKLİYORUZ"

Mevcut sosyoekonomik yapının ortaya ko-
nulduğu çalışmada, bölgesel kalkınmaya yönelik 
hangi politikaların uygulanabileceğine ilişkin gir-
dilerin de olduğuna dikkati çeken Yeniçeri, şöyle 
konuştu:

"Birçok kamu ve özel sektör kuruluşunun ya-
tırım yaparken faydalanabileceği önemli çıktılar 
elde ettik. Örneğin, yasal düzenlemeyle mahalle 
ve beldeye dönüşen 'kırsal mahalle' olarak adlan-
dırdığımız yerlerin köy niteliğini kaybetmediğini 
tespit ettik. Buraların yatırım yapılırken kentsel 
politikalar uygulamak yerine kırsal alan şeklinde 
değerlendirilmesinin daha doğru olacağını gör-
dük. Kırsal yerleşim yerlerinden 24 bin 559'unun 
kendisi dışında herhangi bir yerleşime hizmet 
vermediğini belirledik. Diğer yerleşimlere hizmet 
veren kırsal yerleşimlerden üst derece olarak sınıf-
landırılan yerleşimlerin daha çok kıyı kesimler ve 
Güneydoğu Anadolu'da yoğunlaştığını, İç Anado-
lu Bölgesi'nde üst hizmet merkezi olarak adlandı-
racağımız kırsal nitelikteki yerlerin sayısının kısıtlı 
olduğunu tespit ettik."

Yeniçeri, çalışma sonucunda güçlü üst derece 
kentsel hizmet merkezlerine yakınlığın diğer yer-
leşimler için de bir avantaj oluşturduğunu gör-
düklerine işaret ederek, "Bu da pratikte diğer yer-
leşimlerin gelişmiş yerlere erişilebilirliği artırılırsa, 
ulaşım kolaylaşırsa, oralarla mal alım satımı ve 
çeşitli kamu hizmetleri geliştirilirse bundan diğer 
yakın merkezlerin de daha fazla yararlanabileceği 
anlamına geliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bir yerleşim yerine yapılan yatırımın, yerleşim 
yerinin etki alanını da doğrudan etkilediğini dile 
getiren Yeniçeri, şunları kaydetti:

"Araştırmamız, kamu yatırım programlama sü-
recinde projelerin yerine, ölçeğine, kapasitesine 
karar vermek açısından son derece önemli bir altlık 
oluşturuyor. Yerleşimlerin ihtiyaçları ve sorunlarıy-
la ilgili de büyük bir envanter oluşturduk. Bunların 
da kırsal alanlara yönelik geliştirilecek desteklerin 
ya da uygulanacak programların tasarlanmasında 
etkili olmasını bekliyoruz."

Kaynak: www.aa.com.tr

http://www.aa.com.tr
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TÜRKİYE AÇISINDAN STRATEJİK 
ÖNEME SAHİP ÜRÜNLERİN YERLİ VE 
MİLLİ İMKANLARLA ÜRETİLMESİNİ 
AMAÇLAYAN TEKNOLOJİ ODAKLI 

SANAYİ HAMLESİ PROGRAMI’NDAN 
YENİ BİR HAMLE GELDİ. PROGRAMIN 

İLK ÇAĞRISI OLAN MAKİNE’NİN 
ARDINDAN MOBİLİTE ÇAĞRISI DA 
BAŞVURUYA AÇILDI. YENİ ÇAĞRIYI 
DUYURAN SANAYİ VE TEKNOLOJİ 

BAKANI MUSTAFA VARANK, 
BU ÇAĞRI İLE ORTA-YÜKSEK VE 

YÜKSEK TEKNOLOJİLİ 152 ÜRÜN 
VE 5 BAŞLIK ALTINDA TOPLAM 40 

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİNİN ÜRETİMİNİ 
DESTEKLEYECEKLERİNİ AÇIKLADI.

HAMLE’DE YENI ÇAĞRIHAMLE’DE YENI ÇAĞRI
YOL HARİTASI 
HAZIRLANIYOR

2023 Sanayi ve Tek-
noloji Stratejisi ve On 
Birinci Kalkınma Planı 
hedefleri doğrultusun-
da “Mobilite Araç ve 
Teknolojileri Strateji Yol 
Haritası” çalışmasını yü-
rüttüklerini kaydeden 
Bakan Varank, Mobilite 
çağrısını da bu kapsam-
da ele aldıklarını bildirdi.
YÜZDE 85’İ 
AVRUPA’YA

Bakan Varank, “Mobi-
lite Araç ve Teknolojileri 
Strateji Yol Haritası”nı 
yakın zamanda yayınla-
yacaklarını vurgulayarak “Üretiminin yüzde 85’ini 
Avrupa’ya ihraç eden mobilite sektörümüzün, 
yeşil mutabakat sonrasında AB’nin sanayi, dijital-
leşme ve çevreye yönelik politikalarından kaynaklı 
yükümlülüklerini karşılayacak şekilde ihracat ora-
nını artırması ana hedefimizdir.” dedi.

KALDIRAÇ ETKİSİ
Mobilite sektörünün 2023 yılına kadar ihracat-

taki payının yüzde 20’ye ulaşmasını, 2030’a kadar 
yerlilik oranını da yüzde 75’e çıkarmayı amaçladık-
larını vurgulayan Bakan Varank, “Teknoloji Odak-
lı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite Çağrısı” bu 
hedeflerimize ulaşmada önemli bir kaldıraç etkisi 
oluşturacak. Bu hedeflere katkısı olabilecek proje-
ler bu çağrı ile desteklenebilecek. “ diye konuştu.

9,3 MİLYAR DOLARLIK CARİ AÇIĞIN 
KAYNAĞI

Varank, çağrı kapsamında kod bazında destek-
lenmesi öngörülen 152 ürünün, 2015-2019 döne-
minde 9,3 milyar dolarlık cari açığın kaynağı olan 
ürünler olduğunu vurgulayarak; “Ayrıca burada 
desteklenecek yenilikçi teknolojiler, önümüzdeki 
dönemde mobilite alanındaki paradigma deği-
şiminin etkisiyle dünya ticaretindeki payını hızla 
artırması beklenen teknolojilerden oluşuyor.” dedi.

HIZLI ESNEK VE ETKİN
Yeni çağrı ile bu alanda orta-yüksek ve yük-

sek teknolojili 152 ürü-
ne ve 5 başlık altında 
40 yenilikçi teknolojiye 
dönük yatırımları des-
tekleyeceklerini anla-
tan Varank, “Bildiğiniz 
gibi hamle programı ile 
yatırımların çok daha 
hızlı, esnek ve etkin bir 
şekilde desteklenmesi 
mümkün hale geldi” 
diye konuştu.

TEK PENCERE 
MEKANİZMASI

Çağrıdaki ürün ve 
teknolojilerin üretimi-
ne yönelik olarak veri-
lecek TÜBİTAK ve KOS-
GEB proje destekleri 

ile yatırım teşvik belgesi kapsamındaki destekler, 
tek pencere mekanizması ile bir arada tanımla-
nabiliyor.

UÇTAN UCA DESTEK
Hamle programı ile desteklenmesine karar 

verilen yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden 
faydalanabiliyor. Ayrıca, 50 milyon TL üzerinde sa-
bit yatırım öngörülen projeler için proje bazlı teş-
vik sistemi devreye girebiliyor. Hamle programı, 
bir ürünün Ar-Ge, Ür-Ge, ticarileşme, seri üretim 
ve işletme dönemi süreçlerini kapsayacak şekilde 
uçtan uca tüm aşamalarının desteklenebilmesine 
imkân tanıyor.

SON BAŞVURU 8 HAZİRAN’DA
Tamamen elektronik ortamda yürütülecek 

başvurular, hamle.gov.tr adresi üzerinden gerçek-
leştirebilecek. Son başvuru tarihi, 8 Haziran 2021 
olacak.

Mobilite çağrısı ile destek kapsamında yer alan 
5 yenilikçi teknoloji üst başlığı şöyle:  

Otonom veya Yar ı -Otonom Konsept Araçlar
Sürücü Destek ve Güvenlik Teknolojileri
İleri Malzeme Teknolojileri
Batarya ve Enerji Yönetim Teknolojileri
Yeni Nesil İleri Kablosuz ve Mobil Teknolojiler
 Kaynak: www.sanayi.gov.tr

http://www.sanayi.gov.tr
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AJANSIMIZ 2020 YILI KATMA DEĞERLİ ÜRETİM ALTYAPISININ GELİŞTİRİLMESİ MALİ 
DESTEK PROGRAMI KAPSAMINDA DESTEK SÖZLEŞMESİ İMZALANAN PROJELERİMİZİN 

EKİP ÜYELERİNE YÖNELİK ÇEVRİM İÇİ UYGULAMA EĞİTİMİ GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

MALI DESTEK PROGRAMI UYGULAMA MALI DESTEK PROGRAMI UYGULAMA 
EĞITIMI GERÇEKLEŞTIRILDIEĞITIMI GERÇEKLEŞTIRILDI

Organize Sanayi Bölgesi Müdürlükleri müdür ve görevli personeli başta olmak üzere başvuru 
sahibi kurumlarımızdan yaklaşık 37 katılımcının yer aldığı 6 Mayıs 2021 tarihli eğitimde; Destek 
Sözleşmesinin Ana Unsurları, İzleme Sistemi, Satın Alma Kuralları, Uygun Maliyetler, Raporlama, 
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ve Görünürlük Kuralları ele alındı. Eğitim sunumlarına 

kurumsal web sitemizde Destekler / Uygulanmakta Olanlar/2020 Yılı Katma Değerli Üretim 
Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı alanından ulaşılabiliyor.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Stratejik Araştırmalar ve Ve-
rimlilik Genel Müdürlüğü ta-

rafından koordine edilen ve ülke ge-
nelinde mikro, küçük, orta, büyük 
olmak üzere her ölçekteki işletme-
lere ve kamu kurumlarına yönelik 
olarak düzenlenen 2021 Verimlilik 
Proje Ödülleri Yarışması'na başvu-
ru süresi 31 Mayıs 2021 tarihine 
uzatıldı. Proje Ödülleri kapsamında 
işletme ve bağımsız değerlendirici 
başvuruları, 31 Mayıs 2021 tarihine 
kadar vpo.sanayi.gov.tr adresi üze-
rinden yapılabilecek.

2021 VERIMLILIK PROJE ÖDÜLLERI 
BAŞVURU SÜRESI UZATILDI

https://vpo.sanayi.gov.tr/
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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


