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Güney Marmara Kalkınma Ajansı, “Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın bilgi, düşünce ve koordinasyon
merkezi olmak” vizyonu doğrultusunda faaliyetlerine devam
etmektedir. 2011 yılı içinde İç Kontrol Sistemi altyapısını tamamlayarak kuruluş yapılanmasını gerçekleştiren T.C. Güney Marmara
Kalkınma Ajansı; personel alımları ile birlikte yeni uzman kadrosu
dahilinde örnek teşkil edecek çalışmalarına hız vermiştir.
2011 yılı içinde GMKA Hizmet Binamızın açılışı 12 Mayıs
2011’de Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından
gerçekleştirilmiştir. Ajansımız, Sayın Başbakanımız tarafından
“…böyle modern bir bölge Ajansı’na sahip olmak kalkınma hamlemizin güzel bir işareti oldu” şeklinde ifade edildiği gibi bölgesel
kalkınma yolunda işbirliği ve güçbirliğinin artırılması noktasında
yol gösterici olmaya devam etmektedir.
Ulusal Kalkınma Planı ve programlarında yer alan ilke ve
politikalarla uyumlu olarak bölgesel gelişmeyi hızlandırmak,
kalkınmanın sürekliliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi
gelişmişlik farklarını azaltmak amacı ile bölgemizi ilgilendiren
konularda araştırmalar, incelemeler ve değerlendirmeler yapmaya ve ulusal ve uluslararası Kalkınma Ajansları ile bağlantılar
kurmaya devam etmektedir. Bu kapsamda Sektör Raporları
hazırlıkları başlatılmış, Kümelenme konusunda belirlenen yol
haritası eşliğinde çalışma grubu oluşturulmuş, Kalkınma Stratejisi oluşturulması amacıyla Gökçeada ve Bozcaada mercek altına
alınmıştır.
2010-2013 Güney Marmara Bölge Planı kapsamında belirlenen gelişme eksenleri doğrutusunda çıkılan 2010 yılı İktisadi
Kalkınma Mali Destek Programı’nda destek almaya hak kazanan
projeler 2011 yılı içinde yürütülmeye ve bölgemize sağlanan
önemli katkılar gözle görülmeye başlanmıştır. Bu projelerden
bazı örneklerin bulunduğu Güney Marmara Kalkınma Ajansı
Tanıtım Filmimiz Ajansımızın internet sitesinde yayımlanmıştır.
2011 yılı içinde Ajansımız tarafından çıkılan İhracat ve Yenilikçilik
Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
ile birlikte Bölgemize 15.200.000TL’lik hibe kaynağı sağlanmış
olup Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları da
2011 Yılı içinde kalkınmanın ivmesini artırmak adına Ajansımız
tarafından yürütülen faaliyetler arasında yer almıştır.
2011 yılında önemli görevler üstlenip bu görevleri başarıyla
yerine getiren Güney Marmara Kalkınma Ajansı, önümüzdeki
süreç içinde çalışmalarını aynı hızla, “Bölgenin bilgi, düşünce ve
koordinasyon merkezi olma” yolunda katılımcı bir anlayışla devam
ettirecektir.
Çalışmalarından dolayı GMKA Yönetim Kurulu üyelerini,
Kalkınma Kurulu Başkanı ve üyelerini, Genel Sekreter ve ekibini
tebrik eder, Ajansımızın başarılarının devamını dilerim.
Yılmaz ARSLAN
Balıkesir Valisi
(GMKA Yönetim Kurulu Başkanı)
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1.

GENEL BİLGİLER
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 25/07/2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.
Ajans, kuruluş kanununda da belirtildiği üzere;
Yerel-bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi şekilde değerlendirip
planlayabilecek;
Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla harekete geçirebilecek ve bunları ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer değer haline dönüştürebilecek;
Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimciler olmak üzere
bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek;
Yenilikçi bir anlayışla rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması,
Etkin izleme ve değerlendirme işlevleri ile kalkınma planları,
Bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasitesini geliştirecek;
Hem ulusal hem de bölgesel-yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekonomik ve sosyal
göstergelerin iyileştirilmesine,
Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve
istikrarına olumlu katkılar sağlayacak şekilde tasarlanmış ve kamu-özel sektör anlayışına uygun bir yapıda
kurulmuştur.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, faaliyetlerini kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde
katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık,
sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
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1.1.

MİSYON ve VİZYON

Misyonumuz
“Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü
kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin
potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek”

Vizyonumuz
“Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek
noktası olmak. “
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1.2.

YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR
Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 5449 sayılı Kanun ile belirlenmiştir. Bu Kanun’un beşinci maddesinde tanımlanan görev ve yetkileri şunlardır:
Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; ve bu kapsamda
desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na
bildirmek,
Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştirilmesine
katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,
Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları
açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek,
Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek,
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 gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü
artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını
yapmak veya yaptırmak,
Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri
ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine
etmek,
Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili
kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek,
Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını yapmak ve
bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,
Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi
oluşturmak.
Ayrıca, 5449 sayılı Kanun; “Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve kuruluşlardan istemeye
yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında vermekle yükümlüdür” şeklindeki bilgi toplama başlıklı
altıncı maddesi ile Ajanslara, faaliyetlerini sürdürmek için gerekli gördüğü bilgileri toplama konusunda yetki vermektedir.

7

1.3.

:E^7>7b<7E7>’7>Z

1.3.1.
&77<^>zW/

AivfufU˙fofvPovfMRoo]G+OllvC]lBMllBALIKESİR]vl]
˙v]R]u]vfv(o]˙Öu˙ouf¤XSvXBlvfuffvl¤ofuf˙oXæX]R]v
GMKAH]uB]vfAfofTv]Ölo]ou]X

bl]oW GMKAH]uB]vfvfvSvXBlvfufTİvvAfoffr

bl]oWGMKAH]uB]vfvfvSvXBlvfufTİvvAfoffr

Şekil 3: GMKA Balıkesir Hizmet Binası

Ajansıımızın ana binasında Genel Sekreterlik ve çalışma
birimlerinin ofisleri, 135 kişilik konferans salonu, 40 kişilik
toplantı salonu, yönetim kurulu toplantı salonu, yönetim
kurulu başkanı odası, kalkınma kurulu başkanı odası, arşiv,
kafeterya ve depo bulunmaktadır.
Ayrıca faaliyet alanı içindeki Çanakkale’de, paydaşların
erişebileceği merkezi bir yerde Yatırım Destek Ofisi olarak
kullanılması amacıyla bir kat satın alınmıştır.
Yatırım Destek Ofisi Cevatpaşa Mahallesi Kayserili Ahmet Paşa Caddesi İl Özel İdaresi Merkez Binası 3.Kat No:26
Merkez/Çanakkale adresinde hizmet vermektedir. Fiziksel
yapı kapsamında ilaveten; doğrudan temin usulü ile bir (1)
araç Ajans hizmetlerinde kullanılmak üzere kiralanmıştır.

Şekil 4: GMKA Çanakkale YDO Binası
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GMKA
Teşkilat
Yapısı
1.3.2.

KALKINMA KURULU
Ajansın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel
kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek
üzere oluşturulur. Kalkınma Kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak yapıda, en fazla yüz üyeden oluşur.
Kalkınma Kurulu’na temsilci gönderecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının gönderecekleri temsilcilerin sayısı, görev süresi ve diğer hususlar kuruluş kararnamesi ile belirlenir.

sf

KALKINMA KURULU YAPISI
GMKA Kalkınma Kurulu Balıkesir ve Çanakkale illerinin dengeli bir şekilde temsil edildiği toplam 100 üyeden
oluşmaktadır. 2009 yılı Ağustos ayında ilk kez toplanan Kalkınma Kurulu’nda Başkan seçilen Balıkesir Sanayi Odası
Meclis Başkanı Rona Yırcalı görevini iki yıl süresince yürütmüştür. Kurul 2011 yılı Haziran ayı içinde Ajans ev sahipliğinde
düzenlenen organizasyon ile dördüncü kez bir araya gelmiş ve yapılan seçimde Kalkınma Kurulu Başkanlığına Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, başkan vekilliğine ise Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahir
Alkan önümüzdeki 2 yıllık dönem için seçilmiştir. Ayrıca görevlerini iki yıl boyunca sürdürmüş olan Balıkesir İl Planlama
ve Koordinasyon Müdürü Aydilek Keskin Yıldırım ve Çanakkale İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Gülten Yetişen
Katip Üyeler olarak tekrar seçilmiştir.

KALKINMA KURULU GÖREV ve YETKİLERİ
Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un dokuzuncu maddesinde ve Bakanlar Kurulu’nun
2009/15433 sayılı kararında açıkça belirtilmiştir. Bu hükümlere göre Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri şu
şekildedir:
Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini
ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek,
Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna önerilerde
bulunmak,
Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak,
Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi yayımlamakdır.
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 şekilde hazırlanması yönünde aktif ve yoğun olarak çalışır. Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri mekanizmaları kullanarak, tüm toplum kesimlerinin görüş ve önerilerini alır.
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2011 Yılı
Kalkınma Kurulu
Faaliyetleri
I. KALKINMA KURULU TOPLANTISI
2011 yılı I. Kalkınma Kurulu 30 Haziran 2011 tarihinde Balıkesir GMKA Hizmet Binasında yapılmıştır. Organizasyonun öğleden önceki kısmında ihtisas komisyonları toplanmış, öğleden sonraki kısımda ise kurul toplantısı
gerçekleşmiştir.
Öğleden sonra Kalkınma Kurulu toplantısında kurul üyeleri Genel Sekreter tarafından Ajansın 2011 yılı altı aylık
faaliyetleri hakkında bilgilendirilmiştir. Ayrıca 2010 yılı faaliyet raporu üyelerce görüşülmüştür. Kurul toplantısı 2010
Mali Desteklerinden yararlanan Çanakkale ve Balıkesir illerinden biri kar amacı güden ve biri kar amacı gütmeyen iki
hibe yararlanıcısının projeleri hakkında bilgi vermesi ve öğleden önce çalışan ihtisas komisyonlarının sunumlarıyla
devam etmiştir. Ardından Kalkınma Kurulu Başkanı ve Katip Üyelerinin seçimine geçilmiştir.
İlk kez Ağustos 2009 tarihinde gerçekleştirilen kalkınma kurulunda Başkan olarak seçilen Rona Yırcalı’nın görev
süresinin dolmasıyla yeni Kalkınma Kurulu Başkanlığına Çanakkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner, Başkan
Vekilliğine ise Balıkesir Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Mahir Alkan önümüzdeki 2 yıllık dönem için seçilmiştir. Ayrıca
Balıkesir İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Aydilek Keskin Yıldırım ve Çanakkale İl Planlama ve Koordinasyon
Müdürü Gülten Yetişen Katip Üyeler olarak seçilmiştir.

Şekil 5: 2011 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Balıkesir-1

Şekil 6: 2011 Yılı I. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Balıkesir-2
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II. KALKINMA KURULU TOPLANTISI
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, 2011 yılının 2. Kalkınma Kurulu Toplantısı Çanakkale’nin Biga ilçesinde bulunan
Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Biga Ağaköy Yerleşkesi’nde yapılmıştır.
Toplantıya Kalkınma Kurulu üyelerinin yanı sıra Balıkesir Valisi Yılmaz Arslan, Çanakkale Valisi Güngör Azim Tuna,
Balıkesir Belediye Başkanı İsmail Ok, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı
Mahmut Yavuz, ÇOMÜ Rektörü ve Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. Sedat Laçiner, Balıkesir Üniversitesi Rektörü Prof.
Dr. Mahir Alkan ile kaymakamlar, ilçe ve belde belediye başkanları, il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri
katılmıştır.
Kalkınma Kurulu Başkanı Sedat Laçiner’in konuşmasının ardından Ajans’ın 2011 yılı çalışmaları hakkında bilgi
vermek üzere kürsüye gelen GMKA Genel Sekreteri Mustafa Gündoğan, 2012 yılında başlanacak olan yeni Bölge Planı
hazırlık sürecinde Kalkınma Kurulu’nun vazgeçilmez bir yeri olacağını söyleyerek Kurul’un önemine dikkat çekilmiştir.
Ayrıca Planın mümkün olan en geniş “katılımla” hazırlanmasının hedeflendiği vurgulanmıştır.
Kalkınma Kurulu sonuç bildirgeleri ve karar özetleri Ajans’ın internet sitesinde yayımlanmaktadır.

Şekil 7: II. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Çanakkale, Biga-1

Şekil 8: II. Kalkınma Kurulu Toplantısı, Çanakkale, Biga-2
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YÖNETİM KURULU
Ajans’ın karar organı olan Yönetim Kurulu, birden fazla ilden oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye
başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer
kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur.; Ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş
bulunması halinde, yönetim kurulunda yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından
belirlenir. Birden fazla ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulu başkanlığı ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü
olarak yürütülür.
Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu’nun başkanı validir. Yönetim Kurulu, başkanın
daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az bir kere toplanmaktadır. Yönetim Kurulu
toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili başkanlık eder. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu
ile karar alır. Eşitlik durumunda, başkanın oyu yönünde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile
yönetim kurulu toplantılarına katılır.

YÖNETİM KURULU’NUN GÖREV VE YETKİLERİ
Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 Sayılı Kanun‟un on birinci maddesinde ve Bakanlar Kurulu’nun
2009/15433 Sayılı kararında açıkça belirtilmiştir.
Bu hükümlere göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir:
Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak,
Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,
Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,
Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,
Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,
Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek,
Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve
kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,
Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,
Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek,
Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak,
Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak,
Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel sekreterin yetkili
olacağı sınırlarını tespit etmek,
Ayrıca, gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla
genel sekretere devretmek yetkisine sahiptir.
Bu çerçevede GMKA Yönetim Kurulu; Balıkesir Valisi Yılmaz ARSLAN, Çanakkale Valisi Güngör Azim TUNA, Balıkesir
Belediye Başkanı İsmail OK, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN, Balıkesir İl Genel Meclis Başkanı Ramazan
BAHÇAVAN, Çanakkale İl Genel Meclisi Başkanı Ali Rıza TEKİN, Balıkesir Ticaret Odası Başkanı Mahmut Akgün YAVUZ
ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Bülend ENGİN’den oluşmaktadır.
GMKA Yönetim Kurulu Başkanlığı görevi, 2011 yılının Mart ayına kadar Çanakkale eski Valisi Abdülkadir ATALIK,
sonrasında 13 Mart 2011 tarihinde Çanakkale Valiliği görevine atanan Güngör Azim TUNA tarafından yürütülmüş;
2011 yılı Ağustos ayından itibaren Balıkesir Valisi Yılmaz ARSLAN tarafından devralınmıştır.

Şekil 9: Yönetim Kurulu Toplantısı
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GENEL SEKRETERLİK
Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir.
Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.
GMKA Genel Sekreterliği; Planlama Programlama ve Koordinasyon (PPKB), Program Yönetimi (PYB), İzleme ve
Değerlendirme (İDB), Destek Hizmetleri (DHB), Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimleri (DİTB), Balıkesir ve Çanakkale Yatırım
Destek Ofisleri (YDO) ile Hukuk Müşavirliği ve İç Denetçilik’ten oluşmaktadır.
Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanunun on dördüncü maddesinde ve Bakanlar Kurulu‟nun
2009/15433 sayılı kararı ile açıkça belirtilmiştir.
Bu hükümlere göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir:
Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak,
Yıllık çalışma 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, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, satımına,
kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek,
Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde bulunmak,
Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek mali destek
sağlamak üzere Yönetim Kurulu’na öneri götürmek,
Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,
Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler
geliştirmek,
Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,
Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,
Bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,
Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,
Yönetim Kurulu’nun devrettiği yetkileri kullanmak,
Program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesi ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımlara ilişkin olarak
yönetim kuruluna teklif sunmak,
Bütçe sonuçlarını bütçe döneminin bitiminden sonraki Mart ayı içinde yönetim kuruluna sunmak.
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1.3.3.

BİLGİ ve TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Ajansın ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi-İletişim cihazları ve sarf malzemeleri temini yapılmaktadır. Bu kapsamda
Ajans personelinin kullanımı için 39 adet notebook, 6 adet masaüstü bilgisayar, 4 adet atom bilgisayar, 5 adet
S/B lazer yazıcı, 4 adet renkli lazer yazıcı, 1 adet S/B fotokopi makinası, 1 adet tarayıcı, 8 adet projeksiyon cihazı, 8 adet
ses-kayıt cihazı, 8 adet fotoğraf makinası, 2 adet ayaklı kamera bulunmaktadır.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı günümüz teknolojik gelişmelerine uygun şekilde bilgi sistemleri altyapısını
kurmuş ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut sistemini sürekli güncelleyerek geliştirmektedir.
Bu bağlamda, GMKA Hizmet Binası’ndaki mevcut sistemde bilgi işlem biriminin bir adet sistem odası mevcuttur.
Sistem odasında Ajansın tüm sunucularının çalışmasını sağlayan 2 adet uygulama sunucu, bu sunucuların verilerinin
tutulduğu 1 adet veri depolama sistemi, yedekleme sunucu güvenlik duvarı, kablosuz erişim cihaz denetleyici, 2 adet
48 port switch, 1 adet 24 port switch (anahtarlama cihazı), faks sunucu ve tüm sistemi besleyen ve koruyan bir adet
online UPS bulunmaktadır.
Ayrıca Hizmet Binası’ndaki bu sistemin bir yedeği de her hafta Çanakkale İletişim Ofisindeki yedekleme iş istasyonuna şifreli olarak aktarılır. Bunun içinde Çanakkale İletişim Ofisimizde bir adet güvenlik duvarı ve yedekleme iş
istasyonu mevcuttur. Bina altyapısı sistem odasındaki 2 adet A tipi switch üzerinden cat6 kablo ile sağlanmıştır. Ayrıca
binanın her noktasında kablosuz erişimin sağlanması adına alt yapı oluşturulmuştur. İnternet altyapısı için fiber optik
yapıdaki Metro Ethernet kullanılmaktadır.
Kurum ağ trafiği personel ve misafirlerin kullanımı için ayrı düzenlenmiştir. Ağa kullanıcı adı ve parola ile
bağlanılmaktadır. Ayrıca 5651 Sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla
İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” çerçevesinde Ajans bünyesinde internet üzerinde yapılan tüm
işlemler kaydedilmektedir.
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde oluşturulan sunucular da DNS, DHCP, web, e-posta, dosya sunucu,
faks sunucu, evrak otomasyon sistemi ve bazı ortak ağ programları için (anti-virüs otomasyon programı ve güvenlik
kamera görüntülerinin birden çok noktada izlenmesi için programlar) sunucu servisleri kurulmuş, Ajans personelinin
kullanımına sunulmuştur. Bunun yanında proje yönetim ve izleme değerlendirme süreçlerinde ilgili birimlerin kullanımı
için alınan yazılımlar ajans sunucularında ilgili birim uzmanlarının kullanımına sunulmuştur.

		
Ajansın tanıtımı, çalışma usulleri ve ajansla ilgili diğer bilgilerin güncel olarak yayımlandığı kurumsal
internet sitesi (www.gmka.org.tr) Ekim 2011’de yenilenmiştir. Ajans web sitesi aynı zamanda online işlemler için de
kullanılmaktadır. Bu kapsamda Ajansın sunduğu destek faaliyetlerinin ve diğer başvuruların internet ortamında ajans
web sayfası üzerinden alınıp veri tabanında kaydedilmesinin dışında iletişim formu, dilek/şikayet formu ve bilgi edinme
formu bulunmaktadır.

17

sf

18

1.3.4.

İNSAN KAYNAKLARI
GMKA’nın İnsan Kaynakları Politikasının Amacı
Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası
düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve
sürdürülebilirliğini sağlamaktır.
İnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır:
İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek,
Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna ilişkin
sistemler geliştirmek, personelin Ajansın amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, Ajansın
hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları sağlamak,
Personeli, etkililik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde çalıştırmak, kendilerini
ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,
Personelin Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı Ajansta çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyon sağlayıcı tedbirler almak, Ajansta
çalışmayı özendirici hale getirmek,
Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve gelişme bakımından eşit ve
uygun imkânlar sağlamak,
İstihdam edilecek personelin seçiminde, Ajansın çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği
uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak,
İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin düşünce, görüş
ve önerilerini Ajans yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını
geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.
GMKA’nın İnsan Kaynakları İhtiyacının Planlanması
İnsan kaynakları planlaması, Ajansın hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan kaynağını belirlemek amacıyla
yapılmıştır. İnsan kaynağı ihtiyaç planının hazırlanmasında aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur:
Ajansın faaliyet alanının zaman içerisindeki değişimlere göre alması muhtemel yeni şekli ve bu çerçevede iş
hacminde beklenen gelişmeler,
Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, Ajansın personel ihtiyacında gelecek yıllarda meydana getirmesi
muhtemel değişiklikler,
Gelecek yıllarda emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle Ajansta boşalması muhtemel pozisyonlar,
Ajans içinde ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiştirme faaliyetleri,
Çalışma birimlerinin ihtiyaç ve özellikleri,
Personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel gelişmeler.
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İnsan Kaynakları Politikasının Uygulanmasına Dair Bilgiler
İnsan Kaynakları Politikası kararına baz olan Güney Marmara (Balıkesir, Çanakkale illerinden sorumlu) Kalkınma
Ajansı’na 25.02.2006 tarih ve 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun
ile 25.07.2006 tarih ve 26239 Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümleri
çerçevesinde hazırlanacak olan “personel alım ilanına” bağlı kalınarak personel istihdam edilmektedir.
Buna göre 2011 yılı içerisinde 24 Ocak – 4 Şubat 2011 ve 4 – 14 Ekim 2011 tarihlerinde olmak üzere iki defa
personel ilanına çıkılmıştır. 24 Ocak – 4 Şubat 2011 tarihinde çıkılan ve 15 – 16 Şubatta mülakatları gerçekleştirilen
personel alımına, 27.10.2010 tarihli ve 2010 – 15 sayılı Yönetim Kurulunda karar verilmiştir.
1 İç Denetçi, 11 Uzman ve 3 Destek Personeli alımına çıkılmış olup 1 İç Denetçi, 1 Endüstri Mühendisi, 2 İnşaat
Mühendisi, 2 Ziraat Mühendisi (Zootekni ve Bitki Koruma), 1 Maden Mühendisi, 1 Elektrik – Elektronik Mühendisi,
2 Gıda Mühendisi, 1 Finansman ve Muhasebe Destek Personeli, 1 Satınalma ve İdari İşler Destek Personeli alımı
yapılmıştır.
25.08.2011 tarihli ve 2011-08 Sayılı Yönetim Kurulunda onaylanan Güney Marmara Kalkınma Ajansı İnsan
Kaynakları Politikası ve Planlaması doğrultusunda 04 – 14 Ekim 2011 tarihinde personel alım ilanına çıkılmış ve
26 – 27 Ekim 2011 tarihinde mülakatları yapılmıştır. 5 uzman ve 3 destek personeli alımına çıkılmış olup, 1 İstatistik,
1 İşletme, 1 İktisat, 1 Uluslararası İlişkiler, 1 Maliye, 1 Finansman ve Muhasebe Destek Personeli, 1 Bilgi İşlem Destek
Personeli, 1 Halka İlişkiler Destek Personeli alımı yapılmıştır.
Ayrıca 2011 yılı içersinde ikisi destek personeli olmak üzere 7 adet personel Ajansımızdan ayrılmıştır. Ayrılan personellere ilişkin bilgiler şöyledir:

Grafiksel olarak gösterilecek olursa Ajansımızda görevli 27’si uzman, 6’sı destek olmak üzere toplam 33 personelin
mezun oldukları lisans dallarına göre dağılımı ve eğitim durumları ilgili diğer detaylar aşağıda gösterilmektedir:
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Performans Değerlendirmeleri
Ajansımız Performans Değerlendirme Yönergesi 26.09.2011 tarih ve 2011 – 9 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda
onaylanmış olup yönergede belirlendiği üzere ilk değerlendirmeler Ekim 2011 ayı başında ilgili birim başkanları ve
Genel Sekreter tarafından yapılmıştır.
Senede 4 defa yapılması öngörülen değerlendirmelerin ikincisinin Ocak 2012 ayının başında yapılması
planlanmaktadır.
Her bir personeli öncelikle bağlı bulunduğu birim başkanının daha sonra da Genel Sekreterin değerlendirmesini
öngören bu sistemde, iç denetçi, hukuk müşaviri, birim başkanları ve YDO koordinatörleri ise sadece Genel Sekreter
değerlendirmektedir.
Yıl sonunda yapılacak olan değerlendirmede tüm senenin değerlendirmeleri göz önünde bulundurulacak ve
yeniden yapılacak olan Eğitim Analizleri doğrultusunda her bir personelin kendini geliştirmesi adına ihtiyacı olan
eğitimler belirlenerek Eğitim Planı yapılacaktır.
Hizmet İçi Eğitim
Ajansımız hizmet içi eğitimleri 26.09.2011 tarih ve 2011 – 9 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısı’nda onaylanmış
“Hizmet İçi Eğitim Yönergesi” ve yine aynı toplantıda karara bağlanan “Eğitim Programı”na istinaden planlanıp
uygulanmaktadır.
Hizmet İçi Eğitim Yönergesi’nde anıldığı üzere yeni gelen personele 12 günlük bir oryantasyon programı
uygulanmaktadır. Bu program çerçevesinde personel, Ajans birimlerini ve görevlerini detaylı bir biçimde tanıyacak,
birimlerin işleyişini yerinde görme fırsatına sahip olacaktır.
2011 Yılı Ekim ayı içerisinde Ajansımız Mali Yönetim Yeterliliğini denetlemek üzere 5 kişiden oluşan bir komisyon
denetime gelmiştir. Bu kapsamda kurumsallaşma çabalarına öncelik verilmiş olup personel gerek ajansın işleyişi, gerekse çeşitli yönergeler konusunda eğitime tabii tutulmuştur.
2011 yılı Ekim ayı içerisinde alınan personel hariç olmak üzere mevcut 33 adet personelin (iç denetçi – uzman –
destek personeli – destek personeli kadrosunda hizmet alımı yolu ile çalışanlar) toplam eğitimi 319 gün olup kişi başına
düşen 9.66 günlük eğitimdir.
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1.3.5.

SUNULAN HİZMETLER
Güney Marmara Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği; Genel Sekreter, İç Denetçi, Hukuk Müşaviri, uzman ve destek
personelden oluşmaktadır. 25.08.2011 tarih ve 2011-8 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile Güney Marmara Kalkınma
Ajansı Organizasyon Yapısı ve Birimlerin Görevleri belirlenmiş ve daha önce Genel Sekreterliğimiz tarafından yapılan
vekaleten görevlendirmeler asaleten görevlendirmelere dönüştürülmüştür. Daha önce çalışma birimi olarak görev yapan Yatırım Destek Ofisi birim olmaktan çıkarılmış ve Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi adı altında yeni bir birim kurulmuştur.
Ajans faaliyetleri Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme Değerlendirme ve
Raporlama Birimi, Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi, Destek Hizmetleri Birimi ve Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülmektedir.Hukuk Müşavirliği ve İç Denetçi GMKA’da ana birimlerin dışında Genel Sekretere bağlı olarak çalışmaktadır.
Hukuk müşaviri Yönetim Kurulu, Genel Sekreter ya da diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,
cezai sonuçlar doğuracak işlemlerle ilgili ya da kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları
hakkında görüş bildirmektedir. Ayrıca Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek ya da
Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmekten sorumludur.
Hukuk Müşaviri / Hukuk işlerinden sorumlu Uzman Personelin görev ve yetkileri şunlardır:
Ajans’ın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajans’ı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla
temsil ettirilen davaları takip ve koordine etmek,
Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki konular ile hukuki, mali,
cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek,
Ajans’ın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında almak, anlaşma ve
sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak,
Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Ajans’a gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname,
tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek,
Ajans tarafından düzenlenen yönerge, sözleşme ve protokolleri incelemek ve bunların ilgili mevzuata uygunlukları
hakkında görüş bildirmek,
Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve soruşturma raporlarını
inceleyerek gerekli işlemleri yapmak,
Ajans’a mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gönderilen icra emirlerine ve
üçüncü şahıs haciz ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gönderilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları vermek,
İdare birimlerinin talepleri üzerine kendileriyle iş birliği yaparak anlaşma, protokol, şartname, vekaletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak,
5449 Sayılı Kalkınma Ajansları’nın Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ve Ajans’ı ilgilendiren diğer kanunlar,
kararlar, tüzükler ve yönetmeliklerle verilen veya Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer görevleri yapmak,
çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak,
Ajansı ilgilendiren her türlü mevzuat değişikliğini takip etmek ve bunlarla ilgili olarak Genel Sekreteri ve Ajans
personelini bilgilendirmek,
Bütün birimlerin hukuki anlamda tüm sorularını cevaplamak,
Ajansın yeni proje destek programlarındaki rehber yazımı, sözleşme yazımı anlamında destek vermek ve buna
ilişkin olarak gerek proje sahipleri için, gerekse ajans ile toplantılara katılmak ve potansiyel başvuru sahiplerinin
yönelttiği sorulara cevap vermek.
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İç Denetçi, İç Denetçi Yönetmeliğinin 7 nci maddesinin (1) numaralı fıkrasında belirlenen aşağıdaki görevleri
yürütür:
Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek ve risk yönetimi ve
kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak,
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve Genel Sekretere önerilerde bulunmak,
Risk analizleri çerçevesinde, harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak,
Ajansın harcamalarının, mali işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer faaliyetlerinin, amaç ve politikalara,
planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek,
İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşmasına katkı sunmak, işleyişini değerlendirmek ve bu konularda Genel
Sekreter ile Yönetim Kuruluna önerilerde bulunmak ve bu önerilerin takibinin yapılmasını sağlamak,
Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre suç teşkil eden hususlar ile soruşturma açılmasını gerektirecek
bir duruma rastlandığında, adli makamlara ve İçişleri Bakanlığına iletilmek üzere Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna
bildirmek ve Kalkınma Bakanlığını konu hakkında bilgilendirmek.
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB);
Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plân ve programları
açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek,
Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları
arasındaki işbirliğini geliştirmek,
Bölgesel kalkınmaya yönelik stratejiler oluşturmak,
Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili
kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek ve yerel kapasitenin
artırılması için eğitim ihtiyaçlarını tespit etmek, planlamak ve koordinasyonu sağlamak,
Ulusal ve Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını
yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,
Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler
geliştirmek,
Faaliyet raporu hazırlamak,
Bölgeye ilişkin ihtiyaç duyulan verileri toplama, güncelleme, veri tabanını oluşturmaya yönelik koordinasyonu
sağlamak,
Bölge Planı’nın hazırlanmasını koordine etmek,
Bölge Planı’nın paydaşlar tarafından benimsenmesine yönelik çalışmalar yapmak,
Yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel analizleri yapmak/yaptırmak,
Diğer birimlerle işbirliği içinde Bölge Planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini
oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak,
Ajansın yıllık çalışma programı ile bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek,
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Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,
		
Genel Sekreterin uygun göreceği diğer görevleri yerine getirmek ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görev yapar.
Program Yönetim Birimi (PYB);
Destek uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek,
Kalkınma Bakanlığı tarafından yayımlanan Destek Yönetim Kılavuzuna uygun olarak, destek programlarına başvuru
koşullarını, uygunluk ve değerlendirme ölçütlerini belirlemek ve bu doğrultuda başvuru rehberlerini hazırlamak,
doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberlerini Ajans internet sitesinde devamlı surette bulundurmak,
Destekleri kamuoyuna duyurmak ve bilgilendirme toplantıları yapmak,
Potansiyel yararlanıcılara yönelik proje hazırlama eğitimlerini gerçekleştirmek,
Potansiyel yararlanıcılar tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayımlayarak herkesin aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,
Proje başvurularının kabul ve kayıt işlemlerini yürütmek,
Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak,
Proje değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında
revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek,
Bağımsız değerlendiricilerin seçimi, görevlendirilmesi ve performanslarının değerlendirilmesi ile ilgili faaliyetleri
yürütmek,
Destek almaya hak kazanan proje ve faaliyetleri kamuoyuna ilan etmek,
Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle
birlikte bildirmek,
Kazanan proje ve faaliyet sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi ile
birlikte hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,
Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin
etmek,
Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimine
devretmek,
Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yapmak ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görev yapar.
İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi (İDRB);
PYB tarafından yürütülen ön izleme ziyaretlerinin gerçekleştirilmesine ve risk değerlendirme raporu oluşturulmasına
yardımcı olmak,
Destek almaya hak kazanan proje sahipleriyle imzalanacak sözleşmelerde PYB’ye katkı sağlamak,
Proje uygulamalarının genel olarak tanıtıldığı başlangıç toplantısını organize etmek,
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Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin
kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek,
Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek; yararlanıcının uygulama
kapasitesini değerlendirerek yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; proje risk ve
ihtiyaç analizlerinin sonuçlarına göre ön ödeme miktarını revize etmek ve ön ödeme yapılmasını sağlamak,
Desteklenen proje ve faaliyetlerin uygulanması sırasında; öngörülen proje/faaliyet amaç ve hedeflerine
ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini sağlamak,
Proje teklif çağrısı, doğrudan faaliyet desteği, teknik destek, faiz desteği ve faizsiz kredi desteğinden yararlanan
projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
İzleme Bilgi sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak, proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde
edilen verilerin bilgi sistemine aktarılmasını sağlamak,
Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça sorulan sorulardan oluşan bir
listeyi cevapları ile birlikte Ajansın internet sitesinde yayınlamak,
Teknik ve mali olarak desteklenen proje/faaliyetlerin uygulanması sürecinde sözleşme yükümlülüklerinin yerine
getirilmesini, Ajans kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlamak,
Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yaparak düzeltici ve önleyici tedbirler almak; gerektiğinde
sözleşme değişikliği ve feshi, erken uyarı raporları, düzeltici tedbirler, usulsüzlük ile ilgili işlemleri gerçekleştirerek geri
ödemelerin temini için gerekli durumlarda Hukuk Müşavirliğini ve Destek Hizmetleri Birimini bilgilendirmek,
Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda
ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Destek Hizmetleri Birimine Harcama Talimatını iletmek,
Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek,
Desteklenen program ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı göstergelerini belirleyerek
program ve projelerin performansını ölçmek,
Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, programların ara ve
nihai dönem etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmak
üzere Genel Sekretere raporlamak,
Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli olmadığı durumlarda
yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave
personel görevlendirilmesi talebini Genel Sekretere iletmek,
Birim faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin ölçülmesine yönelik geribildirimleri sağlamak, değerlendirmek ve
raporlamak,
Çalışma programı ve faaliyet raporlarının hazırlanmasına birim bazında katkı sağlamak,
Bölge Planının ve Destek Rehberlerinin hazırlanmasına katkı sağlamak ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve
görev yapar.
Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi (DİTB);
Ajansın kurumsal yapısı, destek mekanizmaları ve faaliyetleri ile ilgili tanıtımını yapmak,
Bölgenin öncelikli sektörleri ile iş ve yatırım imkanlarının tanıtımını yapmak,
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Ajansın Kurumsal İletişim faaliyetlerini yürütmek,
Ajansın bölgeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejisini oluşturulmasına katkı sağlamak,
Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanan teşvik ve mali destekler hakkında kamu kesimi, özel kesim ve
sivil toplum örgütlerine bilgi vermek,
Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kültürel ve sosyal faaliyetler yürütmek; sosyal sorumluluk projeleri yapmak
veya katkı sağlamak ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görev yapar.
Destek Hizmetleri Biriminin (DHB) Görevleri;
Ajansın mali işlerini yasa, yönetmelik ve kurallara uygun yürütmek,
Ajansın mal, hizmet ve Yapım işleri, satın alma ve ihale faaliyetlerini yürütmek,
Ajansın bilgi teknolojisi sistemlerinin verimli çalışmasını sağlamak,
Ajansın insan kaynakları politikasını yürütmek,
Ajansın tüm personel işlerini yasal mevzuata göre yürütmek,
Ajansın insan kaynakları eğitim politikalarını yürütmek,
Ajans sabit kıymetlerinin kaydından ve güvenliğinden sorumlu olmak,
Ajans hizmet binalarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımlarının yapılmasını sağlamak,
Birimi ile ilgili 6 aylık ve yıllık faaliyet raporları hazırlamak,
İlgili çalışma birimlerinden alanı ile ilgili tüm evrak, yazışma, belge akışının takibini yapmak,
Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görev yapar.
		

Destek Hizmetleri Birimine Bağlı Birimler:

Mali İşler ve Finansman Birimi;
Ajansın mali yönetiminden sorumlu olmak,
Proje sahiplerinin İDRB’nin teknik açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek ve uygun
bulunması durumunda gerekli ödemeleri zamanında yapmak,
Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak,
Muhasebe programlarının işlemesinden sorumlu olmak,
		
Ajans sabit kıymetlerinin kaydından sorumlu olmak,
Ajans bütçe sonuçlarını üçer aylık dönemler halinde çıkarmak ve internet sitesinde yayımlanmasını sağlamak,
Ayrıntılı harcama programını hazırlanmasını koordine edip üçer aylık dönemler halinde Bakanlığa göndermek,
Haftalık faaliyet raporunu göndermek,
Mali verilerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) kullanarak Maliye Bakanlığına (Muhasebat
Genel Müdürlüğüne) göndermek,
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Ajansın vergi beyannamelerini onaylamak,
Bütçe hazırlık çalışmalarında gelir bütçe tavanını belirlemek,
Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görev yapar.
İnsan Kaynakları ve İdari İşler Destek Birimi;
Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesi ile ilgili faaliyetleri yürütmek,
Personel istihdamının ilgili yasa ve yönetmeliklere uygun şekilde gerçekleştirilmesine destek sağlamak,
Ajans personelinin özlük işlemlerini yasal mevzuata göre tam ve doğru olarak gerçekleştirmek,
Personelin maaş bordrolarının ve SGK bildirgelerini hazırlanmasını sağlamak,
İşkur aylık işgücü çizelgesi göndermek,
Yıllık hizmet içi eğitim programlarının planlanma ve uygulanma süreçlerinde Ajans Birimlerine destek olmak,
Ücretsiz staj ve beceri eğitimlerinin gerçekleştirilmesi süreçlerinde Ajans Birimlerine destek olmak,
Performans geliştirme, izleme ve raporlama çalışmalarının yürütülmesine destek olmak,
Çalışan memnuniyetini artırmaya yönelik organizasyon ve etkinliklerin gerçekleştirilmek,
Ajansın idari işlerinin yürütülmesine destek sağlamak,
Ajansın resmi ve özel kurumlarla, gelen – giden evrakına ilişkin her türlü yazışma ve dokümanlarının güvenlik
esasları çerçevesinde kayıtlarının tutulmasını, numaralandırılmasını, tasnif edilmesini ayrıca gizlilik ve aciliyetleri dikkate alınarak ilgililere zamanında ulaştırılmasını sağlamak,
Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görev yapar.
Bilgi İşlem Destek Birimi;
Bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak,
Ajans internet bağlantısının ve bilgisayar ağı altyapısının her zaman hizmete uygun olarak çalışmasını ve
güvenliğini sağlamak,
Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirleyerek satın alınması işlemlerini satın almadan talep etmek,
Kullanıcıların bilgisayarlarına lisanslı yazılımları yüklemek, gerekli ayarlamaları yapmak ve çevre birim cihazlarına
bağlantılarını sağlamak,
Ajansta kullanılacak bilgisayarların ve diğer çevre birim donanımlarının bakım, onarım ve kurulumlarını sağlamak.
Servise giden arızalı parça ve sistemlerin takibini yapmak,
Network sisteminin bakımını, işletilmesini, geliştirilmesini ve güvenliğini sağlamak,
Kullanıcıların network ayarlarını yapmak ve onlara network kullanımı ile ilgili temel bilgiler vermek,
Ajansın iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasını koordine etmek, yazılım geliştirmek, bu hususta diğer
birimlere yardımcı olmak,
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Ajansa ait bilgilerin manyetik ve optik ortamlarda muhafazasını, güvenliğini ve yedeklemesini sağlamak, 		
Ajansın internet sayfasının geliştirilmesini ve yönetimini sağlamak. Bu konuda diğer birimlerle koordineli bir
şekilde çalışmak, onlara yardımcı olmak,
Elektronik posta, dosya sunucu ve faks sunucu hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
Genel sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görev yapar.
Satın Alma Birimi;
Kalkınma Ajansları Mal, Hizmet ve Yapım İşi Satın alma ve İhale Usul ve Esaslarına göre Satın alma ve İhale
işlemlerini gerçekleştirmek, bu alandaki tüm yasal mevzuatı eksiksiz ve hesap verilebilir şekilde uygulamak,
Ajans hizmet binalarının ve taşıtlarının her türlü ihtiyaçlarının giderilmesi ile bakımlarının yapılmasını sağlamak,
Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak ana başlıklarında çalışmalar yürütür ve görev yapar.
Yatırım Destek Ofisi (YDO);
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri hakkındaki kanuna göre yatırım destek
ofislerinin görevleri şunlardır:
Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse
öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek,
İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek ve yol göstermek,
Başvurular hakkında ön inceleme yapmak,
4 üncü madde uyarınca çıkarılacak olan düzenlemelerle belirtilen işlemleri yapmak,
İş ve işlemler konusunda valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek.
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1.3.6.

YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerini etkili ve etkin bir şekilde yürütebilmesi amacıyla, Ajans
bünyesinde beş (5) çalışma birimi oluşturulmuştur. 2011 yılının ilk altı (6) ayında Güney Marmara Kalkınma Ajansı
bünyesinde iç kontrol sisteminin oluşturulması çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda Ajans içinde “İç Kontrol Sistemi” oluşturulmuş ve “İç Kontrol Grubu” kurulmuştur.
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 11. Maddesi “İç Kontrol Sistemi” başlığını taşımakta ve
“İç Kontrol Sistemi, Ajans gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi,
Ajansın mevzuata uygun olarak faaliyet göstermesi, her türlü mali karar ve işlemlerde usulsüzlük ve yolsuzluğun önlenmesi, karar oluşturmak ve izlemek için düzenli, zamanında ve güvenilir bilgi edinilmesi amaçlarını gerçekleştirmek
üzere, iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulunun kararı ile belirlenir.”
hükmü yer almaktadır. Bu hükme istinaden 23.05.2011 tarih ve 838 sayılı Genel Sekreterlik Oluru ile İç Kontrol Yürütme ve Yönlendirme Komitesi kurulmuş ve ilgili komiteler tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, iç kontrol grubu
görev ve sorumlulukları hakkında yönerge ile iç kontrol eylem planı tanzim edilerek iç kontrol kurulum çalışmaları
tamamlanmıştır. Başkanlığını Ajans Genel Sekreterinin yürüttüğü İç Kontrol Grubu çalışmaları; bir koordinatör, bir
raportör, ayrıca birim başkanlarından oluşan Yönlendirme Komitesi ile birim başkanlarına ilave olarak birer uzman
personelin dahil olacağı Yürütme Komitesi kurulmuştur.
25.08.2011 tarihli 2011/08 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla İç Kontrol Eylem Planı ve İç Kontrol Grubu Çalışma
Yönergesi onaylanmış ve İç Kontrol Sistemi kapsamında Ajans dahilinde yönetişim, hesap verebilirlik, şeffaflık
vb. kavramlarının içselleştirmesi amacıyla çalıştaylar düzenlenmiştir. İç Kontrol Sisteminin sürdürülebilirliğinin
sağlanması amacıyla belirli aralıklarla komite toplantılarına devam edilmektedir.

RİSK KOMİTESİ FAALİYETYERİ
İç Kontrol Sisteminin temel unsurlarından olan ‘Risk Yönetimi’nin etkin bir şekilde işleyebilmesi için gerekli
çalışmalar yürütülmüş, Genel Sekreterlik Makamı’nın 11.07.2011 tarih, 1063 sayılı ve 17.08.2011 tarih, 1213 sayılı
Onayları ile Ajansımız bünyesinde hem Risk Yönetimi Sisteminin kurulması hem de kurulacak sistemin aktörleri olan
Risk Yöneticisi/Koordinatörü ile risklerin yönetimini, değerlendirilmesini ve raporlamasını yapmak üzere Risk Komitesi
teşkil edilmiştir. Ayrıca, koordinatöre yardımcı olması amacıyla raportör atanmış ve 15/09/2011 tarihli Risk Komitesi
Görev ve Sorumlulukları Hakkında Yönerge yürürlüğe konmuştur.

ETİK KOMİSYONU ÇALIŞMALARI
Ajansımızda çalışan personelin her türlü iş ve işlemlerinde uymaları gereken etik davranış ilkelerini belirlemek
amacıyla 25/08/2011 tarihli Etik Yönergesi oluşturulmuş, 05/09/2011 tarihinde Başkan, Raportör ve bir üyeden
oluşan Etik Komisyonu kurulmuştur. 06/09/2011 tarih ve 2011/1 sayılı Etik Komisyonu kararı gereği “Etik Beyannamesi” Ajansımızın internet sitesinde siteyi açan herkesin görebileceği şekilde konumlandırılarak yayımlanmaya
başlamıştır. Ayrıca “Etik Beyannamesi”nin Ajans personeli ve Ajansımıza ziyarete gelen herkesin görebileceği boyutlarda ve konumda hazırlatılarak muhtelif yerlere asılması kararı alınmıştır.
Etik Komisyonu çalışmaları kapsamında sunumlar ve uygulamalı eğitimler gerçekleştirmiş olup sonuçları
raporlanmıştır. 09/09/2011 ve 23/09/2011 tarihlerinde sırasıyla Balıkesir ve Çanakkale’de olmak üzere Etik Yönergesi
ve Etik İlkeler sunumu gerçekleştirilmiş olup Etik ilkelerin Ajans personeli tarafından içselleştirilmesi ve katılımcı bir
anlayışla ilkeler üzerinde konsensüs sağlanması için karar kartları çalışması yaptırılmıştır.
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2

AMAÇ VE HEDEFLER

2.1.

AJANSIN AMAÇ ve HEDEFLERİ
T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansının amacı; 5449 Sayılı Kanun’un kendisine verdiği görevleri etkin ve verimli
bir şekilde yerine getirebilmesi için; İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırmasına (İBSS) göre TR22 Düzey 2 Bölgesinde
gelişmeyi hızlandırmak ve bölge içi gelişmişlik farklarını fırsat eşitliği ilkesi çerçevesinde azaltmaktır.
GMKA; Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak
ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya
çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemek misyonu ile çalışmalarını TR22 Güney Marmara Bölgesi için dönemsel olarak hazırlanan Bölge Planlarına uyumlu şekilde sürdürecektir.
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın temel amaçları;
Bölgenin Bilgi Bankası Olmak
Kurumsal Yapısını Güçlendirmek
Bölgede İşbirliği Ağını ve Güç Birliğinin Geliştirmektir.
Bu amaçlar doğrultusunda ulaşılmak istenen temel hedefler ise şunlardır:
Her uzmanın bir ilçenin sosyoekonomik yapısına hakim olması
Bölgeyle ilgili bülten oluşturulması
Kalkınma kütüphanesinin oluşturulması
Uzmanların belirli alanlarda kendilerini geliştirmeleri
Diğer ajanslarla etkileşim içinde olunması
Çalışan verimliliğini arttırmak
Ajansın kurumsal kimliğinin geliştirilmesi
Tanıtım faaliyetlerinin yaygınlaştırılması
Bölgede projecilik kültürünün ve girişimciliğin yaygınlaştırılması
Kurumlar arası koordinasyonun geliştirilmesi
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2.2.

YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ
Güney Marmara Kalkınma Ajansı bölgesel programları ve bunlara uyumlu olarak geliştirilen destek mekanizmaları
yoluyla bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak 2010-2013 Güney Marmara
Bölge Planı’nda,
		

Rekabet Edebilirliğin Artırılması

		

Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi

		

Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması şeklinde üç temel gelişme ekseni belirlenmiştir.

Ajansımız, tahsis edilen kaynakların stratejik amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve verimli bir şekilde
kullanılması ilkesine bağlı kalarak aşağıda sıralanan temel görev ve öncelikleri gerçekleştirmeye çalışmaktadır:
Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar çerçevesinde bölgesel
plan ve programların etkili bir şekilde uygulanmasını desteklemek,
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın faaliyet gösterdiği iki ilin (Balıkesir ve Çanakkale) kurumsal, idari ve beşeri
kapasitesinin gelişmesine katkıda bulunmak,
Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış çerçevesinde; yerel
yönetimler, sivil toplum kuruluşları ve uluslararası kuruluşlarla işbirliğinin geliştirilmesine, vatandaş ile devlet arasında
hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin oluşturulmasına katkı sağlamak,
Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının sürdürülebilir bir
çerçevede, etkili ve verimli bir şekilde kullanılmasına, yatırım ortamının iyileştirilmesine, istihdam ve rekabet gücünün
artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermek,
Yürütülecek faaliyetlerin tamamında açıklık, adalet, hakkaniyet, tarafsızlık, şeffaflık, toplumsal mutabakat,
katılımcılık, eşit muamele, güvenilirlik, verimlilik, sürdürü-lebilirlik, bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik, öngörülebilirlik ve
hesap verilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,
Belirtilen tüm bu amaçları gerçekleştirebilecek, planlama ve programlama faaliyetlerini destekleyebilecek gerekli
koordinasyon kabiliyetini haiz, teknik kapasitesi yüksek, bölgesel gelişme politikalarının uygulanmasını desteklemek
üzere yereldeki bütün aktörlerle birlikte etkin ve verimli bir kurumsallaşma sürecini tamamlamaktır.
Temel Değerler ve Çalışma İlkeleri
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, faaliyet ve projelerinde temel aldığı değer ve çalışma ilkeleri şu başlıklar altında
sıralanmaktadır:
Katılımcılık		

Şeffaflık

Yönetişim		

Sürdürülebilirlik

Yenilikçilik		

Bilimsellik

Dayanışma		

Verimlilik
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3.

FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1.

MALİ BİLGİLER
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılına ait bütçe uygulama sonuçları, mali tablolara ilişkin açıklamalar
ve sonuçlar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir.

3.1.1.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Ajansın ulusal ve bölgesel düzeyde plan ve programlara, Yüksek Planlama Kurulu’nca belirlenen ödenek tavanına
ve yıllık çalışma programına göre hazırladığı bütçesi, Ajansın bütçe yılı içindeki gelir ve gider tahminlerini göstermektedir. Bütçe yılı takvim yılıdır ve bütçe dışı harcama yapılamamaktadır.
Buna göre, Ajansın 2011 yılına ait, mevzuatla belirlenmiş ilgili kurum ve kuruluşlardan tahsil edilmesi beklenen
ve tahsil edilen gelir miktarları ile gerçekleşen giderlerin kalemleri aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir:
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Yerel yönetimlerden Ajans’a aktarılması gereken
paylardan 2011 yılında İl Özel İdarelerinden 624.519,32
TL, belediyelerden 1.426.820,74 TL, Sanayi ve Ticaret
Odalarından 75.814,39 TL olmak üzere yerel kaynaklardan
toplam 2.127.154,45 TL tahsil edilebilmiştir. Kalkınma
Bakanlığı’ndan ise Ajans hesaplarına 13.991.009,00
TL olarak öngörülen bütçenin toplam 2.798.000,00
TL’lik aktarımı yılın son çeyreğinde yapılmıştır. Ayrıca
719.027,68 TL faiz geliri tahsil edilmiş ve 2011 yılı gelirler
toplamı 7.372.443,19 TL olarak gerçekleşmiştir.
2011 yılında personel giderleri için 2.588.417,37 TL,
mal ve hizmet alımı giderleri için 3.545.392,41 TL olmak
üzere genel yönetim hizmetlerine toplam 6.133.809,78
TL harcama yapılmıştır. 2011 yılında proje ve faaliyet
destekleme hizmetlerine 2.620.918,85 TL, plan, program
ve proje hizmetlerine 131.727,26 TL, araştırma ve
geliştirme hizmetlerine 1.274,40 TL ve tanıtım ve eğitim
hizmetlerine 839.864,09 TL harcanmıştır. Genel toplamda
ise bütçe giderleri 9.770.033,01 TL olarak gerçekleşmiştir.
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3.1.2.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2011 yılı öngörülen bütçesi 38.420.989,52 TL iken; 31 Aralık 2011 tarihi
itibariyle gerçekleşen gelirler 7.372.443,19 TL ile sınırlı kalmıştır. 405.000,00 TL tutarında öngörülen faiz ve diğer faaliyet gelirlerinden daha fazla tutarda, toplam 820.879,41 TL tutarında tahsilat yapılmıştır. Merkezi yönetim ve il özel
idarelerinin öngörülen bütçenin tahsil edilme oranı 2011 yılında sırasıyla %20 ve %100 olarak gerçekleşirken; sanayi ve
ticaret odalarından öngörülen bütçe aktarımının gerçekleşme oranı %100’dür. Ajansın belediyelerden olan alacaklarını
tahsil etme oranı ise %29’dur.
Yapılan giderlere bakıldığında ise sosyal güvenlik giderlerini de içeren personel giderleri için 2.588.417,37 TL,
mal ve hizmet alımı giderleri için toplam 3.545.392,41 TL’ye ulaşan giderlerin, 2011 yılı mali destek programları çerçevesinde kaynak aktarımına başlandığında hızla artması beklenmektedir. Ayrıca, Bütçe Uygulama Sonuçları şeffaflık,
saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince Ajansın resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır.

3.1.3.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
5449 Sayılı Kanunun denetim başlıklı 25. Maddesi uyarınca Ajanslar iç ve dış denetime tabiidirler. İç denetimde;
Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansı Yönetim Kurulu Başkanı veya Genel Sekreter ile bir iç denetçi
tarafından denetlenir. İç denetim raporları Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Kuruluna sunulur.
Dış denetimde; İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığınca müştereken belirlenecek esas ve
usullere göre Ajansın her türlü hesap ve işlemleri, Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Mart ayında ve gerekli
görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına
inceletilir. Bağımsız dış denetim kuruluşları, hazırladıkları raporu eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı’na ve Kalkınma
Bakanlığı’na sunar.
İlgili mevzuat gereği, Ajans 2011 yılına ait bağımsız dış denetimini 2012 Mart ayı içinde yaptırmaya başlamış olup
an itibariyle dış denetim süreci raporlama aşamasında devam etmektedir.
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3.2.

PERFORMANS BİLGİLERİ

3.2.1.

PLANLAMA FAALİYETLERİ
		
2011 yılı içinde Ajans birimleri tarafından
gerçekleştirilen faaliyetler ana başlıklar biçiminde bu
bölümde sunulmaktadır. Birimler bazında özetlenen faaliyetler dışında Ajans tarafından yürütülen diğer
faaliyetler de yine bu bölümde açıklanmıştır.

3.2.1.1.

Şekil 10: İhtisas Komisyonları Çalışmaları-1

BÖLGE PLANI HAZIRLIK ÇALIŞMALARI
İhtisas Komisyonlarının Oluşturulması
18 Eylül 2009 tarihli, 27353 sayılı Resmi Gazete ’de
yayımlanan 2009/15433 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’nda
“Kalkınma Kurulu, bölgenin potansiyellerini belirlemek,
bölgenin sorunlarına etkili çözümler üretmek ve bölgenin
geleceğine yönelik güçlü bir perspektif sunmak üzere
aktif ve yoğun olarak çalışır. Bu çalışmaların yürütülmesi sırasında, alt komisyon ve benzeri mekanizmaları
kullanarak, bölgenin tüm toplum kesimlerinin görüş ve
önerilerini azami düzeyde alır” ifadesi geçmektedir. Bu
doğrultuda Balıkesir ve Çanakkale illeriyle ilgili tarım ve
hayvancılık, kültür ve turizm, sanayi ve rekabet
edebilirlik, eğitim sağlık ve sosyal hizmetler, çevre ve kentsel altyapı, girişimcilik ve yenilenebilir enerji ve madencilik
olmak üzere 7 ihtisas komisyonu oluşturulmuştur. İhtisas
komisyonlarına kurul üyeleri istekleri doğrultusunda
yerleştirilmiştir. 30 Haziran 2011’de düzenlenen Kalkınma
Kurulu’nun öğleden önceki kısmında söz konusu ihtisas komisyonları Ajans uzmanları moderatörlüğünde
çalışmalarını yürütmüştür. Bu kapsamda kurulan İhtisas
Komisyonları kendi aralarından seçtikleri Başkanlar
eşliğinde
Ajans
uzmanları
koordinatörlüğünde
çalışmalarını sürdürmektedir.
Kalkınma Kurulu bünyesinde 30.06.2011 tarihinde
kurulan Kültür ve Turizm İhtisas Komisyonu, Komisyon
Başkanı‘nın talebi üzerine 07.12.2011 tarihinde Ayvalık
Ticaret Odası’nda toplanmıştır. Bu kapsamda Turizm
Komisyonunda görevli uzmanlar tarafından Turizm
İhtisas Komisyonu’nun Ayvalık toplantısı organize edilmiş
ve toplantıya katılım sağlanmıştır. Alınan kararlar rapor
haline getirilip ilgili mercilere sunulmuştur. Faaliyetler de
yine bu bölümde açıklanmıştır.

Şekil 11: İhtisas Komisyonları Çalışmaları-2

Şekil 12: İhtisas Komisyonları Çalışmaları-3
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Gökçeada ve Bozcaada Ziyareti
Güney Marmara Bölgesi ve Türkiye için jeopolitik önemi oldukça yüksek olan Gökçeada ve Bozcaada ile ilgili
araştırmalar yapmak ve saha ziyaretleri ile Adalar’ı daha yakından incelemek amacıyla 28-30 Kasım 2011 tarihleri
arasında “Adalar” ziyareti gerçekleştirilmiştir. Faaliyet toplamda 3 gün sürmüş olup bunun 1 günü Bozcaada ziyaretine
2 günü ise Gökçeada ziyaretine ayrılmıştır.
Bozcaada Kaymakamı İbrahim ÇENET, Bozcaada Belediye Başkanı Mustafa MUTAY ve ilçe müdürlerinin katıldığı
bir toplantı ile Bozcaada MYO Müdürü Emel CAN ve belediye çalışanlarının katıldığı bir toplantı düzenlenmiştir.
Gökçeada Kaymakamı Kamuran TAŞBİLEK, Gökçeada Belediye Başkanı Yücel ATALAY, ilçe müdürleri, Gökçeada Kent
Konseyi Başkanı olan Bülent AYLI ile görüşme yapılmıştır.
Ayrıca Gökçeada’nın en büyük tarım işletmesi olan ve Türkiye’nin ilk organik peynirini üreten işletmeye ziyaret
gerçekleştirilmiştir. Gökçeada ve Bozcaada Stratejik Planı’nın irdelenmesi, konuşmaların yazıya dökülmesi ve
ziyarete iştirak eden uzmanların görüşleri çerçevesinde daha odaklı “Gökçeada ve Bozcaada Raporu”nun hazırlanması,
Adalar için uygulanacak adımlar için “Yol Haritası”nın belirlenmesi doğrultusunda çalışmalar yürütülmektedir.

3.2.1.2.
ARAŞTIRMALAR

Şekil 13: Gökçeada- Bozcaada Ziyareti-1

Şekil 14: Gökçeada- Bozcaada Ziyareti-2

Araştırmalar kapsamında Yenilenebilir Enerji,
Tarım ve Hayvancılık, Kentsel Araştırmalar, Kümelenme
konularındaki genel çerçevenin belirlendiği ‘teknik
şartnameler’in hazırlığına başlanmıştır. Söz konusu
konular dahilindeki Tarım ve Hayvancılık ile Yenilenebilir
Enerji hakkındaki araştırmaların teknik şartnameleri
tamamlanmış olup, 2012 yılında bunlarla birlikte diğer
şartnamesi hazırlanacak olan araştırmaların satın alma
sürecine başlanması öngörülmektedir.
Bölge için önemli konular arasında olan Biyokütle
ve Girişim Sermayesi ile ilgili literatür araştırması yapılıp
bilgi notu hazırlanmıştır. Helal Gıda ve Sertifikasyonu
konuları üzerine araştırma yapılmaya başlanmıştır.
Helal Sertifikasının ülkemizin 2023 vizyonu doğrultusunda bölgenin ihracat potansiyelinin değerlendirilebilmesi amacıyla 2012 yılında sempozyum düzenlenmesi
planlanmıştır.
Araştırmaların yürütülmesi ile birlikte bölgesel potansiyelin harekete geçirilmesine etkin bir şekilde katkı
sağlanması amacıyla Ajansımız bünyesinde kümelenme
ve katı atık yönetimi çalışma grupları oluşturulmuştur.
Oluşturulan grupların 2012’de hazırlık çalışmalarını
tamamladıktan sonra faaliyete geçmesi planlanmaktadır.
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3.2.1.3.

ÖNEM ARZ EDEN YATIRIMLARIN TAKİBİ
İŞGEM Hakkında Farkındalık Oluşturma
Çalışmaları istihdam olanaklarını artırmaya ve mesleki eğitim konusunda fırsatlar sunan İŞGEM (İş Geliştirme
Merkezi) modelinin bölge aktörlerine tanıtılması için çalışmalar yapılmıştır. Bu kapsamda Dünya’da ve Türkiye’de
başarılı görülen İŞGEM’ler incelenmiş ve yetkililerle temaslarda bulunulmuştur. Bölgedeki kurumların sahiplenmesinin
sağlanması amacıyla İŞGEM modelinin idari yapısı ve firmalara sunduğu destekler ile ilgili detaylı sunum hazırlanmıştır.
İlerleyen günlerde İŞGEM hakkında Balıkesir ve Çanakkale illerindeki ilgili paydaşlarda farkındalık oluşturmaya yönelik
bir organizasyon düzenlenmesi planlanmaktadır.
Ulusal ve Uluslararası Programların Tanıtımı ile Proje Geliştirilmesine Sağlanan Katkılar
		
Bölgede yürütülen ve önemli görülen diğer projeler konusunda başvuru sahipleriyle işbirliği geliştirilmiştir. Bu kapsamda ABGS’nin yürütmüş olduğu “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor” programı ile ilgili olarak Balıkesir Valiliği’nin sunduğu
proje teklifine ayni ve nakdi katkı sağlamak üzere ortak olunmuştur. Proje teklifi ABGS tarafından başarılı bulunmuş
ve hibe almaya hak kazanmıştır. Balıkesir ve Çanakkale Valiliği ile ABGS projelerinin ortak yürütülmesi için süreçlerin
genel çerçevesi belirlenmiş ve süreçler başlatılmıştır.

3.2.1.4.

EĞİTİM TOPLANTILARI

3.2.1.4.1.

ARGE VE İNOVASYON DESTEKLERİ
BİLGİLENDİRME SEMİERİ
23 Mayıs 2011 tarihinde bölgede faaliyet gösteren
KOBİ’ler, büyük kapasiteli işletmeler, üniversiteler ile
kamu kurumları temsilcilerinden oluşan katılımcılara
Ar-Ge ve İnovasyon destekleri ile ilgili 1 günlük eğitim
verilmiştir. TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı, TTGV ve EBİLTEM tarafından uzman
düzeyinde konuşmacılar güncel Ar-Ge ve İnovasyon
mali destek mekanizmaları hakkında sunumlar gerçekleştirilmiştir.

Şekil 16: Turizm Çalıştayları, Balıkesir ve Çanakkale-1

Şekil 15: Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri
Bilgilendirme Semineri
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3.2.1.5.

KONFERANS, SEMPOZYUM, ÇALIŞTAY, SEMİNER, TOPLANTI vb. ORGANİZASYONLAR
Turizm Çalıştayları
Yerel aktörlerle beraber bölge planında önemli görülen sektörlerden biri olan turizmin bölge düzeyinde sorunlarını
belirlemek ve çözüm önerileri geliştirmek amacıyla 11 Nisan 2011 tarihinde Çanakkale Kale Resort Otel’de, 19 Nisan
2011 tarihinde Balıkesir Asya Pamukçu Termal Otel’de turizm çalıştayları düzenlenmiştir. Çalıştaylara turizm konusunda hizmet veren ve ilgili faaliyetler yürüten kamu ve özel sektör ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri yoğun
ilgi göstermiştir. Çalıştaylarda elde edilen bilgiler bir sonraki bölge planında faydalanılmak üzere iki rapor halinde
derlenmiştir.
Avrupa Şenliğine Katılım
15- 16 Nisan 2011 tarihlerinde Ulusal Ajans hibesiyle Balıkesir Valiliği, Balıkesir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi,
Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ajans işbirliğinde düzenlenen Avrupa Şenliği’ne katılım sağlanmıştır. Ayrıca
şenlikte stant kurulmuş ve ajans ile ajansın destekleri ile ilgili bilgi verilmiştir.

Şekil 17: Turizm Çalıştayları, Balıkesir ve Çanakkale-2

Şekil 19: Avrupa Şenliği

Şekil 18: Turizm Çalıştayları, Balıkesir ve Çanakkale-3
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Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu
Trakya Kalkınma Ajansı ile bir protokol imzalanmış olup protokolün konusu Trakya Kalkınma Ajansı, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Namık Kemal Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz
Mart Üniversitesi’nin ortaklığı ile Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumlarının gerçekleştirilmesidir.
GMKA ile TRAKYAKA arasında “Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik Sempozyumu”nu ortak olarak desteklemek
amacıyla protokol oluşturulmuştur. 21-22 Ekim 2011 tarihleri arasında kalkınma ve girişimciliği etkileyen parametreler
hakkında bilgilendirme sağlamak, ülkemizde kalkınma ve girişimciliğe yönelik kurulan kurum ve kuruluşların etkinliğini
tespit etmek, başarılı girişimci örneklerini ortaya koymak amaçlarıyla Trakya Bölgesi Kalkınma ve Girişimcilik
Sempozyumu düzenlenmiştir. Sempozyuma Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz, Almanya Büyükelçiliği Ekonomik İşbirliği
Çevre Araştırma ve Teknoloji Bölümü Başkanı Dirk TRÖNDLE, Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Örgütü’nden (UNIDO)
Süleyman YILMAZ ve Inez WIJNGAARDE, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Koordinatörü Murat GÜRSOY
ve Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Müdürlüğü Uzmanı Nuri Barış TARTICI katılmıştır. Hem ulusal
hem de uluslararası düzeyde katılımcı çeken üniversite-ajans ortaklığı sonucunda gerçekleştirilen bu sempozyum gibi
faaliyetlerin artırılması hedeflenmektedir.

3.2.1.6.

ARAŞTIRMA RAPORLARI, ÇALIŞTAY RAPORLARI, SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR vb. YAYINLAR
Turizm Çalıştay Raporları
Bahsi geçen çalıştayların sonuç raporları tamamlanmış olup söz konusu dokümanların basılması ile eşzamanlı
olarak ajans internet sitesi aracılığıyla kamuoyu ile paylaşılacaktır.
Maden Sektörü Raporu
Bölge planında işlenen ve önemli bir yerel potansiyel olarak görülen maden kaynaklarına ilişkin sektör analizi
çalışmaları yapılmıştır. İlk olarak Balıkesir ili maden kaynakları akademik kaynaklardan incelenmiş, kamu kurumları ve
özel kesimden ilgili mercilerle temaslarda bulunulmuştur. Dünyada, Türkiye’de ve Balıkesir’de madenciliğin ekonomik
boyutunun araştırılmasının ardından “sektör raporu” için çalışmalar devam etmiştir. Yakın bir süre sonunda “Balıkesir
İli Madencilik Sektörü Raporu” çalışmasının tamamlanması planlanmaktadır.

3.2.1.7.

ARAŞTIRMA RAPORLARI, ÇALIŞTAY RAPORLARI, SEKTÖREL ARAŞTIRMALAR vb. YAYINLAR
Yunanistan Midilli Adasından Archipelagos TV Sahibini Ziyareti
Yunanistan Midilli Adası’ndan Archipelagos TV’nin sahibi Ajansımızı ziyaret etmiştir. Yapılan görüşmede Ajans
faaliyet ve destekleri hakkında bilgi aktarılmış ardından birlikte yapılabilecek işbirliği konularında görüş alışverişinde
bulunulmuştur.
Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Ortak Projesi (YEKKOP)
27.12.2011 tarihinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına yönelik yapılabilecek ortak çalışmaların
belirlenmesi amacıyla Ajansımızda bir toplantı düzenlenmiştir. İller Bankası, TRAKYAKA ve BEBKA yetkilileriyle
Ajansımızda “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı Ortak Projesi (YEKKOP)” konulu toplantı gerçekleştirilmiş
olup toplantı sonucunda oluşturulan bilgi notu Genel Sekreterimize sunulmuştur.
Toplantının başlangıcında İller Bankası Yeraltı Etüdleri Dairesi Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan sunuda İller
Bankası’nın kuruluş amacı ve faaliyet konularına kısaca yer verilmiştir. Söz konusu daire başkanlığının organizasyon
yapısı belirtilmiş, yürüttükleri faaliyetler açısından yerel yönetimlerin kamu hizmetini daha etkin bir şekilde yerine
getirebilmeleri kapsamında İller Bankası’nın fonksiyonuna işaret edilmiştir.
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Şekil 15: Ar-Ge ve İnovasyon Destekleri Bilgilendirme Semineri
Toplantıda böyle bir projenin Ajanslar işbirliği içinde gerçekleştirilmesinin önemi ayrıca belirtilmiştir. 5449 Sayılı
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun’un 1. maddesinde ifade edilen “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 planı ve programlarında öngörülen ilke ve
politikalarla uyumlu olarak…” kapsamında İller Bankası, TRAKYAKA, BEBKA, GMKA arasında yapılacak bir işbirliğinin
Kanunun amacına hizmet edeceğinin altı çizilmiştir. Aynı Kanunun 14. Maddesi (h) fıkrasında Genel Sekretere verilen
“Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak “Kalkınma Ajansları
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinde”, 16 Kasım 2011 tarih ve 28114 sayılı Resmi Gazetede yapılan değişikliğe
vurgu yapılmıştır. Yapılan değişiklikle “Ajans, diğer ajanslarla veya kurum ve kuruluşlarla birlikte, Müsteşarlığın uygun
görüşünü almak suretiyle ortak mali destek, Müsteşarlığı önceden bilgilendirmek suretiyle ise ortak teknik destek
verebilir. Yapılacak işbirliğine dair usul ve esaslar, söz konusu kurum ve kuruluşlarla yapılacak anlaşmalar ile belirlenir ve bunların bir nüshası bilgi için Müsteşarlığa gönderilir” şeklinde ifade edilen hüküm kapsamında İller Bankası
ile Kalkınma Ajansları arasında yapılması düşünülen işbirliğinde mevzuat açısından takip edilecek yol haritası ana
çerçevesiyle belirlenmiştir. Yapılan çalışmaların yer aldığı bilgi notu ve diğer dokümanlar Kalkınma Bakanlığı’na
değerlendirilmesi için gönderilmiştir.
25 Kalkınma Ajansının Faaliyetlerinin Takibi Projesi
Türkiye’de sürdürülebilir kalkınma çalınmalarında öncü rol oynayan diğer 25 kalkınma ajansının GMKA
uzmanlarınca takip edilmesi hayata geçirilen diğer bir ajans içi projedir. Bu kapsamda diğer kalkınma ajansları GMKA
uzmanlarınca paylaşılmış ve faaliyetler kapsamında ajansların internet sitelerinin düzenli olarak takip edilmesi ve
gerektiğinde yetkililerle fikir alış verişinde bulunulması amaçlanmıştır. Proje ile uzun vadede diğer ajanslar ve GMKA
arasında etkin bir işbirliği kurulması, kalkınma ajansları faaliyet ve desteklerinin diğer bölgelerdeki etkilerinin izlenmesi hedeflenmektedir.
Her İlçeye Bir Uzman Projesi
Yerel bilgileri yerinde tespit etmeye yönelik ajans içi bir proje olan “Her İlçeye Bir Uzman” faaliyete geçirilmiştir. Bu
kapsamda Balıkesir ve Çanakkale illerindeki 29 ilçe ajans uzmanlarınca paylaşılmıştır. Bu proje aracılığıyla Bölgedeki
tüm paydaşlarla iletişime geçilerek yerel ihtiyaç ve eğilimlere en doğru şekilde ulaşılması hedeflenmektedir. Sorumlu
uzmanların belirli aralıklarla ilçelere çalışma ziyaretlerinde bulunarak yerel aktörlerle etkin bir şekilde koordinasyon
sağlaması beklenmektedir. Faaliyetler kapsamında ilçedeki kamu kurumları, özel kesim ve STK’larla birebir görüşmeler
yapılması ve yerel ve ulusal platformda ilçelerle ilgili gelişmelerin takip edilmesi de bulunmaktadır. Söz konusu proje
kapsamında bölgenin verilerine ulaşılabilmesi, veri toplama ve Bölgeyi tanımaya yönelik çalışmalara rehberlik edecek
sektör bazlı soru rehberi oluşturulmasına başlanmıştır.
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Tarih

Yer

Ankara

Ankara

4 Nisan 2011

GMKA
Hizmet Binası

17-20 Mayıs 2011

28 Haziran 2011

Moderasyon ve Problem
Çözme Teknikleri

GMKA
Hizmet Binası

13-14 Temmuz
2011

GMKA
Hizmet Binası

18-19 Temmuz
2011

GMKA
Hizmet Binası

Hakan Bozkurt
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8 Nisan 2011

Çanakkale

14 Nisan 2011

Ankara

26 Nisan 2011

Balıkesir

16-18 Mayıs 2011

Afyonkarahisar

3 Haziran 2011

Ankara

16-19 Haziran 2011

25 Temmuz 2011

1. Kalkınma Ajansları
Konferansı

Erzurum

Balıkesir
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3.2.2.

PROGRAMLAMA FAALİYETLERİ

3.2.2.1.

DESTEK PROGRAMLARI ÇERÇEVE HAZIRLIĞI
8 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”da belirtildiği gibi Ajans’ın temel amacı “Kamu kesimi, özel
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakları etkin ve yerinde kullanarak yerel potansiyeli
harekete geçirmek, proje ve faaliyetlere sağlanacak mali ve teknik destekler ile kurum ve kuruluşların proje üretme ve
yönetme kapasitesini geliştirmek, bölgemizin yatırım imkanlarını iç ve dış yatırımcılara tanıtmak suretiyle bölgemizin,
ulusal kalkınma planı ve programlarında öngörülen ilke ve politikalar çerçevesinde rekabet gücünü artırmak, ekonomik ve sosyal kalkınmasını gerçekleştirmek ve sürekli kılmaktır.”
Bu amaca ulaşmak için 2010-2013 Güney Marmara Bölge Planı hazırlanmış ve Kalkınma Bakanlığı tarafından
onaylanmıştır. Plan çerçevesinde TR22 Düzey 2 Bölgesi Vizyonu “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” olarak belirlenmiştir.
Bu doğrultuda, Bölge Planı’nda üç temel gelişme eksenine yer verilmiştir:
Rekabet Edebilirliğin Artırılması
Beşeri Sermayenin ve Sosyal Yaşamın Geliştirilmesi
Çevresel Sürdürülebilirliğin Sağlanması
Bu eksenler ve Bölge Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda, Ajans tarafından 2011 yılı için; “Teknik Destek
Programı”, “Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” ve “İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı” açılmıştır.
Bölge Planı, Bölge Planı kapsamında belirlenmiş hedef ve stratejiler ile uyumlu olarak Ajans tarafından sağlanacak
desteklerin çerçevesinin oluşturulması, zamanlamasının ve mali desteklerin bütçe dağılımının planlanmasına
ilişkin çalışmalar “Program Yönetim Birimi” ve “Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi” ile işbirliği içinde
gerçekleştirilmiştir.
Ajansın, 2011 yılı mali destek programları için belirlemiş olduğu toplam tutar 15.200.000 TL olup, bu miktarın
11.000.000 TL’si “İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı”, 4.200.000 TL’si ise “Sosyal Kalkınma Mali Destek
Programı” kapsamında kullandırılacaktır.
Ajansın 2011 yılı için “Doğrudan Faaliyet Desteği Programı“na yönelik belirlemiş olduğu toplam tutar 400.000 TL’dir,
2011 yılı “Teknik Destek Programı” için belirlenmiş toplam tutar ise 418.000 TL’dir.
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3.2.2.2.

AJANSIN AMAÇ ve HEDEFLERİ
Teknik Destek Programı
Teknik Destek Programının temel amacı bölgedeki kurumların kurumsallaşma yolundaki kapasitelerini artırmaktır.
Hangi minvalde artıracağı hususundaki dayanak bölge planıdır. Diğer bir deyişle Teknik Destek Programı, “Yerel
yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini
artırıcı faaliyetlerini ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki STK’ların yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda
bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır.”
Programın özel amaçları aşağıdaki gibidir:
Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,
Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin
desteklenmesi,
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda
bulunabilecek çalışmalarına uzman desteği sağlanmasıdır.
Doğrudan Faaliyet Desteği
Doğrudan Faaaliyet Desteği (DFD); Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Kalkınma
Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Çalışma Programında belirtildiği
üzere, TR22 Düzey 2 Bölgesi’nin rekabet gücünü artıracak, bölgesel kalkınmaya hız kazandıracak fizibilite çalışmalarına
ve belirlenen öncelikli alanlarda sektörel ve tematik araştırmalara mali destek sağlamayı amaçlamaktadır.
Bu amaç doğrultusunda desteklenecek projeler için belirlenen öncelikler aşağıdaki gibidir:
Öncelik 1:
Bölgenin önemli sektörlerinden olan tarım, turizm, madencilik ve sanayi sektörlerinin bölgesel analizlerin yapılması
Öncelik 2:
Bölgede gerçekleştirilebilecek büyük ölçekli yatırımların bölgeye kısa dönemde etki edebilmesine ve yatırımların
bölgeye çekilmesine katkı sağlayacak fizibilite vb. ön çalışmaların yapılması
Öncelik 3:
Yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesi için kurulacak kuruluşlara yönelik fizibilite çalışmaları
Öncelik 4:
Bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından önemli olabilecek stratejik planların yapılması
Öncelik 5:
Bölgenin önemli potansiyellerini harekete geçirmeye yönelik araştırma çalışmaları

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Başvuru Rehberinin hazırlığı aşamasında başta Trakya Kalkınma Ajansı olmak üzere benzer konularda destek
çağrısına çıkan Ajansların Başvuru Rehberleri incelenmiştir.
Ege İhracatçı Birlikleri’nden İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları konulu eğitim alınmıştır.
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Kalkınma Bakanlığı uzmanlarından e-posta ve yüz yüze toplantılar ile görüş alınmıştır.
PPKB’den programa ayrılacak bütçe ve öncelikler konusunda görüş alınmıştır.
İDRB’den önceki program uygulamalarından elde edilen deneyimler hakkında görüş alınmıştır.
Hukuk Müşavirliğinden mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgi alınmıştır.
Kalkınma Bakanlığından nihai onayın alınması amacıyla gerekçelendirme dosyası hazırlanmıştır.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Başvuru Rehberinin hazırlığı aşamasında başta Trakya Kalkınma Ajansı olmak üzere benzer konularda destek
çağrısına çıkan Ajansların Başvuru Rehberleri incelenmiştir.
Ege İhracatçı Birlikleri’nden İhracat Mevzuatı ve Uygulamaları konulu eğitim alınmıştır.
Kalkınma Bakanlığı uzmanlarından e-posta ve yüz yüze toplantılar ile görüş alınmıştır.
PPKB’den programa ayrılacak bütçe ve öncelikler konusunda görüş alınmıştır.
İDRB’den önceki program uygulamalarından elde edilen deneyimler hakkında görüş alınmıştır.
Hukuk Müşavirliğinden mevzuat değişiklikleri ile ilgili bilgi alınmıştır.
Kalkınma Bakanlığından nihai onayın alınması amacıyla gerekçelendirme dosyası hazırlanmıştır.
Mali destek programlarının yönetim planı doğrultusunda programların potansiyel hibe yararlanıcılarına
başvuru rehberleri dağıtılmış ve ajans internet sitesinde devamlı surette yayınlanmıştır. Teklif çağrısının etkin bir
şekilde duyurulması için broşür, megalight, internet sitesi, pankart, poster, gazete ilanı gibi tanıtım araçlarından
faydalanılmıştır.
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3.2.2.3.

DESTEKLERE YÖNELİK BİLGİLENDİRME VE EĞİTİM TOPLANTILARI
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 3 Ocak 2011 tarihinde Çanakkale, 5 Ocak 2011 tarihinde ise Balıkesir’de
gerçekleştirilen tanıtım toplantılarıyla kamuoyuna ilan edilmiştir. Çağrı ile ilgili tanıtım toplantılarında programın
amaç ve öncelikleri, sağlanacak destek tutarları, uygunluk kriterleri katılımcılara aktarılmıştır.

Şekil 21: İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Bilgilendirme Toplantısı, Çanakkale

Şekil 22: İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Bilgilendirme Toplantısı, Balıkesir

Teknik Destek Programı
Teknik Destek Programı’na ilişkin bilgilendirme toplantıları, Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgilendirme Toplantıları
ile birlikte aynı gün olmak üzere 13 Temmuz 2011 tarihinde eşzamanlı olarak Çanakkale ve Balıkesir illerinde
gerçekleştirilmiştir. Bu tarihte gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarını Bandırma ve Edremit’de gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları izlemiştir.
Bilgilendirme toplantıları aracılığıyla katılımcılar; Teknik Destek Programı’nın amaç ve öncelikleri, programa
ilişkin kurallar, başvuru sahibi ve ortakların uygunluğu, faaliyetlerin uygunluğu, başvuru şekli ve başvurulara ilişkin
değerlendirme süreci hakkında Program Yönetim Birimi uzmanlarınca bilgilendirilmiştir.

Şekil 23: Teknik Destek Programı Bilgilendirme Toplantısı,
Balıkesir

Şekil 24: Teknik Destek Programı Bilgilendirme
Toplantısı, Çanakkale
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Doğrudan Faaliyet Desteği
Bir önceki bölüm kapsamında belirtilmiş olduğu gibi Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programı’na
ilişkin bilgilendirme toplantıları Balıkesir ve Çanakkale illerinde gerçekleştirilmiş ve bu toplantılar kapsamında
katılımcılar doğrudan faaliyet desteğinin bütçesi, uygunluk kriterleri (başvuru sahibi ve ortaklarının uygunluğu, faaliyetlerin uygunluğu, maliyetlerin uygunluğu), başvuruların ne şekilde yapılacağı ve değerlendirme sürecinin ne şekilde
yürütüleceğine ilişkin konular hakkında bilgilendirilmiştir.

Şekil 25: Doğrudan Faaliyet Desteği Bilgilendirme Toplantısı, Çanakkale

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
2011 yılı mali destek programlarına ilişkin bilgilendirme toplantıları 16 Kasım 2011 tarihinde Balıkesir, 18 Kasım
2011 tarihinde ise Çanakkale’de gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen bilgilendirme toplantıları kapsamında “İhracat ve
Yenilikçilik Mali Destek Programı” ve aynı zamanda “Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına” ilişkin bilgilendirme
yapılmıştır.
Olabildiğince geniş bir kitlenin eş zamanlı olarak aynı düzeyde bilgilendirilebilmesi amacıyla gerçekleştirilmiş olan
bilgilendirme toplantılarına ilçe kaymakamları, belediye başkanları, daire amirleri, resmi kurum temsilcileri, oda ve
borsa temsilcileri ve ayrıca özel sektörden firma temsilcileri katılım sağlamış; katılımcılara teklif çağrılarının temel
amaçları ve öncelikleri, mali destek miktarları ve eşfinansman oranları, uygunluk kriterleri ve başvuru koşulları gibi
konularda bilgi aktarılmıştır. Ayrıca, eğitim programlarının takvimi ve internet üzerinde yapılacak eğitim başvuruları
konusunda da bilgi verilmiştir.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Bir önceki bölüm kapsamında belirtildiği üzere teklif çağrılarına ilişkin bilgilendirme toplantılarının ilki Balıkesir ilinde, ikincisi ise Çanakkale ilinde 1 gün arayla gerçekleştirilmiş, bu toplantılar kapsamında gerek “Sosyal Kalkınma Mali
Destek Programı” ve aynı zamanda “İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programına” yönelik bilgilendirme yapılmıştır.
Balıkesir ve Çanakkale illerinde gerçekleştirilmiş olan bilgilendirme toplantılarına toplamda 185 kişi katılım
sağlamıştır. Toplantılar esnasında katılımcılara programlara ilişkin detaylı bilgi aktarılmış, Ajans tarafından hazırlanan
başvuru rehberi ve ekleri, broşür, CD gibi teklif çağrılarına yönelik tanıtıcı materyaller dağıtılmıştır.
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İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Ajans uzmanlarından ve hizmet alımı yöntemiyle geçici süre ile görevlendirilen eğitmenlerden oluşan 4 ekip
Balıkesir ilinde 12, Çanakkale ilinde 5 ilçede olmak üzere toplam 17 organizasyon ile 1500 kişiye 2 gün süren eğitim
toplantıları düzenlenmiştir. Eğitim toplantılarında potansiyel başvuru sahiplerine mali destek programlarının detayları
anlatılmış, proje yönetimi döngüsü eğitimi verilmiş ve başvuru formlarının doldurulması konusunda bilgilendirme
yapılmıştır.

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Teklif çağrılarına yönelik bilgilendirme toplantılarını takiben 21 Kasım 2011 – 13 Aralık 2011 tarihleri arasında
Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın sorumlu olduğu Balıkesir ve Çanakkale illerinde bulunan toplam 28 ilçede
(il merkezleri dahil) Ajans uzmanları tarafından proje yazma eğitimleri gerçekleştirilmiştir.
Eğitim takviminin belirlenmesiyle birlikte, Ajansın internet sitesi üzerinden eğitim başvuruları alınmış, internet
sitesi aracılığıyla eğitim tarihleri ve eğitimlerin gerçekleştirileceği yerler hakkında katılımcılar bilgilendirilmiştir.
Gerçekleştirilen 2 günlük eğitimler kapsamında mali destek programlarının amaç ve öncelikleri ile teklif çağrısının
özel koşulları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiş; proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı, bütçe gibi proje
hazırlama konusunda yerel kapasiteyi geliştirmeye yönelik uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmiştir. Eğitimler ve
bilgilendirme toplantılarında katılımcıların iletişim bilgileri toplanmış böylelikle Ajansa ait bir iletişim ağının oluşturulmasına katkı sağlanmıştır.
Gerçekleştirilen atölye çalışmaları sayesinde katılımcı bir yaklaşımla yürütülen eğitimler daha önce de belirtilmiş
olduğu gibi Ajansın sorumlu olduğu TR22 Düzey 2 Bölgesi genelinde 28 ilçede gerçekleştirilmiş ve eğitimlere toplamda
825 kişi katılım sağlamıştır.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Bir önceki bölüm kapsamında belirtildiği üzere 21 Kasım 2011 – 13 Aralık 2011 tarihleri arasında gerek
“Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” gerekse de “İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programına” yönelik atölye
çalışmalarının dahil edildiği uygulamalı eğitimler gerçekleştirilmiştir. 2 günlük eğitimler kapsamında programlara
ilişkin yapılan detaylı bilgilendirmenin yanısıra proje döngüsü yönetimi, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve proje bütçesinin
hazırlanması şeklinde sıralanabilecek konu başlıkları ele alınmış, eğitimler kapsamında uygulamalı çalışmalar
gerçekleştirilmiştir.
		
“Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı” ve “İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı”na yönelik
gerçekleştirilen bu eğitimler aracılığıyla daha önce de belirtilmiş olduğu gibi toplamda 825 kişiye ulaşılmıştır.

Şekil 26: İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ve
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Bilgilendirme
Toplantısı, Balıkesir-1

Şekil 27: İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ve
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Bilgilendirme
Toplantısı,Balıkesir-2
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Şekil 28: İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Proje Hazırlama Eğitimleri, Balıkesir

Şekil 29: İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Proje Hazırlama Eğitimleri, Çanakkale

Şekil 30: İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Eğitim Toplantıları, Balıkesir

Şekil 31: İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Eğitim Toplantıları, Çanakkale

Şekil 32: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Eğitim Toplantıları, Balıkesir

Şekil 33: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Eğitim Toplantıları, Çanakkale

55

sf

56

3.2.2.4.

TEKNİK YARDIM SAĞLANMASI
Destek Programlarına ilişkin teklif çağrısı ile ilgili sorular, bütün potansiyel hibe yararlanıcılarının aynı anda ve eşit
düzeyde bilgiye ulaşması bakımından, Ajans internet sayfası üzerinden yayınlanmak suretiyle yanıtlanmıştır. Potansiyel
başvuru sahiplerinin elektronik posta, telefon aracılığıyla ve ajansa yapılan ziyaretler esnasında iletmiş oldukları sorular
Ajansın web sayfasında SSS bölümünde cevapları ile birlikte yayınlanmıştır.
Randevu alarak teknik yardım masası hizmetinden faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin özellikle mantıksal
çerçeve yaklaşımı, bütçe ve destekleyici belgelerin hazırlanmasına yönelik soruları yanıtlanmıştır.

Şekil 34: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Teknik Yardım Masası, Balıkesir

Şekil 35: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Teknik Yardım Masası, Çanakkale

3.2.2.5.

BAŞVURULARIN TESLİM ALINMASI
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’na sunulacak proje teklifleri için son teslim tarihi ve saati, başvuru
rehberlerinde ve Ajansın internet sayfasında yazılı olarak, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler kapsamında ise sözlü
olarak potansiyel başvuru sahiplerine bildirilmiştir.
Son başvuru tarihi olan 25 Şubat 2011 saat 17.00’ye kadar proje başvuruları kabul edilmiştir. 232 adedi Balıkesir 156
adedi Çanakkale’den olmak üzere toplam 388 adet proje başvurusu yapılmıştır.
Ajansa teslim edilen 388 projenin 248’i kar amacı güden kuruluşlara; geri kalan 140 proje ise kamu kurumları,
üniversiteler ve sivil toplum kuruluşları gibi kar amacı gütmeyen kuruluşlara aittir. İller bazında bakıldığında
Balıkesir’den gelen 232 projenin 156’sının küçük ve orta büyüklükteki işletmelere (KOBİ), 76’sının ise kar amacı
gütmeyen kuruluşlara ait olduğu görülmektedir. Çanakkale ili için de benzer bir oran görülmektedir; 156 projenin 92’si
KOBİ’lere, 64’ü ise kar amacı gütmeyen kuruluşlara aittir.

Teknik Destek Programı
23 Haziran 2011 tarihinde duyurusu yapılmış olan teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm
belgeler sürekli olarak Ajans internet sitesinde yayınlanmış, teknik destek başvuruları 30 Aralık 2010 tarihine kadar
sürekli olarak alınmıştır. Teslim alınan proje başvuruları, Ajans tarafından belirlenmiş olan numaralandırma sistemine
uygun olarak kayıt altına alınmıştır.
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Şekil 36: İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
İlk Başvuru Kabulü

Şekil 37: Teknik Destek Programı Çanakkale’den
İlk Proje Başvurusu

Doğrudan Faaliyet Desteği
Doğrudan Faaliyet Desteği’ne sunulacak proje teklifleri için son teslim tarihi ve saati, başvuru rehberlerinde ve
Ajansın internet sayfasında yazılı olarak, bilgilendirme toplantıları kapsamında ise sözlü olarak potansiyel başvuru
sahiplerine bildirilmiştir.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’na sunulacak proje teklifleri için son teslim tarihi ve saati, başvuru rehberlerinde ve Ajansın internet sayfasında yazılı olarak, bilgilendirme toplantıları ve eğitimler kapsamında ise sözlü olarak
potansiyel başvuru sahiplerine bildirilmiştir.
Potansiyel başvuru sahiplerinin; proje başvurularını matbu olarak Ajansa sunmadan önce Ajansın internet sitesinden
erişebilecek bilgi sistemindeki Başvuru Veri Giriş Formunu doldurarak sisteme yüklemeleri sağlanmış ve formun matbu
nüshasının başvuru formuna eklenmesi gerekliliği başvuru rehberinde belirtilerek yapılan başvurular kapsamında bu
belgenin de sunulması sağlanmıştır. Yapılan başvurular için otomatik olarak üretilmiş başvuru kodu başvuru sürecine
ilişkin tüm işlemler kapsamında kullanılmıştır. Başvuruların son kabul anı itibariyle teslim alınmasının temini ve geciken
başvuruların değerlendirilmeye alınmaması için kurulmuş olan elektronik kayıt sistemi aracılığıyla projeler teslim
alınmıştır. Bahsi geçen bu uygulama, gerek Teknik Destek Programı gerekse de Doğrudan Faaliyet Desteğine ilişkin
proje kabul süreçle- rinde de uygulanmıştır.
23 Aralık 2011 saat 17.00’ye kadar proje başvuruları kabul edilmiş; 65 adedi Balıkesir, 58 adedi Çanakkale’den
olmak üzere toplam 123 adet proje başvurusu alınmıştır. 4.200.000 TL’lik bütçeye sahip Sosyal Kalkınma Mali Destek
Programına Balıkesir ve Çanakkale illerinde faaliyet gösteren kamu kurumları, meslek odaları, sivil toplum kuruluşları,
kar amacı gütmeyen kooperatifler ve birlikler başvuruda bulunmuştur.

Şekil 38: Sosyal Kalkınma Mali Destek Program Proje Başvuruları, Balıkesir
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Şekil 38: Teknik Destek Programı
Balıkesir’den İlk Proje Başvurusu

Şekil 39: Doğrudan Faaliyet Desteği Programı
Çanakkale’den İlk Proje Başvurusu

Şekil 40: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı – Proje Başvuruları, Balıkesir

Şekil 41: Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı – Çanakkale’den İlk Proje Başvurusu
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3.2.2.6.

PROJE DEĞERLENDİRİCİLERİNİN SEÇİM SÜRECİ
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Proje başvurularına puan verecek olan bağımsız değerlendiricilerin seçim ölçütlerinin belirlenmesinin ardından
bağımsız değerlendirici havuzuna yönelik başvurular için ajans internet sitesinde ilan verilmiştir.
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu usullerine göre başvurular arasından proje değerlendirme aşamasında
görev alacak bağımsız değerlendiricileri belirlemek üzere aralarında hiyerarşik ilişki bulunmayan 3 ajans uzmanından
oluşan heyet görev yapmıştır.
Destek programında proje değerlendirme sürecinde görev alacak bağımsız değerlendiriciler Program Yönetim
Birimi tarafından eğitim programına tabii tutulmuştur.

Teknik Destek Programı
Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm belgeler sürekli
olarak Ajans internet sitesinde yayınlanmış, teknik destek başvuruları Ajans tarafından sürekli olarak alınmıştır.
Başvurular ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilmeye alınmış, 2011 yılı içinde Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim,
Kasım-Aralık dönemlerinde alınan başvurular bir sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilmiştir.
Değerlendirmeler, Genel Sekreterlik Oluru alınarak oluşturulan Değerlendirme Komisyonu üyelerince Değerlendirme Komisyonu çalışma usul ve esaslarınca gerçekleştirilmiştir.

Doğrudan Faaliyet Desteği
Ön inceleme ile faaliyetin teknik ve mali açıdan değerlendirilmesi olmak üzere iki aşamadan oluşan değerlendirme
süreci, Genel Sekreterlik Oluru alınarak oluşturulan Değerlendirme Komisyonu üyelerince yürütülmüştür.

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
Teklif çağrısının konusu ve öncelik alanlarının içeriği ile uyumlu olan bağımsız değerlendiricilerin belirlenmesi
amacıyla bağımsız değerlendiricilere yönelik seçim ölçütlerinin belirlenmesinin ardından, bağımsız değerlendirici
havuzuna yönelik başvurular için ajans internet sitesinde ilan verilmiştir.
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına bağımsız değerlendirici olmak üzere 70 aday başvurmuştur. 19 Aralık 2011
ve 20 Aralık 2011 tarihlerinde yapılan bağımsız değerlendirici seçim komitesi toplantılarında, bağımsız değerlendirici
seçimi puan tablosuna göre bağımsız değerlendirici adaylarına yönelik puan sıralaması yapılmış ve görev alacak
bağımsız değerlendiriciler belirlenmiştir.

Şekil 42: Teknik Destek Programı 2011 Teknik Destek
Eylül-Ekim Dönemi Kazanan Projeler Listesi

Şekil 43: Doğrudan Faaliyet Desteği 2011 DFD
Kasım Ayı Kazanan Projeler Listesi
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3.2.2.7.

PROJELERİN DEĞERLENDİRME SÜRECİ
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Projelerin değerlendirilme sürecinin sağlıklı ve sorunsuz geçebilmesi için bağımsız değerlendiricilere uygun ortam
Balıkesir’deki Ajans hizmet binasında sağlanmıştır.
Projelerin puanlanması değerlendiriciler tarafından başvuru rehberlerinde belirtilen kriterlere göre yapılmıştır.
Bağımsız değerlendiricilerin projeler ile ilgili oluşturmuş oldukları raporlar arşivlenmiş, bağımsız değerlendirici bilgileri
ve proje puanları hem yazılı hem de dijital ortamda saklanmıştır.
Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu esaslarına göre Balıkesir ve Çanakkale Üniversiteleri ile kamu
kurumlarından atanan değerlendirme komitesi üyeleri projelerin ikinci aşama değerlendirmesini projelerin bölgenin
ihtiyaçlarına uygunluğu, bölgesel kalkınmaya katkısı, çarpan etkileri bakımından ikinci değerlendirmesini yapmıştır.

Teknik Destek Programı
Teknik destek başvuruları, değerlendirme komisyonu üyelerince ön inceleme ve nihai değerlendirme olmak üzere
iki aşamalı değerlendirme sürecine tabi tutulmuş; başvuru rehberlerinde yer alan ön inceleme kontrol listesindeki
kriterleri sağlayan teknik destek başvuruları değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilmiş ve puanları
belirlenmiştir.
Değerlendirme sonucunda başarılı bulanan projeler, değerlendirme komisyonu üyelerince hazırlanan
değerlendirme raporları ile birlikte Genel Sekreter onayına sunulmuş ve onayın ardından sonuçlar internet sitesinde
duyurulmuş ve yararlanıcılar ile sözleşmeler imzalanmıştır.

Doğrudan Faaliyet Desteği
Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Ajansa sunulmuş faaliyet teklifleri, değerlendirme komisyonu üyeleri
tarafından değerlendirildikten sonra, başarılı bulunan faaliyet teklifleri ve ekleri değerlendirme komisyonu üyelerince
hazırlanmış değerlendirme raporları ile birlikte Yönetim Kurulunun onayına sunulmuştur. Yönetim kurulu onayından
sonra, başarılı bulunan projeler Ajansın internet sitesinde yayınlanmıştır.
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3.2.2.8.

SONUÇLARIN İLAN VE YARARLANICILARLA SÖZLEŞMELERİN İMZALANMASI
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı
Hibe almaya hak kazanan ve kazanamayan projelerin Yönetim Kurulu’nca onaylanmasının ardından başarılı projeler Ajansın internet sitesinde ilan edilmiştir. Hibe almaya hak kazanan projelerin bütçeleri değerlendirmeler ışığında
revize edilmiş ve yeni bütçeler ile ilgili proje sahipleri bilgilendirilmiştir. Genel Sekreter tarafından gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti yapılmıştır. Son aşamada proje sahipleri sözleşme imzalamak için Ajansa davet edilmiştir.
Sözleşme belgeleri Ajans ile hibe yararlanıcıları arasında imzalanmıştır.
Potansiyel proje yararlanıcılarına yönelik eş finansman kredisi imkanı oluşturmak için Ajans 27 Nisan 2011 tarihinde
ile Halkbank, 18 Nisan 2011 tarihinde ise Finansbank ile protokol imzalamıştır. İmzalanan protokol ile birlikte Ajanstan
destek alabilen proje sahiplerine eş finansman kredisi kullandırma ve nakit akışı için çeşitli fırsatlar sağlanmıştır.
Teknik Destek Programı
Yararlanıcıların, Teknik Destek Programından maksimum fayda görmesi açısından Ajansımızın eğitmen/danışman
havuzundaki eğitmenler de dâhil olmak üzere olabildiğince fazla sayıda eğitmene ulaşılmış, fiyat araştırması yapılmış
ve sözleşmeler esnasında kullanılan teknik şartnameler, yararlanıcının da istekleri göz önünde bulundurularak titizlikle
hazırlanmıştır.
Teknik şartnameye istinaden iyi fiyatı veren eğitmen veya kurumla sözleşmeler imzalanmıştır. Destek yönetim
kılavuzu hükümleri gereğince Ajans yalnızca eğitmenin eğitim, yol, konaklama ücretini karşılamış; organizasyon ve
diğer ekstra giderlerin yararlanıcı tarafından karşılanmasını beklemiştir.
Eğitimlerin tamamlanmasının ardından yararlanıcının ve eğitmenin sözleşmede yazan tüm yükümlülüklerini yerine
getirmesini müteakip, eğitmenin ücreti sözleşmede yazan süre dolmadan ödenmiştir. Yaralanıcıdan gelen nihai raporlar doğrultusunda eğitim veren eğitmenin yeterliliği konusunda fikir sahibi olunmuştur.
2011 yılında toplamda 11 tanesi Çanakkale ilinden, 10 tanesi Balıkesir ilinde olmak üzere 21 adet kar amacı
gütmeyen kuruluş teknik destek programından yararlanmıştır.
Doğrudan Faaliyet Desteği
Yönetim Kurulu kararıyla desteklenmesi öngörülen faaliyet tekliflerine verilecek mali destek ve buna ilişkin
ilke ve kurallar sözleşmeler kapsamında bağlanmış, yararlanıcılar ile Ajans arasında imzalanan sözleşmeler İzleme
Değerlendirme Raporlama Birimi’ne ulaştırılmıştır.
2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında 10 proje ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projelerden
3 tanesi Balıkesir, 7 tanesi Çanakkale iline aittir.

Şekil 44: İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı –
Sözleşmelerin İmzalanması

Şekil 45: Teknik Destek Programı –
Sözleşmelerin İmzalanması
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YER

Ankara

25-26 Ocak 2011

11-12 Mart 2011

Rüzgar Enerjisi ve Rüzgar
Türbinleri Yerel Sempozyumu

Balıkesir Bandırma
ve Gönen ilçeleri

16-19 Haziran 2011

1. Kalkınma Ajansları
Konferansı

Erzurum
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3.2.3.

İZLEME DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ
Proje İzlemelerine Yönelik Hazırlıklar
2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde, proje izlemesine hazırlık olmak üzere, Proje Uygulama, Satınalma ve Görünürlük Rehberleri hazırlanmıştır. Ön İzleme Ziyareti yapılması gereken projelerde, ön izleme
ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiş ve bu hususlar çerçevesinde Ön İzleme Ziyaret Formu
oluşturulmuştur.
Proje uygulama döneminde, özellikle ara ve nihai rapor incelemelerinde gerekli olan, birim uzmanlarının bilmesi
gereken konulara ilişkin taslak bir eğitim programı yapılmıştır.
İzleme sürecini kolaylaştıracak bir İzleme Bilgi Sistemi oluşturulması için bir yazılımcı firma ile anlaşılmış, toplantılar
yapılmış ve programın içeriği belirlenmiştir.
Yararlanıcıların kullanacakları proje hesaplarının açılabilmesi için bankalarla görüşmeler yapılmış, bu görüşmeler
sonucunda iki banka ile işbirliği protokolü imzalanmıştır.
Kazanan projelerle sözleşmeler imzalanmadan önce proje konuları ve içerikleri okunarak bilgi edinilmiştir. Bu bilgiler
ışığında projeleri izlemek üzere izleme uzmanlarının özelliklerine ve mezuniyet alanlarına paralel olarak ve güzergâhlar
da dikkate alınarak uzmanlar görevlendirilmiştir.

Başlangıç Toplantıları ve Uygulama Eğitimleri
2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Başlangıç Toplantıları, 16 Mayıs saat 15.00’te Çanakkale’de
İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda, 17 Mayıs saat 14.00’de Balıkesir’de Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet
binasında gerçekleştirilmiştir. Başlangıç Toplantılarında, yararlanıcılara sözleşmelerin imzalanmasından sonra izlenmesi
gereken yol haritası hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, Proje Uygulama Rehberi, Satın Alma Rehberi ve Görünürlük
Rehberi yararlanıcılara dağıtılmıştır. Bunlara ilaveten projeleri izlemek üzere görevlendirilmiş olan İzleme Uzmanları,
proje sahiplerine tanıtılmıştır.
Başlangıç toplantısından sonra yapılan Eğitim Toplantıları öncesinde yararlanıcılara verilecek İzleme Eğitimi,
Görünürlük Eğitimi, Satınalma Eğitimi ve Sözleşme Yönetimi Eğitimi sunusu ve içeriği hazırlanmıştır. Proje Uygulama
Süreci Eğitim Toplantıları; 30 Mayıs 2011 tarihinde Çanakkale İl Genel Meclisi Toplantı Salonunda ve 31 Mayıs 2011
tarihinde Balıkesir Güney Marmara Kalkınma Ajansı hizmet binasında düzenlenmiştir. 			
Toplantılarda, yararlanıcılara, Başlangıç Toplantısında dağıtılan rehberlerden bu süreçte nasıl faydalanacakları,
İlk İzleme Ziyaretleri ve bundan sonraki proje uygulama sürecini nasıl yürütecekleri hakkında detaylı bilgi verilmiştir.

Şekil 46: İKMDP Başlangıç Toplantısı, Balıkesir

Şekil 47: İKMDP Başlangıç Toplantısı, Çanakkale
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İlk İzleme Ziyaretleri
Sözleşme imzalanan projelerin ilk izleme ziyaretleri 25 Mayıs – 16 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir.
Bu ziyaretlerde dokuz İzleme Uzmanı görev yapmıştır. İlk İzleme Ziyaretlerinde her bir proje için İlk Veri Giriş Formu,
İzleme Ziyaretleri Planı ve Ön Ödeme Risk Puanı Tablosu oluşturulmuştur. Bu izlemede, her proje için, yararlanıcı ile birlikte düzenli izleme tarihlerine karar verilip gerekli doküman birlikte imzalanmıştır. Ayrıca, ilk izlemede, yararlanıcılara
proje uygulama, satınlama, görünürlük, satınalma usulleri, yararlanıcı beyan raporu, ara ve nihai raporlar, hakediş
v.b. konularında detaylı bilgi verilmiştir. Bunlara ilaveten, proje sahiplerinin kafalarındaki soru işaretleri açıklığa
kavuşturulmuştur. 2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sözleşme imzalanan
bütün projelere ilk izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
İlk İzleme ziyaretleri sonucunda yararlanıcıların proje için açtırmış oldukları hesaplara, sözleşmede belirlenen ön
ödeme miktarları yatırılmış ve kullanımlarına açılmıştır.

Düzenli İzlemeler
İlk İzleme Ziyaretlerinde her bir proje için alınan izleme takvimleri yeniden gözden geçirilerek 2010 yılı İktisadi
Kalkınma Mali Destek Programı için İzleme Ziyareti Planı oluşturulmuştur. Projenin riski, proje yürütücüsünün
kapasitesi ve projenin özelliğine göre her bir proje için en az üç adet (düzenli, anlık ve nihai) olmak üzere İzleme
Ziyaretleri planlanmıştır. Proje izleme tarihleri yeniden planlanırken düzenli İzleme ve nihai izleme ziyaretlerinin raporlama dönemi öncesi olmasına özen gösterilmiş, bu sayede Yararlanıcıya raporlamayla ilgili birebir destek verilmesi
tasarlanmıştır. 2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında, 2011 yılı içerisinde 65 düzenli, 36 anlık ve 8 nihai
olmak üzere toplam 109 izleme yapılmıştır. Ayrıca, özellikle kar amacı güden proje sahiplerinin projeleri kapsamında
açmış olduğu ihalelere, en az bir kez olmak üzere yapılabilecek yanlışlıklarının önüne geçmek üzere gözlemci olarak
katılım sağlanmıştır. Bu manada, toplam 37 ihaleye İzleme Uzmanları gözlemci olarak katılım sağlamışlardır.

Anlık İzlemeler
Proje uygulamalarında ve izleme faaliyetlerinde hedeflenen kalitenin sağlanması adına Anlık İzleme ziyaretleri
planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler öncelikle sorunlu olan projelere gerçekleştirilmiştir. 2010 İktisadi
Kalkınma Mali destek Programı kapsamında hemen hemen bütün projelere Anlık izleme ziyaretleri gerçekleştirilmeye
çalışılmıştır. Anlık izleme ziyaretlerinde de Düzenli ve Nihai izlemelerde gerçekleştirilen tüm işlemler gerçekleştirilmiştir.
Bu bağlamda, Anlık izlemede; Anlık izleme formu, fiziksel kontrol formu, varsa ihale dosyası ve satınalma usulleri
kontrol formu, yapım işleri kontrol formları doldurulmuş ve projeler yerinde takip edilmiştir. 2011 İktisadi Kalkınma
Mali Destek Programı kapsamında toplam 36 anlık izleme gerçekleştirilmiştir.

Şekil 48: İlk İzleme Ziyaretleri

Şekil 49: Düzenli İzlemeler-1
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Ara ve Nihai Raporlama
İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında sözleşme imzalanan projelerin ara ve nihai raporlama dönemleri,
sözleşme özel koşullarda belirlendiği şekilde planlanmıştır. Ancak ilk izleme ziyaretleri neticesinde bazı projelerin
raporlama dönemlerinin değiştirilmesinin uygun olacağı kanaatine varılmış ve gerekli değişiklikler yararlanıcıyla
mutabakat halinde gerçekleştirilmiştir.
Ara ve nihai raporlar, gerçekleştirilen faaliyetleri, çıktıları, projenin son durumunu gösterdikleri ve ödemeye esas
teşkil ettikleri için izleme sürecinin çok önemli araçlarıdır. Projelerinde çoğunluğunda bir ara rapor ve bir nihai rapor
şeklinde raporlama planlaması gerçekleşmiştir. Yararlanıcılar, ara ve nihai raporlarını takviminde hazırlayıp Ajansa
sunmuşlardır. Ara raporlar, ilgili İzleme Uzmanınca incelenerek tetkik edilmiş ve eğer gerekli ise ilave bilgi ve belge
istenmiştir. Ayrıca, Ara raporu gelen projelere, yine eğer gerekli görülmüş ise, yerinde inceleme ve fiziksel kontrol
yapılmıştır. Bütün bu işlemlerin tamamlanmasından sonra, proje için doğrudan uygun maliyet üzerinden ara ödeme
miktarı belirlenmiştir. Ara ödeme, hakediş gerçekleşmişse, yararlanıcının hesabına aktarılmıştır. Nihai rapor incelemesi
ve nihai ödeme, yukarıda ara rapor inceleme ve ara ödemeye ilişkin açıklanan şekilde yapılmıştır.
2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında, 2011 yılı sonu itibariyle toplam 52 adet Ara, 8 adet nihai rapor
Ajansa sunulmuştur.

Erken Uyarı Raporu
Erken uyarı raporu, sözleşmenin feshine veya usulsüzlük risklerine neden olabilecek hallerde hazırlanmaktadır.
Tespit edilen sorunlar projenin veya sözleşmenin değiştirilmesini veya feshini gerektirmeyen, ancak projenin daha
sağlıklı ilerleyebilmesi için düzeltilmesi gereken sorunlardır. Bu bağlamda, 2010 İktisadi Kalkınma Mali Destek
Programı kapsamında 7 adet erken uyarı raporu hazırlanmıştır. Erken uyarı raporları, yararlanıcılara, genel olarak
proje takvimindeki gecikmeler nedeniyle gönderilmiştir. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında yürütülen
10 adet projede henüz Erken Uyarı Raporu hazırlanacak herhangi bir risk unsuruna rastlanmamıştır.

Sözleşme Bilgileri ve Bütçe
2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde 58 adet proje ile sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme
imzalanan projelerden 36 adedi Balıkesir ili, 22 adedi Çanakkale iline aittir. İki ilde sözleşme imzalayan toplam 31 proje
Kar Amacı Güden Kuruluş, 27 proje Kar Amacı Gütmeyen Kurum-Kuruluşlara aittir.
2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde Ajansın vereceği destek miktarı 10.509.625,58
TL olup 4.227.845,25 TL’si ön ödeme olarak Yararlanıcıların hesaplarına yatırılmıştır. Yararlanıcılar 9.300.837,77
TL eşfinansman ödemeyi taahhüt etmişlerdir. Ajansın vereceği destek ve Yararlanıcıların eşfinansmanı ile toplam
19.810.463,35 TL tutarındaki kaynak Bölge kalkınması için harekete geçirilmiştir.

Şekil 50: Düzenli İzlemeler-2

Şekil 51: Anlık İzlemeler
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2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde aylara göre yapılan ödemeler aşağıdaki tabloda
sunulmuştur.

2011 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Kapsamında 10 yararlanıcı ile sözleşme imzalanmıştır. Bu projelerden 3 tanesi
Balıkesir, 7 tanesi Çanakkale iline aittir. Projelerin toplam bütçesi 505.894,94 TL olup bunun 400.352,52 TL’si Ajans
desteği, 105.542,42 TL’si eşfinansmandır. 2011 yılı içerisinde projelere 317.526,40 TL ön ödeme olarak aktarılmıştır.
2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı çerçevesinde üç adet proje Yararlanıcılardan gelen talep üzerine,
Yönetim Kurulu’nun onayıyla feshedilmiştir.

Diğer Faaliyetler
2010 Yılı İKMD ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programları kapsamında yürütülen projelerde yararlanıcılardan
gelen bildirim mektupları ve zeyilnameler incelenmiş ve gerekli aksiyonlar alınmıştır.
Yararlanıcıların proje uygulama süreciyle ilgili soruları İDRB uzmanları tarafından cevaplandırılmış ve yararlanıcılara
destek verilmiştir.
İç Denetim ve İç Kontrol süreçleri için yapılan kurum içi seri toplantılara tüm birim personeli katılım sağlamıştır.
Bahsi geçen süreçler için birim bazında çalışmalar yapılmıştır.
Mali yeterliliğe hazırlık çalışmaları kapsamında yapılan ve uzun bir periyotta devam eden seri toplantılara katılım
sağlanmıştır.
Ajans içerisinde, ÇP ve KAYS çalışmaları kapsamında yürütülen faaliyetlere birim adına katılım sağlanarak gerekli
destek verilmiştir.
Mali Yeterlilik Komisyonuna İzleme Değerlendirme ve Raporlama Birimi olarak beğeni toplayan bir sunum yapılmış
ve Komisyonun soruları cevaplandırılmıştır. Ayrıca, Mali Yeterlilik Komisyonunun Balıkesir merkezde uygulanan iki proje
ziyaretlerine iştirak edilmiş, projeler hakkında gerekli bilgiler verilmiştir.
Projelerin takibi ve izlenmesinde kullanılan İDRB Bilgi Sistemine, uygulamada olan proje bilgilerinin girilmesine
devam edilmiştir.
İç Kontrol ve Mali Yönetim Yeterliği için ‘GMKA İzleme, Değerlendirme ve Raporlama Birimi Görev ve Sorumlulukları
Hakkında Yönerge’si hazırlanmıştır.
İDRB Risk Kütüğü oluşturularak ilgili birime iletilmiştir. İkinci ve üçüncü personel alımıyla Ajansımıza yeni katılan
uzmanlara oryantasyon eğitimi verilmiştir. Ayrıca İzleme, Değerlendirme Raporlama Biriminde görevlendirilen uzman
arkadaşlara süreç hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır.
Kalkınma Kurulunun 30.06.2011 tarihinde yapılan 2011 yılı ilk toplantısına İzleme Değerlendirme ve Raporlama
birimi uzmanlarının tamamı katılarak, Kalkınma Kurulu İhtisas Komisyonlarında aktif olarak görev almışlardır.
29 Eylül tarihinde Kalkınma Bakanımızın karşılanması gerçekleştirilmiş ve ilgili tanışma toplantısına katılım sağlanmıştır.
Balıkesir ve Çanakkale’nin İlçelerinde düzenlenen İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma
Mali Destek Programı bilgilendirme toplantılarına hem eğitmen hem de katılımcı olarak iştirak gerçekleştirilmiştir.
İzleme faaliyetleri kapsamında alınan eğitimler ve katılım sağlanan toplantı ve organizasyonlar aşağıda gösterilmektedir:
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3.2.4.

İDARİ İŞLER FAALİYETLERİ
Ajans faaliyetlerine yönelik yazışmalar yapılmış, 31 Aralık 2011 tarihi itibariyle 1504 adet gelen evrak, 2263 adet
ise giden evrak kaydedilmiştir.

3.2.5.

İNSAN KAYNAKLARI FAALİYETLERİ
5449 sayılı Kanun ile Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği çerçevesinde 2011 yılı içerisinde 24 Ocak – 4 Şubat
2011 ve 4 – 14 Ekim 2011 tarihlerinde olmak üzere iki defa personel ilanına çıkılmıştır.
Şubat ayı içinde sözlü mülakat sınavı sonucunda 1 iç denetçi, 9 uzman personel ve 2 destek personeli başarılı bulunarak Mart ayı itibariyle istihdam edilmiştir.
Ekim ayı içinde sözlü mülakat sınavı sonucunda ise 5 uzman ve 3 destek personeli başarılı bulunarak Kasım ayı
itibariyle istihdam edilmiştir.
Ajans personelinin aldığı izinler ise aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir;
35 Personelin 17’si toplamda 194 gün senelik izin, 7’si toplamda 28 gün mazeret izni, 3’ü toplamda 15 gün evlilik
izni, bir kişi ise 10 gün doğum izni kullanmıştır.

3.2.6.

MUHASEBE FAALİYETLERİ
Muhasebe biriminin ikinci altı aylık faaliyetlerinin arasında;
a) Diğer birimlerin ve Destek Hizmetler Biriminin mal ve hizmet alım giderlerinin ilgililere ödenmesi,
b) Maaşların hesaplanarak ödenmesi,
c) SGK bildirgelerinin yapılması ve ödenmesi,
d) Muhtasar ve KDV beyannamelerinin hazırlanarak ödenmesi,
e) Harcırah bildirgelerinin kontrolü ve ilgililere ödenmesi,
f) Üç aylık bütçe uygulama sonuçlarının hazırlanması ve duyurulması,
g) Proje sahiplerinden teminat mektuplarının alınması, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi,
h) İKMD, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek kapsamında ön ödeme, ara ödeme ve nihai ödemelerin
gerçekleştirilmesi,
i) Ajansın Ocak-Eylül ayı mizan raporunun KBS sistemine girilmesi,
j) 2011 yılı muhasebe kayıtlarının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine girilmesi,
k) 2011 yılı kapanış kayıtları hazırlıklarının yürütülmesi,
l) Projesi tamamlanan teminat mektuplarının ilgililere iade edilmesi,
m) Sözleşmelerin taahhüt işlemlerinin kayda alınması,
n) Aylık periyotlar halinde ajans mevduatlarının, değerlendirileceği bankanın belirlenmesi işlemleri,
o) 2011 yılı mali tabloların hazırlık süreci ve kontrolü vb. gibi çalışmalar bulunmaktadır.
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3.2.7.

SATIN ALMA FAALİYETLERİ
Satın alma biriminin ilk altı aylık faaliyetleri arasında;
a)Güvenlik personeli hizmet alımı,
b)Temizlik personel hizmet alımı
c)Demirbaş malzeme alımı ( mobilya, bilgisayar, vb. )
d)Araç kiralama hizmeti satın almaları gerçekleştirilmiştir.

3.2.8.

BİLGİ İŞLEM FAALİYETLERİ
Güney Marmara Kalkınma Ajansı günümüz teknolojik gelişmelerine uygun şekilde bilgi sistemleri altyapısını
kurmuştur ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut sistemini sürekli güncelleyerek geliştirmektedir. Sunucu
servisleri, yazılım hizmetleri ve Ajans web sitesi üzerine geliştirme çalışmaları devam etmektedir.

3.2.9.

KURUMSAL İLETİŞİM VE TANITIM FAALİYETLERİ
Kurumsal Kimlik ve Tanıtım Çalışmaları
Kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında öncelikli olarak kullanılacak araçların tespiti yapılmış, bu amaçla uyumlu
olarak GMKA İletişim Planı oluşturulmuştur. Ajansın tanıtımının yapılacağı materyallerle ilgili tasarımcı firmalarla
görüşmeler yapılmış, Ajansın misyon ve vizyonuna uyumlu çalışmalar üretebilmeleri için Bölge Planı, Ajansın misyon
ve vizyonu, Ajansların kuruluşu, görevleri ve koordinasyonuyla ilgili kanun olan 5449 Sayılı Kanunun Gerekçesi ve
GMKA iletişim planı görüşülen bu tasarımcı firmalarla paylaşılmıştır. Kartvizit, yazışmalarda kullanılacak kağıt ve zarf,
tebrik kartı ve zarfı, kapaklı dosya, ajanda, not defteri, masa takvimi gibi kalemlerin paylaşılan bu belgelerle uyumlu olarak görüşülen firmalar tarafından tasarımlarının yapılması talep edilmiştir.
Yine Ajansın kurumsal kimlik çalışmaları ekseninde iç mimarlarla görüşmeler yapılmış, iç mekan tasarımının da
kurumsal kimlik çalışmalarıyla uyumlu olmaları sağlanmıştır. Görüşülen iç mimarlara Ajansın fotoğrafları ulaştırılmış
olup fuaye alanı, danışma masası, Ajans kütüphanesi, cam ve duvar dekorasyonlarıyla ilgili yapacakları tasarımları
paylaşmaları iç mimarlardan talep edilmiştir.

Ajans Dokümanlarının Basımı
Bir yandan hazırlıkları süren sektör raporlarının ön tasarım görüşmeleri yapılırken bir yandan da hâlihazırda
Ajans tarafından üretilen dokümanların tasarım ve basım çalışmaları tamamlanmıştır. Basımı tanımlanan söz konusu
raporların bölgedeki ilgili paydaşlara ulaştırılması sağlanmıştır.

Ajans Faaliyetleri Hakkında Brifing Hazırlama
29 Eylül 2011 tarihinde gerçekleşen Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın ziyaretinde kendisine sunulmak üzere
Ajansın kurulduğu günden itibaren olan faaliyetleri hakkında brifing hazırlanmıştır. Bakanın ziyaretinden sonra da bu
rapor güncel tutulmaya devam edilmiştir. Böylece Ajans faaliyetleri hakkında güncel bilgi talebinde bulunan kişi,
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kurum ve kuruluşlara sunulacak bir rapor edinilmiştir.

Ajans Destekleri Tanıtım Filmi
Ajansın 2010 yılında çıkmış olduğu mali destek programında başarılı olarak projelerini hayata geçiren
yararlanıcıların projelerini anlatarak Ajansın desteklerini tanıtmalarının sağlandığı Ajans tanıtım filmi hazırlanmıştır.
Söz konusu tanıtım filmi için İDRB ile ortak hareket edilerek filmde yer alması planlanan yararlanıcılar tespit edilmiştir.
Ardından bu yararlanıcıların projeleri uygulama yerlerinde ziyaret edilerek çekimler yapılmış, hem projelerinin
tanıtımları sağlanmış hem de destek programı hakkındaki düşünceleri alınmıştır. Tanıtım filmi ilk olarak Kalkınma
Kurulu Toplantısında kalkınma kurulu üyelerine izletilmiş, ardından da internet sitesi, Facebook, Twitter, Youtube gibi
sosyal medya aracılığıyla paylaşımı yapılmıştır. Oluşturulan filmi içeren DVD’ler bölgedeki paydaşlara servis edilmiştir.

3.2.10.

YATIRIM DESTEK OFİSİ FAALİYETLERİ

3.2.10.1

YATIRIMCILARA YATIRIM ÖNCESİ VE SONRASI DESTEK SAĞLAMA
Biomax Tech
Bölge Planında belirlenen önceliklerle uyumlu olarak, yeşil teknolojilerle üretim yapan firmaların bölgemize gelmesi
ve yatırım yapması önem arz etmektedir. Ajansımıza, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından yönlendirilen ve organik atıkları organik gübreye çevirmek konusunda, patenti kendisine ait bir teknoloji olan Biomax
Hızlı Termofilik Sindirim Sistemi’ni (Biomax Rapid Thermophilic Digestion System) uygulamak suretiyle Singapur ve
Endonezya’da faaliyet gösteren Biomax Technologies Pte. Ltd. şirketi; organik atık üreten firma araştırması kapsamında,
bölgemizde faaliyet gösteren Şeker Piliç’e yönlendirilmiştir.

GTA Gear Technology& Applications BV
Alüminyum döküm parçalarının talaşlı imalatını yapan, Hollanda merkezli GTA Gear Technology & Applications BV
firmasının, ülkemizin yabancı yatırımcılara yönelik yatırım teşvik ve olanaklarına ilişkin yönelttiği sorular yanıtlanmış,
kendilerine bölgemiz özelinde arsa tahsisi, işgücü maliyetleri, çalışma saatleri ve enerji maliyetleri noktalarında detaylı
bilgi verilmiştir. Serbest Bölge olanaklarından yararlanmak isteyen firmaya, serbest bölgeler ile ilgili de ayrıntılı
bilgilendirme yapılmış; ancak bölgemiz illeri olan Balıkesir ve Çanakkale’nin, Serbest Bölge kapsamında bulunmaması
nedeniyle firmanın Ege, Kocaeli, Bursa, Denizli ve İstanbul Serbest Bölgeleri ile irtibata geçmesi sağlanmıştır.

ASTAN Plastik Tekstil Tic. Ve San. Ltd. Şti.
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı tarafından ajansımıza yönlendirilmiş olan ve plastik hammaddeleri
imal etmek isteyen ASTAN Plastik Tekstil Tic. ve San. Ltd. Şti’nin, limana yakın mesafede, 30-50 dönümlük bir arsa
üzerine kurmak istediği plastik hammaddesi imalat tesisi için Biga, Bandırma ve Edincik’e gidilerek arsa araştırması
yapılmış ve yetkililer ile görüşülmüştür. Liman ve karayoluna göre konum ve arsa fiyatı değişkenleri göz önünde tutularak
yatırımcı için optimum tercih olabilecek arsaları kapsayan bir rapor hazırlanmış olup, söz konusu rapor Başbakanlık
Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansına iletilmiştir.
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Öğrenci Yaşam Alanı Projesi
Hâlihazırda bölgemizde yatırımları bulunan bir yatırımcının, üniversite öğrencilerine daha geniş sosyal ve kültürel
yaşam alanı oluşturmak, öğrencilerin kentin sosyal, kültürel ve ekonomik dinamiklerine daha etkin katılımını sağlamak
ve üniversite öğrencilerinin artan ihtiyaçlarının tek bir çatı altında toplamak amaçlarıyla, Balıkesir Üniversitesi
yakınlarında gerçekleştirmek istediği yaşam alanı-yurt inşası projesine yönelik arsa tahsisi talebi alınmış ve uygun
arsa seçimi konusunda kendisine danışmanlık yapılmıştır.

ARBİR Tarım Hayvancılık Ltd. Şti.
Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nca verilen desteklere başvuru yapmak isteyen ARBİR Tarım Hayvancılık Ltd. Şti. satın
almış olduğu hayvancılık işletmesine ait yapı ruhsatlarının devir işlemlerinde sorun yaşamış ve sorunun çözümü için
başvuru yapmıştır. Konu Balıkesir İl Özel İdaresi, Bayındırlık ve İskan İl Müdürlüğü ve Balıkesir Tarım İl Müdürlüğü’ne
taşınmış ve değişen yasal düzenlemeler konusunda yatırımcı bilgilendirilmiştir.

Ademağa Halka Açık Mesire Yeri
Dursunbey’de bulunan Ademağa Halka Açık Mesire Yeri’nin işletmecisi, işletmekte bulunduğu mesire alanını
genişleterek turistik amaçlı alan düzenlemek konusundaki tasarısına ilişkin, yapılan araştırmalar ve Balıkesir İl Özel
İdaresi ve Orman Müdürlüğü ile görüşmeler neticesinde, gerekli izinler konusunda bilgilendirilmiştir.

Micanoğlu Madencilik
Dursunbey’de krom madenciliği ile uğraşan firma, ürettiği krom cevherini tüvenan halde değil; zenginleştirip
satmak istemekte, bu şekilde hammaddenin katma değerini arttırıp daha çok gelir elde etmek, bölgedeki istihdamı
arttırmak ve bölge ekonomisine daha etkin katkılarda bulunmayı hedeflemektedir. Bu nedenle firmanın, krom
zenginleştirme tesisi kurma ve işletme aşamasında faydalanabileceği destek ve teşviklere ilişkin bilgilendirilme talebine
cevap verilmiştir.

Huzurevi Projesi
Körfez bölgesinde, içerisinde termal tesisler de bulunan bir huzurevi işletmesi kurmayı tasarlayan bir yatırımcıya,
yatırım destekleri, bölgedeki jeotermal potansiyelin ilçeler bazındaki dağılımı, yeraltı sularının sıcaklık ve debilerine
ilişkin sayısal değerler ile, yüzeye çıktıkları bölgenin coğrafyasına ilişkin bilgiler aktarılmış ve söz konusu proje için
uygun olabilecek sahalar konusunda danışmanlık hizmeti sunulmuştur.

İvrindi İlçesi Çarkacı Beldesi Büyükbaş Hayvan Çiftliği Projesi
İvrindi ilçesine bağlı Çarkacı Beldesi’nde yatırım yapmak isteyen bir firmanın Özel İdare’den ruhsat alamamasına
binaen Güney Marmara Kalkınma Ajansına sözkonusu firma bir başvuruda bulunmuş ve firma adına Kanun’da öngörülen
yetki çerçevesinde izin ve ruhsat işlemi takip edilmiştir. Ajans Genel Sekreterinin ve Balıkesir YDO’nun girişimlerine
müteakip, İl Genel Meclisinde konuyu çözüme kavuşturacak bir karar alınmış ve yatırımcı yatırımını başlatmak üzere
resmi başvurusunu gerçekleştirmiştir.

Astım Hastanesi Projesi
Edremit körfezi bölgesinde Astım Hastanesi yatırımı yapan bir firmanın, İl Sağlık Müdürlüğünden almak istediği
izin ve ruhsatlarla ilgili kendisine yardımcı olunarak süreci hızlandırmasına yardımcı olunmuştur. Hukuk müşaviri ile
ortak çalışılarak istenilen belgeler yatırımcıya bildirilmiştir.
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Rüzgar Gülü Projesi
Balıkesir’de, Çin’den getirilecek yeni teknoloji ile Rüzgar Gülü kurmayı amaçlayan bir yatırımcının bilgilendirilmesi
amacıyla, Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı uzmanları ile telefonla, Balıkesir Ticaret Odası Genel Sekreteri
ile yüzyüze görüşmeler gerçekleştirilerek yatırımcıya süreçle ilgili destek olunmuştur.

Bayramiç Soğuk Hava Deposu ve Besi Çiftliği Yatırımlarının Bürokratik Engellerinin Çözümünde
Destek Sağlanması
Bayramiç ilçesinde 2 ayrı yatırımı olan (soğuk hava deposuve besi çiftliği yatırımları) bir firmanın temsilcisi
tarafından yatırıma ilişkin bürokratik süreçlerin hızlandırılması konusunda Kalkınma Ajansı’ndan destek talep edilmiştir.
Besi çiftliği yatırımına ilişkin vurgulanan 2 konu başlığı şu şekildedir;
Proje ruhsatının ivedi olarak verilmesi,
Yatırım yapılması için satın alınmış tarlanın yasal statüsü ile ilgili imar durumunda değişiklik yapılması.
Gerçekleştirilen görüşme esnasında Çanakkale Valiliği ile temasa geçilmiş, Valilikten randevu talebinde
bulunmuştur. Ajans uzmanları ve Sayın Gür bahsi geçen sorunların görüşülmesi amacıyla Çanakkale Valiliği’ni
ziyaret etmiş, bürokratik sürecin kısaltılması amacıyla gerçekleştirilebilecek çalışmalar konusunda Çanakkale Valisi ile
görüşülmüştür.
Görüşmelerimizin ve çalışmalarımızın sonucunda tüm bürokratik engeller ve projeden kaynaklanan teknik sorunlar
çözülmüştür. Yatırımı yapan kuruluş temsilcisi Ajansımıza teşekkürlerini iletmiştir.

Biga Saha Çalışması ve Veri Tabanı Oluşturma
Ajansımıza Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansın’dan iletilen ve bölgemizde yatırım plastik hammaddesi
yatırımı yapmak isteyen bir kuruluşun isteği ve talep ettiği şartlara uygun olarak Biga ilçemizde muhtemel yatırım
arazileri ve imkanları üzerine ilgili kurum ve kuruluşlardan bilgi almak amacıyla saha çalışması ve veri tabanı oluşturma
çalışması yapılmıştır.
Bu amaçla Ajansımız Uzmanları tarafından
-Biga OSB Müdürlüğü
-Biga Ticaret ve Sanayi Odası
-Biga Belediye Başkanlığı
-Biga Kaymakamlığı
-Biga Mal Müdürlüğü
ziyaret edilmiş ve Biga Organize Sanayi Bölgesinde yer alan boş parseller ve birleştirilebilecek yatırıma uygun parseller
hakkında detaylı bilgi alınmış, fotoğraflar alınmış ve arazi yüzölçümü, limana yakınlığı, doğalgaz bağlantısı hakkında
rapor hazırlanıp Genel Sekreterliğimize sunulmuştur.

Alman Siemens Firmasının Bölge Hakkında Bilgi Alma ve Tanışma Ziyareti
16 Haziran 2011 tarihinde GMKA Çanakkale Yatırım Destek Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantı kapsamında
katılımcılar tarafından öncelikle temsil ettikleri kurumlar hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır. Siemens temsilcileri
tarafından GMKA’nın sorumluluk bölgesi özellikle de Çanakkale ili sınırları içinde Siemens gerçekleştirilen çalışmalar
hakında bilgi aktarılmış, Siemens’in rüzgar enerjisi çözümlerini Türkiye’ye 2009 yılından itibaren sunmaya başladığı
ve Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Mahmudiye beldesinde EnerjiSA ile ilk projesini gerçekleştirdiği belirtilmiştir.
Gerçekleştirilen bu çalışmanın dışında Siemens’in toplumsal sorumluluk projelerine sürdürülebilir destek sağladığı
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ve bu kapsamda Troya ören yeri kazı çalışmalarına da sponsorluk vermeye devam ettiği belirtilmiş, Troya antik kenti
mirasının gelecek nesillere kazandırılması misyonuyla kurulan Troya Vakfı ve Manfred Osman Kütüphanesine de
destek sağlanıldığına değinilmiştir. Ayrıca Siemens’in Troya Ören yeri kazı çalışmalarının ana sponsoru olarak desteğini
sürdürdüğü, bu çerçevede Çanakkale Tübingen Troia Vakfı’nın kurulmasında öncü rol oynadığı belirtilmiştir.
Ajans uzmanı tarafından GMKA ve GMKA faaliyetleri hakkında bilgi aktarılmış, bölgenin başta yenilenebilir enerji
kaynakları olmak üzere sahip olduğu yerel potansiyeller hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Yenilenebilir enerji kaynaklarına ilişkin konu başlıkları kapsamında rüzgar ve biokütle özellikle vurgulanmış, bölgenin sahip olduğu jeotermal
kaynaklara değinilmiştir. Özellikle atıktan enerji edilmesi konusu hakkında katılımcılar ileriye dönük gerçekleştirilebilecek
ne tür çalışmalar olduğu konusunda Ajans uzmanı tarafından bilgilendirilmiş, arzu edilmesi durumunda yeni
düzenli depolama sahası ve kapatılarak rehabilite edilmiş eski vahşi çöp döküm sahalarının yönetilmesinden sorumlu
olan kurum olan Çanakkale Katı Atık Yönetim Birliği ile bir görüşme gerçekleştirilebileceği bilgisi toplantı katılımcılarına
aktarılmıştır. Halihazırda gaz izleme çalışmalarının bahsi geçen Birlik tarafından yürütüldüğü, konuya ilişkin bir yatırım
düşünülmesi durumunda ilgili dokümanların Birlik’ten talep edilebileceği belirtilmiş ve yatırıma yönelik çalışmaların
Ajans tarafından desteklenebileceği bilgi verilmiştir.
Bu bilgilere ek olarak bölgenin sanayi potansiyeli, mevcut organize sanayi bölgelerinin durumları hakkında da
bilgi paylaşımı yapılmıştır. En kısa süre içinde tekrar bir araya gelinmesi temennileri ile toplantı neticelendirilmiştir.

Çanakkale Kestanbol Bölgesi’nde Jeotermal Enerji ile Sera Isıtma Sisteminin Kurulacağı Yatırım Çalışması
20 Haziran 2011 tarihinde Çanakkale Yatırım Destek Ofisi’nde gerçekleştirilen toplantı kapsamında yatırım
amacıyla bilgi talebinde bulunan bir yatırımcı tarafından Çanakkale ili Ayvacık ilçesi Körüktaşı Köyünde 25 yıllığına
içerisinde jeotermal kaynak bulunan sera alanı kiralayarak tarımsal anlamda faaliyetlere başlanmak istendiği
belirtilmiştir. Şirketin Körüktaşı Köyü Köy Tüzel Kişiliğinden 25 yıllığına kiraladığı Çanakkale ili Ezine İlçesi Körüktaşı
Köyü Seyittepe Mevkii 68 nolu parselde toplam yüzölçümü 26.200 m2 olan taşınmazda mevcut jeotermal kaynağı atıl
durumdan çıkararak tarıma kazandırmayı hedeflediği aktarılmıştır. Bu yatırımla Çanakkale ilinde jeotermal ısıtmalı
seranın kurulması ve yetişen ürünlerin yurt içi ve yurtdışı pazarlarında satışa sunulması hedeflendiği belirtilmiştir.
Bu amaçla Ajansımız Çanakkale Valiliği Vali Yardımcısı, Milli Emlak Müdürü, Tarım İl Müdürü ile görüşülmüştür.
Yatırım yapılacak arazinin mera vasfında olması nedeniyle yapılacak yatırımın niteliği ve yatırıma tahsis edilmesi
hususundaki sorunlar ve engeller üzerinde durulmuştur.

3.2.10.1.1.

AYVACIK TARIM POTANSİYELİ, TARIMSAL TESİSLER, SAHA ZİYARETLERİ
VE AYVACIK MESLEK YÜKSEK OKULU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI
2 Haziran 2011 tarihinde aşağıda belirtilen kurum temsilcilerinin katılımıyla Ayvacık İlçemize yönelik saha çalışması
gerçekleştirilmiş, yapılan çalışma kapsamında bir mandıra ve ayrıca zeytinyağı üretim tesisi ziyaret edilmiş, Ayvacık
ilçesi Köy-Koop temsilcisi ile görüşme yapılarak ilçenin tarım sektörü açısından mevcut durumuna ilişkin bilgi alınmıştır.

3.2.10.1.2.

YATIRIM OLANAKLARI İLE İLGİLİ VERİ TABANI OLUŞTURMA
Coğrafi Bilgi Sistemleri
Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) üzerine çalışan farklı firmalarla toplantı yapılmış ve CBS’nin Yatırım Destek Ofisi
tarafından kullanılmasının ve seçilen yazılım, coğrafi ve istatistiki verileri kullanarak yapılacak mekânsal analizin
etkinliği, yatırımcıya arsa seçimi konusunda sağlayacağı fayda ve devam etmekte olan yatırımların izlenmesine etkisi
tartışılmış, ajansımızın CBS konusundaki beklenti ve talepleri firmalara iletilmiştir. Bu konuda diğer Ajansların YDO’ları
ve Kalkınma Bakanlığı ile ortak bir strateji yürütülmesi çalışmaları başlatılacaktır.
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3.2.10.1.3.

YATIRIM OLANAKLARINI TANITMAK
ITB Berlin Turizm ve Seyahat Fuarı
Dünyanın en büyük turizm fuarlarından biri olan ve turizm borsası olarak kabul edilen ITB Berlin Turizm ve Seyahat
Fuarına GMKA Genel Sekreteri ve bir uzman ile katılım sağlanmıştır. 45.si düzenlenen ITB Berlin’de bu sene 180 ülkeden
10 bin firma, Türkiye’den ise 110 temsilci katılmıştır. Dünyanın turizm sektörü oyuncularının; ülkeler, tur operatörleri,
oteller, hava yolu şirketlerinin katıldığı fuarda turizm sektörüne ilişkin yeni trendler, tanıtım yöntemleri, yeni sektör
standartları konusunda fikir edinme ve bölgemizin tanıtımını yapma imkânı bulunmuştur.

Romanya Turizm Fuarı
Bölgenin turizm potansiyeli, uzun sahil şeridi, birçok endemik türe ev sahipliği yapan ekosistemi, doğal ve tarihi
milli parkları ile mitolojik mirası; 2010-2013 Bölge Planı’nda turizm, bölgemizin öncelikli sektörlerinden biri olarak yer
almış, bölgenin turizm konusunda rekabet edebilirliğinin artırılması konusunda stratejiler belirlenmiştir. Turizm
sektörüne yönelik stratejiler kapsamında, bölgeyi tanıtmak amacıyla Romanya Bükreş’te gerçekleşen Turizm Fuarı’nda
bölgemizi temsilen Çanakkale ve Balıkesir Valilikleri ile birlikte katılım sağlanmıştır. Fuar kapsamında Balıkesir’in ve
Çanakkale’nin turistik yörelerini tanıtıcı bilgiler verildi.

Anuga Yiyecek ve İçecek Fuarı
2010- 2013 Bölge Planında öncü sektörlerden biri olarak belirlenen tarım konusunda bölgenin tanınırlığını ve
bölgede üretilen ürünlerin ihracatını artırmak amacıyla Kasım ayında gerçekleşen Dünya’nın en büyük Gıda ve İçecek
Fuarı ANUGA’ya ajansımız tarafından katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda Balıkesir Ticaret Odası, Bandırma Ticaret
Odası ve ajansımız bir araya gelerek Köln Anuga Gıda Fuarı’nda Balıkesir ve Çanakkale’nin tek bir çatı altında temsil
edilmesini ve organizasyonunun yapılması sağlamak amacıyla koordinasyon toplantısı gerçekleştirmiştir.

Biga Tarım ve Hayvancılık Fuarı
16-17-18 Eylül tarihinde Biga’da düzenlenen Biga Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılım sağlanmıştır. Ajansın faaliyetleri hakkında yöre halkına bilgi verilmiş, broşürler aracılığıyla tanıtım yapılmıştır. Ayrıca bu fuar sayesinde Ajans
2010-2013 Bölge Planı’nı yöre halkına tanıtma fırsatı bulmuştur.

Eğitim, Seminer, Konferanslar
Kalkınma Ajansları Uzmanları ve Destek Personeli için alınabilecek hizmet içi eğitime yönelik Türkiye Kalkınma
Bankası ile yürütülen ihtiyaç analizleri çalışması kapsamında Ajans Koordinasyon Uzmanı ve İletişim Kişisi olarak belirlenen
ajans uzmanı “İhtiyaç Analizi, Anket sonuçları Analizi ve Ön Değerlendirme” yapılması amacıyla Kalkınma Bankası
Genel Merkezde diğer ajansların da katılımıyla Ankara’da gerçekleşen olan toplantıya katılım sağlamıştır.
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME) Daire Başkanı ile Balıkesir’de,
“Ülke Masaları ve İhracatta Devlet Yardımları” konulu seminer düzenlemek üzere irtibata geçilmiştir. Nihai konusu “ABD
Pazarına Giriş ve İhracatta Devlet Yardımları” olarak belirlenen seminer 14.04.2011 tarihinde, İGEME uzmanlarının
sunumlarıyle gerçekleşmiştir. Söz konusu sunumlar seminerin akabinde ajansımız internet sitesinde yayınlanmıştır.
Türkiye İhracatçılar Meclisi Ekonomi Danışmanı Prof Dr. İbrahim ÖZTÜRK, ‘Küresel Krizden Sonra Kurulan Yeni
Dünyada Türk Şirketleri İçin Rekabet Stratejileri’ konulu konferansını vermek üzere ajansımıza davet edilmiştir. Söz konusu seminer, 2 Haziran 2011 günü, GMKA Hizmet binasında, bölge paydaşlarının de geniş katılımıyla gerçekleşmiştir.
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3.2.10.1.4.

ÇEŞİTLI KİŞİ, KURUM VE KURULUŞLARLA GERÇEKLEŞTİRİLEN TEMASLAR
Berlin Ekonomi Müşavirliği ile Görüşme
Yurtdışı bağlantılarının geliştirilerek bölgeye yatırımcı çekmek ve bölgenin dış ticaret kapasitesini artırmak
amacıyla yapacağımız faaliyetler konusunda yol haritası belirleme çalışmaları kapsamında dış temsilciliklerimizin
deneyimlerinden ve görüşlerinden faydalanmak ve bilgi alışverişi yapmak için Berlin Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret
Müşavirlikleri’ne ziyaret gerçekleştirilmiştir

Şekil 52: Anuga Gıda Fuarı-1

Şekil 53: Anuga Gıda Fuarı-2
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Alman Büyükelçiliğinin Bölgemize Ziyareti
Kalkınma Ajanslarının görevlerini belirleyen 5449 sayılı sayılı kanunun 5. Maddesinin h fıkrasıyla çerçevesi
çizilen yerli ve yabancı kuruluşlara bölgemizin imkanlarını tanıtmak amacıyla Ankara Alman Büyükelçiliği ile temas
kurulmuştur.
Bu kapsamda Alman Büyükelçiliğinin başka illerde düzenlemiş olduğu Ekonomi Günleri adı altındaki faaliyetlerin
benzerinin TR22 bölgesinde de düzenlenmesi için Alman Büyükelçiliği Ekonomi Bölümünün uzmanları davet edilmiştir.
Bu amaçla Balıkesir ve Çanakkale’de:
-Valilik
-Belediye Başkanlıkları
-Ticaret ve Sanayi Odaları
-Organize Sanayi Bölgeleri
-Üniversite Rektörlükleri
-Önemli sanayi kuruluşları
Ziyaret edilmiş ve detaylı raporlar, istatistikler ve diğer bilgiler sektör yetkililerinden alınmıştır.
Bu ziyaretlere Alman Büyükelçiliğini temsilen aşağıdaki uzmanlar katılmışlardır:
-Ankara Alman Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Hans Jörg BRUNNER
-Ankara Alman Büyükelçiliği Ekonomi Uzmanı Zeynep YILDIRIM
-İstanbul Alman Konsolosluğu Ekonomi Uzmanı Gitta RENNER
Bu ziyaretlerin ardından 2012 yılı Nisan ayında düzenlenmesi düşünülen Türk-Alman Yatırımcı Buluşması için genel
çerçeve ve içerik görüşüldü. Bu çalışmalar halen Çanakkale Yatırım Destek Ofisimiz tarafından yürütülmektedir.

Fransa İstanbul Konsolosluğu’nun Çanakkale Ziyaretleri
Ajansımız bölgemizin yatırım imkanlarını ve yabancı sermaye ve dış pazarlarda bölgemizin ürünlerini ve markalarını
tanıtmak amacıyla Fransa’nın İstanbul Başkonsolosu Herve MAGRO ve Fransa’nın Uluslararası Yatırım Kuruluşu
Geraldine FİLİPPİ’Yİ Çanakkale’de ağırladı.
Bu ziyaretler kapsamında Çanakkale Seramik Fabrikaları, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası
ziyaret edilerek bölgemizin ekonomisi ve ürünleri hakkında bilgi alındı.

İstanbul Alman Konsolosluğuna Ziyaretimiz
Alman Büyükelçiliğinin ziyaretlerini müteakiben Ajansımız 2012 yılının Nisan ayında yapılması planlanan TürkAlman Yatırımcı Görüşmelerinin programını belirlemek ve katılımcılar hakkında bilgi almak için İstanbul Alman
Konsolosluğuna ziyaret düzenledi.
Bu ziyarette kapsamında İstanbul Alman Konsolosluğunda düzenlenen toplantıya:
- İstanbul Alman Başkonsolosu Brita WAGENER
- Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreter
- Yardımcısı Ummuhan DERİCİOĞLU
- Başkonsolosluk Ekonomi Uzmanı Gitta RENNER
katıldılar. Bu toplantıda planlamakta olan Türk-Alman Yatırımcı Buluşması ve diğer çalışmalarımızın detayları üzerinde
duruldu.

Sofya Uluslararası Turizm Fuarı
Ajansımızın stant alanını finanse ettiği Uluslarası Sofya Turizm Fuarına Ajansımızı temsilen katılım sağlanmıştır.
Balıkesir ve Çanakkale’nin ortak katılım sağladığı bu fuarda bölgemizin ürünleri, turizm potansiyeli tanıtıldı. Balıkesir
ve Çanakkale’nin sivil toplum kuruluşlarının, kamu kurumu yetkililerinin, Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelinin
katıldığı bu fuarda Bulgaristan yetkilileri, Kültür ve Turizm Bakanlığı yetkilileri standımızı ziyaret etmiş ve bilgi
almışlardır.
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Şekil 54: Anuga Gıda Fuarı-1

Şekil 55: Biga Tarım ve Hayvancılık Fuarı

Şekil 56: Alman Büyükelçiliğinin Bölgemize Ziyareti-1

Şekil 57: Alman Büyükelçiliğinin Bölgemize Ziyareti-2

Şekil 58: Fransa İstanbul Konsolosluğu’nun Çanakkale
Ziyaretleri-1

Şekil 59: Fransa İstanbul Konsolosluğu’nun Çanakkale
Ziyaretleri-2
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3.2.10.1.5.
SUNUMLAR

Kadın Girişimciler Balıkesir İl Kurulu ve Balıkesir İş Kadınları Derneği (BAİKAD) aylık olağan toplantısına, ajansın
bölge paydaşlarınca tanınırlığını arttırmak , kurumlar arası işbirliğini pekiştirmek ve katılımcıları Yatırım Destek Ofisi
faaliyetlerinden haberdar etmek amaçlarıyla katılım sağlanmış ve kalkınma ajanslarının tarihi, Türkiye’de kalkınma
anlayışı ve kalkınma ajanslarının kuruluşu, ajansların Türkiye’de ne şekilde konumlandığı, görev ve yetkileri, bütçesi,
organizasyon yapısı ve sağladığı desteklerin anlatıldığı bir sunum gerçekleştirilmiştir. Son olarak da Güney Marmara
Kalkınma Ajansı’nın organizasyon yapısı ve yatırımcıların Yatırım Destek Ofisi’nden nasıl faydalanabilecekleri
anlatılmıştır.
Balıkesir Genç Sanayici ve İşadamları Derneği’nden (GESİAD) Genç Girişimler Komisyonu’nun düzenlediği, “Büyük
Düşün-Yenilikçi İş Fikirleri Yarışması” ile ilgili Genç Girişimciler Komisyonu ile yarışma projelerine yönelik olarak fikir
alış verişi yapılmış ve ilerleyen süreçlerde işbirliği yapılmasına karar verilmiştir.

Şekil 60: İzmir Travel Turkey Turizm Fuar ve Konferansı-1

Şekil 61: İzmir Travel Turkey Turizm Fuar ve Konferansı-2

Şekil 62: İzmir Travel Turkey Turizm Fuar ve Konferansı-3
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3.2.10.1.6.
DİĞER FAALİYETLER

İzmir Travel Turkey Turizm Fuar ve Konferansı
Bölgemizin öncelikli sektörlerinden olan turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması amacıyla Balıkesir ve
Çanakkale İllerimizin turistik özelliklerinin tanıtımı için İzmir Travel Turkey Turizm Fuar ve Konferansına katılım sağlanmıştır.
Başta Kültür ve Turizm Bakanı Sayın Ertuğrul GÜNAY olmak üzere Çanakkale Valisi Sayın Güngör Azim TUNA ve
Balıkesir Valisi Sayın Yılmaz ARSLAN standımızı ziyaret ederek incelemelerde bulunmuşlardır. Bununla beraber çok sayıda
bürokrat, sektör temsilcileri, fuar alanında stant kuran diğer firmalar ile İzmirli misafirler standımızı ziyaret etmiştir.
Stantlarımızda yer alan broşürler, promosyon malzemeleri ve çömlek yapımı ziyaretçilerden büyük ilgi görmüştür.
Fuar kapsamında yapılan değerlendirme sonucunda standımız en iyi promosyon ödülüne layık bulunmuştur.

4. Uluslararası Helal ve Sağlıklı Gıda Fuarı ve Konferansı
İhracatta önemi gitgide daha çok artan helal sertifikalandırma konusunda bölgemizdeki firmaları bilgilendirmek
amacıyla Gıda ve İhtiyaç Maddeleri Denetleme ve Sertifikalama Araştırmaları Derneği (GİMDES) tarafından İstanbul’da
düzenlenen organizasyona katılım sağlanmıştır. Faaliyet sırasında, dünya helal gıda pazarı ve sertifika sahibi olmanın
bu pazara girmekte sağladığı avantajlar hakkında GİMDES yetkilileri ile görüşülmüştür.

Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu Faaliyetleri
Kalkınma Bakanlığı bünyesinde sekiz Ajansın temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubuna Ajansı temsilen katılım sağlanmakta, Ankara’da,
İstanbul’da ve Diyarbakır’da gerçekleşen toplantılara katılım sağlanarak çalışmalar yakından takip edilmektedir.
Bugüne kadar çalışmalar kapsamında sosyal girişimcilik alanının kavramsal geri planı oluşturulmuştur. 2012 yılında
sosyal girişimcilik alanındaki diğer paydaşlarla da irtibata geçilecek,çalışmalar koordine şekilde devam edecektir.

Uluslararası Girişimcilik, Kalkınma ve Değerler Zirvesi
Ulusal ve uluslararası çalışmalarda bulunan birçok katılımcının katılımıyla 3-6 Aralık 2011 tarihleri arasında
İstanbul’da gerçekleşen zirveye katılım sağlanmıştır. Bu zirve esnasında bölgede yer alan girişimcilere yol gösterecek
stratejiler hakkında bilgi edinilmiştir. Bununla birlikte diğer kalkınma ajanslarının bugüne kadar tanıtım alanında
yaptıkları çalışmalar birincil ağızlardan dinlenmiş, iyi uygulama örnekleri birim toplantılarında müzakere edilmiştir.

Şekil 63: Edremit İş Adamları Derneği Toplantısı
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Katılım Sağlanan Diğer Organizasyonlar ve Hazırlanan Sunumlar
Dönem içinde, DİTB hazırladığı sunuşlarla bölgedeki kurum ve kuruluşları Ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirmeye devam etmiştir. Bunlar arasında Kalkınma Bakanı Cevdet YILMAZ’ın ziyareti sırasında hazırlanan brifing
raporunun yanında Balıkesir Rotary Kulübü’ne, Başbakanlık Uzmanlık Yardımcıları ziyaretinde Ajansa gelen uzman
yardımcılarına, MYY heyetine, Edremit İşadamlari Derneği üyelerine, İstanbul Teknik Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama
Bölümü yüksek lisans öğrencilerine, BSO aylık olağan meclis toplantıları katılımcılarına yapılan sunuşlar yer almaktadır.
Balıkesir Valiliği tarafından organize edilen; turizm sektörünün sorunlarını tespit etmek ve çözüm önerileri bulmak
amacıyla Ajansımız, Kaymakamlıklar, Belediye Başkanları, Turizm Sektör Temsilcileri ve Turizm Danışma Büroları gibi
turizm ile ilgili çok sayıda paydaşın bulunduğu Turizm Değerlendirme Toplantısına katılım sağlanmış ve “Balıkesir’de
Turizm” konulu bir sunum yapılmıştır.
Güre Belediyesi tarafından organize edilen 1. Termal ve Sağlıklı Yaşam Sempozyumuna katılım sağlanarak bölgemizde
büyük potansiyel arz eden termal turizm alanında bölge aktörlerinin çalışmaları hakkında bilgi edinilmiştir.

Ulusal Ve Uluslararası Kurumlar Tarafından Sağlanan Teşvik ve Mali Destekler Hakkında Kamu Kesimi,
Özel Kesim ve Sivil Toplum Kuruluşlarını Bilgilendirme
Ajansın destekleri yanında diğer kurum ve kuruluşlar tarafından sağlanan destek programları da Ajansın web
sitesini ziyaret eden ilgililere siteye konulan linkler aracılığıyla duyurulmuştur. Web sitesinin bu sekmesi sürekli güncel
tutulmakta, proje fikri olan kişilere tek bir site üzerinden yararlanabileceği destek programlarından zamanında
haberdar olmaları sağlanmaktadır. Bununla birlikte destek programları hakkında özet bilgileri içeren sunumlar
hazırlanmış, web sitesi aracılığıyla ilgilerle paylaşılmıştır.

Bilgi Çoğaltıcıları Oluşumu
Söz konusu destek programlarından 7. Çerçeve Destek Programı’na katılımı artırmak amacıyla TÜBİTAK tarafından
organize edilen Bilgi Çoğaltıcıları Oluşumunun 2011 yılının ikinci yarısında Ankara’da düzenlenen eğitim çalışmalarının
ilkine katılım sağlanmıştır. Söz konusu oluşumun eğitimleri devam etmekte olup eğitim çalışmaları bittikten sonra
bölgedeki ilgili kişi kurum ve kuruluşların program hakkında bilgilendirilmeleri sağlanacaktır.

Şekil 64: I. Kalkınma Ajansları Konferansı-1

Şekil 65: I. Kalkınma Ajansları Konferansı-2
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3.2.10.1.7.

DESTEK PROGRAMLARININ TANITIMI
2011 yılında çıkılan Mali Destek Programlarının tanıtımı aşamasında ilk olarak Program Yönetimi Birimiyle birlikte
bir iletişim planı hazırlanmıştır. Ortak takvim belirlendikten sonra, DİTB tarafından destek programlarının tanıtımı basın
çalışmaları, internet, basılı tanıtım malzemeleri, etkinlik ve outdoor olmak üzere beş temel başlık altında yapılmıştır.

Basın Çalışmaları
Basın Çalışmaları, destek programların başta yerel basın kuruluşları olmak üzere basın yoluyla duyurulmasını
kapsamıştır.
Bunun için ilk olarak bir dosya içerisinde programlara ait 2 adet rehber ve program CD’leri, programları tanıtıcı
2 adet broşür, programlarla ilgili 1 adet basın bülteni ve bilgi notu, doküman CD’sinin yer aldığı bilgilendirme kiti
hazırlanarak basın mensuplarına ulaştırılmıştır.
Destek programlarının Yönetim Kurulu üyeleri tarafından açıklandığı Yönetim Kurulu Toplantısı, basın mensuplarına
Basın Daveti yoluyla duyurulmuş ve basın mensupları davet edilmiştir. Toplantıya üçü Çanakkale’den olmak üzere
toplam on bir adet gazeteci katılmıştır.
Destek süreci ve programlarla ilgili bir basın daveti ve sekiz adet basın bülteni yayınlanmış, ayrıca bültenler haber
olarak web sayfasından yayınlanmıştır.
Programın ilan edilmesini ardından Genel Sekreter ve DİTB Başkanı ile birlikte beşi Balıkesir’de, beşi Çanakkale’de
olmak üzere on yerel gazete ile Çanakkale’deki bir yerel televizyon ziyaret edilerek Ajans faaliyetleri ve destek
programları hakkında çeşitli bilgiler aktarılmıştır.
Ayrıca destek programı sürecinde Balıkesir’de bir yerel televizyonla özel program yapılmış, destek programları
hakkında detaylı bilgiler aktarılmıştır.

Şekil 66: Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı

Şekil 67: 2011 Yılı Mali Destek Programları Broşürler-1

Şekil 68: 2011 Yılı Mali Destek Programları Broşürler-2
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İnternet
Destek programları başta Ajansın web sayfası olmak üzere, aşağıdaki internet mecralarından duyurulmaya
çalışılmıştır.
E-mailing: Programın kayıtlı e-mail abonelerine e-mail yoluyla duyurulması sağlanmıştır.
Sosyal Medya: Ajansın facebook ve twitter sayfalarında programla ilgili gelişmeler paylaşılmıştır. Programlarla
ilgili facebook üzerinden 24 durum güncellemesi yapılmış bunların çoğunluğu görsellerle zenginleştirilmiştir. Twitter’da
ise programlarla ilgili Ajansın sayfa takipçilerine 46 adet tweet gönderilmiş, tweetler link ve görsellerle desteklenmiştir.
Banner ve internet reklam: Programlar Çanakkale’de bir internet sitesinde banner reklam olarak duyurulmuş,
Ajansın web sayfasına doğrudan link verilmiştir.
Resmi İnternet Sitesi: Programın ve programla ilgili gelişmeler Ajansın resmi internet sitesinde haber ve doküman
olarak yayınlanmıştır.

Basılı Tanıtım Araçları
Basılı tanıtım araçları, programların basılan tanıtım araçları yoluyla tanıtılmasını kapsamaktadır. 2011 yılı MDP
kapsamında aşağıda belirtilen sayılarda tanıtım malzemeleri kullanılmıştır.
Rehberler: Program konularına göre 2 farklı rehber kapağı ve iç sayfası tasarlanmış ve 5500 adet basılarak
dağıtıma hazır hale getirilmiştir. Ayrıca rehberlerin içeriği mini CD’lere aktarılmış, CD’lerin de rehberler aracılığıyla
dağıtılması sağlanmıştır.
Rehberler tüm tasarım araçlarının konseptini oluşturulmuş ve rehberlerde kullanılan görseller ve metin biçimleri
diğer tasarımlarda da aynen ya da kısmi değişikliklerle birlikte kullanılmıştır.
Broşür: Broşürler programların tanıtımını ve programa başvuru süreçleriyle ilgili kısa bilgilerin yer aldığı şekliyle
hazırlanmış ve 4500 adet olarak basılarak dağıtıma hazır hale getirilmiştir.
Promosyon Malzemeleri: Programla ilgili düzenlenen her etkinlikte kullanılmak üzere A5 not defteri, karton dosya
ve kalemden oluşan promosyon malzemeleri hazırlanmıştır.

Etkinlik
Basın Toplantısı: Programın duyurulması ilk olarak düzenlenen basın toplantısıyla başlamıştır. Bu toplantıya faks
ve e-posta yoluyla basın mensupları davet edilmiştir. Toplantıya 3’ü Çanakkale’den olmak üzere toplam 11 basın
mensubu katılmıştır.
Basın toplantısı için basın bülteni ve destek programları hakkında bilgi notu hazırlanmış ve gelen basın mensuplarına
verilmiştir. Ayrıca toplantıya katılamayan gazeteciler için ilgili bülten ve fotoğraf hazırlanmış ve servis edilmiştir.
Bilgilendirme Toplantıları: Programın bölgedeki paydaşlara duyurulması için Balıkesir ve Çanakkale’de
bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir. Bu toplantılar için davetiye basımı ve dağıtımı yapılmış. Toplantıya basın
mensupları davet edilmiş ve toplantı sonrasında toplantıyla ilgili basın bülteni servis edilmiştir. Ayrıca gelen basın
mensuplarına destek programı materyallerinin yer aldığı program kitleri dağıtılmıştır.
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Outdoor Araçları
Afiş: Programlar hakkında afişler gerek bilgilendirme toplantılarında gerekse eğitim toplantılarında kullanılmıştır.
500’er adet basılan afişlerin sadece yarısı kullanılmıştır.
Roll-up: Program hakkında yapılacak etkinliklerde kullanılmak üzere programı tanıtıcı 16 adet roll-up kullanılmıştır.
Billboard / Raket: Programın tanıtımı için Balıkesir, Çanakkale, Bandırma, Edremit, Burhaniye, Ayvalık ve
Gelibolu’da açık hava tanıtım araçları kullanılmıştır.
Balıkesir’de 3 hafta süreyle 10 adet megalight, 108 adet Billboard ve 255 adet raket/CLP Açıkhava reklam aracı
kullanılmıştır. Bandırma’da 32 adet Billboard ve 90 adet raket/CLP Açıkhava reklam aracı, Burhaniye’de 16 adet
Billboard ve 30 adet raket/CLP Açıkhava reklam aracı, Edremit 18 adet Billboard ve 30 adet raket/CLP Açıkhava reklam
aracı, Ayvalık 24 adet Billboard ve 30 adet raket/CLP açık hava reklam aracı kullanılmıştır.
Çanakkale’de 3 hafta süreyle 20 adet Billboard ve 160 adet raket/CLP Açıkhava reklam aracı kullanılmıştır.
Gelibolu’da ise 30 adet raket/CLP Açıkhava reklam aracı kullanılmıştır.
Bina giydirme: Balıkesir’deki hizmet binasına, programların tanıtılması amacıyla iki farkı tasarımla 280 m2 büyüklüğünde bina giydirilmesi yaptırılmıştır.
Bez Afiş: Programın, outdoor araçların kullanılamadığı ilçe merkezlerinde ve OSB’lerde duyurulması amacıyla
1x5 m ebatlarında 80 adet bez afişler kullanılmıştır.

4.

KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1.

ÜSTÜNLÜKLER
Ajansımız, 2011 yılında kurumsallaşma faaliyetleri yolunda önemli çıktılar elde etmiştir. Bu amaçla İç Kontrol Sistemi çalışmaları tamamlanmış, Ajans faaliyetlerinin etkin, etkili ve ekonomik bir şekilde yürütülmesi kapsamında kontrol
noktasını oluşturacak ‘komisyon’lar kurulup çalışmalarına başlamıştır. Kamu kaynaklarının etkin, etkili ve verimli
kullanılması sadece günümüzde değil, öteden beri kamu kurum ve kuruluşlarının temel amaçlarından bir tanesidir. Bu
amaç doğrultusunda ortaya koyulan temel sistemlerden biri de iç kontrol sistemi olup bu sistem açık, belirli hedefler
oluşturmak ve etkili bir kontrol ortamı tesis etmek amacıyla idarenin iş, işlem ve faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi
kapsamında karşılaşabileceği riskleri değerlendirerek bu risklere uygun bir biçimde cevap vermeye yönelik bir temel
ortaya koymaktadır. İç kontrol, idarelerin vizyonunu gerçekleştirmesi doğrultusunda kullanılan kaynakların amaç ve
hedefleri ile tutarlı olmasını, programların kötü yönetimden korunmasını, zamanında ve güvenilir bilginin elde edilip
raporlanmasını sağlamaya yardım eden organizasyon süreçleridir.
Etik Değerler ve Dürüstlük; Misyon, Organizasyon Yapısı ve Görevler; Personelin Yeterliği ve Performansı; Yetki
Devri; Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi; Kontrol Stratejileri ve Yöntemleri; Prosedürlerin Belirlenmesi ve
Belgelendirilmesi; Görevler Ayrılığı; Hiyerarşik Kontroller; Faaliyetlerin Sürekliği; Bilgi Sistemleri Kontrolleri; Bilgi ve
İletişim; Raporlama; Kayıt ve Dosyalama Sistemi; Hata, Usulsüzlük ve Yolsuzlukların Bildirilmesi; İç Denetim gibi Kamu
İç Kontrol Standartları doğrultusunda Ajansın mevzuat gereği yükümlü olduğu görevleri gereği gibi yerine getirebilmesi
için büyük öneme sahip kurumsal altyapısını tamamlamış bulunmaktadır.
Ajansımızın diğer bir üstünlüğü farklı disiplin ve uzmanlık alanlarına sahip, nitelikli, genç ve bölgede harekete
geçirilmesi gereken kalkınma dinamikleri olduğuna inanan bir uzman kadrosuna sahip olmasıdır. Ajansımız
‘Bölgenin Bilgi Bankası’ olma vizyonu ve yaşadığımız bilgi çağı toplumunda nitelikli uzman kadrosunun dünyadaki güncel gelişmeleri yakından takip edebilmesi ve bölgesine daha iyi hizmet sunabilmesi için uzun vadeli bir eğitim programı
gündemine almıştır.
Ajans faaliyetlerine Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu başta olmak üzere bölgedeki paydaşlar tarafından önemli
oranda bir katılım sağlanmakta olup bölgesel kalkınmanın sahiplenme ile doğru orantılı olduğunun bilincinde olan
paydaşlarımızın sayısı her geçen gün artış göstermektedir. Kalkınma Kurulu bünyesinde kurulan İhtisas Komisyonları
aracılığıyla bölgedeki aktörlerle daha yakın ilişkiler kurulabilmiş ve paydaşların alınan kararlara daha etkin katılımı
sağlanmıştır.

85

sf

86

4.2.

ZAYIFLIKLAR
Kalkınma Ajanslarının tabi olduğu mevzuat gereği Ajansların geniş görev tanımı ve bu doğrultuda Bölgede
oluşan büyük beklentilere cevap verebilme gerekliği nedeniyle Türkiye genelinde olduğu gibi Ajansımızın da iş yükü
oldukça fazladır. Yapılan iş yükü analizlerinin sonuçlarından da görülebileceği üzere söz konusu iş yükünün altından
kalkabilmek için Ajans’taki insan kaynağı nicelik olarak yetersiz kalmaktadır. Ayrıca mevzuatta tanımlanmış görevler
doğrultusunda Ajans’lara verilen yetkinin çerçevesinin netleştirilmemiş olması da zayıflıklar arasında gelmektedir.
Kalkınma Bakanlığı tarafından bölge planı yapma yetkisi devredilen Kalkınma Ajanslarının bölge planı yapma
ve bilgi toplama yetkisinin ucu açık olarak tanımlanmış olması zayıf yönlerden bir diğeridir. Bölgeler arası ve bölge
içi gelişmişlik farklarının azaltılabilmesi için yürütülmesi gereken faaliyetlerde yeterli düzeyde ve güncel verinin
bulunmaması da bölgesel kalkınma için önemli bir eksikliktir.
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki Kanun’da Ajansın gelirleri arasında
sayılan kalemlerin aktarımları bakımından hem yerel hem de merkezi düzeyde öngörülen miktarın oldukça altında
gerçekleşmiştir. Son yasal değişiklikler ile birlikte katkı payı bakımından yerel yönetimlerin yükünün önemli ölçüde
azaltılmış olduğundan ileriki dönemlerde söz konusu zayıflığın giderilmesi bakımından bir fırsatın ortaya çıktığı söylenebilir.

4.3.

DEĞERLENDİRME
Güney Marmara Kalkınma Ajansı, vizyonu ve misyonu doğrultusunda temel değerlerine bağlı olarak faaliyetlerini
sürdürmektedir. Ajansımızın tüm çalışmalarında katılımcı karar verme yöntemlerini esas alarak bölgesel potansiyeli
harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Bölgesel dinamikler ile birlikte uluslararası iyi uygulama örneklerini dikkate
alarak bölgeye özgü mekanizmalar geliştirmeye çalışmaktadır.
Hazırlanan bölge planlarının yerelde sahiplenilmesi yerel kalkınmanın ivmesini artıracak unsurların
başlarında gelmektedir. Ancak bölge planlarının içeriği, yaptırımı ve sahiplenilmesi konularındaki yasal dayanakların
yeterli seviyede olmayışı yereldeki kalkınma çalışmalarında kurumlar arası eşgüdümün sağlanmasını zorlaştırmaktadır.
Bu doğrultudaki belirsizliklerin giderilmesi, çerçevenin net bir şekilde belirlenmesi Ajanslar tarafından yürütülen
çalışmaların etkinliğini artıracaktır.
Ajansımız 2010 yılında çıkılan 2011 yılında uygulamaya konulan İktisadi Kalkınma Mali Destek Programını
başarılı bir şekilde yürütmüştür. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile orta ve uzun vadede bölgeye önemli çıktıları
olacağı öngörülen faaliyetlere destek sağlanmış, Teknik Destek Programı ile bölgenin ‘Proje Yazma Kapasitesi’nin
geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. Yine 2011 yılı içinde çıkılan İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ile
bölgedeki markaların güçlendirilmesi, Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı ile mutluluk üretmek isteyen herkesin
desteklenmesi sloganları ile yola çıkılmıştır.

5.

ÖNERİ VE TEDBİRLER
Kalkınma Ajansları arasında işbirliğinin geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin aktarılması ve bölgesel kalkınma
üzerine edinilen tecrübelerin paylaşımı amacıyla daha sık programlar, toplantılar vs. düzenlenmelidir.
Merkezi ve yerel düzeyde Kalkınma Ajanslarına tahsis edilen ödenek miktarının öngörüldüğü miktarda
gerçekleşmesi ve genel olarak kamuoyunda oluşan beklentiyi karşılayacak orana getirilmesi amacıyla gerekli
düzenlemeler yapılmalıdır.
Güncel verilerin yer aldığı planların ortaya çıkması için ihtiyaç duyulan verilerin ilgili kurum ve kuruluşlardan
teminini sağlayan bilgi toplama yetkisinin kapsamı tekrar gözden geçirilmeli ve söz konusu verilerin üretilmesi için
Kalkınma Bakanlığı, TÜİK ve Kalkınma Ajansları arasındaki işbirliği artırılmalıdır.
Dinamik ve esnek yapıya sahip Ajansların bu özellikleri korunmalı, Kalkınma Ajanslarının kuruluş felsefesi
doğrultusunda temel faaliyetlerdeki belirsizliği giderecek nitelikte yasal düzenlemeler hazırlanmalıdır.
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