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Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat 
illerinden oluşan bölgemizde başta 

kamu kurum ve kuruluşları olmak üzere 
yerel yönetimlerimiz, üniversitelerimiz, sivil 
toplum kuruluşları, özel sektör ve diğer ilgili 
aktörlerin birbirleriyle işbirliğini geliştirerek 
bölgemizin gelişmesini sağlamak amacıyla 
çeşitli çalışmalar yürüten Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (OKA) 2009 yılından bu 
yana aktif bir şekilde bölgesine hizmet 
etmektedir.

Ajans, çalışmalarında 2023’e kadar 
geçerli olan “Yeşilırmak Havzası Gelişim 
Projesi” (TR83 Bölge Planı)’nı esas alırken, 
çalışmalarını ve desteklerini bu planda 
yer alan Stratejik Amaçlar doğrultusunda 
bölgede etkin yatırım ve tanıtım 
mekanizmalarının kullanılabileceği, 
uluslararası, ulusal ve yerel aktörlerle 
işbirliği içinde olunabilecek, bölgenin 
kapasitesini ve rekabet gücünü geliştirecek 
alanlara yönlendirmektedir.

2017 yılında; Ajans araştırma, raporlama, 
bölge tanıtımı, iş birliği olanaklarının 
geliştirilmesi ile bölge kaynaklarını 
harekete geçirecek mali destek programları 
kapsamında proje teklif çağrısı, teknik 
destek ve güdümlü proje desteği ile 
Bölge Kalkınmasına önemli katkılarda 
bulunmuştur. 

2016 yılında ilan edilen proje teklif 
çağrısı kapsamında Amasya, Çorum, 
Samsun ve Tokat’tan sözleşmesi imzalanan 
projeler 2017 yılında devam etmiştir ve 
2018 yılı ortalarında tamamlanacaktır. 
Böylece amacının TR83 Bölgesinin kalkınma 
potansiyelini harekete geçirerek yerel 
yönetimlerin güçlendirilmesine, kentsel 
dokuların korunması, geliştirilmesi ve 
restorasyonu ile turizme yönelik kentsel 
altyapının iyileştirilmesine katkı sağlamak 
olan teklif çağrısı ile 17,2 milyon TL Ajans 
desteği ile beraber, bölgede 35,3 milyon 
TL’lik yatırım gerçekleştirilmiş olacaktır. 

Osman KAYMAK
Samsun Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
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2017 yılında ise, 2 adet yeni mali destek 
programının hazırlık çalışmaları yürütülmüş 
ve Aralık ayında ilan edilen programlar ile 
OSB’lerin elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, 
arıtma tesisi, yol gibi donatıları geliştirilmiş; 
laboratuar, eğitim tesisi, ihracat merkezi gibi 
ortak kullanım alanları oluşturulmuş olacaktır. 
Ayrıca turizm alanında doğal, kültürel ve tarihi 
değerlerin erişilebilirliği, bilinirliği artırılacak, 
bu değerlerin sürdürülebilirliği sağlanacaktır.

Yine 2017 yılında ilana çıkılan ve Doğu 
Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi 
Başkanlığı ile işbirliği içerisinde yürütülmekte 
olan Yeşil Yol Güzergâhındaki Kültür-Turizm 
ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali 
Destek Programı kapsamında bölgenin Kültür 
ve Turizm potansiyelini harekete geçirerek, 
bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya 
katkı sağlamak amaçlanmaktadır.

Sunduğu Teknik Destek Programı ile 
Ajans 2017 yılı boyunca 28 adet proje ile 
bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma 
açısından önem arz eden, ancak kurumsal 
kapasite eksikliği nedeniyle  hazırlık ve 
uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan 
çalışmalarına eğitim vermiş, program ve 
proje hazırlanmasına katkı sağlamış ve 
danışmanlık sağlamıştır. 

Aynı zamanda bölge planında öngörülen 
öncelikler doğrultusunda, üniversite, 
kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının ortaklıklarının teşvik edildiği 
özel nitelikli Güdümlü Proje Desteği 
kapsamında bölgeye “Amasya Yeşilırmak 
Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların 
Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli 
Gelişim”, “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam 
Eksenli Kalkınma”, “Buzağı Can Sütü”,  

“Tokat Tarihi Meydan Çarşısı’nın Turizm 
Cazibe Alanına Dönüştürülmesi” projelerini 
kazandırmıştır. 

Yürüttüğü finansal destek mekanizmaları 
ile yalnızca hibe veren bir kurum olmayıp, 
AB hibeleri ile Bölgeye yatırım çekilmesinde 
de katalizör görevini üstlenmiş olan Ajans, 
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programına sunduğu 8 milyon avro bütçeli 
Orta Karadeniz Bölgesi Rekabetçiliğinin 
Arttırılması Projesi’ni de 2017 yılında 
tamamlamış, ayrıca her biri 300 bin avro 
bütçeli Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kayıt 
Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 Projesi 
ve TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım 
Alanında Genç İstihdamının Artırılması 
Projesi’ni başarıyla sonuçlandırılmıştır.

Bu yıl, 4 ilimiz için de il sektörel 
eylem planları çalışmaları kapsamında 
Bölge illerimizdeki ilgili kurumların ve 
üniversitelerimizin ortak çalışmasıyla, ilgili 
paydaşların katıldığı çalışmalara devam 
edilmiştir ve bölgemize yatırım yapmak 
isteyen yerli ve yabancı yatırımcılara yatırım 
destek hizmetleri sunmak, çeşitli fuar ve 
etkinliklere katılım sağlamak, yatırımcı 
heyetlerini ağırlayarak yatırım ortamı ve 
destekler konusunda bilgilendirmek ve 
girişimcilik ekosistemi paydaşlarını bir 
araya getiren etkinlikler düzenlenmek gibi 
faaliyetler de sürdürülmüştür.

Bütün bu çalışmalar için başta değerli 
Yönetim Kurulu üyeleri olmak üzere, Genel 
Sekreter ve Ajans personelini 2017 yılında 
gerçekleştirdikleri başarılı çalışmalarından 
ötürü tebrik eder ve başarılarının artarak 
devam etmesini temenni ederim.
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I. GENEL BİLGİLER

T.C. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma 
Ajanslarının, Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Bakanlar Kurulu’na verdiği yetkiye 
dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan kararname ile kurulmuştur. Ajansımız, 
5449 sayılı Kanun’un genel gerekçesinde de belirtildiği gibi;

§	Yerel-bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi şekilde 
değerlendirip planlayabilecek,

§	Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla harekete 
geçirebilecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline 
dönüştürebilecek,

§	Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere 
bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek,

§	Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme işlevleri ile 
kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirecek ve

§	Hem ulusal hem de bölgesel/yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal 
göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve 
dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak şekilde tasarlanmış ve kamu-özel 
sektör anlayışına uygun bir yapıda kurulmuştur.

A. Misyon ve Vizyon

Vizyonumuz:

“Bölgesinde yerel dinamikleri harekete geçirerek sağlıklı ve sürdürülebilir kalkınmanın gerçekleştirilmesinde 
öncü, ulusal ve uluslararası platformlarda saygın, tanınır ve etkin çalışan bir Ajans olmaktır.”

Misyonumuz:

“Görev alanı olarak belirlenen Orta Karadeniz Bölgesinin ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda sağlıklı 
ve sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak için gereken plan, program ve araçlar ile faaliyetleri belirleyerek 
paydaşlarıyla birlikte başarıyla uygulayan, daima iyi ve katılımcı bir yönetişimle gelişen ve bölgesini geliştiren 
bir Ajans olmaktır.”

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Kamu kesimi ile birlikte özel kesimin, ulusal ekonominin gereklerine ve sosyal amaçlara uygun çalışmalarını 
sağlayacak iktisadi ve sosyal politikaları uygulama görevi Anayasa ile “Devlet”e verilmiştir. Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı, bu amaçla kurulmuş karma nitelikli ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olarak 5449 sayılı Kanun’un 
1’inci maddesi uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını TR83 Bölgesi’nde yerine getirmektedir.

Ajansın Kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, 
verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi 
temel ilke ve değerler OKA tarafından yürütülen tüm faaliyetler ile uygulanması öngörülen bütün program ve 
projelerde mutlaka gözetilmektedir.
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Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu Kanun’un 
beşinci maddesinde tanımlanan görev ve yetkiler şunlardır;

a. Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,

b. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda 
desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet 
Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek,

c.  Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin 
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak, 

d. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve 
programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek,

e. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,

f.  5449 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Ajansa tahsis edilen 
kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak,

g. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet 
gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı 
araştırmaları desteklemek,

h. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde 
tanıtımını yapmak veya yaptırmak,

i. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat 
işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek 
elden takip ve koordine etmek,

j.  Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, 
ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek,

k. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını 
yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak ve

l. Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve Ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet 
sitesi oluşturmaktır.

C. Ajansa İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı

Ajansımız, Genel Sekreterlik hizmetlerini yürütmek üzere kiralanmış olan Samsun Büyükşehir Belediyesine 
ait Kale mah. Cumhuriyet cad. No:8 İlkadım/SAMSUN adresinden Eylül 2017 itibariyle taşınmıştır. Ajans Genel 
Sekreterliği, 2017 yılı Eylül ayından itibaren “TR83 Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Arttırılması” BROP (Bölgesel 
Rekabet Edebilirlik Operasyonu) Projesi kapsamında inşa edilen, Ajansın tüm faaliyetlerini etkin bir şekilde yerine 
getirebileceği yeterli alana ve müştemilata sahip 3 katlı yeni hizmet binasında çalışmalarını sürdürmektedir.

Ajansımızın, yeni adresi: “Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi Yaşar Doğu Cad. No: 62 Tekkeköy/SAMSUN” 
olmuştur. 
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Hizmet binası, yaklaşık 7000 m² kapalı alan ve 1.800 m² çevre düzenlemesini içermektedir. Ajans hizmet 
binasında, Ajans çalışanlarının odalarının yanında 3 adet eğitim salonu, 2 adet toplantı salonu ve 250 kişilik 
konferans salonu yer almaktadır. Bu kapsamda, Ajans çalışanları için rahat bir çalışma ortamı tesis edilmiştir. 

Ayrıca, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde yatırım destek çalışmalarının sürdürüldüğü 4 adet 
Yatırım Destek Ofisi bulunmaktadır.  Amasya Yatırım Destek Ofisi’nde iki, Çorum Yatırım Destek Ofisi’nde üç, 
Samsun Yatırım Destek Ofisi’nde iki,  Tokat Yatırım Destek Ofisi’nde ise üç uzman görevlendirilmiştir.

2. Teşkilat Yapısı

Ajansın teşkilat yapısı 5449 sayılı Kanun’un 7’nci maddesinde belirtilmiştir. Buna göre; Ajans Kalkınma 
Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri’nden müteşekkildir. Aynı kanunun ilgili 
maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danışma organı ve Genel Sekreterlik icra 
organıdır. Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29’uncu maddesi gereğince 
Yönetim Kurulu’nun 12 Ağustos 2009 tarih ve 1 sayılı kararı ile oluşturulmuş ve Yönetim Kurulu’nun 28 Eylül 2010 
tarih ve 7 sayılı kararı ile son hali verilmiş olan teşkilat şeması aşağıdaki şekildedir. 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması 

Kalkınma Kurulu 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; bölgedeki 
kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında 
işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur ve Ajansın danışma organıdır.
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Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde belirtilmiştir. Bu madde 
hükümlerine göre Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir:

a. Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları 
temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek,

b. Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna 
önerilerde bulunmak,

c. Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak 
yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak ve

d. Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi 
yayımlamaktır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın karar organıdır. 5449 sayılı Kanun’un onuncu 
maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir 
belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları 
ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden 
oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı kurulmuş bulunması halinde, yönetim kurulunda yer 
alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Yönetim Kurulu’nun görev 
ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde açıkça belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Yönetim 
Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir;

a. Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nın onayına sunmak,

b. Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,

c. Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,

d. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,

e. Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na göndermek,

f. Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek,

g. Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile 
kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,

h. Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek ve

i. Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermektir.

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Valileri, Belediye 
Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları ile Ticaret ve Sanayi Odası Başkanlarından oluşmaktadır. Yönetim Kurulu’nun 
başkanı validir. 2017 yılında Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığını Samsun Valisi Osman 
Kaymak yürütmüştür. 2017 yılında Yönetim Kurulu her ay bir kere olmak üzere toplam 12 defa toplanmıştır. 
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Unvan Görevi İsim

YK Başkanı Samsun Valisi Osman Kaymak

YK Başkan Yardımcısı Tokat Valisi Ömer Toraman

Üye Amasya Valisi Osman Varol

Üye Çorum Valisi Necmeddin Kılıç

Üye Amasya Belediye Başkanı Cafer Özdemir

Üye Çorum Belediye Başkanı Muzaffer Külcü

Üye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz

Üye Tokat Belediye Başkanı Eyüp Eroğlu

Üye Amasya İl Genel Meclis Başkanı Mustafa Çıttır

Üye Çorum İl Genel Meclis Başkanı Halil İbrahim Kaya

Üye Tokat İl Genel Meclis Başkanı Adem Dizer

Üye Amasya TSO Başkanı Murat Kırlangıç

Üye Çorum TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal

Üye Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu

Üye Tokat TSO Başkanı Ahmet Arat

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri 
Genel Sekreterdir. Genel Sekreter Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur. Genel Sekreterliğe bağlı mevcut birimler 
şunlardır;

§	Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

§	Program Yönetim Birimi

§	İzleme ve Değerlendirme Birimi

§	İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimi

§	Yatırım Destek Ofisleri 

§	İç Denetçilik 

§	Hukuk Müşavirliği

Ajansın sunduğu hizmetler Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulmuş olan Planlama, Programlama 
ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi, İnsan Kaynakları ve Mali 
Hizmetler Birimi ve Yatırım Destek Ofisleri tarafından gerçekleştirilmektedir. İç Denetçilik ve Hukuk Müşavirliği 
de ilgili konularda faaliyetler gerçekleştirmektedir.
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Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini 
hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve 
sektörel temelde plan ve programlar hazırlanması ile yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite 
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Program Yönetim Birimi Program Yönetim Birimi, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 
tarafından hazırlanan bölgesel programların yönetiminden sorumlu birimdir. Birim, tüm destekler kapsamında, 
başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri 
ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur.

İzleme ve Değerlendirme Birimi 

İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen 
projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması 
hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin 
düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle hibe programı çerçevesinde desteklenen projelerin 
uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, hibe yararlanıcısının sorunları ve ihtiyaçları ile 
yakından ilgilenir. 

İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Birimi 

Ajansın tüm birimlerinin faaliyetlerinin etkin, sürekli ve problemsiz bir şekilde yürütülebilmesi ile idari, 
mali işler ve destek hizmetleri kapsamındaki faaliyetlerin eksiksiz ve mevzuata uygun olarak gerçekleştirilmesi 
İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler Biriminin sorumluluğundadır. 

Yatırım Destek Ofisleri 

Ajans bünyesinde Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinde olmak üzere dört adet Yatırım Destek Ofisi 
(YDO) bulunmaktadır. 

İç Denetçilik 

İç denetçi, nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek ve risk 
yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı 
olmakla sorumludur.

Hukuk Müşavirliği

Ajans bünyesinde, 31.01.2012 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile Hukuk Müşaviri görevlendirilmiştir. Hukuk 
Müşaviri Ajansın taraf olduğu davalarda ve İcra takiplerinde Ajansı temsil etmek, Yönetim Kurulu veya Genel 
Sekreterlik makamı ve diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak vaka 
ve işlemler hakkında görüş bildirmek gibi faaliyetleri yerine getirir. 

3. Bilgi Yönetimi ve Teknolojik Kaynaklar

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansında, hizmete ilişkin iş ve işlemler yerine getirilirken yönetim ve üretim 
hayatında birçok kolaylıklar sunan bilişim teknolojilerinden en etkin biçimde faydalanılmaya çalışılmakta olup 
Ajans Genel Sekreterlik hizmet binasında, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofisleri’nde bilgi 
sistemleri yazılım ve donanım altyapıları tamamlanmıştır.  
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İnternet Erişimi

Ajans Genel Sekreterlik hizmet binasında 2 adet fiziki sunucu bulunmaktadır. 

Ajans Genel Sekreterlik hizmet binasındaki ve Samsun Yatırım Destek Ofisi’ndeki kullanıcılar, web sunucu 
üzerinde ftp ve elektronik posta sunucu yayın hizmetleri ile VOIP teknoloji sierişimi 50 Mbps’lık limitsiz Metro 
bağlantısı ile gerçekleşmektedir.

Yatırım Destek Ofislerinin internete erişimleri ise aşağıdaki tabloda verilmektedir:

Tablo 1: YDO İnternet Erişimleri

Amasya Yatırım Destek Ofisi 20 Mbps’lık limitsiz ADSL

Çorum Yatırım Destek Ofisi 12 Mbps’lık limitsiz ADSL

Tokat Yatırım Destek Ofisi 20 Mbps’lık limitsiz ADSL

Bilişim Altyapısı

Ajans Genel Sekreterlik hizmet binasının yanı sıra Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek 
Ofislerinde de bilişim teknolojilerinden etkin biçimde faydalanılmaya çalışılmaktadır. Yatırım Destek Ofisleri ile 
Virtual Private Network (Sanal Özel Ağ) bağlantısı, Ajans internet sitesi yayını, elektronik posta hizmeti, güncel 
virüs koruma servisi, güvenlik duvarı, ağ yazıcıları, ağ yönetimi ve yedekleme gibi hizmetler düzenli ve sürekli 
olarak yerine getirilmektedir.  

Güvenlik

Güncel virüs koruma servisi, güvenlik duvarı gibi hizmetler aşağıdaki yazılımlar ile geçekleştirilmektedir.
§	Fortigate Firewall Network İnternet ve Güvenlik Cihazı

§	FortiAnalyzer Firewall Yönetim Yazılımı ve Log Sistemi

§	70 kullanıcılı Eset Endpoint Antivirus programı

Diğer Yazılımlar 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nda bilişim teknolojilerinden etkin biçimde faydalanılmaya yönelik 
kullanılan yazılımlardan bir kısmı şöyledir:

§	45 kullanıcılı Microsoft Windows 8 işletim sistemi lisans paketi.

§	50 kullanıcılı Microsoft Office Plus 2007 yazılım paketi, 

§	Bütçe ve Muhasebe Programı (Kalkınma Ajansları Bütçe Muhasebe Yönetmeliğine uygun, bütçe ve 
muhasebe modülleri ayrı, 5 kullanıcılı, sınırsız süre lisanslı, 1 yıllık ücretsiz teknik destek paketine sahip),

§	Ambar Ayniyat Programı (Taşınır Mal Yönetmeliğine uygun, kurumun tüm demirbaş ve sarf 
malzemelerinin takibini sağlayabilen, tek kullanıcılı, sınırsız süre lisanslı),

§	Hukuk Programı (3 kullanıcılı),

§	Personel Takip Programı (1 kullanıcılı),

§	Araç Takip Sistemi,
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§	İzleme Bilgi Sistemi,

§	Program Yönetim Birimi Bilgi İşlem Otomasyon Programı,

§	Doküman Yönetim Sistemi. 

§	Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS)

§	İcra Takip Programı

Web Sayfası

Ajans mevzuatı, faaliyetleri, yapılan araştırma ve raporlar, yürütülen etkinlikler ayrıca ulusal ve uluslararası 
kuruluşların uygun nitelikteki faaliyetleri ve etkinlikleri, haberler ve duyurular, ajans web sitesi olan www.oka.
org.tr adresinden düzenli olarak yayınlanmaktadır. Böylece Ajans internet sitesi güncel tutulmaktadır. 

Sosyal Medya

Paydaşların doğru bilgiye güncel bir şekilde ulaşabilmeleri amacıyla, Twitter ve Facebook sosyal medya 
hesapları aktif bir biçimde kullanılmaktadır. OKA personelinin dâhil olduğu ve haber niteliği taşıyan toplantı, 
eğitim, ziyaret, proje vb. etkinlikler, duyurular ajansın sosyal medya hesaplarından kamuoyuyla paylaşılmaktadır.  
Ayrıca söz konusu hesaplardan, Ajans’ın faaliyetleri, planlama çalışmaları, yararlanıcılarının mali destek 
programları kapsamındaki faaliyetleri hakkında bilgiler yayımlanmakta, sosyal medya kanalları planlama 
süreçlerinde katılım aracı olarak da kullanılmaktadır.

Medya Takibi ve Raporlaması

Ajans mali destek programları ve Ajans’ın isminin yer aldığı haberler, tanıtım faaliyetleri yazılı ve görsel 
medya ile internete yansımaları takip edilmekte, günlük taranarak, haftalık şeklinde derlenip TR83 Gündemi 
içerisinde paylaşılmakta ve arşivlenmektedir. 

Hizmet alımı ile gerçekleştirilen Medya Takibi ile Ajansın bu alanda yürüttüğü iletişim çalışmalarının 
etkinliği değerlendirilmektedir. Medya takibi ile elde edilen haber, bilgi ve gazete kupürleri Ajansın sosyal medya 
hesaplarında da kullanılmaktadır.

4. İnsan Kaynakları 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Politikası, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim Başlıklı 4’üncü Bölümünün 
Ajans Personelinin Nitelik, Statü ve Hakları başlıklı 18’inci maddesi ile 25 Temmuz 2006 tarih ve 26239 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği” esas alınarak Genel 
Sekreterlik tarafından belirlenen ve Yönetim Kuruluna sunularak 12.08.2009 tarihli 3 No’lu karar ile belirlenmiştir.

28.10.2010 tarihinde yürürlüğe giren Personel Yönergesine göre insan kaynakları rejimi ve politikasının 
temel amacı; Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için alanında uzmanlaşmış, 
ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin 
niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. Yönetim Kurulunun önderliğinde ve Genel 
Sekreter yönetiminde Ajansın, ortak çalışma kültürünü haiz, teknik kapasitesi, motivasyonu, sorumluluk 
bilinci ve güvenilirliği yüksek, bölgenin ihtiyaç duyduğu uzman ve destek personel ile teçhiz edilmesine özen 
gösterilmektedir.

http://www.oka.org.tr
http://www.oka.org.tr
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Ajans bünyesinde, 1 genel sekreter, 1 
hukuk müşaviri, 23 uzman ve 6 destek personeli 
istihdam edilmektedir.

Ajansın icra organı olan Genel Sekreterlik, 
Genel Sekreter ile birlikte toplam 31 kişi ile 
görev ve sorumluluklarını yerine getirmektedir. 
Ayrıca, hizmet alımı yolu ile santral, temizlik ve 
güvenlik/ofis hizmetlerini yürütmek üzere Genel 
Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinde toplam 
12 kişi istihdam edilmektedir. 

Tablo 2: Birim Personel Dağılımı

Birim Adı Personel Sayısı Mezuniyet Alanı

Genel Sekreterlik 1 Ziraat Mühendisliği

Hukuk Müşavirliği 1 Hukuk

Planlama, Programlama ve 
Koordinasyon Birimi 6

Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 

İktisat

Biyoloji Öğretmenliği

Endüstri Mühendisliği 

Şehir ve Bölge Planlama

Halkla İlişkiler ve Tanıtım

Program Yönetim Birimi 2
İşletme

İstatistik

İzleme ve Değerlendirme Birimi 5

Endüstri Mühendisliği 

Uluslararası İlişkiler (2)

Bilgisayar Mühendisliği

Ziraat Mühendisliği 

İnsan Kaynakları ve Mali Hizmetler 
Birimi 6

İşletme Mühendisliği

İşletme(2)

Maliye 

Jeoloji Mühendisliği

Kamu Yönetimi

Amasya Yatırım Destek Ofisi 2 İnşaat Mühendisliği(2)

Çorum Yatırım Destek Ofisi 3

Ziraat Mühendisliği

Sistem Mühendisliği 

Endüstri Mühendisliği

Samsun Yatırım Destek Ofisi 2
İşletme

Uluslararası İlişkiler 

Tokat Yatırım Destek Ofisi 3

Şehir ve Bölge Planlama

Gıda Mühendisliği

İktisat 
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Etkinlik ve Verimlilik

Personelin, Ajans faaliyetlerinde etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci 
içinde hareket ettiği görülmektedir. Bu amaçla; (araç ve taşınır bilgisayar kullanımı örneklerinde olduğu gibi) 
Ajans kaynaklarının kullanımında planlamaya gidilmekte ve minimum maliyet ile maksimum faydanın elde 
edilmesine çalışılmaktadır.

Diğer taraftan Ajansımızda etkinlik ve verimlilik sağlamak için Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
kullanılmaktadır. Böylelikle evrak yönetiminde zaman tasarrufuna gidilmekte ve fiziki arşiv tutulmaması 
sebebiyle mekân ve kâğıt kullanımı asgari düzeye indirilmektedir.

Personelin Yönetimi

İşe alımlarda Ajans, ihtiyaç duyduğu personeli başvurular arasındaki en nitelikli personel arasından 
yapmaktadır. Ancak Ajansın görev alanı ve faaliyetleri sebebiyle işe başlayan personelin eğitim alanıyla yaptığı 
iş her zaman bire bir örtüşememektedir. Bu durumun telafisi amacıyla kurum içi eğitim ve uyum faaliyetleri 
gerçekleştirilmektedir. Bu süreç sonunda personel, Ajansa ve görev alanına intibak etmektedir.

Personel yönetimi noktasında Ajansta bir sıkıntı yaşanmamakta, genelde bir arkadaşlık ve huzur ortamı 
bulunmakta, yeni işe başlayan personel arkadaşlık ortamına çabuk uyum sağlamaktadır. 

Katılımcılık

Ajans üst yönetimi ve çalışanlar arasında katılımcılık konusunda bir problem yaşanmadığı gibi Birim 
Başkanları, Genel Sekreter ve Yönetim Kurulu, personelin düşünce, görüş ve önerilerine açık bir tutum 
sergilemektedir.

Mevcut iş yükü dikkate alındığında Ajans personel sayısının son alımlarla birlikte yeterli olacağı 
değerlendirilmektedir. 

Eğitim Programı ve Takibi

Ajans personeli, görevlerinin gerektirdiği nitelik ve ihtiyaca uygun olarak belirlenen bir program dâhilinde 
yılda en az 10 gün süreyle hizmet içi eğitime tabi tutulmaktadır. Söz konusu eğitimlerin takibi amacıyla personel 
bazında eğitim envanteri oluşturulmaktadır. Personelin katılmış olduğu eğitimlere ilişkin göndermiş olduğu 
“Görev Dönüş Raporu” dikkate alınarak ilgili personelin eğitim envanterine işlenmektedir. Bu sayede her bir 
personelin yıl içinde almış olduğu eğitimler ve gün sayısı takip edilmekte, ayrıca edinilen bilgi ve tecrübeler 
diğer ajans personeli ile de paylaşılmaktadır.  Böylece Kurumsal Hafıza canlı tutulmaktadır. 

Ajans personeli 2017 yılı içerisinde başta Ajansımızın yararlanıcısı olduğu “TR83 Bölgesinin Rekabetçiliğinin 
Arttırılması” Projesi olmak üzere birçok kurumdan Ajans çalışmalarına faydalı olabilecek ve kurumsal kapasiteyi 
artırıcı eğitimlere katılmıştır. 

Eğitimlerle ilgili olarak ihtiyaç analizini doğru yapabilmek için 2017 yılı Kasım ayı içerisinde tüm Ajans 
personeline çalışmaları kapsamında ihtiyaç duyduğu eğitim talepleri sorulmuştur. Bu çalışmalar doğrultusunda 
2018 yılı için tüm personelin alacağı ortak eğitimler ve yine her personelin veya birimin kendi görev alanıyla ilgili 
ihtiyaç duyduğu eğitimler belirlenmiştir.

Ajans Personeli, yıl içerisinde toplam 265 gün eğitim almış olup, ortalama eğitim gün sayısı 13’ tür.
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Tablo 3: 2017 Eğitim Takvimi

2017 Eğitim Takvimi

Eğitim Adı Eğitim Süresi

İşletme Koçluğu 2 Gün

İş Planı ve Mentörlük 5 Gün

Ekolojik ve Kırsal Turizm 2 Gün

Endüstri 4.0 ve Dijitalleşme 1 Gün

Yatırım Teşvik Sistemi 1 Gün

İnovasyon Yönetimi 1 Gün

Adaptability to the Global Business Techniques in Changing Global Competitiveness Conditions 1 Gün

Sürdürülebilir Tedarik Zinciri Yönetimi 1 Gün

MS Project 2 Gün

Zeka Oyunları 1 Gün

FABLAB 3 Gün

Sosyal İnovasyon Ekosistemi Yaz Okulu 5 Gün

Horizon2020 TÜBİTAK 1 Gün

İletişim ve Sunum Teknikleri 2 Gün

Kalkınma Ajansları Desteklerine Yönelik Etki Analizi Çalışmaları Çalıştayı 2 Gün

Müze Yönetimi 4 Gün

Coğrafi Bilgi Sistemleri (ARCGIS)  13  Gün

AB Projeleri Eğitimi 2 Gün

“Social Innovation” VER3ERVET 4 Gün

Akıllı Şehirler 5 Gün

Kayıtdışı İstihdam Çalışması 4 Gün

KAYS proğramı Satınalma modülü çalışması 1 Gün

Bölgesel Ekonomik Kalkınma, Kayıtdışı Ekonomi 5 Gün

Birim ve Kurum Arşivleri,Ayıklama İmha Çalışmaları, Elektronik Belge Yönetim Sistemi 
(ETransfer) ve Standart Dosya Planı 2 Gün

Kalkınma Ajanslarına Yönelik Teşvik Sistemi Eğitim Programı 1 Gün

OKA Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2 Sendika Eğitimi 1 Gün

TÜBİTAK Tekstil Sektörü Temiz Üretim Eğitimi 1 Gün

TÜBİTAK Gıda Sektörü  Temiz Üretim Eğitimi 1 Gün
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II. AMAÇ VE HEDEFLER

A. Ajans’ın Amaç ve Hedefleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın temel amacı faaliyet alanı olarak belirlenen TR83 Düzey 2 Bölgesi’nin 
(Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) bütün yönleriyle kalkınmasını sağlamaktır. OKA, bu temel amacı gerçekleştirmek 
üzere bölgenin mevcut potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu potansiyeli artırmayı hedeflemektedir. Bölgede 
kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini artırmak, aralarında 
ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri geliştirmek, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve 
rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak Ajansın ana 
hedefleri içerisinde yer almaktadır.

B. Temel Politikalar ve Öncelikler

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı bölgesel programları ve bunlara uyumlu olarak geliştirilen destek 
mekanizmaları yoluyla bölge potansiyelinin harekete geçirilmesini hedeflemektedir. TR83 Bölge Planı olan 
Yeşilırmak Havza Gelişim Projesi doğrultusunda belirlenen stratejik amaçlar şöyledir: 

a. Etkin bir mekânsal organizasyon oluşturulması,

b. İnsan kaynaklarının ve toplumsal yapının geliştirilmesi,

c. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması ve dışa açılma,

d. Ekolojik dengelerin, çevrenin korunması ve durumunun iyileştirilmesi,

e. Kurumsal yapının güçlendirilmesi.

Bu doğrultuda, Ajans tahsis edilen kaynakların stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve 
verimli şekilde kullanılması ilkesine bağlı kalarak aşağıda sıralanan temel görev ve öncelikleri yerine getirmeye 
çalışmaktadır:

§	Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak faaliyetlerini sürdürmek, ulusal plan 
ve programlar çerçevesinde bölge plan ve programlarının oluşturulmasına etkin bir şekilde katkıda 
bulunmak ve bunların etkili bir biçimde uygulanmasını sağlayıcı proje ve faaliyetleri desteklemek,

§	TR83 Bölgesi’nde faaliyet gösteren aktörlerin kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesini desteklemek 
suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak,

§	Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış 
çerçevesinde; merkezi ve yerel yönetimler, özel sektör, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları ve 
uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesi ve bütün aktörler arasında hızlı, etkin ve sürekli bir 
iletişim sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak, 

§	İnsan odaklı bir gelişme ve iyi yönetişim anlayışına bağlı kalarak doğal ve kültürel varlıkların 
korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının sürdürülebilir bir çerçevede, etkili 
ve verimli şekilde kullanılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, bölgenin tanıtımı ve yatırım 
potansiyelinin promosyonuna, iç dinamikleri harekete geçirerek ortaklık ve işbirliğine dayalı, büyümeyi 
teşvik eden yatırım ve girişimleri destekleyen çalışmalar yapılarak istihdam ve rekabet gücünün 
artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermek, 
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§	Ajans tarafından yürütülecek bütün faaliyetlerde açıklık, adalet, tarafsızlık ve eşit muamele, toplumsal 
mutabakat ve katılımcılık, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik, 
öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak.

C. Temel Değerler ve Çalışma İlkeleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerinde ve projelerinde temel aldığı değer ve çalışma ilkeleri 
aşağıda sıralanmıştır;

§	Çözüm odaklılık

§	Etkinlik ve verimlilik

§	Bilimsellik ve yenilikçilik

§	Toplumsal sorumluluk

§	Çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık

§	Katılımcılık

§	Tarafsızlık

§	Güvenilirlik

§	Hesap verebilirlik

§	Açıklık ve mali saydamlık

§	Erişilebilirlik

§	Sürdürülebilirlik

§	Tutarlılık
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Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Stratejik Planı ajansın yasal görev ve sorumlulukları göz önüne alınarak 
ve katılımcılık mekanizmaları etkin bir şekilde kullanılarak 2013 yılında hazırlanmış ve 2014 yılı itibariyle 
uygulamaya konulmuştur. Stratejik Plan ajansın 2014-2018 yılları arası amaç ve hedeflerini ortaya koymuş ve 
bu amaç ve hedefler doğrultusunda yürütülecek faaliyetler performans göstergeleri de belirlenerek eylem 
planına dökülmüştür. Stratejik plan kapsamında ortaya konulan amaçlar TR83 Bölge Planı ile uyumlu bir şekilde 
belirlenmiştir. Bu amaçlar aşağıdaki gibidir:

Hazırlanmış olan 2014-2018 Stratejik Planın etkin ve etkili bir biçimde uygulanabilmesi için düzenli olarak takip 
edilmesi ve raporlanmasını gerçekleştirilmektedir. Planın etkin bir şekilde uygulanması için amaç ve hedeflerin altında 
belirlenmiş tüm performans göstergeleri için sorumlu birimler belirlenmiştir. Bu amaçla öncelikle eylem planında 
belirlenmiş olan faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin takip edilmesi amacıyla altı aylık olarak birimler tarafından yapılacak 
olan raporlama ile mevcut süreçte hangi eylemlerin ve performans göstergelerinin gerçekleştirildiğini açıklamak 
üzere stratejik plan izleme şablonu oluşturulmuştur. 
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

A.  Mali Bilgiler

2017 yılına ait Ajans Bütçesi’nin uygulama sonuçları, mali tablolara ilişkin açıklamalar ve sonuçlar aşağıdaki 
şekilde gerçekleşmiştir.

1.  Bütçe Uygulama Sonuçları

Kalkınma Bakanlığınca Merkezi Yönetim Bütçe Payına mahsuben aktarılması beklenen 2017 yılı transfer 
ödeneği 21.337.900,00 TL olup 2017 yılı itibariyle 21.113.523,00 TL Ajans hesaplarına aktarılmıştır. Yerel 
yönetimlerden Ajans’a aktarılması gereken 2017 yılı payları 9.716.538,21 TL’dir. 6552 sayılı Bazı Alacakların 
Yapılandırılması Hakkında Kanun ve mevzuatın verdiği yetkiler dahilinde yapılan çalışmalar sonucunda önceki 
yıllar gelirlerinden yapılan diğer tahsilatlarla birlikte yerel yönetimlerden toplam 6.786.444,28 TL tahsil edilmiştir. 
Ayrıca 3.567.961,11 TL’lik faaliyet geliri gerçekleşmiştir. 2017 yılında gerçekleşen toplam 31.467.928,39-TL gelire 
karşılık toplam 21.299.542,97 TL gider yapılmıştır. 

2.  Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar

2017 yılı itibariyle Genel Yönetim Hizmetleri için 7.556.940,55 TL, İzleme Değerlendirme ve Koordinasyon 
Hizmetleri için 142.543,22 TL Plan, Program ve Proje Hizmetleri için 63895,10 TL, Araştırma ve Geliştirme 
Hizmetleri için 346.477,73 TL, Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri için 1.085.787,41 TL, Proje ve Faaliyet Destekleme 
Hizmetleri için 12.103.898,96 TL harcama yapılmıştır.

Tablo 4: Gelir Bütçesi

GELİR ADI TAHMİN TUTARI TAHSİLÂT TUTARI

Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Paylar 21.337.900,00 21.113.523,00

İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 2.403.793,88 2.401.413,90

Belediyelerden Aktarılan Paylar 7.134.418,16 4.222.914,56

Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 178.326,17 162.115,82

Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar 450.000,00 28.334,93

Faaliyet Gelirleri 20.000,00 33.107,90

Alacaklardan Tahsilatlar 1.000.000,00 1.233.480,82

Diğer Gelirler 1.000.000,00 2.273.037,46

Ret ve İadeler (-) -100.000,00 0,00

  33.424.438,21 31.467.928,39
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Tablo 5: Gider Bütçesi

BÜTÇE TERTİBİ ADI ÖDENEK  
TUTARI 

KULLANILAN 
ÖDENEK 
TUTARI

KALAN 
ÖDENEK  
TUTARI

GENEL HİZMETLER 19.646.223,35 9.195.644,01 10.450.579,34

GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 14.336.223,35 7.556.940,55 6.779.282,80

İZLEME DEĞERLENDİRME ve 
KOORDİNASYON HİZMETLERİ 785.000,00 142.543,22 642.456,78

PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ 525.000,00 63.895,10 461.104,90

ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 1.460.000,00 346.477.,73 1.113.522,27

TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 2.540.000,00 1.085.787,41 1.454.212,59

PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 43.940.040,00 12.103.898,96 31.836.141,04

PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ 43.137.000,00 11.741.954,80 31.395.045,20

FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ 803.040,00 361.944,16 441.095,84

3. Mali Denetim Sonuçları  

2017 yılı faaliyet raporu hazırlık sürecinde 2017 yılı mali denetimi sonuçlanmadığı için 01.01.2016-
31.12.2016 hesap dönemi Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği 10.madde ve devamı hükümleri gereğince 
yapılan bağımsız dış denetim sonuçlarına özet olarak yer verilmiştir. 

Bütçe Gerçekleşmeleri ve Mali Tablolar, İşlemlerin Mevzuata Uygunluğu ve İç Kontrol Sistemi başlıklarında 
yapılan inceleme, bağımsız denetim ilke, usul ve esasları ile genel kabul görmüş denetim ilke ve kurallarına 
uygun olarak gerçekleştirilmiştir. Denetim sonucunda hazırlanan Bağımsız Dış Denetim Raporu, Ajans Yönetim 
Kurulu’na, İçişleri Bakanlığı’na ve Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir. 

B. Performans Bilgileri

1. Proje ve Faaliyet Bilgileri

a) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri

Araştırma, Analiz ve Programlama 

Bölgesel Rekabetçilik Raporu 

Bölgenin rekabetçilik altyapısını inceleyen ve saha çalışmalarıyla desteklenen bir rapor çalışmasıdır. 
Çalışmanın oluşturulmasında öncelikle masa başı çalışma yürütülmüş, bölgesel ve il düzeyinde sektörel veriler 
temin edilerek bölgenin mevcut durumu ortaya konmuştur.
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Ardından saha anketleri yoluyla bölgenin rekabetçiliğine etki eden faktörler belirlenmiştir. Saha çalışmaları 
her ilde düzenlenen rekabetçilik çalıştayları ile desteklenmiştir. Raporda rekabetçiliğin geliştirilmesi için politika 
düzeyinde müdahale alanları, program düzeyinde müdahele alanları ve teşvik düzeyinde müdahele alanları 
ortaya konulmuştur. 

Akıllı Şehir Stratejisi

Samsun Akıllı şehir stratejisi (Smart city-Samsun) kapsamında enerji, sağlık, ulaşım, iletişim ve kamu 
hizmetleri alanında Samsun’un akıllı sistemlere geçmesi yönünde uzun vadeli stratejisini ve kısa vadeli 
hedeflerini belirlemek ve en fazla etkiyi yaratacak olan az sayıdaki belirli sistemlere öncelik verecek şekilde 
yatırım yapmak hedeflenmiştir. Bu doğrultuda Samsun akıllı şehir stratejisi, yol haritası ve proje önerileri ile 
birlikte oluşturulmuştur.

İş Akışı ve İş Yükü Analizi 

Orta Karadeniz kalkınma ajansı kurumsal birimlerinin iş akışlarını ve iş yüklerini tespit etmek amacıyla 
yürütülen bu çalışma OKAREKAP projesi kapsamında istihdam edilen İK uzmanı tarafından yürütülmüştür. 
Çalışma kapsamında öncelikle mevzuat çerçevesinde ajans birimlerinin rolleri ve görevleri tanımlanmış, ajansın 
mevcut işleri ve iş yükü personel ile birebir görüşmeler yoluyla tespit edilmiş,mevzuat ve mevcut durum 
arasındaki boşluk belirlenmiş, ajansın yapılanmasına ilişkin tespitler ve bunun iyileştirilmesine yönelik öneriler 
ortaya konmuştur.  Çalışmanın sonuçları İngilizce olarak raporlanmıştır. 

TR83 Bölgesi Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen AB Hibeli “TR83 Bölgesinin Rekabet Edebilirliğinin 
Arttırılması Projesi” Teknik Yardım Bileşeni kapsamında, tüm dünyada artık Bölgesel İnovasyon Stratejilerinin 
yerini alan Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi hazırlanmıştır. 

Proje kapsamında oluşturulan TR83 Bölgesi Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi bölgenin değerlerinin ve önemli 
varlıklarının gözden geçirilmesi ve mevcut faydalanma düzeyinin belirlenmesi, niş sektörlerin ve İş kümelerinin 
gözden geçirilerek bu sayede  “katma-değer”  üreten/potansiyeli olan KOBİ’lerin takip altına alınması, daha 
geleneksel alt-sektörleri de içerecek şekilde illerin ihtiyaçları ile dengeli olarak bölgesel ekonominin rekabetçi 
alanlarını daha da güçlendirmek üzere yönetişim mekanizmalarının oluşturulması hedefiyle oluşturulmuştur. 

Tüm bu çalışmaların sonunda ortaya çıkacak olan; Ana sektörler, Gelişmekte olan alt sektörler, Kümeler, 
Akıllı Şehir ile ilgili bağlantılı alanlar, Turizm ve Yavaş Şehir Potansiyeli ve Algısı, Girişimcilik durumu ve potansiyeli, 
Üniversitelerin rolü, Bölgede halihazırda gelişim göstermekte olan lojistik ve yazılım gibi tüm alanları ilgilendiren 
ortak alanlar ile ilgili bulgular ortaya konularak Akıllı Uzmanlaşma stratejisi aşağıdaki alt başlıkları kapsayacak 
şekilde şekillenmiştir. 

Kurumsal Plan 

OKA’nın önümüzdeki yıllarda kurumsal olarak yöneleceği alanları belirlemek ve kurumsal öncelikleri 
saptamak adına Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı kurumsal planı oluşturulmuştur.Bu çalışma alt stratejileri 
içerecek şekilde tasarlanmış olup, bölgesel insan kaynakları stratejisi, girişimci stratejisi, yenilik stratejisi, yatırım 
stratejisi gibi müdahele alanlarında bulgular ve öneriler ortaya koymaktadır. 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği Analizi 

Kamu-üniversite sanayi işbirliği konusunda var olan potansiyelin teknoloji ve inovasyona dönüştürülmesi 
konusunda OKA ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi işbirliğinde 23 Ağustos 2017 tarihinde bir toplantı düzenlenmiştir.
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Bölgemizde kamu, üniversite ve sanayi işbirliği 
(KÜSİ) çalışmalarının mevcut durumu ve geliştirilmesine 
yönelik modellerin oluşturulması amacıyla düzenlenen 
toplantı; üniversite, OKA, Samsun Teknopark ve kamu 
temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilmiştir.  Kamu 
üniversite sanayi işbirliğinin artırılması için sanayi 
kuruluşlarının üretim odaklı yönetimden bilgi odaklı 
yönetim yapısına geçiş ve kurumlar içinde AR-GE 
ve inovasyon kültürlerinin oluşturulması gerekliliği 
vurgulanmış, KÜSİ çalışmalarının temel sacayaklarının 
AR-GE ve teknolojik girişimcilik olduğuna işaret 
edilmiştir.

OSB İhtiyaç Analizi 

TR83 Bölgesi’nde yer alan organize sanayi bölgelerinin ihtiyaç ve sorunlarının tespit edilmesi amacıyla 
detaylı bir saha gerçekleştirilmiş ve u saha çalışmanın sonuçları raporlanmıştır. Öncelikle OSB’lere özel hususları 
içerecek şekilde bir anket tasarlanmış, bu anket OSB yönetimleri ile birebir görüşmeler yoluyla yapılmıştır. 
Çalışmanın sonucunda organize sanayi bölgelerinin altyapı, üstyapı, hizmet, güvenlik gibi alanlarda ihtiyaçları 
saptanmıştır. 

Samsun Mekânsal Öngörü ve Önerileri Çalışması

ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Bölümü tarafından 2016-2017 akademik yılı boyunca yürütülen planlama 
ve tasarım çalışmasının ilk ayağı olan1/150.000 ölçekli mekânsal stratejik planlama çalışmasının son ürünlerinin 
ajansa sunumu yapılmış, ajansın görüş ve önerileri alınmıştır.Samsun Mekânsal Öngörü ve Önerileri Raporu 9 
çalışma grubunun ürettiği kentsel/bölgesel stratejileri özetleyen ve YHGP Bölgesel Gelişme Ana Planı ışığında 
değerlendiren bir doküman olarak yazılmaya Kasım 2017’de başlanmıştır. Bu çalışmanın amacı, Samsun’un 
gelecek 30 yıl içinde gireceği mekânsal değişim/gelişimi sürecini yönetmek ve yönlendirmekte başvurulabilecek 
yardımcı bir doküman ortaya koymaktır.

İşbirliği, Koordinasyon 

AGORADA+ 2017

28 / 29.09.2017 tarihlerinde İzmir’de Agorada+ (Eko Verimlilik için Endüstri 4.0) Toplantısına katılım 
sağlanmıştır. Toplantı sonunda EURADA Başkan Yardımcılığı görevini de sürdüren Ajansımız Genel Sekreteri 
Mevlut ÖZEN, kapanış konuşmasını gerçekleştirmiştir. 

AR-GE İşbirlikleri Zirvesi

3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde İstanbul’da T.C. Kalkınma Bakanlığı ile T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
himayelerinde gerçekleştirilen AR-GE İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı’nda Ajansımız, stant katılımcısı olarak yer 
almıştır. Ajansımız tarafından hazırlanan Bölgesel İnovasyon Stratejisi, BROP Projesi kapsamında hazırlanan 
Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ve yine BROP Projesi kapsamında Eylül ayında yapılması planlanan Yatırımcı Fuarı 
kapsamında bilgilendirmeler yapılmıştır. Birçok Kalkınma Ajansı’nın yer aldığı etkinlikte ilgili kamu kurumları, 
üniversiteler ve özel sektörden firmalar da yer almıştır. Standımızda Samsun Teknopark, Tokat Teknopark, Çorum 
Teknokent ve OMÜ yetkilileri de AR-GE alanında yapılan çalışmalarını katılımcılara aktarmıştır. Kalkınma Bakanlığı 
Müsteşarı Sayın Cüneyt DÜZYOL, standımızı ziyaret ederek çalışmalarımız hakkında bilgi edinmiştir. 
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OMÜ TTO-OKA Proje Ortaklığı  

OMÜ TTO yetkilisi Onur YAVUZ ile kendi hazırlama aşamasında oldukları BROP II Projesi hakkında görüş 
alışverişinde bulunulmuştur.IPA-2 kapsamında Samsun Teknopark A.Ş. tarafından sunulan projeye ortak olunmuş 
ve ortaklık ile ilgili belgeler hazırlanarak gönderilmiştir. 

Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı (Ryop) İhtiyaç Analizi Toplantısı 

30 Mart 2017 tarihinde Samsun’da Ajans toplantı salonunda Rekabetçilik ve Yenilik Operasyonel Programı 
(RYOP) İhtiyaç Analizi Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıya Ajansımız çalışanlarının yanı sıra; Samsun 
Teknokent, OMÜ TTO, Tokat Teknopark, GOÜ TTO, Çorum Teknokent ve Amasya Üniversitesi’nden yetkililer yer 
almıştır. Ajansımız tarafından toplantının ilk kısmında tarafımızca yürütülen “TR83 Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin 
Arttırılması” BROP Projesi süreçleri RYOP (2014-2020) destek alanları ve son olarak 3-5 Mayıs 2017 tarihlerinde 
Ajansımızın da stant katılımcısı olarak yer aldığı Uluslararası Ar-Ge İşbirlikleri Zirvesi ve Fuarı hakkında bilgiler 
verilmiştir. 

Samsun İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu Üyeleri ile Toplantı

13.11.2017 tarihinde Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantıya Orta 
Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mevlüt Özen, Samsun Valiliği Yerel Eşitlik Birimi Sorumlusu Hicran 
Karadoğan Kınık, El Veren İnsan Derneği (ELVİNDER) Başkanı Yeşim Gürsoy, Samsun İş Kadınları Derneği YK 
Başkanı Münevver Uğurlu, Samsun Soroptimist Kulübü Başkanı Perizat Yeşildal, Hanımlar Yardımlaşma Kültür 
Derneği YK Üyesi Yasemin Atalay ve OKA yetkilileri katıldı.

Toplantıda, OKA Genel Sekreteri Mevlüt Özen önümüzdeki dönemlerde odaklanacakları projelerle ilgili genel 
bilgi paylaşımında ve ortak konu başlıklarının uygulanabilirliğine dair önerilerde bulundu. Ayrıca işbirliği içerisinde 
yapılabilecek birçok çalışma olduğunu, OKA olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getirmiştir. 

Kapasite Geliştirme 

Sınır Ötesi İşbirliği Programı 

Samsun İl Tarım, Gıda ve Hayvancılık İl Müdürlüğü Proje Uzmanlarına Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği 
Programı 2014 / 2020 bilgi paylaşımında bulunulmuştur. Karadeniz Sınır Ötesi İşbirliği 2014 / 2020 Programı 
Proje Hazırlama Çalıştayına katılım sağlanmış, kalkınma ajansımızca 2013 / 2015 yılları arasında uygulanan BI-
NET projesinin uygulamaları sunulmuştur.

Yerel STK’lar Hibe Programı 

Yerel STK’lar Hibe Programı kapsamında SAMİKAD’ın başvuru sahibi olduğu projenin yazımı ve ortaklığı: 
Toplam bütçesi 1.750.000 Avro olan hibe programının amacı STK’ların kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, 
lobicilik ve savunuculuk faaliyetlerinin desteklenmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesidir. Yazılan projenin 
bütçesi 60 bin Euro olup projenin geçmesi halinde %90’u hibe olacaktır. 2018 yılı içerisinde değerlendirmesi 
gerçekleştirilecektir. Yazılan projenin adı “Bridge to Future: Participatory Management for Business women” 
(Geleceğe Köprü: İş Kadınları için Katılımcı Yönetim) dir. Projenin genel amacı; aktif karar verme süreçlerinin 
iyileştirilmesiyle, Samsun’daki iş dünyası ortamının geliştirilmesine katkıda bulunmaktır. Ayrıca Samsun’daki 
“iş dünyasında kadın” orta vadeli gelişim faaliyet planı oluşturmaktır. Bu süreçte, ilgili derneklerin de kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. 
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KOBİ Atölye

OKAREKAP projesi kapsamında Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta 2017 Nisan-Mayıs aylarında KOBİ 
Atölye ismi altında eğitim çalışmaları düzenlenmiştir. Aşağıda yer verilen temalarda düzenlenen eğitimlere 
toplam 208 işletme katılmıştır. 

§	Turizm Destinasyonları için Tanıtım ve Pazarlama Yöntemleri

§	İK Operasyonlarının Optimizasyonu

§	KOBİ’ler İçin Büyüme Senaryoları

§	Kurumsal Yönetim

§	Yaratıcı Düşünce ve Fikir Üretme 

§	Endüstrinin Dijitalleşmesi; Endüstri 4.0

§	Mentorluk/ Koçluk ve Liderlik

§	Yeşil Ekonomi ve Sürdürülebilirlik

§	Dijital Dönüşümle Değişen Üretim Süreçleri ve Yeni İş Modelleri

§	Geleneksel ve Yenilikçi Pazarlama Yaklaşımı (B2C / E-pazarlama / Sosyal Medya pazarlaması vs.)   

§	Değişen küresel rekabet şartlarına uymak için küresel iş yapma teknikleri

§	Yenilikçi fikir ve projelerin finansmanı

§	Yeşil ekonomi ve sürdürülebilirlik

§	Yalın üretim  

§	Dış Ticaret ve Fonlanması

§	Uluslararası Pazar Araştırması

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın hizmet verdiği alandaki kuruluşların kapasitelerinin artırılması 
amacıyla yaptığı çalışmalardan biri Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleridir. 2017 yılında Samsun-OKA yeni hizmet 
binasında Kamu Hastaneleri Birliği üyesi doktor, hemşire ve sağlık personellerine Proje Döngüsü Yönetimi 
eğitimi verilmiştir. Eğitimler ilçeden gelen talep üzerine Amasya-Taşova Gençlik Merkezi’nde ilçede ikamet 
eden öğretmenlere verilen Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi verilmiştir. Katılımcıları eğitim sürecine birebir dâhil 
ederek verilen 2 günlük eğitimlerde; İhtiyaç Analizi, Problem Ağacı, Mantıksal Çerçeve, Bütçe, İnsan Kaynağı, 
Riskler Varsayımlar, Fon Kaynakları, Kalkınma Ajansı Destekleri konuları işlenmiştir.

EURADA Başkan Yardımcılığı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA), 20 Nisan 2010 tarihinden itibaren Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği 
(EURADA)’ya üyeliğini sürdürmektedir. Merkezi Brüksel’de yer alan EURADA’nın toplantı ve faaliyetlerine Orta 
Karadeniz Kalkınma Ajansı, Genel Sekreter ve uzman düzeyinde katılım sağlayarak bölgesel kalkınma konusunda 
uluslar arası işbirlikleri tesis etmekte, bilgi ve tecrübe paylaşımı yapmaktadır. Halen Avrupa genelinden 65 üyesi 
bulunan EURADA’da ülkemizden 13 üye kalkınma ajansı ve kalkınma birliği yer almaktadır. OKA, 2012-2014 ve 
2014-2017 dönemlerinde, farklı Avrupa ülkelerinden kalkınma ajansları ile birlikte EURADA Yönetim Kurulu’nda 
ülkemizi temsil etmiştir.
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15 / 16 Mayıs 2017 tarihlerinde Brüksel’de gerçekleştirilen EURADA Genel Kurul Toplantısında 22 üyenin yer 
aldığı Yönetim Kurulu’na OKA yeniden ve 3. defa seçilmiştir. 2017-2020 yılı için oluşturulan Yönetim Kurulu’nda 
Türkiye’den OKA ile beraber İZKA (İzmir Kalkınma Ajansı), İSTKA (İstanbul Kalkınma Ajansı) ve Karacadağ 
Kalkınma Ajansı yer alacaktadır. Ayrıca, 9 üyeden oluşan EURADA İcra Komitesi’nde OKA Genel Sekreteri Mevlut 
ÖZEN, 2017-2020 döneminde görev yapmak üzere EURADA’nın İcra Komitesi Başkan Yardımcılığı görevine oy 
birliği ile seçilmiştir. 

Tanıtım ve Yatırım Destek 

Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali

Karadeniz’de doğanın zenginliğinin, otların çeşitliliğinin 
ve bu otlarla pişirilen yemeklerin tanıtılarak hem unutulmamasını 
aynı zamanda gelecek kuşaklara aktarılabilmesini sağlamak 
amacıyla bu yıl Üçüncü Samsun Yöresel Ot Yemekleri Festivali 
17-20 Mayıs 2017 tarihlerinde Samsun ilinde düzenlenmiştir. 
2017 yılı için festivalin amacı, sağlıklı ve doğal beslenmenin 
öneminin giderek arttığı dönemde, otları tanıyıp bilenler ile 
tanımak isteyenlerin buluşmasını sağlamak olarak belirlenmiştir.

Festival Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Samsun ve Çevresi Turizm Alanı 
Altyapı Hizmet Birliği, Samsun Turizmciler Derneği tarafından 
düzenlenmiştir. Samsun İş Kadınları Derneği ve Sürmeli Köyü 
Derneği SÜRDER faaliyetlere destek vermişlerdir. Festival 
komitesi; organizasyonun yürütülmesi, teknik alt yapısının 
hazırlanması ve kaynak kullanımından sorumlu olmuştur.

Festivalde Sürmeli ve Yörükler Köylerinde Ot Toplama 
Yarışmaları ile doğada çocukların ve gençlerin resim yapma 
etkinliği, fotoğraf çekme, yemek yarışması, canlı mutfaklar, 
gurmeler ile söyleşi ve stantların yer aldığı festival alanı 
çeşitliliklerinde etkinlikler düzenlenmiştir. Kalkınma Ajansımız 
organizasyon komitesinde yer almıştır ve uzmanlarımız görev 
üstlenmiştir. 

Riyad Turizm Fuarı

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’da 7-10 Nisan tarihleri 
arasında düzenlenen ve Bölgemiz adına önem taşıyan turizm 
fuarı son derece başarılı geçmiştir. Riyad’da gerçekleştirilen 
turizm fuarında Samsun başta olmak üzere Bölge turizmimiz, 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından açılan, Samsun 
Büyükşehir Belediyesi ve Samsun TSO işbirliği ile desteklenen 
stantta katılımcılara tanıtılmıştır. Fuardaki standımızda 
Ajansımızdan, Samsun Büyükşehir Belediyesinden, Samsun 
Ticaret Odasından yetkililerle birlikte 3 otel, 1 seyahat acentesi 
ve 2 hastaneden toplam 13 kişi görev yapmıştır. 
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Bölgemize son yıllarda Körfez ülkelerinden gelen turist 
sayısının artışı doğrultusunda, bu pazardan daha fazla pay 
alabilmek adına ilgili kurum ve acentelerle birebir görüşmeler 
gerçekleştirilerek bağlantılar kurulmaya çalışılmıştır. Bu 
görüşmeler sonucunda taleplerin kontrata dökülebilmesi, 
turizmciler açısından bu pazarın büyüyeceğinin göstergesi 
olarak algılanmış ve turizmcileri memnun etmiştir. Bu talebin 
ileriki yıllarda artarak devam edebilmesi için acentelerin 
direk uçuş istekleri bir kez daha dile getirilmiştir. Direk uçuş 
konusunda kurumlar arasında gerçekleşecek diyalog ve 
işbirliği ile birlikte Bölge turizmine verilecek katkının daha da 
üst seviyelere çıkabileceği üzerinde durulmuştur.   

YÖREX Fuarı

13-17 Eylül 2017 tarihlerinde; Antalya Ticaret Borsası ev sahipliğinde bu yıl sekizincisi düzenlenen 
‘Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünleri Fuarı’na (YÖREX) Ajansımız, stant kirası ve organizasyon hizmetlerinde 
finansal katkı sağlamıştır. Bu katkı sayesinde TR83 Bölgesi illeri TSO’ları fuara katılım sağlayarak yöresel ürünleri 
sergileme fırsatı bulmuştur. 

Travel Turkey Fuarı

7-10 Aralık 2017 tarihlerinde; İzmir’de düzenlenen 11.Turizm Fuarına Ajansımız, stant kirası, stant tasarımı 
ve organizasyon hizmetlerinde finansal katkı sağlamıştır. Bu katkı sayesinde TR83 Bölgesi illeri İl Kültür ve Turizm 
Müdürlükleri, Belediyeleri, seyahat acenteleri fuarda yer alarak Bölgemizin turizm imkânlarını tanıtma fırsatı 
bulmuştur.  

Samkon-Samsun Tanıtım Günleri

22-24 Eylül tarihlerinde SAMKON tarafından organize edilen ‘Samsun Tanıtım Günleri’ kapsamında Samsun 
Valiliği standında Ajansımız stant organizasyonu ve tanıtım malzemeleri ile katkı vermiştir.

Like Samsun

Ajansımız, Samsun’un etkili tanıtım imkânlarını 
geliştirmek ve dijital platformlarda Samsun ile ilgili 
fotoğraf paylaşımını artırmak amacıyla fotoğraf 
paylaşım uygulaması Instagram’da ‘LikeSamsun’ 
hesabını oluşturmuştur. ‘LikeSamsun’ Instagram 
hesabında, #likesamsun, #samsun hashtagleriyle ve 
@likesamsun hesabı mention edilerek etiketlenen 
Samsun temalı fotoğraflar paylaşılmakta ve fotoğraflar, 
Instagram hesabında kullanıcılar tarafından 
görüntülenebilirken aynı zamanda, www.likesamsun.
city  internet sitesinde de yer almaktadır. 

2017 yılı Ağustos ayı itibarıyla başlanan LikeSamsun, kısa sürede bin beş yüze (1500) yakın takipçi sayısına 
ulaşması, toplam #likesamsun etiketiyle paylaşılan fotoğraf sayısının ise binin (1000) üzerinde olması ile dikkat 
çekmiştir. Katılımcıların yaş, il ve ülke bazında çeşitlilik göstermesi de bir diğer dikkat çekici unsur olmuştur. 

http://www.likesamsun.city
http://www.likesamsun.city
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Ayrıca LikeSamsun kapsamında, paylaşılan fotoğrafların değerlendirmeye tabi tutulmasıyla fotoğraf 
yarışması da düzenlenmektedir. Instagram’da Samsun ile ilgili fotoğraf paylaşımını artırmak, Samsun şehrinin 
bilinirliğini artırmak ve katılımcıları teşvik etmek amacıyla üçer aylık dönemlerde tekrarlanan yarışmada, fotoğrafın 
Samsun şehrinin turistik unsurlarını yansıtması ve temel fotoğraf prensiplerine uygun olması beklenirken, 
değerlendirmeleri OKA Temsilcisi ve uzman değerlendiricilerden oluşan Seçici Kurul gerçekleştirmektedir. İlk 
değerlendirme, 10 Kasım 2017 Cuma günü saat 15.00’te OKA İlkadım Ofisi’nde gerçekleştirilmiştir.

Böylece, Instagram verilerine göre ön elemeyi geçen 227 eser arasından Seçici Kurul tarafından ilk turda 
160; ikinci turda 67 ve üçüncü turda 21 adet eser başarılı olarak değerlendirilmiş ve final turunda 3 eser sahibi, 
ayrıca bunlara ulaşılamaması halinde dikkate alınmak üzere 4 adet de yedek eser sahibi belirlenmiştir.  

“LikeSamsun” 03.12.2017  Pazar günü saat 10.00’da Samsun Golf Kulübü’nde, Samsun Valisi Sayın Osman 
Kaymak’ ın da katılımıyla düzenlenen tanıtım ve ilk ödüllendirme etkinliğiyle, bölgesel aktörlere ve basına 
duyurulmuştur. Etkinlikte finale kalan 21 fotoğraf da sergilenmiş ve dereceye giren ilk üç eser sahibine ödülleri, 
LikeSamsun’a yarışma jürisi olarak destek veren Sn. Güngör Çınar, Sn. Şenol Kocatepe ve Prof. Dr. Ata Yakup 
Kaptan’a teşekkür belgeleri takdim edilmiştir.

Paydaş Veritabanı

OKAREKAP projesi kapsamında oluşturulan paydaş veritabanı bölgemizde bulunan özel sektör, sivil 
toplum ve kamu sektörü paydaşlarına ilişkin detaylı bilgilerin yüklendiği ve raporlama yapılabilecek, ayrıca 
paydaşların web tabanlı olarak kayıt olabilecekleri bir şekilde tasarlanmıştır. Bu çalışma kapsamında Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği’nden alınan veriler ile birlikte, OKA’nın bugüne kadar yapmış olduğu çalışmalara 
katılan kişilerin ve kurumların dahil edileceği bu veritabanı OKA’nın gelecekteki çalışmalarında ilgili paydaşların 
haberdar edilerek katılımlarının temin edilmesi hedeflenmektedir. İnsan Kaynakları Stratejisi ve İş Yükü Analizi 
çalışmaları kapsamında ajans personeliyle birebir görüşmelere ve mülakatla yapılmıştır. İş yükü analizi çalışması 
Haziran ayında tamamlanmıştır. 

Akıllı Uzmanlaşma (S3) Konferansı

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından 
yürütülen ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel 
Programı kapsamında desteklenen  “TR83 Bölgesinin 
Rekabetçiliğinin Arttırılması” Projesi kapsamında 
hazırlanan “Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi” (S3) 23 Şubat 
2017 tarihinde Samsun’da düzenlenen konferans ile 
ulusal ve uluslararası paydaşlarımızla paylaşılmıştır. 
“Akıllı Uzmanlaşma Konferansı ile paydaşlarımız 
arasında konu ile ilgili farkındalığı artırmak hem 
de diğer Kalkınma Ajansları ve Üniversitelere 
de yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. 
Konferansa aynı zamanda Bilim Sanayi Teknoloji 
Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel 
Müdürlüğü AB Mali Programları Dairesi Başkanı 
Murat ALTUN, Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Rekabet 
Edebilirlik Dairesi Başkanı Serkan VALANDOVA, 
Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu Başkanı Stanislaw GINDA ve genel müdürü Esteban 
PELAYO katılmıştır.  Açılış konuşmaları ile başlayan konferans OKA PPKB Başkanı İbrahim Ethem ŞAHİN’İN TR83 
Bölgesi Akıllı uzmanlaşma stratejisi ile ilgili sunumuyla devam etmiştir. İkinci bölümde ise konu ile ilgili uzman 
temsilcilerin katıldığı panel oturumunda strateji metodolojisi ve farklı uygulama örnekleri tartışılmıştır. 
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Konferansın öğleden sonraki bölümünde “İleri Mühendislik/ Future Engineering”, “Sağlık Endüstrisi/ 
Health Industry” , “Tarıma Dayalı Gıda Sanayii / Agro-Food Industry” ve “Mavi Ekonomi ve Turizm / Blue Economy 
and Tourism” konuları özelinde ilgili işletmelerin ve kurumların katılımıyla eş zamanlı olarak dört çalıştay 
gerçekleştirilmiştir. 

Sağlık Endüstrisi Zirvesi

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından 
finanse edilen; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
program otoritesi olduğu Rekabetçi Sektörler Programı 
kapsamında Ajansımız tarafından uygulanan, Orta Karadeniz 
Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Arttırılması Projesi (OKAREKAP) 
kapsamında gerçekleştirilen “Samsun Sağlık Endüstrisi 
Zirvesi” 3 / 4 Ekim 2017 tarihinde gerçekleştirildi.          

Ulusal ve uluslararası katılımcıların yer aldığı bu 
zirvedeki ana hedefler, Samsun sağlık endüstrisi ve medikal 
ekipman sektörünü tanıtmak, Samsun’da medikal aletler 
kümelenmesinin ulusal ve uluslararası düzeyde bilinirliğini 

artırmak; ulusal ve uluslararası pazarlarda işbirliklerini ve ilişkileri tesis etmek olmuştur.

b) Program Yönetim Faaliyetleri

Kapasite Geliştirme 

Mali Destek Programları Bilgilendirme ve Eğitim Faaliyetleri 

Mali destek programının tanıtımını yapmak ve geniş katılımlı olmasını sağlamak amacıyla Teklif Çağrısı 
İletişim Planı hazırlanmıştır. Bu plan doğrultusunda 27-29.12.2017 tarihleri arasında Amasya, Çorum, Samsun 
ve Tokat il merkezlerinde geniş katılımlı bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Ayrıca bölgemiz ilçelerinde 
3-10 Ocak 2018 tarihleri arasında 17 adet bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. İl merkezlerinde 322 kişi ve diğer 
ilçelerde 556 kişi olmak üzere toplam 878 kişiye ulaşılmıştır. 

23-25.01.2018 tarihler arasında dört ilimizin merkezinde düzenlenen Proje Hazırlama Eğitimlerinde 90 
kişiye KAYS üzerinden uygulamalı proje hazırlama eğitimi verilmiştir.

Tanıtım ve Yatırım Destek 

Karadeniz’in Lif Bitkileri Çalıştayı 

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 2017 Çalışma 
Programı kapsamında (Kırsal Kalkınma Çalışmaları 
başlığı altında)  Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve 
Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü ile işbirliği 
içerisinde 05-06 Mayıs 2017 tarihlerinde Karadeniz’in 
Lif bitkileri Çalıştayı gerçekleştirilmiştir.

Keten, Kenevir ve Isırganın Karadeniz 
Bölgesi’ndeki illerde yoğunlaşması bu konunun 
bu bölgede konuşulup tartışılmasını zorunlu hale 
getirmiştir.
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Sahip oldukları bazı üstün lif özellikleri, organik tarımsal üretime uygunlukları, sap ve atıklarının endüstriyel 
kullanım olanaklarının çokluğu ve ürünün tekstil sektöründe kullanılması nedeniyle istihdama kapı açması,  bu 
bitkilerin önemlerini artırmaktadır. 05 Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilen çalıştayda yüzyıllardır üretimi yapılan 
keten ve kenevir gibi lifli bitkilerin üretiminin gittikçe azaldığını, hatta yok olma noktasına gelindiğini, ekolojik-
ekonomi için doğal liflerden yapılan ürünlerin üretilmesi ve tüketilmesi gerektiği, Karadeniz Bölgesi iklim ve 
kültürünün keten-kenevir ve ısırgan tarımı için çok uygun olduğu vurgulanmıştır. Bu bitkilerin yetiştirilmesi ve 
tam veya yarı mamul işleme tesislerinin Karadeniz bölgesinde kurulması gerektiği de ifade edilmiştir. Ayrıca, güç 
birliği için tarımsal örgütlenmenin mutlaka gerekli olduğu da belirtilmiştir. 

Sonuç olarak; Karadeniz Bölgesinde lif bitkilerinin (keten, kenevir, ısırgan) üretiminin artırılması ve 
işlemeciliğinin geliştirilmesi gerekmektedir. Ürünlerin tarladan ipliğe dönüşümünü sağlayabilmek için Sinop, 
Amasya, Samsun, Ordu, Giresun, Kastamonu, Zonguldak, Batın ve Rize gibi birçok farklı ilin koordinasyonuna ve 
çiftçiler, üretici örgütleri, tekstil sektörü vb işbirliğine ihtiyaç duyulmaktadır. 

Ajans Destekleri 

Proje Teklif Çağrıları 

1) Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı

27.10.2017 tarihinde başvuru rehberi ve ekleri 
Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek kabul edilmiştir. 
01.11.2017 tarihinde programın başvuru rehberi, destek 
konusu öncelik alanı, başvuru sahibinin nitelikleri ve destek 
limitleri ile seçim ve değerlendirme kriterleri ve diğer 
hususlar yönünden onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığına 
sunulmuştur.

22.12.2017 tarihinde başvuru Rehberlerinin destek konusu, öncelik alanı, başvuru sahibinin nitelikleri ve 
destek limitleri ile seçim ve değerlendirme kriterleri Kalkınma Bakanlığınca onaylanmıştır.

27.12.2017 tarihinde Ajansımız 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen 
kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek 
Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” 
kapsamında toplam 28.000.000 TL kaynağı kullandırmak üzere, program amacına uygun proje başvurularının 
kendisine sunulması için ilana çıkılmıştır.

2) OSB’lerde Ortak Üretim Altyapısının 
Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

27.10.2017 tarihinde başvuru rehberi ve ekleri 
Yönetim Kurulumuz tarafından görüşülerek kabul edilmiştir. 
01.11.2017 tarihinde programın başvuru rehberi, destek 
konusu öncelik alanı, başvuru sahibinin nitelikleri ve destek 
limitleri ile seçim ve değerlendirme kriterleri ve diğer 
hususlar yönünden onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığına 
sunulmuştur.  22.12.2017 tarihinde başvuru Rehberlerinin 
destek konusu, öncelik alanı, başvuru sahibinin nitelikleri ve 
destek limitleri ile seçim ve değerlendirme kriterleri Kalkınma 
Bakanlığınca onaylanmıştır.



OKA 2017 

ORTA KARADENİZ KALKINMA  AJANSI

38

27.12.2017 tarihinde Ajansımız 2017 ve 2018 yılı bütçesinden finanse edilmek üzere kar amacı gütmeyen 
kurum ve kuruluşlar için “Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Yatırımlarına Mali Destek 
Programı” ve “Organize Sanayi Bölgelerinde (OSB) Ortak Üretim Altyapısının İyileştirilmesi Mali Destek Programı” 
kapsamında toplam 28.000.000 TL kaynağı kullandırmak üzere, program amacına uygun proje başvurularının 
kendisine sunulması için ilana çıkılmıştır. 

3) Yeşil Yol Güzergâhında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi 
Mali Destek Programı

18.12.2017 tarihinde “Doğu Karadeniz Turizm 
Master Planı Uygulamaları (DOKAP)”projesi kapsamında 
“Yeşil Yol Güzergâhında Yapılacak Kültür-Turizm ve Altyapı 
Yatırımlarının Desteklenmesi Mali Destek Programı” için 
kullanılmak üzere başvuru rehberi taslağının incelenmiş 
olduğu,  program önceliklerinin ilgili mevzuat ile uyumlu 
olduğu, bu gelişmeler doğrultusunda 2017 yılı bitmeden 
Mali Destek Programı ilanına çıkılması ve gerekli çalışmaların 
ivedilikle başlatılması hususunda DOKAP Başkanlığı 
tarafından gönderilen yazı üzerine çalışmalar hızlandırılmıştır. 

27.12.2017 tarihinde Ajansımız ile DOKAP Başkanlığı ile 
işbirliği içerisinde yürütmekte olduğu Yeşil Yol Güzergâhındaki 
Kültür-Turizm ve Altyapı Yatırımlarının Desteklenmesi Mali 
Destek Programı kapsamında Samsun ilinden uygun proje başvurularının kendisine sunulması amacıyla toplam 
862.500 TL kaynağı kullandırmak üzere ilana çıkılmıştır.

Teknik Destek 

2017 yılı Teknik Destek Programı Genel Sekreterlik makamının takdirleri doğrultusunda 3. Dönemde 
(Mayıs-Haziran) başvuruya açılmıştır. 3. Dönemde 10, 4. Dönemde 13, 5. Dönemde 10 ve 6. Dönemde 13 adet 
olmak üzere 2017 yılında toplam 46 adet proje başvurusu teslim alınmıştır. Bu başvurulardan 30’u değerlendirme 
sürecinde başarılı bulunarak sözleşmeye bağlanmıştır.

2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında telefon ve e-posta yoluyla 50’den fazla kuruma telefon veya 
e-posta yoluyla bilgilendirme yapılmıştır.

Tablo 6: 2017 Yılı TD Programı Destek Almaya Hak Kazanan Projeler

PROJE ADI BAŞVURU SAHİBİ 

Kurumsallaşmada Kalite ve Müşteri Memnuniyeti Yönetimi 
Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım 
Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketi Genel 
Müdürlüğü

STEM Fen, Teknoloji, Mühendislik, Matematik Eğitici Eğitimi Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Dil ve Konuşma Bozukluğu Eğitimi Tokat Merkez Mehmet Akif 

Oyun Terapisi Eğitimi 75. Yıl Zübeyde Hanım Anaokulu
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Kısa süreli çözüm odaklı psikolojik danışma eğitimi Erbaa Rehberlik ve Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü

Resmi yazışma standart dosya planı ve arşiv yönetimi eğitimi Samsun Valiliği

Orff Schulwerk eğitimi Halide Edip Adıvar Anaokulu

NETCAD eğitimi DSİ 7. Bölge müdürlüğü - Samsun

Samsun’da çocuk istismarının önlenmesi için eğitici eğitimi 
projesi Kınık Belediye Başkanlığı

Tokat STEM Liderlerini yetiştiriyor Tokat İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Etkili eğitim verme teknikleri Tokat İl Sağlık Müdürlüğü

Kültürel varlıkları koruma ve onarma Gaziosmanpaşa Üniversitesi Rektörlüğü

Gebe bilgilendirme sınıfı eğitici eğitimi Amasya Halk Sağlığı Müdürlüğü

BİLSEM Öğretmenlerine robotik ve 3D yazıcı ile modelleme 
eğitimi Tokat Bilim Ve Sanat Merkezi

FABLAB Amasya Amasya İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Kaliteli yaşam için Rekreasyon projesi Amasya Gençlik Hizmetleri Ve Spor İl 
Müdürlüğü

Arcgis for desktop T.C. Amasya Valiliği Çevre Ve Şehircilik İl 
Müdürlüğü

Alıyoruz NETCAD’i üretiyoruz projeleri Yeşilyurt İlçe Gıda Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü

Adli İnceleme ve raporlama eğitimi Bafra Cumhuriyet Başsavcılığı

Koruyucu sağlık hizmetlerinde iletişim ve empatik yaklaşım Çorum Halk Sağlığı Müdürlüğü

19 Mayıs’ta proje bazlı düşünme ve sorun çözme 19 Mayıs Gıda, Tarım Ve Hayvancılık 
Müdürlüğü

Dini Rehberlikte İletişim Samsun Müftülüğü

STEM Öğretmen Eğitimi Erbaa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

 Geleceğin Bilim İnsanları Bilimsel Proje Hazırlıyor. Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü

Netcad Eğitimi Amasya İl Özel İdaresi

Etkili İletişim Teknikleri Sungurlu Denetimli Serbestlik Müdürlüğü

Öğretmenlerimizi Geleceğe Hazırlıyoruz Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Artova’dan Avrupa’ya Açılan Kapı: “Erasmus+ Proje Yazma 
Eğitimi” Artova İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Orff-Schulwerk Yaklaşımıyla Müzik-Hareket Eğitimi Kursu Erbaa Yuvam Anaokulu

Disiplinlerarası Yaklaşımla Zeka Oyunları Eğitmen Eğitimi Sungurlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
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Güdümlü Proje Desteği 

1)  Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi

Başlangıç Toplantısı
15.02.2017 tarihinde paydaş kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile başlangıç toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. 

Mutabakat Toplantısı ve Ön Mutabakat Metninin İmzalanması ve Başvuruya Davet

17.03.2017 tarihinde mutabakat metni proje başvuru sahibi ve ortağı tarafından imzalanmıştır. 31.03.2017 
tarihinde ön çalışma raporu hazırlanmıştır. Ajans genel sekreterlik makamı tarafından yapılan değerlendirmeye 
göre proje hazırlığı belirli bir olgunluğa eriştirilmiş bunun üzerine 04.04.2017 tarihinde başvuru sahibi KAYS 
üzerinden proje sunmaya davet edilmiştir.

Başvurunun Sunulması, Ön İnceleme ve Teknik Değerlendirme

Samsun Büyükşehir Belediyesi ve SAMKUŞ ortaklığı tarafından gerekli evraklar tamamlanarak 18.04.2017 
tarihinde Ajansımıza sunulan Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kırsal Kalkınma Projesi Kalkınma Ajansları 
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca 2017 bütçesinden güdümlü proje olarak 
uygulanmak üzere Destek Yönetim Kılavuzunun ilgili hükümleri çerçevesinde Ajans içinde kurulmuş olan 
Değerlendirme Komisyonu tarafından 20.04.2017 tarihinde değerlendirilmiş ve yapılan puanlama sonucu 
desteklenmesi önerilmiştir.

Başvurunun Değerlendirilmesi ve YK Tarafından Onaylanması

Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin 
ardından Genel Sekreterlik Değerlendirme Raporunun ve 
önerisinin uygun bulunarak anılan projenin KDV dâhil 7.000.000 
TL toplam bütçe ve %71,36’sına karşılık gelen azami 4.995.000 
TL tutarındaki hibe ile 2017 yılından itibaren desteklenmesine 
toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.

Sözleşmenin İmzalanması
09.05.2017 tarihinde destek sözleşmesi imzalanmış ve 

İzleme ve Değerlendirme Birimine gönderilmiştir.

2) Tokat Tarihi Kent Meydanının Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi

21.02.2017 tarih ve 179 nolu resmi yazı ile “Tokat Tarihi 
Meydan Çarşısının Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi 
Projesi” Kalkınma Bakanlığı onayına sunulmuştur. Bakanlık 
tarafından projenin uygun bulunduğu 31.03.2017 tarih ve 
1454 nolu resmi yazı ile bildirilmiştir. 

Başvuru sahibi Tokat Belediye Başkanlığı Kalkınma 
Bakanlığı’nın şerh düştüğü hususlar (projenin faaliyet 
kalemlerinden “Yer Altı Otoparkı” işinin çıkartılması) dikkate 
alınarak  tarihinde sözleşme imzalamaya davet edilmiştir.  
15.08.2017 tarihinde proje destek sözleşmesi imzalanmış 
ve uygulama süreci için İzleme ve Değerlendirme Birimine 
gönderilmiştir.
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3)  Buzağı Can Sütü Projesi

Hazırlık Toplantıları ve Başlangıç Toplantısı

Proje kapsamında Şubat 2017’den başlayarak gerek yönetim gerekse teknik düzeyde çeşitli toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda belirli olgunluğa erişen süreçte proje başlangıç toplantısı 04.06.2017 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. 

Mutabakat Toplantısı ve Ön Mutabakat Metninin İmzalanması ve Başvuruya Davet

15.05.2017 tarihinde mutabakat metni proje başvuru sahibi ve iştirakçileri tarafından imzalanmıştır. 
18.05.2017 tarihinde ön çalışma raporu hazırlanmıştır. Ajans genel sekreterlik makamı tarafından yapılan 
değerlendirmeye göre proje hazırlığı belirli bir olgunluğa eriştirilmiş bunun üzerine 18.05.2017 tarihinde 
başvuru sahibi KAYS üzerinden proje sunmaya davet edilmiştir. 

Proje başvurusu ile ilgili olarak fizibilite hazırlanması, işletme modeli ve iş planı ile ilgili başvuru sahibi ve 
ortaklarına teknik destek sağlanmıştır. 

Başvurunun Sunulması, Ön İnceleme ve Teknik Değerlendirme

Samsun Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi tarafından gerekli evraklar tamamlanarak 
18.10.2017 tarihinde Ajansımıza sunulan Buzağı Can Sütü Projesi Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca 2017 bütçesinden güdümlü proje olarak uygulanmak üzere Destek Yönetim 
Kılavuzunun ilgili hükümleri çerçevesinde Ajans içinde kurulmuş olan Değerlendirme Komisyonu tarafından 
20.10.2017 tarihinde değerlendirilmiş ve yapılan puanlama sonucu desteklenmesi önerilmiştir.

Başvurunun Değerlendirilmesi ve YK Tarafından Onaylanması

Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Genel Sekreterlik Değerlendirme 
Raporunun ve önerisinin uygun bulunarak anılan projenin KDV dahil 3.984.525 TL toplam bütçe ve %75’ine 
karşılık gelen azami 2.988.393,75 TL tutarındaki hibe ile desteklenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile 
karar verilmiştir.

Sözleşmenin İmzalanması

12.12.2017 tarihinde destek sözleşmesi imzalanmış ve İzleme ve Değerlendirme Birimine gönderilmiştir. 

4)  Çorum BİLSEM-Bilim Sanat Merkezi, Robotik, Mekatronik Ve Sanayi Uygulamalarını 
Geliştirme Projesi

Hazırlık Süreci ve Başlangıç Toplantısı

Projenin fizibilite raporu için Ajansımıza yapılan başvuru 2016 Yılı DFD Programı kapsamında 
desteklenmiştir. Bu kapsamda hazırlanan fizibilite çalışmaları sürecinden başlayarak farklı zamanlarda proje 
hazırlık ekibiyle görüş alışverişleri gerçekleştirilmiştir. Belirli olgunluğa erişen süreçte proje başlangıç toplantısı 
27.07.2017 tarihinde yapılmıştır. 

Mutabakat Toplantısı ve Ön Mutabakat Metninin İmzalanması ve Başvuruya Davet

03.08.2017 tarihinde mutabakat metni proje başvuru sahibi kurum Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 
proje ortağı Çorum İl Özel İdaresi ve iştirakçileri tarafından imzalanmıştır. Aynı tarihte ön çalışma raporu da 
hazırlanmıştır. Ajans Yönetim Kurulunun 25.08.2017 tarihli toplantısında alınan karar doğrultusunda 05.09.2017 
tarihinde başvuru sahibi KAYS üzerinden proje sunmaya davet edilmiştir. 
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Proje başvurusu ile ilgili olarak hazırlanmakta olan dokümanlar için başvuru sahibi ve ortaklarına teknik 
destek sağlanmaktadır.

5) Çorum İlinin Tıbbi Aromatik Bitki Üretim Merkezi Haline Getirilmesi Projesi

Hazırlık Toplantıları ve Başlangıç Toplantısı

Proje kapsamında 2017 yılının ilk aylarından 
başlayarak gerek yönetim gerekse teknik 
düzeyde çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda belirli olgunluğa erişen süreçte proje 
başlangıç toplantısı 08.09.2017 tarihinde Çorum 
İl Özel İdaresinde gerçekleştirilmiştir. 

Mutabakat Toplantısı ve Ön Mutabakat 
Metninin İmzalanması ve Başvuruya Davet

11.09.2017 tarihinde mutabakat metni proje başvuru sahibi ve iştirakçileri tarafından imzalanmıştır. Aynı 
tarihte ön çalışma raporu da hazırlanmıştır. Ajans Genel Sekreterlik makamı tarafından yapılan değerlendirmeye 
göre proje hazırlığı belirli bir olgunluğa eriştirilmiş bunun üzerine 13.09.2017 tarihinde başvuru sahibi KAYS 
üzerinden proje sunmaya davet edilmiştir. 

Proje başvurusu ile ilgili olarak fizibilite hazırlanması, işletme modeli ve iş planı ile ilgili başvuru sahibi ve 
ortaklarına teknik destek sağlanmıştır. 

Başvurunun Sunulması, Ön İnceleme ve Teknik Değerlendirme

Çorum İl Özel İdaresi tarafından gerekli evraklar tamamlanarak 22.09.2017 tarihinde Ajansımıza sunulan 
proje, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 28. maddesi uyarınca 2017 bütçesinden 
güdümlü proje olarak uygulanmak üzere Destek Yönetim Kılavuzunun ilgili hükümleri çerçevesinde Ajans içinde 
kurulmuş olan Değerlendirme Komisyonu tarafından 25.09.2017 tarihinde değerlendirilmiş ve yapılan puanlama 
sonucu desteklenmesi önerilmiştir.

Başvurunun Değerlendirilmesi ve YK Tarafından Onaylanması

Ajans Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirmelerin ardından Genel Sekreterlik Değerlendirme 
Raporunun ve önerisinin uygun bulunarak anılan projenin KDV dahil 3.035.554,55 TL toplam bütçe ve %75’ine 
karşılık gelen azami 2.276.665,90 TL tutarındaki hibe ile desteklenmesine toplantıya katılanların oy birliği ile 
26.09.2017 tarihinde karar verilmiştir.

Sözleşmenin İmzalanması

22.01.2018 tarihinde proje destek sözleşmesini imzalamak üzere Çorum İl Özel İdaresine davet yazısı 
gönderilmiştir. Sözleşme aşamasında hazırlanması gereken evrakları ile ilgili teknik destek sağlanmaktadır.
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c)  İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri

Araştırma Analiz Programlama 

Etki Değerlendirme Çalışmaları

2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali Destek Programı Etki 
Değerlendirme Çalışmaları

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin  “Denetim” başlıklı 41.maddesi 
gereğince, Ajansımız tarafından yürütülmüş olan “2013 Yılı Dezavantajlı Gruplara Yönelik Sosyal İçerme Mali 
Destek Programı”nın etkisini değerlendirmek amacıyla bir etki değerlendirme çalışması yürütülmüştür. İki 
aşamalı bu çalışmanın ilk bölümünde bir online anket çalışması ve veri toplama çalışması yürütülmüştür. İkinci 
adımda ise desteklenen tüm projelere Ajans uzmanları tarafından etki değerlendirme ve denetim ziyaretleri 
gerçekleştirilmiştir. Her bir projenin denetim raporları hazırlanmış olmakla birlikte Mali Destek Programının 
etkisinin değerlendirildiği rapor üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Raporun 2018yılı içerisinde onaylanarak 
yayınlanması öngörülmektedir.

2011 ve 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programları Etki Değerlendirme Çalışmaları

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin “Denetim” başlıklı 41.maddesi gereğince, 
Ajansımız tarafından yürütülmüş 2011 ve 2014 Yılı KOBİ Mali Destek Programlarının etkisini değerlendirmek 
amacıyla OKAREKAP kapsamında TEPAV firmasından hizmet alınmıştır. Etki analizi çalışmasında yöntem 
olarak farkların farkı analizi, anket uygulaması ve yapılandırılmış görüşme teknikleri kullanılmıştır. Yüklenici 
kurumun değerlendirilen programlar kapsamında destek alan firmalarla iletişiminin koordinasyonu İzleme ve 
Değerlendirme Birimi tarafından yapılmıştır.

Ajans Destekleri 

Proje Teklif Çağrıları 

2016 Yılı Turizmin Geliştirilmesine Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 

§	Program kapsamında 27 adet proje destek sözleşmesi imzalanmıştır. 

§	Bu projelere Ajans tarafından toplam 18 Milyon TL tutarında mali destek sağlanması öngörülmektedir. 

§	Yararlanıcıların sağlayacağı eş-finansmanlar dikkate alındığında projelerin toplam bütçesi 
37.839.191,54TL’dir.

§	22 projede ihale süreçleri tamamlanmış olup yüklenicilere yer teslimleri yapılmıştır.

§	2 projede ihale değerlendirme süreci devam etmektedir.

§	2 projede ihale hazırlıkları devam etmektedir.

§	1 projede faaliyetler tamamlanmış olup nihai ödeme gerçekleştirilmiştir.

§	Program kapsamında 2017 yılında 55 adet izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan Faaliyet Desteği 

2016 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı

§	2016 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği programı kapsamında 13 yararlanıcı ile sözleşme imzalanmıştır. 

§	Desteklenen 13 projeye Ajans tarafından toplam 806.082,00 TL tutarında kaynak tahsis edilmiştir.
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§	5 projenin uygulama süreci devam etmekte olup, tamamlanan 7 projede 344.936,35TL nihai ödeme 
gerçekleştirilmiştir.

§	1 Projede faaliyetler gerçekleştirilmemiştir.

§	Program kapsamında 2017 yılında 11adet izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.

§	Desteklenen projelerin adları ve yararlanıcı kurumlar şunlardır:

Tablo 7: 2016 DFD İle Desteklenen Projeler

YARARLANICI PROJE ADI 

Tokat Belediye Başkanlığı Tokat tarihi kent meydanı projesi fizibilite dosyası 
hazırlama projesi 

Amasya Belediyesi Amasya-Ferhat tepesi teleferik ve doğal yaşam 
alanı projesi (AFTEDYAP) 

Suluova Belediye Başkanlığı Suluova Atıksu Artırma Projesi (SASAP)

Amasya Valiliği Amasya Turizm Elçilerini Ağırlıyor

Samsun Proje Ulaşım İmar İnşaat Yatırım Sanayi ve 
Ticaret Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü (Samsun 
Büyükşehir Belediyesi)

Kamu kaynaklarının verimli kullanılması için varlık 
ve iş akış yönetim sistemi 

Gümüşhacıköy Köylere Hizmet Götürme Birliği
Abdullah Ağa Konağının Tuırizme Kazandırılması; 
Rölöve, Restitüsyon, Restorasyon Projelerinin 
hazırlanması  

Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı (Samsun 
Büyükşehir Belediyesi )

Samsun İlkadım Kentsel Dönüşüm ve gelişim 
projesi yapılabilirlik ön fizibilite projesi 

Kaynak Geliştirme ve İştirakler Dairesi Başkanlığı 
(Samsun Büyükşehir Belediyesi)

Samsun Amazon ve Bayraktepe Tabiat Parkları 
Gelişme Planı Projesi 

Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma 
Projesi Fizibilite Raporu ve uygulama projelerinin 
hazırlanması 

Çorum İl Milli Eğitim Müdürlüğü Robotik mekatronik sanayi uygulamaları atölyeleri 
ve binası kuruluş ön fizibilite raporu 

Amasya Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Merzifon Organize Sanayi Bölgesi Arıtma Tesisi 
Fizibilite Raporu Projesi 

Tokat İl Özel İdaresi Gümenek mesire alanı fizibilite projesi 

Niksar Belediye Başkanlığı Niksar tarihi Roma Arsenali Restorasyonu ve 
yeniden işlevlendirilmesi üzerine projelendirme 



2017  YILI FAALİYET RAPORU

OKA 2017 45

Amasya Turizm Elçilerini Ağırlıyor Projesi

Güdümlü Proje Desteği 

1) Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir 
Enerji Eksenli Gelişim Projesi

Ajansımız tarafından uygulanan ‘2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı’ kapsamında desteklenen 
“Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim 
Projesi” imza töreni22 Ekim 2014 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin 16.092.394 TL’lik olan toplam bütçesinin 
7.000.000 TL’lik kısmı Ajansımız tarafından desteklenmektedir.

2) Tokat Tarihi Meydan Çarşısının Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi”

Ajansımız tarafından uygulanan ‘2016 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı’ kapsamında desteklenen 
“Tokat Tarihi Meydan Çarşısının Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi” imza töreni16Ağustos 2017 
tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin 10.547.015 TL’lik olan toplam bütçesinin 7.000.000 TL’lik kısmı Ajansımız 
tarafından desteklenmektedir.
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3) Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi

Ajansımız tarafından uygulanan ‘2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı’ kapsamında desteklenen 
TR83/17/GPD/01/0001 referans numaralı “Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Projesi” imza 
töreni10Mayıs 2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Projenin 6.995.000 TL’lik olan toplam bütçesinin 4.946.464,29 
TL’lik kısmı Ajansımız tarafından desteklenmektedir.

4) Buzağı Can Sütü Projesi

Ajansımız tarafından uygulanan ‘2017 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı’ kapsamında desteklenen 
TR83/17/GPD/02/0001 referans numaralı“Buzağı Can Sütü Projesi” imza töreni12Aralık 2017 tarihinde 
gerçekleştirilmiştir. Projenin 3.984.575 TL’lik olan toplam bütçesinin 2.988.393,75 TL’lik kısmı Ajansımız tarafından 
desteklenmektedir.

Teknik Destek 

2016 Yılı Teknik Destek Programı

§	2016 yılı Teknik Destek Programı kapsamında toplam 18 adet proje destek sözleşmesi imzalanmıştır. 

§	Tamamlanan 14 projede 492 kişiye eğitim verilmiştir.3 projede eğitimler gerçekleştirilememiştir.

§	11 projede 88.606,00TL tutarında satın alma yapılmıştır. 3 projede eğitimler Ajans uzmanları tarafından 
verilmiştir. 

2017 Yılı Teknik Destek Programı

§	2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında şu ana dek 30 adet proje destek sözleşmesi imzalanmıştır. 

§	2017 yılı Teknik Destek Programı 6. Dönem başvurularının değerlendirmesi devam etmektedir.

§	Tamamlanan 7 projede 294 kişiye eğitim verilmiştir. Bu projeler için 68.791,90 TL tutarında satın alma 
yapılmıştır. 2 projede eğitimler gerçekleştirilememiştir.

§	21 adet projenin satın alma süreçleri ve güvenlik soruşturmaları devam etmektedir.
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d) Yatırım Destek Faaliyetleri

Araştırma, Analiz ve Programlama 
Yerli ve Milli Otomobil Üretimi Sektör Dosyası Hazırlanması 

Sayın Cumhurbaşkanı, Bakanlar ve Milletvekillerine sunulmak üzere Amasya ve Samsun’da yerli otomobil 
üretimi konulu bir çalışma yapılmış, basımı gerçekleştirilerek ilgili yerlere gönderimi sağlanmıştır. 

İl Yatırım Tanıtım Stratejileri 
İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisinin 2017 yılı gerçekleşmeleri ve 2018 yılı eylem planının çalışmaları 

yapılmıştır. Dokümanlar 31.10.2017 tarihinde Bakanlığa gönderilmiştir. Bakanlık’tan gelen görüşlerin ardından, 
İl Yatırım Destek ve Tanıtım stratejilerinin Yönetim Kurulu’nda sunulmasına yönelik hazırlık çalışmaları 
yürütülmüştür. İl yatırım destek ve tanıtım stratejileri kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

İl Sektörel Eylem Planları
TR83 Bölgesi illerinin, 10. Kalkınma Planı başta olmak üzere 65.Hükümet Programı, bakanlık strateji 

planları, öncelikli dönüşüm programları, Yeşilırmak Havzası Gelişim Planı gibi makro planlarla uyumlu İl Sektörel 
Eylem Planları (2018-2023) hazırlanması için ihtiyaç duyulan strateji belgelerinin oluşturulmasında  Bölge illeri 
üniversiteleriyle işbirliği protokolü imzalanmış olup çalışmaların 2018 yılında tamamlanması hedeflenmektedir.
Çalışma kapsamında, açılış toplantısı; koordinasyon toplantısı; sektörel çalıştaylar, yüz yüze görüşmeler 
gerçekleştirilmektedir. Çorum’da 2016 yılı sonunda başlayan çalışma; diğer illerde 2017 yılı son çeyreğinde 
başlamıştır.

Sektörel Çalışma Grupları Çalıştayları 

OKAREKAP projesi kapsamında oluşturulan sektörel çalışma grupları çalışmaları devam etmektedir. Bu 
kapsamda Amasya’da turizm, Çorum’da Makine İmalatı, Samsun’da Sağlık ve Medikal Cihazlar ile Tokat’ta Tarımsal 
gıda çalışma grupları oluşturulmuş ve toplantılar düzenlenmiştir. Çalışma gruplarının hedefi paydaşlarla işbirliği 
içerisinde sektörel yol haritasının oluşturulması ve seçilen bir projenin ön fizibilitesinin gerçekleştirilmesidir. 
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Çorum YDO İl Strateji Belgesi 2018-2023

İl sektörel eylem planları çalışması kapsamında Çorum’da Valiliğe bağlı kurumların strateji belgeleri 
hazırlanmıştır. Çorum Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan Çorum YDO İl strateji belgesinde önümüzdeki 5 
yıl içerisinde Çorum YDO tarafından üstlenilecek faaliyetler ve projeler ortaya konulmuştur. 

Tokat Valiliği Yatırım Ortamını İyileştirme Grubu Çalışmaları

Valilik Makamının onayı ile Tokat Valiliği Kurumsal Yönetim Birliği çatısı altında kurulan “Yatırım Ortamını 
İyileştirme Grubu” nun koordinasyon ve sekreterya işlemleri Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülmektedir. 

15.03.2017 tarihinde Turhal ilçesinde mühimmat sanayinde yatırım yapmayı planlayan Detronik 
Mühendislik firmasının talebi üzerine Tokat Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü yetkilileri ile Turhal 
Kaymakamlığı, Turhal Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü, Turhal Makine Fabrikası ziyaret edilerek arsa tahsis 
süreçleri ve kurulabilecek işbirlikleri hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

İşbirliği ve Koordinasyon 

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 

BROP-2 çağrısına yönelik, Çorum TSO sahipliğinde Hitit Ü.’ nin ortaklığıyla hazırlanan “Çorum Rekabetçilik 
Merkezi” kuruluş çalışmaları kapsamında mikro ve nano teknoloji merkezi çalışmalarına devam edilmiştir. Ayrıca 
Çorum TSO’ nun sahibi olduğu, Hitit Ü. Nin ve ÇOSİAD’ ın ortak olduğu, “Çorum Mikro ve Nanoteknoloji Merkezi” 
kurulmasına yönelik proje çalışmalarına katkı sağlanmıştır.

Sivil Toplum Örgütlerinin Desteklenmesi Hibe Programı 

MFİB tarafından açıklanan sivil toplum örgütlerinin desteklenmesi hibe programı kapsamında, Çorum 
Hitit Hattuşa Kültür ve Sanat Derneği tarafından uygulanması planlanan “Let’s go to the theatre” projesine teknik 
destek verildi, concept notun gönderilmesi sağlanmıştır.

Biz Anadoluyuz Projesi 

Ajansımız tarafından desteklenen, “Biz Anadoluyuz” projesi kapsamında Mardin – Çorum Gönül Köprüsü 
çalışmasına devam edildi. 45 kişilik öğrenci ve öğretmen heyeti karşılanmıştır.

Şehitler Albümü Çalışması 

Bizlere bu toprakları vatan olarak emanet eden, aziz şehitlerimizin anısına saygı olarak hazırlanmakta 
olan Çorum’lu Şehitler Albümü çalışmaları yapılmıştır. Vali Yardımcısı Başkanlığında, İl Garnizon Komutanlığı, 
İl Emniyet Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ve İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü yetkilileri ile değerlendirme toplantıları düzenlenmiştir. 

KÜSİ Çalışmaları 

27-08-2015 Tarih ve 29399 Sayılı RG’ de yayınlanarak yürürlüğe giren “Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği (KÜSİ) Stratejisi ve Eylem Planı (2015-2018) kapsamında, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat’ta Bilim 
ve Sanayi Teknoloji İl Müdürlükleri sekretaryasında kurulan komisyon ile birlikte özel sektör firmaları ziyaret 
edilmiştir.
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AR-GE Çalışmaları 

AR-GE çalışmaları kapsamında, Çorum TEKNOKENT’ in gelişmesi ve ar-ge yatırımlarının artması için imalat 
sanayi firmaları ile birlikte, tarım sektöründe doğrudan veya dolaylı faaliyet gösteren, tarıma tedarik sağlayan 
firmalara yönelik bir dizi ziyaret düzenlenmiştir. Ziyaretlerde ar-ge çalışmalarının önemi ve TÜBİTAK destekleri 
başta olmak üzere yabancı fonlar (Horizon 2020) hakkında bilgi verilmiş, Çorum TEKNOKENT’ in firmalara 
sağlayacağı avantajlar anlatılmıştır.

Hayvancılık İhtisas OSB Kurulması Çalışması 

Tarım ve hayvancılığın gelişmesine yönelik olarak;  Çorum’ da Hayvancılık İhtisas OSB kurulması için ilgili 
kurum ve kuruluşlara yönelik bir dizi ziyaret düzenlenmiştir. Çorum’un mevcut potansiyeli itibariyle Hayvancılık 
İhtisas OSB için uygunluk değerlendirmesi yapılmıştır. Çorum Valimiz Sayın Necmeddin Kılıç Başkanlığında, 
Milli emlak İl Md.ğü, İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Md.ğü, Çorum Ticaret Borsası, Çorum TSO ve Çorum Belediye 
Başkanlığı ile yapılan görüşmelerde  konu ile ilgili olumlu geri dönüşler alınmış, iİlgili kurumlar tarafından 
Ajansımız fizibilite desteği kapsamında, fizibilite çalışmalarına başlanma kararı alınmıştır.

Lojistik Merkez Çalışmaları 

16-17 Mart 2017 tarihlerinde il istihdam kurulunun çalışmalarına katkı vermek amacıyla, Lojistik Sektörünün 
istihdam boyutunu analiz etmek üzere, Ankara Lojistik Üssü ve İstanbul yer alan özel sektör firmalarına çalışma 
ziyareti organize edilmiştir. Hazırlıklarına Şubat Ayı’nda başlanan organizasyonda, Samsun Bilim Sanayi Teknoloji 
İl Müdürlüğü, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Samsunport Limanı, Çalışma ve 
İş Kurumu Samsun Müdürlüğü kurumlarından 9 temsilci yer almıştır. Ziyaretler kapsamında, Ankara Lojistik Üssü 
yönetim şirketi, JLL, Ekol Lojistik ve Ceva Lojistik firmaları ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

Tokat Devlet Desteklerini İzleme ve Denetleme Kurulu

Tokat Valilik Makamının talimatları ile yatırımcıların devlet desteklerine erişilebilirliğinin artırılması 
amacıyla, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) Tokat Yatırım Destek Ofisi sekretaryasında, “Devlet Desteklerini 
İzleme ve Denetleme İl Kurulu” oluşturulmuştur. “Devlet Desteklerini İzleme Ve Denetleme İl Kurulu” ilk toplantısı, 
Vali Cevdet Can başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda kamu kurumları ve ilgili sivil toplum 
temsilcilerinin katılımı ile 28.02.2017 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Kurulun ilk toplantısında OKA Tokat Yatırım 
Destek Ofisi İl Koordinatörü Mehlika Dicle tarafından, “Ekonomi Bakanlığı Bölgesel Teşvik Sistemi ve Tokat İlinin 
Yararlanma Oranı” hakkında bir sunum gerçekleştirilmiştir. Kurulun çalışma yönergesi hazırlanarak 22.06.2017 
tarihinde  ilgili kurumlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 

Kırsal Kalkınma Eylem Planı Çalışması

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı Tokat Yatırım 
Destek Ofisi koordinasyonunda Kırsal Kalkınma 
Odaklı Eylem Planı hazırlanmıştır. Eylem Planı, ulusal 
strateji belgeleri ile uyumlu ve yerelde yapılacak 
çalışmalara yol gösterici bir nitelik taşımaktadır. Eylem 
Planı kapsamında stratejik amaçlara göre belirlenen 
öncelik ve tedbirler kapsamında belirlenen 176 
eylem bulunmaktadır. 10.03.2017 tarihinde Eylem 
Planı taslağı İl Koordinasyon Kurulu’nda katılımcılara 
tanıtılıp, görüşleri alınarak 29.06.2017 tarihinde 
dağıtımı gerçekleştirilmiştir. 
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Erbaa Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB)

Erbaa   ilçesinin yaş sebze ve meyve sektöründe katma değerli ürün yetiştirilmesinin teşvik edilmesi ve 
sektörün rekabetçi bir yapıya kavuşturulması için Erbaa Ticaret ve Sanayi Odası öncülüğünde Tarıma Dayalı İhtisas 
Sera Organize Sanayi Bölgesi (TDİOSB) kurulmasına yönelik Ajansımızdan Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na 
sunulacak fizibilite çalışması yaptırılmasına yönelik talepte bulunulmuştur. Gelen talep çerçevesinde fizibilite 
dosyasının hazırlanmasına yönelik çalışmalara başlanılmıştır.  Nisan ayı içinde Gaziosmanpaşa Üniversitesi ve 
Ondokuzmayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Bölümü yetkilileri ile  fizibilite dosyası hazırlıkları ile 
ilgili görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

18.04.2017 tarihinde Genel Sekreterimiz Mevlut Özen ile birlikte Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi 
Bölgesi yapılması planlanan alan ziyaret edilmiştir. Fizibilite çalışmasının Ajansımız tarafından desteklenmesine 
yönelik 21.04.2017 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulunda karar alınmıştır. Mayıs ayı içerisinde fizibilite 
hazırlıkları kapsamında rapor hazırlayabilecek firmalar ile ön görüşme gerçekleştirilerek, sahada inceleme gezileri 
yapılmıştır. Haziran ayında ise Erbaa Tarıma Dayalı İhtisas (Sera) Organize Sanayi Bölgesi Fizibilite çalışması satın 
alma işlemleri başlatılarak süreç takip edilmeye başlamıştır. 

UNESCO Çalışmaları 

Kızılırmak Deltası’nın koruma ve kullanma dengesi dikkate alınarak; doğal yapısının, ekolojik özelliklerinin 
ve biyolojik çeşitliliğin korunması ve geliştirilmesi için gerekli tedbirlerin alınması, geliştirilmesine katkı sağlayacak 
faaliyetlerin yapılması ve desteklenmesi, su kuşları ile alandaki diğer canlıların ve doğal yaşam unsurlarının 
korunmasına ve sürekliliğinin sağlanmasına yönelik altyapı ve üstyapı çalışmaları yapılacaktır. Ayrıca, Kızılırmak 
Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Miras Listesine girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin  
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.

Kapasite Geliştirme 

Eurodesk Çalışması 

22.02.2017 tarihinde Eurodesk çalışmaları kapsamında, Samsun Eurodesk irtibat noktaları ile bir araya 
gelinerek bu yılki etkinlikler hakkında bir görüşme gerçekleştirilmiştir. 2 / 5.08.2017 tarihlerinde Eurodesk 2017 yılı 
1. Değerlendirme Toplantısı Samsun’da Serra Otel’de düzenlenmiş olup toplantıya katılım sağlanmıştır. Yaklaşık 
50 kişinin katıldığı program kapsamında, Samsun Temas Noktalarından TOG İğnedeliği Gençlik Merkezi’ne 
ziyaret gerçekleştirilmiştir. Ziyaret sırasında katılımcılara Ajansımız ve Eurodesk faaliyetlerimiz konulu bir sunum 
yapılmıştır. 

Eylül ayında Eurodesk faaliyetleri kapsamında Ekim Ayı içerisinde düzenlenmesi planlanan etkinliklere 
yönelik planlama çalışmaları yapılmıştır. 

20 / 21.10.2017 tarihlerinde Kızılırmak Kuş Cenneti’nde Samsun Eurodesk Temas Noktaları tarafından 
gençlere yönelik Erasmus+ bilgilendirme etkinliği düzenlenmiştir. Eğitim ve gençlik alanındaki Avrupa fırsatları 
ile Avrupa faaliyetlerine katılım hakkında gençlere bilgi sağlayan bir ağ olan Eurodesk’in Samsun temas noktaları 
gençlerle doğa kampına katıldı. Eurodesk’in Samsun’daki temas noktaları olan Samsun Büyükşehir Belediyesi, 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı ve İğne Deliği Gençlik Merkezi, Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülen “Samsun’da İlkim Değişikliğine Uyum Süreci Kapsamında Kızılırmak Delta Projesinin Su Yönetimi 
Modellemesi Projesi” kapsamında gerçekleştirilen doğa kampı faaliyet kapsamında gençlerle Kızılırmak Deltası 
Kuş Cenneti’nde buluştu.Etkinlikte gençlere Eurodesk nedir, AB projeleri ve AGH hakkında bilgilendirmeler 
yapıldıktan sonra İğne Deliği Gençlik Merkezi’nin gönüllü gençleri doğa ile ilgili etkinlikler yaptırarak çocukların 
eğlenceli ve öğretici vakit geçirmelerini sağladılar.
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Orman mühendisi ve doğa fotoğrafçısı Özden SAĞLAM’ın rehberliğinde gerçekleştirilen gezide gençler, 
subasar ormanları, kuş halkalama istasyonunda gerçekleştirilen çalışmalar ve deltada yaşayan canlılar hakkında 
yeni bilgiler öğrendiler.

Tanıtım ve Yatırım Destek 

Yatırım Tanıtım Broşürlerinin Hazırlanması 

Bölgesel rekabetçiliğin geliştirilmesi programı 
kapsamında yürütülen OKAREKAP projesi kapsamında 
bölgesel yatırım alanları rehberi, teşvik sistemi broşürü ve TR83 
Bölgesi’nde yatırım rehberi İngilizce, Rusça, Arapça ve Almanca 
dillerinde hazırlanmış ve basımı gerçekleştirilmiştir.    

İl Tanıtım Filmleri 

TR83 Bölgesi illerinin turizm değerlerinin tanıtılması 
amacıyla il tanıtım filmleri hazırlanmıştır. Söz konusu filmler 
yaklaşık 2’şer dk olmak üzere çeşitli uzunluklarda hazırlanmıştır. 
Sosyal medya platformları üzerinden yayımlanarak illerin ve 
bölgenin tanıtımına katkı vermesi beklenmektedir.  

Invest in Web Sitelerinin Hazırlanması 

Bölgesel rekabetçiliğin geliştirilmesi programı 
kapsamında yürütülen OKAREKAP projesi kapsamında TR83 
Bölgesi illeri yatırım destek ofisleri tanıtımı ve yatırım destek 
faaliyetleri için hazırlanan websiteleri (investamasya.com, 
investcorum.com, investsamsun.com, investtokat.com) İngilizce, 
Arapça ve Rusça olmak üzere 4 dilde hazırlanıp aktif olarak 
kullanıma sunulmuştur. 

Kurumsal Kimlik ve Logo Çalışmaları 

15.08.2017 tarihinde, Amasya Valiliği Logo tasarımının 
güncellenmesi çalışmaları kapsamında, Amasya Valisi Dr. Osman VAROL ile görüşme yapılmış, firmaya Amasya 
ili hakkında genel bilgilendirme yapılmıştır. Firmadan alternatifli 10 Logo tasarımı çalışması yapılarak iletilmesi 
istenmiştir. 17.10.2017 tarihinde, Amasya Valiliği kurumsal kimlik ve logo çalışmaları kapsamında Amasya Valisi 
Sayın Dr Osman VAROL’a bilgi verilmiş, görüş ve değerlendirmelerde bulunulmuştur.

EMITT Fuarı

01 / 02.02.2017 tarihinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı, Amasya Belediyesi ve Amasya Ticaret ve Sanayi 
Odası işbirliğiyle İzmir ilinde Turizm ve Seyahat Acentaları Birliği (TYRSAB) Ege Bölge Yürütme Kurulu’nun acenta 
üyelerine ve yerel basın mensuplarına yönelik bir akşam yemeği verilmiş, Amasya ili turizm tanıtım faaliyetleri ve 
acentelerle birebir görüşmeler yapılmıştır.
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THY Fam Trip 

24.05.2017 tarihinde, THY Fam Trip organizasyonu kapsamında Singapur’dan gelen Turizm Acente 
firmaları yetkililerine Amasya ili tanıtımı yapılmıştır.

Travel Turkey 

TR83 Bölgesi’nde turizm sektörünün geliştirilmesine yönelik faaliyetler Ajansımızın da destekleri itibarıyla 
hız kazanmış olup bu çerçevede 7-10 Aralık 2017 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilen Travel Turkey Fuarı’na 
Bölge illerimizden Ajansımız organizasyonu ile katılım sağlanmıştır. İl Kültür Turizm Müdürlükleri ve Belediye 
Başkanlıkları ile otel, seyahat acentesi gibi turizm sektör temsilcilerinin de yer aldığı fuar programı ile sektördeki 
gelişmelerin takip edilmesi, bölgenin tanıtılması ve yeni işbirliklerinin tesis edilmesi amaçlanmıştır.

Güneşi Uyandırmak Programı Çekimleri 

Ajansımızca destek olunan, Mecitözü Askerlik Şubesi ile Çorum Belediyesi Engelli Merkezi yerinde ziyaret 
edilmiş, projelerin yerinde çekimleri tamamlanmıştır.

TRT Haber’ in hazırladığı “Güneşi Uyandırmak” adlı programda yayınlanmak üzere, Orta Karadeniz 
Kalkınma Ajansı (OKA)  tarafından desteklenen projelerin tanıtımı yapılmaktadır. 

Tokat Geleneksel  El Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı

TR 83 Bölgesi turizm potansiyelinin 
tanıtımına yönelik; Tokat’ın sahip olduğu 
geleneksel el sanatlarının Tokat’ın turizminin 
geliştirilmesi noktasında üstlendiği kilit rolün 
ulusal anlamda diğer turizm değerleriyle 
birlikte tanıtımının yapılması amacıyla 18-21 
Mayıs 2017 tarihleri arasında Tokat Valiliği,  
Tokat Belediyesi, Tokat Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Tokat Milli Eğitim Müdürlüğü 
ve Ajansımız tarafından Tokat Geleneksel El 
Sanatları Yavaş Moda Günleri ve Türkü Bayramı 
düzenlenmiştir. Etkinlik kapsamında davetiye 
tasarımı ve basımı işleri, etkinliğin reklam 
panolarında tanıtımı, Geleneksel El Sanatları 
ve Türkü Paneli Organizasyonu, Hediyelik Ürün Satın Alımı işleri ve Ajansımız bütçesinden karşılanmıştır.

Yatırım Teşvik Faaliyetleri 

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”’ın 19 Haziran 2012 tarihi itibarıyla Resmi 
Gazete’de yayınlanmasını müteakip Kalkınma Ajansları yatırım teşvik faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi ve ilgili 
işlemlerinin yürütülmesi konusunda yerel birim olarak tanımlanmıştır. Karar’ın uygulanmasına ilişkin Tebliğ ise 
yine Resmi Gazete’de yayınlanarak 20 Haziran 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Karar’ın 20. maddesinde yerel 
birimlerin yapabileceği işlemler sıralanmıştır. Bu çerçevede; 

§	Uygun görülen teşvik belgesi müracaatlarını kabul etmek ve değerlendirilmek üzere Ekonomi 
Bakanlığı’na iletmek, ilgili işlemleri sonuçlandırmak, 

§	Tamamlama vizesi yapılacak yatırımlarla ilgili olarak söz konusu yatırımların gerçekleşmelerini tespit 
ederek Tebliğ’de belirtilen formatta Ekonomi Bakanlığı’na bildirmek,
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§	Teşvik belgeleri ile ilgili yapılacak işlemleri Uzman personel aracılığı ile yürütmek,

§	Düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki yatırımların gerçekleşmelerini izlemek ve 6 aylık dönemlerle 
Ekonomi Bakanlığı’na bilgi vermek Kalkınma Ajansları’nın görev ve yetkileri arasına girmiştir. 

Bu hususlarda Ajans adına ilgili hükümlerin uygulanması Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek 
Ofisleri aracılığı ile gerçekleştirilmektedir.

Yatırım Teşvik Belgesi Müracaatları 

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 20.maddesinde yerel birim olarak 
tanımlanan Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri arasında “uygun görülen teşvik belgesi başvurularının 
değerlendirilip yerel birim tarafından teşvik belgesi hazırlanması ve dosyanın Bakanlığa iletilmesi” yer almaktadır. 
Mevzuat gereğince yerel birimler, teşvik belgeleri ile ilgili yapılacak işlemleri kadrolarında tam süreli olarak 
çalışan teknik/uzman personel aracılığıyla yürütmek zorundadırlar

Yatırım Teşvik İzleme Faaliyetleri 

2012/3305 sayılı “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”ın 20.maddesinde yerel birim olarak 
tanımlanan Kalkınma Ajanslarının görev ve yetkileri arasında “düzenlenen teşvik belgeleri kapsamındaki 
yatırımların gerçekleşmelerini izlemek ve 6 aylık dönemlerle Ekonomi Bakanlığı’na bilgi vermek” de bulunmaktadır. 

Ekonomi Bakanlığı’nın verilerine göre 2017 yılı içerisinde TR83 Bölgesinde 278 yatırım için teşvik belgesi 
alınmıştır. Söz konusu yatırımların, beyan edilen sabit yatırım tutarı 2.192.231.396 TL olarak gerçekleşmiştir 2017 
yılı içinde, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat Yatırım Destek Ofisleri ile Ekonomi Bakanlığı ile eşgüdümü ile 97 
adet teşvik belgeli yatırımın izleme işlemleri yürütülmüştür. Söz konusu izlemelere ilişkin veri ve bilgiler Ekonomi 
Bakanlığı Teşvik Otomasyon Sistemi’ne girilmiştir. 

Yatırım Tamamlama Vizesi İşlemleri 

2012 yılından itibaren Ekonomi Bakanlığı tarafından TR83 Bölgesi’ndeki yatırım teşvik belgelerine ait 56 
adet yatırımın tamamlama ekspertizi ve vizesi işleminin gerçekleştirilmesi hususunda Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı Yatırım Destek Ofisleri görevlendirilmiştir. 

Bu doğrultuda tekstil, madencilik, enerji, su ürünleri mobilya vb. farklı sektörlerde gerçekleştirilen 
yatırımların ”Yatırım Tamamlama Ekspertizi ve Vizesi” işlemleri Yatırım Destek Ofislerimiz eliyle sonuçlandırılmıştır.

2. Diğer Faaliyetler

Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalışmaları

TR83 Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi’nin (OKA REKAP) satın alma bileşeni kapsamında, 
Ajansımızda coğrafi bilgi sistemleri altyapısı kurulmuş, gelecek dönemde CBS çalışmalarında yer alması 
planlanan ajans personellerine 3 hafta süresince ArcGIS for Desktop, ArcGIS Server ve ArcGIS Portal eğitimleri 
verilmiştir. 30 Kasım – 01 Aralık 2017 tarihlerinde “Dünya CBS Günü 2017 - Bilgi Toplumunun Yaşam Alanı Akıllı 
Şehirler Etkinlikleri”ne katılım sağlanmış, örnek teşkil edebilecek iyi CBS projeleri incelenmiş, daha sonra ajansın 
yürüteceği CBS çalışmaları için kısa ve uzun vadeli yol haritaları çizilmiştir.

Ek olarak, OKA Yatırım Bilgi Sistemi geliştirilmeye devam edilmiştir. Yüklenici firma ile yapılan toplantılarda 
OSB, KSS ve diğer sanayi alanlarının sınırlarının ekranda görünür hale gelmesi, sorgu ekranının bazı özelliklerinin 
geliştirilmesi, altlık olarak kullanılan Çevre Düzeni Planlarının lejantlarının eklenmesi gibi konular üzerinde 
konuşulmuş, bu eksiklikler büyük ölçüde giderilmiştir.
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TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç İstihdamının Artırılması Projesi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olduğu İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı kapsamında finanse edilen “TR83 Bölgesinde Endüstriyel Tasarım Alanında Genç 
İstihdamının Artırılması Projesi” kapsamında yürütülen faaliyetlerin  “bölgenin uluslararalılaşmasına katkı 
sağladığı değerlendirilmiştir. 

Proje kapsamında, Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerinden belirlenen kursiyerlere yönelik endüstriyel 
tasarım eğitimleri düzenlenmiş, bölge firmalarımızın rekabet güçlerinin artırılmasına katkı sağlayacak tasarım 
sürecinin önemine dikkat çekecek ve bu yolla genç işsizliğinin azaltılmasına katkı sağlayacak şekilde konferanslar 
yapılmıştır. 

Proje faaliyetlerine ek olarak Amasya’nın tarihi ve kültürel dokusu ile uyumlu kent kimliğini ön plana 
çıkaracak kent mobilyaları tasarımına yönelik ulusal çapta yarışma düzenlenmiş ve 2012 yılında Dünya Tasarım 
Başkenti ödülü almış, 140 yıllık geçmişe sahip Tasarım müzesi bulunan Finlandiya’nın Helsinki şehrine 22-25 
Mayıs 2017 tarihleri arasında bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma ziyareti kapsamında şehirde tasarım 
alanında öne çıkan kurumlar olan Aalto Üniversitesi Tasarım Departmanı, Helsinki Belediyesi:  Creative and 
Inclusive Finland Birimi, Tasarım Müzesi, Kiasma Çağdaş Sanatlar Müzesi, Finli Tasarımcılar Birliği ORNAMO, TAIKE 
Sanat Fonu Ajansı ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Dış Kaynaklı Projeler

Orta Karadeniz Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi (OKAREKAP) 

Orta Karadeniz Bölgesinin (TR83) Rekabet Edebilirliğinin Artırılması Projesi Orta Karadeniz Kalkınma 
Ajansı tarafından hazırlanan ve bütçesi 6.960.105,00 Euro olan toplam 4 adet ana bileşenden oluşmaktadır. 

İnşaat bileşeni, yaklaşık 7.000 m² kapalı alan ve 1.800 m² 
çevre düzenlemesi olan 3 katlı Ajans hizmet binasının yapımını 
kapsamaktadır. Kontrolörlük hizmet alımı bileşeni, yapılacak 
olan Ajans hizmet binasının kontrollüğünün yapılabilmesi için 
müşavirlik hizmeti alınmasını kapsamaktadır. Teknik hizmet 
alımı bileşeni, Ajansın insan kaynağı kapasitesinin geliştirilmesi, 
bölgede öne çıkan sektörlerin analiz edilerek sektör raporlarının 
hazırlanması, bölge planının revize edilmesi, Ajans personelinin 
eğitim ihtiyaçlarının analiz edilerek gerekli eğitimlerin sağlanması, 
yatırım promosyon faaliyetleri gibi konularda teknik destek 
sağlamak amacıyla hizmet alınmasını kapsamaktadır.
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Belirtilen bileşenler kapsamında 2017 yılında on beş ayrı faaliyetle birlikte, İtalya,İspanya ve Danimarka’ya 
çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

İtalya çalışma ziyareti,  12-16 Şubat 2017 tarihlerinde 
Bologna /İtalya’da bulunan ERVET (Emilia-Romagna 
Valorizzazione Economica Territorio) yerel kalkınma 
ajansına düzenlenmiştir. 

Bu ziyaret ile Ajansımızda görevli  8 personelin yanı 
sıra Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ve Projenin Teknik 
Destek Takımından katılımcıların yer aldığı heyet, sosyal   
inovasyon konusunda ERVET’in faaliyetlerini ve   Bologna 
şehrindeki iyi uygulama örneklerini yerinde öğrenme fırsatı 
yakalamıştır. Çalışma Ziyareti kapsamında ERVET çalışma 
ofisi, CONFCOOP Kooperatifler Birliği, FabLAb Bologna, 
Bologna Üniversitesi, Open Group Sosyal Kooperatifi ve 
Golinelli Vakfı ziyaret edilmiştir. 

İspanya çalışma ziyareti, 26-31 Mart 2017 tarihleri 
arasında İspanya’da bulunan çeşitli kurumlara “Akıllı 
Uzmanlaşma Stratejisi” kapsamında düzenlenmiştir. 
Ziyarete, TC Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nı 
temsilen IPA/AB Daire Başkanı Sayın Murat ALTUN ve 
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı birim başkanları ile 
uzmanlarının oluşturduğu 8 kişilik bir heyet ziyaretlere 
katılım sağlamıştır.

Çalışma Ziyareti kapsamında Endülüs Bölgesi 
Teknoloji ve Bilim Parkı yönetimi ile Uluslararası Bilim 
Parkları Birliği Başkanı Malaga’da ziyaret edilmiştir. 
Kalkınma Ajansımızın üyesi olduğu AGROFOOD Platformu “İzlenebilirlik ve Big Data” Platformunun Endülüs 
Bölgesel Tarım Bakanlığı’nın Sevilla’da   düzenlediği Akıllı Gıda Konferansında Orta Karadeniz Bölgesi Akıllı 
Uzmanlaşma Stratejisi’nin sunumu yapılmıştır.   Yine aynı faaliyet dâhilinde AB Ortak Araştırma Merkezi(JRC 
IPTS)  tarafından oluşturulan “Akıllı Uzmanlaşma Platformu”na ziyaret gerçekleştirilmiştir. Endülüs Bölgesi Akıllı 
Şehirler Şirketi ve BIOAZUL Şirketlerine yapılan ziyaretlerle faaliyet son bulmuştur. 

Danimarka ziyareti, 22-25 Mayıs 2017 tarihleri arasında 
Danimarka’nın Kopenhag kentinde “Akıllı Şehir” konusunda 
gerçekleştirilmiştir. Ziyarette, Copenhagen Capacity, State 
of Green (House of Green) ve Clean Cluster gibi kar amacı 
gütmeyen, bölge kalkınmasına katkı sağlayan kurumların 
yanı sıra Ramboll ve COWI gibi akıllı şehir çözümleri 
konusunda uzmanlaşmış özel sektör danışmanlık firmalarıyla 
da görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Görüşmelerde, “akıllı şehir” 
stratejisi kapsamında ilgili kurumlar tarafından gerçekleştirilen 
enerji, trafik, altyapı, vb uygulamaları konusunda bilgi 
edinilmiş, görüş alışverişinde bulunulmuştur. Kalkınma Ajansı 
çalışanları ile beraber Kalkınma Bakanlığı ve Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’ndan birer yetkili de heyette yer almıştır.
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Akıllı şehir konseptinde Kopenhag’ın ileri bir örnek olduğu görülmüştür. Özellikle şehrin aynı vizyon 
etrafında birleşmesi; görüşülen kurumların benzer istatistikleri kullanışı, bakış açısı, çalışma usulleriyle de önem 
arz etmektedir. Şehirdeki tüm paydaşların aynı hedef doğrultusunda çalışması, potansiyel yatırımcılar için de 
önemli bir güvence oluşturmaktadır. İnsanların yaşamlarını daha konforlu hale getiren, trafik, enerji, vb örnekleri 
görülmüştür.

İzmir Yatırım Tanıtım Ziyareti

OKAREKAP Projesi kapsamında 9-12 Mayıs 2017 tarihleri arasında İzmir’deki kurum ve kuruluşlara  yatırım 
tanıtım ziyaretinde bulunulmuştur. Ziyaret kapsamında Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Yatırım Destek Ofisi, 
Buca Organize Sanayi Bölgesi, İzmir Ticaret Odası (ESİAD), Ege Serbest Bölgesi (ESBAŞ) yetkilileri ile görüşmeler 
doğrultusunda yatırımlar ile ilgili bilgi alışverişi yapılmıştır. 

Tekirdağ-İstanbul Yatırım Tanıtım Ziyareti 

OKAREKAP Projesi kapsamında 10-13 Ekim 2017 tarihleri arasında Tekirdağ ve İstanbul’da bulunan sanayi 
bölgeleri ve diğer ilgili kurumlar ziyaret edilmiştir. Ziyaret kapsamında Çerkezköy Organize Sanayi Bölgesi, Trakya 
Kalkınma Ajansı, İstanbul Kalkınma Ajansı ve İstanbul Start-up Angels ziyaret edilmiştir. 

Hollanda Yatırım Tanıtım Ziyareti 

OKAREKAP Projesi kapsamında,   5-10 Mart 2017 tarihleri 
arasında Hollanda’ya yatırım tanıtım ziyareti (roadshow) 
düzenlenmiştir. Ziyaret kapsamında Rotterdam, Amsterdam ve 
Alkmar şehirlerinde ilgili kurum ve kuruluşlar ziyaret edilmiştir. 
Hollanda’daki iş yaşamı ve Türk girişimcilerin durumu, devlet 
destekleri gibi konularda görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

İspanya Yatırım Tanıtım Ziyareti

OKAREKAP Projesi kapsamında 4-9 Eylül 2017 tarihleri 
arasında İspanya’ya yatırım tanıtım ziyareti (roadshow) 
düzenlenmiştir. Program dahilinde, Zaragoza’da bulunan bir 
medikal küme yönetimi, Santiago de Compostela’da bulunan 
bir gıda kümesi yönetimi ile   Madrid ve Barcelona’da bulunan 
Kalkınma Ajansları ziyaret edilmiştir. 

Samsun Lojistik Merkezi Projesi 

Ajansın lojistik sektöründeki 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 
Programı kapsamında hazırlanan TR83 Bölgesi Lojistik Master Planı ile 
başlayan çalışmalarının neticesi olarak Samsun’da dağınık durumdaki 
lojistik odakları bir araya toplayan veya birbirine bağlayan yeni bir 
lojistik merkez kurulması, bu merkezin altyapısı ile birlikte depolama 
alanları, gümrüklü alanlar, otoparklar, ofisler gibi üstyapının inşa 
edilmesini ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü yetiştirilmesi 
için gerekli eğitim programlarının düzenlenmesini içeren Samsun 
Lojistik Merkezi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
yürüttüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 4. Proje 
Paketi başvurularında desteklenmektedir.
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Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi ve Samsun Ticaret ve Sanayi Odası ortaklığında ve ajans 
çatısı altında yürütülmekte olan ve 43 milyon Avro hibe bütçesi olan Samsun Lojistik Merkezi Projesi, farklı 
büyüklükte depolardan ve depo yapılmak üzere hazırlanacak arazilerden bir sosyal ve idari binası, bir komisyon 
ofisi, itfaiye, hizmet istasyonları, yükleme-boşaltma sistemleri, benzin istasyonu, iki araç ölçüm binası, iki güvenlik 
binası, yollar, oto ve tır park alanları ve demiryolundan oluşmaktadır. Toplam alanı yaklaşık 670 bin m2’dir.

Yer teslimi yapılmış olup tüm ihaleler 2017 yılı başında tamamlanmıştır. Teknik destek bileşeni Aralık 
2017’de tamamlanmış olup, inşaatın 2018 yılı ilk çeyreğinde tamamlanması hedeflenmektedir. 

OKA Yetişkin Eğitmen Kadrosunu Güçlendiriyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından, Türkiye Ulusal Ajansı Erasmus+ Yetişkin Eğitimi Personel 
Hareketliliği 2015 yılı teklif çağrısı döneminde başvurusu yapılan ve Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım 
Aracı (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı kapsamında hibe desteği kazanan “OKA 
Yetişkin Eğitmen Kadrosunu Güçlendiriyor” projesi, 31.12.2015 ile 30.12.2016 tarihlerini kapsayacak şekilde 12 
ay süresince, 4 ülkenin ev sahipliğinde yürütülmüştür. 

Proje kapsamında, ajans personelinin Avrupa Birliği üyesi ülkelerde eğitimler alması ve bu eğitimler 
dâhilinde edindikleri bilgi ve deneyimi TR83 Bölgesi (Amasya, Çorum, Samsun, Tokat) genelinde uygulaması 
sağlanması amaçlanmıştır. 

Böylece Stratejik Planlama, Proje Döngüsü Yönetimi ve Proje Uygulama eğitimlerini vermekten sorumlu 
olan toplam 18 ajans uzmanının kapasitesini artırmak, yeni yöntemler öğrenmesini sağlamak, yetişkin eğitimi 
alanında uzmanlık kazanmasını teşvik etmek ve mevcut eğitim müfredatlarının geliştirilmesi ve eğitim 
materyallerinin çeşitlendirilmesi hedeflenmiştir.

OKA Kayıt Dışı İstihdamla Mücadele Ediyor-2

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Avrupa Birliği Koordinasyon Daire Başkanlığı, İnsan Kaynakları 
Geliştirilmesi Operasyonel Programı (IPA IV. Bileşeni) kapsamında başvurusu kabul edilen “OKA Kayıtdışı 
İstihdamla Mücadele Ediyor-2” projesi, 01.07.2016-31.08.2017 tarihleri arasında 14 ay boyunca yürütülmüştür. 
Projenin toplam bütçesi 314.048,13 Avro’dur.

Proje ile TR83 Bölgesi’nde (Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illeri) kayıtdışı çalışanlar, işverenler ve işçi 
sendikaları, öğrencileri (ilköğretim, ortaöğretim ve üniversite) içeren hedef kitle ve bölgelere yönelik düzenlenen 
bir dizi etkinlik ve yenilikçi uygulamalar ile konunun tarafları arasında kayıtdışı istihdam konusunda farkındalığın 
artırılması, kurumsal altyapının güçlendirilmesi yolu ile kayıtlı istihdamın artırılması hedeflenmiştir. 

Projenin yurt dışı kurum ziyaretleri kapsamında Kayıtdışı istihdam oranı düşük ve etkin mücadele 
veren Almanya ve Portekiz’e düzenlenen çalışma ziyaretleri ile yenilikçi yaklaşımlar ortaya koyarak kayıtdışı ile 
mücadele etme yollarının bölgesel düzeyde uygulamalarının yapılması, kamu ve ilgili aktörlerin sistemlerinin 
yerinde incelenmesi amaçlanmıştır. 

Ziyaretlerde kayıtdışı istihdamın önlenmesinde kayıtlı çalışma sisteminin getirdiği avantajların önemli bir 
etkisi olduğu görülmüştür. Ayrıca dual (ikili) eğitim, iş arama-bulma merkezleri (job centers), mesleki eğitime 
olan olumlu bakış açısı, düşük işsizlik ve sürekli istihdam olanaklarının artması gibi uygulama ve anlayışların 
güçlü bir kayıtlı istihdam sistemini oluşturduğu görülmüştür.   

31 Ağustos 2017 tarihi itibariyle sona eren projemizin nihai çıktıları dört ilde düzenlenen kapanış 
toplantıları ile basın mensupları ve kamuoyu ile paylaşılmıştır.
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Almanya Yurt Dışı Ziyareti

     

Kayıt Dışı İstihdam TV Programları

Orta Karadeniz Bölgesi’nde İnsan Kaynaklarına Yapılan Yatırımların Teşvik Edilmesi-İnsan Kaynakları 
Operasyonel Programı

Orta Karadeniz Bölgesi’nde İnsan Kaynaklarına Yapılan Yatırımların Teşvik Edilmesi-İnsan Kaynakları 
Operasyonel Programı İKG-OP Tedbir 3.2:  İnsan Sermayesine Daha Fazla Yatırım Yaparak İşçi ve İşverenlerin Uyum 
Yeteneklerinin Artırılması altında AB Türkiye Delegasyonuna sunulmuş ve başarılı bulunarak kabul edilmiştir.
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2013 yılı Aralık ayında onaylanan projenin operasyon tanımlama dokümanı Çalışma ve Sosyal Güvenlik 
Bakanlığı ve AB Türkiye Delegasyonu teknik desteğiyle 2014 yılında güncellenmiştir. Operasyon tanımlama 
dokümanı onaylanmış, projenin uygulama süreci 2018-2019 yıllarına ertelenmiştir.2017 yılının son çeyreğinde 
Bakanlık ile müzakerelerin yeniden başlatılması için proje tanımlama fişi yeni formata uygun olarak hazırlanarak 
gönderilmiştir. 2018 yılında proje müzakerelerinin ve ihalelerin tamamlanması, 2019 yılında uygulama sürecinin 
başlatılması beklenmektedir. 

SUMSIC

Sosyal İnovasyon Topluluğu Yaz 
Okulu’nun düzenlenmesi amacı; master ve 
doktora öğrencilerinin alanda çalışan ve 
bu işin mutfağında olan uygulayıcılar ve 
politika düzenleyiciler ile bir araya gelmelerini 
sağlamaktır. 

Programın genel amaçları arasında sosyal 
ekonominin mevcut yapılardaki şekillerini 
tespit ederek paylaşmak yer almaktadır. Diğer 
bir amaç sosyal ekonomi ekosistemlerinin 
oluşumunu destekleyici tartışmaları açarak 
bölgesel, ulusal ölçeklerde politikaların 
gelişimini desteklemektir.

Katılımcıların profilleri; üniversiteler, kalkınma ajansları, kamu kurumları, sosyal kuluçkalar, belediyeler, 
gençlik vakıfları, tso, girişimciler, kooperatifler ve danışmanlar şeklinde sıralanabilir. Bu kapsamda; Milano 
Üniversitesi, Bolonya Üniversitesi,York Üniversitesi, Politeknik Milano, OXFAM İtalya, IFKA Macaristan, Glaskov 
Üniversitesi, UNIPOL İtalya, Hollanda Çevre ve Alt yapı Bakanlığı, Sosyal Etki Lab Duisburg, Mohammed 
Ahmet Üniversitesi, ERVET, ASTER, OKA, Young Foundation, IUAV Venedik Üniversitesi, ModenaÜniversitesi, 
İtalya Belediyeler Birliği, Brainport Eindhoven, Dortmund Üniversitesi, Katowice  Üniversitesi Polonya,Hassan 
Üniversitesi Cezayir, Moskova Üniversitesi, Ballyhoura Kalkınma İrlanda,Mercy Evleri STK Portekiz, Mykolas 
Üniversitesi Litvanya, Vilnius Üniversitesi ve Mondragon LKS temsilcileri olmuştur. OKA’yı temsilen ise PPKB 
uzmanı Meltem YILMAZ katılım sağlamış ve anılan program kapsamında görevlendirilmiştir.
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

A. Üstünlükler

Ajans personelinin dinamik yapısı,  iletişim becerilerinin yüksek olması, farklı çalışma alanlarına uyum 
sağlamadaki yeteneği, ortak iş yapma ve geliştirme yeteneği, yüksek lisans veya doktora düzeyinde bilimsel 
çalışmalar yapmış veya yapıyor olmaları yürütülen Ajans faaliyetlerinde avantaj sağlamaktadır.  Personelinin 
geçmiş iş deneyimleri itibarıyla farklı alanlarda uzmanlıkları olması karşılaşılan sorunlar karşısında pratik çözümler 
geliştirilmesine olanak sağlamaktadır. Personelin iş bölümüne açık ve paylaşımcı yaklaşımlar sergilemesi 
neticesinde verilen görevler başarı ile sonuçlandırılmaktadır. 

Aynı zamanda Ajansın uyguladığı mali destek programlarının sayısı ve çeşidi artıkça edinilen tecrübeler 
ve personelin kamu kaynağı kullandırma hassasiyetinde olması program yönetiminin daha etkin ve izleme ve 
değerlendirme aşamalarının başarılı geçmesinde önemli rol oynamaktadır. 

Yatırım Destek Ofislerinin illerindeki paydaşlarla yakın ilişkiler içinde olması koordinasyon faaliyetlerinde 
kolaylık sağlamaktadır. 

B. Zayıflıklar

Faaliyetler yerine getirilirken uyulması gereken mevzuatın yorumlanması ihtiyacı ve bu konuda teknik 
bilgi gerekmesi, bilhassa mali destek programı uygulamalarında karşılaşılan konularda mevzuat bilgisinin 
eksikliğine sebep olmaktadır. Mali destek faaliyetleri esnasında yerel bürokratik aktörlerle daha derin işbirliği 
halinde çalışma konusunda zamandan ve mekândan kaynaklanan çeşitli zayıflıklar mevcuttur. 

Bunlarla birlikte, bölge planlama ve sektörel raporlama aşamalarında personelin teknik analiz 
çalışmalarında tecrübe ve bilgi eksikliği bulunmaktadır. Bu eksikliğin giderilmesi için konusunda uzman kişiler 
ve kurumlar ile işbirliği yapılması gerekmektedir. Ayrıca, izleme ve değerlendirme sırasında uygulanan projelerin 
spesifik bilgi gerektirdiği durumlarda teknik bilgi yetersizliği gözlemlenmekte ve mali sorumluluk gerektiren 
konularda çalışılması sebebiyle personelde tedirginlik oluşmaktadır. 

Öngörülen araştırma raporları ve sektör araştırmalarını yapmaları için insan kaynakları ihtiyacı ortaya 
çıkmaktadır. Yatırım destek ofislerinin ise Bölgesel Yatırım Tanıtım Stratejisinin tamamlanması ile bu alanda 
ilerleme kaydedebilmesi gerekmektedir. 

2016 yılı içerisinde personelinin büyük oranda değişmiş olması, 2017 yılı içinde uygulamaların devamlığı 
açısından risk oluşturmuştur. Personelin ayrılması, iş yükü dağılımlarında da önemli farklılıklar ortaya koymakta, 
özellikle izleme ve değerlendirme aşamalarında bu durumun önemli yansımaları olmaktadır.

Belirli işlerin sürekli tekrarlanması birim faaliyetlerinin doğal yapısını oluşturmaktadır. Bu durumun 
personelde ‘işletme körlüğüne ve/veya motivasyon kaybına sebep olabileceği değerlendirilmektedir. Bu 
durumun engellenebilmesi için aynı işlerin daha farklı ve etkin yöntemlerle yapılması ve farklı ilgi alanları 
konusunda personelin yönlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

Yatırım Destek Ofislerinin, yatırım sürecindeki ilgili kurumlarla yetki ve sorumlulukları içeren ikincil 
mevzuatının geliştirilmemesi ve görev tanımlarının netleştirilememesi ofislerin etkinliğinin önünde duran en 
önemli zayıflıktır. Ayrıca, mevzuatta tanımlanan yatırım süreci takibinin yatırım izin ve ruhsat süreçlerinde görev 
olan kamu kurum ve kuruluşları tarafından benimsenmemesi dolayısıyla kısa vadede uygulanabilir bir görev 
olmadığı düşünülmektedir.
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İş ilişkileri ve piyasa mekanizmasının değişen ve gelişen halini küçük ve orta ölçekli işletmeler başta 
olmak üzere tüm özel kesim açısından etkili ve verimli değerlendirmek için teşviklerden, devlet desteklerinden, 
üretim ve ihracat kolaylıklarından azami derecede faydalanmak ihtiyacı hasıl olmaktadır. Bu çalışmaların yanı 
kamu kurumları ile birlikte çeşitli planlama ve organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesine yönelik çalışmaların 
yapılması iş yoğunluğunu artırabilmektedir. Mevcut durum itibariyle istenen ve arzulanan biçimde yatırıma, 
yatırım planlamasına, özel sektör firma ziyaretlerine, kurumsal ve sektörel çalışmalara beklenen seviyede zaman 
ayrılamamaktadır. 

C. Değerlendirme

Ajansın faaliyet alanı olan TR83 Bölgesi’nin sosyo-ekonomik durumu, mekânsal organizasyonu ve diğer 
bölgelerle ilişkileri bölge planlama ve program tasarlanmasında büyük önem taşımaktadır. Bu yüzden analiz 
yöntemlerine ilişkin yeterli seviyede kapasite oluşturulması Ajansımızın önceliklerinden birisidir.  Önümüzdeki 
dönemlerde analiz ve araştırma yapma kapasitesini eğitimlerle geliştirerek, özgün yöntem ve araçların kullanımına 
önem verilmesi yapılacak çalışmaların daha kapsamlı ve nitelikli olmasını sağlaması gerekmektedir.     Tüm bu 
çalışmalar sırasında yerel kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde katılımcılık ilkesine bağlı olarak hareket etmeye 
devam edilecektir. Bu işbirliklerin somut çıktılarla devam edebilmesi sürdürülebilir açısından büyük önem 
taşımaktadır.

Diğer taraftan, Ajansımızın program uygulama tecrübesi arttıkça zayıflıklarının üstesinden gelecek 
kabiliyet ve kapasitesi de artmaktadır. Ajans uygulamasının çeşitlenmesi ve gerçekleştirilen tecrübe paylaşımları 
personelin süreçlere daha iyi hakim olmasını sağlamaktadır. Ayrıca bilgisayar tabanlı veri sisteminin işlerlik 
kazanmasıyla faaliyetlerin daha düzenli olarak takip edilmesi sağlanabilecektir.

Genel olarak Ajansımızın önümüzdeki dönemde çalışmalarında uzmanlaşmaya daha çok önem vererek 
devam etmesi öngörülmektedir. Bununla birlikte saha çalışmaları ve kurum ziyaretleri çalışmalar için büyük 
önem taşımaktadır. 

Kasım Ayı itibariyle personel görevlendirmesi yapılmış olup insan kaynaklarındaki artış ilerleyen dönemde 
Ajansımızın çalışmalarına pozitif katkı sağlayacaktır. 

Kurumsal yapının tamamlanması ve gelişmesi açısından gerekli tüm çalışmalar meri mevzuat ve diğer 
çerçeve metinlerle uyumlu olarak yürütülmektedir. Ayrıca uygulama ile edinilen önemli deneyimler Birim 
çalışmalarının sürekli olarak geliştirilmesine katkıda bulunmaktadır.

2017 yılının, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilerek, proje ve faaliyetlerin yürütülmesinde 
bölge aktörleriyle birlikte hareket edildiği, ilin tanıtımı ve yatırım potansiyellerine yönelik araştırma çalışmalarının 
hız kazandığı ve Yatırım Destek Ofisi’nin yeni teşvik sisteminde Bölgede önemli bir aktör olarak görev yapmaya 
başladığı bir dönem olarak değerlendirilmektedir.  

Ajansımız tarafından 2017 yılı içerisinde farklı büyüklük ve içeriklerde AB kaynaklı birçok proje 
uygulanmıştır. Bu projeler, OKAREKAP, Samsun Lojistik Köy Projesi, Kayıtdışı İstihdamla Mücadele-2 Projesi, 
Genç İstihdamı Projesi ve OKA, Yetişkin Eğitmen Kadrosunu  Güçlendiriyor Projeleridir. Söz konusu projelerin 
teknik destek bileşenleri, birimimizi yakından ilgilendiren yatırım destek ve tanıtım konusunda oldukça zengin 
bir içeriğe sahiptir. Bu nedenle projeler, birimimizin 2017 yılı faaliyetlerinin desteklenmesi ve zenginleştirilmesi 
adına olumlu katkılar sunmuştur.
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER

Ülkemizde kurulu bulunan 26 kalkınma ajansının birbirleri ile ve uluslararası alanda diğer ajanslarla 
işbirliği ve koordinasyonunun sağlanmasına önem vermesi ile gerek planlama biriminin faaliyetlerinin gerekse 
tüm ajans faaliyetlerinin daha etkin olması sağlanacaktır. Diğer Kalkınma Ajansları ile ortak çalışma alanları 
oluşturularak bilgi, tecrübe ve iyi uygulamaların yaygınlaştırılması hedeflenmelidir.

Başta kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonundan sorumlu olan Kalkınma Bakanlığı olmak 
üzere Başbakanlık Türkiye Tanıtım ve Yatırım Destek Ajansı, Avrupa Birliği Bakanlığı, Merkezi Finans ve İhale 
Birimi ile Ulusal Ajans ve benzeri kurumlar ile Ajanslar arasında etkin ve verimli bir koordinasyon ve iletişimin 
sağlanması için tedbirler alınması ve bu kurumlarla kalkınma ajanslarının eğitim programlarına destek vermesi 
yararlı olacaktır. 

Bölgedeki proje kültürünün oluşması ve projelerin yürütülmesinin kolaylaştırılmasını sağlamak amacıyla 
yararlanıcılara verilen eğitimlerin artırılması ve planlı bir şekilde sık zaman aralıklarıyla devam edilmesi gerekli 
görülmektedir.

Yatırım destek süreçlerindeki Kalkınma Ajanslarının (Yatırım Destek Ofisleri) rolünün ilgili kurumlar 
tarafından net bir şekilde anlaşılabilmesi amacıyla Yatırım Destek Ofislerinin görev ve sorumluluklarının 
ilgili kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatına eklenmesi ve yatırım destek sürecine ilişkin geniş tabanlı 
uygulama tebliğinin çıkarılması yatırım destek süreçlerinin hızlanması açısından son derece önemli olduğu 
değerlendirilmektedir.
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AMASYA YATIRIM DESTEK OFİSİ

Dere Mah. İğneci Baba Sk. No:30 Amasya
T. 0 (358) 212 69 66    F. 0 (358) 212 69 65

ÇORUM YATIRIM DESTEK OFİSİ

Gazi Cad. No:68 İl Özel İdaresi Meclis Binası
Valilik Karşısı Kat:4 ÇORUM
T. 0 (364) 225 74 70    F. 0 (364) 225 74 71

SAMSUN YATIRIM DESTEK OFİSİ

Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Cad.
No: 62 Tekkeköy/SAMSUN
T. 0 (362) 431 24 00   F. 0 (362) 431 24 09

TOKAT YATIRIM DESTEK OFİSİ

Kabe-i Mescit Mahallesi Bekir Paşa Sokak No: 11 MERKEZ / TOKAT
T. 0 (356) 228 93 60   F. 0 (356) 228 97 60

Samsun Organize Sanayi Bölgesi Yaşardoğu Cad.
No: 62 Tekkeköy/SAMSUN
0 362 431 24 00
0 362 431 24 09
www.oka.org.tr
info@oka.org.tr
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