
 

 



 

 

 

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı 

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Bakanlar 

Kurulu’na verdiği yetkiye dayanılarak 25 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar 

Kurulu kararı ile kurulmuş ve faaliyetlerine başlamıştır. 

Yerinden yönetim ve katılımcılık olgusunun öneminin artmasıyla, yönetişim ilkesi gereği 

kamu sektörü, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları bölgesel kalkınmayı hızlandırmak için 

koordine olmak durumundadır. Bölgesel kalkınmanın önemli aktörlerinden olan kalkınma 

ajansları bu amaca hizmet edecek önemli imkânlar sunmaktadır. Ajansın 2010 yılında hazırladığı 

bölge planı, bölgenin ihtiyaçlarına ve sorunlarına bölgeden üretilmiş çözümler sunmaktadır. 

Bölgemizin geleceğine yön verecek bu plan ile bölgenin içsel dinamiklerinin harekete geçirilerek 

kaynakların etkin ve verimli bir şekilde kullanılması, bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması, 

insan kaynakları ve sosyal yaşamın geliştirilmesi, istihdamın artırılması, çevresel 

sürdürülebilirliğin sağlanması, bölgede yaşayan nüfusun refah düzeyinin yükseltilerek yaşam 

kalitesinin iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

Bu doğrultuda 2010 yılında “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” adı altında ilk proje 

teklif çağrısına çıkılmıştır. Bu çağrı kapsamında bölge KOBİ’lerine 8 milyon TL tutarında hibe 

desteği verilecektir. Kar amacı gütmeyen kuruluşlara verilecek desteklerle birlikte dağıtılacak 

destek miktarı 12 milyon TL’ye ulaşmaktadır. Sözleşmelerin imzalanması ve hibelerin başarılı 

proje sahiplerine dağıtılması 2011 yılında gerçekleşecektir. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu üyelerini, Kalkınma Kurulu Başkan ve 

üyelerini, Genel Sekreter ve ekibini 2010 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarından dolayı tebrik 

eder, ajansımızın başarılarının devamını dilerim. 

  Güngör Azim TUNA         

    Çanakkale Valisi 

           Yönetim Kurulu Başkanı 
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GENEL BĠLGĠLER 

T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı 

Kalkınma Ajanslarının, KuruluĢu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun‟un Bakanlar 

Kurulu‟na verdiği yetkiye dayanılarak 25/07/2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu 

kararı ile kurulmuĢtur. 

 Ajans kuruluĢ kanununda da belirtildiği üzere; 

 Yerel-bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi 

Ģekilde değerlendirip planlayabilecek; 

 Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaĢımla 

harekete geçirebilecek ve bunları ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel 

birer değer haline dönüĢtürebilecek; 

 Bütün kurum, kuruluĢ ve Ģahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle baĢta giriĢimciler 

olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluĢturabilecek; 

 Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme 

iĢlevleri ile kalkınma planları, bölgesel geliĢme planları ve programların uygulama 

kapasitesini geliĢtirecek;  

 Hem ulusal hem de bölgesel-yerel düzeyde, baĢta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik 

ve sosyal göstergelerin iyileĢtirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi geliĢmiĢlik farklarının 

azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağlayacak 

Ģekilde tasarlanmıĢ ve kamu-özel sektör anlayıĢına uygun bir yapıda kurulmuĢtur. 

Kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde katılımcılık, Ģeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, 

verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal 

sorumluluk gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda gerçekleĢtirmektedir. 

A) Vizyon 

Vizyonumuz: 

“Beşeri ve sosyal sermayesini geliştirmiş, girişimcilik ruhunu canlandırarak tarım ve turizm 

sektörlerinde küresel rekabet seviyesine ulaşmış, sanayisi katma değeri yüksek sektörler 

lehine gelişmiş; Kaz Dağları, Truva, Gelibolu, Manyas Kuş Cenneti gibi kültürel ve doğal 

zenginlikleriyle çevreye duyarlı kalkınmış, YAŞANACAK BÖLGE” 
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B) YETKĠ GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile belirlenmiĢtir. 

Bu Kanun‟un beĢinci maddesinde tanımlanan görev ve yetkileri Ģunlardır; 

 Yerel yönetimlerin planlama çalıĢmalarına teknik destek sağlamak, 

 Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu 

kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve 

sonuçlarını Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟na bildirmek, 

 Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili 

kapasitesinin geliĢtirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek 

sağlamak, 

 Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları tarafından yürütülen ve bölge 

plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek, 

 Bölgesel geliĢme hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve 

sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek, 

 4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, 

bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak, 

 Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal geliĢmeyi hızlandırmaya 

ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araĢtırmalar yapmak, yaptırmak, baĢka kiĢi, kurum ve 

kuruluĢların yaptığı araĢtırmaları desteklemek, 

 Bölgenin iĢ ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği halinde ulusal ve uluslararası 

düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, 

 Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluĢlarının görev ve yetki alanına giren 

izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer idari iĢ ve iĢlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde 

sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek, 

 Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve iĢgücü eğitimi 

gibi konularda, ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli iĢletmelerle yeni 

giriĢimcileri desteklemek, 

 Türkiye‟nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara iliĢkin faaliyetlerin 

bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliĢtirilmesine katkı 
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sağlamak, 

 Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı 

bir internet sitesi oluĢturmak. 

Ayrıca, 5449 sayılı Kanun; “Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve 

kuruluĢlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle 

yükümlüdür” Ģeklindeki bilgi toplama baĢlıklı altıncı maddesi ile Ajanslara, faaliyetlerini 

sürdürmek için gerekli gördüğü bilgileri toplama konusunda yetki vermektedir. 

C) Ajansa ĠliĢkin Bilgiler 

1) Fiziksel Yapı 

Ajansımız, 2010 yılında, kiralamıĢ olduğu Eski Kuyumcular Mahallesi Mekik Sokak 

Özmerkez ĠĢ Merkezi Kat:4 Merkez/BALIKESĠR adresindeki ofiste hizmet vermiĢtir. 

2) TeĢkilat Yapısı 

5449 sayılı Kanun‟un Ajansın TeĢkilatı baĢlıklı Üçüncü Bölümü‟ne göre GMKA‟nın teĢkilat 

yapısı, Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi Ģeklinde 

düzenlenmiĢtir. 

 

ġekil 1: GMKA TeĢkilat Yapısı 
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a) Kalkınma Kurulu 

Ajansın danıĢma organıdır. Bölgesel geliĢme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum 

ve kuruluĢları, özel kesim, sivil toplum kuruluĢları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında 

iĢbirliğini geliĢtirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluĢturulur. Kalkınma Kurulu, illerin dengeli 

Ģekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluĢur. Kalkınma Kurulu‟na temsilci 

gönderecek kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluĢlarının gönderecekleri 

temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar kuruluĢ kararnamesi ile belirlenir. 

Kalkınma Kurulu’nun Yapısı: 

“Güney Marmara Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, 60‟ı Balıkesir 40‟ı Çanakkale‟den olmak 

üzere toplam 100 üyeden oluĢmaktadır.2009 yılı Ağustos ayında yapılan ilk Kalkınma Kurulu 

toplantısında kurul baĢkanı olarak seçilen Rona YIRCALI 2010 yılı süresince görevine devam 

etmiĢtir. 2010 yılı içerisinde Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere Kalkınma Kurulu iki kez 

toplanmıĢtır. 

Kalkınma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri: 

Kalkınma Kurulu‟nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun‟un dokuzuncu maddesinde ve 

Bakanlar Kurulu‟nun 2009/15433 sayılı kararında açıkça belirtilmiĢtir. 

Bu hükümlere göre Kalkınma Kurulu‟nun görev ve yetkileri Ģu Ģekildedir: 

 Tek ilden oluĢan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum 

kuruluĢları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.* 

 Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüĢmek, değerlendirmek ve yönetim 

kuruluna önerilerde bulunmak. 

 Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine 

yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 

 Toplantı sonuçlarını Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟na raporlamak ve toplantıya 

iliĢkin bir sonuç bildirisi yayımlamak. 

Ayrıca, Kalkınma Kurulu, özellikle bölge kalkınma stratejisinin, bölgenin potansiyellerini 

etkili ve verimli bir biçimde kullanılmasını sağlayacak, bölgenin sorunlarına makul ve etkili 

çözümler üretecek ve bölgenin geleceğine yönelik güçlü bir perspektif sunacak Ģekilde hazırlanması 
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yönünde aktif ve yoğun olarak çalıĢır. Bu çalıĢmaların yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve 

benzeri mekanizmaları kullanarak, tüm toplum kesimlerinin görüĢ ve önerilerini alır. 

b) Yönetim Kurulu 

Ajansın karar organıdır. Yönetim kurulu birden fazla ilden oluĢan bölgelerde il valileri, 

büyükĢehir belediye baĢkanları veya büyükĢehir olmayan illerde il merkez belediye baĢkanları, il 

genel meclisi baĢkanları ve her ilden birer kiĢi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası 

baĢkanlarından oluĢur. Ancak, birden fazla ilden oluĢan bölgelerdeki illerde; ticaret ve sanayi 

odalarının ayrı ayrı kurulmuĢ bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye 

Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Birden fazla ilden oluĢan 

bölgelerde yönetim kurulu baĢkanlığı ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, 

müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle 

dönüĢümlü olarak yürütülür. 

Ajansı, Yönetim Kurulu BaĢkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu‟nun baĢkanı validir. 

Yönetim Kurulu, baĢkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir 

kere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına baĢkanın yokluğunda baĢkan vekili baĢkanlık 

eder. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. EĢitlik durumunda, baĢkanın 

oyu yönünde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile yönetim kurulu 

toplantılarına katılır. 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri: 

Yönetim Kurulu‟nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun‟un on birinci maddesinde ve 

Bakanlar Kurulu‟nun 2009/15433 sayılı kararında açıkça belirtilmiĢtir. 

Bu hükümlere göre Yönetim Kurulu‟nun görev ve yetkileri Ģu Ģekildedir: 

 Yıllık çalıĢma programını kabul etmek ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟nın 

onayına sunmak, 

 Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek, 

 Yıllık mali raporu ve kesinleĢen bütçe sonuçlarını onaylamak, 

 TaĢınır ve taĢınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, 

 Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟na 

göndermek, 
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 Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟na göndermek, 

 Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine iliĢkin 

teklifler ile kiĢi ve kuruluĢlara yapılacak yardımları onaylama, 

 Ajansa yapılacak bağıĢ ve hibeleri kabul etmek, 

 Personelin iĢe alınması ve iĢine son verilmesine karar vermek, 

 Genel sekreterce belirlenen çalıĢma birimlerini ve bunlar arasındaki iĢbölümünü onaylamak, 

 Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama TeĢkilatı MüsteĢarlığı‟nın onayına sunmak, 

 TaĢıt dıĢındaki taĢınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında 

genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek, 

Ayrıca, gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça 

belirlemek Ģartıyla genel sekretere devretmek yetkisine sahiptir. 

Bu çerçevede GMKA Yönetim Kurulu; Balıkesir Valisi Yılmaz ARSLAN, Çanakkale Valisi 

Abdülkadir ATALIK, Balıkesir Belediye BaĢkanı Ġsmail OK, Çanakkale Belediye BaĢkanı Ülgür 

GÖKHAN,  Balıkesir Ġl Genel Meclis BaĢkanı Mehmet Akif OKUR, Çanakkale Ġl Genel Meclisi 

BaĢkanı Hüseyin AYTOP, Balıkesir Sanayi Odası BaĢkanı Ahmet KULA ve Çanakkale Ticaret ve 

Sanayi Odası BaĢkanı Ġlhami TEZCAN‟dan oluĢmuĢtur.  

GMKA Yönetim Kurulu BaĢkanlığı görevini 2010 yılının ilk altı ayında Balıkesir Valisi 

Yılmaz ARSLAN yürütmüĢ; 2010 yılı Temmuz ayında Çanakkale Valisi Abdülkadir ATALIK‟a  

devretmiĢtir. 

c) Genel Sekreterlik 

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en 

üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karĢı sorumludur. 

GMKA Genel Sekreterliği; Planlama Programlama ve Koordinasyon (PPKB), Program 

Yönetimi(PYB),Ġzleme ve Değerlendirme (ĠDB), Destek Hizmetleri Birimleri ile Balıkesir ve 

Çanakkale Yatırım Destek Ofisleri‟nden (YDO) oluĢmaktadır. 

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanunun on dördüncü maddesinde ve 

Bakanlar Kurulu‟nun 2009/15433 sayılı kararı ile açıkça belirtilmiĢtir. 

http://www0.sondakika.com/mehmet-akif-okur/
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Bu hükümlere göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri Ģu Ģekildedir: 

 Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 

 Yıllık çalıĢma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, 

 Ajans gelirlerini toplamak, 5449 sayılı kanunun 4 üncü maddesine göre belirlenecek usul ve 

esaslar ile bütçe ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak, 

 Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taĢıt dıĢındaki taĢınır malların 

alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek, 

 Bölgedeki kiĢi, kurum ve kuruluĢların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliĢtirici 

faaliyetlerde bulunmak, 

 Özel kesim, sivil toplum kuruluĢları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini 

değerlendirerek mali destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek, 

 Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak, 

 Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dıĢındaki ajans ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak 

ve ortak projeler geliĢtirmek, 

 Yerel yönetimlerin planlama çalıĢmalarına teknik destek sağlamak, 

 Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek, 

 Personelin iĢe alınması ve iĢine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek, 

 Bölgesel geliĢme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dıĢı temaslarda 

bulunmak, 

 Ajansın sekretarya iĢlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek, 

 Yönetim Kurulu‟nun devrettiği yetkileri kullanmak, 

 Program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesi ile kiĢi ve kuruluĢlara yapılacak yardımlara 

iliĢkin olarak yönetim kuruluna teklif sunmak, 

 Bütçe sonuçlarını bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde yönetim kuruluna 

sunmak, 

3)  Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Ajansın internet bağlantısı geçici hizmet verdiği ofiste 1 adet kablosuz eriĢim cihazı ile 

sağlanmıĢtır. 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Ajansımızda yerel ağ üzerinde 4 adet masaüstü 

bilgisayar, 20  adet diz üstü bilgisayar, 1 adet fotokopi ve belgegeçer özelliği barındıran renkli 

yazıcı, 3 adet sunuĢ cihazı, 1 adet fotoğraf makinası ve 1 adet kamera bulunmaktadır. 
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4) Ġnsan Kaynakları 

 GMKA’nın Ġnsan Kaynakları Politikasının Amacı 

Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir Ģekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaĢmıĢ, 

ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu 

personelin niteliklerinin geliĢtirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır. 

Ġnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri Ģunlardır: 

 ĠĢin gerektirdiği niteliklere sahip kiĢilerin seçimini, iĢe alınmasını ve görevlendirilmesini 

gerçekleĢtirmek ve personeli iĢin gereğine göre eğitmek ve yetiĢtirmek, 

 Personelin yaratıcılığını, giriĢimciliğini, baĢarı ve çabasını maddi ve manevi olarak 

desteklemek, buna iliĢkin sistemler geliĢtirmek, personelin Ajansın amaçları doğrultusunda 

etkin ve verimli çalıĢmasını sağlayacak, Ajansın hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan 

iĢin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iĢ ortamı ve çalıĢma Ģartları sağlamak, 

 Personeli, etkililik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde 

çalıĢtırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, 

 Personelin Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı Ajansta çalıĢma bilincinin 

oluĢturulması ve güçlendirilmesi için Ajans çalıĢanları arasında iĢbirliği ve dayanıĢmayı 

geliĢtirici ve motivasyon sağlayıcı tedbirler almak, Ajansta çalıĢmayı özendirici hale 

getirmek, 

 Personelin kiĢiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kiĢisel yönden yetiĢme ve geliĢme 

bakımından eĢit ve uygun imkânlar sağlamak, 

 Ġstihdam edilecek personelin seçiminde, Ajansın çalıĢma esas ve usullerine iliĢkin ilkeler ve 

görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine 

uygun görevlerde çalıĢmasını sağlamak, 

 Ġnsan kaynakları politikasının oluĢturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, 

personelin düĢünce, görüĢ ve önerilerini Ajans yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini 

sağlamak, bu çerçevede haberleĢme usul ve imkânlarını geliĢtirmek ve diğer tedbirleri 

almak. 

GMKA’nın Ġnsan Kaynakları Ġhtiyacının Planlanması 

Ġnsan kaynakları planlaması, Ajansın hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan kaynağını 
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belirlemek amacıyla yapılmıĢtır. Ġnsan kaynağı ihtiyaç planının hazırlanmasında aĢağıdaki hususlar 

göz önünde bulundurulmuĢtur: 

 Ajansın faaliyet alanının zaman içerisindeki değiĢimlere göre alması muhtemel yeni Ģekli ve 

bu çerçevede iĢ hacminde beklenen geliĢmeler, 

 Teknik, ekonomik ve sosyal geliĢmelerin, Ajansın personel ihtiyacında gelecek yıllarda 

meydana getirmesi muhtemel değiĢiklikler, 

 Gelecek yıllarda emeklilik, istifa gibi çeĢitli nedenlerle Ajansta boĢalması muhtemel 

pozisyonlar, 

 Ajans içinde ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiĢtirme faaliyetleri, 

 ÇalıĢma birimlerinin ihtiyaç ve özellikleri, 

 Personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel 

geliĢmeler, 

Ġnsan Kaynakları Politikasının Uygulanmasına Dair Bilgiler 

Ajans, 2010 yılı içerisinde personel alım ilanına çıkmıĢ, uzman ve destek personeli istihdamı 

için sözlü sınav Balıkesir ve Çanakkale 18 Mart Üniversitesi öğretim üyeleri, DPT‟den uzmanlar ve 

Genel Sekreter‟in katılımıyla 14-18 Eylül 2010 tarihleri arasında gerçekleĢtirilmiĢtir. 

GMKA yüksek performans gerektiren üstün yetkinlikleri göz önüne alınarak Kalkınma 

Ajansları Personel Yönetmeliği doğrultusunda istihdam edilen 1 Genel Sekreter, 17 Uzman ve 3 

Destek Personeli ile 2010 yılı içerisinde görevlerini etkili ve verimli bir Ģekilde yerine getirmiĢtir. 

 

 

 

 

 

 

Grafik 1: Statüsüne ve Cinsiyetine Göre Personel Dağılımı 
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2010 Yılı içerisinde Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 5., 6. ve 19. Maddeleri 

çerçevesinde Ajans personelinin geliĢimine yönelik eğitim programları uygulanmıĢtır. Personel, 

uzmanlık alanlarındaki mesleki becerilerini geliĢtirmek üzere bir haftalık proje döngüsü yönetimi 

eğitimine tabi tutulmuĢtur. Ayrıca DPT‟ye çalıĢma ziyaretleri düzenlenmiĢ, Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı ve EURADA iĢbirliğiyle organize edilen “Mirroring EU and Turkish RDAs” 

toplantısına katılım sağlanmıĢ, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı uzmanları tecrübe paylaĢımı 

amacıyla Balıkesir‟e davet edilmiĢtir. 

Planlama Biriminde 4, Program Yönetim Biriminde 4, Ġzleme ve Değerlendirme Biriminde 

3, Destek Hizmetleri Biriminde 3, Balıkesir Yatırım Destek Ofisinde 2 ve Çanakkale Yatırım 

Destek Ofisinde 3 kiĢi olmak üzere görevlendirme yapılmıĢtır. Genel Sekreter ve Hukuk MüĢaviri 

ile birlikte toplam personel sayısı 21‟dir. 2010 yılı içerisinde iç denetçi istihdam edilememiĢtir. 

Personel haftada 45 saat olarak belirlenmiĢ çalıĢma sürelerine uygun Ģekilde görevlerini icra 

etmektedirler. 

 

 

 

 

 

Grafik 2: Ajans Personelinin Eğitim Durumu 

Ajansın 2010 yılı için belirlenmiĢ Ġnsan Kaynakları Politikası doğrultusunda, personelin 

eğitimi ve yetkinliklerinin artırılmasına yönelik olarak yapılacak faaliyetler, ilgili mevzuat 

çerçevesinde tespit edilerek 2011 yılı çalıĢma programı ve bütçesinde belirtilmiĢtir. GMKA 

personelinin statü ve eğitim durumuna göre dağılımı Tablo 1‟de görülmektedir. 

 

 

Ajans Personelinin Eğitim Durumu 
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Tablo 1: Personel Statü ve Lisans Düzeyine Göre Dağılımı 

  
Hukuk 

Müşavirliği 
PPKB PYB İDB 

Balıkesir 

YDO 

Çanakkale 

YDO 
Toplam 

U
z
m

a
n

 

Hukuk 1      1 

İktisat   1 1 1 1 4 

İşletme   1     1 

Kamu Yönetimi   1 1 1  3 

Uluslararası İlişkiler  1     1 

Sosyoloji   1    1 

Şehir ve Bölge Planlama  1     1 

Endüstri Mühendisliği    1   1 

İnşaat Mühendisliği      1 1 

Gıda Mühendisliği  1     1 

Çevre Mühendisliği   1    1 

Makine Mühendisliği      1 1 

Toplam 1 4 4 3 2 3 17 

D
e
s
te

k
 

P
e
rs

o
n

e
li

 

İktisat 2       

Halkla İlişkiler 1       

Destek Per. Toplam  3       

Genel Toplam 20 
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5) Sunulan Hizmetler 

Ajans‟ın sunduğu hizmetler Genel Sekreterlik bünyesinde oluĢturulmuĢ bulunan Planlama, 

Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetimi Birimi, Ġzleme ve Değerlendirme Birimi, 

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi, Çanakkale Yatırım Destek Ofisi ve Destek Hizmetleri Birimi 

tarafından gerçekleĢtirilmektedir. 

a) Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel 

geliĢmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araĢtırmalar yapılması, yerel 

aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel temelde plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve 

uluslararası kurumlarla iĢbirliği ve kapasite geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar yapılmasından 

sorumludur.  

Birimin faaliyet alanları aĢağıda sıralanmaktadır: 

 Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımı ile bölge planı‟nı 

hazırlamak, bölgesel kalkınma yolunda temel amaç ve öncelikleri belirlemek, 

 Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya bir kaçının gerçekleĢtirilmesine 

yönelik olarak bölgesel ve/veya sektörel operasyonel programlar hazırlamak, 

 Bölge planı ve bölgesel programlar ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin 

çerçevesini oluĢturmak, zamanlamasını ve bütçe dağılımını planlamak, 

 Yıllık çalıĢma programı ve bütçe hazırlanması konusunda koordinasyon görevini yürütmek, 

 Ajans 6 Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında koordinasyon görevini 

yürütmek, 

 Ajans faaliyetlerinin değerlendirilmesine yönelik performans/baĢarı göstergelerinin 

belirlenmesine katkıda bulunmak, 

 Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla iĢbirliği ve kapasite geliĢtirmeye yönelik çalıĢmalar 

konusunda koordinasyon görevini yürütmek, 

 Ajans tanıtım stratejisinin belirlenmesi konusunda koordinasyon görevini yürütmek, 

 Ajans personelinin belirli konulardaki eğitim ihtiyacını belirlemek ve gerektiğinde eğitim 
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programları organize etmek, ulusal ve uluslararası kurumlarla düzenlenen eğitim 

faaliyetlerinde koordinasyon görevini üstlenmek, 

 Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dıĢındaki ajans ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak 

ve ortak projeler geliĢtirmek konusunda Genel Sekreter‟e yardımcı olmak, 

 Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel geliĢmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü 

artırmaya yönelik araĢtırmalar yapmak veya yaptırmak, 

 Ajansın Yatırım Destek Ofisleri ile birlikte yatırımların artırılmasına katkı sağlayacak bilgi 

ve veri bankasının kurulmasını sağlamak. 

Ayrıca, birim baĢkanı gerçekleĢtirme görevlisi sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde harcama 

talimatı üzerine her türlü masrafı, kanıtlayıcı belgelerine dayanarak ve usulüne uygun olarak 

gerçekleĢtirmekten sorumludur. 

b) Program Yönetimi Birimi 

Program Yönetimi Birimi, Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi tarafından 

hazırlanan bölgesel programların yönetiminden sorumlu birimdir. Birim, tüm destekler kapsamında, 

baĢvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve 

baĢvuru sahipleri ile sözleĢmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur. 

Program Yönetimi Birimi‟nin görevleri aĢağıda sıralanmaktadır: 

 Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluĢturmak ve 

güncellemek, 

 Destek programları kapsamında, kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde baĢvuru koĢullarını 

ve değerlendirme ölçütlerini belirlemek, 

 Potansiyel hibe yararlanıcılarına yönelik baĢvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, 

doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik baĢvuru rehberini Ajans internet sitesinde 

devamlı surette bulundurmak, 

 Teklif çağrısı ilanına iliĢkin tanıtım materyallerini hazırlamak (broĢür, afiĢ, gazete ilanı vb.), 

 Proje teklif çağrısını kamuoyuna duyurmak, konu ile ilgili bilgilendirme toplantıları 

yapmak, gerekli durumlarda, teklif çağrısına iliĢkin düzeltmeler yapmak, 

 Proje desteği potansiyel baĢvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri 

gerçekleĢtirmek, 



 

14 
 

 Potansiyel baĢvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans 

internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular(SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı 

anda ve eĢit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, 

 Proje baĢvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, 

 BaĢvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim 

ölçütlerini belirlemek; seçim sürecinde etkin rol oynamak, 

 Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek, 

 Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, 

 Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim 

Kurulu‟nca onaylanan “hibe almaya hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini” 

kamuoyuna ilan etmek, 

 Proje teklifinde bulunan baĢvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen 

kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

 Hibe almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ıĢığında revize etmek; 

proje sahiplerini sözleĢme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, 

 Hibe almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleĢme imzalamaya davet etmek ve ilgili 

belgeleri Ġzleme ve Değerlendirme Birimi‟ne devretmek, 

 Yıllık ÇalıĢma Programı ve Bütçe hazırlanması konusunda katkıda bulunmak, 

 Ajans 6 Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında katkıda bulunmak. 

Ayrıca, birim baĢkanı gerçekleĢtirme görevlisi sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde harcama 

talimatı üzerine her türlü masrafı, kanıtlayıcı belgelerine dayanarak ve usulüne uygun olarak 

gerçekleĢtirmekten sorumludur. 

c) Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 

Ġzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve 

desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, 

bildirimi ve kullanılması hususunda çalıĢmalar yapar. 

Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli 

aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle hibe programı çerçevesinde desteklenen projelerin 

uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, hibe yararlanıcısının sorunları ve 
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ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. Ġzleme ve Değerlendirme Birimi‟nin görevleri aĢağıda 

sıralanmaktadır: 

 Projelerin uygulama ve izleme süreçlerine yönelik rehberler hazırlamak, 

 Hibe sözleĢmesindeki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak, 

 Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek, 

 Hibe almaya hak kazanan projeleri incelemek, gerekli bilgileri bilgi sistemine aktarmak, 

hibe faydalanıcıları ile imzalanacak sözleĢmeleri hazırlamak, sözleĢme imzalanması 

sürecine aktif olarak katılmak, 

 Proje sahiplerini projenin uygulanması ve Ġzleme Bilgi Sisteminin (ĠBS) etkin kullanımına 

yönelik bilgilendirmek, 

 Ġlgili bileĢendeki tüm hibe faydalanıcıları için ziyaret planını hazırlanmak, 

 Proje uygulamalarını izlemek amacıyla izleme ziyaretleri gerçekleĢtirmek, 

 Ġzleme ziyaretlerinde hazırlanan raporları izleme bilgi sistemine aktarmak, 

 Hibe yararlanıcılarının projelerin uygulama aĢamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça 

sorulan sorulardan (SSS) oluĢan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajansın internet sitesinde 

yayımlamak, 

 SözleĢme değiĢikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük 

hakkında gerekli iĢlemleri gerçekleĢtirmek, 

 Hibe yararlanıcılarının ödeme taleplerini kontrol ederek ödemelerin zamanında yapılmasını 

sağlamak, 

 Hibe yararlanıcılarının uygulamada karĢılaĢtıkları problemlerin çözümüne yönelik destek 

vermek, zeyilname, bildirimlerin ve raporların hazırlanması ve bilgi sistemine aktarılması 

konularında faydalanıcılara destek vermek, 

 Desteklenen projelerle ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak, 

 Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, 

 Hibe programlarının değerlendirilmesine yönelik performans/baĢarı göstergelerinin 

belirlenmesine katkı sağlamak, 

 Hibe programlarını değerlendirmek, 

 Yıllık ÇalıĢma Programı ve Bütçe hazırlanması konusunda katkıda bulunmak, 

 Ajans 6 Aylık ve Yıllık Faaliyet Raporlarının hazırlanmasında katkıda bulunmak. 
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Ayrıca, birim baĢkanı gerçekleĢtirme görevlisi sıfatıyla ilgili mevzuat çerçevesinde harcama 

talimatı üzerine her türlü masrafı, kanıtlayıcı belgelerine dayanarak ve usulüne uygun olarak 

gerçekleĢtirmekten sorumludur. 

d)  Balıkesir ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisleri 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu Koordinasyonu ve Görevleri hakkındaki 

kanuna göre yatırım destek ofislerinin görevlerini üç ana baĢlık altında toplamak mümkündür.  

1. Yatırım kapasitesinin geliĢtirilmesine ve stratejisinin hazırlanmasına yönelik görevler, 

2. Yatırım konusunda bilgi ve teknik destek sağlamaya yönelik görevler ve 

3. Yatırımların idari aĢamasının kolaylaĢtırılması ve hızlandırılmasına yönelik görevler. 

Yatırım Kapasitesinin GeliĢtirilmesine ve Stratejisinin Hazırlanmasına Yönelik Görevler: 

 Yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine etkinlik kazandırmak, 

 Yatırım ortamının iyileĢtirilmesine iliĢkin reform sürecine katkı sağlamak, 

 Yatırımcıların karĢılaĢabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü 

konusunda ilgili merciler nezdinde giriĢimde bulunmak, 

 Ulusal düzeyde yatırım destek ve tanıtım stratejisinin hazırlanması konusunda ilgili 

kuruluĢlarla iĢbirliği halinde çalıĢmak, 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerine destek 

vermek, 

Yatırım Konusunda Bilgi ve Teknik Destek Sağlamaya Yönelik Görevler: 

 Ajansın Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi ile birlikte yatırımların 

artırılmasına katkı sağlayacak bilgi ve veri bankası kurmak, 

 Bilgilendirme ve yönlendirme hizmetlerini tasarlamak ve sunmak, 

 Görev alanına giren konularda ulusal ve uluslararası kongre, seminer ve benzeri toplantıları 

desteklemek, düzenlemek, bunlara katılım ve teknik destek sağlamak, 

 Görev alanına giren konularda Türkçe ve yabancı dillerde basılı ve elektronik yayınlar 

çıkarmak ve bu tür yayınlara içerik desteğinde bulunmak, 

 ĠĢ ve iĢlemler konusunda „aylık faaliyet raporu‟ düzenlemek ve bunları Valiliğe ve Genel 

Sekreterliğe sunmak, Yıllık ÇalıĢma Programı, Bütçe, Ajans 6 Aylık ve Ajans Yıllık 
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Faaliyet Raporlarının hazırlanmasına katkıda bulunmak, 

 Ajansa ait web sitesinin YDO ile ilgili bölümünü hazırlamak, güncellemek, bilgilendirme ve 

duyuruları zamanında yayımlamak, 

Yatırımların Ġdari AĢamasının KolaylaĢtırılması ve Hızlandırılmasına Yönelik Görevler: 

 Gayrı Sıhhi Müessese (GSM) niteliğindeki kuruluĢların imalat, madencilik, ulaĢtırma, 

taĢımacılık, turizm, eğitim, sağlık ve enerji sektörlerindeki çevre, insan sağlığı, iĢ güvenliği 

ve gıda konularındaki izinlerle maden arama ruhsatı hariç olmak üzere yatırım yeri 

konularındaki izinlerini takip ve koordine etmek, 

 Ajans Yönetim Kurulunun karar alması halinde bunlar dıĢında kalan izin ve ruhsat iĢlemleri 

ile diğer idari iĢ ve iĢlemleri takip ve koordine etmek, 

 Bakanlar Kurulu‟nca belirlenecek yatırımların izin ve onay iĢlemlerinin yatırımcılar adına 

yürütülmesi ve sonuçlandırılması konusunda Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı 

(TYDTA) ile iĢbirliği içinde çalıĢmak, 

 Ofislere yapılan baĢvuruları dosyalamak, beĢ yıl süreyle saklamak, gizliliğini muhafaza 

etmek, 

 Ofislere gelen baĢvuruları, öncelikle ön incelemeye tabi tutmak ve ön incelemenin baĢvuru 

sırasına göre en geç üç iĢ günü içerisinde sonuçlandırmak, 

 Ön inceleme sonucunda kabul edilen baĢvuruları en geç iki iĢ günü içerisinde, söz konusu 

iĢlemleri yapacak olan ilgili makam(lar)a intikal ettirmek ve gerekli takip iĢlemlerini 

yapmak, 

 Ġntikal ettirilen iĢ veya iĢlemlerin akıbeti veya gecikme nedenleri hakkında gerekirse ilgili 

mercilerden bilgi istemek ve baĢvuru sahiplerinin benzeri bilgi taleplerine en geç bir hafta 

içerisinde, tam ve doğru bir Ģekilde cevap vermek. 

e) Destek Hizmetleri Birimi 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde yer alan Destek Hizmetleri Birimi‟nin faaliyet 

alanları görev ve sorumlulukların paylaĢımına göre aĢağıda sıralanmaktadır: 

Ġdari ve Mali ĠĢler 

 Ajans yıllık bütçesinin hazırlanmasına katkıda bulunmak, bütçeyi uygulamak, muhasebe 
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kayıtlarını tutmak ve takibini yapmak, 

 Personelle ilgili maaĢ ve yolluk gibi ödemeleri yapmak, mutemet avansı iĢlerini yürütmek, 

damga vergisi, muhtasar ve KDV beyannamelerini hazırlamak, SGK primlerinin 

ödemelerini gerçekleĢtirmek ve denetimlerde ibraz etmek üzere belgelerin arĢivlenmesini 

sağlamak, 

 Yapılacak ulusal ve uluslararası her türlü bağıĢ ve katkıların bütçelendirilmesini ve 

harcamaların takibini yapmak, 

 Ajansın genel hizmete yönelik olan ihale iĢlerini yapmak, ihtiyaç duyulan mal ve 

hizmetlerin satın alma iĢlemlerini gerçekleĢtirmek, 

 Resmi araçların tamir, bakım, vergi ve sigorta iĢlemlerini yaptırmak, her türlü fatura 

ödemelerini gerçekleĢtirmek, 

 Hizmet binalarının genel temizlik, kontrol, bakım ve onarım iĢlerinin düzenli bir Ģekilde 

yapılmasını sağlamak, 

 Ġç ve dıĢ kurumlarla olan her türlü yazıĢma ve dokümanların kayıtlarını tutmak, 

numaralamak, tasnif etmek ve ilgililere zamanında ulaĢtırmak, 

 Personelin izin, mal bildirim beyannameleri ve özlük haklarına iliĢkin iĢlemleri yürütmek ve 

arĢivlemek, 

 Personelin iĢ yeri kimlikleri ve sağlık hizmetleriyle ilgili gerekli çalıĢmaları yapmak, 

personelin SGK ile ilgili iĢlemlerini yürütmek, 

 Ajans personelinin görevlendirmeleriyle ilgili iĢlemlerini yürütmek, 

 Ġlgili mevzuata uygun olarak genel evraka iliĢkin iĢ ve iĢlemleri yürütmek, 

 BaĢarılı bulunarak desteklenmesine karar verilen proje sahiplerine belirlenen ödemeleri ilk 

ödemeden baĢlayarak ilgili birimin görüĢ ve raporları doğrultusunda yapmak, 

 Kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve ilgili mevzuata uygun olarak diğer görevleri 

yerine getirmek. 

Basın ve Halkla ĠliĢkiler 

 Ajansın paydaĢlarla iliĢkilerine yönelik koordinasyon faaliyetlerini planlamak ve yürütmek, 

idare bünyesindeki yazılı ve görsel tanıtım amaçlı materyallerin, kontrol, tasarım ve ürün 

haline gelmeden önceki aĢamalarına yardımcı olmak, 

 Gerektiğinde basın bülteni hazırlayıp makama sunmak, 
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 Basın ve yayın organlarında yer alan haber ve bilgileri taramak ve Ajans‟ın faaliyet alanları 

ile ilgili olanları arĢivlemek, 

 Ajans‟ın faaliyet alanına giren konulardaki kurul toplantısı, fuar, seminer ve konferans gibi 

etkinliklere katkı sağlamak, 

 Ajans‟a gelen ziyaretçileri kurum faaliyet alanına giren konularda bilgilendirmek ve 

gerektiğinde ilgili birimlere yönlendirmek. 

Bilgi-ĠĢlem 

 Ajans‟ın bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım ve yazılımlarının güncellenmesiyle ilgili iĢleri 

yürütmek, 

 Ajans‟ın faaliyetleri, mali yapısı ve ilgili diğer konuların güncel olarak yayınlanacağı 

internet sitesi ile ilgili iĢleri gerçekleĢtirmek. 

Özel Kalem (Sekretarya) 

 Genel Sekreterin sekretaryasını ve çalıĢmalarını organize etmek, 

 Genel Sekretere Ajans içi ve dıĢı çalıĢmalarında eĢlik etmek. 

6) Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi 

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği‟nin 11‟inci maddesinde “Ġç kontrol 

sistemi, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkili, ekonomik ve verimli bir Ģekilde 

yönetilmesi, Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü malî karar ve iĢlemlerde 

usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluĢturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve 

güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleĢtirmek üzere, iç denetçinin görüĢü alınmak suretiyle, 

Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir. Ġç kontrol sistemi, iç ve dıĢ 

denetim raporları, öneriler, ihtiyaçlar ve Ģikâyetler çerçevesinde yılda en az bir defa Yönetim 

Kurulu tarafından değerlendirilir ve MüsteĢarlığa rapor hâlinde sunulur.” hükmü yer almaktadır. 

GMKA Ġç Denetim ve Kontrol Sistemini kurmak amacıyla iç denetçi alım ilanına 2010 yılında 

çıkılmıĢ olup söz konusu sınava girenler arasından istenen baĢarı seviyesi sağlanamadığından iç 

denetçi istihdamı yapılamamıĢtır. 
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II- AMAÇ VE HEDEFLER  

A) Ajansın Amaç ve Hedefleri  

Güney Marmara Kalkınma Ajansı‟nın temel amacı, ulusal kalkınma planı ve programlarında 

öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak Güney Marmara Bölgesi‟nin ekonomik ve sosyal 

açıdan kalkınmasına katkıda bulunmaktır. Ajans, bu temel amacı gerçekleĢtirirken kaynakların 

etkili ve yerinde kullanılmasını, yerel potansiyelin harekete geçirilmesini ve bölgede kamu, özel 

sektör ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirilmesini hedeflemektedir.  

B) Temel Politikalar ve Öncelikler  

Güney Marmara Kalkınma Ajansı önceliklerinin belli baĢlı bazıları aĢağıda sıralanmaktadır:  

 Ġstihdam artıran, ihracatı özendiren, yatırım ortamını iyileĢtiren ve yüksek katma değerli 

ürün üretme kapasitesini geliĢtiren giriĢimlere destek olmak,  

 Rekabet edebilirliği artıran yenilikçilik,  markalaĢma ve kurumsallaĢmanın sağlanması 

yönünde iĢletmelere destek vermek, 

 Bölgenin potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek ulusal ve uluslararası yatırımcılara 

tanıtmak, doğrudan yabancı sermaye yatırımlarının artırılmasına dönük faaliyetlerde 

bulunmak, 

 ĠĢgücü niteliklerinin artırılmasına ve beĢeri sermayeyi geliĢtirmeye yönelik giriĢimlere 

destek olmak,  

 Doğal ve kültürel kaynakları koruyarak, çevreye duyarlı ve sürdürülebilir kalkınmayı 

sağlayan faaliyetleri teĢvik etmek, 

 Yerel paydaĢlar arasında iĢbirliği ve bilgi paylaĢımı akıĢı sağlayarak sahiplenmenin ve 

katılımcılığın geliĢtirilmesini sağlamak, 

 Bölge içi geliĢmiĢlik farklarını azaltmak ve az geliĢmiĢ ilçelerin kalkınmasına ivme vermek, 

kırsal ekonomilerin çeĢitlendirilmesini sağlayıcı giriĢimleri özendirmek 

 YaĢam standartlarının artırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlere 

destek olmak, 

 Dezavantajlı grupların toplumsal içerilmesini artıran giriĢimleri özendirmek,  

 Kamu kaynaklarını amaç ve hedefler doğrultusunda hesap verebilirlik ve Ģeffaflık 

çerçevesinde etkin ve verimli bir Ģekilde kullanmak,  
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 Ajansın faaliyetlerinde katılımcılık, tarafsızlık, güvenilirlik, adalet, hakkaniyet, çözüm 

odaklılık, verimlilik, öngörülebilirlik ve kolay eriĢilebilirlik çalıĢma ilkeleri çerçevesinde 

hareket etmek. 
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III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 

A) Mali Bilgiler 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı‟nın 2010 yılına ait bütçesinin uygulama sonuçları, mali 

tablolara iliĢkin açıklamalar ve mali denetim sonuçları aĢağıdaki Ģekilde gerçekleĢmiĢtir: 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

Ajansın ulusal ve bölgesel düzeyde plân ve programlara, Yüksek Planlama Kurulu‟nca 

belirlenen ödenek tavanına ve yıllık çalıĢma programına göre hazırladığı bütçesi, ajansın bütçe yılı 

içindeki gelir ve gider tahminlerini gösterir. Bütçe yılı takvim yılıdır ve bütçe dıĢı harcama 

yapılamamaktadır. 

Buna göre, Ajansın 2010 yılına ait, mevzuatla belirlenmiĢ ilgili kurum ve kuruluĢlardan 

tahsil edilmesi beklenen ve tahsil edilen gelir miktarları ile gerçekleĢen giderlerin harcama 

kalemleri aĢağıdaki tablolarda gösterilmiĢtir: 

Tablo 2: GerçekleĢen Gelirler 

GELĠR KALEMĠ Tahmini Gelir  (TL) Tahsilat (TL) 

 

Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan 

Paylar 

 

14.221.274,00 14.217.973,98 

Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar 

 
533.711,85 533.711,85 

Belediyelerden Aktarılan Paylar 

 
4.575.730,18 376.465,02 

Ticaret ve Sanayi Odalarından Aktarılan 

Paylar 

 

67.888,22 67.888,22 

Faaliyet Gelirleri 

 
425.676,78 76.356,75 

Bir Önceki Yıldan Devreden Gelirler 

 
7.673.685,60 5.187.211,83 

TOPLAM 

 

27.497.966,63 20.459.607,93 
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Ajansımız 2010 yılı Bütçesi‟ne 2009 yılından toplam 5.187.211,83 TL devir gerçekleĢmiĢtir. 

Bu miktarın 1.111.554,11 TL‟si Ġller Bankası aracılığıyla tahsil edilmiĢ olup, 4.075.657,72 TL‟lik 

kısmı nakit devridir. Tahsil edilemeyen tutar 2.486.473,77 TL olarak gerçekleĢmiĢ ve 2011 

bütçesine devredilmiĢtir. 

Buna ek olarak yerel yönetimlerden Ajans‟a aktarılması gereken paylardan 2010 yılsonu 

itibariyle, il özel idarelerinden 533.711,85 TL, belediyelerden 376.465,02, ticaret ve sanayi 

odalarından 67.888,22 TL olmak üzere toplam 978.065,09 TL tahsil edilebilmiĢtir. DPT 

MüsteĢarlığı‟ndan ise 14.217.973,98 TL aktarım yapılmıĢtır. Ayrıca 76.356,75 TL faiz geliri 

tahakkuk etmiĢ ve yılsonu itibariyle gelirler toplamı 20.459.607,93 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 Tablo 3: GerçekleĢen Giderler 

HARCAMA KALEMĠ GerçekleĢen 

Giderler (TL) 

Toplam Giderler 

Ġçindeki Payı (%) 

Personel Giderleri 

 

499.313,21 %7,27 

       Personel Ücretleri 

 
432.662,43 %6,30 

       Sosyal Güvenlik Prim Giderleri 

 
66.650,78 %0,97 

Mal ve Hizmet Alımı Giderleri 

 
6.364.465,34 %92,73 

      Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 

 
24.393,65 %0,36 

      Yolluklar 

 
44.893,43 %0,65 

      Hizmet Alımları 

  
500.365,86 %7,29 

      Temsil ve Tanıtma Giderleri 

 
26.047,26 %0,38 

      Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alım          

      Giderleri 

 

206.708,80 %3,02 

      Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri                    

 
5.562.056,34 %81,03 

GĠDERLER TOPLAMI 

 

6.863.778,55 %100 
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2010 yılsonu itibariyle personel giderleri için 499.313,21 TL, mal ve hizmet alımı giderleri 

için toplam 6.364.465,34 TL harcama yapılmıĢtır. Ajansın 2010 yılında proje ve faaliyet destekleme 

gideri yoktur. Genel toplamda ise bütçe giderleri 6.863.778,55 TL olarak gerçekleĢmiĢtir. 

 

2) Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 

31 Aralık 2010 tarihi itibariyle tahsil edilen gelirler 20.459.607,93 TL olarak 

gerçekleĢmiĢtir. Bu gelirlerin en büyük kısmı DPT MüsteĢarlığı tarafından aktarılan paydan 

oluĢmaktadır. Ġl Özel Ġdarelerinden ve Ticaret ve Sanayi Odalarından aktarılması gereken payların 

tamamı tahsil edilmiĢtir. Belediyelerden Ajansa aktarılması gereken payların tahsilinde ise sıkıntılar 

yaĢanmıĢtır.2010 yılında tahsil edilmesi gereken miktar toplamda 27.497.966,63 TL iken, 

gerçekleĢtirilen tahsilât 20.459.607,93 TL‟dir. 

 

B) PERFORMANS BĠLGĠLERĠ 

 
1) Proje Faaliyet Bilgileri 

 

Eğitim Faaliyetleri 

 

Alınan Eğitimler: 

 

 Ajans personeli, verilecek mali ve teknik desteklere iliĢkin proje eğitimi verebilecek düzeye 

gelmek ve bu sayede bölgedeki proje kapasitesini artırmak amacıyla 4 Kasım 2010 tarihinde 

baĢlayan ve 5 gün süren Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi almıĢtır.  

 Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) olarak bilinen ve Ajansların tüm iĢ ve 

iĢlemlerinin elektronik ortamda yapılmasını öngören sistem için eğitim toplantıları 

Ankara‟da bulunan Türkiye Ortadoğu Amme Ġdareleri Enstitüsü‟nde gerçekleĢtirilmiĢtir. 8 

modülden oluĢan KAYS sisteminin genel sekreter, gerçekleĢtirme görevlisi olan birim 

baĢkanları ile bütçe ve muhasebe görevlilerine iliĢkin eğitimleri 17-21 Aralık 2010 

tarihlerinde alınmıĢtır. 

Bilgilendirme ĠletiĢim ve Tanıtım Faaliyetleri 

 25-26 Ekim 2010 tarihlerinde Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) ve Orta 
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Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaĢa düzenlenen tecrübe paylaĢımı toplantısına 

(Mirroring EU and Turkish RDAs)  katılım sağlanmıĢtır. 27-28 Ekim 2010 tarihlerinde ise 

toplantıya katılan uzmanlar Orta Karadeniz Ajansı‟na ziyaret yapmıĢ ve tecrübe 

paylaĢımında bulunmuĢlardır. 

 

 Ajansımız uzman personelinin bölgeyi derinlemesine tanıması amacıyla çalıĢma ziyaretleri 

yapılmıĢtır Bu ziyaretlerin ana amacı kurumsal görünürlüğün ve destek mekanizmalarının 

bilinirliğinin sağlanması ve bölge hakkında Ajans uzmanlarının bilgi sahibi olmasıdır. 2010 

yılı içerisinde ilk ziyaret 6 Kasım tarihinde Kay-Süt, Yörsan ve KarakuĢ Çiftliği‟ne 

 yapılmıĢtır. Bu ziyaretlerde bölgede en geliĢmiĢ sektör olan gıda sanayisindeki alt sektör 

olan süt endüstrisinin ana sorunlarını ve olası çözüm yolları detaylı bir Ģekilde incelenmiĢtir. 

 20-21 Aralık 2010 tarihlerinde Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı‟ndan iki uzman tecrübe 

paylaĢımı amacıyla Balıkesir‟e davet edilmiĢtir. 

 

ÇalıĢma Ziyaretleri 

 Bölge planı hazırlık aĢamasında Ajans uzmanlarının plan hazırlama kapasitelerinin 

artırılması amacıyla Kasım ve Aralık aylarında DPT‟ye iki kez çalıĢma ziyaretinde 

bulunulmuĢtur. 

 30 Kasım 2010 tarihinde yapılan çalıĢma ziyareti kapsamında Balya Belediyesine, Yenice 

Kaymakamlığı ve Yenice Belediyesine, Çan ilçesinde bulunan Çanakkale Seramik 

Fabrikalarına, Ezine Kaymakamlığı ve Ezine Belediye BaĢkanlığına ziyaretlerde 

bulunulmuĢtur. 

 2 Aralık 2010 tarihinde yapılan saha ziyaretinde Çanakkale Belediyesine, Lapseki 

Belediyesine, Biga Organize Sanayi Bölgesine, Meydere Gıda Sanayine, ĠÇDAġ Demir-

Çelik Fabrikaları ve Tersanesine, Bölgenin en büyük mobilya üreticisi DOĞTAġ‟a ve Biga 

Kaymakamlığı ile Biga Belediye BaĢkanlığına ziyaretlerde bulunulmuĢtur.  

 

Planlama Faaliyetleri 

Planlama biriminin 2010 yılı içerisinde gerçekleĢtirdiği en önemli faaliyet 2010-13 yılları 

arasında bölgenin kalkınması için bir yol haritası niteliğinde olan TR22 Güney Marmara Bölge 
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Planının hazırlanmasıdır. Bölge Planının hazırlanması sürecinde; 

 16-18 Mayıs 2010 tarihlerinde biri Balıkesir diğeri Çanakkale‟de olmak üzere iki arama 

konferansı yapılmıĢ ve bölgenin mevcut durumu tespit edilmiĢ, toplam 183 paydaĢla beraber 

bölge planının vizyon, amaç, hedef ve stratejileri katılımcı bir Ģekilde oluĢturulmuĢtur.  

 Bölge aktörlerinin bölgesel kalkınma üzerine düĢüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla 203 

kiĢiden oluĢan bir örnekleme anket uygulanmıĢtır. 

 Ajans personeli tarafından bölge planı hakkında görüĢmeler yapmak amacıyla Balıkesir ve 

Çanakkale Belediyeleri, Ġl Planlama Müdürlükleri, Ġl Tarım Müdürlükleri, Ġl Kültür ve 

Turizm Müdürlükleri, Ġl Milli Eğitim Müdürlükleri, Ġl Çevre ve Orman Müdürlükleri, Ġl 

Özel Ġdaresi Genel Sekreterlikleri, Çanakkale Sanayi ve Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret 

Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası, Denizcilik MüsteĢarlığı 

Çanakkale Bölge Müdürlüğü, Karayolları 14. Bölge Müdürlüğü 141. ġube ġefliği 

(Balıkesir), Bigadiç Eti Bor ĠĢletmeleri, Balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu, KOSGEB ve Organize Sanayi Bölgeleri‟ne çeĢitli tarihlerde ziyaretler 

düzenlenmiĢtir. 

 

 Hukuk MüĢavirliği Faaliyetleri 

Hukuk MüĢavirliği faaliyetleri Aralık ayında Hukuk MüĢaviri Vekili olarak görevlendirilen 

bir uzman personel tarafından gerçekleĢtirilmektedir. Hukuk MüĢavirliğinin 2010 yılında 

gerçekleĢtirdiği faaliyetler aĢağıda sıralanmıĢtır. 

 ÇalıĢanların maaĢlarının yatırılacağı banka hesabına iliĢkin olarak Vakıfbank ile imzalanan 

maaĢ protokolü hazırlanmıĢtır. 

 2010 yılı dıĢ denetim hizmet alımı sözleĢmesi hazırlanmıĢtır. 

 Kalkınma kuruluna devamsız üyeler belirlenmiĢ ve haklarında gerekli iĢlemler yapılmıĢtır. 

 2010 yılı iktisadi kalkınma mali destek programı baĢvuru rehberinin hazırlanmasında 

baĢvuracak kiĢiler ve istenecek destekleyici belgeler konusunda hukuki danıĢmanlık 

yapılmıĢtır. 

 2010 yılı iktisadi kalkınma mali destek programı kapsamında billboard, raket reklam panosu 

vs.nin Ströer ve Wall Ģirketlerinden kiralanması amacıyla hazırlanan sözleĢme incelenmiĢtir. 
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 2010 yılı iktisadi kalkınma mali destek programı kapsamında eğitim hizmet alımı için 

Zeytin Grup ve D&DK Ģirketleriyle imzalanan sözleĢme ve taahhütname hazırlanmıĢtır. 

 2011 yılı ġubat ayında yapılacak olan personel alımının ilanı hazırlanmıĢtır. 

 Program Yönetim Birimi tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarında sorulan hukuki 

sorulara cevap verilmiĢtir. 

 ġimĢek Bilgisayar Ltd. ġti. ile mali iĢleri yürütmek üzere yapılan bilgisayar programı alımı 

sözleĢmesi hazırlanmıĢtır. 

 Ajans hizmet binasında kullanılacak olan mobilyalar için Nurus Ofis Mobilyaları ile yapılan 

sözleĢme incelenmiĢ ve gereken değiĢiklikler yapılmıĢtır. 

 Genel Sekreterimizin makam aracı Ģoförünün hizmet alımı yoluyla istihdamı için hizmet 

alımı sözleĢmesi hazırlanmıĢtır. 

 Ajansımızsa bilgi iĢlem destek personeli olmaması nedeniyle bilgi iĢlem personelinin hizmet 

alımı ile istihdamı için sözleĢme hazırlanmıĢtır. 

 Tüm birimlerden gelen hukuki soru ve sorunlar hakkında görüĢ bildirilmiĢtir. 

Programlama Faaliyetleri 

Proje Teklif Çağrısı 

20 Aralık 2010 tarihi itibariyle 

Program Yönetim Birimi tarafından Ġktisadi 

Kalkınma Mali Destek Programına çıkılmıĢ 

olup söz konusu destek programının temel 

uygulama faaliyetlerinin ön hazırlık 

çalıĢmaları 2010 yılı içinde 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Kar amacı güden ve kar amacı 

gütmeyen kuruluĢlar olmak üzere iki farklı 

hedef kitleye yönelik olarak çıkılan iktisadi kalkınma mali destek programının esaslarının 

belirlendiği baĢvuru rehberleri, destek yönetim kılavuzu esas alınmak üzere DPT ile koordinasyon 

halinde belirlenmiĢ ve Yönetim Kurulu onayı sonrasında DPT‟ye gönderilerek gerekli yasal 

süreçler tamamlanmıĢtır. 
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Ajans tarafından çıkılan ilk teklif çağrısı olması ve Ajans‟ın bölgede bilinirliğinin artırılması 

amacıyla tanıtım faaliyetlerine özen gösterilmiĢ ve tanıtım faaliyetlerine ön hazırlık sürecinde 

önemli bir yer verilmiĢtir. Reklam panoları, pankart, afiĢ, broĢür vb. görsel materyallerin 

içeriklerinin oluĢturulması, bunların asılacağı merkezlerin belirlenmesi, ilgili kurum ve kuruluĢlara 

gönderilmesi hakkında düzenlemeler yapılmıĢtır.  

Destek programının tüm bölgeye duyurulması, bilgilendirme ve eğitim toplantılarına 

katılımın sağlanabilmesi için program yönetim birimi iletiĢim planı yapılmıĢ, sadece bazı kesim ve 

kurumlarla sınırlı tutulmamıĢ, her kesimin ve kurumun bilgilendirilmesi ve katılımın bu sayede 

artırılması yönünde faaliyetler yürütülmüĢtür. Bu doğrultuda mülki idare amirleriyle de resmi 

yazıĢmalar yapılmaya baĢlanmıĢtır. 

Teklif Çağrısının kamuoyuna ilanı kapsamında 2000‟i Kar Amacı Güden KuruluĢlar, 

1750‟si Kar Amacı Gütmeyen KuruluĢlara olmak üzere toplam 3750 BaĢvuru Rehberi, 3000 broĢür, 

3000 dosya, 2500 not defteri basımı ve yaklaĢık 1500 GMKA logolu kalem sipariĢ edilmiĢtir. 

Ġzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Ajansta 2010 yılı içerisinde sonuçlanan bir proje teklif çağrısı olmadığı için izleme ve 

değerlendirme birimi faaliyette bulunmamıĢtır. 

 Yatırım Destek Ofisi Faaliyetleri 

2010 yılında YDO oluĢturma faaliyetlerine baĢlanmıĢtır. Ekim ayında gerçekleĢtirilen 

personel alımı sonrasında birimler hemen oluĢturulamadığından ve yıl içinde YDO‟lar da resmen 

kurulmadığı için Genel Sekreterin vekaleten görevlendirmesi ile Aralık ayı sonunda Balıkesir 

YDO‟da iki, Çanakkale YDO‟da üç personel olmak üzere toplam 5 personel görevlendirilmiĢtir. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2010 yılında 5449 sayılı kanunda tanımlanan yetkilerine 

uygun olarak Balıkesir-Çanakkale bölgesinin ulusal-uluslararası arenada tanıtımına yönelik fuarlara 

katılım sağlamıĢtır. 

 Ajansımız 10.10.2010 tarihinde gerçekleĢtirilen ve Balıkesir‟in Ġl olarak Marka değerinin 

arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlayan fuara katılım  gerçekleĢtirerek gerek Ajansın 

bölgede tanınırlığını arttırmayı gerekse bölge aktörleri ile iletiĢime geçmeyi amaç 

edinmiĢtir. 
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 Paris‟te gerçekleĢtirilen SIAL Uluslararası Gıda ve Tarım fuarda Balıkesir ve Çanakkale 

illerini tanıtan standa gerek maddi destek sağlayarak gerekse Genel Sekreterimizle fiilen 

Ajansı temsil ederek gerek Bölgenin gerekse Ajansımızın uluslararası alanda tanıtımına ve 

bölgenin ticaret hacminin arttırılmasına katkı sağlamayı amaçlamıĢtır. 

 Selanik‟te gerçekleĢtirilen Philoxenia Turizm Fuarına da gerek maddi anlamda katkı 

sağlanmıĢ gerekse Genel Sekreterimiz ve bir Uzmanımız fiilen Ajansı temsil ederek 

Bölgemizin önceliklerinden olan Turizm sektörünün geliĢimine katkı sağlanması 

amaçlanmıĢtır. 

 Ġstanbul‟da gerçekleĢtirilen Uluslararası Turizm Fuarına katılım sağlanarak Ajansımız ve 

Bölgenin turizm sektöründe tanıtımının sağlanması amaçlanmıĢtır. 

2) Performans Sonuçları Tablosu 

Ajansta 2010 yılı içerisinde sonuçlanan bir proje teklif çağrısı olmadığı için konuya iliĢkin 

faaliyet bulunmamaktadır
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A) Üstünlükler 

Ajansımızın en önemli üstünlüğü 2010 yılı içerisinde kurumsallaĢma ve görünürlük 

faaliyetlerini sağlamada büyük yol almasıdır. Bu amaçla ilk etap personel alımı yapılmıĢ, personel 

nitelikleri doğrultusunda birimlere dağıtılmıĢ, bölgenin Ajans personelince tanınmasını sağlamak 

üzere saha ziyaretleri yapılmıĢ, 2010-13 yılları arasında bölgemiz için yol haritası niteliğinde olan 

Bölge Planı oluĢturulmuĢ ve ilk proje teklif çağrısına çıkılmıĢtır. Ayrıca kamu binalarının nitelikli 

ortamlarda hizmet vermesi gereğinden hareketle bölgenin geliĢme aksı üzerinde Ajansın 

faaliyetlerini etkili bir Ģekilde yerine getirebileceği yeni bir bina yapılmıĢtır. 

Ajansın diğer bir üstünlüğü faaliyet gösterdiği bölgede harekete geçirilmesi gereken 

kalkınma dinamikleri olduğuna inanan bir personel yapısına sahip olmasıdır. Bu personel yapısıyla 

Ajans bölgedeki aktörleri katılımcı bir anlayıĢla yeni kamu yönetimi ilkeleri doğrultusunda 

yönlendirmeyi, aktörler arasında gerekli koordinasyonu sağlamayı ve tüm aktörlerin enerjilerini 

bölgenin kalkınmasına kanalize etmeyi amaçlamaktadır.  

Ajansta oluĢturulmuĢ bulunan Yatırım Destek Ofisleri personeli bölgenin kalkınması ve 

uluslararası rekabette üstün bir noktaya gelmesinin doğrudan sermaye yatırımlarını bölgede yatırım 

yapmaya teĢvik etmekten geçtiğinin bilincindedir. Bu konuda halihazırda ulusal ve uluslararası 

iĢbirlikleri oluĢturulmuĢtur. 

Ajans faaliyetlerine Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu baĢta olmak üzere bölgede yer 

alan aktörler aktif ve pozitif bir katılım sağlamaktadır. Ajans personeli gerek bölge planının gerekse 

Ajansın ve vizyonunun sahiplenilmesinin bölgesel kalkınmayı gerçekleĢtirmede hayati olduğunun 

bilincindedir. Bu amaçla kurum ziyaretleri sıklaĢtırılmıĢ ve sahiplenilmenin sağlanması anlamında 

oldukça mesafe alınmıĢtır.  

Ajansın diğer bir güçlü yanı kamu-özel ortaklığı olarak kurulmasının sağladığı asli avantaj 

olan karar alma süreçlerinde esnek, dinamik ve katılımcı bir yapıya sahip olmasıdır.  Bu yapı hesap 

verebilirlik ve Ģeffaflık ilkeleri doğrultusunda etkin olarak iĢletilmektedir.  
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B) Zayıflıklar 

Ajansın en önemli zayıflığı yeni kurulmuĢ olmasından dolayı kurumsal bilginin henüz 

yeterince biriktirilememesidir. Aynı Ģekilde kurum içi iĢ akıĢ Ģemaları ve iç kontrol sisteminin 

henüz tamamlanamamıĢ olması özellikle iĢgücü verimi konusunda sıkıntılar yaratmaktadır. 

Bölge aktörlerine yönelik görünürlük faaliyetleri ve Ajans destek mekanizmalarının 

kapsamlı bir tanıtımı yapılması gereklidir. Kalkınma kavramının bölgede yeterince 

bilinmemesinden kaynaklı olarak Ajans faaliyetleri hakkında yanlıĢ algılamalar ve önyargılar 

bulunmaktadır.  Ayrıca Ajanstan kalkınma bağlamında çok büyük beklentiler bulunmakta fakat 

beklenti yönetimi konusunda Ajansta teknik birikim bulunmamaktadır. 

Bölgedeki belediyelerin Ajans bütçesine yıllık olarak bütçelerinin yüzde 1‟i oranında katkı 

sağlaması gerekmektedir. Fakat belediyelerin katkı paylarını ödemedikleri görülmektedir. 

Bölgedeki 87 belediyenin yalnızca 8‟i katkı paylarını zamanında ödemiĢ, 7 belediyenin borcunun 

tamamı Ġller Bankası kesintisi yoluyla Ajans bütçesine aktarılmıĢ, 14 belediyenin borçlarının kısmi 

olarak Ġller Bankası‟ndan kesintisi yapılabilmiĢtir. Tüm belediye katkı paylarının gerçekleĢme 

oranının yalnızca yüzde 8 olduğu görülmektedir. Ajansın plan, faaliyet, destek ve programlarının 

sahiplenilmesi bakımından hayati önem taĢıyan belediye katkı payı katılımlarının zamanında 

ödenmesi için mekanizmalar geliĢtirilmeli ve buna uygun olarak gerekirse belediyeler nezdinde 

çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Ajans bölgesel bilgi bankası olmayı hedeflemektedir fakat bu amacın bölge aktörleri 

arasında yatay iliĢkilerin geliĢmemesinden kaynaklanan yeterli ve sağlıklı veri altyapısının 

olmaması önemli bir engeldir. Ayrıca bölge aktörlerinden Ajansa doğru veri akıĢı henüz istenen 

seviyede değildir. 

C) Değerlendirme 

25 Temmuz 2009 tarihli Resmi Gazete‟de yayımlanan kuruluĢ kararnamesi ile birlikte 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı hızlı bir yapılanma temposuna girmiĢtir. Bölgesel kalkınma 

alanında kendisine tanımlanan görevlerini 2010 yılında yerine getirmiĢtir. 
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GMKA 2010-2013 Bölge Planını hazırlamıĢ ve planın uygulamaya konulması ile birlikte 

yerel aktörlerin bölgesel geliĢme konusunda duyarlılığını artıracak çalıĢmalar ile Ajansın 

faaliyetlerine ivme kazandıracak çalıĢmalar baĢlamıĢtır. Hazırlanan planın yerel paydaĢlarca 

sahiplenilmesi GMKA‟nın gelecekteki faaliyetlerinin baĢarısına önemli ölçüde katkı sağlayacaktır.  

GMKA 2010 yılında 12 milyon lira bütçeli Ġktisadi Kalkınma ve Mali Destek Proje Teklif 

Çağrısına çıkmıĢtır. 2011 yılı için de programlama çalıĢmaları hızlı bir Ģekilde sürmektedir. Ayrıca 

Teknik Destek Programı hazırlıklarına devam edilmektedir. 

D) Öneri ve Tedbirler 

 Kalkınma Ajansları arasında iĢbirliğinin geliĢtirilmesi maksadıyla yılda en az iki defa 

tecrübe aktarım programları düzenlenmelidir. 

 Tahsis edilen ödenek miktarı, genel olarak kamuoyunda yaratılan beklentiyi karĢılayabilecek 

oranda arttırılmalıdır. 

 Dinamik ve esnek yapıya sahip olan Ajansların bu özellikleri artırılarak geliĢtirilmelidir. 

 Ajanslar, kamuoyunda bilinirliklerini artırmak amacıyla tanıtım faaliyetlerini 

yoğunlaĢtırmalıdır. 

 Ġhtiyaç duyulan verilerin ilgili kuruluĢlardan kolay ve zamanında teminini sağlayan bölge içi 

iĢbirliği artırılmalıdır. 

 Yerel yönetimlerden alınan payların tahsilinde yaĢanan sıkıntıların aĢılması için gerekli 

düzenlemeler yapılmalıdır. 


