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1.Giriş 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 25/07/2009 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma 

Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 3. maddesine 

dayanılarak Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı‟nın koordinasyonunda, 25/07/2009 tarih 

ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Ajansın temel amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 

işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli 

harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve programlarda öngörülen ilke ve 

politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, kalkınmanın sürdürülebilirliğini 

sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaktır. 

Ajans bu amaçlar doğrultusunda 2010 yılı faaliyetlerini gerçekleştirmiş ve 2011 Yılı 

Çalışma Programını hazırlamıştır. Ajans merkez hizmet binasının inşası, Çanakkale YDO için 

ofis kiralanması, ilk etap personel alımı, Ajans çalışma birimlerinin oluşturulması, bölge 

planının hazırlanması, Ajansın görünürlüğünü sağlamaya yönelik olarak ulusal ve uluslararası 

fuarlara katılım ile 12 milyon TL bütçeli İktisadi Kalkınma mali destek programı proje teklif 

çağrısına çıkılması Ajansın 2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiği temel faaliyetlerdir.  

Ajansın 2010 yılı içerisinde gerçekleştirdiği en önemli faaliyet 2010-13 yılları arasında 

bölgenin kalkınması için bir yol haritası niteliğinde olan TR22 Güney Marmara Bölge 

Planının hazırlanmasıdır. Plan hazırlanırken 16-18 Mayıs 2010 tarihlerinde biri Balıkesir 

diğeri Çanakkale‟de olmak üzere iki arama konferansı yapılmış ve bölgenin mevcut durumu 

tespit edilmiş, toplam 183 paydaşla beraber bölge planının vizyon, amaç, hedef ve stratejileri 

katılımcı bir şekilde oluşturulmuştur. Bölge aktörlerinin bölgesel kalkınma üzerine 

düşüncelerini ortaya çıkarmak amacıyla 203 kişiden oluşan bir örnekleme anket 

uygulanmıştır. Ajans personeli bölge planı hazırlama aşamasında bölgedeki işletmelere, 

OSB‟lere, kamu kurumlarına, STK‟lara ziyaretlerde bulunmuş ve bu sayede bölge hakkında 

derinlemesine bilgi sahibi olmuştur. Ayrıca DPT‟ye çalışma ziyaretlerinde bulunulmuş ve 

Ajans personelinin plan hazırlama kapasitesi artırılmıştır.  

Bu çalışmalar sonucunda oluşturulan bölge planının vizyon, amaç ve hedefleri Şekil 

1‟de sunulmuştur. 
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Şekil 1. Bölge planı vizyon, amaç ve hedefleri 

Ajans personeline yürüteceği faaliyetlerde yardımcı olması amacıyla proje döngüsü 

yönetimi eğitimi verilmiş, Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) ve Orta Karadeniz 

Kalkınma Ajansı tarafından ortaklaşa düzenlenen tecrübe paylaşımı toplantısına (Mirroring 

EU and Turkish RDAs)  ziyarette bulunulmuş, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı‟ndan tecrübe 

paylaşımı amacıyla uzmanlar GMKA‟ya davet edilmiştir.   

Ajans, faaliyetlerine bir iç denetçi, 26 uzman ve 4 destek personeliyle devam 

etmektedir. Yılın ikinci yarısında 3 uzman ve 2 destek personelinin daha istihdam edilmesi 

planlanmaktadır. Ajansın organizasyon yapısı Şekil 1‟de gösterilmiştir. 

VİZYON  

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 

1. Rekabet Edebilirliğin 
Artırılması 

1. Tarım Sektörünün Rekabetçi Bir 
Yapıya Kavuşturulması 

2. Turizm Sektörünün Rekabet 
Gücünün Artırılması 

3. Girişimciliğin Geliştirilmesi 

4. Sınai  ve Ticari İşletmelerin 
Kurumsal Yapılarının Geliştirilmesi 

5. Ulaşım Yapısının ve Lojistiğin 
Güçlendirilmesi 

8. OSB'lerin Etkinliklerinin Artırılması 

6. Ar-Ge, Yenilikçilik ve Markalaşma 
Bilincinin Geliştirilmesi 

7. Dış Ticaretin Geliştirilmesi 

2. Beşeri Sermayenin ve Sosyal 
Yaşamın Geliştirilmesi 

1. İnsan Kaynaklarının Bölgenin 
Önceliklerine Paralel Kanallara 

Yönlendirilmesi 

2. Toplumsallaşmanın ve Sosyal 
Dayanışmanın Geliştirilmesi 

3. Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin 
Kalitesinin Yükseltilmesi 

5. Doğal Risk Faktörlerine Karşı 
Hazırlıklı Olunması 

3. Çevresel Sürdürülebilirliğin 
Sağlanması 

1. Atık Yönetimine İlişkin Altyapı 
Eksiklerinin Giderilmesi 

2. Çevre Bilincinin Yükseltilmesi ve 
Bilgi Birikimin Artırılması 

3. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının 
Kullanımının Yaygınlaştırılması 

4. Enerji Verimliliğinin Artırılması 
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Şekil 2. GMKA organizasyon şeması  

2010 yılı Haziran ve Aralık aylarında bölgenin sorun, ihtiyaç ve önceliklerinin 

belirlenmesi amacıyla Kalkınma Kurulu iki kez toplanmıştır. Ayrıca kurul üyelerine Ajansın 

yaptığı ve yapmayı planladığı faaliyetler hakkında bilgi verilmiştir. Kuruldan Ajans 

çalışmalarına yol gösterecek nitelikte geribildirimler alınmıştır.  

20 Aralık 2010 tarihi itibariyle “İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı” adı altında 

çıkılan mali destek çağrısı 2011 yılında sonuçlandırılmıştır. Son başvuru tarihi olan 25 Şubat 

2011 olan destek programı kapsamında 388 projeyi teslim alınmıştır. Bu projelerin 232 adedi 

Balıkesir, 156 adedi ise Çanakkale ilinden gelmiştir.  

 

Şekil 3. TR22 Düzey 2 (Güney Marmara) Bölgesi‟nde Proje Teklifi Dağılımı 

 

60% 

40% 

Güney Marmara'da Proje Dağılımı 

Balıkesir, 232 Çanakkale,156
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Tablo 1. Ön İnceleme Sonuçları 

Ajansa Teslim Edilen Proje Sayısı   388 

Ön İncelemeyi Direkt Geçen Proje Sayısı 183 

Eksik Evrakını Tamamlayarak (5 iş günü) Geçen Proje Sayısı 168 

Ön İncelemede Reddedilen Proje Sayısı 37 

 

Tablo 2. Destek Almaya Hak Kazanan Projelerin İllere Göre Sayısı ve Destek Dağılım Oranı 

İller 
Kar Amacı 

Güden 

Kar Amacı 

Gütmeyen 
Toplam 

Toplam 

Başvuru 
Oran 

Desteğin 

Mekansal 

Dağılım Oranı 

Balıkesir 21 19 40 232 %17,2 %59 

Çanakkale 15 12 27 156 %17,3 %41 

Güney Marmara 36 31 67 388 %17,3 %100 

 

Tablo 3. Destek Almaya Hak Kazanan Projelerin İllere Bütçe ve Destek Dağılım Oranı 

 Güney Marmara Balıkesir Çanakkale 

Bütçe 22.477.842,57 TL 13.605.020,84 TL 8.872.821,73 TL 

Destek 11.850.428,41 TL 6.979.564,32 TL 4.870.864,09 TL 

Tüm Başvuru Sahipleri %100 %59 %41 

 

2010 yılında yapımına başlanan Ajans merkez hizmet binası da 2011 yılı Şubat ayı 

itibarıyla tamamlanmış ve hizmet vermeye başlamıştır. 

2. 2011 Yılı Öncelikleri 

2011 yılında Ajansın öncelikleri görünürlük faaliyetlerine hız vermek, verilecek mali 

ve teknik desteklerin etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak, bölgedeki 

aktörlerin proje üretme kapasitelerini artırmak, kurumlar arası işbirliğini ve koordinasyonu 

güçlendirmek, bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda eğitim faaliyetleri düzenlemek ve bölgeye 

yatırımcı çekmek olarak belirlenmiştir. 
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Ajans kurumsal gelişim faaliyetleri çerçevesinde 2011 yılı içerisinde mali yeterlik için 

başvuruda bulunacak, iletişim ve tanıtım stratejileri hazırlayacak, ulusal ve uluslararası alanda 

görünürlük ve bilinirlik faaliyetlerine hız verecek, bölgeye yatırımcı çekmek amacıyla tanıtım 

faaliyetlerini yoğunlaştıracaktır.  

Ajans, en önemli kaynağının insan kaynakları olduğunun bilincinde olarak 

personelinin eğitimine özel önem verecek ve gerek kurumsal gerek bölgesel ihtiyaçlar 

doğrultusunda personele yönelik temel eğitim ve hizmet içi eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirecektir. Yılın ikinci yarısında gerekli personel alımı gerçekleştirilecektir. 

Ajans bölge planında belirlenen öncelikler doğrultusunda bölgesel ve ulusal 

kurumlarla işbirliği içerisinde eğitim programları düzenleyecektir. Bu programlar eksikliği 

hissedilen alanlarda ilerleme kaydedilmesini sağlamasının yanı sıra Ajans personelinin gerekli 

bağlantıları oluşturabileceği ve bölge aktörlerini yönlendirebileceği bir koordinasyon merkezi 

olarak çalışabilmesine imkân verecektir. 

Bölge planında gelişme eksenleri rekabet edebilirliğin artırılması, beşeri sermayenin 

ve sosyal yaşamın geliştirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması olarak 

belirlenmiştir. Ajans belirlenen vizyon ve gelişme eksenleri doğrultusunda 2011 yılı içerisinde 

İşletmelerin Rekabet Gücünün ve Dış Ticaret Kapasitesinin Artırılması mali destek programı 

ve Sosyal Kalkınma mali destek programlarında proje teklif çağrısına çıkmayı planlamaktadır. 

Ayrıca teknik destek programları için gerekli bütçe ayrılmıştır. 

Ulusal düzeyde belirlenen yatırım destek ve tanıtım stratejileriyle ve bölge planında 

belirlenen öncelikler doğrultusunda ilgili kuruluşlarla işbirliği içerisinde yatırımcılara yönelik 

bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri sunulacaktır. Bölgede yatırımların artırılmasına katkı 

sağlayacak dokümanları oluşturmak, ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi toplamak, 

güncellemek ve dağıtmak konusunda çalışmaların yapılması hedeflenmektedir.  

Yıl içinde ortaya çıkabilecek ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda 

ödenek ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için 1.321.049,48 TL 

yedek ödenek öngörülmüştür. 

 

 

 



7 
 

Tablo 4. Yedek Ödenekler 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet (TL) 

Bölge 

Planında  

İlgili 

Olduğu 

Hedef 

Yedek Ödenekler Genel Sekreterlik Sürekli 
1.321.049,48 

(%3,44) 
- 

TOPLAM   1.321.049,48  

 

3. 2011 Yılı Faaliyetleri 

3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri 

3.1.1. İnsan Kaynakları Faaliyetleri 

İstihdam edilecek personel nitelikleri doğrultusunda birimlerde görevlendirilmiştir. 

Tablo 5. Personel Giderleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet (TL) 

Bölge 

Planında  

İlgili Olduğu 

Hedef 

Personel Alımı ve 

Ödemeleri 
Genel Sekreterlik Sürekli 

3.282.713 

(%8,54) 
- 

TOPLAM   3.282.713  

 

Ajansın görev ve hizmetlerinin gerektirdiği niteliklere uygun olarak insan kaynaklarını 

geliştirmek, faaliyetlerin etkili bir şekilde yerine getirilmesini temin etmek üzere personelin 

gelişimine yönelik iletişim, moderasyon, liderlik, proje değerlendirme ve yürütme teknikleri 

ve ekonomik modelleme gibi konularda hizmet içi eğitim ve temel eğitim faaliyetleri 

gerçekleştirilecektir. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı‟na proje değerlendirme ve yürütme 

teknikleri hakkında bilgi edinmek için eğitim ziyareti yapılacaktır. Ayrıca tecrübe paylaşımı 

amacıyla Mevlana Kalkınma Ajansından ajansımıza uzmanlar davet edilecektir. 
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Tablo 6. Eğitim Faaliyetleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini Maliyet 

(TL) 

Bölge Planında  İlgili 

Olduğu Hedef 

Hizmet içi Eğitim 

Faaliyetleri 

Genel 

Sekreterlik 
Sürekli 

200.000 

(% 0,52) 
1.3, 1.6, 1.7 

Temel Eğitim 

Faaliyetleri 

Genel 

Sekreterlik 
Sürekli 

40.000 

(%0,10) 
1.3, 1.6, 1.7 

TOPLAM   240.000  

 

Ajans personelinin katılacağı yurt içi eğitim ve tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak 

üzere yolluk ayrılmıştır. 

Tablo 7. Yolluklar 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet (TL) 

Bölge 

Planında  

İlgili Olduğu 

Hedef 

Yolluklar Genel Sekreterlik Sürekli 
90.000 

(%0,23) 
- 

TOPLAM   90.000  

 

2010‟da hazırlanan bölge planında, ihraç kapasitesinin artırılması, girişimcilik,  Ar-

Ge, yenilikçilik, markalaşma, sertifikasyon ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi 

alanlarda bölgenin gelişmeye ihtiyaç duyduğu belirlenmiştir. Bölge aktörleri arasında arayüz 

olmak ve bölgedeki kurumların rekabet gücüne ivme kazandırmak Ajansın öncelikli amaçları 

arasındadır. Bu amaçlara ulaşabilmek için alanında deneyimli kuruluşlarla işbirliği içerisinde 

eğitim faaliyetleri düzenlenecektir.  

Ajans personelinin ulusal ve uluslararası literatürde yer alan ve Ajans faaliyetleri için 

ihtiyaç duydukları süreli ve süresiz yayınlara ulaşmaları sağlanacaktır.  

3.1.2. Mali Yönetim Yeterliği ve İç Denetim Faaliyetleri 

Mali Yönetim Yeterliği sürecine hazırlık mahiyetinde öncelikle, tüm personele İç 

Denetçi tarafından bilgilendirici eğitimler verilecektir.  
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Mali yeterliğin sağlanması için en önemli unsurun iç kontrol sisteminin kurulması 

hususu olduğu tespitinden hareketle, Ajansımız dahilinde İç Kontrol Sisteminin kurulması 

için Kamu İç Kontrol Standartları dikkate alınarak süre kaybetmeden çalışmalara başlanacak 

ve Ajansımız bünyesinde kamu iç kontrol standartları çerçevesinde bir iç kontrol sisteminin 

oluşturulması için eylem planı ortaya konulacaktır. 

Bu kapsamda, Ajansımız için İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı hazırlanacak, 

Mali Yeterlik denetiminden önce sonuçlandırılması gereken faaliyetler ve tamamlanması 

gereken konular hakkında bir analiz çalışması yapılacak, etkin bir iç kontrol sisteminin 

kurulması ve çalıştırılması için Ajans bünyesinde mevcut harcama birimlerinin organizasyon 

yapısı ve görevleri gözden geçirilecektir. 

Ajans yönetimince, Mali Yönetim Yeterliği sürecine yönelik faaliyetlerin mevcut 

Ajans personeli eliyle sürdürülmesine karar verilmesi durumunda, ana kriterler kapsamında 

alt faaliyetlerin neler olacağına ilişkin planlama ve bu faaliyetlerin zamanlamasına ilişkin 

bilgilerin hazırlanması ve yönetilmesi amacıyla Ajansımız bünyesinde birimlerin uzman 

personelinden oluşan bir Mali Yönetim Yeterliği Hazırlama Grubu teşkil edilecek, grubun 

yapmış olduğu faaliyetlerin izlenmesi ve yönlendirilmesi noktasında birim başkanlarının 

katılımı ile bir İzlenme ve Yönlendirme Komisyonu teşekkül ettirilecektir. Bu komisyona 

Hukuk Müşaviri ile İç Denetçinin de imza yetkisi olmadan danışman ve izleyici üye olarak 

katılımı sağlanacaktır. 

Komisyon, 2011 yılı içerisinde yapılması gereken çalışmalar hakkında bir yol haritası 

hazırlayacak ve bu kapsamda Mali Yönetim Yeterliği ile ilgili başvuruyu yönlendiren tüm 

dokümanlar DPT Müsteşarlığından temin edilerek içeriği ve yapılması gerekenler hakkında 

koordinasyon ve bilgilendirme toplantıları yapılacaktır. 

Mali Yönetim Yeterliği başvurusu hususunda, belirli teknik ve idari kapasiteye 

ulaşmış bulunan uygun bir veya birkaç ajans, görevlendirilecek bir ekip tarafından ziyaret 

edilerek uygulamaların yerinde görülmesi ve değerlendirilmesi temin edilecektir. 

Ajans yönetimi tarafından Mali Yönetim Yeterliği sürecinin, bu konuda tecrübeli 

danışman bir firmadan yararlanılması yöntemi ile gerçekleştirilmesi halinde ise, sürecin 

personel tarafından da anlaşılması ve çalışmalara aktif katılım sağlanması için sürece yukarıda 

belirtilen hazırlama grubu ile komisyondan yeterli sayıda personelin dahil edilmesi 

sağlanacaktır. 
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Söz konusu kontrol sisteminin Ajansımız bünyesinde kurulması ile görev tanımları 

yazılı hale getirilecek, iş akış şemaları oluşturulacak, raporlama sistemi devreye girecek ve 

yönetimin sorumluluğu ilkesi hayata geçirilmiş olacaktır. Muhasebe ve izleme-değerlendirme 

sistemi etkin bir şekilde kullanılacaktır. Ayrıca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 

(KAYS)‟nin kullanılmaya başlanması ile harcamalar ve raporlamalar daha sağlıklı ve 

eşzamanlı yapılmaya başlanacaktır. Sözü edilen hazırlık çalışmalarından sonra Ajansımız 

2011 yılı içerisinde mali yeterlik için başvuru yapacaktır. 

Tablo 8. Mali Yeterlik Faaliyetleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini Maliyet 

(TL) 

Bölge Planında  

İlgili Olduğu Hedef 

İç Kontrol Sistemi 

Kurulması ve 

İşletilmesi 

Genel 

Sekreterlik 

01.06.2011 

– 

30.09.2011 

40.000 

(% 0,10) 
- 

Mali Yönetim 

Yeterliğinin 

alınması 

Genel 

Sekreterlik 
Sürekli 

40.000 

(%0,10) 
- 

TOPLAM   80.000  

                       

Ajans‟ta 5449 sayılı kanunun 25 inci maddesine göre İç Denetim yapmak üzere bir 

adet İç Denetçi görev yapmaktadır. İç Denetim faaliyetleri sistematik ve disiplinli olarak 

uluslararası standartlar ve kamu iç denetim standartlarına uygun olarak gerçekleştirilecek ve 

İç Denetçi, görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken kamu iç denetim 

standartlarına ve mesleki etik ilkelerine uygun hareket edecektir. 

İç Denetim faaliyetleri; genel olarak denetim yönetimi faaliyetleri, denetim 

faaliyetleri, danışmanlık faaliyetleri ve eğitim faaliyetlerinden oluşmaktadır. 

Denetim yönetimi faaliyetleri, iç denetim yönergesi, üç yıllık denetim planı ile yıllık iç 

denetim programı ve denetim rehberinin hazırlanması, yönetim kuruluna sunulacak altı aylık 

ve yönetim kurulu ile kalkınma kuruluna sunulacak yıllık iç denetim faaliyet raporlarının 

hazırlanması, denetim sonuçlarının izlenmesi ve bu kapsamdaki idari işlemleri kapsamaktadır. 

Denetim faaliyetlerinin yönetimi için 40 iş günü süre ayrılması planlanmaktadır. 

Ajansımız bünyesinde iç denetçi Şubat ayı ortasında yapılan personel alımı ile 

istihdam edilmiştir. Bu nedenle, 2011 yılında yapılacak faaliyetlere temel teşkil etmek üzere 
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öncelikle iç denetim yönergesi, denetim plan, programı ve denetim rehberi hazırlanacak ve 

yılın ikinci yarısında öncelikle Ajansın iç kontrol sistemi ile risk yönetimi sisteminin tesis 

edilmesi ile yönetim süreçlerinin geliştirilmesi ve mali yönetim yeterliği süreci ve 

gereklilikleri ile ilgili çalışmalara yardımcı olunmak üzere danışmanlık faaliyeti icra 

edilecektir. Sözü edilen sistemlerin oluşturulmasından sonra işletim ve izleme safhalarında, 

2012 yılı ve izleyen yıllarda denetim faaliyetleri planlanarak icra edilecektir.  

Ajans varlıklarının korunmasını, operasyonel faaliyetlerin etkinliğini ve verimliliğini, 

mali tabloların güvenilirliğini ve mevzuata uygunluğu sağlamayı amaç edinen iç kontrol 

sistemi, risk yönetimi ile yönetim süreçleri ve mali yeterlik başvurusu süreçlerini 

kapsamaktadır. Danışmanlık faaliyetleri için 60 iş günü süre ayrılması planlanmaktadır. 

Eğitim faaliyetleri, İç Denetçi tarafından alınacak ve verilecek eğitimleri 

kapsamaktadır. Eğitim faaliyetleri için 30 iş günü süre ayrılması planlanmaktadır. 

Tablo 9. İç Denetim Faaliyetleri 

 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini Maliyet 

(TL) 

Bölge Planında  

İlgili Olduğu Hedef 

İç Denetim İç Denetçi Sürekli 
15.000 TL 

(%0,04) 
- 

TOPLAM   15.000  

 

 

3.1.3. Taşınmaz ve Taşınır Mal ile Hizmet Temin Faaliyetleri 

Ajans merkez hizmet binası 2011 yılı Şubat ayında kullanıma geçmiştir. Merkez 

hizmet binasının son hakediş ödemesi Mart ayı içinde yapılmıştır. Ayrıca Çanakkale 

YDO‟nun hizmet vereceği binanın temini, tefrişi ve hizmete hazır hale getirilmesi 

planlanmaktadır. 
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Tablo 10. Hizmet Binası Temin Giderleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet (TL) 

Bölge Planında  

İlgili Olduğu 

Hedef 

Çanakkale YDO 

fiziksel mekanının 

temin ve tefrişi 

Yönetim Kurulu 

Genel Sekreterlik 
Sürekli 

1.000.000 

(% 2,60) 
- 

Ajans Merkez 

Binasının Hakediş 

Ödemeleri 

Yönetim Kurulu 

Genel Sekreterlik 

01.01.2011- 

31.03.2011 

600.000 

(%1,56) 
- 

TOPLAM   1.600.000  

 

Ajansın fiziki mekânları için tefriş malzemeleri, tüketim malzemeleri, ofis 

ekipmanları, donanım ve yazılım malzemeleri satın alma yoluyla temin edilecektir. Ajans 

binası ve YDO‟nun gerekli bakım ve onarımları yapılacaktır.  

 

Tablo 11. Demirbaş Ekipman, Tüketim Malzemeleri ve Benzer Giderler 

        

Çanakkale İl Özel İdaresi Merkez Binası‟nın üçüncü katı Çanakkale Yatırım Destek 

Ofisi olarak kiralanmıştır. Ayrıca Balıkesir‟de bulunan hizmet binasına yerleşinceye kadar 

merkezdeki hizmetlerin sunumu için ofis kiralanmıştır.    

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet (TL) 

Bölge 

Planında  

İlgili Olduğu 

Hedef 

Demirbaş ve Ofis 

Ekipmanı Temini 
Genel Sekreterlik 

01.02.2011- 

30.04.2011 

719.571,59 

(%1,87) 
- 

Tüketim 

Malzemeleri Temini 
Genel Sekreterlik Sürekli 

250.000 

(%0,65) 

 

- 

Gayrı Maddi Hak 

Alımları 
Genel Sekreterlik 

01.02.2011- 

30.04.2011 

100.000 

(%0,26) 

 

- 

Bakım ve Onarım 

Giderleri 
Genel Sekreterlik Sürekli 

50.000 

(%0,13) 
- 

TOPLAM   1.119.571,59  
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Ajansın faaliyet, karar ve işlemlerinin mevzuata, programlara, kurumsal amaç ve 

hedeflere uygunluğunun incelenmesi, iç kontrol sisteminin değerlendirilmesi, Müsteşarlıkça 

yapılacak performans değerlendirmelerinde dikkate alınacak bilgi, belgelerin toplanması ve 

bunların raporlanması amacıyla dış denetim yaptırılmaktadır. 2010 yılı dış denetimi 2011 yılı 

Mart ayı içerisinde hizmet alımı yoluyla yaptırılmış ve olumlu görüş alınmıştır. Ayrıca 

güvenlik, temizlik, ulaşım, müşavirlik, danışmanlık, bilgi ve iletişim teknolojileri altyapısını 

geliştirmek için gerekli olan hizmetler de hizmet alımı yoluyla sağlanacaktır.  Ajansın hizmet 

binaları ve ekipmanlarının sigortaları yaptırılacaktır. 

Ajans faaliyetlerini yürütürken bilgi sistemlerinden faydalanacaktır. Ajans desteklerine 

yapılacak tüm başvurular çevrimiçi sisteme taşınmıştır. Sisteme girilen veriler veri 

tabanlarımızda saklanmaktadır. Başvuranların bilgileri bu veri tabanı sayesinde aranabilecek, 

listelenebilecek ve güncellenebilecektir. Ajansa ait ağ, e-posta ve FTP sunucularını kendi 

bünyesinde barındırma amacıyla sunucu odası tahsis edilecektir. Ayrıca bağlı olduğu ağın ve 

ağdaki kurumsal bilgilerin yedeğinin tutulması maksadıyla yedekleme ünitesi kurulacaktır. 

Ajansın ağ trafiğini ve kurumsal bilgilerini dış etkenlerden koruma amacıyla güvenlik duvarı 

oluşturulacaktır. Sistemlerin gerekli bakım onarımları yapılacak ve gerektiğinde 

modernizasyonları gerçekleştirilecektir.   
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Tablo 12. Kira ve Hizmet Alımı Giderleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 

Tahmini 

Maliyet 

(TL) 

Bölge 

Planında  

İlgili Olduğu 

Hedef 

YDO ve Merkez için 

Fiziki Mekân Hizmeti 

Temini 

Yönetim Kurulu  

Genel 

Sekreterlik 

Sürekli 
50.000 

(%0,13) 
- 

Destek Hizmetleri Temini 

Yönetim Kurulu  

Genel 

Sekreterlik 

Sürekli 
400.000 

(%1,04) 
- 

Ulaşım Hizmetleri Temini 

Yönetim Kurulu  

Genel 

Sekreterlik 

Sürekli 
150.000 

(%0,39) 
- 

Denetim Hizmeti Temini 

 

Genel 

Sekreterlik 

01.03.2011-

31.03.2011 

15.000 

(%0,04) 
- 

Müşavirlik ve 

Danışmanlık Hizmetleri 

Temini 

 

Genel 

Sekreterlik 

Sürekli 50.000 

(%0,13) 
- 

Bilgi Teknolojileri 

Hizmetleri Temini 

 

Genel 

Sekreterlik 

Sürekli 50.000 

(%0,13) 
- 

Sigorta Hizmetleri Temini 
Genel 

Sekreterlik 

01.02.2011-

31.03.2011 
25.000 

(%0,07) 
- 

TOPLAM 

 
 740.000  

 

3.1.4. Temsil ve Tanıtma Faaliyetleri 

Ajansın görev ve faaliyetleri çerçevesinde ihtiyaç duyacağı temsil ve tanıtma ile 

kurumsal ilişkilerini geliştirmesi için gerekli olan tanıtım materyallerine ilişkin giderler bu 

kapsamda karşılanacaktır.  

Tablo 13. Temsil ve Tanıtma Giderleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet (TL) 

Bölge Planında  

İlgili Olduğu 

Hedef 

Temsil ve Tanıtma Giderleri Genel Sekreterlik Sürekli 
250.000 

(%0,65) 
- 

TOPLAM   250.000  
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3.2. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 

Ajans, iletişim ve tanıtım faaliyetleriyle hedef kitlelerin Ajansın faaliyet ve 

desteklerinden ve bölgenin sahip olduğu potansiyelden haberdar olabilmesini sağlayacak 

proaktif bir iletişim yönetimini amaçlamaktadır. 

Bu bağlamda   

 Ajansın bölgesel kalkınmadaki önemi hakkında bölgedeki hedef kitleleri 

bilgilendirmek ve farkındalık yaratmak, 

 Ajansın hedef kitleler nezdinde görünürlüğünü ve erişilebilirliğini artırmak, 

 Desteklerin verimli kullanılabilmesi amacıyla yüksek kalitede proje hazırlama 

potansiyeli taşıyan doğru hedef kitlelere ulaşabilmek, 

 Bölgenin iş ve yatırım imkânlarını etkin olarak tanıtarak yatırımcı çekmek, 

 Ajansın dijital mecralarda iletişim altyapısını kuvvetlendirerek paydaşlarla 

interaktif etkileşimi sağlamak öncelikli amaçlardır. 

 

Bu amaçlar doğrultusunda Mart ayında Ajansın iletişim stratejisi planlanmıştır. 

İletişim stratejisi doğrultusunda Ajansın politikalarının kamuoyu tarafından doğru algılanması 

sağlanacak, hedef kitlelerin talepleri ve tespit edilen ihtiyaçlarına göre sürekli, doğrudan ve 

kuşatıcı iletişim çalışmaları yapılacaktır. Oluşturulan iletişim stratejisiyle Ajans, periyodik 

basılı ve görsel araçlar, belirlenmiş kitle iletişim araçları ve internet tabanlı mecraları 

kullanarak hedef kitlelerine Ajansın çalışma esaslarına ve bölgesel kalkınma konularına 

uygun mesajlar iletecektir.  

Ajansın iletişim stratejisinin belirlenmesi sonrasında, profesyonel destekle iletişim 

araçları tasarlanacak ve araçların hedef kitlelerin niteliklerine göre uygulanması sağlanacaktır. 

Bu doğrultuda üç dönemden oluşan „İletişim Uygulama Planı‟ hayata geçirilecektir. Bu plana 

göre; 

 Mayıs, Haziran ve Temmuz aylarını kapsayan 3 aylık dönemde Ajansın 

İletişim Stratejisi “Farkındalık Yaratmak” üzerine kurgulanacak ve belirlenen 

iletişim araçlarında buna uygun mesajlar hedef kitlelere ulaştırılacaktır. 

 Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayan ikinci 3 aylık dönemde ise İletişim 

Stratejisi “Aktif Tanıtma” biçiminde yürütülecektir. Bu aşamada özellikle 
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dijital mecralarda Ajansın ve bölgenin tanıtımına yönelik uygulamalar hayata 

geçirilecektir. 

 Kasım ve Aralık dönemlerini kapsayan 2 aylık dönemde ise “Aktif Tanıtma” 

uygulamalarına devam edilecek ve İletişim Stratejilerinin 2012‟i ve 2013‟ü 

kapsayan yılları için uygulama planları oluşturulacaktır.  

 

Yapılacak çalışmalarda Ajans çalışanlarının aktif katılımlarıyla ortaya çıkan 

konseptler kullanılacaktır. Ayrıca süreli yayınlar ve basılı tanıtım malzemeleri üretilerek 

Ajansın kullanacağı araçların çeşitliliği artırılacaktır. 

İletişim çalışmalarının önemli bir bölümü internet temelli olacaktır. Bu doğrultuda, 

kurumsal internet sitesinin niteliği ve görselliği artırılacaktır. Ayrıca yatırımcıları çekmek 

amacıyla üç farklı internet sitesi kurulacaktır. Bu internet siteleri YDO‟nun görev ve 

sorumluluklarını yatırımcıya tanıtıcı bilgiler içerecektir. Ayrıca YDO‟nun yatırımcıya 

rehberlik yapacağı alanların tanıtımı, bölgenin yatırımcı açısından cazip yönlerinin ön plana 

çıkarılması, bölgedeki potansiyel yatırım alanlarının tanıtımı sağlanacaktır. Bölgede verilen 

destek ve teşviklerin konusunda bilgilendirici dokümanlar, başta tarım ve turizm gibi 

bölgedeki öncelikli sektörlere ilişkin hazırlanmış sektör raporları, potansiyel yatırımcıyı 

bölgeye çekmek ve yatırımcıları özendirmek amacıyla yapılan yatırımlara ilişkin haberler, 

yatırımcılar ve proje sahipleri arasında iletişimi sağlayacak internet tabanlı eşleştirme yazılımı 

bu sitelerin içeriğini oluşturacaktır. 

Ajans, iletişim planı doğrultusunda iletişim çalışmalarında kullanmak ve Ajansın 

bölgeye dair görsel arşivini zenginleştirmek amacıyla Eylül ayında bir fotoğraf yarışması 

düzenleyecektir. Ayrıca yabancı dillerde broşür ve tanıtım filmleri hazırlanacaktır. Bu 

çalışmaları yürütürken hedef kitlelerin iletişim bilgileri, faaliyet gösterdikleri alanlar ve 

benzeri bilgilerin kaydedildiği veri tabanı oluşturulacak ve bu veri tabanıyla ilgili hedef 

kitlelere, doğru zaman ve zeminlerde ulaşılmaya çalışılacaktır.  

Son olarak Ajans, belli periyodlarda hedef kitlelerin nitelikleri ve iletişim araçlarıyla 

ilişkilerini belirleyecektir. Bu çalışmalarla bölgesel aktörlerin Ajansı algılayışları tespit 

edilecek ve Ajansın bölgedeki bilinirliği üzerine yapılacak araştırma sonuçları analiz edilerek 

elde edilecek veriler doğrultusunda iletişim stratejileri güncellenecektir. 
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Tablo 14. İletişim ve Tanıtım Giderleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet (TL) 

Bölge 

Planında  İlgili 

Olduğu Hedef 

Yurtiçi Tanıtım 

Faaliyetleri 

Yönetim Kurulu 

Genel Sekreterlik 
Sürekli 

300.000 

(%0,78) 
- 

Yurtdışı Tanıtım 

Faaliyetleri 

Yönetim Kurulu 

Genel Sekterlik 

01.02.2011- 

31.03.2011 

300.000 

(%0,78) 
- 

TOPLAM  600.000  

 

3.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon 

Bölge planında gelişme eksenleri rekabet edebilirliğin artırılması, insan kaynaklarının 

geliştirilmesi ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması olarak belirlenmiştir. Buna uygun 

olarak 2010-2013 döneminde Ajansın yol haritası olacak stratejiler oluşturulmuştur. 2011 

yılında Ajansın faaliyetleri bu stratejilerin hayata geçirilmesine yönelik olacaktır.  

Bölge planında belirtildiği üzere Ajansın öncelikli amaçları arasında bölgenin rekabet 

gücünün artırılması ve sürdürülebilir kalkınmasının sağlanması bulunmaktadır. Yatırım ve iş 

ortamının geliştirilmesi, kurumlar arası koordinasyonun ön plana çıkarılması, iş gücünün 

niteliğinin yükseltilmesi, yenilikçilik kapasitesinin geliştirilmesi, çevreye duyarlılığın 

artırılmasını hedefleyen yatay politikalar ile sektörlerin rekabet gücünün artırılması gibi dikey 

politikaların oluşturulması amacıyla çalıştay ve seminerler düzenlenecektir. Öncü sektörler 

olarak belirlenen tarım ve turizmde çalıştaylar düzenlenecek, yenilenebilir enerji, turizm, 

tarım ve madencilik alanlarında sektör raporları hazırlanacaktır. Ayrıca bölgenin sosyo-

ekonomik yapısını inceleyen çalışmalar yapılacaktır. Bu faaliyetler bir sonraki bölge planını 

hazırlarken gerekli olan veri girdilerini sağlayacaktır. 

Bölge planının eksenlerinden birisi çevresel sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır. Bu 

amaca dönük olarak belirlenen hedeflerden biri, atık yönetimine ilişkin altyapı eksiklerinin 

giderilmesidir. Bu kapsamda katı atık yönetimindeki eksikliklerin giderilmesi, entegre katı 

atık yönetim sistemine geçilmesi ve dünya üzerindeki iyi örneklerin bölgede 

uygulanabilirliğinin araştırılması bölge planında hedeflenmiştir. Özellikle Balıkesir ilinde 

düzenli depolama tesisi konusunda önemli eksiklikler bulunmaktadır. Bölgede uygulanacak 
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entegre katı atık yönetim sistemleriyle sürdürülebilir kalkınmanın çevresel, ekonomik ve 

sosyal hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlanacaktır. Dünya üzerindeki katı atık yönetiminde  

iyi örneklerden biri olan Brescia (İtalya) katı atık depolama tesisine yerinde görme amacıyla 

çalışma ziyareti düzenlenecektir. 

Bölge planında GZFT analizinde de ele alındığı gibi ulusal ve uluslararası rekabetin en 

önemli gereklerinden olan kümelenme konusunda henüz hiçbir çalışmanın yapılmamış olması 

bölgenin zayıflıklarından biridir. 2011 yılı içinde kümelenmeye dönük çalışmalarda öncelikle 

kamu sektörü, üniversiteler, STK‟lar ve iş dünyasından katılımla bir kümelenme komitesi 

oluşturulacaktır. 2012 yılında ilgili kurumlardan bölge ekonomisiyle ilgili istatistiki veriler 

elde edilecek, verilerin analizi neticesinde öne çıkan sektörler belirlenecek, bu çalışmaların 

devamı niteliğinde saha araştırmaları yapılacak ve kümelenme stratejileri geliştirilecektir. 

Bölgenin ulusal ve uluslararası hibe destek mekanizmalarından, ihracat ve yatırım 

destekleri gibi diğer devlet desteklerinden daha aktif faydalanması amacıyla eğitim verme, 

program ve proje hazırlanmasına katkıda bulunma, geçici uzman personel görevlendirme, 

danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve 

kapasite geliştirici faaliyetler konularında teknik destek verilecektir.  

Tablo 15. Araştırma ve Geliştirme Giderleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 

Tahmini 

Maliyet 

(TL) 

Bölge 

Planında  İlgili 

Olduğu Hedef 

Bölgesel Gelişmeyi 

İnceleyen Araştırma ve 

Geliştirme Faaliyetleri 

 

Yönetim Kurulu 

Genel Sekreterlik 

 

01.05.2011 

31.10.2011 

300.000 

(%0,78) 

 

1.6,1.8 

TOPLAM 

 
 300.000  

 

3.4. Proje ve Faaliyet Destekleme 

 20 Aralık 2010 tarihinde çıkılan İktisadi Kalkınma Mali Destek proje teklif çağrısı 

kapsamında 2011 yılı içerisinde başarılı proje sahipleriyle sözleşmeler imzalanacak ve 

11.850.428,41 TL tutarında kaynak kullandırılacaktır. Ayrıca projelerin izleme, 

değerlendirme ve performans ölçümleri yapılacaktır.  
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Bölge planında kadın istihdamının ve girişimciliğinin artırılması, engellilerin 

toplumsal hayata entegrasyonu, dezavantajlı gruplara yönelik sosyal içerme politikalarının 

uygulanması (hedef 2.2) ve bölgenin öncelikli sektörlerine yönelik ara eleman yetiştirilmesi 

(hedef 2.1) gibi alanlarda ilerlemeler kaydedilmesi gerektiği belirlenmiştir. Ajansın bu amaca 

dönük olarak Eylül-Ekim-Kasım aylarını içine alan üç aylık dönemde 4,2 milyon TL bütçeli 

Sosyal Kalkınma mali destek proje teklif çağrısına çıkması planlanmaktadır. 

Bölge planında girişimcilik kültürünün gelişmemiş olması, Ar-Ge, yenilikçilik, 

markalaşma ve dış ticaret bilincinin eksikliği, işletmelerin kurumsal kapasitelerinin düşüklüğü 

gibi zayıflıklar tespit edilmiştir. Bu zayıflıkların giderilmesine yönelik sınai ve ticari 

işletmelerin kurumsal yapılarının geliştirilmesi (hedef 1.4), Ar-Ge, yenilikçilik ve marka 

bilincinin geliştirilmesi (hedef 1.6) ve dış ticaretin geliştirilmesi (hedef 1.7) hedefleri 

belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleştirilmesi doğrultusunda Eylül-Ekim-Kasım aylarını 

içine alan üç aylık dönemde 11 milyon TL bütçeli İşletmelerin Rekabet Gücünün ve Dış 

Ticaret Kapasitesinin Artırılması mali destek programı proje teklif çağrısına çıkılacaktır.  

  Bölge planında bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine 

dönük İş Geliştirme Merkezi ve Teknopark gibi kuruluşların kurulması için fizibilite benzeri 

ön çalışmaların yapılması, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından kritik öneme sahip 

diğer araştırma ve planlama çalışmalarının hazırlanması gerektiği belirtilmiştir. Bu çalışmalar 

için 400.000 TL bütçeli doğrudan faaliyet desteği sağlanması planlanmaktadır. 

 Bölge planında belirtildiği üzere bölgedeki kurumların önemli sorunlarından birisi 

kurumsal kapasitelerinin yetersiz olmasıdır. Yerel aktörlere bölgesel kalkınmaya katkıda 

bulunabilecek çalışmaları için eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, 

geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası 

ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici konularda Ajans tarafından yılın 

ikinci çeyreğinden itibaren teknik destek verilmesi planlanmaktadır. Bu destek için 

418.227,04 TL bütçe belirlenmiştir. 
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Tablo 16. Proje ve Faaliyet Destekleme Giderleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini Maliyet 

(TL) 

Bölge Planında 

İlgili Olduğu 

Hedef 

Mali Destek Programı 

Yönetim Kurulu 

Genel Sekreterlik 

 

01.04.2011- 

30.09.2011 

15.200.000,00 

(%39,56) 

1.1,1.2,1.4,1.6,1.7, 

2.1,2.2,2.3 

Doğrudan Faaliyet 

Desteği 

Yönetim Kurulu 

Genel sekreterlik 
 

400.000,00 

(%1,04) 
- 

Teknik Destek 

Programı 

Yönetim Kurulu 

Genel sekreterlik 

01.05.2011- 

30.11.2011 

418.227,04 

(%1,09) 
- 

Ön Hazırlık 

Faaliyetleri 

 

Genel Sekreterlik 

01.01.2011- 

30.06.2011 

 

714.000,00 

(%1,86) 

 

- 

TOPLAM 

 
 16.732.227,04  

 

3.5. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri 

Ajans YDO‟ları bölgenin sunduğu yatırım olanaklarının tanıtımını yapmak ve bölgeye 

yönelen yatırımcılara destek vermek üzere ulusal ve yerel düzeyde ilgili tüm paydaşlarla ve 

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği içerisinde hareket edecektir. 

Yatırımların artırılması ve ortaklıkların geliştirilmesi için uluslararası yatırım tanıtım 

ajanslarıyla iletişim içerisinde bulunmak önem arz etmektedir.  

Ajansın ve bölgenin tanıtımı amacıyla bölgenin öncelikli sektörleri olan tarım ve 

turizmde ulusal ve uluslararası fuarlara katılım sağlanacaktır. Bölgeye yatırımcı çekmek için 

bölgenin yatırım olanaklarını ve hedef pazarlarla uyumlu olarak bölgenin ürünlerini tanıtan 

çok dilli materyaller hazırlanacaktır. Yurtiçindeki diplomatik misyonlarla ve ticaret 

müsteşarlıklarımızla bölgenin potansiyelini tanıtmak ve ticari ilişkileri geliştirmek üzere 

iletişime geçilecektir. Yatırımcı çekmek için yapılacak tanıtımlarda bölge planında öngörülen 

vizyon doğrultusunda çevreye duyarlı üretim yapan işletmeler hedeflenecektir. Yatırımcıları 

ve proje sahipleri arasında iletişimi sağlayacak internet tabanlı bir eşleştirme yazılımı devreye 

sokulacaktır. 

Bölgenin hangi alanında hangi sektörlerin gelişebileceğine ve yeni yatırımlar 

yapılabileceğine dair yatırımcıların saha seçimini kolaylaştıracak çalışmaların yapılması 

sağlanacaktır. Arazi satın almak veya kiralamak isteyen yatırımcıları doğru ve kısa zamanda 

yönlendirmek amacıyla ilçelerden hangi alanda hangi yatırımların yapılabileceğini belirten 
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mekânsal veriler talep edilecek ve bir bütün halinde yatırımcıya cevap vermeye yönelik olarak 

hazırlanması sağlanacaktır.  

3.6. İzleme ve Değerlendirme 

 Bölgenin ihracat kapasitesinin artırılması, girişimcilik, AR-GE, yenilikçilik, 

markalaşma, sertifikasyon ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması gibi alanlarda 6 adet 

eğitim toplantısı ve 3 adet seminer, konferans, çalıştay yapılacaktır. Yapılacak bu 

seminerlerde en az 10 kurum ile işbirliği yapılması öngörülmektedir. 

 Yıl içerisinde bölgeyi daha iyi tanımak ve Ajansı tanıtmak amacıyla bölgedeki kurum,  

işletme ve STK‟lara 60 ziyaret yapılması planlanmaktadır. Ayrıca diğer kalkınma ajanslarıyla 

tecrübe paylaşımı kapsamında 4 ziyaret yapılması düşünülmektedir. Önemli görülen ulusal ve 

bölgesel düzeydeki sempozyum ve çalıştaylara 25 katılım gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Kurumsal gelişimi ve personelin niteliğini artırmaya yönelik personel başına ortalama 20 gün 

olmak üzere iletişim, motivasyon, moderasyon teknikleri, halkla ilişkiler, liderlik, mali 

tablolar analizi ve muhasebe, iç denetim, iç kontrol gibi konularda eğitimler alınacaktır.  

 Ajansın iletişim stratejisiyle uyumlu olarak başta İngilizce olmak üzere hedef 

pazarlara dönük en az 3 dilde tanıtım broşürü hazırlanacaktır. Bölgedeki tarım, yenilenebilir 

enerji, madencilik ve turizmdeki mevcut durumu ve fırsatları analiz eden 4 sektör raporu 

hazırlanacaktır. Ayrıca yurtiçindeki en az 3 diplomatik misyonla bağlantıya geçilmesi ve bu 

misyon görevlilerine bölgenin tanıtımının yapılması ve bölgeye yatırımcı yönlendirmeleri 

amacıyla ziyaret yapmaları sağlanacaktır. Hedef pazar olarak belirlenen ülkelerdeki dış ticaret 

müsteşarlıklarımız ve diplomatik misyonlarımızla 3 bağlantı kurulması planlanmaktadır. 

Yatırımcılara sunulmak üzere bölgedeki iş ve yatırım ortamı hakkında bilgi veren ve sektörel 

analizleri içeren 7 adet yayın hazırlanacaktır.  Ayrıca tanıtım stratejisi kapsamında belirlenen 

3 internet sitesi kurulacaktır.  

 Ajansların en önemli görevlerinden biri olan aktörler arasında işbirliğinin ve yönetişim 

anlayışının geliştirilmesi için en az yüzde 75 katılımla iki kalkınma kurulu toplantısı ve 12 

yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ajansın bölgede sahiplenilmesi 

amacıyla yerel katkı payları tahsil oranının en az % 40‟a çıkarılması hedeflenmektedir. 

Ajansın mali destek çağrıları boyunca toplam 30 adet Proje Döngüsü Yönetimi eğitimi 

ile en az 1800 kişinin bu eğitimi alması sağlanacaktır. Ayrıca bölgedeki ulusal ve uluslararası 
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fonlardan faydalanma oranlarının artırılması amacıyla en az 20 programın tanıtımı 

yapılacaktır. 

Tablo 17. Performans Göstergeleri 

Gösterge Miktar 

Eğitim toplantısı 6 adet 

Proje Döngüsü Yönetimi eğitim toplantısı 30 adet 

Seminer, konferans, çalıştay 3 adet 

İş ve yatırım ortamı hakkında bilgi veren yayınlar ve sektör raporları 7 adet 

Seminerlerde işbirliği yapılacak kurum 10 adet 

Kurum,  işletme ve STK‟lara araştırma ve tanıtma amaçlı ziyaret 60 adet 

Diğer kalkınma ajanslarıyla tecrübe paylaşımı amaçlı ziyaret 4 adet 

Ulusal ve bölgesel düzeydeki sempozyum ve çalıştaylara katılım 25 adet 

Personelin aldığı ortalama eğitim günü sayısı 20 gün 

Tanıtım amaçlı ulusal ve uluslararası fuarlara katılım 5 adet 

Yabancı dilde hazırlanan broşür adedi  5 adet 

Diplomatik misyonlarla irtibat 3 adet 

Kalkınma Kurulunun toplanma sayısı  2 adet 

Kalkınma Kurulu toplantılarına katılım oranı % 75 

Yönetim Kurulu Toplantı sayısı 12 adet 

Yönetim Kurulu toplantılarına katılım oranı % 75 

Bölgede tanıtımı yapılan ulusal ve uluslararası programlar 20 adet 

Yerel katkı paylarının tahsilat oranı % 40 

Ajansın tanıtımının yapıldığı toplantı sayısı 10 adet 

Yazılı ve görsel basın aracılığıyla yapılan tanıtım sayısı 4 adet 

İnternet üzerinden gerçekleştirilen tanıtımlarda kullanılan yabancı dil 

seçeneklerinin sayısı 
1 adet 

|Projelerin gerçekleşen tamamlanma zamanları  ‐ Projelerin planlanan 

tamamlanma zamanları| (ortalama)  
<= 30 gün 

Teknik destek başvurularının değerlendirme zamanları 
İki aylık dönemlerin 

sonunda, 10 gün içinde 

Yararlanıcıların teknik desteklere dair öznel değerlendirme notu 
Katılımcıların %75'inden, 4 

üzerinden en az 3 alınması 

|Teknik desteklerin tamamlanma zamanları (a) ‐ Teknik desteklerin 

planlanan tamamlanma zamanları (b)| (ortalama) 
< 10 gün 

Değerlendirme Komitesi başarılı‐başarısız durumunu değiştirdiği proje 

sayısı (a) / Bağımsız Değerlendirici değerlendirmesinde başarılı bulunan 

proje sayısı (b) 

<% 10 

Yönetim Kurulu değerlendirmesinde başarılıdan başarısız durumuna 

değiştirilen proje sayısı (a) / Değerlendirme Komitesi değerlendirmesinde 

başarılı bulunan proje sayısı (b) 

<%5 

Çağrı bütçesinin sözleşmeye bağlanma oranı: 

Sözleşmeye bağlanan toplam destek tutarı (a) / Teklif çağrısı bütçesi (b) 
>= %95 
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Gösterge Miktar 

Proje başına gerçekleştirilen izleme ziyareti sayısı 3 

Yararlanıcıların proje hazırlama eğitimlerine dair öznel değerlendirme 

notu 

Katılımcıların %75'inden, 4 

üzerinden en az 3 alınmış 

olmalı 

Proje Teklif Çağrısı ilanının gerçekleştirildiği tarih 
Çalışma Programında 

planlanan üç aylık dönem 

Proje Hazırlama Eğitimlerine katılan kişi sayısı 1800 kişi 

Başlangıç ve bilgilendirme toplantılarına katılan katılımcılar içerisinde 

PTÇ başvurusu yapanların oranı 
% 10 

Proje hazırlama eğitimlerine katılan katılımcılar içerisinde PTÇ başvurusu 

yapanların oranı 
% 30 

Ajans tanıtım ve iletişim stratejisi Var / Yok 

Ajans bilgi işlem stratejisi Var / Yok 

 

Ajans tarafından desteklenecek proje ve faaliyetlerin mali ve fiziki gerçekleşmeleri, 

performansları, riskleri, sorun ve ihtiyaçları zamanında tespit edilecek ve gerekli tedbirleri 

almak amacıyla izleme faaliyetleri yapılacaktır. İzleme faaliyetleri; ön izleme ziyaretleri, ilk 

izleme ziyaretleri ve düzenli izleme ziyaretleri yöntemleri ile gerçekleştirilecektir. Sözleşme 

öncesinde gerçekleştirilen ön izlemeler dışında, ilk izleme ziyaretiyle birlikte en az üç izleme 

ziyareti gerçekleştirilecektir. Bu ziyaretler, yararlanıcılar ile Ajans arasındaki iletişimi 

güçlendirmenin yanı sıra yararlanıcıların uygulama sürecindeki sorumluluklarının zamanında 

yerine getirilmesine katkı sağlayacaktır.  

Yapılan ziyaretler sonucunda raporlar oluşturulacak, oluşturulan raporlar 

değerlendirilerek projelerin performansı izlenecektir. Bu ziyaretler için bir izleme ziyaretleri 

takvimi hazırlanacaktır. Değerlendirmeler sonucunda projenin gidişatında ortaya çıkabilecek 

aksaklıkların tespiti halinde gerekli öneriler yararlanıcıya bildirilecek, lüzum görülürse erken 

uyarı ve usulsüzlük raporları hazırlanacaktır. 

2011 Yılı içinde Ajans tarafından Doğrudan Faaliyet Desteği, Teknik Destek ve Mali 

Destek kapsamındaki projelerin izlemeleri yapılacaktır. Bu projelerin izlemesinde İzleme 

Değerlendirme ve Raporlama Birimi aktif rol oynayacaktır. Ajans, izleme değerlendirme 

hizmetleri için hizmet alım yoluna gidebilecektir. 

İzleme faaliyetleri neticesinde raporlar oluşturulacaktır. Ajans, bu faaliyetlerini DPT 

koordinasyonunda hazırlanan Destek Yönetim Kılavuzu, Proje Uygulama ve Satın Alma 

Rehberleri ile İzleme Bilgi Sistemi‟nde belirlenen esas ve usullere göre gerçekleştirecektir. 
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Ajans uzmanları tarafından İlk İzleme Ziyareti Raporu, Düzenli/Anlık İzleme Ziyareti 

Raporu, Erken Uyarı Raporu (gerekirse), Usulsüzlük Raporu (gerekirse), Proje Kapanış 

Raporu, Program İlerleme Raporu,  Program Kapanış Raporu düzenlenecektir. 

İzleme faaliyetleri kapsamında, sözleşmenin imzalanmasından sonra yararlanıcıların 

izleyeceği yolu ve uyması gereken kuralları belirten rehberler hazırlanacaktır. Bu rehberler; 

“Görünürlük Rehberi”, “Satın Alma Rehberi” ve “Proje Uygulama Rehberi” dir.  

Sözleşme imzalamaya hak kazanmış proje sahiplerine yönelik proje uygulama 

süreçlerinin anlatıldığı eğitim programları düzenlenecektir. Bu eğitimler için Başlangıç 

Toplantıları düzenlenecektir. Görünürlük Eğitimi, İhale Dosyası Hazırlama Eğitimi, İzleme 

Eğitimi, Satın Alma Eğitimi, Sözleşme Yönetimi Eğitimleri düzenlenecektir. Bu eğitimler, 

yararlanıcılara proje faaliyeti sürecinde yardımcı olacaktır.  

Proje kapsamındaki yararlanıcılara toplam mali destek bütçesinin teklif çağrısında 

belirtilen miktarı ön ödeme olarak havale edilecektir. Yapılacak ön ödeme dışındaki tüm 

ödemeler ödeme talebine bağlı olarak gerçekleştirilecektir. İDRB, yararlanıcıların ödeme 

taleplerini değerlendirecek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında 

yapılabilmesi için Destek Hizmetleri Muhasebe Birimine görüş bildirecektir. Başarılı olarak 

tamamlanma aşamasına gelen projelere yapılan son ödemelerin akabinde projelerin kapanışı 

gerçekleştirilecektir. 

Tablo 18. İzleme Değerlendirme Giderleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet (TL) 

Bölge Planında  

İlgili Olduğu 

Hedef 

İzleme Değerlendirme 

Faaliyetleri 
Genel Sekreterlik 

01.04.2011-

31.12.2011 

200.000 

(%0,52) 

 

- 

TOPLAM 

 
  200.000  

 

3.7. Gelecek İki Yıl İçin Öngörüler 

2012 ve 2013 yıllarında mali ve teknik destek sağlanacak proje ve faaliyetlerin seçim, 

izleme ve değerlendirme süreçlerinde 2010 yılında hazırlanan Bölge Planı referans 

alınacaktır. Proje üretme kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak gelecek iki yılda da 

potansiyel yararlanıcı kitlenin eğitimi çalışmalarına devam edilecektir. Bölge Planında 
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belirlenen öncelikler doğrultusunda ilgili kurumlarla işbirliği yapılarak bölgedeki eğitim 

faaliyetlerine devam edilecektir. Ajans personelinin hem kurum içi hem temel eğitim 

faaliyetleri ve çalışma ziyaretleri Ajansın ve bölgenin gereklilikleri doğrultusunda 

sürdürülecektir. 

Ajansın 2014-2020 yıllarındaki çalışmalarına temel teşkil edecek olan bölge planı 

çalışmaları devam edecektir. Ayrıca ilk aşaması 2011 yılı içinde yapılması planlanan 

kümelenme konusunda sonraki aşamalar 2012 ve 2013 yılları içinde gerçekleştirilecektir. 

2012 ve 2013 yıllarında sektör raporları hazırlanmasına devam edilecektir. 

Ajansın 2012 yılında sağlayacağı mali ve teknik destek miktarı toplamının 20 milyon 

TL olacağı tahmin edilmektedir. Bu bütçenin 5 milyon TL‟si bölge planında belirlenen 

hedeflerden biri olan OSB‟lerin etkinliklerinin artırılması (hedef 1.8) ve atık yönetimine 

ilişkin altyapı eksikliklerinin giderilmesine (hedef 3.1) dönük Küçük Ölçekli Altyapı proje 

teklif çağrısına ayrılması planlanmaktadır. Ayrıca 2012 yılında desteklenmesi düşünülen 

güdümlü projelerin bu kaynaktan finanse edilmesi planlanmaktadır. 2012 yılında 750.000 TL 

tutarında teknik destek ve 500.000 TL tutarında doğrudan faaliyet desteği verilmesi 

planlanmaktadır. 2012 yılının bir başka önceliği de bölge işletmelerinin kurumsal yapılarının 

geliştirilmesi (hedef 1.4), Ar-Ge, yenilikçilik ve marka bilincinin geliştirilmesi (hedef 1.6) ve 

dış ticaret kapasitelerinin geliştirilmesidir (hedef 1.7). Bu doğrultuda 13,75 milyon TL bütçeli 

mali destek programı proje teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır. 

Ajansın 2013 yılı mali ve teknik destekleri toplamının 22 milyon TL civarında 

gerçekleşeceği tahmin edilmektedir. Bu miktarın 7 milyon TL‟lik kısmının yenilenebilir enerji 

kaynaklarının kullanımının yaygınlaştırılması (hedef 3.3), enerji verimliliğinin artırılması 

(hedef 3.4) ve doğal risk faktörlerine karşı hazırlıklı olunması (hedef 3.5) hedeflerinin 

gerçekleştirilmesine yönelik mali destek proje teklif çağrısına tahsisi planlanmaktadır. İnsan 

kaynaklarının bölgenin önceliklerine paralel kanallara yönlendirilmesi (hedef 2.1), 

toplumsallaşmanın ve sosyal dayanışmanın geliştirilmesi (hedef 2.2) ile eğitim ve sağlık 

hizmetlerinin kalitesinin yükseltilmesi (hedef 2.3) hedeflerine yönelik 4 milyon TL bütçeli 

Sosyal Kalkınma mali destek programı proje teklif çağrısına çıkılması planlanmaktadır. Bölge 

planında öncelikli sektörler olarak belirlenen tarım ve turizm alanlarında ilerleme 

kaydedilmesi için 5 milyon TL bütçeli tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi mali destek 

programı ve 5 milyon TL bütçeli turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması ve turizmde 

faaliyet çeşitliliğinin sağlanması mali destek programına çıkılması planlanmaktadır. Ayrıca 
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bölgedeki kurumlara 500.000 TL doğrudan faaliyet desteği ile 500.000 TL teknik destek 

sağlanması planlanmaktadır. 

Ajans tarafından sağlanan proje ve faaliyet desteklerinin izlemesi ve 

değerlendirilmesine yönelik izleme ve değerlendirme altyapısı ve kapasitesini geliştirilecektir. 

Ayrıca etkin bir iç kontrol sistemi oluşturularak personelin ve kurumun performansının üst 

düzeye çıkarılması sağlanacaktır. 

  Ajans 2012 ve 2013 yıllarında bölgeye yatırımcı çekmek, Ajansın ve bölgenin hem 

ulusal hem de uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak üzere aktif bir tanıtım stratejisi 

izleyecektir. Bu kapsamda yürütülecek tanıtım faaliyetleri ve yöntemleri çeşitlendirilecektir. 

 Ajans YDO‟ları yeni kurulmuş birimler olması nedeniyle 2013 Yılı sonuna kadar 

bölge aktörlerini tanımayı hedeflemektedir. Bununla birlikte, Ajansın ulusal ve uluslararası 

alanda nasıl bir tanıtım ve yatırım stratejisi ile hareket etmesi gerektiği ortaya koyulacaktır. 
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EKLER 

Ek 1: Gantt Şeması 

 

 

 

 

 

YK GS 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

PERSONEL ALIMI PERSONEL ALIMI ● ● 01.02.2011-01.03.2011 ● ●

MALİ YETERLİK MALİ YETERLİK ● ● 01.07.2011-30.07.2011 ●
DEMİRBAŞ VE OFİS EKİPMANI 

TEMİNİ ● 01.02.2011-30.04.2011 ● ● ●
SARF MALZEMELERİ TEMİNİ ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
GAYRİ MADDİ HAK ALIMLARI ● 01.02.2011-30.04.2011 ● ● ●
YDO İÇİN FİZİKİ MEKAN HİZMETİ 

TEMİNİ ● ● 01.01.2011-31.08.2011 ● ● ● ● ● ● ● ●
DESTEK HİZMETLERİ TEMİNİ ● ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
ULAŞIM HİZMETLERİ TEMİNİ ● ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
DENETİM HİZMETİ TEMİNİ ● 01.03.2011-31.03.2011 ●
MÜŞAVİRLİK VE DANIŞMANLIK 

HİZMETLERİ TEMİNİ ● 01.01.2011-28.02.2011 ● ●
BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 

HİZMETLERİ TEMİNİ ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
SİGORTA HİZMETLERİ TEMİNİ ● 01.04.2011-31.05.2011 ● ●
TEMSİL VE TANITIM GİDERLERİ ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
YURT İÇİ TANITIM FAALİYETLERİ ● ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
YURT DIŞI TANITIM 

FAALİYETLERİ ● ● 01.02.2011-31.03.2011 ● ●
HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
TEMEL EĞİTİM FAALİYETLERİ ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
BÖLGESEL GELİŞMEYİ 

İNCELEYEN ARAŞTIRMALAR ● ● 01.05.2011-31.10.2011 ● ● ● ● ● ●
KOORDİNASYON FAALİYETLERİ ● 01.01.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
MALİ DESTEK PROGRAMI ● ● 01.09.2011-30.11.2011 ● ● ●
TEKNİK DESTEK PROGRAMI ● ● 01.05.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ●
DOĞRUDAN FAALİYET DESTEK 

PROGRAMI ● ● 01.01.2011-31.12.2011

ÖN HAZIRLIK FAALİYETLERİ ●  01.07.2011-31.08.2011 ● ●
İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

FAALİYETLERİ ● 01.04.2011-31.12.2011 ● ● ● ● ● ● ● ● ●

PROJE DESTEK 

FAALİYETLERİ

SORUMLU BİRİM
FAALİYET

PLANLAMA 

PROGRAMLAMA 

VE KOORDİNASYON 

FAALİYETLERİ

TEMSİL VE TANITIM 

FAALİYETLERİ

EĞİTİM 

FAALİYETLERİ

PLANLAMA VE 

PROGRAMLAMA 

FAALİYETLERİ

TAŞINIR MAL TEMİNİ

HİZMET TEMİNİ 

FAALİYETLERİ

PROJE VE 

FAALİYET 

DESTEKLEME 

FAALİYETLERİ

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET PROGRAMI
1 2 3 4

ANA FAALİYET
GENEL FAALİYET 

ALANLARI
ZAMAN ARALIĞI

A) KURUMSAL 

GELİŞİM VE 

YÖNETİM 

FAALİYETLERİ
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Ek 2: 2010 Yılı Özet Faaliyet Tablosu 

Faaliyetler 
Tahmini 

Miktarı (TL) 
Bütçe Oranı 

KURUMSAL GELİŞİM VE YÖNETİM FAALİYETLERİ 6.690.147 
97,5 

Kurumsal Kimlik Çalışmaları 5.000 
0,07 

Uzman ve Destek Personel Alımı 3.918 
0,06 

Personel Giderleri 499.313 
7,3 

Ajansın yeni binası için yer seçimi ve inşası 5.510.620 
80,3 

Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit 

ve Temini 
230.000 

3,4 

Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Temini 200.066 
2,9 

Ajansın Mevcut Binası ve YDO’nun Hizmet Giderleri 10.800 
0,16 

Tanıtım Faaliyetleri 148.591 
2,16 

Temsil ve Tanıtım 26.047 
0,38 

Personel Eğitimi 5.792 
0,08 

Bütçe ve Muhasebe Sisteminin Kurulması 5.000 
0,07 

Yurtiçi - Yurtdışı Görevlendirmeler ve Eğitim 45.000 
0,66 

PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON 174.197 
2,54 

TOPLAM 6.863.778 
100 

 

 

 

 

 

 

 


