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Üç İlin  Vali, Belediye Başkanı, İl Genel Meclisi Başkanı ve
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı’ndan oluşur.
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DOktora (Mezun)

Yüksek Lisans (Mezun)

Lisans (Mezun)

DOktora (Devam)

Yüksek Lisans (Devam)

25-30 ya�

36-40 ya�

31-35 ya�
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41-45 ya�

Kamu
Tüzel Kişiliği

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
Koordinasyonu

Nitelikli
Beşeri Kaynağa Sahip

Türk Kamu Sisteminin
En Genç Kurumları

Arasında

Kar Amacı
Gütmeyen

Bölgesel Kalkınmayı
Hedefleyen

%48

%26

%13 %13
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Sinop

Çankırı

Kastamonu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı

< Koordinasyon >

Kurumsal
Yönetim Birimi

İzleme ve
Değerlendirme

Birimi

Șehir Tanıtımı ve
Markalașma

Birimi

Sosyal
Kalkınma

Birimi

Hukuk Müșaviri İç Denetçi Kastamonu
YDO

Çankırı
YDO

Sinop
YDO

Yönetim Kurulu
< Karar Organı >

Kalkınma Kurulu
< Danıșma Organı >

YöneYönetim tim Kuruurulu
< Ka< Ka< Kararrarrar OrgagaOO nı >>n

>>
Genel Sekreterlik
< İcra Organı >

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonundaki 26 Kalkınma 
Ajansı’ndan biriyiz. 
Kastamonu, Çankırı ve Sinop 2009 yılından beri faaliyet 

gösteriyoruz.

Genç, enerjik, motivasyonu yüksek ve üretken bir ekiple 

çalışıyoruz.

Kamu kaynağı kullanan ve kâr amacı gütmeyen bir 
kurumuz. Bölgemizde yerel ve ulusal kalkınmaya hizmet ediyoruz. 

Bölgesel kalkınmayı tetiklemek üzere çeşitli hibe programları, sosyal kalkınma, Bölge tanıtımı, yatırım 

bölgesi pazarlaması ile ulusal ve uluslararası işbirlikleri sağlamaya yönelik birçok faaliyet gerçekleştiriyoruz.

%13

%17

%31

%13

%26  

 

 

Uzman:  16  /  Destek:  6  /  Yardımcı Hizmetler: 12
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Hedeflerimiz

Hedeflerimiz
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«Bölgenin Pusulası,
Özgün Fikirlerin Referans Noktası Olmak»

Vizyon

«Yenilikçi, Etkin ve Sürdürülebilir 
Yöntemlerle Bölgesel Gelișmeyi 

Sağlamak”»

MisyonMİSYONVİZYON

2023

Kamu Ya�����	�r�r����� �������an ����	������ Mev�!�	Firmalarda�	��ave Ya����� Yapan Firma 
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Da����a���*	ve Yönlendirme Hizmeti il�	$�+�r 
Yara���an �ayda� ������	

18

15

150 Milyon TL

150

250 Milyon TL

%12,4

150

%85

%85

Çekilen Yeni Ya������� ������ Mev�!�	F���������	��ave Ya�����	./�/*�/+ü

Düzeyi

Çekilen Yeni Ya�����	./�/*�/+ü MD� ile Ya
��an Ya�����	/ 
Toplam Ya����� Ora����� ��������as�

.:���de Hayata Geçirilen Yenilikçi U��!��������n 
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Şehir Tanıtımı ve Markalaşma Sonuç Odaklı Programı kent cazibesinin ve marka değerinin 
artırılmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır. 

Kadınların ve Gençlerin İşgücü Potansiyelinin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı, TR82 Bölgesi’nde 
kooperatifçilik, girişimcilik ve mesleki eğitimin güçlendirilmesi aracılığıyla kadınların ve gençlerin 
işgücüne katılımını artırmayı hedeflemektedir. 

Kent tanınırlığının ve bilinirliğinin arttırılması (Mevcudiyet)

Kentsel donatı elemanlarının iyileştirilmesi (Yer)

Temel kamu yatırımlarının yapılması (Ön koşullar)

Kentlilerin kent dışından gelenlere yönelik davranışlarına norm getirilmesi 

(İnsanlar)

Sosyal ve kültürel etkinliklerin arttırılması (Çekicilik)

Kentin ekonomik ve sosyal potansiyelinin artırılması (Potansiyel)

TR82 Bölgesindeki konaklama tesislerindeki konaklama 

sayısını artırmak

Turist/ziyaretçilerin bölge destinasyonlarındaki ortalama 

memnuniyet düzeyini artırmak

Bölge illerinin  "Türkiye'nin En Yaşanabilir Kentleri Araştırması” 

endeksinde iyileşme sağlamak

Özel Amaçlar

Özel Amaçlar

Meslek Lisesi öğrencilerinin eğitim aldıkları sektörlerde istihdam 

edebilirliğini sağlamak

Eğitim altyapısı desteklenen kurum oranını artırmak

Girişimcilik konusunda farkındalığı artırmak

Kooperatiflere üye olan kadın sayısını artırmak

Kadın kooperatiflerinin gelirini artırmak

Proje önerilerinde yıllık bazda artış sağlamak

Kadın kooperatifleri ve kadın girişimci derneklerinin güçlendirilmesi

Genç girişimciliğinin ve mesleki-teknik eğitimin geliştirilmesi

TC KUZKA TC KUZKATC_KUZKA tc_kuzka TC KUZKA

Ajans yaptığı analizler neticesinde bölge kalkınmasına etki edecek, iyileştirilmesi uygun alanlara, 
sahip olduğu mali ve teknik destek araçlarıyla 3 yıllık bir perspektifte hazırlanan sonuç odaklı    
programlar (SOP) çerçevesinde müdalehe etmektedir.



TR82 Bölgesi yatırım ortamı pazarlamasını amaçlayan 

 platformları yatırımcıya hizmet vermektedir.

www.kuzka.gov.tr
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Sektörel bilgilendirme yapmak

İş Gücü Piyasası hakkında bilgilendirme yapmak

Özel sektöre yönelik kamu yatırımları hakkında bilgilendirme yapmak.

Potansiyel yatırım alanları ve bu alanlarda yapılan ön fizibilite raporları
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Ekonomik Görünüm

Muhtemel yatırım yerlerinin önerilmesi

Yatırım yeri altyapı durumu hakkında bilgi verilmesi

Başta OSB’ler olmak üzere yatırım yeri sahibi kişi, kurum ve kuruluşlara 

ziyaretler organize edilmesi

Yatırım yeri maliyetlerine ilişkin olarak diğer illerle kıyaslama yapılması

Yatırım Yeri Temini
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          Ajansımız  
 Yatırım Destek 

Ofisleri aracılığıyla 
Kastamonu, Çankırı 

ve Sinop'ta ișletmeler  
ile yatırımcılara 

ücretsiz danıșmanlık 
ve yönlendirme 

hizmetleri 
sunulmaktadır.

Potansiyel tedarikçiler, müşteriler ve hizmet sağlayıcılarıyla bağlantı kurulması ve 

görüşmeler organize edilmesi

Yatırımcıların karşılaştıkları sorunların yetkili mercilere iletilmesi ve çözümü için aracılık 

yapılması

Akademik kurumlar, iş geliştirme merkezleri, teknoloji transfer ofisleri gibi destekleyici 

kurumlarla işbirliği imkânları sağlama

İşbirlikleri Sağlama

Yatırımcıya ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek teşvik ve hibeler 

hakkında bilgi vermek.

Yatırımcıya ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanabilecek krediler hakkında 

bilgi vermek

İşletmelerin kurumsal kapasitelerini arttırmaya yönelik danışmanlık ve eğitim 

imkânlarına erişimini kolaylaştırmak

Yatırım teşviklerine ilişkin olarak diğer illerle kıyaslama yapılması

Yatırım Finansmanı
Şirket kurulumu prosedürleri hakkında bilgi vermek

Yatırımcılara, muhtemel yatırımları ile ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler hakkında bilgi vermek

Yatırımcıların izin, ruhsat ve diğer idari işlemlerinde ilgili makamlar nezdinde kolaylaştırıcılık yapmak.

Elektrik, internet, doğalgaz ve su imkânlarına erişim konusunda ilgili kurumlar nezdinde kolaylaştırıcılık yapmak

Yasal ortamda yaşanan değişiklikler hakkında bilgilendirme yapmak.

Yabancı çalışanlar ve eşleri için çalışma izinleri, vize sorunlarına yardımcı olma, geçici oturma izni almaya destek olma

Yatırımcılar, çalışanlar ve aileleri için konut, okul ve ulaşım imkânları hakkında bilgilendirme yapılması

Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) tarafından 

yürütülen "Bölgesel Kalkınma Odaklı Misyon 

Farklılaşması ve İhtisaslaşma Projesi" 

kapsamında Bölgemizden seçilen 

Üniversitelerin ihtisaslaşma yol haritalarının 

çıkarılmasına yönelik olarak yönetim 

danışmanlığı faaliyetleri yürütülecek, 

ihtisaslaşma kapsamında önceliklendirilen 

alanlarda proje havuzu oluşturulması 

çalışmalarına teknik destek sağlanacaktır.

Sinop’ta balıkçılık sektörüne yönelik olarak %85’i AB fonlarından ve %15 Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi tarafından 

karşılanacak projenin amacı; Sinop İli’nde «Su Ürünleri ve Turizm Sektörü’nde» faaliyet gösteren firmaların 

altyapısını geliştirmek, firmaları rekabet edebilir hale getirmek ve ilgili sektörde faaliyet gösteren yeni firmaların 

kurulumunu desteklemektir.  Sinop OSB’de kurulacak tesis  9 milyon 860 bin Avro bütçeye sahiptir.  

Bu kapsamda yapılacak faaliyetler şunlardır:
Şoklama ve Depolama Hizmeti, Ürün İşleme Hizmeti, Eğitim ve AR-GE Faaliyetleri, Turizm Altyapısı Geliştirme 

Faaliyetleri

Projenin Çıktıları
- Mevcut Şoklama-Depolama tesislerinin kapasite kullanım oranlarında artış

- Bölgede olmayan yeni işlenmiş ürün işletmelerinin kurulması

- Su ürünleri sektörüne girecek ve/veya mevcut yapısını geliştirecek firmaların 

   ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün eğitilmesi

- Turizm sektörünün hizmet kalitesinin yükseltilmesi

- Turizm yol haritasının çıkarılması

- İlgili sektörlerin çıktılarında artış

- Yaklaşık 25 daimi personelin istihdamı

- 19.000 m2 alan üzerine kurulu yaklaşık 6.500 m2 kapalı alan

2019 yılında faaliyetlerine başlanan KOBİ Mentor 

programı ile birlikte bölgede KOBİ mentor adaylarının 

eğitim modülleri ve uygulama faaliyetlerinden 

geçerek mentor olarak bölgedeki işletmelere 

danışmanlık hizmeti vermesi sağlanmıştır. 2020 

yılında bölgede oluşturulan mentor ağının yeni 

mentor adayları ile genişletilmesi, mentor portalının 

kurulması ve bu portal üzerinden mentor-mentee 

eşleştirmesi ve raporlamaların yapılması ve son 

olarak, mentorlerin ihtiyaç duyacağı teknik 

eğitimlerin yıl içerisinde sunulması hedeflenmektedir.

Proje ile aşağıdaki amaçlara ulaşılması planlanmaktadır:

Proje uluslararası pazarlara açılmak isteyen ve rehberlik, koçluk, danışmanlık 

hizmetlerine ulaşmakta zorlanan firmalara bu hizmetlere ücretsiz ya da çok düşük 

ücretlerle erişim imkânı sunacaktır. Hedef gruplara eğitim, danışmanlık, network 

oluşturma ve bilgi sağlama yayma hizmetleri sunularak ihracatta katalizör ve 

kolaylaştırıcılık rolü üstlenilecektir.  Proje kapsamında yürütülmesi öngörülen faaliyetler;

Eğitim Desteği, Danışmanlık Desteği, Hedef Pazar İş ve Yatırım Ortamı Teknik 
Destek Hizmeti Sağlanması, Veritabanı Üyelik Desteği, Test, Analiz, Rapor ve 
Sertifikasyon Desteği, Tanıtım ve Pazarlama Desteği, Yurtdışı Organizasyonu 
Desteği

İş Yapma Kolaylığı

TC KUZKA TC KUZKATC_KUZKA tc_kuzka TC KUZKA
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Ajansımız 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 

Destekleme Yönetmeliği” usul ve esasları doğrultusunda gerçek veya tüzel kişilere mali ve teknik destekler verir.

2010-2019 yılları arasında uyguladığı mali destek programlarıyla, Bölgemizde (Kastamonu, Çankırı ve Sinop) 270 projeyi destekleyen Ajansımız, özel sektör ile kamu kurum ve kuruluşlarının 

projelerine yaklaşık 116 milyon TL hibe desteği sağlamıştır. Eş finansmanla birlikte Bölgede harekete geçirilen toplam kaynak büyüklüğü ise yaklaşık 209 milyon TL’dir.
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Ajansımız tarafından 
sunulan destekler; mali 

ve teknik destek 
programlarından 

olușmaktadır.
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2011
KOBI MDP 52

firma

1,4 tl 
milyon

++ firma başına
net satış 440

ilave
istihdam




