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BAFRA TSO 2 MÝLYON EURO DEÐERÝNDE AB PROJESÝNE ÝMZA ATTI

Bafra Ticaret Sanayi Odasý (TSO) ve
Bafra ilçe Belediyesi 'Bafra Ýþ Geliþtirme
ve Ýhracatý destekleme merkezi (Bafra ÝþGem) projesi' kapsamýnda olan 2 Milyon
Euro deðerinde AB projesine imza attý.
Bafra Ticaret Sanayi Odasýnda
gerçekleþen proje Ýmza töreninde bir
konuþma yapan GLOFONE Ar-Ge proje
Eðitim danýþmanlýk proje koordinatörü
Kadir Bülent Teber,” Bu gün burada
Bafra bölgemiz için önemli bir adýmý
sizlerle paylaþmak üzere toplanmýþ
bulunuyoruz. Bafra'mýz Anadolu'nun en
verimli topraklarýndandýr. Lakin
Çalýþkan insanlarý ve kendine has
dinamikleri ile hak ettiði yerin çok
gerisindedir. Bizler el birliði ile kurmuþ
olduðumuz Bafra Organize Sanayi
Bölgesi ile bu dinamiklerimizi harekete
geçirmeyi ve tarýmý ile adým adým
büyüyen sanayisi ile bölgemizi hak ettiði
konuma getirmek için çalýþýyoruz. Tarým
ürünlerinin çeþitliliði ve özverili
insanlarý ile Bafra'mýz biz inanýyoruz ki
bu süreci kendi lehinde en iyi þekilde
kullanacaktýr. Biliyorsunuz Türkiye ile
Avrupa Birliði mali iþbirliði süreci
2007–2013 döneminde Katýlým Öncesi
Yardým Aracý (IPA) kapsamýnda
yürütülecektir. Bu çerçevede Sanayi
Bakanlýðýmýzca “Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Operasyonel Programý BROP 2007–2009 kapsamýnda birinci
proje teklif çaðrýsýna çýkýlmýþtýr. Bu proje
teklif çaðrýsý þu 5 Tedbiri kapsamaktadýr;
Sanayi Altyapýsýnýn Geliþtirilmesi, ArGe, Ýnovasyon, Teknoloji ve BilgiÝletiþim Teknolojileri Altyapýsýnýn
Geliþtirilmesi, Turizm Altyapýsý,
Pazarlama ve Tanýtým Faaliyetlerinin
Ýyileþtirilmesi, Ýþletmelere Temel Bilgi
ve Danýþmanlýk Desteði Saðlanmasý,
Sanayi Alanýnda Ýþbirliðinin
Güçlendirilmesidir” dedi.
Bafra Ticaret Sanayi Odasý Baþkaný
Rýzvan Aksoy ise; “Bölgesel Rekabet
Edebilirlik Operasyonel Programýnýn

amacý Türk ekonomisinin rekabet
gücünü AB ekonomisi ile yakýnlaþtýrmak
ve bölgesel sosyo-ekonomik geliþmiþlik
farklarýný azaltmaktýr. Bu hedefleri
gerçekleþtirebilmek için BROP,
kaynaklarýný etkin ve katkýnýn en yüksek
seviyede olacaðý sýnýrlý sayýdaki bölge,
öncelik ve sektörler üzerine
yoðunlaþtýrmýþtýr. Ne mutlu bize ki biz de

bu programýn uygulama alaný içerisinde
yer alan ve yýldýzla gösterilen öncelikli
bölgelerden biriyiz. Bu Bafra'mýzý hak
ettiði geliþmiþliðe ulaþtýrmak için çok
önemli bir fýrsattýr. Bu baðlamda Bafra
olarak bir proje hazýrladýk; Bafra Ýþ
Geliþtirme (Bafra Ýþ-Gem) ve Ýhracatý
Destekleme Merkezi Projesinde, Öncelik
Ekseninin Baþlýðý Ýþletme
Kapasitelerinin Arttýrýlmasý ve
Giriþimciliðin Desteklenmesi,
Ýþletmelere Temel Bilgi ve Danýþmanlýk
Desteði Saðlanmasýdýr. Bafra Ýþ
Geliþtirme ve Ýhracatý Destekleme
Merkezi ile; bölgede özellikle yeni
iþletmeler olmak üzere KOBÝ'lerin
giriþimcilik kültür ve becerilerini ve
rekabet edebilirliklerini temel bilgi
destekleri ve danýþmanlýk hizmetleri

aracýlýðý ile iyileþtirmektir. Proje ile
bölgedeki KOBÝ'lerin; iþ hacimlerinin
arttýrýlmasý, iþletme kapasitelerinin
geliþtirilmesi, gelirlerinin yükseltilmesi
ve etkin bütçe yönetimlerinin
saðlanmasý, tanýtým eksikliklerinin
giderilmesi, ihracat potansiyellerinin
arttýrýlmasýna katký saðlanmasý ve
bölgede potansiyel giriþimcilerin
d e s t e k l e n m e s i
amaçlanmaktadýr. Projenin
uygulanacaðý yer, Bafra ilçe
sýnýrlarý içinde bulunan;
baþta Organize Sanayi
Bölgesi olmak üzere
KOBÝ'lerin bulunduðu tüm
y e r l e þ k e l e r, s ö z l e þ m e
makamýnýn sözleþmeyi
imzalamasýný takiben 36
aydýr. Projeden Bafra ilçe
sýnýrlarý içerisinde bulunan;
OSB mensubu KOBÝ'ler,
Ticaret ve Sanayi Odasý
mensubu baþta KOBÝ'ler
olmak üzere diðer tüm
iþletmeler, Hal mensubu
iþletmeler, tüm potansiyel
giriþimciler. Projemizin
faaliyete geçmesi ile birlikte
bir Ýþ geliþtirme Merkezimiz olacak” diye
konuþtu.
Aksoy,”Ýþ geliþtirme merkezimizde
Hukuk danýþmanlýðý faaliyetleri;
KOBÝ'lerin ihtiyaç duyduðu evraklarýn
hazýrlanmasý ve takibi iþ sözleþmeleri,
teknik þartnamelerin hukuki ekleri,
KOBÝ'lerin ihtiyaç duyduðu mevzuat ve
yasalarýn incelenmesi faaliyetleri olacak.
Ýþ geliþtirme faaliyetleri; Yeni iþ/sektör
raporlarý, bilgilendirme toplantýlarý
düzenlenmesi, yeni iþ kurma
danýþmanlýðý, talebe göre sektör
araþtýrmalarý, 6 aylýk “Bafra bölgesi
potansiyel sektörler ve ortalama iþ açýðý
raporlarý Türkiye ortalamasýna göre”,
desteklerin TÜBÝTAK, KOSGEB
baþvuru ve kullanýmý danýþmanlýðý yer

alacaktýr. Ýþ destek faaliyetleri; Piyasa
analizleri, 6 aylýk dönemler þeklinde
Bafra bölgesi iþ Analizi raporlarý, proje
danýþmanlýðý, kapasite geliþtirme
projelendirme/uygulama danýþmanlýðý,
kalite ve sertifikasyon danýþmanlýðý,
kurumsallaþma faaliyetleri için
danýþmanlýk, finans yönetimi
danýþmanlýðý, kurumsal destekler
T Ü B Ý TA K , K O S G E B v. b .
baþvuru/uygulama danýþmanlýðý. Ýhracat
destek faaliyetleri; Yurtdýþý piyasa
analizleri Eurozone, Rusya, Ukrayna, dýþ
ticaret danýþmanlýðý, tercümanlýk
hizmetleri, fuarlara katýlým ve fuar
liderliði, “TOBB yurtdýþý iþbirliði
çaðrýlarý tarama, kýymetlendirme ve
iþletmeleri bilgilendirme hizmetleri, Ýkili
görüþmeleri yürütme, yurtdýþý iletiþim
altyapýsý kurma(IP telefon), Küme
faaliyetleri; gýda kümesi oluþturma,
küme toplantýlarý düzenleyerek ikili
iliþkileri güçlendirme, firmalar arasý
görüþmeleri yürütme, 6 aylýk küme
faaliyet raporlarý oluþturma ve
Üniversite-sanayici- üretici linki
o l u þ t u r m a . We b D a n ý þ m a n l ý ð ý ;
K O B Ý ' l e r e ü c r e t s i z We b s i t e s i
hazýrlanmasý, KOBÝ'lere hazýrlanan web
sitelerinin her hafta güncellenmesi,
KOBÝ'lerin mail trafiklerinin kontrolü
olacak” þeklinde konuþtu.
Bafra Belediye Baþkan vekili ve Baþkan
Yardýmcýsý Fikri Düþünsel ise, “ Bafra
Organize Sanayi Bölgesi müteþebbis
heyeti olarak rekabetin yaþanmasý için
Sanayi Bakanlýðýnýn destekleyeceði
projede birlikte olmanýn mutluluðunu
yaþýyoruz. Bu Projenin iþ müteþebbisi
konusunda hayýrlý olacaðýný yaþýyoruz”
dedi.
Daha sonra Bafra Ticaret ve Sanayi Odasý
Baþkaný Rýzvan Aksoy, Bafra Belediye
Baþkan Vekili ve baþkan yardýmcýsý Fikri
Düþünsel 2 Milyon Euro deðerinde AB
projesine imza attý. Proje imza töreni
toplu fotoðraf çekimi ile sona erdi.

