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Sunuş
Ahmet Emin KİLCİ

Genel Sekreter V.

Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonunda çalışmalarına 
başlayan Kalkınma Ajansları, yeni Cumhurbaşkanlığı 
Hükümet Sistemi ile beraber Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın koordineli kuruluşu olarak çalışmalarına 
devam edecekler ve orta vadede sanayi, teknoloji ve 
istihdam odaklı faaliyetlerini artırarak ülkemizin 2023 
hedeflerine imalat, katma değerli üretim ve nitelikli 
istihdam noktasında katkı sunmaya çalışacaklardır. Yeni 
hükümet sistemi ile Kalkınma Ajansları sorumlu oldukları 
Bölgelerinde daha fazla sahada yer almayı, yerelden 
aldığı bilgiyi merkeze daha çabuk ve etkin iletmeyi ve 
yerelden-yerinden yönetime geçiş sürecine daha fazla 
katkıda bulunmayı hedef edineceklerdir.  

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN), Bölgemizin 
ihtiyaç duyduğu her alan ve sektörde gerek mali ve 
teknik destekler ile gerekse de insan kaynağı gücü ile 
çalışmalarına devam etmektedir. Geçtiğimiz dönemde 
özellikle Yozgat ilinde yapmış olduğumuz yatırımcı 
çekme çalışmalarımız çok faydalı ve etkili geçmiş olup bu 
faaliyetler sonrasında ilimize önemli yatırımları çekmeyi 
de başarmış bulunmaktayız. Yine yatırım ortamının ve 

girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi anlamında bir 
diğer önemli adım ise Sivas ilinde açılmış olan Sivas İş 
Geliştirme Merkezi olmuştur. Sivas İŞGEM ile Sivas ilimiz 
çok önemli bir girişimcilik merkezi kazanmış olup toplam 
7,2 milyon Avro yatırım ile çeşitli büyüklükte atölyeler ve 
kuluçka merkezi kurulmuştur. İŞGEM’in en büyük farkı ise 
OSB içinde yer alıyor olması ve şuanda bile %90 doluluğa 
ulaşan firmalarının hem kendi içinde hem de OSB’deki 
diğer firmalar ile işbirliği ve kazan-kazan ilkesiyle ürün 
birlikteliğine gitmiş olmalarıdır. 

Kayseri ilimizde ise ana rekabetçi sektörler olan mobilya 
ve metal işleri imalatının yanı sıra ile yeni bir nefes ve hız 
kazandırması amacıyla savunma sanayine yönelik bilgi ve 
işbirliği fırsatlarını sunan çalışmaların yapılmasına devam 
edilmektedir. Bu bağlamda düzenlenen Savunma Sanayi 
Çalıştayı kayda değer başarılara imza atmış ve ilimizdeki 
firma yöneticilerimizin savunma sanayine girmeleri için 
bir katalizör olmuştur. Erciyes’de ise yaz turizm dönemini 
hareketlendirme için bisiklet sporuna odaklanan ORAN, 
ilgili kuruluşlar ile işbirliği halinde fam tripler ve tanıtım 
organizasyonları düzenlemiş ve bunların meyvesini de 

ilimiz bu yaz almıştır. 15’den fazla ulusal bisiklet takımı 
Erciyes’de bu yaz yüksek irtifa kamplarını yapmışlar ve 
her geçen gün Erciyes’e olan yüksek irtifa kamp talebi 
artmaktadır. 

Kayseri’de 2011 yılında Ajans desteği ile kurulmuş olan 
ve son dönemde faaliyetlerini artıran ve yaygınlaştıran 
Endüstriyel Tasarım Merkezi, ilimizde başta mobilya 
sektörü olmak üzere çeşitli alanlardaki tasarım, 
kurumsallaşma ve tanıtım anlamında önemli görevler 
yürütmektedir. Kayseri OSB bünyesinde çalışmalarına 
devam eden ETM’nin daha etkin ve tasarımdan endüstriyel 
tasarıma geçişini hızlandırmak için ORAN olarak destek 
vermeye devam etmekteyiz. 

2017 yılı mali destek programları kapsamında kar 
amacı güden ve gütmeyen kurumlarımız ile sözleşmeler 
imzalanmış ve projeleri başlamıştır. Mali destek sürecinde 
başvuru yapmış ve kazanmış olan başvuru sahiplerine 
projelerini başarı ile bitirmelerini temenni ediyor, ajans 
faaliyetlerinin Bölgemiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 
diliyoruz. 
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BİZDEN  HABERLER

ORAN ve eRcİyes A.Ş. İŞbİRlİğİ İle 
bİsİKleT spORuNuN yeNİ Gözdesİ KAyseRİ OlAcAK

2017 yılında Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Kayseri Büyükşehir 
Belediyesi ve Erciyes A.Ş.’nin projelendirip tanıtımına 
başladıkları Erciyes Dağı’nda turizmin çeşitlendirilmesi ve 
bisiklet sporunda yüksek irtifa kamp olanaklarının tanıtımı 
amaçlı düzenlenen faaliyetler meyvelerini vermeye başladı.

2.200 metrede bulunan oteller, 1.000 – 1.400 metre arasındaki 
antrenman parkurları, yüksek yol kalitesi ve yerinde yapılan 
kapsamlı tanıtım hamleleri ile yüksek irtifa antrenman 
kamplarına çok uygun olan Erciyes dağı, alternatif spor turizmi 
merkezi olma yolunda ilk adımlarını atıyor.

4-5-6 Ekim ve 25-26-27 Ekim 2017 tarihlerinde Orta Anadolu 
Kalkınma Ajansı Kayseri Yatırım Destek Ofisi ve Erciyes A.Ş. 
işbirliği ile gerçekleştirilen tanıtım gezileri ile bölgeye getirilen 
yabancı antrenör ve bisiklet federasyonu yetkililerine yerinde 
yapılan tanıtımlar ve kış döneminde Alanya bölgesinde yapılan 
uluslararası yol bisikleti yarışlarındaki tanıtım çalışmaları 
neticesinde Erciyes Dağı, yabancı profesyonel yol bisikleti 
takımlarının yüksek irtifa antrenman bölgesi olarak ön plana 
çıkmaya başladı.

FAM Trip etkinlikleri sonrası bölgeye ilk yabancı bisiklet takımı; 
31 Mart 2018’de geldi. Erciyes’e 6 sporcu ve teknik ekiple 21 
günlüğüne gelen Beyaz Rusya’nın “Minsk Cycling Club” bisiklet 
takımı dağdaki bisiklet dostu otelde konakladı.

Akabinde Malezya’dan “Team Sapura Cycling” 10 Nisan’da 6 
sporcu ile antrenman kampına başladı. Bu takımları 16 Nisan’da 
Rusya Federasyonundan “Marathon Tula” Bisiklet takımı izledi. 
12 sporcu ile kampa gelen Rus takımı 2 hafta konaklama yaptı.

Mayıs ayında İtalya, Rusya, Ukrayna, Özbekistan ve 
Azerbaycan’dan yol bisikleti takımları Erciyes’te kamp yapmak 
için rezervasyonlara başladı. Bölgenin iklimi, yol kalitesi, 
bisiklet dostu otel konsepti, Türk Hava Yollarının 1 Nisan – 31 
Ekim tarihleri arasında Dünya’nın her yerinden gelecek bisiklet 
takımlarının bisikletlerini uçakta ücretsiz taşıması; antrenman 
yapılacak yolların asfalt kalitesi ve araç trafiğinin az olması 
bölgeyi alternatifleri arasında ön plana çıkaran etkenlerdir. 
Fiyatların Avrupa’daki rakiplerine göre daha ucuz, hizmet 
kalitesinin daha yüksek olması ve Avrupa ile Asya arasında 
merkezi noktada bulunması özellikle Avrupa’ya gitmek için 
Schengen vizesi almak zorunda olan ülkeler için Erciyes’i 
vazgeçilmez kılmaktadır.

Beyaz Rusya’dan gelen Minsk Cycling Club takımının sporcusu 
ve 2018 UCI Pist Bisikleti Dünya Şampiyonu olan Yauheni 
KARALIOK; Erciyes’e ilk defa geldiğini, yüksek irtifa antrenman 
kampı için her anlamda Erciyes’i çok beğendiğini ifade 
etti. “Özellikle bu aylarda daha önce antrenman yaptığımız 
Avrupa’daki dağlarda aşırı sert iklim koşullarından antrenman 
yapmakta zorlanıyorduk. Burada harika bir hava var. Yollar sanki 
bizim için yapılmış.” dedi. 

Minsk Cycling Club antrenörü Aleksandr KUCHİNSKY de Erciyes’e 
geçen yıl yapılan info gezisi ile geldiğini, çok beğendiği için 
takımını antrenmana getirdiğini, buradan alacakları sonuçlara 
göre Beyaz Rusya’daki tüm takımların Erciyes’e geleceğini 
ifade etti. Bölgeye ilk gelen takım olmanın kendilerine şans 
getireceğine inanan Kuchinsky, bundan sonra tüm yüksek irtifa 
antrenmanlarını Erciyes’te yapacaklarını belirtti. 

Malezya’dan gelen Team Sapura Cycling antrenörü Zahit 
Sayuti de Erciyes’i geçen yıl info turunda çok beğendiğini, bu 
yaz birkaç kez burada kamp yapacaklarını, yakın gelecekte 
bölgedeki otellerin tamamının bisiklet takımları ile dolacağına 
inandığını söyledi.

2018 yılı içerisinde Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü ile gerçekleştirilecek “KAYSERİ ULUSLARARASI 
FUARCILIK VE KONGRE MERKEZİ” başlıklı güdümlü projenin 
sözleşmesi Kayseri Valisi ve ORAN Yönetim Kurulu Başkan 
Vekili Sayın Süleyman KAMÇI ve Kayseri OSB Yönetim Kurulu 
Başkanı Sayın Tahir NURSAÇAN arasında imzalandı.

Kayseri Uluslararası Fuarcılık ve Kongre Merkezi Güdümlü 
projesinin temel amacı; Kayseri’ye ve dolayısıyla TR72 
Bölgesine kapsamlı bir fuar alanı ile kongre merkezi 
kazandırmaktır. Kayseri’de ve TR72 Bölgesinde bulunan 
işletmelerin rekabet gücünün artırılması, Bölgenin sosyo-
ekonomik ve kültürel açıdan gelişmesine katkı sağlanması 
ve ihracat rakamlarının arttırılması hedeflenmektedir. 

Bölge için önceliği olan rekabetçi sektörlerde düzenlenecek 
uluslararası nitelikteki fuar ve diğer etkinlikler yöredeki 
güçlü sanayiciler kadar, düşük ihracat oranlarına sahip 
firmaların katılımlarına olanak sağlayarak, ihracatlarını ve 
dolayısıyla rekabet güçlerini arttırmalarına destek olacaktır. 
Böylece, Bölge illerindeki sanayici sayısının ve Bölge 
illerinden yapılacak ihracatın artırılmasına temel teşkil 
edecek bir altyapı sunacaktır. 

Aynı zamanda Fuar ve Kongre Merkezinin; Dış Ticaret 
İstihbarat Merkezi ve Endüstriyel Tasarım Merkezi gibi 
merkezlerle de koordineli çalışması planlanmıştır. Bu 
sayede hem bu merkezlerin etkinliklerinin artırılması 
hem de bölgedeki firmalar ile başka bölgelerden fuarlara 
katılacak firmalara istihbarat ve tasarım anlamında fayda 
sağlamaları beklenmektedir. 24 ay sürecek projenin toplam 
bütçesi 22,4 Milyon TL’dir. Bütçenin 11,5 Milyon TL’si Orta 

Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından desteklenecek olup 10,9 Milyon 
TL’si Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından finanse 
edilecektir. 

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Güdümlü Proje 
desteğinin yanı sıra Proje Teklif Çağrısı yöntemi ile gerçekleştirilen 
Mali Destek Programı kapsamında da bir projede destek almaya hak 
kazanmıştır. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek 
Programı kapsamında başarılı olan TR72/18/KSA/0014 referans 
numaralı “YENİ NESİL YENİ TEKNOLOJİLER İLE MESLEKLERİNDE 
UZMANLAŞIYOR” projesi 15 ay sürecektir. 505,4 Bin TL toplam bütçeye 
sahip olan projenin 379 Bin TL’si Ajansımız tarafından karşılanacak, 
kalan 126,4 Bin TL’yi ise Kayseri Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 
finanse edecektir.

“Yeni Nesil Yeni Teknolojiler İle Mesleklerinde Uzmanlaşıyor” projesi ile 
Kayseri OSB bünyesindeki Özel Kayseri OSB Mesleki ve Teknik Anadolu 
Lisesi’nde kurulacak atölyeye 5 eksen CNC Sistemi ve CNC sisteminin 
kullanılması için gerekli olan takımlandırma seti satın alınacaktır. 
Yeni teknolojilerin sanayimizde kullanımının yaygınlaştırılmasını ve 
gençlerin yeni teknolojiler ile uzmanlaşmasını amaçlayan projede; 
Sanayi ve Teknoloji Kulübü ile Rehberlik ve Meslek Danışmanlığı 
Bölümü oluşturulması, teorik ve uygulamalı eğitimler için eğitici 
eğitimi yapılması ve sanayi ile işbirliği başlatılması hedeflenmiştir. İlk 
etapta 24 kişiye yenilikçi 5 eksen CNC sistemleri uygulamalı meslek 
edindirme eğitimleri verilerek, sertifikalandırılmaları planlanmıştır. 
Ardından sertifikalı kişilerin Kayseri Organize Sanayi ve İŞKUR 
işbirliği ile firmalarda İşbaşı eğitimleri kapsamında işe yerleştirilmesi 
planlanmaktadır. Orta Anadolu Kalkınma Ajansı olarak Kayseri 
Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ile sözleşmeleri imzalanan her 
iki projenin de Kayseri iline, Bölgemize ve Ülkemize hayırlı olmasını 
temenni ederiz. 

KAyseRİ ORG. sAN. bölG. MÜdÜRlÜğÜ İle GÜdÜMlÜ pROJe desTeğİ ve 
MAlİ desTeK pROGRAMI pROJeleRİNİN sözleŞMeleRİ İMzAlANdI
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yOzGAT KAz yeTİŞTİRİcİlİğİ TOplANTIsI GeRÇeKleŞTİRİldİ

Yozgat Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sinan 
ÇELİK başkanlığında kaz yetiştiriciliğinin önemi, ıslahı ve 
değerlendirilmesi, pazarlanması konusunda ORAN Yozgat 
Yatırım Destek Ofisi çatısı altında kaz yetiştiriciliğinin 
yaygınlaştırılması, bölge potansiyelinin ortaya konulması 
açısından önem arz eden bir toplantı gerçekleştirildi. 

Yozgat Valisi Kemal YURTNAÇ tarafından yatırımcıların 
karşılaştığı bürokratik engellerin aza indirilmesinin 
vurgulandığı bu toplantıya; yatırımcılar, STK temsilcileri, 
girişimciler, kamu kurum ve kuruluş temsilcileri katılmıştır. 
Toplantıda kaz yetiştiriciliği çok yönlü bir bakış açısıyla 
değerlendirilmiş olup, yönetişimin güzel bir örneği 
sergilenmiştir. 

Yatırımcıların bire bir karşılaştıkları idari süreçleri kurum ve 
kuruluşların temsilcileri ile paylaşma fırsatına sahip olduğu, 
sonuçların katılım sağlayan paydaşlarla değerlendirildiği ve 
yapılacak yatırımlara sağlanacak kamu destekleri hakkında 
doğrudan bilgilendirme yapıldığı yeni nesil bürokrasiye örnek 
olan bir ortam oluşmuştur.

Toplantıya moderatörlük yapan Bozok Üniversitesi Zootekni 
Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi Dr. Mehmet Akif BOZ, konuyla 
ilgili genel bir sunum yapmış olup, özellikle kaz yetiştiriciliğinde 
Yozgat’ın sahip olduğu potansiyele değinerek gelecekte 
merkez olacağını söylemiş; Yozgat TSO Başkanı Sinan ÇELİK, 
yatırımcılar için gerekli alan çalışması yapılabileceğini ve STK’lar 

ile iletişim kurulmasında yardımcı olacağını belirtmiş; TKDK İl 
Koordinatörü Selim TÜRKER, Kaz yetiştiriciliğinin Yozgat için 
önemli olduğunu ve pazar bulma sorunu olmadığını belirterek 
yatırımcıları destekler hakkında bilgilendirmiştir. ORAN Yatırım 
ve Destek Ofisi Koordinatörü Timur YILDIZ, benzer sektörleri 
karşılaştırarak kaz yetiştiriciliğinin Yozgat için önemli bir yatırım 
olacağını ve bunun için uygun bir ekosistem oluşturulması 
gerektiğine vurgu yapmış ve son olarak ORAN Yatırım ve Destek 
Ofisi Uzmanı Yasin ZİCİN Ekonomi Bakanlığının Yatırım Teşvik 
imkânları hakkında yatırımcıları bilgilendirmiştir. Toplantı, 
ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi hizmet binası olan Miralay 
Şerif Bey Konağı’nda gerçekleştirilmiştir.

TeKNİK desTeK pROGRAMI KApsAMINdA 70 bİlİŞİM TeKNOlOJİleRİ 
öğReTMeNİNe RObOTİK KOdlAMA eğİTİMİ veRİldİ

2017 yılı Teknik Destek Programı kapsamında Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 
yararlanıcısı olduğu TR72/17/TD/0081 referans numaralı “Eğiticilerin Robotik 
ve Yazılım Becerilerinin Geliştirilmesi” başlıklı teknik destek faaliyeti 30 Nisan 
– 11 Mayıs 2018 tarihleri arasında 3 grupta gerçekleştirildi. İlk iki grup Yozgat 
Merkez’de, son grup Sarıkaya ilçesinde eğitimlerini tamamladı.

Proje kapsamında, Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü bünyesinde ilçelerde görevli 
70 Bilişim Teknolojileri öğretmenine kodlama ve robotik yazılım konuları anlatıldı. 
Eğitimin içeriğinde Bilgisayarsız Kodlama, Blockly, Makeblock, Ardunio, Mbot ve 
Lego konuları yer aldı.

Eğitmen Serdar TUFAN tarafından verilen ve 3 grupta, 12 gün süren eğitim 11 
Mayısta tamamlanarak her eğitim sonunda sertifika töreni düzenlendi.

Teknik Destek Programı kapsamında, MÜSİAD ve KAYMOS tarafından 
koordine edilen, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından finanse 
edilen Vizyoner Liderler ve Yönetici Eğitimleri tamamlandı. 60 saatlik 
eğitim toplam 1 aylık süre içerisinde tamamlandı.

Müteşebbis ve girişimcilerin kişisel ve mesleki açıdan donanımlarını 
artırmak, hızla değişen yönetsel gelişmeler karşısında stratejik ve 
fonksiyonel açıdan etkin ve isabetli karar alınması ve uygulanmasına 
katkı sunmak amacıyla İTÜ NOVA’ nın yüklenici kurum olduğu eğitim 
Mini MBA programı olarak düzenlendi.

Yapılan kapanış kokteylinin ardından katılımcılara sertifikalarını takdim 
eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, eğitimin yenilikleri 
ve hızla değişen ihtiyaçları takip etmedeki öneminden bahsetti.
6. Kayseri Uluslararası Film Festivalinde Ödüller Sahiplerini Buldu. 
8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası 
Film Festivali’nde Sinemanın Çınarı Ödülleri’nin sahipleri belirlendi.

Kayseri Uluslararası Film Festivali tarafından sinemamıza gönül 
ve emek veren isimlere takdim edilen Sinemanın Çınarı Ödülleri 
kapsamında bu yıl; Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne usta oyuncu Menderes 
SAMANCILAR, Türk Sineması Emek Ödülü’ne senarist oyuncu Macit 
KOPER ve sinema eleştirmeni Sadi ÇİLİNGİR layık görüldü. Kültür ve 
Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orta 
Anadolu Kalkınma Ajansı ve Forum Kayseri’nin destekleri ile Anadolu 
Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası 
Film Festivali’nde Sinemanın Çınarı Ödülleri; 8 Mayıs Salı 20.00’da 
Forum Kayseri Sinemaları’nda gerçekleştirilen açılış töreninde 
sahiplerini buldu.

vİzyONeR lİdeRleR ve yöNeTİcİ eğİTİMleRİ TAMAMlANdI

IPA I döneminde, program otoritesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında 
desteklenmeye hak kazanan Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 
faaliyetleri Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürdürülüyor. 

Teknik yardım bileşeni kapsamında Ankara’da bir dizi ziyaret 
gerçekleştirilmiş olup Sivas İŞGEM Projesi teknik yardım ekibi, Sivas 
İŞGEM A.Ş. personeli ve Sivas Yatırım Destek Ofisi personelinden 
oluşan heyet ODTÜ Teknokent, Hacettepe Teknokent, TOBB ETÜ 
Teknoloji Transfer Ofisi ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu’na 
ziyaretlerde bulunmuşlardır.

Ziyaretler Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin açılış konuşması ve proje 
hakkında sunumu ile başlayıp, teknik yardım takım lideri Prof. Dr. 
Leif GRAHM’ ın sunumu ve karşılıklı görüş alış verişleri ile devam 
etti. ODTÜ Teknokent Genel Müdürü Mustafa KIZILTAŞ ziyaretten çok 
memnun kaldıklarını belirterek, olası işbirliklerine açık olduklarını 
ifade etti. Teknokentte uygulanan kuluçka programı ile ilgili detaylı 
bilgilendirmede bulundu. Hacettepe Teknokent Genel Müdür 
Yardımcısı Hülya TEKİN, Sivas İŞGEM ekibi ile bulunmaktan mutlu 
olduklarını belirterek, bünyelerinde yer alan destek mekanizmaları 
hakkında detaylı bilgi verdi. TOBB Garaj Kuluçka Merkezi Müdürü 
Şevket KÜRKÇÜOĞLU ise kuluçka merkezleri ve destekleri hakkında 
detaylı bilgi verdi. Üç merkezin temsilcileri de Sivas İŞGEM’de 
düzenlenecek etkinliklere destek verebileceklerini ifade ettiler.

Son olarak Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Ekonomik ve Sosyal 
Kalkınma Bölümü Başkan Yardımcısı Müsteşar Tibor SZTARICSKAI ile 
görüşen heyet, projedeki ilerlemelere dair bilgi aktardı.

sİvAs İŞGeM pROJesİ eKİbİNdeN ANKARA zİyAReTİ
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BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER

Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Toplam 
Faktör Verimliliği Politika Çerçevesi Geliştirilmesi Destek Projesi 
kapsamında 18-22 Haziran 2018 tarihleri arasında Kalkınma 
Ajansı personeline yönelik olarak “Değer Zinciri Analizi Eğitimi” 
düzenlendi. Eğitime, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı APKB 
Başkanı M. Fatih ATİLABEY ve PYB Uzmanı Serdar ARSLAN katıldı.

İşletmelerin, sektörlerin oluşturdukları katma değeri artırmak 
amacıyla yapması gereken çalışmaların temelini oluşturan 

Değer Zinciri Analizi ile Kalkınma Ajansları’nın bölgelerinde 
öne çıkan sektörlerde çalışmalar yapmaları ve uzun vadede 
planlı bir şekilde bu sektörlerin gelişimine katkı sağlamaları 
beklenmektedir.

Alınan eğitimin ardından Kalkınma Bakanlığı tarafından 
oluşturulacak bir çalışma grubu ile Kayseri ilinde bir pilot 
çalışması yapılması kararlaştırılmıştır. Pilot çalışması ile ilgili 
olarak ilerleyen günlerde paydaşlar bilgilendirilecektir.

eRcİyes ÜNİveRsİTesİ İİbF İKTİsAT KulÜbÜ’Ne pROJe döNGÜsÜ 
yöNeTİMİ ve MANTIKsAl ÇeRÇeve yAKlAŞIMI eğİTİMİ veRİldİ

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından, TR72 Bölgesi’ndeki 
kar amacı gütmeyen paydaş kurumlar için düzenlediği eğitim 
programları kapsamında Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi’ne bağlı İktisat Kulübü üyelerine Proje 
Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve Yaklaşımı Eğitimi 
verildi.

Toplam 12 saat süren ve 15 kişinin katılımı ile 21-22 Haziran 
2018 tarihlerinde gerçekleşen eğitim ORAN İzleme ve 
Değerlendirme Birimi Uzmanı Tuba UZUNOĞLU tarafından 
verildi.

Eğitimde; proje kavramı, proje fikrinin analizi, sorun analizi, 
hedef analizi, strateji analizi, paydaş analizi, bütçe planlaması, 
faaliyet planlaması, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve mantıksal 
çerçeve matrisi, projelerin finansmanı, uygulama planı, izleme 
ve değerlendirme, sürdürülebilirlik, KAYS başvuru formunun 
kullanımı konuları işlendi. Bununla beraber sağlık alanında 
proje başvurusu yapılabilecek programlar hakkında da bilgiler 
verilen eğitim, atölye çalışmalarıyla da desteklendi.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi gelen taleplere göre bölgenin 
diğer il ve ilçelerinde devam ettirilecek olup, bölgenin proje yazma 
ve uygulama kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 
Bölgede proje kültürünün yaygınlaştırılmasıyla paydaşların 
Ajans desteklerinin yanı sıra diğer desteklerden de faydalanma 
oranının artırılması hedeflenmektedir.

ORAN uzMANlARI KAlKINMA bAKANlIğI’NcA dÜzeNleNeN 
değeR zİNcİRİ ANAlİzİ eğİTİMİ’Ne KATIldI

8-13 Mayıs 2018 tarihleri arasında düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Sinemanın Çınarı Ödülleri’nin sahipleri belirlendi.
Kayseri Uluslararası Film Festivali tarafından sinemamıza gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinemanın Çınarı Ödülleri kapsamında 
bu yıl; Yaşam Boyu Onur Ödülü’ne usta oyuncu Menderes SAMANCILAR, Türk Sineması Emek Ödülü’ne senarist oyuncu Macit KOPER ve sinema 
eleştirmeni Sadi ÇİLİNGİR layık görüldü. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kayseri Valiliği, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
ve Forum Kayseri’nin destekleri ile Anadolu Sinemacılar Derneği tarafından düzenlenen 6. Kayseri Uluslararası Film Festivali’nde Sinemanın 
Çınarı Ödülleri; 8 Mayıs Salı 20.00’da Forum Kayseri Sinemaları’nda gerçekleştirilen açılış töreninde sahiplerini buldu.

6. KAyseRİ uluslARARAsI FİlM FesTİvAlİNde 
ödÜlleR sAhİpleRİNİ buldu

2018 yılı Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi ile Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları Mali Destek Programları kapsamında Ajans’tan 
destek almaya hak kazanan proje sahiplerine yönelik Proje Uygulama Eğitimleri; 17 Temmuz 2018 tarihinde Yozgat Yatırım Destek Ofisi Hizmet 
Binası’nda, 18 Temmuz 2018 tarihinde Sivas Yatırım Destek Ofisi Hizmet Binası’nda ve 19 Temmuz 2018 tarihinde Kayseri-Merkez Hizmet 
Binası’nda gerçekleştirildi.

Eğitimlere Yozgat’tan 16, Sivas’tan 17 ve Kayseri’den 35 kişi olmak üzere mali destek almaya hak kazanan kamu kurum ve kuruluş temsilcileri 
katıldı. Eğitimler; proje amacı, faaliyetler, performans göstergeleri, satın alma ve bütçe ile görünürlük başlıkları ekseninde gerçekleştirildi. 
Yararlanıcılar süreç boyunca dikkat etmeleri gereken temel bilgiler konusunda bilgilendirildi.

Gerçekleştirilen 2018 Yılı Mali Destek Programları Başlangıç Toplantısının ardından, proje uygulama süreci, izleme ziyaretleri, görünürlük 
kuralları, sözleşme değişiklik işlemleri, süreçteki raporlama yükümlülükleri, uygun ve uygun olmayan maliyetler, ödemeler işlemleri, satın 
alma süreçleri ve Ajans web sitesi-izleme ve değerlendirme bölümü kullanımına ilişkin bilgiler verildi. Eğitim sonunda katılımcılara Kahoot Testi 
uygulanarak eğitimde anlatılanlar test edilerek katılımcıların başarılı sonuç elde etmeleri dikkat çekti. Eğitimler sürece ilişkin soru-cevap kısmı 
ile tamamlandı.

KAMu KuRuMlARINA yöNelİK 2018 yIlI MAlİ desTeK pROGRAMlARI 
pROJe uyGulAMA eğİTİMleRİ GeRÇeKleŞTİRİldİ

Tüm haberlerimiz ve detaylı bilgiler için ;
oranti.oran.org.tr
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“KAyseRİ sAvuNMA sANAyİ ÇAlIŞTAyI” 
seKTöRÜN öNcÜleRİNİ buluŞTuRdu

Erciyes Teknopark ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı işbirliği ile 
düzenlenen Savunma Sanayi Çalıştayı Kayseri’de yapıldı.

ORAN tarafından hazırlanan “İl Yatırım Destek ve Tanıtım 
Stratejisi 2018 Eylem Planı” ve TR72 Bölge Planı hedef ve 
öncelikleri doğrultusunda, Erciyes Teknopark işbirliği ile 
gerçekleştirilen çalıştaya, Kayseri, Sivas ve Yozgat Bölge illerinin 
Valileri, Üniversite Rektörleri, ilgili akademisyenler, sanayiciler 
ve girişimcilerin yanı sıra, Türkiye’nin birçok ilinden Kalkınma 
Ajansları, akademisyenler ve firmalar katıldı.

Açılış konuşmaları ile başlayan Kayseri Savunma Çalıştayında, 
Kayseri Valisi Sayın Süleyman KAMÇI, Kayseri Büyükşehir 
Belediye Başkanı Mustafa ÇELİK, Erciyes Üniversitesi Rektörü 
Muhammed GÜVEN ve ORAN Genel Sekreter V. A. Emin KİLCİ 
konuşma yaptı.

Kilci konuşmasında ; “Kayseri’nin geçmişten gelen köklü sanayi 
birikimi ve yetişmiş beşeri sermayesi, Savunma Sanayii’nden 
daha fazla pay almasını hak edecek düzeydedir. Savunma 
Sanayi Müsteşarlığımız tarafından yürütülen, kısa adı EYDEP 
olan ve bugün burada katılımcıların detaylı bilgi alabileceği 
Endüstriyel Yeterlilik Değerlendirme ve Destekleme Programını 
bu anlamda çok önemsiyoruz. Savunma Sanayii’nde iş yapacak 
olan firmalarımızın bu programa mutlaka başvurmalarını ve bu 

sektöre girebilmek için ne aşamada olduklarını keşfetmelerini 
istiyoruz. Ayrıca, Askeri Fabrikalarımızın sivilleşmesi 
sonrasında, bilindiği üzere satın alma mevzuatlarında çok 
olumlu değişiklikler yapılmıştır. Daha önce Hava İkmal ve 
Ana Tamir ve Bakım Fabrikalarımız ile yaptığımız çalıştayda 
da gördük ki, bölgemizde kapasitesi olan firmalar var. Askeri 
fabrikalarımızın ihalelerine girerek, yüksek katma değerli bu 
sektöre firmalarımızın imzalarını atabileceğine inanıyorum. 
Bu organizasyonun hazırlanmasında emeği geçen Erciyes 
Teknopark ve Ajans Kayseri Yatırım Destek Ofisi çalışanlarına çok 
teşekkür ediyor ve çalıştayın tüm katılımcılarımız için olumlu 
geçmesini diliyorum.” dedi.

Endüstriyel Yeterlilik Değerlendirme ve Destekleme Programı 
sunumu ve Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü Malzeme 
Yönetim Daire Başkanlığı’nın yeni ihale mevzuatları hakkında 
yaptıkları anlatımla devam eden çalıştayın öğleden sonraki 
oturumunda; ‘Askeri Sistemlerde Yazılım-Bilişim ve Simülasyon 
Sistemleri Vizyon Paneli’, ‘Askeri İleri Malzemeler Vizyon Paneli’ 
ve ‘İnsansız Askeri Araç Sistemleri Vizyon Paneli’ olmak üzere 
üç faklı panel düzenlendi. Panellerde, Aselsan, Aspilsan, BMC, 
TUBİTAK, Roketsan, TEI, TAI, Baykar Makina, Savunma Sanayi 
Müsteşarlığı, Havelsan ve Solid Electron gibi birçok kurum ve 
kuruluştan üst düzey katılımcılar konuştu.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Mali Destek Programları kapsamında kar amacı gütmeyen kurumlara yönelik ilan edilen “Kentsel ve Sosyal 
Altyapının İyileştirilmesi” ile “Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları” mali destek programlarının sonuçları 1 Haziran 2018 tarihinde açıklandı. 

2017 yIlI 
MAlİ desTeK pROGRAMlARI AÇIKlANdI

Tablo 1. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi MDP Başarılı Proje Listesi

1 TR72/18/KSA/0076 AKDAĞMADENİ BİLİM VE TEKNOLOJİ MERKEZİ AKDAĞMADENİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLLÜĞÜ

2 TR72/18/KSA/0071 SPOR YAP SAĞLIKLI YAŞA PROJESİ BOĞAZLIYAN GENÇLİK HİZMETLERİ VE  
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

3 TR72/18/KSA/0072 BOĞAZLIYAN EĞİTİMDE YENİLİKÇİ  
UYGULAMALAR PROJESİ BOĞAZLIYAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

4 TR72/18/KSA/0070 BOĞAZLIYAN HANIMELİ EL ÜRÜNLERİ VE  
YİYECEK PAZARI PROJESİ BOĞAZLIYAN KAYMAKAMLIĞI

5 TR72/18/KSA/0037 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ AKILLI DURAK VE  
TRAMVAY PROJESİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ

6 TR72/18/KSA/0060 KODLUYORUZ PROJESİ ÇAYIRALAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

7 TR72/18/KSA/0017 ÇEKEREK SPOR VE YAŞAM ALANI PROJESİ ÇEKEREK GENÇLİK HİZMETLERİ VE  
SPOR İLÇE MÜDÜRLÜĞÜ

8 TR72/18/KSA/0016 SPOR BAHÇEM YAŞAM ALANIM ÇEKEREK İLÇE MİLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

9 TR72/18/KSA/0055 STEM’Lİ GENÇLER UMUTLU NESİLLER DEVELİ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

10 TR72/18/KSA/0001 “ OYUN GRUPLARI İLE GELEN TEBESSÜM” DOĞANŞAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

11 TR72/18/KSA/0032 FELAHİYE’DE STEM ATÖLYELERİNİN KURULMASI FELAHİYE İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

12 TR72/18/KSA/0033 FELAHİYE KADIN KALKINMA KOOP. KURULMASI VE  
YÖRESEL ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ İLE PAZARLANMASI FELAHİYE KAYMAKAMLIĞI

13 TR72/18/KSA/0029 GELECEK İÇİN GENÇLİK MERKEZİ GÖLOVA KAYMAKAMLIĞI

14 TR72/18/KSA/0056 ENDERUNDAN ENGÜRÜN’E YETENEKLERE VE  
YENİLİKLERE GÖRE BENİ KEŞFET ÖĞRETMENİM GÜRÜN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

15 TR72/18/KSA/0065 BÜYÜKŞEHİR MESLEK AKADEMİSİ KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

16 TR72/18/KSA/0030 GELECEK İÇİN EĞİTİM: STEAM (SCİENCE, TECHNOLOGY, 
ENGİNEERİNG, ART, MATHEMATİCS) KAYSERİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

17 TR72/18/KSA/0014 YENİ NESİL YENİ TEKNOLOJİLER İLE MESLEKLERİNDE 
UZMANLAŞIYOR KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ MÜDÜRLÜĞÜ

18 TR72/18/KSA/0058 STEM’E MERHABA ÖZVATAN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

19 TR72/18/KSA/0074 SARIZ İLÇESİ ÇOCUK BİLİM VE EĞLENCE SOKAĞI İLE  
GENÇLERİN YAŞAM KALİTESİNİN ARTTIRILMASI SARIZ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

20 TR72/18/KSA/0053 GELECEĞE ORAN’TILI KODLAMA SARIZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

21 TR72/18/KSA/0026 SİVAS BELEDİYESİ AKILLI DURAKLAR PROJESİ SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

22 TR72/18/KSA/0018 AKILLI GEÇİŞ SİSTEMİ PROJESİ SİVAS İL ÖZEL İDARESİ

23 TR72/18/KSA/0019 OYUN ARKADAŞIM PROJESİ SİVAS MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

24 TR72/18/KSA/0049 SİVAS KADINLAR TEKSTİL ATÖLYESİ SİVAS MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

25 TR72/18/KSA/0054 SORGUN İÇME SUYU DEPO VE KUYULARININ REHABİLİ-
TASYONU VE MERKEZİ SİSTEMLE İZLENMESİ PROJESİ SORGUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Başvuru Sahibi AdıProje AdıReferans No.
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Tablo 2. Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları MDP Başarılı Proje Listesi

2017 Teknik Destek Programı Kapsamında Uygulanan Projeler
Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Teknik Destek Programı kapsamında sözleşmesi imzalanan 29 teknik destek faaliyeti başarıyla tamamlandı. 
Faaliyetlerden 29 kurum ve 2879 kişi yararlandı.

26 TR72/18/KSA/0004 SORGUN İLÇESİNDE MONTESSORİ EĞİTİM MERKEZİ 
KURULMASI SORGUN İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

27 TR72/18/KSA/0062 ÇAYIRALAN ÇOCUK SOKAĞI SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI

28 TR72/18/KSA/0011 İNCİLER KABUĞUNU KIRIYOR, SUŞEHRİ KALKINIYOR! SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ  
BAŞKANLIĞI

29 TR72/18/KSA/0021 ŞEFAATLİ AKILLI ŞEHİR PROJESİ ŞEFAATLİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI

30 TR72/18/KSA/0068 TALAS BELEDİYESİ AKILLI BİLGİLENDİRME EKRANLARI TALAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI

31 TR72/18/KSA/0067 TALAS’TA HALK EĞİTİMİNİN YENİLİKÇİ YÖNTEMLERLE 
GÜÇLENDİRİLMESİ VE YAYGINLAŞTIRILMASI PROJESİ TALAS İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

32 TR72/18/KSA/0073 CAN SUYUM TOMARZA KAYMAKAMLIĞI

33 TR72/18/KSA/0023 YAHYALI HALI VE KİLİM DOKUMA MERKEZİ YAHYALI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

34 TR72/18/KSA/0007 SUDA AKILLI SİSTEMLE AKILLI KAZANIMLAR YOZGAT BELEDİYE BAŞKANLIĞI

35 TR72/18/KSA/0043 ENGELSİZ HAYAT ALANI MERKEZİ YOZGAT İL ÖZEL İDARESİ

36 TR72/18/KSA/0066 KENDİN YAP ATÖLYESİ YOZGAT MERKEZ İLÇE KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME 
BİRLİĞİ

1 TR72/18/YTU/0006 BOĞAZLIYAN BELEDİYESİ ENTEGRE ET İŞLEME VE  
AMBALAJLAMA TESİSİ BOĞAZLIYAN BELEDİYE BAŞKANLIĞI

2 TR72/18/YTU/0001 DOĞANŞAR, DOĞADAN GELEN KUŞBURNU PROJESİ DOĞANŞAR İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  
MÜDÜRLÜĞÜ

3 TR72/18/YTU/0005 KARTLI, SAYAÇLI SULAMA OTOMASYON SİSTEMİ FELAHİYE KAYAPINAR SULAMA BİRLİĞİ

4 TR72/18/YTU/0016 YEM BİTKİSİ YETİŞTİRİCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VE  
BALYA MAKİNESİ ALIMI FELAHİYE KAYMAKAMLIĞI

5 TR72/18/YTU/0030 ERKEN UYARI SİSTEMİ İLE GÜVENLİ ÜRETİM GÖLOVA İLÇE GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK  
MÜDÜRLÜĞÜ

6 TR72/18/YTU/0023 HİJYENİK KESİM SAĞLIKLI TÜKETİM İMRANLI BELEDİYE BAŞKANLIĞI

7 TR72/18/YTU/0003 İNCESU YÖRESEL ÜZÜM KURUTMA VE PEKMEZ ÜRETİMİ İNCESU BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

8 TR72/18/YTU/0007 MODERN KESİMHANE YAPIMI PROJESİ KADIŞEHRİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

9 TR72/18/YTU/0025 PINARBAŞI MEZBAHANE KAYSERİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 

10 TR72/18/YTU/0009
SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA ODAĞINDA TIBBİ-AROMATİK 
BİTKİLERE YÖNELİK YEREL POTANSİYELİ AÇIĞA ÇIKARACAK 
UYGULAMALAR 

SUŞEHRİ KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ  
BAŞKANLIĞI

11 TR72/18/YTU/0029 ÖZVATAN’DA GELENEKSEL ÜRETİMİN TESCİLLENEREK 
EKONOMİK DEĞERE DÖNÜŞTÜRÜLMESİ T.C.ÖZVATAN İLÇE KAYMAKAMLIĞI

Başarılı olarak destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşme imzalama süreci tamamlandı. 

Başvuru Sahibi AdıProje AdıReferans No.

TR72/17/TD/0019 Suşehri Yöresinde Antepfıstığı Yetiştiriciliğini 
Geliştirme ve Entegre Mücadele Yönetimi Projesi Suşehri İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 27

TR72/17/TD/0032
Ulusal ve Uluslararası Fon Kaynakları ve Destek 
Mekanizmalarından Faydalanmak İçin Uygulamalı 
Proje Önerisi Yazma Eğitimi

Etto Erciyes Teknotransfer Ofis Danışmanlık 
Hizm. San. ve Ltd. Şti. 85

TR72/17/TD/0047 Yöneticilik Becerilerini Geliştirme Eğitimi Kayseri İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği 42

TR72/17/TD/0048 Kurumsal Vizyon Oluşturma Projesi Kayseri Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü 177

TR72/17/TD/0059 Kocasinan İlçesi Hijyenik Süt Üretimi Eğitimi Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 47

TR72/17/TD/0065 Stratejik Plan Uygulama Eğitimi Kayseri Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü 486

TR72/17/TD/0066 Engelli Bireylerde Mahremiyet Eğitimi Kayseri İl Müftülüğü 64

TR72/17/TD/0067 Kişisel ve Kurumsal İmajın İnşası Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 815

TR72/17/TD/0069 Proje Döngüsü Yönetimi ve Mantıksal Çerçeve  
Yaklaşımı Eğitimi Gölova Kaymakamlığı 14

TR72/17/TD/0071 İstatiksel Araştırma ve Veri Tabanı Yönetimine İlişkin 
Eğitim ve Danışmanlık Faaliyetleri Gölova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 6

TR72/17/TD/0073 Tarımda İletişim İçin Kişisel Gelişim Yozgat İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 56

TR72/17/TD/0075 Yetkin Personel, Etkin Hizmet İncesu Kaymakamlığı 13

TR72/17/TD/0076 Etkili Yönetiyoruz Develi İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü 86

TR72/17/TD/0078 Dikkatle Eğit Melikgazi Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü 19

TR72/17/TD/0080 Protokol ve Nezaket Kuralları Tomarza Kaymakamlığı 76

TR72/17/TD/0081 Eğitimcilerin Kodlama ve Robotik Yazılım  
Becerilerinin Geliştirilmesi Yozgat İl Milli Eğitim Müdürlüğü 70

TR72/17/TD/0082 Kuşaklararası yönetim Akademisi Sivas Ticaret ve Sanayi Odası 216

TR72/17/TD/0083 MÜSİAD Akademi Vizyoner Lider Eğitimi Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği 
Kayseri Şubesi 72

TR72/17/TD/0084 Yönetici Eğitimi Kayseri Mobilya Sanayicileri Derneği 72

TR72/17/TD/0085 Sivil Toplum ve Gönüllü Yönetimi Eğitimi Sorgun Gençlik Derneği 30

TR72/17/TD/0087 Orta Anadolu Bölgesinde Yerel Yazılı Basında  
İnternet Haberciliğinin İyileştirilmesi Eğitimi Basın İlan Kurumu Kayseri Şube Müdürlüğü 22

TR72/17/TD/0089
Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Yenilenen İhale 
Mevzuatı, Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve ilgili 
Yönetmelikler Eğitimi. 

Akkışla Kaymakamlığı 20

TR72/17/TD/0090 Mimarsinan OSB Kurum Kültürü ve İletişim  
Eğitimleri

Kayseri Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesi Müteşeb-
bis Teşekkül Başkanlığı 20

TR72/17/TD/0094 Özel Gereksinimli Çocukların Öğretmenlerine Yöne-
lik Özgül Öğrenme Güçlüğü Bataryası Kursu Sivas Rehberlik ve Araştırma Merkezi 30

TR72/17/TD/0095 Ana Okulunda Kodla Öğren Robotla TÜRKİYE Üstün Zekalı Ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı 120

TR72/17/TD/0097 Sürdürülebilir Başarı İçin Mentorluk Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü 81

TR72/17/TD/0098 Özel Eğitimde Ergoterapi Sivas Milli Eğitim Müdürlüğü 30

TR72/17/TD/0101 İyi Tarım Uygulamaları Üretici Eğitimi Ve Yaygınlaş-
tırılması Projesi Kocasinan İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü 44

TR72/17/TD/0104 Boyu-Yorum Kocasinan Rehberlik Ve Araştırma Merkezi 39

Sözleşme No. Teknik Destek Talep Adı
Projeden Yarar 

Gören Kişi SayısıYararlanıcı Adı
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Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 2017 Mali Destek Programları kapsamında kar amacı güden kurumlara yönelik ilan edilen “Endüstriyel 
Gelişim ve Verimlilik” mali destek programı sonuçları 20 Temmuz 2018 tarihinde açıklandı. 

Tablo 3. Endüstriyel Gelişim ve Verimlilik MDP Başarılı Proje Listesi

2018 yIlI MAyIs-hAzİRAN döNeMİ KApsAMINdA 
bAŞARIlI buluNAN pROJeleR İlAN edİldİ

2018 yılı Teknik Destek Programı 1. dönem başvuruları (Mayıs-Haziran) kapsamında, değerlendirmeye alınan projelerden 5 proje 
desteklenmeye hak kazandı.

Tablo 2. 2018 Yılı TD Mayıs-Haziran Dönemi Başarılı Proje Listesi

TR72/18/EGV/0035 ÜRETİM VE KALİTEDE 4 K 4K MEDYA REKLAM VE BASKI HİZMETLERİ

TR72/18/EGV/0083 YÜKSEK KARBON ÇELİĞİNDEN NİTELİKLİ TELLE YENİLİKÇİ 
ÜRETİME DESTEK ANATEL METAL SANAYİ TİC. LTD. ŞTİ.

TR72/18/EGV/0063 YOZGAT EKONOMİSİ YENİ ÜRÜNLER ÜRETEREK KAPASİTELERİNİ  
ARTTIRAN İŞLETMELERİ İLE KALKINIYOR. ARTİSAN METAL SAN. TİC. VE LTD. ŞTİ

TR72/18/EGV/0009 VERİMLİ ÜRETİM AYDIN PLASTİK SAN. TİC A.Ş.

TR72/18/EGV/0019 BÖLGENİN İLK MODÜLER MOBİLYALARI VE KİŞİYE ÖZEL MOBİLYA  
TASARIMLARI

ÇINAR MUTFAK MOBİLYA TAR. HAY. SAN. VE 
TİC. A.Ş.

TR72/18/EGV/0052 DEMİREL’DE KAPASİTE ARTIRIMI DEMİREL PVC DOĞRAMA

TR72/18/EGV/0010 BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİNE (NÖROŞİRURJİ) YÖNELİK SERVİKAL PLAK 
VE PEEK CAGE İMALATIYLA YENİLİKÇİLİK KAPASİTESİNİN ARTIRILMASI

FORTİS MÜHENDİSLİK METAL KALIP SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TR72/18/EGV/0012 HASEL BAĞLANTI ELAMANLARI MAKİNE -EKİPMAN ALIMI İLE YENİLİKÇİ 
KAPASİTE ARTIRIM PROJESİ

HASEL BAĞLANTI ELEMANLARI İNŞAAT LTD. 
ŞTİ.

TR72/18/EGV/0051 KATKISIZ VE DOĞAL OLARAK BEYAZLATILMIŞ BEYAZ SUSAM ÜRETİMİ 
PROJESİ İNCİ GIDA SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TR72/18/EGV/0071
TAMAMI İTHAL EDİLEN ELEKTRONİK ARA MAMÜL LED SÜRÜCÜSÜNÜN 
PİYASADA BULUNANLARDAN 2 KAT UZUN ÖMÜRLÜ 4 FARKLI GÜÇTE 
ÜRETİMİ

KAFTAN TEKNOLOJİ SANAYİ VE YATIRIMLAR 
A.Ş.

TR72/18/EGV/0062 KAYA GIDA YÖRENİN DOĞAL MEYVELERİNE KATMA DEĞERLİ YENİ  
ÜRÜNE DÖNÜŞTÜRÜYOR; SATIŞ DEĞERİNİ ARTIYOR KAYA GIDA

TR72/18/EGV/0061 TÜRKİYE’DE TAM MODÜLER SİSTEM SOĞUK DEPO ÜRETİM PROJESİ M.Y GENERAL SOĞUTMAISITMA İKLİM.İMA-
LATSAN.TİC.A.Ş.

TR72/18/EGV/0047 MAHİR YAPI TEKNOLOJİ KULLANIMI ARTIŞI İLE, EMNİYETLİ YÜK TAŞIMA-
SI ARAÇLARI ÜRETİMİNDE YENİLİKÇİ YÖNTEMLERE GEÇİŞ YAPIYOR 

MAHİR YAPI İNŞAAT ÇELİK HAFRİYAT SANAYİ 
VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TR72/18/EGV/0017 ENDÜSTRİYEL TASARIM TESCİLLİ 4 YENİ MODELİN SERİ İMALATIYLA 
AVRUPA PAZARINA GİRİŞ

MANÇO MOBİLYA TEKSTİL ORMAN ÜRÜNLERİ 
HIRDAVAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

TR72/18/EGV/0024 SU ARITICILI MEYVELİKLİ SÜRAHİ MİLENYUM METAL DİS TİC. VE SAN. A.S.

TR72/18/EGV/0086 MNF PLASTİK TEKNOLOJİK VE YENİLİKÇİ MAKİNE İLE SEKTÖRDE MNF PLASTİK SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

TR72/18/EGV/0013 MRA LABORATUVARLARI KAPASİTE ARTIRIMI VE YENİ PAZARLARA  
AÇILMA PROJESİ

MRA LABORATUVARLARI BİYOLOJİK VE TIBBİ 
ÜRÜN. İLAÇ MAK. HİJYEN İTH. İHR. SAN. TİC. 
LTD.ŞTİ

TR72/18/EGV/0036 ÜRETİMDE YÜKSEK KALİTE VE YÜKSEK KAPASİTE İLE MARKALAŞMA 
PROJESİ OSMAN BÜTÜNER

TR72/18/EGV/0007 ÜRÜN KURUTMA TEKNOLOJİSİ, İSTİHDAMI ARTIRMA VE MAKİNE  
MODERNİZASYONU OTOMASYONA GEÇİŞ PROJESİ

ÖZDOGUŞ İNŞAAT VE İHTİYAÇ MADDELERİ Tİ-
CARET LİMİTED ŞİRKETİ

TR72/18/EGV/0057 PARKALAN İLE PARK ALANLARIMIZ ARTIYOR PARKALAN FİBER

TR72/18/EGV/0038 DİŞLİ TİP SOĞUTUCU GAZ POMPASI ÜRETİMİ RES GLOBAL MÜH. MİM. İNŞ. SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ.

TR72/18/EGV/0082 YENİLİKÇİ YAKLAŞIM İLE MARKA DEĞERİNİN YÜKSELTİLMESİ SAFİR KAPI SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET 
LTD. ŞTİ.

Başvuru Sahibi AdıProje AdıReferans No.

TR72/18/EGV/0088 SAVİS MAKİNA YAPI SEKTÖRÜNE YÖNELİK YENİLİKÇİ ÜRETİM  
ALTYAPISINI GÜÇLENDİRİYOR; DIŞ PAZAR AĞINI GENİŞLETİYOR

SAVİS MAKİNA TURİZM PLASTİK SANAYİ TİCA-
RET LTD ŞTİ

TR72/18/EGV/0021 İLERİ TEKNOLOJİ EKİPMANLAR VE YENİLİKÇİ TEKNİKLERLE TRAFO ÜRETİ-
MİNDE KATMA DEĞER ARTIŞI VE İNDÜKSİYON OCAK TRAFOSU ÜRETİMİ

SBS TRAFO ELEKTRİK PETROL TURİZM İNŞAAT 
SANAYİ VE TİC. A.Ş

TR72/18/EGV/0032
GÖKTAŞ GIDA ÜRETİM ALTYAPISINI MODERNİZE EDYOR; YENİLİKÇİ 
ÜRÜN ÜRETM KAPASTESİNİ ARTIRARAK MARKASINI ULUSLARARASI 
ALANA TAŞYR

SİVAS GÖKTAŞ GIDA İNŞ.TAR.HAY.İHR.İTH.TİC.
SAN.LTD.ŞTİ

TR72/18/EGV/0002 ÜRÜN ÇEŞİDİNİN, KALİTENİN VE KAPASİTENİN ARTIRILMASI SORGUNTAŞ NAKLİYE İNŞAAT MADENCİLİK 
SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

TR72/18/EGV/0059 POLİKARBONAT LEVHADA İHRACATA YÖNELİK ALTERNATİF YENİLİKÇİ 
ÜRÜN

TEKNORM PLASTİK AMBALAJ İNŞAAT CAM 
METAL SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

TR72/18/EGV/0041 TUĞBA AKABE SÜT İŞLEME TESİSİNDE ÜRETİM KAPASİTESİ VE  
VERİMLİLİĞİN ARTIRILMASI

TUĞBA AKABE ÇİFTLİK MAMULLERİ SÜT YOĞ. 
SANAYİ VE TİC.

TR72/18/EGV/0042
YERKAPEN ÖZEL TASARIM PVC ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ İÇİN ÜRETİM  
ALTYAPISINI YENİLİYOR; BÖLGEMİZ VE ÜLKEMİZ İNŞAAT SEKTÖRÜ  
CANLANIYOR 

YERKAPEN PVC PENCERE DOĞALGAZ İNŞAAT 
TURİZM TAAHHÜT TİCARET SANAYİ LTD ŞTİ

TR72/18/EGV/0045 ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİNİ SAĞLAYAN LABORATUVAR SİSTEMİNİN  
KURULMASI

YEŞİLOĞLU PLASTİK MAK. KAĞIT İTH. İHR. 
SAN. VE TİC. LTD ŞTİ. 

TR72/18/EGV/0006 YP YILDIRIM PLASTİK, YENİLİKÇİ ÜRÜNLERİ İLE BÖLGENİN KALKINMASI-
NA DESTEK VERMEYE DEVAM EDİYOR

YP YILDIRIM PLASTİK SANAYİ TİCARET LİMİTED 
ŞİRKETİ

Başvuru Sahibi AdıProje AdıReferans No.

TR72/18/TD/0003 Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetlerinde Kamu Özel İşbirliği Modeli

TR72/18/TD/0006 Erciyes Teknopark A.Ş. Yazılım Alanında Nitelikli Ar-Ge Personeli Sayısı ve Kalitesinin 
Artırılması İçin Uygulamalı Yazılım Eğitimi

TR72/18/TD/0007 Cumhuriyet Üniversitesi Fizibilite Etüdü Hazırlama Eğitimi

TR72/18/TD/0008 İmranlı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü İmranlı Kodluyor

TR72/18/TD/0010 Sivas İŞGEM İş Geliştirme Merkezi Teknoloji ve 
Girişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi Kadın Girişimciler İçin Yeni Fırsatlar

Teklif AdıBaşvuru SahibiReferans No.

 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

ORANTI10
 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

ORANTI10
14 15BİZDEN HABERLER BİZDEN HABERLER



2017 MAlİ desTeK pROGRAMlARI KApsAMINdA sİvAs İlİNdeN
bAŞARIlI OlAN pROJeleRİN bAsIN lANsMANI yApIldI

ORAN KAlKINMA AJANsI 
AGROsİvAs 2018 FuARINA KATIlIM sAğlAdI

2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında Sivas ilinden 
başarılı olan projelerin basın lansmanı 11 Temmuz’da Sivas Valiliği 
Dr. Hasan Canpolat Salonunda yapıldı. Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansından destek almaya hak kazanan projelerin başvuru sahibi 
kurumları ile Ajans arasında sözleşmeler imzalandı.

Törende konuşma yapan Sivas Valisi Sayın Davut GÜL; “Projeler 
değerlendirilme sürecinde birbirinden bağımsız, alanında uzman 
kişiler tarafından inceleniyor. Belli bir puanlamayı aşan ve başarılı 
bulunan projeler yönetim kurulu üyelerinin önüne geliyor. 
Projelerin il ve ilçeler bazında dağılımlarında birbirlerinden eksik 
veya fazla olmasının nedeni gelen projelerin içerik ve niteliğiyle 
alakalı. 

Bu projelerin tamamı Sivas’tan da, Yozgat’tan da, Kayseri’den de, il 
veya ilçe merkezlerinden de çıkabilir. Bunu planlama ve müdahale 
etme şansımız yok. Bu destekleri almaya hak kazanan başarılı 
kurumlarımızı ve ilçelerimizi tebrik ediyorum. Destek almaya hak 
kazanamayan projelerin de yeniden gözden geçirilip kurumsal 
kapasitelerin geliştirilmesinin ardından önümüzde ki teklif çağrıları 
döneminde inşallah yeniden sunarlar.” şeklinde açıklama yaptı. 

Ajansımız Genel Sekreter Vekili Ahmet Emin KİLCİ ise 2017 yılı Mali 
Destek Programları hakkında yaptığı bilgilendirmede şu hususlara 
değindi: “29 Aralık 2017 tarihinde teklif çağrısına çıkılmış olan 
2017 yılı mali destek programları başvuruları 23 Mart 2018 tarihi 
itibarıyla sona ermiştir. Ajansımızın yapmış olduğu saha çalışmaları, 
kurum ve kuruluş ziyaretleri ve firma ziyaretleri sonucu bu sene 
tüm illerden toplamda 202 adet başvuru teslim edilmiştir. Mali 
destek programlarında, Ajans’ın yaptığı Alt Bölge Çalışmasına göre 
yapılan düzenlemelerin bir sonucu olarak bu sene merkez dışı 
ilçelerden geçmiş yıllara göre daha fazla oranda başvuru olduğu 
görülmektedir. Sivas ilinin 17 ilçesinin 15’inden Ajansımıza proje 
başvurusu yapılmıştır.

Sivas ilinden Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali Destek 
Programı kapsamında 24, Yeni ve Yenilenebilir Tarım Uygulamaları 
Mali Destek Programı kapsamında ise 14 başvuru olmak üzere kar 
amacı gütmeyen kurumlardan toplam 38 proje başvurusu teslim 
alınmıştır.  

Yapılan değerlendirme süreci sonrası 30 Mayıs 2018’deki 
Yönetim Kurulu toplantısı ile destek almaya hak kazanan projeler 
ilan edilmiştir. Kentsel ve Sosyal Altyapının İyileştirilmesi Mali 
Destek Programı kapsamında 9 proje, Yeni ve Yenilenebilir Tarım 
Uygulamaları Mali Destek Programı kapsamında ise 4 proje, 
toplamda 13 proje başarılı olmuştur.”

2017 Yılı Mali Destek Programları kapsamında kar amacı gütmeyen 
kurumlardan projeleri desteklenmeye hak kazanan ve sözleşme 
imzalanan kurumlar şu şekildedir; Sivas İl Özel İdaresi, Sivas 
Belediyesi, Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Sivas Köylere Hizmet 
Götürme Birliği, Doğanşar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğanşar 
İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Gölova Kaymakamlığı, 
Gölova İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü, Suşehri Köylere 
Hizmet Götürme Birliği ve Gürün İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü. 

sİvAs vAlİlİğİ ve ORAN İŞbİRlİğİ İle 
sİvAs TARİhİ eseRleRİNİN belGesel ÇeKİMleRİ TAMAMlANdI 

uluslARARAsI TuTAp bulMAcA Gezİsİ 
yOzGAT’TA GeRÇeKleŞTİRİldİ

Sivas Valiliği ve Orta Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN) işbirliği 
ile Sivas’ın önemli tarihi eserlerinin belgesel çekimleri Talha 
UĞURLUEL tarafından gerçekleştirildi. Sivas’ın tarih, kültür ve turizm 
potansiyelinin artırılması amacıyla yapılacak belgesel çekimleri için 
Talha UĞURLUEL ve ekibi 24-27 Haziran 2018 tarihleri arasında sultan 
şehrimiz Sivas’ta çekimler yaptı. İlk aşamada belgesel çekimleri 
yapılan eserler: Çifte Minareli Medrese, Buruciye Medresesi, Sivas 
Ulu Camii, Eğri Köprü, Behram Paşa Kervansarayı, Sivas Kongre 
Binası, Şifaiye Medresesi, Güdük Minare, Kadı Burhaneddin Türbesi 
ve Abdulvahabi Gazi Mezarlığı ve Türbesi’dir.

Söz konusu projeyle, Sivas Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı’nın 
işbirliği ile Sivas’ın tarihi kimliğinin ulusal mecrada ön plana 
çıkarılması ve güzide eserlerin tanıtımına katkıda bulunulması 
hedeflenmektedir.

Talha uğuRluel kimdir?
Manisa Demirci’li olan Talha Uğurluel, 1997 yılında Manisa Celal Bayar 
Üniversitesinin Tarih bölümünden mezun oldu. 8 yıl Özel Radyolarda 
tarih programları yaptı. Yerli ve yabancı dergilerde yayınlanmış 
birçok makalesi olup, Çanakkale Savaşları ve Gezi Rehberi, Dünyaya 
Hükmeden Sultan, Sarayın Kutsalları, Kanuni’nin Akıl Oyunları, 
Tarih Tıbbı Konuşturdu, Mekanlar ve Olayları ile Hz.Muhammed’in 
Hayatı ve Balkanların Başkenti Edirne, adlı kitapların yazarıdır. 
Ayrıca Çanakkale, Edirne, Kanuni ve Mekke Medine tarihi ile ilgili 
cd çalışmaları mevcuttur. İki yıl İmaj kitap çalışmaları yapmış olup, 
Mukaddes Emanetler, Timur’un Tüzükatı, Barbaros Hayreddin 
Paşa’nın Hatıratı ve Harp Mecmuası, editörlüğünü yaptığı eserlerden 

01-02 Eylül 2018 tarihlerinde Yozgat Valiliği öncülüğünde, Yozgat 
İl Kültür Turizm Müdürlüğü koordinasyonunda ve ORAN desteğiyle 
Yozgat’ta “Uluslararası TUTAP Bulmaca Gezisi” organizasyonu 
gerçekleştirilmiştir.

Gerçekleştirilen organizasyonun amacı Yozgat’a has kültürel ve tarihi 
değerlerin tanıtılması olup bulmaca gezisi içeriğinde yarışmacıların 
Yozgat’a ait değerler hakkında sorularla karşılaştığı 10 adet istasyon 
belirlenmiştir. Bu istasyonlara arabalarıyla birlikte uğrayan yarışmacılar 
sorulara doğru cevap verdikten sonra bir sonraki istasyonu elde ettikleri 
ipuçlarıyla belirleyip yarışmaya devam etmişlerdir. Bu istasyonlardan 
bir tanesi de ORAN Yozgat Yatırım Destek Ofisi olarak belirlenmiş ve 
istasyonları başarılı şekilde tamamlamış olan yarışmacılar ödül almaya 
hak kazanmışlardır.

Yozgat’ın tarihi ve turistik değerlerini tanıtmayı amaçlayan bu 
organizasyona yurt içi ve yurt dışından birçok ünlü isim katılmıştır. 
Bunlardan bazıları Gladyatör ve Cesur Yürek filmlerinde rol alan Mike 
MİTCHELL, sinema, tiyatro ve dizi oyuncuları Selahattin DAŞDÖĞEN, 
Tuncay BEYAZIT ve Ünal GÜMÜŞ’tür.

birkaçıdır. Muhtelif Turizm Acentalarında AR-Ge Yönetmenliği yapan 
Uğurluel, iki dilde profesyonel Turist Rehberliği yapmakta olup, yerli 
ve yabancı gruplar ile Türkiye ve dünyanın birçok ülkesine Kültür 
gezileri düzenlemektedir.

Habertürk Öteki Gündem Programının danışmanlığını sürdüren 
Uğurluel, TRT Radyo 1 de 4 yıldır devam eden Konuşan Tarih programını 
da sunmaktadır. Halen Gazi Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümünde 
Akademik çalışmalarını sürdürmektedir.

İlgili belgesellere Oran youtube kanalından ulaşabilirsiniz.
https://www.youtube.com/user/OranKalkinmaAjansi

Yarışmanın ödül töreni ise UNESCO Dünya Mirası geçici listesine dâhil 
edilen Sarıkaya Roma Hamamı’nda gerçekleştirilmiş olup Yozgat’ın 
ve Sarıkaya’nın tanıtımı açısından önemli görülen organizasyon 
tamamlanmıştır.

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Sivas Kongresinin 99. Yılı etkinlikleri 
kapsamında gerçekleştirilen “AgroSİVAS 2018 Tarım Hayvancılık ve 
Gıda Fuarı’na” katılım sağladı.

Bu yıl beşincisi düzenlenen Tarım Hayvancılık ve Gıda Fuarı, tarım 
ve hayvancılık sektöründe faaliyet gösteren özel sektör temsilcileri 
ve kamu kurum ile kuruluşlarını bir araya getirdi.

4 – 8 Eylül 2018 tarihinde Kongre Merkezi ve Fuar Alanında 
düzenlenen programa Sivas Valisi Davut GÜL, TBMM Milli Savunma 
Komisyon Başkanı ve Sivas Milletvekili İsmet YILMAZ, Büyük Birlik 
Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa DESTİCİ, Sivas Milletvekilleri 
Habip SOLUK, Semiha EKİNCİ, Ahmet ÖZYÜREK, Ulaş KARASU, 
Sivas Belediye Başkanı Sami AYDIN, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
Genel Sekreter V. Ahmet Emin KİLCİ, kaymakamlar ve ilçe belediye 
başkanları ile diğer kurum amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Çok sayıda ziyaretçinin bilgilendirildiği stantta ORAN Kalkınma 
Ajansı’na ait raporlar, araştırma yayınları, broşürler ve diğer 
çalışmalar ziyaretçilere sunuldu. Sivas Yatırım Destek Ofisi’nin 
5 gün aktif olarak yer aldığı fuarda, ajans çalışanları tarafından 
yapılan bilgilendirmeler gün boyu devam etti.

Fuarın son günü Sivas Tarım ve Hayvancılık il Müdürü Sn. Seyit 
YILDIZ, Ajansımıza katılımından dolayı teşekkür belgesi taktim etti.
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ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 
2018 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI 

BAŞVURULARI BAŞLADI

SON BAŞVURU TARİHİ 21 ARALIK 2018

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama 
aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel 
görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi konularda destek sağlamaktır.

programın özel Amaçları;
•     Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitelerini artırıcı 
faaliyetlerinin desteklenmesi, 
•     Diğer başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarının desteklenmesi, 
•     Ajans 2014-2023 Bölge Planı amaçları ile uyumlu olarak belirlenen 2018 Yılı Çalışma Programı Sonuç Odaklı Programları (SOP) 
çerçevesinde; bölgede faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve 
beşeri altyapılarının geliştirilmesi ve işbirliği kapasitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerin desteklenmesidir. 
 
programın öncelikleri;

1-) öncelik: Katma Değerli Tarım Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 
2-) öncelik: Eğitim ve İstihdam Sağlanması Yoluyla Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi 
3-) öncelik: Turizmin çeşitlendirilmesi ve turizmde rekabet gücünün arttırılması 
4-) öncelik: Bölgesel yenilik ve girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması ve imalat ve hizmet sektörlerinde kurumsal ve beşeri kapasitenin 
geliştirilmesi 
5-) öncelik: Kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal ve beşeri altyapılarının 
geliştirilmesidir.

projenin toplam bütçesi 
1.500.000 TL’dir.  
 
destek Miktarı;
Azami %100 oranında 50.000 TL (KDV Dahil)’dir. 
 
uygun başvuru sahipleri;
•     Valilikler 
•     Kaymakamlıklar 
•     İl Özel İdareleri ve Belediyeler,  
•     5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Doğrultusunda Kurulmuş Birlikler 
•     Diğer Kamu Kurum ve Kuruluşları (Bölge, İl ve İlçe Müdürlükleri) 
•     Üniversiteler, 
•     Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları 
•     Sivil Toplum Kuruluşları (En az 3 ay önceden kurulmuş olması koşuluyla) 
•     Birlikler ve Kooperatifler 
•     Organize Sanayi Bölgeleri 
•     Küçük Sanayi Siteleri 
•     Teknoparklar 
•     Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
•     İş Geliştirme Merkezleri 
•     Yukarıda sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu işletmelerdir.

Başvuru yapılacak dönemlere ilişkin program referans numaraları ve son başvuru tarihleri aşağıdaki gibidir;

pROGRAM bAŞvuRu döNeMleRİ

 Ajans sadece yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek aşağıda belirtilen alanlarda yer alan faaliyet-
lere teknik destek sağlayabilir.

Detaylı bilgi için 2018 Yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberine bakınız: www.oran.org.tr 

TeKNİK desTeK sAğlANAbİleceK FAAlİyeT AlANlARI

bu Alanlar ; 

•     Eğitim verme, 
•     Plan, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama 
•     Geçici uzman personel görevlendirme, 
•     Danışmanlık sağlama, 
•     Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici 
faaliyetlerdir.

Temmuz-Ağustos TR72/18/TD 1 Temmuz - 31 Ağustos 2018 31 Ağustos 2018, Cuma Saat 18:00

Eylül-Ekim TR72/18/TD 1 Eylül - 31 Ekim 2018 31 Ekim 2018, Çarşamba Saat 18:00

Kasım-Aralık TR72/18/TD
1 Kasım - 21 Aralık 2018,   
Cuma Saat 23:50

28 Aralık 2018, Cuma Saat 18:00

dönem Referans No KAYS Ortamında  
Online Başvuru Tarihleri

Taahhütname Teslim 
Son Tarih ve Saati*
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ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI 
2018 YILI 

FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI 
BAŞVURULARI BAŞLADI
SON BAŞVURU TARİHİ 21 ARALIK 2018

Fizibilite desteğinden yararlanan projeler için proje sonunda hazırlanacak fizibilite 
raporu, Kamu Yatırım Programı Hazırlama Rehberi ekinde yer alan Fizibilite Rapor 
Formatına uygun olarak hazırlanır.

ORAN tarafından hazırlanan ve Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan ORAN 2018 Yılı Çalışma Programı’nda belirtildiği üzere 
bölgedeki uygun başvuru sahibi kurum ve kuruluşlara bu program kapsamında fizibilite desteği verilmesi hedeflenmektedir. ORAN, 
Fizibilite Destek Programı’nın sözleşme makamı olup, programın idari ve mali uygulaması ile bu program kapsamında sözleşmelerin 
düzenlenmesi, ödemelerin yapılması, faaliyetlerin yönetim, izleme ve değerlendirilmesinden ORAN sorumludur.

Fizibilite Destek Programı’nın amacı; Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge 
ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik fizibilite 
çalışmalarına destek sağlamaktır.

Bu kapsamda ORAN 2018 Yılı Fizibilite Destek Programı’nın öncelikleri aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:

Öncelik 1. Katma değerli tarım uygulamalarının geliştirilmesi

Öncelik 2. Kentsel ve sosyal altyapının iyileştirilmesi

Öncelik 3. Turizmin çeşitlendirilmesi, doğal tarihi ve kültürel değerlerin korunması ve turizmde rekabet gücünün 
artırılması

Öncelik 4. Bölgesel yenilik ve girişimcilik alt yapısının güçlendirilmesi, üretimde katma değerin artırılması

Asgari %25

Azami (Kamu Kurumları) 
%100

Azami (Kamu Kurumları) 
Dışındaki Kar Amacı 

Gütmeyen Kurumlar %90

Asgari: 25.000 TL

Azami: 200.000 TL

Destek Oranı

Destek Miktarı

Toplam Kaynak 
Tutarı:

2.000.000 TL

Belirtilen öncelikli alanlarda yapılan çalışma sonrasında 
hazırlanacak raporlar aşağıdaki başlıkları içermelidir: 

•	 Mevcut Durum Tespiti  

•	 Mevcut Durum Analizi 

•	 Sektör/Konu/Sorun İle İlgili Gelişme/Çözüm Stratejileri 

•	 Bölgenin Ekonomik Ve Sosyal Kalkınmasına Etkileri 

•	 Ulusal Etkiler 

Fizibilite desteği kapsamında sunulan projenin aşağıdaki 
kriterlerden en az biriyle uyumlu olması gerekmektedir. 

 
bunlar; 

•	 Bölgenin ekonomik ve sosyal açıdan kalkınması ve rekabet 
gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına yönelik 
olması, 

•	 Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesine 
katkı sağlaması,

•	 Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin 
geliştirmesini hedeflemesidir.

ORAN Tarafından sağlanacak Mali Kaynak ;

Programın amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve programın 
önceliklerinden en az birinin kapsamına giren faaliyet teklifleri uygun 
kabul edilmektedir. 

Fizibilite Destek Programı’nda bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan 
stratejik öncelikler doğrultusunda tanımlanan ve Ajans’ın 2014-2023 
Bölge Planı amaçları kapsamında belirlenen 2018 yılı çalışma programı 
Sonuç Odaklı Programları (SOP) ile uyumlu projelere öncelikli destek 
verilecektir.

2018 Yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında;

•	 Bölge Planı ve Ajans’ın yıllık çalışma programıyla doğrudan 
ilişkilendirilmemiş,

•	 Bölge açısından yürütülmesinde stratejik bir öncelik, kritik önem ya da 
ivedilik arz etmeyen envanter çalışmaları, kurumsal ve sektörel stratejiler, 
eylem planları, master planlar, kentsel stratejiler, tanıtım filmi, fikir 
projeleri gibi çalışmalar,

•	 Ferdi araştırma niteliğindeki çalışmalar,

•	 Salt akademik çalışmalar desteklenmeyecektir.
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KAYSERİ INVESTMENT GUIDE

May, 2018

2018

دليل االستثمار قيصري

 يوليو 2017

2017

قيصري
سيواس
يوزغات

 وكالة تنمية
األناضول الوسطى

SİVAS INVESTMENT GUIDE
2017

July, 2017

YATIRIM
REHBERLERİ
TR72 Bölgesi’nde faaliyet gösteren Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
bünyesindeki Yatırım Destek Ofisleri; özel sektördeki yatırımcıların 
yatırım işlerinin takip edilmesi ve izlenmesi, yatırımcıların 
önüne çıkan engellere çözüm bulunması, bölge illerinin yatırım 
imkânlarının yurtiçi ve yurtdışında tanıtılması, bölgedeki işletmelerin 
kurumsal kapasitelerinin artırılması ile ilgili eğitim ve toplantıların 
düzenlenmesi, bölgede yenilikçi üretim kapasitesinin artırılması, 
yerel tüm paydaşlarla ulusal/uluslararası fonlara proje yazılması 
konusunda hizmet sağlanması veya proje koordinatörlüğü yapılması 
ve geliştireceği işbirliği protokolleri ile bölge kalkınmasına katkı 
sağlanması gibi konularda çalışmalar yürütmektedir.

Yatırım Destek Ofisi personeli, mevzuatta belirtilen görev ve 
sorumlulukları çerçevesinde ajansa başvuran kişi ve kurumlara 
bilgilendirme yapmaktadır. İçerik olarak ajans desteklerinin yanı sıra 
diğer kurumların hibe programları ya da yatırım teşvik uygulamaları 
hakkında olan bu bilgilendirmeler; belirli bir finansal kaynağa sahip 
girişimcilerin uygun yatırım alanlarına yönlendirilmesi ya da belirli 
yatırım konularında başvuran girişimcilerin, yatırımına uygun finansal 
kaynaklara yönlendirilmesi şeklinde gerçekleştirilmektedir.

Sahip oldukları yatırım bilgilerini yatırımcılara aktarmak isteyen Yatırım 
Destek Ofislerimiz Kayseri için hazırlamış oldukları rehberi İngilizce ve  
Arapça olarak, Sivas Rehberini de İngilizce olarak  hazırlayarak yabancı 
yatırımcıların bilgilerinize sunmuşlardır, ilgili yayınlara;
www.oran.org.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.
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Yunus Emre ŞEKER
Sivas Yatırım Destek Ofisi

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın yararlanıcı kuruluş olarak 
liderlik ettiği Sivas İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Projesi, Türkiye 
Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği’nin ortaklaşa finanse ettiği, 
T.C. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen, 
Rekabetçi Sektörler Programı kapsamında uygulanıyor. 
Paydaşları; Sivas Valiliği, Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, 
Sivas Ticaret ve Sanayi Odası ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğü olan projenin bileşenleri resmi olarak 2016 yılında 
başladı. 

İnşaat, Müşavirlik, Tedarik ve Teknik Yardım olmak üzere dört 
ana bileşenden oluşan proje kapsamında merkez inşaatı resmi 
olarak 30 Kasım 2017’de tamamlandı ve Sivas İŞGEM, Sivas 
Organize Sanayi Bölgesinde yer alan 21 bin m²’lik parselin 
10 bin m²’lik kısmında kuruldu. Merkez; idari binanın yanı 
sıra, büyüklükleri 100 m² ile 400 m² arasında değişen 35 
adet işlikten oluşuyor. Ayrıca idari binada ortak kullanıma açık 
toplantı salonu, eğitim odaları, görüşme odaları, bilgisayar 
odası, restoran ve bir adet konferans salonu bulunuyor. Ek 
olarak, tedarik bileşeni kapsamında, İŞGEM’e bilgisayar, telefon, 
televizyon ve akıllı tahta gibi elektronik cihazlar ile merkez için 
gerekli olan mobilyalar da kazandırıldı.

sivas İŞGeM: sivas’a kazandırılmış en büyük Ab Fonu

Amacı girişimcilik ekosistemini güçlendirerek Sivas 
ekonomisinin rekabet kapasitesini artırmak ve nihayetinde 
Sivas’ın sosyo-ekonomik gelişimine katkıda bulunmak olan 
projenin toplam bütçesi yaklaşık 7,1 milyon avro. Tamamı 
hibeden oluşan bu bütçe bugüne kadar Sivas’a kazandırılmış 
olan en büyük Avrupa Birliği fonu oldu. 

Teknik Yardım bileşeni vasıtasıyla projenin iş planı, araştırma, 
analiz, eğitim, koçluk, danışmanlık ve tanıtım çalışmaları 

Orta anadOlu’nun 
KalKınma Sürecİnde 
Yenİ Bİr aKtör: 

SİVAS İŞGEM

sürdürülüyor. Bir başka deyişle, Teknik Yardım bileşeni hem 
merkezin hem de merkezde yer alan işletmelerin kapasitelerini 
güçlendirmek için çalışıyor.

Sivas İŞGEM’de İşletmelere Büyüme, Girişimcilere İş Kurma Fırsatı 

Sivas İŞGEM çatısı altında etkileşimi artırmak ve girişimciliği 
finanse etmek adına daha önce belirlenen modele göre 
merkezde;  hem hâlihazırda ticari faaliyetlerini sürdürmekte 
olan işletmeler, hem de son bir yıl içerisinde kurulmuş olan yeni 
işletmeler ve/veya yeni bir iş fikri olan girişimciler yer alabiliyor. 
Proje kapsamında gerçekleştirilen; “Stratejik Sektör Belirleme” 

ve “Değer Zinciri Analizi” gibi araştırmalara uygun biçimde 
yapılan kiracı işletme seçimlerinde, metal işleme, makine ve 
fonksiyonel gıda sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere 
öncelik veriliyor. Kuluçka merkezi ve gelişim merkezi olmak 
üzere iki birimden oluşan İŞGEM’de şu ana kadar 20 işletme 
faaliyetlerine başladı.

Ortakları Sivas İl Özel İdaresi, Sivas Belediyesi, Sivas Ticaret 
ve Sanayi Odası ile Sivas Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü 
olan Sivas İŞGEM A.Ş. Ağustos 2018’den itibaren İŞGEM’i 
resmi olarak yönetmeye başlayacak. Şirketin amacına en uygun 
şekilde yönetilmesini sağlamak üzere; insan kaynakları planı 
ve iş planı Orta Anadolu Kalkınma Ajansı ve Teknik Yardım Ekibi 
tarafından hazırlandı.

sivas İŞGeM büyük bir Törenle Açıldı

Sivas İŞGEM’in resmi açılışı 25 Nisan 2018’de büyük bir 
törenle gerçekleştirildi. Törene Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
Yönetim Kurulu Üyeleri, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı temsilcilerinin yanı sıra il 
protokolü katılım sağladı. Halka açık olarak gerçekleştirilen 
açılış töreni yoğun ilgi gördü ve Sivas İŞGEM’in açılışı hem yerel 
hem de ulusal basında geniş biçimde yer buldu. 

 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

ORANTI10
 ORTA ANADOLU KALKINMA AJANSI

ORANTI10
24 25TANITIM TANITIM



Açılışta sivas İŞGeM’le ilgili kimler ne söyledi?

“İŞGEM yeni kurulan veya işini geliştirmek isteyen işletmelerin 
hayatta kalmalarını ve işlerini büyütmelerini destekleyen 
hizmetler sunan bir merkez olması bakımından büyük önem 
taşıyor. KOBİ’ler ve girişimciler, ülkemiz için olduğu gibi Sivas’ın 
geleceği açısından da çok önemli. KOBİ’lerimizin başarıları 
arttıkça ülkemizin ve ilimizin ekonomik ve sosyal kalkınması da o 
derece hızlı olacak. Sağlıklı ve büyüyen KOBİ’lerin gelişebilmesi 
için daha bilinçli girişimci kaynağına ihtiyaç var. İŞGEM’ler 
girişimciliğin geliştirilmesinde çok önemli bir yer tutuyor. Biz de 

ilimizdeki işletmeleri her alanda desteklemeyi, onların finansal 
kaynaklara erişimini sağlamayı, işlerini geliştirmelerini, yeni iş 
ve pazar alanları oluşturmalarını, sağlıklı büyümelerini, bölgede 
istihdamı artırmayı, girişimcilik ruhunu artırmayı, yeni sektörler 
oluşturmayı, işgücünün bölgede kalmasını amaçlamaktayız.

Yüzme bilmeyen biri nasıl denize açılamıyorsa ve sığ sularda veya 
havuzda yüzme öğreniyorsa burada yatırımcı yüzmeyi öğrenecek. 
Yatırıma başlamadan önce burada piyasayı öğrenecek, üreteceği 
malın piyasada karşılığını görecek. 3 sene sonra 5 sene sonra bu 
bahsettiğim organize sanayi bölgelerinde kendi işletmelerini 
kuracak. Bu açıdan İŞGEM’i çok önemsiyoruz.  İŞGEM ile Sivas 35 
milyon lira hibe aldı. Bu çok önemli ama bundan daha önemlisi, 
İŞGEM’in bundan sonra yapacağı hizmet.”

Davut GÜL 
Sivas Valisi, Sivas İŞGEM Yönetim Kurulu Başkanı:

“Yeni kurulan iş yerlerinin birçoğu belirli bir aşamaya 
gelmeden yok olup gidiyor. Bugün bu, İŞGEM›le beraber bu 
anlamda maliyeti olmayan, yaşayarak birçok riski almadan 
tecrübe kazanabileceğimiz, yapmış olduğumuz işi bilerek 
yapabileceğimiz konusunda bize ciddi bir katkı sunacak bir 
imkâna kavuşuyoruz.

2000‘li yıllarda Sivas‘ta yeni bir dönem başladı ve 2004 yılında 
şehirde 41 fabrikanın temelleri atıldı. Tekstil, mobilya, plastik, 
mermer, döküm gibi farklı sektörlerde önemli gelişmeler 
kaydedildi. 41 fabrikanın kurulumuyla sektörlerde 6–7 kat 
dolayında istihdam artışı sağlandı. 2003 yılında 8 milyon dolar 
olan ihracat ise 2018 yılında 200 milyon doların üstüne çıkacak. 
Organize Sanayi Bölgeleri bu hamlede çok önemli bir rol oynadı. 
Sivas İŞGEM projesi ise bölgenin kalkınmasında en son halka ve 
önemli bir hamle olması bakımından büyük önem taşıyor.”

“Merkezimizde şu anda metal, gıda ve makine gibi daha önce 
stratejik olarak belirlenen sektörlerde faaliyete geçen 20 adet 

firmamız bulunmaktadır. Bu da merkezimizin alan olarak 
yüzde 80’ine denk gelmektedir ki bu durum proje kapsamında 
tasarlanan hedeflerin çok üzerindedir. Bu işletmelerimizin 5’i 
yeni girişimcidir. Merkezimizde bulunan işletmelerde 150 
civarında çalışan bulunmakla birlikte, bu sayı tam doluluk 
halinde 300-400’e çıkabilir. Bu bakımdan proje, Ajansımızın 
bölge planı ile uyumlu olarak,   Sivas’ın girişimcilik ekosistemine 
katkıda bulunduğu kadar Sivas’ın istihdamına ve kalkınmasına 
da katkıda bulunmaktadır.”

“Projemiz 4 bileşen ekseninde organize olmuş durumda. 
Bunlardan bir tanesi etrafta gördüğümüz yapılar. İkincisi bu 
yapıların içerisine yerleştirilen kullanıma açılan ekipman ve 
üçüncüsü ise belki de en önemlisi benim de lideri olduğum 
teknik destek ekibi. Benim parçası olduğum teknik destek 
ekibinin sorumluluğu da burada kurulan yeni bir İŞGEM yapısının 
gerekli profilini ortaya koymaktı. Bugüne kadar yürütmüş 
olduğumuz çalışmalarla bunu başardığımızı anlıyorum. Şu 
anda Sivas İŞGEM’de yeni girişimciler olduğu kadar, Sivas’ın 
önde gelen endüstri yıldızları da var. Bu işletmeler birbirleriyle 
iletişim kurdukça ve etkileştikçe Sivas ekonomisi ve girişimcilik 
ekosistemi için olumlu gelişmeler yaşanacaktır. “

Sami AYDIN 
Sivas Belediye Başkanı, Sivas İŞGEM Yönetim Kurulu Üyesi: 

Ahmet Emin KİLCİ 
ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri:

Prof. Dr. Leif GRAHM 
Teknik Yardım Bileşeni Takım Lideri: 
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YOZGAT’IN 
YATIRIMCIYA SUNDUĞU 

AVANTAJ ÇOK

Memiş SEZEN
Yozgat Yatırım Destek Ofisi

Yozgat konumu açısından mevcut karayolu ve demiryolu 
ulaşımının yanı sıra havaalanının da yapılacak olması sebebiyle 
gerek sanayi yatırımları gerekse ticaret sektörü açısından büyük 
bir avantaj olarak ürünlerin ticareti ve pazarlanması süreçlerini 
kolaylaştırmıştır. Ülke ekonomisinde önemli bir yere sahip 
olan tarımsal ürünlerin üretiminde geçmişten gelen bir bilgi 
birikimine sahiptir. Diğer taraftan ilin arazi kapasitesi ve yapısı 
açısından sıkıntı yaşanmamakla birlikte arazilerin kimyasal 
maddelere maruz kalmamasından dolayı topraklar organik 
hallerini koruyarak varlığını sürdürmüştür. Bu durum, katma 
değeri yüksek olan çeşitli tıbbi aromatik bitkilerin yetiştirilmesini 
etkilemiş olup, ilde üretimi yapılan tıbbi aromatik bitkilerden 
lavanta ve salep üretiminde pozitif sonuçlar elde edilmiştir. 
Bunların yanı sıra hazır giyimde deneyimli personel, seracılıkta 
jeotermal kaynakların varlığı, turizmde tarihi nitelikte yerlerin 
mevcudiyeti, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık için coğrafi 
şartların uygunluğu ve yeraltı zenginliklerinde işlenmeyi 
bekleyen maden zenginliğine sahiptir.

Yozgat ili ekonomik yönden analiz edildiğinde; il ekonomisinde 
tarım ve hayvancılık sektörünün hâkim olduğu görülmektedir. 

2001 yılı itibarıyla il Gayri Safi Yurtiçi Hasılası (GSYİH) içinde 
tarım sektörü %28,4’lük payla ilk sırada yer almaktadır. 1978’de 
tarımın il GSYİH içindeki %58,9 olan payı, devamlı düşüş 
kaydederek, 1987’de %45,6’ya, 1990’da %45,2’ye, 1995’te 
%44,9’a, 2001’de ise %28,4’e kadar gerilemiştir. 

Tarım sektörünün GSYİH içindeki payında önemli oranda düşme 
olmakla birlikte, 2001yılı itibarıyla il faal nüfusunun %77,3 
gibi büyük bir bölümünün hâlen tarım kesiminde çalıştığı 
kaydedilmektedir. Bu nedenle, tarımsal potansiyeli yüksek olan 
ilde, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi önemlidir.  Metal 
Eşya, Tekstil, Giyim Eşyası, Gıda ve Mineral Ürünler sektörlerin 
de tecrübeli işgücüne sahip olması ve teşvik sisteminde de 5. 
bölgede yer alması, Yozgat ilinin tarımın yanı sıra imalat sanayi 
alanında da gelişme potansiyeli bulunduğunu göstermektedir. 

Yozgat ili imalat sanayinde 3 sektör potansiyel küme, 5 sektör 
de aday küme özelliği taşımaktadır. Gıda ve Mineral Ürünler 
sektörleri hem işyeri sayısına hem de istihdama göre, Giyim 
Eşyası sektörü ise istihdam kriterine göre potansiyel küme özelliği 
göstermektedir. Aday küme özelliği taşıyan 5 sektörden; İçecek 

İmalatı, Ağaç Ürünleri, Kok Kömürü ve Rafine Petrol Ürünleri, Diğer 
İmalatlar sektörleri hem işyeri sayısına göre hem de istihdama 
göre aday küme özelliği taşırken; Mobilya İmalatı sektörü ise işyeri 
sayısı kriterine göre aday küme özelliği taşımaktadır. Bölgenin 

doğal, sosyal ve ekonomik koşulları ile potansiyel gelişme 
eksenleri dikkate alınarak NACE Revize 2 faaliyet sınıflaması 
bazında belirlenen 20 yatırım konusu değerlendirilmiş olup, 
önerilen yatırım konuları aşağıda tanzim edilmiştir.

AA 2 Sebze ve Meyvelerin İşlenmesi ve Saklanması, Örme (Trikotaj) ve  
Tığ İşi (Kroşe) Ürünlerin İmalatı

AB 9

Patatesin İşlenmesi ve Saklanması, Süt Ürünleri İmalatı, Kauçuktan Hijyenik ve Eczacılık 
Ürünlerinin İmalatı, Plastik Ürünlerin İmalatı, Beton, Çimento ve Alçıdan Yapılmış Eşyalar 
ve Hazır Beton İmalatı, Metal Yapı ve Yapı Malzemeleri İmalatı ve Metal Kapı Pencere 
İmalatı, Merkezi Isıtma Radyatörleri ve Sıcak Su Kazanları İmalatı, Metal Tank, Rezervuar 
ve Muhafaza Kapları İmalatı, Mobilya İmalatı

BA 5
Etin İşlenmesi ve Saklanması ile Et Ürünlerinin İmalatı, Hazır Hayvan Yemleri İmalatı, 
Giyim Eşyası Dışındaki Tamamlanmış Tekstil Ürünlerin İmalatı, Diğer Tekstil Ürünlerinin 
İmalatı, İş Giysisi İmalatı, Diğer Dış Giyim Eşyaları İmalatı, İç Giyim Eşyası İmalatı

BB 2 Tarım ve Ormancılık Makineleri İmalatı,  
Tıbbi ve Dişçilik İle İlgili Araç ve Gereçlerin İmalatı

CB 2 Bitkisel ve Hayvansal Sıvı ve Katı Yağların İmalatı,  
Sabun ve Deterjan ve Diğer Temizlik Ürünleri İmalatı

 
Son olarak, Yozgat’ta var olan yatırım ekosistemi yatırımcılar için birçok avantaj sağlamakta olup,  bunlardan en önemlisi yozgat 
valisi sayın Kemal yuRTNAÇ tarafından ortaya atılan yeni nesil bürokrasi anlayışıyla kamu kurum ve kuruluşlarının yatırımcıyla 
iletişim elverişliliğidir. Yatırımcılar bürokratik engellere takılmaksızın yatırım süreçlerini hızlı bir şekilde sürdürebilmektedir. Yukarı-
da belirtildiği gibi Yozgat’ta yatırım yapmak yatırımcılar için birçok avantaj sağlamakta olup, maliyetleri en aza indirerek yatırımcılar 
kâr sağlayabilecektir.

Tüm haberlerimiz ve detaylı bilgiler için ;
oranti.oran.org.tr

FAAlİyeT AdI (NAce Rev. 2)FAAlİyeT sAyIsINOTu
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KAYSERİ’de 
Kültür-Turizm Yatırımları
Kayseri Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak ilimizde Kültür, Sanat ve  
Turizm alanında yapılan çalışmalar. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca son on altı yıl içinde kültür ve 
turizm alanında birçok yatırım gerçekleştirilmiştir. Bunların 
çoğunluğu bakım onarım ve koruma amaçlı olmuştur. Ayrıca 
mahalli idarelerin turizm kapsamlı alt yapı uygulamalarına 
büyük miktarda maddi destek sağlanmıştır. Yine mahalli 
idareler, dernekler ve vakıfların festival şenlik, anma günü vb. 
etkinliklerine her yıl talepler doğrultusunda maddi destek 
sağlanmıştır. İlimizde taşınmaz kültür varlığı olan tescilli özel 
ve tüzel mülkiyetli eserlerden Bakanlığımızca yardım talepleri 
uygun bulunan ve sözleşmesi yapılan taşınmazların proje 
yapımı ve uygulaması için maddi destek sağlanmıştır.

Yukarıda ana başlıklar halinde belirlediğimiz, Bakanlığımızın 
İlimizde gerçekleştirmiş olduğu bazı önemli yatırımları 
sıralayacak olursak;

Bakanlığımıza tahsisli tescilli taşınmazlardan ve halen kullanılan 
Kayseri Koruma Bölge Kurulu Hizmet Binası Onarım İşi, Kayseri 
Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü Hizmet Binası Onarım İşi, 
Necmettin Feyzioğlu Halk Kütüphanesi Hizmet Binası Onarım İşi, 
Raşit Efendi Yazma Eser Kütüphanesi Hizmet Binası onarım işleri 
ile Atatürk Evi Müzesi Onarımı ve Teşhir Tanzim İşi, Güpgüpoğlu 
Konağı (Etnografya Müzesi) Onarımı ve Teşhir Tanzim İşi (Teşhir 
tanzim devam ediyor), Talas Okutan Konağı Onarımı ve Teşhir 
Tanzim İşi, Ağırnas Mimarsinan Evi Onarımı ve Teşhir Tanzim 
İşi, Talas Fatma Kemal Timuçin Halk Kütüphanesi Hizmet Binası 
onarım İşi, Kayseri Meydan Düvenönü Dış kale Surları Onarım 
İşi gerçekleştirilerek tarihi özelliklerinin korunması sağlanarak 
gelecek kuşakların ve kamuoyunun hizmetine sunulmuştur.

İsmet TAYMUŞ
Kayseri İl, Kültür ve Turizm Müdürü

Mevcut hizmet binalarından, Kayseri Kültür Merkezi İkmal 
İnşaatı tamamlanarak hizmete açılmış, süreç içinde ayrıca 
güçlendirme ve onarım çalışmaları yapılmıştır. Aynı şekilde 
75.Yıl İl Halk Kütüphanesi de güçlendirilerek onarılmış ve teşhir 
tanzimi gerçekleştirilmiştir.

Belediyelerin yapmış olduğu ve %50’si tamamlanmış kültür 
merkezlerine maddi katkı sağlanarak, bunlardan Develi 
Belediyesi Kültür Merkezi, Hacılar Belediyesi Kültür Merkezi, 
İncesu Belediyesi Kültür Merkezinin tamamlanması sağlanmış 
ve hizmete açılmıştır.

Turizm alt yapı uygulamalarına yapılan mali yardımlar 
kapsamında özellikle Büyükşehir belediyesine Erciyes Kış 
Sporları Turizm Merkezi için Bakanlığımızca yüksek miktarda 
maddi katkı sağlanmıştır. Bu merkezde önceki yıllardan devam 
eden kollektör hattı da tamamlanmıştır.

Tarihi dokunun korunması, gelecek kuşaklara aktarılması ve 
nezih yaşanabilir ortamlar oluşturulması için Talas ilçesinde 
sokak sağlıklaştırma çalışmaları yapılmıştır. Bunlardan Ali 
Saip Paşa Sokağında bulunan elli beş ev onarılarak kullanıma 
sunulmuştur. Ayrıca yine Talas’ta Kazımpaşa ve Karamanbayır 
Caddesi ile İncesu İlçesi Bulgurcu Caddesi Sokak Sağlıklaştırma 
işlerinin proje yapımları ihale edilmiş ve çalışmalar devam 
etmektedir. Projeler tamamlandığında uygulama işlerine 
geçilebilecektir.

Taşınmaz Kültür Varlıklarının Onarımına Yardım Yapılması 
kapsamında, tescilli özel ve tüzel mülkiyetli eserlerden 
Bakanlığımızca yardım talepleri uygun bulunan ve sözleşmesi 
yapılan taşınmazlardan bugüne kadar Yirmi altı taşınmaz için 

proje yardımı, on sekiz taşınmaz içinde uygulama desteği 
sağlanmıştır.

Kazı çalışmaları kapsamında; Kocasinan İlçesi Karahöyük 
Mahallesi Kültepe Kaniş-Karum Örenyeri Kazısı, Kocasinan 
İlçesi Şeker Mahallesi Selçuklu Dönemi Keykubadiye Sarayı 
Kazısı, İncesu İlçesi Örenşehir Mahallesi Mozaik Ev Kazısı 
çalışmaları devam etmekte ve her yıl düzenli ödenek aktarımı 
sağlanmaktadır.

Kamulaştırma çalışmaları kapsamında; Kocasinan İlçesi 
Karahöyük Mahallesi Kültepe Kaniş-Karum Örenyerinde 
bulunan tarla vasıflı bazı taşınmazlar kazı çalışmaları için 
kamulaştırılmış, hak sahiplerine paraları ödenmiştir. Ayrıca 
İncesu İlçesi Örenşehir Mahallesi Mozaik Ev Kazısı bölgesinde 
bulunan bazı taşınmazlarla ilgili kamulaştırma çalışmaları 
devam etmektedir. Develi İlçesi Çomaklı mevkiinde bulunan 
tarla vasıflı iki taşınmazın da kamulaştırma çalışmaları 
tamamlanarak, paraları ödenmiştir.
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erciyes Kış sporları ve Turizm Merkezi
Büyükşehir Belediyemizin Erciyes Master Planı doğrultusunda 
konumu, pistleri, kar kalitesi, mekanik tesisleri ve konaklama 
tesisleri ile Erciyes ülkemizdeki önemli kayak merkezlerinden 
birisi ve ilimiz turizm sektörünün lokomotifi olma yönündedir. 
Erciyes isminin yurt içinde bir marka, uluslararası platformda 
da markalaşabilmesi için Bakanlığımızca projeye 50 milyon TL 
destek verilmiştir.
 
erdemli vadisi
Erdemli Vadisi ve vadide bulunan kaya yerleşim yerleri ile 
kilise ve manastırların büyük bir bölümünde Bakanlığımız 
uzmanları ve Erciyes Üniversitesi uzmanlarıyla ortaklaşa yüzey 
araştırması yapılmış Bakanlığımız destekleriyle buradaki 
kilise ve manastırların büyük bir bölümünde temizlik 

çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Vadinin bir çevre düzenleme 
projesi dahilinde temizlenmesi, ışıklandırılması, park yeri, 
alış veriş ve dinlenme yerleri ile WC yapılarak vadinin 
turizme kazandırılmış olacağı ve seyahat acentalarının da 
bir destinasyon olarak bu vadiyi tur programlarına alacağı 
düşünülmektedir.
 
soğanlı örenyeri
Yeşilhisar ilçesi, Soğanlı Mahallesinde bulunan Kubbeli ve 
Karabaş kiliselerinin korunmasına yönelik detaylı rölöve ve 
restitüsyon projelerinin hazırlanması için Rölöve ve Anıtlar 
Müdürlüğüne talimat verilmiş, kiliselerin iç kısmında bulunan 
fresklerin restorasyon ve konservasyonlarının yapılabilmesi 
ise Nevşehir Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı 
Müdürlüğünden talep edilmiştir.

Ali saip paşa sokağı
Konakları, sokakları, yer altı şehri, tabii güzellikleriyle birlikte 
son yıllarda bir destinasyon olarak ilgi gören Talas ilçesindeki Ali 
Saip Paşa Sokağı sağlıklaştırması ve ilçedeki tescilli konakların 
bir bölümünün restorasyonlarının gerçekleştirilebilmesi için 
bakanlığımızdan mali destek sağlanmıştır.

Kapuzbaşı Şelaleleri
Aladağlar Milli Parkı içerisinde kalan Kapuzbaşı Şelaleleri 
yolunun tehlikeli olan bölümlerinin güzergâhının 
değiştirilmesi, genişletilmesi ve asfaltlama işleri yaptırılmış, 
Kayseri Turizmini Geliştirme Eylem Planı kapsamında 
Kapuzbaşı Şelalelerinin uzun devreli gelişme planı, çevre 
düzenleme projesi ve imar planına yer verilmiştir.

hürmetçi sazlığı
Hacılar ilçe sınırları içinde yer alan ve 2014 yılında Ramsar 
kriterlerini taşımasından dolayı “Uluslararası Üreme 
Sahip Sulak Alan” olarak tanımlanan Hürmetçi Sazlığı; 
Avrupa, Asya ve Afrika kuş yolu üzerinde bulunmasından 
dolayı da Dünya ölçeğinde küresel öneme sahip bir sulak 
alanımızdır. Organik ürünleri ve yılkı atlarıyla zengin 
bir turizm potansiyeline sahip bu alanımızı broşür ve 
tanıtım CD’lerinde yer vererek tanıtmaya çalışmaktayız. 

Kayseri Turizmini Geliştirme eylem planı
Turizm faaliyetlerinin ülkemiz ekonomisine katkısının 
artırılması, bölgeler arasında dengeli bir şekilde 
yaygınlaştırılmasının sağlanması, tüketici tercihlerinin 
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ve potansiyeli yüksek olanların belirlenerek işlevsel hale 
getirilmesi ve çevre altyapısının geliştirilmesi amacıyla 
yürütülen turizmi geliştirme eylem planı hazırlanmış olup; 
sorunlar, yapılması gerekenler, sorumlu kuruluşlar ve 
planlama süreleri planda belirtilmiştir. 

yürüyüş yolları ve envanterler
Kayseri yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif Rehberi
İlimizin doğal, tarihi ve kültürel değerlerini turizm vitrinine 
çıkarmayı amaçlayan Kayseri Yürüyüş Rotaları ve Turizm Keşif 
Rehberi Türkçe ve İngilizce olarak bastırılarak yerli ve yabancı 
turistlerin kullanımına sunulmuştur.

Taşınmaz Kültür varlıkları envanteri: 
İlimizdeki tescilli taşınmaz kültür varlıklarının mülkiyetini, 
bugün ki kullanım ve fiziki durumunu gösteren Taşınmaz 
Kültür Varlıkları Envanteri 2 cilt olarak bastırılmıştır.

Kültür ve Turizm envanteri
İlimizin tabii, doğal ve kültürel değerleri ile mutfağını, örf 
ve âdetini, folklorunu, geleneksel el sanatlarını içeren Kültür 
ve Turizm Envanteri bastırılmış, yurt içi fuarlarda dağıtımı 
gerçekleştirilmiştir.

İpek yolu Görev Gücü Toplantısı
Ülkemizin kurucu üyeleri arasında yer aldığı Birleşmiş 
Milletler Dünya Turizm Örgütü nezdinde faaliyet gösteren 

İpek Yolu Görev Gücü Toplantılarının sekizincisi ilimizde 
geçekleştirilerek ilimizin tanıtımına çalışılmıştır. 

Tanıtım Alanında yapılan Faaliyetler
Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü olarak Yunanistan 
Büyükelçiliği’nin davetlisi olarak Ankara’da, Yunanistan 
turizm işletmecileri, tur operatörleri ve seyahat acentaları 
yetkililerine ilimizin tarihi, doğal ve kültürel değerlerini 
içeren sunum gerçekleştirilmiştir. 

Sunuma katılan iller arasında en iyi sunum yapan il 
olarak ilimiz seçilmiş, daha sonra Orta Anadolu Kalkınma 
Ajansı’nın destekleri ile Yunanistan’dan gelen turizmcilere 
4 gece konaklamalı Erciyes-Kayseri-Kapadokya gezisi 
gerçekleştirilmiştir. Bir müddet sonra ilimizden Yunanistan’a 
giden turizmci grup Yunanistan’ın turizm değerlerini görme 
ve tanıma fırsatı bulmuştur. Türk ve Yunan turizm işletmecileri 
karşılıklı olarak gruplar halinde vatandaşlarını birbirlerinin 
ülkelerine turistik seyahat amacıyla götürüp getirmeye 
başlamışlardır.

Yine Dubai’den gelen turizm işletmecileri ve seyahat acentaları 
yetkilileri B2B görüşmeleri için ilimizde misafir edilmişlerdir.
Hollanda ve Almanya’da yapılan tanıtım günlerinde ilimizin 
tarihi, doğal ve kültürel değerleri tanıtılmaya çalışılmıştır. 
İstanbul EMITT, İzmir Travel ve Ankara Expo fuarlarına katılarak 
ilimiz tanıtılmaya çalışılmıştır.

Kayseri OSB 
Endüstriyel Tasarım 
Merkezi
Merkezin, yeni dönemdeki iki yıllık süreçte neler 
yaptığına bakacak olursak, toplamda yaklaşık 
500 adet çalışmanın altına imza atılmıştır. 

Toplam üretim maliyetleri içerisinde etkisi sadece yüzde 5’ler 
düzeyinde kalan normal bir “tasarım” sürecinin, ürünün pazar 
değeri üzerindeki ölçülebilir etkisinin yüzde 70’lere vardığı 
gerçeğinin geniş kitlelerce anlaşılır olmasıyla birlikte, dünyada 
yeni ürünlerin total bir tasarım sürecinden geçirilmesine 
yönelik isteğin giderek arttığı gözlemlenmektedir. Özellikle 
markalar bazında, katma değeri yüksek ürün geliştirme isteği 
ve inovasyon beklentisi “design” ürüne talebi tüm dünyada 
ivmelendirirken, ürün geliştirme süreçlerinde “tasarım” 
Ar-Ge’nin vazgeçilmez bir paydaşı olarak yer almaktadır. 
Gelişmekte olan ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de 
ekonominin büyümesi ve güçlenmesi için katma değeri yüksek 
mal ve hizmeti üreten, kendini yenileyen küresel markalar 
yaratma ve sürdürülebilir bir şekilde çoğaltma gerekliliği 
kaçınılmaz durmaktadır. Bu noktada, Kayseri Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürlüğü bünyesindeki ”Endüstriyel Tasarım 
Merkezimizin” stratejik olarak önemi büyüktür.

Endüstriyel Tasarım Merkezi; Kayseri Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüğü, Orta Anadolu Kalkınma Ajansı, Erciyes 
Teknopark A.Ş. ve Erciyes Üniversitesi dörtlü iş protokolü 
ile Orta Anadolu Kalkınma Ajansı’nın mali destek programı 
kapsamında 2013 yılında hayata geçirilen ve Organize Sanayi 
Bölgesi sınırları içerisinde yer alan bir kuruluştur. Merkezde, 
yeni dönem Kayseri OSB yönetimi ile birlikte süreçte ve 
planlamada yenilenme yapılarak kadro yapılandırılmasına 
gidilmiştir. Merkezin yönetimi Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 
Müdürlüğüne ait olup, müdürlüğün sanayici ve üreticilere 
hizmet noktasında, gün geçtikçe artan başarı ivmesiyle en 
önemli projelerinden birisidir. Merkezin hedefi, öncelikli olarak 
bölge sınırları içerisindeki üreticilerin ihracat miktarlarının 

arttırılması, markalaşma, katma değerli ürün üretilmesine 
katkıda bulunmak ve Ar-Ge’si olmayan ya da Ar-Ge personeli 
istihdam edemeyen firmalara dışarıdan profesyonel tasarım 
desteği vererek yenilikçi kapasitenin arttırılmasını sağlamaktır. 
Bu amaçla Organize Sanayi Bölgesindeki üreticilerin sektörel 
bazda dağılımına bakılmış ve elde edilen verilere göre yeni ürün 
tasarım hizmeti verilebilecek öncelikli sektörler belirlenmiştir. 
Bu sektörler ise: Mobilya, çelik kapı/ iç kapı ve elektrikli ev 
aletleridir. Fakat bunların yanı sıra farklı sektörlerden proje 
fikri ile gelen üreticilere de uzmanlık alanı dâhilinde cevap 
verilebilmektedir.

Tasarım ekibi; Hayal gücü ve farklı tasarımlar çıkarma 
yetenekleri ile 13 kişiden oluşan deneyimli “Tasarım Geliştirme 
Ekibi”, güncel tasarım trendleri doğrultusunda ihtiyaçlara en 
doğru şekilde yanıt veren işveren tasarımları, firmaların konsept, 
marka değeri, üretilebilirlik, müşteri profili ve hedef pazar gibi 
kriterlerine uygun olarak üreticilerle buluşturmaktadır. Ekipte; 
endüstriyel tasarımcılar, mimar, iç mimar, moda tasarımı 
ve grafikerler gibi tasarımla ilgili farklı bölümlerden mezun 
tasarımcılar yer almaktadır.

- Merkezin; yeni dönemdeki iki yıllık süreçte neler yaptığına 
bakacak olursak, toplamda yaklaşık 500 adet çalışmanın altına 
imza atılmıştır. Sadece bu yıl için ise hedeflenen tasarım sayısı, 
ilave kadro yapılanması ile beraber 1000 tasarım sayısına 
ulaşmaktır. 

- Tasarımlar; 2017 / 2018 İMOB İstanbul Mobilya Fuarları, 
2017 Furniture İstanbul Mobilya Fuarı ve 2018 Avrasya Kapı 
Fuarı gibi önemli fuarlarda sergilenmiştir.

Berna SAZAK
Kayseri ETM Müdürü
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bize kısaca kendinizden ve kurumunuzdan bahsedebilir 
misiniz?

HASKA Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanıyım. HASKA Çelik Kapı, 1996 
yılında kuruldu ve 22 yıldır çelik kapı sektörünün içerisinde yer alıyor. 
HASKA Çelik Kapı olarak bugün yaklaşık 20 ülkeye ihracat yapıyoruz, 
Türkiye genelinde 60 ilde bayilik sistemiyle çalışıyoruz. Orta ölçekli 
bir işletmeyiz, çalışan sayımız mevsimsel olarak 50 ila75 arasında 
değişiyor. Genel olarak butik tarzda özel üretim ağırlıklı çalışıyoruz. 
 
Amerika pazarına nasıl girdiniz?

Kayseri OSB Müdürlüğünün İşbirliği Kuruluş olduğu “Metal Fabrikasyon 
Ürünler UR-GE Projesi” ilk açıklandığında biz HASKA olarak projeye 
sıcak baktık ve neden olmasın dedik. Birlikten kuvvet doğar anlayışıyla 
çalışmalara başladık. UR-GE projesinin 3,5 yıllık bir sürede tamamlanması 
gerekiyordu. Projenin yaklaşık 2,5 yılını tamamladık, 1 yılı kaldı.   

“Metal Fabrikasyon Ürünler UR-GE Projesi” kapsamında ilk faaliyetimiz 
projeye katılan firmalara ihtiyaç analizi yapılması oldu. İhtiyaç analizi 
ile firmamızın eksiklerini görme fırsatımız oldu. İkinci adımda firma 
yöneticilerimiz ve çalışanlarımız belirlenen eksiklikleri giderecek 
eğitimleri aldılar.

Projenin ikinci faaliyeti “Yurtdışı Pazarlama” faaliyeti idi. Yurtdışı 
pazarlama faaliyetinde öncelikle daha önce gidemediğimiz pazarları 
hedef olarak belirleyip ona göre ülke tercihi yaptık.  Amerika pazarı da bu 
şekilde gelişti. Araştırmalarımızda gördük ki, Amerika dünyaya çok fazla 
mal satıyordu ama dünyadan da aynı miktarda mal alıyordu. Amerika›ya 
ilk giderken çok umutlu değildik. Amerika pazarına nasıl gireceğimizi 
öğrenmemiz gerekiyordu. Pazarın kendisine özgü standartları, 

regülasyonları, vb vardı. Ama olmayacak bir şey değilmiş. UR-GE Projesi 
kapsamında Yurtdışı Pazarlama Faaliyetinde gerçekleştirdiğimiz  Kuzey 
Amerika ziyaretimizde ilk izlenimlerimizde uygun bir pazarın olduğunu 
gördük, döner dönmez de bu pazar  ile ilgili çalışmalara başladık. 

Ülkemizdeki Çelik Kapı Sektörünün Amerika pazarına satış yapmadığını 
tespit ettik. O zamana dek hiç gidilmemiş, bakir bir pazardı çünkü 
Amerika’da bizim bildiğimiz Çelik Kapı mantığı yok.  Çelik kapı benzeri 
ürünler ise İtalya’dan, Kanada’dan, Rusya’dan ve Çin’den kısmi olarak 
gidiyor ama Türkiye’den hiçbir şekilde çelik kapıyla ilgili bir girişim 
yapılmamış. Biz oradaki ön  araştırmalarımızda fark ettik ki orada 
bayilik, distribütörlük yada satıcılık gibi bir sistem yok. Konuştuğumuz, 
görüştüğümüz alım yapan kişilerin hep söyledikleri Amerika’da kendi 
showroomunuz yada deponuz olmadığı sürece başarılı olmanız imkansız. 
Amerika’daki alıcılar 10 konteynerlik dahi alımlar yapmıyor oradaki depo 
üzerinden satışlar yapılıyor. Biz de bu nedenle öncelikle Amerika’da 
bir şirket kurma kararı aldık ve şirketimizi kurduk, Boston’da depo ve 
showroomu açtık, 5 aydır da aktif olarak çalışıyoruz. Şu ana kadar da 2 - 3 
konteynır çelik kapı gönderdik. 

Amerika’da çalışırken nelerle karşılaştınız? daha önce 
çalıştığınız pazarlara göre ne farklar var? 

Amerika pazarı ile  Türkiye pazarı arasında tabii ki farklar var. Hem imalat 
ve sistem açısından hem de belgelendirme açısından farklılıklar var.  
Geçtiğimiz 3-4 ay içerisinde bu konuları da çözdük.  Amerika’da kanunlar, 
ülkemizin şartlarına göre biraz daha farklılıklar gösteriyor.  Örneğin, 
Amerika’da bir apartmana giriyorsun, 100 daire var 100’ü de standart, 
Türkiye›de 100 dairenin 100’ü de farklı ölçü gösterebiliyor ve bizim gibi 
imalatçıların maliyetleri yükseliyor.  Hammaddeleri boş yere kullanmış 
oluyoruz ve Türkiye›de bu sıkıntıları sıkça yaşıyoruz ama Amerika›da 

HASKA Çelik Kapı Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet BAĞÇOVAN ile sektör 
ve UR-GE faaliyetleri üzerine bir söyleşi gerçekleştirdik.

ÇELİK KAPI SEKTÖRÜ 
UR-GE İLE YENİ PAZARLARA 
AÇILIYOR

Tolga UYAN
Kayseri Yatırım Destek Ofisi

böyle bir durum yok. Yani yüzlerce hatta binlerce üretsen dahi hepsi 
bir standart oluyor bunun dışına çıkmıyor böylece hem maliyetlerimizi 
düşüyor,seri imalat yapmış oluyoruz hem de ham maddeyi tedarikli 
kullanıyoruz.

Amerika coğrafi olarak büyük bir ülke. Çok farklı iklim çeşitlilikleri mevcut, 
biz her eyaletin ihtiyacına göre farklı stantlarda kapılar üretiyoruz. Kimi 
eyalet için kasırgaya dayanıklı çelik kapı tasarlarken bir diğeri için ısı 
yalıtımlı kapı üretiyoruz. Her birinin standartı için özel belgelerimizi tabii 
ki aldık.  

Diğer bir farklılık da Türkiye’deki gibi sattığınız ürünün montajını 
yapmanız gerekmemesi.Orada ürünlerimizi marketlerde ve online 
olarak e-ticaret ile pazarlıyoruz, müşteri ürünü alıyor ve kendisi montajını 
yapıyor.Amerika’da bütün ölçülerin standart olması bunu mümkün 
kılıyor. Ona göre üretimini yapıyoruz ve kullanıcının kendi montajını 
yapabileceği demonte şekilde paketliyoruz, içerisine gerekli talimatları 
koyuyoruz. Çünkü Amerika da sistem bu şekilde çalışıyor. Sadece çelik 
kapı değil; mutfak dolabı, pencere vb. aklınıza ne gelirse, işgücü pahalı 
olduğu için insanlar kendi ihtiyaçlarını gidermeye alışmışlar. İnşaatlarda 
da işçilik standart olunca herkes kendi montajını yapabiliyor. Mesela yine 
ciddi bir farklılık olarak bizde ki kilit sistemi Amerika için çok fazla çünkü 
kapıları kilitlemiyorlar.

Tabii bu pazarda başarılı olmak için yaptığımız Ar-Ge çalışmaları bizi 
kurumsal olarak da geliştiriyor. Mesela burada özel olarak kullandığımız 
paketleme sistemini Türkiye’de ki müşterilerimize de sunuyoruz ve 
nakliyede ciddi avantajlar elde diyoruz. Yada Amerika da ki bir müşteri için 
hazırlamış olduğumuz özel tasarımlar Türkiye’de de oldukça beğeniliyor. 

uR-Ge programından nasıl haberiniz oldu? bundan sonra neler 
planlıyorsunuz? 

Kayseri OSB Müdürlüğü’nün İşbirliği Kuruluş oladuğu ve Orta Anadolu 
Kalkınma Ajansı’nın destekleriyle başlatılan, “Metal Fabrikasyon 
Ürünler UR-GE Projesi”nden OSB Müdürlüğümüz ve Kalkınma Ajansı 
uzmanlarımızın firmamıza gelerek yaptıkları tanıtımlar ile haberdar 
olduk. Daha sonra KOSB ve ORAN tarafından düzenlenen tanıtım 
toplantılarına katılarak program hakkında UR-GE desteği hakkında 
detaylı bilgi edinme fırsatı bulduk. Biz bu yatırımı yaparken belki risk 
aldık ama gerek o zamanki adıyla Ekonomi Bakanlığı gerekse OSB 
Müdürlüğümüz olsun bizi çok desteklediler,  bize ön ayak oldular. UR-
GE programı olmasa biz Amerika’ya belki yine giderdik ama tatil için 

giderdik, sanmıyorum, ticaret için gitmezdik.  UR-GE programının böyle 
bir avantajı oldu bize. Biz HASKA Çelik Kapı olarak sektörümüzdeki 
firmalara örnek olduk, şuan da diyebilirim ki sektördeki firmalar bizden 
haber bekliyorlar.

Yine program kapsamında ikinci olarak da Güney Afrika›yı seçtik, orası 
da gelişmekte olan bir pazar ama tabi ki Amerika pazarı gibi değil. 
Orada da çalışmalarımız var hatta bugün arkadaşlar görüşmeleri 
ayarladılar. Önümüzde ki hafta Güney Afrika’dan müşterilerimiz gelecek 
ön çalışmalarımız olumlu, büyük ihtimal bir ilki gerçekleştirerek Güney 
Afrika’ya da ilk çelik kapıyı biz satacağız. Daha önce Afrika’nın diğer 
bölgelerine satışlar yapıyorduk ancak oralarda Pazar doyuma ulaştığı için 
haksız rekabet oluşmaya başlıyor. O yüzden biz bu program kapsamında 
ulaşılmayan pazarları tercih ediyoruz. Bakanlığın sağladığı bu ihracat 
fırsatını en iyi şekilde değerlendirmek istiyoruz. 

uR-Ge’nin ne faydalarını gördünüz? uR-Ge programından 
yararlanmak isteyen üreticilere tavsiyeleriniz nelerdir?

UR-GE faaliyetlerine ilk başladığımızda bakanlıktan ihtiyaç analizi, 
kurumsallaşma ve gerekli eğitimler için çeşitli destekler aldık. Yeni 
pazarlara girdiğimizde neyi hedeflediğimizi bu süreçte daha iyi anladık. 
Ön istihbaratlarını iyi yapıp gitmeden önce bütün B2B görüşmelerini 
ayarlayarak gitmek gerekiyor, eski usul pazarlama yöntemleri buralarda 
geçerli olmuyor. 

Devletimizin ihracatçıya pek çok desteği var. Bu destekler istihbarat 
faaliyetlerinden, pazarlama, bayileşme ve markalaşma faaliyetlerine 
kadar pek çok konuyu kapsıyor. Bizlerin ihracatçılar olarak bu 
desteklerden azami ölçüde yararlanması ve ihracatı artırarak ülkemizin 
cari açığının azalmasına katkıda bulunmamız şart. Burada her zaman 
üst segment pazarlara ve katma değerli ürünlere yönelmek gerekli. Ama 
her şeyden önce üreticinin bakış açısı çok önemli. Sizin yatırım yapmak 
istediğiniz pazarı kendinizin analiz edebilmesi lazım. 

Biz HASKA Çelik Kapı olarak içerisinde yer aldığımız “Metal Fabrikasyon 
Ürünler UR-GE Projesi” nin yeni pazarlara girme ve ihracatımızı artırma 
konusunda faydalarını gördük ve görmeye de devam ediyoruz. 
Tabiki burada firma olarak projeye gösterdiğimiz önem ve verdiğimiz 
emek de çok önemli. HASKA olarak ihracatçılarımıza devletimizin bu 
desteklerinden faydalanmalarını ve kendileri ve ülkemiz için daha fazla 
çalışmaları ve gayret göstermelerini tavsiye ediyoruz.
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uR-Ge Nedir? 

Bu desteğin amacı, bir proje içerisinde Türkiye’de yerleşik şirketlerin, 
uluslararası arenada rekabetçiliğini ve ihracatını artırmaktır. Bu kapsamda 
şirketler, işbirliği kuruluşların proje başvuruları sonucu desteklenir. Bu 
bağlamda genel bir tanımla UR-GE; rekabet gücünün geliştirilmesine yönelik 
ihtiyaç analizi, danışmanlık, eğitim vb. faaliyetleri de içine alan bütünleşik bir 
destek mekanizması olarak değerlendirilebilir.

İşbirliği Kuruluşu Nedir?

Üyeleri için işbirliği faaliyeti gerçekleştiren Türkiye İhracatçılar Meclisi, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, İhracatçı Birlikleri, İl 
Ticaret ve/veya Sanayi Odaları, Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, 
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Sektörel Üretici Dernekleri, Sektörel Dış Ticaret 
Şirketleri (SDŞ) ile imalatçıların kurduğu dernek, birlik ve kooperatiflerdir.

destekler Nelerdir?

• Eğitim desteği, Danışmanlık desteği, 
• 2 kişiye kadar istihdam desteği, 
• Yurt dışı pazarlama ve ticaret heyetleri (seyahat, konaklama ve organizasyon 
giderleri) 
• Alım heyetleri

Teşvikten Faydalanmak İçin:

İşbirliği kuruluşunun üye şirketlerle beraber bir proje hazırlaması ve bu proje 
ile Ticaret Bakanlığı’na başvurması gerekmektedir. Bu aşamada, talep edilmesi 
halinde Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından sürecin yürütülmesinde 
teknik yardım sağlanmaktadır. 

desteklenen Faaliyetler 
Ortak pazar araştırmaları 
Pazar ziyaretleri 
Ticaret heyetleri 
Yurtdışı fuar ziyaretleri 
Eşleştirme faaliyeti 
Küme tanıtım faaliyetleri 
 
destek Oranı : %75

Daha önceki 
sayılarımızda 

yayınlamış olduğumuz 
UR-GE yazımızı 

bu vesile ile tekrar 
yayınlıyoruz. 

Destek Oranı %75 %75 %75 %75 %7S %70

Desteklenen 
Ku rum

İşbirliği
Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu İşbirliği Kuruluşu Şirketler

Destek Tutarı 
(USD) 400.000

150.000 
(Program  

Başına)

100.000 
(Program Başına) Emsal Brüt Ücret 50.000

Faaliyet Program süresince (Maks. 36 Ay) 10 Adet 10 Adet 2 Kişi 3 Yıl

Faaliyetler bağlamında destek tutar ve oranları:

İhtiyaç Analizi Eğitim /  
Danışmanlık

Yurt Dışı  
Pazarlama

Alım Heyeti İstihdam Bireysel 
Danışmanlık

TR72 Bölgesinde devam etmekte olan UR-GE projeleri:

Sivas 13UR-GE042
Sivas Doğal Taş ve Mermer
Sektörünün Uluslararası 
Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi

Sivas Ticaret ve
Sanayi Odası

Ticaret ve
Sanayi Odası

Madencilik 
Ürünleri 10 2013

Kayseri 16UR-GE025
KAYSERİ ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGESİ FABRİKASYON METAL 
ÜRÜNLER URGE PROJESİ

Kayseri Organize
Sanayi Bölgesi

Organize
Sanayi 
Bölgesi

Demir Çelik 
Ürünleri 24 2016

Kayseri 15UR-GE063
Gücünü Birleştiren Kayseri 
Plastik 
Sektörü Dünyaya Açılıyor

Kayseri Plastik
İşletmeciler Derneği Dernek

Kimyevi 
Maddeler ve 
Mamulleri

14 2015

Kayseri 15UR-GE056 KAYMOS- KAYSERİ MOBİLYASI 
DÜNYA PAZARINDA

Kayseri Mobilya
Sanayicileri Derneği Dernek

Ağaç Mamulleri
ve Orman
Ürünleri

13 2015

Kayseri 13UR-GE033 KAYAK - Kayseri Yazılım Kümesi ErciyesTeknopark 
A.Ş. Teknopark Yazılım 22 2013

Merkez Proje Kodu Proje Adı İşbirliği Kuruluşu Türü Sektör Firma Sayısı Yılı

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Orta 
Anadolu’yu Keşfet” 1. Ulusal Fotoğraf yarışması başladı. Kayseri, 
Sivas ve Yozgat illerini kapsayan Orta Anadolu’nun tarihi, 
coğrafi, kültürel güzelliklerinin ortaya konulması hedeflenen 
bu yarışmada elde edilecek fotoğraflar ile bölgenin turizm 
potansiyeline dikkat çekilmesi amaçlanmış olan yarışmaya tüm 
Türkiye’den amatör ve profesyonel fotoğrafçıların katılımları 
bekleniyor.

Son başvuru tarihi 23 Kasım 2018 olan yarışmada 1’inciye 7 bin 
TL, 2’inciye 5 bin TL, 3’üncüye 4 bin TL ödül verilecek. Yarışmada 
ayrıca mansiyon ödülleri 1 bin TL, sergilenmeye değer 40 
esere verilecek ödül ise 200’şer TL, ayrıca Yozgat’ta bulunan 
Sarıkaya Roma Hamamı için ise özel ödül 5.000 TL olarak 
belirlendi. Toplam ödülün 50.000 TL olduğu yarışmada jürinin 
belirleyeceği 10 kişi için de özel ödül olarak Kayseri, Sivas ve 
Yozgat fotoğraf turu düzenlenecektir.
 
Ayrıntılar ve başvuru için; www.ortaanadoluyukesfet.com,
www.oran.org.tr adreslerini ziyaret edebilirsiniz. 

ORTA ANAdOlu KeŞFeT 
FOTOğRAF yARIŞMAsI bAŞlAdI!
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Yeni Dijital Dünyada 
Var Olma Savaşları:

SEO

Metin ERGÖKTAŞ
İzleme ve Değerlendirme Birimi 

https://www.linkedin.com/in/metinergoktas/

Pazarlama karmasının artık dijital enstrümanlar üzerinden 
kurgulanmasıyla beraber rekabet çok daha yoğun ve global bir 
hal aldı. Rekabet edebilirlik denen kavram artık daha küresel 
parametrelerle ölçeklendirilmek zorunda. Geleneksel ölçek 
ekonomisine dair ezberlerimiz rekabetin dijital ve küresel 
yeni paradigmaları karşısında ne denli geçerliliğini korur 
bilemem. Ancak şurası kesin ki, hammadde tedarikinden 
kullanıcı deneyimine kadar, tedarik zinciri ve pazarlama 
karması elemanlarını, küresel vahşi rekabetin gerektirdiği yeni 
dijital enstrümanlarla kurgulamayanların bu dünyada yaşama 
şansı çok olmayacak gibi görünüyor. Dijital rekabet, oyunun 
kurallarını değiştiriyor. Esnek üretim sistemleri, MRP ve ERP 
yaklaşımlarıyla başlayan hızlı dönüşüm süreci; Endüstri 4.0, 
nesnelerin interneti, veri madenciliği ve makine öğrenmesi, 
semantik web, sanal ve artırılmış gerçeklik, otonom robotlar vb. 
gibi yeni ve dinamik kavramsal aktörlerin katılımıyla ve olanca 
hızıyla devam ediyor. 

Bu hızlı,  kuşatıcı değişim ve dönüşümün resmini doğru anlayıp 
yorumlayabilmek ve gerektiği şekilde aksiyon alabilmek için, 
endüstrinin içindeki pazarlama, üretim ve dağıtım bileşenleri 
arasındaki geçirgenliğin artmış olduğunu ve sonucunda 
pazarlama (marketing) denen olgunun artık disiplinler üstü 
bir statüye kavuştuğunu da görmemiz gerekiyor sanırım. 
Değindiğimiz gibi artık bu vahşi rekabet dünyasında var 
olabilmek için oyunu kurallarına göre oynamak gerekiyor. 

Oyunun kuralları şüphesiz satışın yeni kurallarını da beraberinde 
getiriyor. Geleneksel pazarlamanın odağındaki fiziksel ticaretin 
yerini, pazarlama karmasının 4p ve 7p sinin, sanalla maruf dijital 
dünyanın gerçeklerine göre yeniden kurgulandığı e-ticaret ve 
dijital pazarlama alıyor. Gerek endüstriyel ticaret gerekse de 
perakende ticaret dijital pazarlama enstrümanları üzerinden 
işliyor. Dünyanın devleri, kısa bir geçmişleri olmasına karşın 
dijital alemde ortaya çıkmış girişimlerden (Amazon, Alibaba 
vb.) çıkıyor. 

Bu karamsar ve kötümser girizgâhtan sonra şunu pekâlâ 
söyleyebiliriz; artık ister üretici, ister sadece toptancı veya 
perakendeci gibi satış/pazarlama ayağı olan bir işletme olun, 
oyunu yeni dijital dünyanın kurallarına göre oynamanız 
gerekiyor. Hatta sadece hizmet sektöründe değer üreten bir 
emekçi bile olsanız (diş hekimi veya çilingir gibi.), potansiyel 
müşterilerinizin size ulaşabileceği dijital platformlarda var 
olmakla işe başlamalısınız. 

Ne ki, dijital dünyada var olmanın oyunun gerek şartı olmasıyla 
birlikte kesinlikle yeter şartı olmadığının da farkında olmamız 
gerekiyor. Ürünlerini dijital pazarlama kanalları üzerinden 
müşterilerine ulaştırmayı hedefleyen bir işletme iseniz sadece 
bu dünyada bulunmaktan fazlasına odaklanmanız gerekiyor. 
Çünkü her geçen gün katlanarak büyüyen yeni devasa ekosistem 
içinde potansiyel müşterilerinizin sizi bulması, bulmakla da 
kalmayıp tercih etmesi için bazı aksiyomlar almanız gerekiyor. 
Daha açık söylemek gerekirse, dijital alemde görünür olmanız 
gerekiyor. 

�
$

$
$

?

Görünür olmak en genel anlamda potansiyel müşterilerinizin 
internet aramalarında sizi bulabiliyor olmaları anlamına 
gelmektedir. Bu, müşterilerinizin sizi arama motorları üzerinden 
arayacağını düşünürsek, arama motorları nezdinde işletmenizin 
dijital varlıklarının belirli bir kıymet ve değere tekabül etmesi 
gerektiği anlamı taşır. Bu kıymet ve değer şüphesiz dijital 
varlıklarınızın (e-ticaret sitesi, sosyal medya hesapları, blog vb.) 
arama motorlarının çalışma kural ve algoritmalarına ne denli 
uygun ve uyumlu olduğu ve ilgili algoritmalar bağlamındaki 
ihtiyaçları ne ölçüde karşıladığıyla yakından ilişkilidir. 

İşte tam bu noktada arama motoru optimizasyonu (Search 
Engine Optimization – SEO) denen kavram ortaya çıkıyor. 
SEO çalışmalarında temel ve nihai amaç sizin belirlediğiniz 
anahtar kelime ve ifadeler üzerinden dijital varlığınızın 
çevrimiçi aramalarda üst sıralarda bulunmasını sağlamaktır. 
Dijital varlığınız genellikle bir e-ticaret sitesi, sosyal medya 
hesaplarınız, içerik üreten bir blog, vlog veya mobil uygulama 
olabilir. SEO çalışmaları belirlediğiniz anahtar kelime 
veya kelime öbeklerini arayan potansiyel müşterilerin size 
erişebilmesini hedefler. Tabii burada patronun arama motorları 
ve bilhassa yüzde doksanbeşlik ezici pazar payı üstünlüğü ile 
Google olduğu dikkate alındığında, özellikle Google’ın ve diğer 
arama motorlarının sitenizi nasıl indekslediğinin, içeriğinizi 
nasıl değerlendirdiğinin ve arama sonuçlarını sıralamada 
kullandıkları algoritmaların bilinmesi ve gözetilmesinin 
önemi açıktır. Amacınız hem patronun sitenizle ilgili mümkün 
olduğunca olumlu kanaatlere sahip olmasını sağlamak, hem de 
patronun gözünde muteber, hatırı sayılır kaynaklardan sitenizle 
ilgili müspet referans almasını sağlamak olmalıdır. Birincisini 
kaliteli ve özgün içerik, ikincisini de sektörde öne çıkan web 
kaynaklarından sitenize bağlantılar almak gibi düşünebilirsiniz. 
Ancak burada odaklanması gereken asıl mesele web sitemizle 
ilgili kaliteli, özgün (kopya olmayan) ve hedeflediğimiz anahtar 
kelimelerin ruhuna uygun içerikler oluşturmaktır. “Content is 
the King” (içerik kraldır) sözü bu bağlamın önemine atfeden 
önemli bir retorik olarak kabul edilir.

Kullanıcı aramalarında ilk sıralarda çıkmanın erişilebilirlikten 
çok daha fazlasına işaret eden anlamlar taşıdığını söylemek 
kesinkes mümkün. Kullanıcı gözüyle genellikle aramalarda 
ilk sıralarda çıkmak, arama konusu iş, eylem veya olguyla çok 
yakından ilgili olmanın yansıra kurumsal saygınlık, itibar, marka 

imajı ve güvenilirlikle de yakından ilişkili olarak değerlendirilir. 
Buradan hareketle e-ticaret sitenizin arama sonuçlarında üst 
sıralarda çıkması kullanıcı gözünden işletmenize prestij ve 
güvenilirlik de sağlayacaktır. Kullanıcı gözünde bilinirlik, prestij 
ve güvenilirlik artışı sitenizin trafiğini artıracak, bu durumda 
ziyaretçilerinizin müşterilerinize dönüşüm hızı ciddi anlamda 
artacaktır.

SEO en yenilikçi ve (bence) en dinamik dijital pazarlama stratejisi 
olmakla birlikte nihayetinde bir hedefleme stratejisidir. Ürün 
ve hizmetlerinizi arayan potansiyel müşterilerinizi hedefler. 
Hedeflemenin odağında daha önce değindiğimiz üzere, anahtar 
kelime ve(ya) kelime öbekleri vardır. Bu yazı SEO çalışmaları ile 
ilgili teknik bilgi vermeyi amaçlamadığından burada bu kelime 
öbeklerinin seçimiyle başlayan sürecin teknik detaylarına 
girilmeyecektir. Bu yazı, yeni dijital dünyada var olmamızla 
başlayan ve dibi görünmez bir süreç olan SEO çalışmalarının 
bizim için ifade etmesi gereken anlamın bağlamına nüfuz 
etmeye dönük bir gayret olarak okunmalıdır.

“SEO çalışmaları hiçbir zaman başarıyla sonuçlanmaz” 
sözü ilk bakışta anlaşılması güç gibi gözükse de SEO‘nun 
mahiyet ve karakteristiğini anlatması bakımından güzel bir 
incelik barındırıyor. Burada yoğunlaşılması gereken nokta 
“sonuçlanmaz” sözcüğü. Zira SEO çalışmaları sanal alemdeki 
dijital varlığımız devam ettiği sürece sonlanmayacak dinamik 
bir çalışma sistematiğini ifade eder. 

Peki, bu denli bir sürekliliğe neden ihtiyacımız var? Şüphesiz 
temel olarak bahsettiğimiz faydaların yansıra SEO çalışmalarının 
bize sağlayacağı operasyonel faydalar da mevcut. SEO 
çalışmalarının geri dönüşü çok yüksektir. Diyelim ki bir giyim 
mağazanız var hem de en işlek caddelerden birinde. Yerinde ve 
bilinçli SEO çalışmalarıyla mağaza giderlerinizin yaklaşık 10’da 
biriyle e-ticaret siteniz üzerinden tam 40 katına kadar daha 
fazla satış yapma potansiyelimizin olması meselenin önemini 
gösteriyor sanırım. Bu arada satır arası tüm giyim markalarının 
en büyük mağazalarının e-ticaret siteleri olduğunu da not 
olarak düşelim. Bu durum dolaylı olarak çevrimiçi (adwords 
vb.) reklam giderlerinin de azalması anlamına geliyor. Dijital 
varlıklarınız (e-ticaret siteniz, bloğunuz vb.) SEO çalışmaları ile 
bir konum elde ettiğinde, Tıklama Başına Ödeme(TBÖ)’nin (Pay 
Per Click-PPC) aksine çok daha uzun vadeli bir konumlama söz 
konusu olur. Diğer bir deyişle arama motoru optimizasyonu 
daha ucuzdur ve diğer herhangi bir arama motoru piyasa 
stratejisinden daha uzun süreli çözümler sunar. 

Arama motorları tüm SEO süreçleri boyunca elde 
ettiğimiz sonuçları depolayan ve onları onlarca kritere 
göre yorumlamamıza ve süreci bu doğrultuda yeniden 
kurgulamamıza imkân veren Google Analytics, Yandex Metrica 
gibi son derece ileri düzey analitik araçlara da sahiptir. 

Arama motoru optimizasyonu (SEO) çalışmaları sonucunda 
dijital varlıklarınızı bir anlamda şehrin en işlek caddesine, en 
kalabalık AVM’sine taşımak gibi bir imkânımız var. Üstelik 
bunun maddi götürüsü çok az olmakla birlikte ticari getirisi çok 
fazla. Konunun nirengi noktası da tam olarak burası aslında.

SEO kavramı inbound pazarlama (inbound marketing) ile de 
çok yakından ilişkili şüphesiz. Bu konuyu da kısmetse başka bir 
yazıya havale edelim. 

Hep yukarıları hedefleyin. Sıralamanız üstlerde olsun.
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Hâlen Bilkent Üniversitesi Matematik Bölümünde Öğretim 
Görevlisi olan Dr. Sinan Sertöz Matematiğin Aydınlık Dünyası 
isimli kitabının ilk bölümünde böyle bahseder matematikten. 
Bir Matematikçi olarak amacım, içinde matematik kelimesinin 
çokça geçtiği bu girizgâh ile saygıdeğer okurumuzu korkutup 
kaçırmak değil pek tabii, sadece tüm evrenin matematiksel 
kaideler temelinde var olduğu gerçeğinin kıyılarında birlikte 
bir gezintiye çıkmak.

Biz insanlar, yaşamımızı kolaylaştıran, bir güçlüğün üstesinden 
gelmeyi başarabilmemizi sağlayan düşünce yapısına sahip 
olmayı arzularız. Lakin genellikle zihnimizdeki otomatik pilotu 
devreye sokarız. Karşılaştığımız bir sorunda yahut elimizdeki 
bilgiyi yorumlama noktasında, bilinçli olmaksızın bildiğimiz 
basit yolları tercih ederiz. Var olan gerçeği andıran zihinsel 

modeller üretiriz çünkü çözüme alıştığımız metotlarla ulaşmak 
bizi güvende hissettirir. Oysa zihnimizin farklı düşünebilme ve 
farklı çözümler üretebilme potansiyeli vardır. Bilişsel kapasite 
ve akıl yürütme geliştirilebilir niteliklerdir. Ve bunlar alışılmışın 
dışındaki zihinlerin marifetidir. Alışılmışın dışına çıkma 
konusuna şu soru ile yaklaşmayı tercih ediyorum: “Matematik 
icat mı, keşif mi?” Her iki ekolün de kuvvetli savunucuları 
var: Bir görüş insan beyninin icadı olduğunu, diğer görüş ise 
matematiğin ilahi düzen içinde var olduğu ve keşfedildiğini 
savunur. İkinci görüşe çok daha yakın olduğumu ifade etmekle 
birlikte bunun için de soyut düşünebilme yeteneğinin olması 
gerektiğini savunanlardanım. Doktora çalışmalarım sırasında 
fraktal geometrinin babası olarak anılan Benoit Mandelbrot’un 
şu anekdotu pusulam oldu ve tam da bu noktada paylaşmam 
yerinde olacaktır: “p(x)=x2+c polinomunu bir geri besleme 
makinesi olarak düşünelim. Bu makineye bir sayı giriyor 
ve elde edilen her sayı, her defasında yeni bir girdi olmak 
suretiyle bu işleme sonsuza kadar devam ediliyor. Ve elde 
edilen sayılar özelliklerine göre kümelenince muazzam bir 
derinlik ve şekiller çıkıyor karşımıza. Polinomlar yüzyıllardır var 
olagelen matematiğin bir konusu. Ben sadece bu polinomu 
bir makine olarak düşünüp rekürsif algoritma yaklaşımı ile 
neler elde edebileceğimizi buldum. Aslında her şey oradaydı, 
ben yeni bir yaklaşımla onu ortaya çıkardım.” Yaklaşık 2 kiloluk 
hücre ve sinir özüyle, yapısal anlamda kendine en yakın 
memelininkinin 3 katı büyüklüğünde olan insan beyninin 
ilerisini hesap edip kestirimde bulunabilmek adına bize 
yüklediği büyük bir sorumluluk var esasen: Düşünebilmek! 
Farklı düşünebildiğimiz müddetçe hız kazanıp, çağı yakalayan 
olabileceğiz. Sertöz’ün söylediği gibi: “Matematik, Yaratıcının 
doğanın içine bıraktığı ipuçlarıdır.” cümlesinden hareketle 

MATEMATİK,
EMPATİ, BACH

“Birçok insan için matematik, hayatını zehir eden derslerden, içine korku salan sınavlardan 
ve okulu bitirir bitirmez kurtulacağı bir kâbustan ibarettir. Bazıları içinse matematik, hayatı 
anlamanın ve sevmenin bir yolu olabilmiştir. Çünkü sevmenin yolu, her şeyde olduğu gibi, 
burada da anlamaktan geçer. Ancak anlayabildiğimiz şeyleri severiz.”

Sinan SERTÖZ

Dr. Elif Aybike BÜYÜKYILMAZ
İzleme ve Değerlendirme Birimi 

linkedin.com/in/elifaybikebüyükyılmaz

tüm hayatımızı kolaylaştırabilecek ipuçlarını farklı bir şekilde 
düşünerek keşfedebiliriz! Konunun daha anlaşılabilir olması 
adına Roger Antonsen’in TED Talks videosunun izlenmesini 
tavsiye ediyorum. Antonsen bu konuşmasında; anlamak, 
anlamanın özü, perspektif ve bakış açısının değiştirilebilirliği 
ile empati kavramlarını matematiğin yalnızca dört işlemden 
ibaret olmadığı gerçeğiyle muazzam bir şekilde ilişkilendiriyor. 

Empati kurabilmek, duygusal zekâ (EQ) ile bağlantılı bir konu 
olup, duygusal zekânın geliştirilebilmesi farklı açılardan 
bakabilmekle mümkündür. Eski paradigmanın, duyguların 
çekiminden bağımsız bir akıl ideali içermesine karşılık yeni 
paradigma etkili düşünme ve karar alma için duyguların 
önemine vurgu yapıyor, yani EQ’ya. Eğitim sisteminin akademik 
zekânın geliştirilmesi üzerine kurulu olması, IQ kavramına 
fazlaca değer vermemize neden olmakta. Oysa yüksek IQ 
zenginliği yahut mutluluğu garantilemez. Öğrenim hayatlarımız 
boyunca tüm farklılıklarımıza rağmen hepimiz aynı eğitimleri 
alıyoruz. Ve her birimiz bu süreci; üretimden uzak, ezbere dayalı 

yöntemlerle görece yaratıcı vasıflarımızın törpülenmesiyle 
tamamlıyoruz. Oysa bu alandaki tüm çalışmalar, yaratıcılığın 
geliştirilebilir olduğu yönünde ve yaratıcılık düzeyi hem IQ 
hem de EQ kavramları ile ilintili. Bu durumda, hayatlarımızın 
geri kalanını şekillendirebilme gücünün elimizde ve yaratıcı 
düşünce seviyemiz ile ilişkili olduğu çıkarımında bulunabiliriz 
rahatlıkla. Albert Einstein’ın şu sözünü de bu düşüncemi tatlı 
sert bir şekilde desteklediği için buraya iliştiriyorum: “Hayal 
gücü her şeydir. Hayatın getireceği cazip şeylerin bir ön 
izlemesidir.” 
 
Şimdi matematiksel terimleri kullanarak farklı bakış açısına 
sahip olup olmadığınızı test edebileceğiniz aşağıdaki bulmacayı 
çözmeye çalışmanızı rica ediyorum:

Yukarıda 9 adet nokta bulunmakta. Bir kalem ile seçeceğiniz 
bir noktadan başlamak ve elinizi hiç kaldırmamak suretiyle 4 
tane doğru çizin. Öyle ki bu doğrular tüm noktalardan geçmiş 
olsun. (Doğrular birbirinin üzerinden geçebilir). Bu bulmacayı 
çözebilenlerin sınırların dışına taşmayı akıl edebilenler olduğu 
rivayet edilmekte. 
 ***
Hayatın içinde çoğuna aşina olduğumuz muhteşem güzellikte 
matematiksel gerçeklikler var; bal peteklerindeki altıgen 
dizilim, ayçiçeğinin spiral yerleşimi, kar tanesinin muazzam 
deseni, örümcek ağının çizdiği Arşimed spirali, gezegenlerin 
yörüngeleri ve dahası. Tüm bu rastlantısal gerçeklikler 
kendiliğinden varlar. Çünkü evrende her şey matematiksel bir 
dil ile inşa edilmekte. Düşüncelerimiz ve tüm üretimlerimiz dahi. 
Tıpkı J.S. Sebastian Bach’ın eserlerindeki ölçü ve formlarındaki 
orantılı yapıların uyumlu olması gibi! Eserleri üzerinde 
inceleme yapan araştırmacıların bulduğu şey ise şaşırtıcı. 
Bach, Yengeç Kanonu (Crab canon) adlı eserinde matematiksel 
bir şekil olan Möbius Şeridi yapısında nota yerleşimlerine yer 
vermiştir. Möbius şeridinin ne olduğunu kısaca izah etmek 
gerekirse: Bir kâğıt şeridin bir ucunun 180 derece döndürülerek 
diğer ucuyla birleştirildiğinde oluşan tek taraflı ve tek kenarlı 
kıvrık şekil “Möbius şeridi”dir. Yengeç kanonu eserinin özelliği 
tıpkı Möbius şeridi gibi aynı anda tersten de kanon olarak 
çalınabilmesidir. Çünkü Bach bestelerini, armoni bilgisi ve 
matematikle tasarlamıştır. Tıpkı Leibniz’in: “Müzik ruhun, gizli 
aritmetik alıştırmasıdır.” sözünü doğrularcasına…    
 ***
Özetle bir probleme bağımsız ve farklı bir şekillerde çözüm yolları 
ile yaklaşabilmek matematiksel düşünme ile mümkündür. 
Çünkü bir problemin onu çözmeye çalışan kişi sayısınca çözümü 
vardır. Mühim olan ise kişinin kendi yöntemini geliştirebilmesi 
noktasında özgün ve özgür olmasıdır. 

Kaynaklar:
Martin ORRIDGE, Eğitimlerinizi Canlandırmanın 75 Yolu.
Türk Zeka Vakfı: https://www.tzv.org.tr
Roger Antonsen TED Talks: https://www.youtube.com/
watch?v=ZQElzjCsl9o
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