Çalışmalarımızdan Bazıları

Organizasyon
Yapımız

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun kapsamında faaliyet gösteren Orta
Anadolu Kalkınma Ajansı (ORAN);

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı temel olarak karar organı olan
Yönetim Kurulu, danışma organı olan Kalkınma Kurulu ve icra
organı olan Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden
oluşmaktadır.

• Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki
işbirliğini geliştirmek,

Yönetim Kurulu, TR72 Bölgesi (Kayseri, Sivas ve Yozgat) illeri
Valileri, İl Belediye Başkanları, İl Genel Meclisi Başkanları, Yozgat
ve Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanları ve Kayseri’de ise
dönüşümlü olarak Sanayi Odası ve Ticaret Odası Başkanlarından
oluşmaktadır. Toplamda 12 üyeden oluşan Ajansın Yönetim
Kuruluna her sene sırayla Bölge illeri valilerinden biri başkanlık
etmektedir.

• Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel
potansiyeli harekete geçirmek suretiyle, ulusal kalkınma planı
ve programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak
bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak,
• Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak
amacıyla kurulmuştur.

Kalkınma Kurulu, TR72 Bölgesi illerinden Bakanlar Kurulu
Kararıyla belirlenmiş bazı kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları
ve meslek odaları ile üniversitelerin en üst düzey temsilcilerinin
oluşturduğu 100 üyeden teşekkül etmektedir.

Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren
ORAN, bir kamu kurumu olup, bu amaçla kurulmuş Türkiye’deki 26
Kalkınma Ajansı’ndan biridir.
Kayseri, Sivas ve Yozgat illerini kapsayan TR72 Bölgesi’nde faaliyet
gösteren ORAN, 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan
2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Türkiye
genelinde kuruluşu tamamlanan 26 Kalkınma Ajansı içerisinde
ORAN, coğrafi olarak en büyük yüzölçümüne sahip Düzey 2
bölgesinde faaliyet göstermektedir.

Genel Sekreterlik, 5 Birim ve Kayseri, Sivas Yozgat illerinde
faaliyet gösteren 3 Yatırım Destek Ofisinden oluşmaktadır. 1 İç
Denetçi, 5 Birim Başkanı, 27 uzman ve 6 destek personel olmak
üzere toplam 39 personelle hizmet vermektedir.

Kayseri Merkez Hizmet Binası
Telefon: +90 352 352 6726 (ORAN) Faks: +90 352 352 6733
Adres: Barbaros Mah. Sümer Yerleşkesi Kümeevler, No:1 Kocasinan/KAYSERİ
E-Posta: info@oran.org.tr

Planlama
Programlama ve
Koordinasyon Birimi
Program
Yönetimi Birimi

İzleme ve
Değerlendirme
Birimi

Sivas Yatırım Destek Ofisi
Telefon: +90 346 222 0800 Faks: +90 346 222 0800
Adres: Dr. A. Köksal Konağı, Gökçebostan Mah. Dostlar Sok. No:2 SİVAS
E-Posta: info@oran.org.tr

Yatırım Destek
Ofisleri (YDO)
Kurumsal
Yönetim Birimi

Kayseri YDO

Proje ve İş
Geliştirme Birimi

Sivas YDO

Biz Kimiz?

Yozgat Yatırım Destek Ofisi
Telefon: +90 354 217 6726 (ORAN) Faks: +90 354 217 6726
Adres: Medrese Mah. Hastane Cad. İş Bankası Üstü, 5. Kat, YOZGAT
E-Posta: info@oran.org.tr

Yozgat YDO

Orta Anadolu’da Yatırım İçin
www.yatirim.oran.org.tr/
www.invest.oran.org.tr/

www.oran.org.tr
www.oran.gov.tr

Bunları Biliyor musunuz?
ORAN tarafından bugüne kadar gerçekleştirilen faaliyetlerden bazıları aşağıda
yer almaktadır;

Fikirlerinizi
değere dönüştürür...

Görevlerimiz
• Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek
sağlamak,
• Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı
faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda desteklenen
faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek,
• Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal
ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine katkıda
bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,

• Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına
uygun olarak kullanmak veya kullandırmak,
• Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik
ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya
yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve
kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
• Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği
halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya
yaptırmak,
• Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının
görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer
idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde
sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek,

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

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

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

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

• Kalkınma Bakanlığı tarafından 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 8. Maddesi
çerçevesinde verilen yetki ile ulusal kalkınma planları ile çevre düzeni planları
arasında yer alan ve Bölgenin birçok faaliyetinin (Ajans Mali ve Teknik Destek
Programları, Ajans Çalışma Programları, Ajans Bütçesi, Çevre Düzeni Planı ve
Nazım İmar Planları, bölgedeki diğer kurumların Stratejik Plan belgeleri vb.)
ana çerçevesini oluşturacak nitelikte olan Bölge Planlarını hazırlamaktayız. Bu
kapsamda, bölge paydaşlarıyla katılımcılık ilkesi çerçevesinde TR72 Bölgesi
2010-2013 Bölge Planı ve TR72 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planını hazırladık.
• Gençler için eğitim ve gençlik alanlarındaki Avrupa fırsatları ve gençlerin
Avrupa faaliyetlerine katılımı hakkında bilgi sağlayan Avrupa Bilgi Ağı Eurodesk
temas noktasıyız.
• 2010 yılından bu yana TR72 Bölgesi’nde, kâr amacı güden ve gütmeyen
kurumlar için mali ve teknik destek programları yürütmekteyiz. Bu kapsamda
sadece mali destek programları ile toplamda Bölgemize 50 milyon TL destek
sağlanarak destek alan kurumların sağlamak zorunda olduğu eş-finansman ile
beraber 110 milyon TL’ye yakın bir meblağın yatırıma dönüştürülmesini sağladık.
Bölgede tarımdan sanayiye, sosyal kalkınmadan turizme, madencilikten Ar-Ge
ve yenilikçiliğe kadar birçok proje ve yatırımı destekledik. 2014 yılı mali destek
programlarına bölge paydaşlarına hibe edilmek üzere 26,5 milyon TL kaynak
ayırdık. Mali destek programları yanında her sene TR72 Bölgesi’nde (Kayseri,
Sivas ve Yozgat) kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların kurumsal kapasite
gelişimlerine katkıda bulunmak ve yerel faaliyetlerini desteklemek üzere teknik
destek sağlıyoruz.
• Ulusal plan ve programlara uygun olarak TR72 Bölgesi’nin kalkınması ve
rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine
yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına, bölge için
önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına, gerçekleştirilmesine ve
büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine
katkı sağlayacak “acil ve stratejik nitelikli” stratejik araştırma, planlama, fizibilite
çalışmalarına ve diğer faaliyetlere destek sağlamak üzere doğrudan faaliyet
destek programlarımızı uygun başvuru sahiplerinin istifadesine sunmaktayız.
Böylece, kar amacı gütmeyen kurum/kuruluşların hizmet kapasitesi ve insan
kaynaklarının geliştirilmesine katkı sağlıyoruz.
• Destek programlarına yönelik olarak potansiyel başvuru sahiplerine
ücretsiz proje hazırlama eğitimleri sağladık.

• Mali destek programlarımız kapsamında teknik yardım masası
hizmeti veriyoruz. Ayrıca, mali destek programları kapsamında başarılı
bulunan ve sözleşme imzalamaya hak kazanan yararlanıcılara proje
uygulama eğitimleri sağlıyoruz.
• Araştırma ve geliştirme faaliyetleri kapsamında Bölge kalkınması
için önemli görülen ve ihtiyaç duyulan alanlarda birçok fizibilite, rapor
ve belge hazırlıyor ve gerektiğinde hazırlatarak Bölge paydaşlarının
istifadesine sunuyor ve bunları merkezi kurum ve kuruluşlarla
paylaşıyoruz. Böylece TR72 Bölgesi’nin potansiyellerini ve kaynaklarını
tespit etmek, en iyi şekilde değerlendirmek ve bölgenin rekabet gücünü
artırmayı hedefliyoruz.
• Bölgesel kalkınma hedefleri doğrultusunda kamu, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğini Kalkınma Kurulları aracılığıyla
geliştiriyoruz.
• Planlama çalışmalarında çalıştay, toplantı, seminer gibi birçok
etkinlik düzenliyor ya da düzenlenen etkinliklere katkı sağlıyoruz.
• TR72 Bölgesi’nin iş ve yatırım olanaklarının ulusal ve uluslararası
arenada tanıtılmasını sağlayıcı faaliyetler düzenliyoruz.
• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Bakanlar Kurulu Kararı
gereği, yatırımcıların Ekonomi Bakanlığı’ndan almış oldukları teşvik
belgelerine konu yatırımların izlenmesi ve tamamlama ekspertiz
çalışmalarını yürütüyoruz.
• Yatırım teşvik belgesi müracaatı ve teşvik bilgilendirmeleri
konularında potansiyel yatırımcılara destek ve bilgilendirme sağlıyoruz.
• Kayseri, Sivas ve Yozgat’ta Ajansımıza başvuran potansiyel
yatırımcılar için yatırım danışmanlığı faaliyetleri yürütüyoruz. Yatırım
Destek Ofislerimizle yatırımcıları uygun yatırım alanlarıyla birlikte uygun
finansal kaynaklara yönlendirerek, firmaların talepleri doğrultusunda
yatırımları ile ilgili olarak gereksinim duydukları her türlü veriye
ulaşmalarını direkt ya da dolaylı olarak sağlıyoruz. Her üç ilimizde de
arazi durumu, her türlü altyapı, lojistik imkânları, gerekli izin-ruhsat
işlemleri gibi konularda bilgi talep eden yerli/yabancı yatırımcı firmalara
detaylı biçimde bilgilendirmede bulunuyoruz.
• TR72 Bölgesi’nde yatırımcılara destek sağlayan her türlü kamu
desteği hakkında sektör bazlı bilgi sunuyoruz.
• Fon sağlayan bir kurum olduğumuz kadar dış kaynaklı fonları
da Bölgemize kazandıran bir kurumuz. Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı (BROP) kapsamında Sivas İŞGEM projesini
yürütüyoruz. OSB içerisinde toplamda 21.000 m2’lik bir alanda 9.970
m2’lik bir İŞGEM’in kurulması planlanan proje kapsamında, 35 adet
işlikle iş kurmak isteyen girişimcilerin uygun işyeri ihtiyacı karşılanacak,
girişimcilere idari fonksiyonları açısından destek verilecek (muhasebe,
pazarlama, yönetim, sekreterlik, halkla ilişkiler vb.), ağ oluşturma
hizmetleri verilecek (İŞGEM’in paydaşları ile işletmeler arasında
sürdürülebilir ilişkiler kurulması ve işbirliğinin güçlendirilmesi), eğitim
ve danışmanlık destekleri sunulacak, nitelikli işgücü aracılık ve koçluk
hizmetleri verilecektir.

