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Bölgenin Proje Havuzunu Güçlendiren
OKA Destekli Fizibilite Projeleri
Ajansımız, uygulamakta olduğu Fizibilite Desteği Programı ile Amasya, Çorum,
Samsun ve Tokat ilinin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan
yararlanılması için proje havuzunun güçlendirilmesini amaçlamaktadır.

F

izibilite Desteği
Programında,
başarılı bulunan
projelerin fizibilite etüdü ve eklerinin hazırlanması sağlanmaktadır.
2 Mart 2020 tarihinde
ilan edilen toplam bütçesi 2,9 Milyon TL olan
2020 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında
sağlık endüstrisi, doğa
ve tarih turizmi, sosyal
kalkınma, kaynak verimliliği, çevreye duyarlı
üretim, ihracatın geliştirilmesi ve pazarın çeşitlendirilmesi, yerleşim yerlerinin yaşanabilirliğinin artırılması, bölgesel yenilik ve girişimcilik altyapısının
güçlendirilmesi gibi öncelikli alanlardaki projelere
destek verilmektedir. Bu kapsamda programın ilan
tarihinden bu yana alınan 7 proje başvurusu başarılı
bulunmuştur.
Tokat İl Özel İdaresinin uygulayıcısı olduğu
“Modüler Kütüphane Konsept Projelerinin Hazırlanması” projesinde, modüler kütüphane altyapısının Tokat genelinde yaygın bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için anaokulu, ilkokul, ortaokul ve
liselere yönelik konsept projeler hazırlanacaktır.
“Yaşam Beceri ve Ahşap Metal Atölyeleri Fizibilite Projesinde”, başvuru sahibi Tokat Valiliği
yaşam beceri atölyeleri, ahşap, metal, tasarım ve
beceri atölyeleri konsept projelerinin hazırlanması
faaliyetleri ile Tokat ilinde tasarım ve beceri atölyelerinin kurulması için gereken proje altyapısını
oluşturacaktır.
Samsun Büyükşehir Belediyesinin uygulayıcısı olduğu “Samsun İli Biyogaz Tesisi Potansiyelinin
Araştırılması” projesinde, kurulması planlanan Biyogaz tesisi için yatırım yerinin belirlenmesi, fon kaynaklarına başvurmak için gereken fizibilite çalışması
ortaya konulacak, Samsun'un toplam atık miktarı ile
üretilebilecek enerji miktarı hesaplanacaktır.

Suluova Tarıma Dayalı İhtisas Besi Organize Bölgesi
Müdürlüğünün “Genişleme
Projesi ve Fizibilite Raporunun Hazırlanması” projesinde, modern ve yüksek kapasiteli besi hayvancılığı
üretim tesislerini barındıran
bölgenin yatırımcılar için
cazibe merkezi haline gelmesi ile artan yer talebi
üzerine, genişleme ihtiyacı belirlenerek genişleme
senaryosunun maliyet ve
ekonomik analizleri yapılacaktır.
Amasya İl Özel İdaresinin “Merzifon'un Jeotermal Kaynak Potansiyelinin Ortaya Çıkarılması Fizibilite Projesi” ile, Taşova Köylere Hizmet Götürme Birliğinin “Taşova'nın Jeotermal Kaynak Potansiyelinin
Ortaya Çıkarılması Fizibilite Projesinde”, Merzifon ve
Taşova’da jeotermal kaynakların tarım, hayvancılık,
elektrik üretimi ve turizm faaliyetlerinde değerlendirilip bölge ekonomisine katkı sağlanması için hazırlanan projelerin fizibilite etütleri yapılacaktır.
Amasya İli İlçeleri ve Beldeleri Katı Atık Bertaraf Tesisleri Yapma ve İşletme Birliği Başkanlığının
“Mekanik Biyolojik Ayrıştırma - Biyogaz Tesisi ve
Depolama Alanı Fizibilite Raporu Hazırlanması”
projesinde, doğal kaynaklara aşırı yüklenmesinin
önüne geçilmesi ve üretilen atıkların mümkün
olan en üst düzeyde geri kazanımının sağlanarak,
atıkların ekonomiye bir girdi olarak dönüştürülmesi için hazırlanan sürdürülebilir atık yönetimi sisteminin fizibilite etüdü gerçekleştirilecektir.
OKA 2020 yılı Fizibilite Desteği Programı’na Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden
28.12.2020 tarihine kadar başvuru yapılabilmekte
olup, program hakkında detaylı bilgiye kurumsal
internet sitemizde “https://www.oka.org.tr/
destekler/basvurabileceklerim” sekmesinden ulaşılabilmektedir.
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İhracat Danışmanlık Desteğiyle Firmalar
Dış Ticaret Yolunda İlerliyor

A

jansımız, Katma Değerli Üretim ve İhracat
Sonuç Odaklı Programı çalışmaları kapsamında, TR83 Bölgesinde (Amasya, Çorum,
Samsun, Tokat) özellikle imalat sanayi sektörlerinde
üretim sürecinde yaratılan değerin artırılması, üretilen ürünlerin ihraç edilebilirliğinin artırılması ve
ihracat yapan işletme sayısının artırılması için 20202022 yılları arasında çeşitli çalışmalar yürütecektir.
Bu çerçevede Ajansımız, Mart ayı sonunda, bölge illerinde faaliyet gösteren ve dış pazarlara açılmak isteyen üretici işletmelere ücretsiz olarak sunacağı Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği’ni
başvuruya açmıştır. Daha önce hiç ihracat yapmamış, 20 firmanın dâhil edildiği Uygulamalı İhracat
Danışmanlık Desteği Projesi, hazırlık aşamalarının
ardından 01.05.2020 itibarı ile faaliyetlerine başlamıştır.
Öncelikle sektörel deneyimler doğrultusunda
firma ve sorumlu danışman eşleştirmesi yapılan
proje kapsamında işletmelerde ofis çalışmaları ve
ilk görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Covid-19 salgını
nedeni ile il dışı seyahat yasağına ve temasın azaltılması yönergesine uygun olarak gerçekleştirilen
firma görüşmelerinin birçoğu video konferans yöntemi ile uygulanmıştır.
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Firmalarla Tanışıldı, Proje İçeriği
Tanıtıldı
İşletmelerin ihtiyaçlarına ve mevcut dış ticaret
bilgi ve deneyim düzeylerine uygun olarak tasarlanacak 8 aylık danışmanlık desteği kapsamında
video konferans ve ziyaret yöntemi ile başlayan
görüşmelerde; işletmelerdeki proje yürütücüleri ile
tanışılarak, mevcut pozisyonları, görev ve yetkileri
öğrenilmiştir. Firmalar ile projenin amacı, aylık çalışma rutini ve genel olarak çalışmalarda izlenecek
yol paylaşılmıştır. İşletmelerin orta ve uzun vadeli
hedefleri, bu projeden beklentileri, ihracata dair
bilgi ve deneyimleri, üretim süreçleri ile finansman
kaynakları hakkında bilgiler alınmıştır. Ek olarak
işletmelerle birlikte ihracat sürecinde yaşadıkları
zorluklar, ihracat cirosu ve karlılık oranı değerlendirilmiştir.

Üretim Tesisi ve İş Akışı İncelendi
Firmalarla tanışmanın ardından, ihracatın baş
aktörü ihracata konu ürünlere ait üretim tesisi ve
üretim süreçleri hakkında bilgi edinilmiştir. Üretim
sürecindeki tedarik zinciri ortaya koyulmuş ve nakit
akışı değerlendirilmiştir. Üretim sürecinde görevli
personelin niteliği ve sayısı hakkında bilgiler alınırken, tesisler kapasite ve makine ekipman alt yapısı
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ile ihracata yeterlilik açısından yorumlanmıştır. Ayrıca sistem sertifikasyonlarının yeterliliği konusu
istişare edilmiştir.

İhracata Konu Olacak Ürünler
Belirlendi
Program ile firmaların ihracat sürecinin tüm
aşamaları hakkında deneyim sahibi olması ve fiilen
ihracat yapabilecek kapasiteye gelmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede işletmenin ihracata konu
olabilecek ürünleri hakkında detaylı bilgi edinilmiştir. Ürünlerin kullanım alanlarının hedef alıcılar, paketleme ve lojistik gereksinimleri yönünden
değerlendirildiği görüşmelerde işletme açısından
ürünün katma değer kapasitesi, ürüne ait kalite
belgeleri de irdelenmiş, işletmenin ihracat açısından SWOT analizi yapılmıştır. Görüşmelerde ayrıca
işletmelere GTIP (Gümrük Tarife İstatik Poz) ve HS
(Harmonized Code) hakkında detaylı bilgi verilmiş
ve GTIP numaraları belirlenmiştir.
OKA Uygulamalı İhracat Danışmanlık Desteği’nin ikinci çalışma döneminde “İhracata Ürün Konumlandırma” başlığı altında GTIP kodları üzerine
çalışılmaya devam edilecek ve ihracat yeterlilik değerlendirmeleri yapılacaktır.
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MINDtheGaps
“Bize Hikâyenizi Anlatın”
Yarışması Başladı

Ajansımızın
ortağı olduğu
uluslararası
MINDtheGaps
Projesi kapsamında,
15-18 yaş arasındaki
gençlere yönelik
“Bize Hikâyenizi
Anlatın” (Tell Us Your
Story) Yarışması
başlamıştır.

T

üm dünyayı etkisi altına alan
COVID-19 salgını nedeniyle,
neredeyse her ülkede sıkı tedbirler uygulanmıştır. Ülkemizde "Hayat Eve Sığar" sloganıyla uygulanan
bu kısıtlama döneminde, dijital teknolojiler aracılığıyla yetişkinler iş ve
sosyal hayatlarını sürdürmeye çalışırken, gençler
ve çocuklar da okullarından ve dışardaki sosyal hayatlarından uzak kaldıkları bir sürece adapte olmak
durumunda kalmıştır.
Bu bağlamda medya okuryazarlığının geliştirilmesine yönelik olarak yürütülen MINDtheGaps
Projesi tarafından, ANP (Ulusal Öğretmenler Birliği,
Portekiz) ile birlikte “Bize Hikâyenizi Anlatın” Yarışması tasarlamıştır.
Yarışma, “Hayat Eve Sığar” döneminde dijital
teknolojinin kullanımı hakkında hikâyelerini dünyaya anlatmak isteyen 15-18 yaşındaki öğrencileri
aramaktadır.
Belirlenen kurallar çerçevesinde, gençlerin bilgi ve iş birliği düzeylerini artırarak problem çözme
becerisi kazanma; medya okuryazarlığı ile eleştirel
düşünme becerilerini geliştirme konularında proje

hedeflerini yansıtacak en orijinal videoyu ödüllendirecek olan yarışmaya katılmak için 15-18 yaş
arasında olmak ve MINDtheGaps projesinin uygulandığı ülkelerden Portekiz, Bulgaristan veya Türkiye’de ikamet etmek gerekmektedir.
Videolarda, Hayat Eve Sığar döneminde dijital
teknolojilerin kullanımına yönelik yaşanan deneyim, çevrimiçi eğitim ve yaşamın olumlu ve olumsuz yönleri ayrıca salgın sürecindeki sağlık durumu
ile haklara da yer verilebilecektir.
Başvuruları 15 Haziran 2020 – 31 Temmuz 2020
tarihleri arasında açık olacak yarışma ile ilgili Türkçe detaylı bilgilere ve katılım koşullarına www.oka.
org.tr web sitesinde https://www.oka.org.tr/
mindthegaps/bize-hikayenizi-anlatin-yarismasi bağlantısı üzerinden ulaşılabilmektedir.
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AFYONKARAHISAR HEYETI
ÇORUM TIBBI AROMATIK
BITKI MERKEZI’NI ZIYARET ETTI
Çorum Tıbbi Aromatik Bitki Merkezi’ne yönelik bir çalışma ziyareti
kapsamında Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Teknoloji
Transfer Ofisi Tıbbi Aromatik Bitkiler Araştırma Ekibi ve Çorum
Milletvekili Sosyal Politikalar Başkan Yardımcısı Lütfiye İlksen Ceritoğlu
Kurt’tan oluşan heyet 16 Haziran 2020 tarihinde Çorum'a geldi.

A

fyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde kurulması planlanan “Tıbbi
Aromatik Bitkiler Bahçesi ve Üretim Merkezi” çalışmaları kapsamında düzenlenen ziyarette
heyet, Ajans Yönetim Kurulu Başkanımız Çorum
Valisi Sayın Mustafa Çiftçi’ye nezaket ziyaretinde
bulunduktan sonra Dodurga, İskilip ve Oğuzlar ilçelerinde incelemelerde bulundu.
Ajansımız Güdümlü Proje Desteği ile hayata geçen ve 2019 yılı itibarıyla üretime başlayan
Dodurga ilçesindeki Tıbbi Aromatik Bitki Merkezi

ziyaretinde konuşan AK Parti Sosyal İşler Başkan
Yardımcısı İlksen Ceritoğlu, Türkiye'de 12 binin
üzerinde bitki çeşidinin bulunduğunu belirterek,
“Bunların 3 bin 600'i endemik bitki. Fakat dünya ticaret hacmi 115 milyar dolar olan tıbbi ve
aromatik bitkilerden ülkemizde milyon dolarlar
civarında. 2023 yılında hedefimiz tıbbi ve aromatik bitkilerden 5 milyar dolar gelir sağlamak.
Çorum'da yürütülen çalışmalar ülkemize de güzel
hizmetler verecek. Tıbbı Aromatik Merkezi, Orta
Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) güdümlü proje
desteği kapsamında desteklenerek 2019 yılı
itibarıyla üretime başladı. İlçede 120 dekar
alan üzerinde, 2 bin 400 metrekare serası
ve 600 metrekare kapalı alanıyla üretime
başlayan tesis, her bir fide üretim döneminde 2 milyon fide üretim kapasitesine sahip.
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 konumda. Şuanda
tesiste profesyonel teknik ve ekipmanlarla
lavanta, biberiye, ada çayı, tıbbi nane, tıbbi
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kekik, sarı kantaron, ekinezya, rezene, tıbbi papatya, kişniş, oğul otu gibi bitkiler ve aromatik bitki
fidanları üretilirken, çiftçiler tarafından talep edilen diğer ürünlerle, bölgeye has yerel çeşitlerle de
ürün çeşitliliği artırılabiliyor. Eczacılık, kozmetik
ve ilaç sanayinin ham maddesi olan tıbbi aromatik bitkiler bu alanlardaki yatırımcılara büyük bir
potansiyel teşkil ediyor” dedi.
Afyonkarahisar heyeti başkanı olarak açıklama
yapan Prof. Dr. Ayşegül Köroğlu ise Türkiye'de yerli
ilaç üretimi çalışmalarına alt yapı oluşturmak üzere Çorum'da olduklarını dile getirerek “Bu alanda
İlksen Ceritoğlu'nun Çorum'da yaptığı çalışmaları
yakından takip ediyoruz. Burada örnek bir tesis
var. Ülkemizde tıbbi aromatik bitkileri yönelik
böyle bir alt yapı çalışmasının olması gelecekte, ekilen tohumdan tıbbi amaçla ürüne gidecek
olan sürecin tamamen denetimli kontrol altında
yapılması bunların hepsinin ülkemiz standartlarında üretilmiş olması bizim için bir gurur kaynağı.
Ülkemiz adına büyük bir gurur duydum” şeklinde
konuştu.
Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Teknoloji Transfer Ofisi A.Ş. (AFSÜ-TTO) Yönetim
Kurulu Üyesi Doç. Dr. Mustafa Canbaz, üniversite olarak odak noktalarının sağlık olduğunu belirterek, hedeflerinin yerli sağlık teknolojisi ve ilaç üretimine katkıda bulunarak,
tıbbi aromatik bitkilerin temel alındığı ilaç
üretimi yaparak Türkiye'ye katma değer sunmak olduğunun altını çizdi.
Üniversite bünyesinde tıbbi aromatik
bitkilerin yetiştirileceği bir sera kuracaklarını anlatan Doç. Dr. Canbaz, “Tıbbi aromatik
bitkilerin temini noktasında Afyonkarahisar'da Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından

kurulan Tıbbi Aromatik Bitkiler Merkezi ile bir
protokol imzaladık. Bunun dışında da ülkemizin
değişik bölgelerindeki tesisleri inceliyoruz. Ticari
organizasyonda işbirliği yapmayı arzu ediyoruz.
Bu amaçla Çorum'a geldik. Tıbbi aromatik bitkiler
son yıllarda dünyada olduğu gibi ülkemizde de
oldukça ilgi gören bir alan. Tamamlayıcı tıp olarak
da ifade ediliyor. Bu alanda Türkiye oldukça zengin bir yapıya sahip. Önemli olan bu bitkilerin katma değeri yüksek ürünlere dönüştürülerek pazara
sürülmesi ve ekonomiye kazandırılması. Biz buna
odaklandık” ifadelerini kullandı.
Türkiye'nin her tarafında fidan üretimi yapıldığını hatırlatan Canbaz, “Ancak bunları yeteri
kadar ürüne dönüştürerek ekonomiye kazandıramadık. Bizim esas amacımız bu. Bu ziyaretin iş
birliğine dönüşmesi arzusundayız. Anadolu’nun
birçok bölgesinde kaynaklar potansiyeller karşımıza çıkıyor. Buradaki tesis oldukça önemli ve
etkileyici” diye konuştu.
Afyonkarahisar heyetine Çorum İl Özel İdare
Genel Sekreteri Recep Çıplak, Tarım ve Ormancılık
İl Müdürü Orhan Sarı, Ziraat Odası Başkanı Mehmet Sayan da eşlik etti.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
Bağlı İlgili ve İlişkili Kuruluşlar 2020
Yılı 2. Toplantısı Düzenlendi
T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili
kuruluşları olarak il düzeyinde koordinasyonun sağlanmasına yönelik toplantılar
gerçekleştirilmesi çerçevesinde 2020 yılının 2. toplantısı düzenlendi.

T

8

oplantı Covid-19 salgını önlemleri kapsamında video konferans şeklinde gerçekleştirildi. 18 Haziran Perşembe günü yapılan
toplantıya Ajansımız Genel Sekreter Vekili İ. Ethem ŞAHİN, DOKAP Başkanı
Yusuf MENGİ, Samsun Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürü Selahattin
ALTUNSOY, KOSGEB Samsun
Müdürü Nebahat LİVAOĞLU,
Samsun Teknopark Müdürü Dr.
Buğra ÇOLAK, Samsun Merkez
OSB Müdürü Hakan TÜTÜNCÜOĞLU, Kavak OSB Müdürü
Ali İhsan UZUN, Çarşamba OSB
Müdürü Mehmet DALGIÇ ve Havza OSB Müdürü ve TSO Başkanı Erkan ACAR katıldı.

Covid 19 salgının katılımcı kurumlar ve ilgili
oldukları sektörler üzerine etkilerinin tartışılması kapsamında söz alınan toplantıda, Samsun ili kapsamında üretimde ciddi bir
aksamanın olmadığı vurgulandı.
Salgından azami korunmanın
sağlanabilmesi açısından Samsun Teknopark ve OSB’lerde
üretilen maske ve siperlik
üretimlerinin hızlıca gerçekleştirildiği belirtildi.
Salgının etkileri göz önüne alınarak bir sonraki toplantının imkân olması halinde 3 ay
sonra yüz yüze yapılmasına karar
verildi.
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Amasya ve Samsun Valiliğine
Atanan Yeni Yönetim Kurulu
Üyelerimiz Göreve Başladı
09.06.2020 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararnamesiyle Ardahan Valilik görevini
yürütmekteyken Amasya Valisi olarak atanan Mustafa Masatlı ve Düzce Valilik görevini
yürütmekteyken Samsun Valisi olarak atanan Dr. Zülkif Dağlı göreve başladı.

A
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jansımız Yönetim Kurulu üyeliğini de yürütecek olan Sayın Valilerimiz atamaları
münasebetiyle yayımladıkları mesajlarında yeni görev yerlerinden duydukları memnuniyeti dile getirdiler. 18 Haziran 2020 itibarı
ile göreve başlayan Samsun Valimiz Dr. Zülkif
Dağlı mesajında,
“Düzce Valiliği görevimden sonra Samsun
Valisi olarak Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna giden yolda ilk adımın atıldığı bu güzel
kente ve saygıdeğer insanlarına hizmet etme
fırsatını veren Sayın Cumhurbaşkanımıza ve
Sayın İçişleri Bakanımıza şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

19 Haziran 2020 itibarı ile göreve başlayan
Amasya Valimiz Sayın Mustafa Masatlı ise, “Devletimizin emrinde, iradenin asıl sahibi Amasya
halkının hizmetkârlarıyız. Çocuklarımıza, gençlerimize daha yaşanabilir Amasya bırakmak için
her türlü çalışmanın içerisinde olacağız.” diyerek “Serhat Şehri Ardahan’dan, Şehzadeler Şehri Amasya tayin olmamı nasip eden yüce Allah’a
sonsuz şükürler olsun. Bu göreve beni layık gören Sayın Cumhurbaşkanımıza buradan saygı
ve şükranlarımı sunuyorum.” şeklinde konuştu.
Sayın Valilerimizi tebrik eder, “Bölgemize
hoş geldiniz” diyerek hayırlı olmasını dileriz.
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GIJ GIJ Rekreasyon Alanı
Projesi’nin Protokolü İçin
İmzalar Atıldı
Ajansımızın 2019 Yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında desteklenmekte olan Tokat GIJ GIJ Rekreasyon Alanı Projesi’nin
eşfinansman protokolü için imzalar atıldı.

P
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roje başvuru sahibi Tokat
Orman İşletme Müdürlüğü’nün yürüteceği projeye, Tokat İl Özel
İdaresi
tarafından
sağlanacak eşfinansmana ilaveten Tokat
Belediye Başkanlığı
tarafından sağlanacak eşfinansman
protokolünü içeren
18 Haziran 2020
tarihindeki
imza
törenine
Yönetim
Kurulu Üyemiz Tokat
Valisi Dr. Ozan Balcı ile
Tokat Belediye Başkanı
Av. Eyüp Eroğlu ve Orman
İşletme Müdürü Mehmet Sandalcı katıldı.

Protokol imza töreninde konuşan Sayın Vali Dr. Ozan Balcı,
Tokat’a hep birlikte çok güzel bir yaşam alanı kazandırılacağını söyledi.
120 dönüm alanda 3 milyon liralık
yatırım ile GıjGıj’ın
tekrar eski haline
kavuşturulacağını
kaydeden Vali Dr.
Ozan Balcı, “Tokat’ımıza ve Tokatlı vatandaşlarımıza çocuk
ve kuş sesleriyle ailelerin dinginlikle, hoşça vakit geçirebilecekleri, doğa
ve tabiatla buluşacakları,
huzur ve güvenli bir alan kazandırıyoruz.
w w w.ok a.org.tr
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Şehir Ormanı içerisinde yer alacak mescit, bay,
bayan ve engelli WC, kır kahvesi, kır lokantası,
bebek bakım odası, bulaşık ünitesi, macera parkı, ahşap çocuk oyun alanı, kamelya, yaya gezinti
yolları, otopark, yağmur barınağı olacak. Projeye
destek veren ve emeği geçen Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Orman Genel Müdürlüğümüze, Tokat
Belediyemize, İl Özel İdaremize ve Orta Karadeniz
Kalkınma Ajansına teşekkür ediyorum.” dedi.
Reşadiye ilçesindeki Zinav Gölü ve kanyonu-

nun da OKA destekli proje ile turizme kazandırılacağını ifade eden Vali Dr. Ozan Balcı, “Doğa adına
güzel çalışmalar yapıyoruz. Tokat’ımızın buralara
ihtiyacı vardı. Tokatlı hemşehrilerimize hayırlı ve
uğurlu olsun.” diye konuştu.
İmza törenine Vali Dr. Ozan Balcı ve Belediye
Başkanı Eyüp ERoğlu’nun yanı sıra TOGÜ Rektörü
Prof. Dr. Bünyamin Şahin, İl Genel Meclis Başkanı
Erol Duyum, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu
ile protokol mensupları katıldı.

OKA Yatırım Destek Ofisleri

10 Yaşında
25 Haziran 2010 tarihli
Yönetim Kurulu kararıyla
Ajansımız bünyesinde kurulan
Amasya, Çorum, Samsun,
Tokat Yatırım Destek Ofisleri,
kuruldukları günden beridir
illerde yatırım, tanıtım
faaliyetlerimizin başrol
oyuncusu olarak hizmet
vermektedir.

1

0 yıldır Bölge’de iş ve yatırım ortamının
nabzını tutan Yatırım Destek Ofislerimiz,
Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri
Yönetmeliğinde tanımlanan görev ve yetkileri
kapsamında illerin iş ve yatırım ortamına ilişkin
analiz, rapor ve strateji çalışmalarını yapmakta,
iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmekte, yatırımcılara bilgi sağlayıp ve
onları yönlendirmekte, iş ve yatırım ortamının
geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yapmakta, yatırımları
izlemekte, ilin iş ve yatırım ortamını tanıtarak
ile yatırımcı çekmekte, devlet yardımlarına ilişkin olarak, mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri
yapmakta, yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri
ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve
merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere Ajans
yönetim kurulu adına takip ve koordine etmekte ayrıca bilgilendirme ve raporlama çalışmaları
yapmaktadır.

Bu kapsamda Ajansın merkez çalışma birimleri ile koordineli olarak Bölge’ye değer katan birçok projenin yürütülmesini ve hayata geçmesini
de sağlayan OKA Yatırım Destek Ofisleri tarafından 2020 yılının ilk 5 aylık döneminde yatırımlarla ilgili 90 başvuru, 130 teşvik başvuru/destek/
kapama işlemi takip edilmiş; 30’ün üzerinde
firmaya dış ticaret merkezi danışmanlık desteği
verilmiştir. Ayrıca 113 toplantı ve kurum ziyareti
gerçekleştiren Yatırım Destek Ofisleri 142 etkinliğe katılım sağlayıp, 381 teknik destek ve iş birliği
faaliyeti yürüterek, 87 adet bilgi notu ve rapor
hazırlamıştır.
TR83 Bölgesine yönelik yatırımlar için her
zaman hizmet alınabilecek etkili birer irtibat
noktası konumundaki Amasya, Çorum, Samsun,
Tokat Yatırım Destek Ofisleri ile www.investamasya.com, www.investcorum.com, www.investsamsun.com, www.investtokat.com siteleri
üzerinden iletişim kurulabilmektedir.
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Haziran Ayı Yönetim
Kurulu Toplantısı

Samsun’da Gerçekleştirildi
Gerçekleştirildi
2

12

Ajansımız 2020 yılı Haziran ayı Yönetim Kurulu Toplantısı
30 Haziran 2020 tarihinde Samsun’da gerçekleştirildi.

020 Yılı Yönetim Kurulu Başkanımız Çorum
Valisi Mustafa Çiftçi’nin başkanlığında ve
Samsun Valisi Dr. Zülkif Dağlı’nın ev
sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, Amasya Valisi Mustafa
Masatlı’nın yanı sıra Yönetim
Kurulu Üyeleri Samsun Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekili Nihat
Soğuk, Amasya Belediye Başkanı Mehmet
Sarı, Amasya İl Genel
Meclis Başkanı Zeki
Erarslan, Çorum İl
Genel Meclis Başkanı
Osman Günay, Amasya TSO Başkanı Murat
Kırlangıç, Samsun TSO
Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, Tokat TSO Başkanı Dr.
Ali Çelik, Genel Sekreter Vekilimiz İbrahim Ethem Şahin ve Ajans

temsilcilerimiz katıldı.
Toplantı öncesinde Sayın Valilerimiz, emekliye ayrılan Kurucu Genel Sekreterimiz Sayın Mevlut Özen’e hizmetlerinden
ötürü teşekkürlerini ileterek,
Teşekkür Belgesi ve hediye takdiminde bulundu.
COVID-19 salgın süreci
dolayısı ile ertelenen
Veda Töreninde Sayın Özen de görev
süresi boyunca gösterdikleri destek ve
katkılarından dolayı
tüm Yönetim Kurulu
Üyelerine ve çalışma
arkadaşlarına şükranlarını sundu.
Toplantı, açılış konuşmalarının ardından gündem maddelerinin görüşülmesi ile sona erdi.
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TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği
Çalıştayı Düzenlendi
Ajansımız ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) iş birliğinde,
9 Temmuz 2020 tarihinde “TR83 Bölgesi Kaynak Verimliliği
Çalıştayı” çevrimiçi olarak düzenlendi.

O
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MÜ Rektör Danışmanı Prof. Dr. Yüksel Ardalı’nın moderatörlüğünde gerçekleştirilen
çalıştaya Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali
Cengiz, Genel Sekreter Vekilimiz İbrahim Ethem
Şahin, Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu
(TURKONFED) Başkanı Orhan Turan, SAMPA Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Üstündağ, Orta Karadeniz Sanayi ve İş Dünyası Federasyonu (ORKASİFED)
Başkanı Bahri Uğurlu, Samsun Sanayici ve İş İnsanları Derneği (SAMSİAD) Başkanı İsmail Okutgen,
Samsun İş Kadınları Derneği (SAMİKAD) Başkanı
Münevver Uğurlu, Genç Girişimciler Kurulu Başkanı/RESMAN Yönetim Kurulu Üyesi Kerem Tüfekçi,
çok sayıda iş insanı ve akademisyen katıldı.
Çalıştayın açılış konuşmasında Genel Sekreter
Vekilimiz İ. Ethem Şahin “Yüksel Ardalı Hocamızla
birlikte kaynak verimliliği kapsamında saha taraması yaparak kendi bölgemizin durumunu, ihti-

yaçlarını ve burada yapılabilecekleri tespit ettik
ve bu doğrultuda çalışmalar yürütüyoruz. Kaynak
verimliliği dendiğinde malzeme ve enerji yeterliliği
anlaşılıyor ama biz bunun ötesinde düşünüyoruz.
Sürecin iyileştirilmesinin yanı sıra insan kaynağı,
finansal kaynak gibi tüm kaynaklarla ilgileniyoruz.
Çalışmalarımızın sonunda ise işletmelerden ve Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerinden elde ettiğimiz çıktılara göre, ilerleyen dönemdeki mali destek
programlarımızı şekillendirmek istiyoruz. Destek
araçlarımızı duruma göre yeniden kurgulamak istiyoruz.“ dedi.
Dijital dönüşüm ve kaynak verimliliği konularında eğitim ihtiyacı olan işletmeler için 1 Temmuz
2020 tarihi itibarıyla başvuruya açılan teknik destek
programımızdan da bahseden Sayın Şahin, “Çok
güzel ihtiyaçlara deva olmayı umuyoruz. Amacımız
işletmelerin önünü açacak eğitim ve danışma hiz-
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meti verebilmek.” şeklinde konuştu.
Genel Sekreter Vekili İ. Ethem Şahin çalıştayın düzenlenmesinde emeği
geçenlere teşekkür ederek başarılı geçmesini diledi ve desteklerinden ötürü
OMÜ’ye teşekkür etti.
Pandemi nedeniyle dünyanın zor bir
süreçten geçtiğini hatırlatan Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Ali Cengiz ise “Bu
nedenle de dijital ortam oldukça önem
kazandı. Üniversite olarak ise bu süreci
çok başarılı geçirdik. Türkiye’de çevrimiçi iletişimi ilk başlatan ve en iyi yöneten
Üniversite olduğumuzu belirtmek istiyorum. Öğrencilerimizden aldığımız geri dönüşler
de bu sonucu gösteriyor. Kaynaklarımızı verimli kullanarak örgün öğretim seviyesinde uzaktan eğitim
yürüttük.” değerlendirmesinde bulunarak, ihtiyaçların sınırsız, kaynakların sınırlı olduğunu kaydetti
ve “Bu nedenle bir optimizasyon sorunu var. Bunun
çözümü de kaynak verimliğidir. Konunun istatistik
tarafıyla ilgili fazlasıyla çalışmalar yaptık. Öncelikle
temel olarak hammadde, enerji ve su kaynaklarının
verimliliğini belirleyecek daha sonra da verimliliğin
miktarını ölçerek verimliliği etkileyen faktörleri ortaya kayacağız.” diye konuştu.
OMÜ’nün kaynaklarını verimli kullanmada oldukça özenli davrandığının altını çizen Prof. Dr.
Mehmet Ali Cengiz, çalıştayın Samsun’un ve Karadeniz Bölgesinin gelişimine ışık tutacak sonuçlar
doğuracağına olan inancını dile getirdi.
ORKASİFED Başkanı Bahri Uğurlu, SAMSİAD
Başkanı İsmail Okutgen ve SAMİKAD Başkanı Münevver Uğurlu da başında bulundukları kurumların
kaynak verimliliği ile ilgili faaliyetleri hakkında bilgi
vererek çalıştayın hayırlara vesile olmasını diledi.
Enerji verimliliği konusunda uzman olduğunu
ifade eden TURKONFED Başkanı Orhan Turan da şu
şekilde konuştu: “Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat
Bölgesini kapsayan TR83 Bölgesi, aynı zamanda
TURKONFED’in üye konfederasyonlarından. Çalıştayın üretirken ve tüketirken verimlilik mottosunun,
TURKOFED’in üretim ekonomisi üzerine verimlilik
ve değer yaratma mottosuyla örtüştüğünü mutlulukla söyleyebilirim. Her alanda kaynaklarımızı verimli kullanmalıyız. Hammaddeden enerjiye, insan
kaynağından finansmana kadar tüm üretim zincirini harekete geçirmeden ülkemizin sürdürülebilir
kalkınması ve rekabet gücünün önünde bir duvarla
karşılaşırız. Bu nedenle, kaynakların doğru bir strateji belirlenerek kullanılmasını sağlayacak ve tüm
paydaşları sürece dâhil edecek bir verimlilik seferberliği başlatılması gerekiyor.”

SAMPA’nın üretim ve kaynak verimliliği ile ilgili paylaşımda bulunan SAMPA Yönetim Kurulu
Başkanı Bülent Üstündağ, “Kaynak verimliliğini
çok önemsiyoruz. Firmamızda çevre yönetim
sistemini 10 yıldır sürdürerek sürekli iyileşme
anlayışıyla da takip eden bir yönetim anlayışımız var. Ayrıca tüm kaynaklarının kullanımını
optimum seviyede takip etmek ve elde edilen
verilerle iyileşmesini sağlayabilen sistemimiz
var. Atık sisteminde ihtiyaç duyulan tüm verileri
de bu sistemden alıyoruz. Bir sonraki aşamada
ise kullanılan hammaddelerin daha tehlikesiz
olanını bulmak için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını desteğiyle Ar-Ge faaliyetleri yürütüyoruz.”
dedi.
Kauçuk ve plastiği daha az kullanmak ve
kullanılanı da yeniden sistem içine katmak için
de çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Üstündağ “Ambalaj atığının azalması için de geri dönüşümlü kasa kullanımını arttırdık. Bu sayede
ormanlarımız karton ihtiyacı için kesilmesinin
önüne geçmiş olduk.” şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından Rektör Danışmanı
ve OMÜ’de başlatılan Sıfır Atık Projesinin yürütücüsü Prof. Dr. Yüksel Ardalı “TR83 Bölgesinde
Kaynak Verimliliği Çalışmaları” konulu sunumunu yaptı. Prof. Dr. Ardalı, bu konuda dünyanın
ve Türkiye’nin yürüttüğü faaliyetleri açıklayarak
Samsun, Amasya, Çorum ve Tokat illerini kapsayan TR83 Bölgesinde yapılanları ve yapılması
gerekenleri özetledi.
Kaynakların, kapasitenin ve yaşam döngüsünün boşa harcanmaması gerektiğini vurgulayan
Prof. Dr. Yüksel Ardalı “TR83 Bölgesinde kaynak
verimliliğiyle ilgili bir kereliğine değil, planlı ve
programlı bir şekilde devamlılığı olan çalışmalar
yürütmek istiyoruz. Bu sürece de tüm toplumu,
çevreyi ve ekonomiyi dâhil edeceğiz.“ dedi.
Çalıştay, genel değerlendirme ve anket çalışmasıyla sona erdi.
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Uygulamalı İhracat
Danışmanlığı Çalışmaları

Hız Kesmeden Devam Ediyor
Ajansımız, Katma Değerli Üretim ve İhracat Sonuç Odaklı
Programı çalışmaları kapsamında yürütülen, İhracat Danışmanlık
Desteğinin ikinci çalışma dönemi tamamlandı.

H
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aziran ayı boyunca yürütülen çalışma döneminde COVID-19 salgın sürecinden dolayı
firmalar ilk kez yerlerinde ziyaret edilerek,
ilk dönemde video konferanslarda edinilen bilgiler
yüz yüze tanışma, gerçek ortamda iş akışlarını izleyebilme, fiziksel koşulları gözlemleyebilme şeklinde tecrübe edildi.
Sürekliliği olan ihracat pazarına girmek, bir yol
haritası oluşturmak için firmanın mevcut durumunun
anlaşılması, gerçek piyasa koşullarına göre firmanın
ve ürünün ihracattaki yerinin ne olduğunun, ne seviyede kaldığının bilinmesi gerekir. Bu doğrultuda ikinci çalışma döneminde ihracata konu olacak ürünlerin

daha yakından tanınması ve gerçekçi piyasa koşullarında değerlendirilmesi amacıyla firmaların mevcut
durumlarında ihracat yapabilmeye ne kadar hazır
olduklarını değerlendiren çalışmalar yapıldı.
Çalışmalar, özellikle çok çeşitli ürün gamına sahip tarım makinesi ve gıda ürünü firmalarının ilk
etapta hangi ürün ile ihracat pazarına gireceklerini
belirleyemediklerini gösterdi. İhracat pazarında rol
oynayacak ürün gruplarını tespit etmede bilgi eksikleri olduğu gözlemlenen firmalar ile görüşülerek
hangi ürün ya da ürünlerin ihracat pazarına hazırlanması gerektiğine karar verildi. Bu sayede gelecek çalışma döneminde yapılacak olan “İhracatta
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Pazar Araştırması” ve “Rakip Analizi” gibi raporlar
daha etkin olarak hazırlanabilecek.
Ek olarak ihracata hazır olmak ve kısa sürede
ihracat hedefinin gerçekleştirilmesi için ürün ve
firma tanıtım materyalleri oldukça önemlidir. Bu
ayki çalışmaların diğer konusu olan firmaların dijital ortamdaki varlıkları kapsamındaki incelemeler,
firmaların büyük bir kısmında web sayfasında sorunlar olduğunu açığa çıkardı. Sadece 3 firmanın
web sayfası ihracat için gerekli koşulların büyük bir
kısmını sağlayacak durumdadır. Bunun dışındaki
firmaların web sayfalarının ve dijital kataloglarının
iyileştirmeye ihtiyacı bulunmaktadır.
Firmaların çoğunluğunun en az 1 adet sosyal
medya hesabı bulunmaktadır. Bu hesapların ihracatı geliştirme ve tanıtım amaçlı kullanılması bakımından 2 firma haricinde zayıf olduğu görüldü.

leri ve sosyal medya hesaplarında olması gerekenler konusunda firmalar bilgilendirildi.
Bütünsel anlamda İhracat Danışmanlık Desteği
ikinci çalışma döneminde sürekliliği olan bir ihracat yol haritasının çıkarılması için temel parametre
çalışmaları tamamlanmış oldu. İhracata konu ürün
ya da ürün grupları belirlenerek, hızlı bir pazarlama
sürecine girmek için görünürlük ve dijital ortamda
var olma konularında iyileştirme çalışmaları yapıldı.

Ürün Konumlandırma ve Yeterlilik
Değerlendirildi
Firma ziyaretlerinde, ihracat yapılması hedeflenen ürünlerle ilgili olarak “Mevcut durumda hemen
ihracat yapabilir mi yapılamaz mı?” değerlendirmeleri yapılarak, ihracat alt yapısının yeterlilik düzeyi
tespit edildi. Böylelikle işletmelerin ihracata bakışı
konusunda makro bir fotoğraf çekilmiş oldu.
İncelemelerde parametre olarak; sektördeki genel ithalat-ihracat hacmi, firmanın hacmi, ürünlerin
bulunduğu sektörde olması gereken sertifikaların
varlığı, işletmenin fiziksel koşulları, işletmenin dijital ortamdaki koşulları, işletmedeki iş akışı dinamikleri ve aktif rakiplerdeki işleyişler ele alındı.

SWOT (GZFT) Analizi Yapıldı
İkinci çalışma döneminde tamamlanan diğer
faaliyet firmaların SWOT analizinin yapılması oldu.
Firmaların güçlü yönleri, zayıf yönleri, fırsatları ve
tehditleri ortaya konularak, ihracat açısından güçlü-zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler belirlendi.
Firmaların ihracatını geliştirebilmek için sürekliliği olan en uygun sistemin belirlenmesi, danışmanın firma yapısını en iyi şekilde tanımlayıp yorumlayabilmesi hedeflenen SWOT analizleri, firma
temsilcileri ile birlikte değerlendirildi.

Dijital Mecralar Değerlendirildi
Bu dönemin bir faaliyeti de firmaların web sayfaları ile dijital varlıklarının ihracat açısından incelenmesiydi. Bu kapsamda dijital ve basılı tanıtım
materyallerinin ihracat açısından yeterlilikleri değerlendirildi.
Sosyal medya hesapları mercek altına alınarak,
ne şekilde kullanıldıkları incelendi. İhracatı geliştirmek için sosyal medya hesaplarının kullanım şekil-
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COVID-19 Salgınının Bölgemizdeki
Etkileri Çalışması Yayımlandı
Küresel düzeyde etkili olan COVID-19 salgınının il ve bölge düzeyindeki etkilerinin
belirlenmesi, gerek ulusal politika geliştirme sürecine katkı sağlamak, gerekse
kalkınma ajanslarının salgın dönemi sonrasında yürütmesi gereken faaliyetlere altlık
olması açısından önemli görülmektedir. Bu doğrultuda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
tarafından ülke genelinde salgının il ve bölge düzeyindeki etkilerinin doğru bir
şekilde ortaya konulması için çalışma başlatılmıştır.

HAZIRLANAN RAPOR
KAPSAMINDA ÖNE ÇIKAN
BIRKAÇ TESPIT

K
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alkınma Ajanslarının da çalışmaya dâhil edilmesiyle Ajansımız Planlama, Programlama
ve Koordinasyon Birimi tarafından Yatırım
Destek Ofislerinin de katkılarıyla Haziran ayı boyunca salgının TR83 Bölgesi illeri üzerindeki etkisini
tespit etmeye yönelik kurum, kuruluş ve işletmeler
ile görüşmeler gerçekleştirilmiş, ülke düzeyindeki
salgının sektörel etkileri ile ilgili yapılan akademik
çalışmalar ile meslek örgütleri, ihracatçı birlikleri
gibi kurumlar tarafından yapılan diğer araştırmalardan faydalanılarak “COVID-19 Salgınının Bölgemizdeki Etkileri” çalışması hazırlanmıştır.
Çalışma sonuçları bölge bazında sunulmuş olup
iller ile ilgili birbirinden farklılaşan tespit ve önerileri de içermektedir.

• Bölgemizde konaklama, yiyecek; turizm ve havayolu taşımacılığı bu süreçte
en fazla etkilenen sektörlerin başında gelmektedir.
• Kayıt dışı üretim yapan işletmeler kısa
çalışma ödeneği vb. desteklerden yararlanamamıştır. Bu durum salgın sonrasında
kayıtlı ekonomik faaliyet göstermeyi teşvik edici bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır.
• TR83 Bölgesi’nde salgın sürecinde
mevsimlik işçilerin sayısında artış olmuş,
gerekli sağlık önlemleri alınarak tarımsal
faaliyetlere devam edilmiştir.
• Salgın ile birlikte özellikle medikal
ürünlerde yazılım destekli uzaktan erişimle kullanılabilecek cihazların geliştirilmesi
önem kazanmıştır.
• Yeni dönemde taşımacılıkta bölgemizin demiryolunu daha fazla kullanılma
ihtimali önemli bir fırsat olarak görülmektedir.
Çalışmanın tamamına www.oka.
org.tr kurumsal web sitesinde https://
www.oka.org.tr/dokumanflipbook/covid-19-salgininin-tr83-bolgesi-uzerindeki-ekonomik-ve-sosyal-etkileri/1099 bağlantısı üzerinden
ulaşılabilmektedir.
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OKA Destekli

“Mesleğimi Keşfediyorum”
Projesi Tamamlandı
Ajansımızın 2019 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
kapsamında desteklenen, Bafra İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yürütülen
“Mesleğimi Keşfediyorum” projesi tamamlandı. Bütçesi 167.604 TL olan proje kapsamında,
2018 yılında hizmete girmiş ve öğrencilere ve öğretmenlere kodlama, robotik, 3D Tasarım
ve üretim eğitimleri vermeyi sürdürmekte olan Bafra Kodlama Merkezi (KodlaBafra)
binasına “Merkezi Bilişim Meslek Atölyesi ve Uzaktan Eğitim Sınıfı” kuruldu.
geleceğin teknolojisine hâkim gençler
yetiştirmek, sanayimizin teknik uzman
ihtiyacının azaltılmasını sağlamak, bölgemizdeki işsizlik oranının azaltılması,
bölgemizdeki istihdam imkânlarının artırılması, bölgemizdeki işletmelerin iş hacimlerinin büyümesine katkı sağlamak,
ülke ekonomisine katkı sağlamak, ülkemizin ve bölge insanının refah düzeyinin
yükseltilmesi ve ülkemizin kalkınmasını
sağlamak hedeflenmektedir.

UZAKTAN EĞITIM SINIFI
MERKEZI BILIŞIM MESLEK ATÖLYESI
Merkezi Bilişim Meslek Atölyesi; 25 Bilgisayar,
30 Robotik Set, Renkli Yazıcı, 3D Yazıcı, Drone, Hareketli Kamera, Elektronik ve Lehim Setlerinden oluşuyor. Bu atölye ile yeni dönemde öğrencilere ve
öğretmenlere Yazılım, Robotik, Fotoğraf ve Video
düzenleme eğitimleri verilecek.
Atölyede yetişecek öğrencilerin aldıkları mesleki eğitimle potansiyellerini ve mesleklerini keşfetmelerini, geleceğin mesleklerine yetişmiş insan
gücü oluşturmasını, ülkemizin sanayi ve teknoloji
alanında görev alacak uzman personeller ve ara
elemanlar olarak yetişmesini, gelecekte oluşacak
yeni iş alanlarına hazır olmasını sağlamak amaçlanırken; milli teknolojinin üretilmesine katkı sağlamak, ülkemizdeki patentli proje sayısını artırmak,

Geçtiğimiz eğitim öğretim yılında
Mart ayından itibaren görülmeye başlanan Koronavirüs salgını nedeni ile uzaktan eğitime geçildi. Uzaktan eğitim döneminde
beliren ihtiyaca göre projede Bafra Kodlama Merkezi binasında Uzaktan Eğitim Sınıfı da yapılmasına
karar verildi. Uzaktan Eğitim Sınıfında örgün eğitim
döneminde de öğretmenler tarafından öğrencilerin derslerine destek olması amacıyla videolar çekilecek; ayrıca verilen eğitimlerin daha fazla kişiye
ulaşması sağlanacak. Bu amaçla Uzaktan Eğitim
Sınıfı için Aydınlatma, Sabit Kamera, Doküman Kamera, Mikrofon, Yeşil fon perde alındı.
Atölyelerin kurulumuyla 7 aylık sürecin ardından tamamlanan “Mesleğimi Keşfediyorum” Projesi
ile Bafra Kodlama Merkezi yeni dönemde yenilenen yapısıyla hizmet vermeye devam edecek.
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GÖRÜLMEYE DEĞER BIR TABIAT HARIKASI:

İncesu Kanyonu

Y
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ları var.
ozgat'ın Aydıncık ilçeÇorum'un Ortaköy İlçesi,
sine bağlı Kazankaya
Kanyonda ayrıca Kybele
İncesu Köyü'nde yer alan
köyünden başlayıp
Kabartması olduğu belirtiİncesu köyüne kadar uzanan
len tanrıça kabartması yer
İncesu Kanyonu Çorum’da
yaklaşık 12 kilometre uzunalıyor. Kabartma, İncesu Ködoğa turizmi deyince ilk akla yüne yaklaşık 1 km. uzaklıkluğundaki Kanyon, Çorum’da
İncesu Kanyonu, Yozgat’ta ise
ta, suyun aktığı yöne doğru
gelen yerlerden biri.
Kazankaya Kanyonu olarak
sol tarafta kayalar üzerinde,
adlandırılıyor.
ırmak yatağından 1,5 metre
yükseklikte bir tanrıça kaKöylüler tarafından Uzunbartmasıdır. Bir niş içerisine yapılmış olan tanrıça,
geçit ismi de verilen Kanyon’un oluşumu, Yeşiönünden akan Çekerek nehrine ve karşısındaki
lırmak’ın önemli bir kolu olan Çekerek Nehri’nin
yüksek kayalar üzerinde yer alan kaleye bakıyor. Bir
(Antik dönemdeki ismi Skylax) Alan Dağları ve
taht üzerinde oturduğu düşünülen tanrıça, sol elinMalbelen Tepesi’ni aşındırmasıyla yüzyıllar sürmüş.
de bir aslan yavrusu tutuyor.
Kanyon’da her iki yamacı çevreleyen dik ve sarp kayalıklar eşsiz bir doğal güzellikle dikkati çekerken,
İncesu kanyonundaki Kybele Kabartması, Anayer yer ormanlık alanlara rastlamak da mümkün.
dolu’da Hellenistik Çağa tarihlenen Kybele kabartmalarının en büyüğü olarak anılıyor.
TARIHI KALINTILARIYLA ZIYARETÇILERINI
Kabartmanın bulunduğu alan Pontus krallığıKENDISINE HAYRAN BIRAKIYOR
nın sınırları içerisinde kalıyor. Tanrıçanın bulunduİncesu Kanyonu, hem doğal güzelliği hem de
ğu alanın tam karşısında bir Akropol (en önemli
içerisindeki tarihi kalıntılarıyla ziyaretçilerini kendiyapılarının bulunduğu alan) tespit edilmiş. 1100
sine hayran bırakıyor. Genişliği 40-60 metre arasınmetre yükseklikteki Akropolde, bu alanla bağlantılı
da değişen kanyonun her iki yanında yükselen kaolduğu düşünülen ve kayalar içine oyulmuş yaklayalar üzerinde Hellenistik Döneme (M.Ö. 2.yüzyıl)
şık 300 metre uzunluğunda toplam 468 merdivenle
tarihlenen duvar kalıntıları, halk tarafından mağara
inilebilen bir yapı bulunuyor.
olarak adlandırılan merdiven basamaklı su sarnıçw w w.ok a.org.tr
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DOYUMSUZ BIR DOĞA SEYRIYLE
YÜRÜYÜŞ KEYFI SUNUYOR
Kanyonda Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
(OKA) 2010 yılı Küçük Ölçekli Altyapı Geliştirme
Kültürel, Turistik Değerleri ve Ekolojik Dengeleri
Koruma ve İyileştirme Mali Destek Programı desteğiyle, Çorum İl Özel İdaresi’nin başvuru sahibi olduğu “İncesu Kanyonu Turizmini Geliştirme Projesi”
kapsamında yapılan 1700 metre uzunluğunda bir
yürüyüş platformu bulunuyor. Türkiye’nin en uzunu olarak inşa edilen platformun taş düşme riski
taşıyan 900 metrelik bölümüne çelik kafes tel örgülerden ve taşıyıcılardan oluşan koruyucu bariyerler
yapılmıştır.
Kayalıklara inşa edilen yürüyüş parkuru, ziyaretçilere doyumsuz bir doğa seyri sunarken, yürüyüşün sonunda Kibele kabartmasına ulaştırıyor.
Doğaseverler için güzel vakit geçirebilecekleri
alternatif bir alan olarak İncesu Kanyonu, trekking, su akışının yoğun olduğu
dönemlerde rafting sporları için elverişli
bir bölgedir. Kanyonun tek girişi ve çıkışı
vardır. Bu özelliği ile heyecan ve adrenalin
tutkunları için ideal diyebiliriz.
Kanyon, amatör olta balıkçılığı ve doğa
yürüyüşü gibi fırsatlar da sunuyor. Yaklaşık 2 kilometre uzunluğundaki yürüyüş
yolunda yürürken kanyonun etkileyici atmosferine kapılıp gideceğinizden, zamanın nasıl geçtiğini anlayamayabilirsiniz.

Kanyona, Ortaköy İlçesini Amasya’nın Göynücek
İlçesi'ne bağlayan yol güzergâhından 3 kilometre
gidip sağa dönerek ve 6 kilometre daha giderek
ulaşabilirsiniz.
Bölgede “Kültür ve Doğa Turizmi Ekseninde
Şehirlerin Markalaşması Sonuç Odaklı Programı”
kapsamında çalışmalar yürüten Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), İncesu Kanyonu için hazırlattığı Türkçe ve İngilizce tanıtım filmlerini geçtiğimiz
hafta yayımladı.
Ajansın Youtube Kanalında ve sosyal medya
hesaplarında yayımlanan tanıtım filmleri kanyonu
keşfetmek için iyi bir başlangıç olabilir.
İncesu Kanyonu Tanıtım Filmi:
https://youtu.be/9fCRmIYU_Uk
OKA Youtube Kanalı:
www.youtube.com/channel/UCZW9qV5CO0ohgZJ7r8HSuag/featured
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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
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okaorgtr
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Çorum TSO Binası Karakeçili Mah. Fuar Cad. No: 2 Kat: 1 Çorum
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