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 SUNUŞ 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, “Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney 

Marmara’nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek noktası olmak” vizyonu doğrultusunda 

faaliyetlerine devam etmektedir. İç Kontrol Sistemini oluşturarak kuruluş yapılanmasını 

gerçekleştiren T.C. Güney Marmara Kalkınma Ajansı;  personel alımları ile birlikte yeni 

uzman kadrosu dâhilinde 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 güç birliğinin 

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 edilmektedir. Bu kapsamda Kümelenme konusunda belirlenen yol 

haritası eşliğinde çalışma grubu oluşturulmuş, Kalkınma Stratejisi oluşturulması amacıyla 

Bozcaada-Gökçeada Raporu hazırlanmıştır. 

 

2010-2013 Güney Marmara Bölge Planı’nda belirlenen hedefler doğrultusunda, 2012 

yılında Ajans tarafından “Teknik Destek Programı”, “Doğrudan Faaliyet Desteği Programı” 

ve Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi, Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması ve Sosyal 

Kalkınma başlıklarında  “Mali Destek Programları” açılmıştır. 

 

Kuruluşundan bu yana 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. 

          

           Güngör Azim TUNA  

            Çanakkale 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.  

 

1.1 Misyon ve Vizyon 

 

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 Yetki, 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.  
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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.  

1.3 Ajansa İlişkin Bilgiler  

 

1.3.1 Fiziksel Yapı 

Ajansımız, 2011 yılında Paşaalanı Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi 36/B 

Merkez/BALIKESİR adresindeki yeni hizmet binasında faaliyet göstermeye başlamıştır. Sn. 

Başbakanımızın katılımıyla 12.05.2011 tarihinde GMKA Hizmet Binası Açılış Töreni 

gerçekleştirilmiştir. 

 

 
      GMKA Hizmet Binasının Sn. Başbakanımız Tarafından Açılışı  
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Ajansımızın 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. 

 

 
                                 GMKA Balıkesir Hizmet Binası 

 
                                                   GMKA Çanakkale Hizmet Binası 

 

1.3.2 Teşkilat Yapısı 

Ajansların teşkilat yapısı 5449 sayılı Kanuna göre; Ajans Kalkınma Kurulu, Yönetim 

Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır. Aynı Kanun’un ilgili 

maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu danışma organı, Genel 

Sekreterlik icra organıdır.  
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Güney Marmara Kalkınma Ajansı Teşkilat Yapısı 

 

Kalkınma 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. 

 

Kalkınma Kurulu Yapısı 

 

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 Kâtip Üyeler olarak tekrar seçilmiştir. 
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Kalkınma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:  

 

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

Bakanlar Kurulu’nun 2009/15433 sayılı kararında açıkça 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 yayımlamaktır. 

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. 

2012 Yılı Kalkınma Kurulu Faaliyetleri 

Kalkınma Kurulu 2012 yılı içerisinde Eylül ve Aralık aylarında toplanmıştır. 

Yönetim 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, 
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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.  

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri:  

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

Bakanlar Kurulu’nun 2009/15433 sayılı kararında açıkça 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.  
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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. 2012 yılı Temmuz ayında 

Çanakkale Valisi Güngör Azim TUNA görevi yeniden devralmıştır. 2012 yılı Eylül ayında 

Balıkesir Valiliğine atanan Ahmet TURHAN aynı zamanda Ajansımızın Yönetim Kurulu üyesi 

olmuştur. 

 

 
           Yönetim Kurulu Toplantısı 

 

Genel Sekreterlik  

 

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 
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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 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Ajansın ihtiyaçları doğrultusunda Bilgi-İletişim cihazları ve sarf malzemeleri temini 

yapılmaktadır. Bu kapsamda Ajans personelinin kullanımı için 44 adet dizüstü bilgisayar, 6 

adet masaüstü bilgisayar, 4 adet atom bilgisayar, 1 adet Renkli fotokopi makinası, 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 olup ve teknolojik gelişmeler doğrultusunda mevcut sistemini 

sürekli güncelleyerek geliştirmektedir. Bu bağlamda, GMKA Hizmet Binasındaki mevcut 

sistemde 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, 2 adet 24 port switch, 1 adet 16 port switch faks sunucu ve tüm sistemi 

besleyen ve koruyan bir adet online UPS bulunmaktadır. 

 

Ayrıca Hizmet Binasındaki 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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2012 yılında öncelikle veri depolama sistemine disk takviyesi yapılmış ve gerekli 

düzenlemeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ajansımız telekonferans görüşmeleri için Balıkesir ve 

Çanakkale Ofislerimizde SKYPE sertifikalı cihazlar ile HD kalitesinde telekonferans sistemi 

tasarlanıp, kurulumu tamamlanmıştır. 

 

Ajansın gelen ve giden evrak akışı için Kalkınma Bakanlığı ve tüm Kalkınma Ajansları 

tarafından kullanıma başlanan Elektronik Belge Yönetim Sistemi’nin Ajans Sunucularına 

kurulumu yapılmış, Ajans personeline eğitimleri verilmiş ve kullanıma başlanmıştır. Bu 

yazılımla birlikte tüm ajans personeline TÜBİTAK’tan elektronik imza temin edilmiş olup, 

evrakların elektronik imza ile zaman damgalı olarak imzalanması sağlanmaktadır. 

 

Ayrıca ihtiyaç duyulan paket programların alımı sağlanmakta ve Ajans personelinin 

kullanımına sunulmaktadır. 

 

1.3.4 İnsan Kaynakları 

 

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 
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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. 

İnsan Kaynakları Politikasının Uygulanmasına Dair Bilgiler  

 

Güney Marmara 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. 

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2012 yılında; 04 Nisan – 13 Nisan 2012 tarihinde 4. 

kez personel alımına çıkmıştır. Nisan ayı içinde sözlü mülakat sınavı sonucunda 5 uzman 

personel ve 2 destek personeli başarılı bulunarak Mayıs ayı itibariyle istihdam edilmiştir. 

Grafiksel olarak gösterilecek olursa Ajansımızda görevli personelin mezun oldukları lisans 

dallarına göre dağılımı ve eğitim durumları ilgili diğer detaylar aşağıda gösterilmektedir: 
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GMKA Personelinin Mezun Olduğu Bölümler  

 

  Bölüm 
Hukuk 

Müşavirliği 
İç 

Denetim 
PPKB PYB İDRB DİTB DHB 

Balıkesir 
YDO 

Çanakkale 
YDO 

TOPLAM 

U
ZM

A
N

 

Hukuk 1                 1 

İktisat         3   1     4 

İşletme     1   2         3 

Maliye       1           1 

Kamu Yönetimi     1 1   1   1   4 

İstatistik     1             1 

Uluslararası İlişkiler         1         1 

Şehir ve Bölge 
Planlama 

    1             1 

Endüstri Müh.       1 1         2 

Gıda Müh.     1 1   1       3 

İnşaat Müh.     1 1           2 

Makine Müh.                 1 1 

Elektrik-Elektronik 
Müh. 

        1         1 

TOPLAM 1 0 6 5 8 2 1 1 1 25 

D
ES

TE
K

 E
LE

M
A

N
I 

İletişim             1     1 

İşletme             1     1 

Maliye             2     2 

Eğitim Fakültesi             1     1 

Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım 

          1       1 

Uluslararası İlişkiler             1     1 

TOPLAM 0 0 0 0 0 1 6 0 0 7 

İÇ 
DENETÇİ 

Kamu Yönetimi   1               1 

TOPLAM   1               1 

 

GMKA Personelinin Eğitim Durumu 

 

 

60,61% 

36,36% 

3,03% 

Lisans

Yüksek Lisans

Doktora
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GMKA Personelinin Lisans Derecesini Aldığı Üniversiteler  

 

 
 

Performans Değerlendirmeleri 

 

Ajansımız Performans Değerlendirme Yönergesi doğrultusunda 2012 yılı Haziran ve 

Aralık ayı içerisinde personele yönelik performans değerlendirmesi gerçekleştirilmiştir. 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 tarafından değerlendirilmektedir. 

 

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 tanıyıp, birimlerin işleyişini yerinde görme fırsatına sahip 

olmaktadır.  
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Ajansımızda kurumsallaşma çabalarına öncelik verilmiş olup personel gerek Ajansın 

işleyişi, gerekse çeşitli yönergeler konusunda eğitime tabii tutulmuştur. Ajans personeli 

tarafından 2012 yılında dönemde alınan eğitimler toplam 43 personel için (Genel Sekreter 

dâhil) 442 gün, ortalama olarak ise kişi başına 10,28 gün olarak gerçekleşmiştir. 

 

1.3.5 Sunulan Hizmetler 

 

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 

vekâleten 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 İşlerinden Sorumlu Uzman Personelin Görev ve Yetkileri; 

 

 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, 
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 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, vekâletname, ibraname ve diğer belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak, 

 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 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 cevaplanmak, 

 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, 

 Ajans adına ihtarname, ihbarname düzenlemek, adli ve idari yargı mercileri ile icra 

daireleri ve noterden kuruma yapılacak tebliğlere cevap vermek. 

İç Denetçi’nin Görev ve Yetkileri; 

 

 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 
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iletilmek üzere Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Kalkınma 

Bakanlığını konu hakkında bilgilendirmek. 

 

Yönetici Asistanının Görevleri; 

 

 Genel Sekreterin sorumlulukları ile ilgili gerekli iş takibini yapmak, 

 

 Genel Sekreterin programını düzenlemek ve takip etmek, telefon ve diğer araçlarla dâhili 

ve harici irtibatını sağlamak, randevuları düzenlemek, yazılarını hazırlamak, 

 

 Genel Sekreter tarafından istenecek dokümanları hazırlamak ve muhafazasını sağlamak, 

 

 Genel Sekreterin gezi ve toplantı organizasyonlarını düzenlemek, 

 

 Görüşme yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak, 

 

 Genel Sekretere vekâlet ile ilgili olarak GMKA İmza Yetkileri ve Vekalet hakkında 

Yönerge gereği işlemleri takip etmek ve yürütmek, 

 

 Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. 

 

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminin (PPKB) Görevleri; 

 

 Bölge Planı’nı hazırlanmasının koordinasyonu, 

 

 Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik gerektiğinde yerel aktörlerin katılımı 

ile bölgesel ve sektörel analizleri yapmak/yaptırmak, veri toplamak, başka kişi, kurum ve 

kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, 

 

 Bölgesel kalkınma ve kapasite geliştirmeye yönelik, bölgesel kalkınmayla ilgili yurt 

içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek, 

 

 Ajansın yıllık çalışma programı ile bütçesinin hazırlanmasını koordine etmek, 

 

 Faaliyet raporu hazırlamak, 

 

 Kalkınma Kurulu toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak, ilgili birimleri 

bilgilendirmek, koordine etmek, 

 

 Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve 

bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek, 
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 Harcama programını Muhasebe Yetkilisi ile birlikte hazırlanmasını koordine etmek ve 

üçer aylık dönemler halinde Kalkınma Bakanlığına göndermek, 

 

 Diğer birimlerle işbirliği içinde Bölge Planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak 

desteklerin çerçevesini oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını 

planlamak, 

 

 Bölgesel kalkınmaya yönelik ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılım sağlamak, 

 

 Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek 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, 

 

 Bölge Planı’nın paydaşlar tarafından benimsenmesine yönelik çalışmalar yapmak, 

 

 Genel Sekreterin uygun göreceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

Program Yönetim Biriminin (PYB) Görevleri; 

 

 Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve 

güncellemek, 

 

 Destek programları kapsamında, bu Kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru 

koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, 

 

 Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan 

faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde 

devamlı surette bulundurmak, 

 

 Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, 

 

 Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve 

gerçekleştirmek, 

 

 Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans 

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

anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, 

 

 Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, 

 

 Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak, 
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 Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim 

kriterlerini belirlemek; seçim sürecini organize etmek, 

 

 Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek, 

 

 Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, 

 

 İDRB’nin desteğiyle birlikte ön izleme ziyaretlerini gerçekleştirmek ve risk 

değerlendirme raporlarını oluşturmak, 

 

 Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değerlendirmeler ışığında 

revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili olarak 

bilgilendirmek, 

 

 Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim 

Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek, 

 

 Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen 

kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek, 

 

 İDRB’nin sağlamış olduğu katkı ile birlikte, destek almaya hak kazanan projelerin 

sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri 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 ve 

Değerlendirme Birimine devretmek, 

 

 Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. 

İzleme Değerlendirme ve Raporlama Biriminin (İDRB) Görevleri; 

 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, 

 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 analizlerine 

sonuçlarına ön ödeme miktarını revize etmek ve ön ödeme yapılmasını sağlamak, 



Sayfa 23 / 87 
 

 İzleme Bilgi Sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak, 

 Yararlanıcıları projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanılması hususunda 

bilgilendirmek, 

 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, 

 Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde 

belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek, 

 Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük 

hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve 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, 

 Proje teklif çağrısı, doğrudan faaliyet desteği, PYB tarafından talep edildiği takdirde 

teknik destek, faiz desteği ve faizsiz kredi desteğinden yararlanan projelere izleme 

ziyaretleri gerçekleştirmek, Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin 

çözümüne yönelik destek vermek, 

 Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit 

ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak, 

 İlgili birimler ile birlikte, destek programları ile ilgili değerlendirme raporları hazırlamak, 

 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, 

 Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, 

 Program ve projelerin performansını ölçmek, 

 Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını 

kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu 

değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmak üzere Genel 

Sekretere raporlamak, 

 Birim faaliyetlerinin verimliliğinin ve etkinliğinin ölçülmesine yönelik geribildirimleri 
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sağlamak, değerlendirmek ve raporlamak, 

 Çalışma programı ve faaliyet raporlarının hazırlanmasına birim bazında katkı sağlamak, 

 Bölge Planının ve Destek Rehberlerinin hazırlanmasına katkı sağlamak, 

 Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. 

 

Dış İlişkiler ve Tanıtım Biriminin (DİTB) Görevleri; 

 

 Ajansın kurumsal yapısı, destek mekanizmaları ve faaliyetleri ile ilgili tanıtımını yapmak, 

 

 Yatırım Destek Ofisleriyle birlikte Bölgenin öncelikli sektörleri ile iş ve yatırım 

imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak, bölgenin iş ve yatırım 

imkânlarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek, 

 

 Bölgenin potansiyel kaynaklarını harekete geçirmek amacıyla bu kaynakların tanıtımını 

yaparak girişimcilik eğitimleri düzenlemek, bölgenin girişimcilik potansiyelini 

geliştirmek, 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, bölgede girişimcilik 

kültürünün geliştirilmesi amacıyla KOSGEB ile beraber Girişimcilik Eğitimleri 

düzenlemek, 

 

 Bölgenin iş ve yatırım olanaklarının geliştirilmesine yönelik organizasyonlar düzenlemek 

düzenlenen organizasyonlara katılım sağlamak ve bunların bölgesel düzeyde tanıtımını 

yapmak,  

 

 Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanan teşvik ve mali destekler hakkında 

kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum örgütlerine bilgi vermek; bu kapsamda bölgede 

yürütülen çalışmalara destek vermek veya koordinasyonunu yapmak, 

 

 Bölgenin öncelikli sektörleri ile iş ve yatırım imkânlarının geliştirilmesine yönelik 

İşbirliği ağları oluşturmak için öncülük etmek, 

 

 Ajansın Kurumsal İletişim faaliyetlerini yürütmek, 

 

 Ajansın bölgeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejisinin oluşturulmasına katkı 

sağlamak, 

 

 Yasa ve yönetmelikler çerçevesinde kültürel ve sosyal faaliyetler yürütmek; sosyal 

sorumluluk projeleri yapmak veya katkı sağlamak, 
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 Genel Sekreter tarafından verilecek diğer görevleri yürütmek. 

 

Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimine Bağlı Olarak Görev Yapacak olan Halkla İlişkiler 

Destek Personelinin Görevleri; 

 

 Ajans ve bağlı birimleri arasında koordineyi sağlayarak Ajansın basın-yayın,tanıtım ve 

halkla ilişkiler politikasını tespit etmek, Ajansın yayın faaliyetlerini yönlendirmek, çeşitli 

tür ve düzeylerde yayın hazırlamak, basımını sağlamak, 

 

 Ajans internet adreslerinin güncel kalmasını sağlamak ve adresleri yürütmek, 

 

 Ajans ile basın ve yayın kurum ve kuruluşları arasındaki ilişkileri düzenlemek ve basın 

çalışmalarını yürütmek, 

 

 Ajans faaliyetleri ve yapılan hizmetleri medyaya ve kamuoyuna etkin bir şekilde 

tanıtılmasını sağlamak,  

 

 Kitle iletişim araçlarında Ajans ile ilgili medya takibi yapmak ya da hizmet alımı 

karşılığında yaptırmak ve periyodik olarak raporlamak,  

 

 Ajans ve çalışanlarının iletişimini olumlu yönde geliştirmek, Ajans ile bölge halkı 

arasında etkili bir iletişim sistemi kurmak, bu amaçla öneri ve faaliyetlerde bulunmak,  

 

 Ajansın hizmetleriyle ilgili medya satın alma işlemlerini yürütmek, 

 

 Bilginin erişilebilir olması, halkın Ajans ile ilgili bilgiyi edinebilme haklarını 

kullanabilmelerini sağlamak, bu amaçla gerekli tedbirleri almak,  

 

 Bölgenin ulusal ve uluslararası tanıtımına yönelik planlar hazırlamak ve uygulamak, 

 

 Ajansın tüm organizasyon faaliyetlerinin yürütülmesine destek vermek, 

 

 Ajansın sosyal medya hesaplarını yönetmek,  sosyal mecralardaki yenilikleri takip etmek 

ve ajansın sosyal medyadaki varlığını yeni mecralara uyarlamak, 

 

 Genel sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak. 

 

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, 
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 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, 

 

 İlgili çalışma birimlerinden alanı ile ilgili tüm evrak, yazışma, belge akışının takibini 

yapmak, 

 

 Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak. 

 

Destek Hizmetleri Birimine Bağlı Birimlerin Görevleri: 

 

Mali İşler ve Finansman Biriminin Görevleri; 

 

 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 

yayınlanmasını sağlamak, 

 

 Haftalık faaliyet raporunu göndermek, 

 

 Mali verilerin Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemini (KBS) kullanarak Maliye 

Bakanlığına (Muhasebat Genel Müdürlüğüne) göndermek, 

 

 Ajansın vergi beyannamelerini onaylamak, 

 

 Bütçe hazırlık çalışmalarında gelir bütçe tavanını belirlemek, 

 



Sayfa 27 / 87 
 

 Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak. 

 

İnsan Kaynakları ve İdari İşler Destek Biriminin Görevleri; 

 

 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 mevzuata göre tam ve doğru olarak gerçekleştirmek, 

 

 Personelin maaş bordrolarının ve SGK bildirgelerini hazırlanmasını sağlamak, 

 

 Yolluk bildirimlerini toplayıp ödemeye hazır hale getirilmesini sağlayarak muhasebe 

birimine iletmek, 

 

 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. 

Bilgi İşlem Destek Biriminin Görevleri; 

 

 Bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonu sağlamak, 

 

 Ajans internet bağlantısının ve bilgisayar ağı altyapısının her zaman hizmete uygun 

olarak çalışmasını ve güvenliğini sağlamak, 
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 Yazılım ve donanım ihtiyaçlarını belirleyerek satın alınması işlemlerini satın almadan 

talep etmek, 

 

 Kurum bilgisayarlarına lisanslı yazılımları yüklemek, gerekli ayarlamaları yapmak ve 

çevre birim cihazlarına bağlantılarını sağlamak, 

 

 Ajansta kullanılacak bilgisayarların ve diğer çevre birim donanımlarının bakım, onarım 

ve kurulumlarının yapılmasını sağlamak, 

 Network sisteminin bakım, işletim, geliştirme ve güvenlik çalışmalarını yürütmek, 

 

 Kullanıcıların network ayarlarını yapmak ve onlara network kullanımı ile ilgili temel 

bilgiler vermek, 

 

 Ajansın iş ve işlemlerinin elektronik ortama aktarılmasını koordine etmek, bu hususta 

diğer birimleri bilgilendirmek, 

 

 Ajansa ait bilgilerin manyetik ve optik ortamlarda muhafazasını, güvenliğini ve 

yedeklemesini sağlamak, 

 

 Ajansın internet sayfasının geliştirilmesini ve yönetimini sağlamak, 

 

 Elektronik posta, dosya sunucu ve faks sunucu hizmetlerinin verilmesini sağlamak, 

 

 Genel sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak. 

 

Satın Alma Biriminin Görevleri; 

 

 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, 

 

 Taşınır mal yönergesi hükümlerine göre taşınır mal ile ilgili yükümlülükleri yerine 

getirmek, 

 

 Genel Sekreterlikçe verilecek görevleri yapmak. 

 

Yatırım Destek Ofisinin (YDO) Görevleri; 

 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu Koordinasyonu ve Görevleri hakkındaki 

kanuna göre yatırım destek ofislerinin görevleri şunlardır: 
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 Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve 

yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta 

belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle 

sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, 

yatırımları izlemek, 

 

 Yatırım destek ofisine gelen başvurularla yönelik ilgili prosedürü uygulamak, 

 

 Balıkesir ve Çanakkale özel kesim yatırımcılarının; kamu kurum ve kuruluşlarının görev 

ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemleri ile ilgili 

mevzuatta karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü 

konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, 

 

 Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile işbirliği halinde olmak, 

 

 Yatırım destek ofisi iş ve işlemleri konusunda aylık faaliyet raporu düzenlemek, yapılan 

faaliyetler konusunda Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermek, 

 

 19/06/2012 tarih ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ajanslara “Yatırım 

Teşvik Belgesi” ile ilgili verilen görevlerin ve aynı düzenlemeye dayanarak yürürlüğe 

girecek ikincil mevzuat uyarınca ajansların yapması öngörülen görevlerin 

gerçekleştirilmesi, 

 

 Dış İlişkiler ve Tanıtım Birimi ile birlikte bölgenin öncelikli sektörleri ile iş ve yatırım 

imkânlarının ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak, bölgenin iş ve yatırım 

imkânlarının geliştirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası işbirlikleri geliştirmek, 

 

 Ajansın bölgeye yönelik yatırım destek ve tanıtım stratejisini oluşturmak, 

 

 Genel Sekreterin uygun göreceği diğer görevleri yerine getirmek. 

 

1.3.6 Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

 

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 
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İç Kontrol Grubu çalışmaları; bir koordinatör, bir raportör, ayrıca birim başkanlarından oluşan 

Yönlendirme Komitesi ile birim başkanlarına ilave olarak birer uzman personelin dâhil 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 

dâhilinde yönetişim, hesap verebilirlik, şeffaflık vb. kavramlarının içselleştirmesi amacıyla 

çalıştaylar düzenlenmiştir. İç Kontrol Sisteminin sürdürülebilirliğinin sağlanması amacıyla 

belirli aralıklarla komite toplantılarına devam edilmektedir. Ayrıca 2012 yılı Ağustos ayında 

GMKA İç Kontrol Faaliyet Raporu oluşturulmuştur. 

 

Risk Komitesi Faaliyetleri 

 

Ajansımız bünyesinde hem Risk Yönetimi Sisteminin kurulması hem de kurulacak 

sistemin aktörleri olan Risk Yöneticisi/Koordinatörü ile risk yönetiminin değerlendirmesini ve 

raporlamasını yapmak üzere Risk Komitesi teşkil edilmiş olup risk yönetiminin etkin bir 

şekilde işleyebilmesi için gerekli çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda Risk Yöneticisi 

atanmış olup, risk kütüğü oluşturulmuştur. Risklerin gerçekleşme olasılıkları ve muhtemel 

etkileri yılda bir kez analiz edilmektedir. Risk analizleri sonucu risklere karşı alınacak 

önlemlere ilişkin bir Risk Eylem Planı oluşturulmuştur. 

 

Etik Komisyonu Çalışmaları 

 

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 Beyannamesinin 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. Balıkesir ve Çanakkale Etik Yönergesi ve Etik 

İlkeler sunumu gerçekleştirilmiş olup, Etik ilkelerin Ajans personeli tarafından içselleştirilmesi 

ve katılımcı bir anlayışla ilkeler üzerinde uzlaşma sağlanması için karar kartları çalışması 

yaptırılmıştır. 

 

Etik sözleşmesi tüm personelce imzalanmış ve benimsenmiştir. Yeni alınan personel de 

benzer süreçlerden geçirilmiştir. Birim faaliyetlerinin ilgililere duyurulması noktasında her 

birimden birer kişi görevlendirilmiştir. Faaliyet raporları, bütçe uygulama sonuçları Ajans 

internet sitesinde yayınlanmıştır. Etik değerler ve dürüstlük ilkelerin uygulanmasına yönelik 

katılımcılık esası ile öz değerlendirme toplantıları yapılmıştır. Ajansın personele ve hizmet 

verilenlere adil ve eşit şekilde davranması için özen gösterilmiş ve Ajans personeline yönelik 
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memnuniyet anketleri yapılmıştır. Bilgi ve belgelerin doğruluğu, tamlığı ve güvenilirliğine 

azami ölçüde özen gösterilmiştir.  

 

2  AMAÇ VE HEDEFLER 

 

2.1 Ajansın Amaç ve Hedefleri 

 

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 hâkim 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 

 

2.2 Temel Politikalar ve Öncelikler 

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı bölgesel programları ve bunlara uyumlu olarak geliştirilen 

destek mekanizmaları yoluyla bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi hedeflemektedir. Buna 

yönelik olarak 2010-2013 Güney Marmara Bölge Planı’nda,  

 

 Rekabet Edebilirliğin Artırılması 
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 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, sürdürülebilirlik, 

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 
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 Bilimsellik 

 Dayanışma 

 Verimlilik 

 

3 FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

 

3.1 Mali Bilgiler 

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2012 yılına ait bütçe uygulama sonuçları, mali 

tablolara ilişkin açıklamalar ve sonuçlar aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir. 

 

3.1.1 Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

 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 2012 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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GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI  

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

2012 YILI 12 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK)BÜTÇE GELİRLERİ 

  

2012 BÜTÇE 
GELİRLERİ 
TAHMİNİ 

OCAK 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

ŞUBAT 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

MART 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

NİSAN 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

MAYIS 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

HAZİRAN 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

TEMMUZ 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

AĞUSTOS 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

EYLÜL 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

EKİM 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

KASIM 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

ARALIK 
GERÇEKLEŞME 

TOPLAMI 

GENEL 
TOPLAM GERÇEKLEŞME 

ORANI 

BÜTÇE GELİRLERİ 
TOPLAMI 

30.973.524,86 258.070,58 229.272,56 226.225,67 178.961,42 4.215.281,10 4.065.732,46 199.586,50 34.516,65 1.177.536,68 551.096,75 3.311.741,63 263.555,85 14.711.577,85 
0,47 

1-MERKEZİ YÖNETİM 
BÜTÇESİNDEN 

AKTARILAN PAY 
14.754.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 10.000.000,00 

0,68 

2-İL ÖZEL 
İDARELERİ,BELEDİYE VE 
TİCARET ODALARINDAN 

AKTARILAN PAY 

3.908.183,13 0,00 0,00 2.098,56 10.065,00 10.000,00 1.859.079,48 56.321,52 3.171,01 567,30 233.487,21 39.956,29 95.954,55 2.310.700,92 

0,59 

2.1-İL ÖZEL 
İDARELERİNDEN 
AKTARILAN PAY 

759.620,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.620,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 759.620,31 

1,00 

2.2-BELEDİYELERDEN 
AKTARILAN PAYLAR 

3.061.910,36 0,00 0,00 2.098,56 10.065,00 10.000,00 1.070.991,41 910,38 18,08 0,00 233.487,21 38.808,70 95.954,55 1.462.333,89 
0,48 

2.3-SAN.VE 
TİC.ODALARINDAN 

AKTARILAN PAY. 
86.652,46 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 28.467,76 55.411,14 3.152,93 567,30 0,00 1.147,59 0,00 88.746,72 

1,02 

3-FAALİYET GELİRLERİ 620.000,00 64.803,93 71.540,12 40.336,83 15.727,26 7.650,33 11.318,42 21.852,84 14.040,50 77.407,89 16.184,60 12.923,77 26.644,60 380.431,09 0,61 

3-1- FAİZ GELİRLERİ 600.000,00 64.053,93 70.570,12 39.956,83 15.427,26 7.221,93 10.268,32 20.973,17 13.680,50 76.779,78 15.733,43 12.344,89 25.791,31 372.801,47 0,62 

3-2- DİĞER FAALİYET 
GELİRLERİ  

20.000,00 750,00 970,00 380,00 300,00 428,40 1.050,10 879,67 360,00 628,11 451,17 578,88 853,29 7.629,62 
0,38 

4-BİR ÖNCEKİ YILDAN 
DEVREDEN NAKİT 

8.191.341,73              
 

5-BİR ÖNCEKİ YILDAN 
DEVREDEN ALACAKLAR 

3.500.000,00 193.266,65 157.732,44 183.790,28 153.169,16 197.630,77 195.334,56 121.412,14 17.305,14 99.561,49 301.424,94 258.861,57 140.956,70 2.020.445,84 
0,58 

NOT: MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN YILI İÇİNDE GELMEYEN 4.754.000,00 TL. 02.01.2013 TARİNDE TAHSİL EDİLMİŞTİR. AYRICA 1.404.000,00 TL. PERFORMANS PAYI AYNI TARİHTE TAHSİL EDİLMİŞ OLUP BÜTÇE GERÇEKLEŞME ORANI % 100 
OLARAK DEĞERLENDİRİLMELİDİR. 
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TC. 

GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI  

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI 

2012 YILI 12 AYLIK (OCAK-ŞUBAT-MART-NİSAN-MAYIS-HAZİRAN-TEMMUZ-AĞUSTOS-EYLÜL-EKİM-KASIM-ARALIK)BÜTÇE GİDERLERİ 

  
2012 BÜTÇE 
GİDERLERİ 
TAHMİNİ 

2012 BÜTÇE 
REVİZYONU-1 

(2012-6 YK 
KARARI) 

2012 BÜTÇE 
REVİZYONU-2 
(2012-13 YK 

KARARI) 

GERÇEKLEŞME GENEL 
TOPLAM 

GERÇEKLEŞME 
ORANI 

OCAK   ŞUBAT MART NİSAN MAYIS HAZİRAN TEMMUZ AĞUSTOS EYLÜL EKİM KASIM ARALIK 

GENEL 
HİZMETLER 30.973.524,86 30.973.524,86 30.973.524,86 840.532,55 1.513.100,98 1.647.014,33 1.210.116,78 1.955.727,12 2.080.297,43 2.457.034,70 1.092.935,04 1.193.460,25 2.017.259,49 1.378.044,27 3.404.160,23 20.789.683,17 0,67 

GENEL YÖNETİM 
HİZMETLERİ 

6.854.524,86 6.534.524,86 6.518.524,34 362.745,30 337.979,59 360.040,18 365.367,97 400.968,81 396.605,76 436.212,25 368.841,24 342.776,95 417.271,04 345.515,59 467.598,40 
4.601.923,08 0,71 

1-PERSONEL 
GİDERLERİ 

3.850.000,00 3.850.000,00 3.850.000,00 
236.419,96 235.518,22 245.618,55 249.399,75 284.742,82 290.665,65 293.914,44 289.308,91 291.753,13 284.877,56 280.946,07 280.298,03 3.263.463,09 0,85 

1.1-PERSONEL 
ÜCRETLERİ 3.100.000,00 3.100.000,00 3.100.000,00 196.786,84 196.315,30 205.635,64 208.902,31 239.056,64 245.273,95 246.330,04 242.427,00 244.866,21 239.368,41 236.137,91 235.489,87 2.736.590,12 0,88 

1.2-SOSYAL 
GÜVENLİK PRİM 
GİDERLERİ 700.000,00 700.000,00 700.000,00 39.633,12 39.202,92 39.982,91 40.497,44 45.686,18 45.391,70 47.584,40 46.881,91 46.886,92 45.509,15 44.808,16 44.808,16 526.872,97 0,75 

1.3-İHBAR VE 
KIDEM 
TAZMİNATI 
KARŞILIKLARI 50.000,00 50.000,00 50.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2- MAL VE 
HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 

1.864.000,00 1.864.000,00 1.864.000,00 126.325,34 102.461,37 114.421,63 115.968,22 116.225,99 105.940,11 142.297,81 79.532,33 51.023,82 132.393,48 64.569,52 187.300,37 
1.338.459,99 0,72 

2.1-Tüketime 
Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları 0,00 300.000,00 300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 7.984,29 12.065,71 17.470,92 14.204,10 10.193,80 21.518,59 10.549,25 27.301,14 121.287,80 0,40 

2.2-Yolluklar 
80.000,00 80.000,00 80.000,00 4.030,34 8.251,25 14.420,22 4.344,50 2.438,50 5.737,50 2.303,85 2.229,50 7.065,85 4.593,80 8.312,89 9.678,50 73.406,70 0,92 

2.3-Hizmet 
Alımları 1.668.000,00 1.118.000,00 1.118.000,00 

122.295,00 
85.834,12 75.599,59 105.294,57 87.472,90 79.500,10 108.847,40 63.098,73 31.399,17 100.625,16 43.391,61 120.238,88 1.023.597,23 0,92 

2.4-Temsil ve 
Tanıtma Giderleri 16.000,00 16.000,00 16.000,00 0,00 936,00 400,00 1.927,75 0,00 900,00 420,00 0,00 2.282,50 2.520,96 0,00 3.139,28 12.526,49 0,78 

2.5-Gayrimenkul 
Mal Alımı 
Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6-Menkul Mal 
ve Gayri Maddi 
Hak Alımı 
Giderleri 100.000,00 200.000,00 200.000,00 0,00 7.440,00 24.001,82 4.401,40 18.330,30 7.736,80 12.378,20 0,00 0,00 1.738,17 0,00 26.642,87 102.669,56 0,51 

2.7-Bakım ve 
Onarım Giderleri 0,00 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 877,44 0,00 82,50 1.396,80 2.315,77 299,70 4.972,21 0,03 

3-YEDEK 
ÖDENEKLER 1.140.524,86 820.524,86 804.524,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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İZLEME 
DEĞERLENDİRME 
ve 
KOORDİNASYON 
HİZMETLERİ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.676,00 3.797,00 7.942,95 1.522,00 3.871,00 7.971,50 5.209,50 2.219,00 3.530,50 638,00 1.812,00 1.191,00 41.380,45 0,41 

2- MAL VE 
HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.676,00 3.797,00 7.942,95 1.522,00 3.871,00 7.971,50 5.209,50 2.219,00 3.530,50 638,00 1.812,00 1.191,00 41.380,45 0,41 

2.1-Tüketime 
Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.2-Yolluklar 
100.000,00 100.000,00 100.000,00 1.676,00 3.797,00 7.942,95 1.522,00 3.871,00 7.971,50 5.209,50 2.219,00 3.530,50 638,00 1.812,00 1.191,00 41.380,45 0,41 

2.3-Hizmet 
Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.4-Temsil ve 
Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5-Gayrimenkul 
Mal Alımı 
Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6-Menkul Mal 
ve Gayri Maddi 
Hak Alımı 
Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7-Bakım ve 
Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

PLAN, PROGRAM 
VE PROJE 
HİZMETLERİ 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 696,00 51.901,95 16.323,03 39.703,03 11.788,85 14.831,00 4.001,99 11.530,00 4.101,00 26.688,03 47.375,50 112.631,67 341.572,05 0,32 

2- MAL VE 
HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 1.075.000,00 1.075.000,00 1.075.000,00 696,00 51.901,95 16.323,03 39.703,03 11.788,85 14.831,00 4.001,99 11.530,00 4.101,00 26.688,03 47.375,50 112.631,67 341.572,05 0,32 

2.1-Tüketime 
Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları 170.000,00 270.000,00 270.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.779,00 14.809,00 46.271,93 65.859,93 0,24 

2.2-Yolluklar 
75.000,00 175.000,00 175.000,00 0,00 5.059,50 10.008,33 1.606,00 2.802,86 671,00 4.001,99 2.090,00 4.101,00 21.909,03 2.646,50 6.178,00 61.074,21 0,35 

2.3-Hizmet 
Alımları 830.000,00 530.000,00 530.000,00 696,00 46.842,45 6.314,70 38.097,03 8.985,99 14.160,00 0,00 0,00 0,00 0,00 29.920,00 35.917,99 180.934,16 0,34 

2.4-Temsil ve 
Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5-Gayrimenkul 
Mal Alımı 
Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6-Menkul Mal 
ve Gayri Maddi 
Hak Alımı 
Giderleri 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.440,00 0,00 0,00 0,00 24.263,75 33.703,75 0,34 

2.7-Bakım ve 
Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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ARAŞTIRMA VE 
GELİŞTİRME 
HİZMETLERİ 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 2.048,50 3.665,20 5.661,21 4.899,50 2.236,60 2.108,50 9.453,00 916,48 7.358,15 801,00 7.450,00 17.752,48 64.350,62 0,05 

2- MAL VE 
HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 1.235.000,00 1.235.000,00 1.235.000,00 2.048,50 3.665,20 5.661,21 4.899,50 2.236,60 2.108,50 9.453,00 916,48 7.358,15 801,00 7.450,00 17.752,48 64.350,62 0,05 

2.1-Tüketime 
Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 916,48 0,00 0,00 0,00 0,00 916,48 0,01 

2.2-Yolluklar 
95.000,00 95.000,00 95.000,00 2.048,50 3.665,20 4.521,33 4.899,50 936,60 1.615,50 9.453,00 0,00 7.358,15 801,00 6.750,00 6.212,08 48.260,86 0,51 

2.3-Hizmet 
Alımları 1.140.000,00 940.000,00 940.000,00 0,00 0,00 1.139,88 0,00 1.300,00 493,00 0,00 0,00 0,00 0,00 700,00 11.540,40 15.173,28 0,02 

2.4-Temsil ve 
Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5-Gayrimenkul 
Mal Alımı 
Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6-Menkul Mal 
ve Gayri Maddi 
Hak Alımı 
Giderleri 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7-Bakım ve 
Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

TANITIM VE 
EĞİTİM 
HİZMETLERİ 1.295.000,00 1.295.000,00 1.295.000,00 1.879,62 64.859,85 62.421,88 105.796,52 94.904,70 48.885,80 18.175,67 2.002,00 87.739,48 17.014,88 97.106,15 114.648,92 715.435,47 0,55 

2- MAL VE 
HİZMET ALIM 
GİDERLERİ 1.295.000,00 1.295.000,00 1.295.000,00 1.879,62 64.859,85 62.421,88 105.796,52 94.904,70 48.885,80 18.175,67 2.002,00 87.739,48 17.014,88 97.106,15 114.648,92 715.435,47 0,55 

2.1-Tüketime 
Yönelik Mal ve 
Malzeme Alımları 240.000,00 340.000,00 340.000,00 0,00 48.092,36 40.712,56 104.016,52 62.272,00 35.534,30 14.109,00 500,00 32.756,34 240,00 60,00 615,00 338.908,08 1,00 

2.2-Yolluklar 
80.000,00 80.000,00 80.000,00 1.879,62 5.396,49 21.409,32 1.780,00 1.585,50 2.731,50 1.706,67 1.502,00 1.354,50 2.903,68 31.196,15 2.478,06 75.923,49 0,95 

2.3-Hizmet 
Alımları 975.000,00 775.000,00 775.000,00 0,00 11.371,00 300,00 0,00 31.047,20 10.620,00 2.360,00 0,00 53.628,64 13.871,20 65.850,00 111.555,86 300.603,90 0,39 

2.4-Temsil ve 
Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.5-Gayrimenkul 
Mal Alımı 
Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.6-Menkul Mal 
ve Gayri Maddi 
Hak Alımı 
Giderleri 0,00 100.000,00 100.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2.7-Bakım ve 
Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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PROJE VE 
FAALİYET 
DESTEKLEME 
HİZMETLERİ 20.414.000,00 20.734.000,00 20.750.000,52 471.487,13 1.050.897,39 1.194.625,08 692.827,76 1.441.957,16 1.609.894,87 1.983.982,29 707.426,32 747.954,17 1.554.846,54 878.785,03 2.690.337,76 15.025.021,50 0,72 

PROJE 
DESTEKLEME 
HİZMETLERİ 20.131.000,00 20.131.000,00 20.131.000,00 451.238,81 1.050.897,39 1.158.325,08 569.101,59 1.386.772,16 1.580.300,73 1.894.165,96 707.426,32 747.954,17 1.554.846,54 878.785,03 2.652.518,10 14.632.331,88 0,73 

Doğrudan 
Finansman 
Desteği 19.625.000,00 19.625.000,00 19.625.000,00 451.238,81 985.892,46 1.011.561,56 516.177,89 1.372.102,40 1.580.300,73 1.894.165,96 696.056,30 738.042,17 1.542.721,05 878.785,03 2.642.518,10 14.309.562,46 0,73 

Teknik Destekler 506.000,00 506.000,00 506.000,00 0,00 65.004,93 146.763,52 52.923,70 14.669,76 0,00 0,00 11.370,02 9.912,00 12.125,49 0,00 10.000,00 322.769,42 0,64 

FAALİYET 
DESTEKLEME 
HİZMETLERİ 283.000,00 603.000,00 619.000,52 20.248,32 0,00 36.300,00 123.726,17 55.185,00 29.594,14 89.816,33 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 392.689,62 0,63 

Doğrudan 
Faaliyet 
Destekleri 283.000,00 603.000,00 619.000,52 20.248,32 0,00 36.300,00 123.726,17 55.185,00 29.594,14 89.816,33 0,00 0,00 0,00 0,00 37.819,66 392.689,62 0,63 
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3.1.2 Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2012 yılı öngörülen bütçesi 30.973.524,86 TL; 31 

Aralık 2012 tarihi itibariyle gerçekleşen gelirler 14.711.577,85 TL’dir. 620.000,00 TL 

tutarında öngörülen faiz ve diğer faaliyet gelirlerinden toplam 380.431,09 TL tutarında 

tahsilat yapılmıştır. Merkezi yönetim ve il özel idarelerinin öngörülen bütçenin tahsil edilme 

oranı 2012 yılında sırasıyla %68 ve %100 olarak gerçekleşirken; sanayi ve ticaret odalarından 

öngörülen bütçe aktarımını gerçekleşme oranı %102’dir. Ajansın belediyelerden olan 

alacaklarını tahsil etme oranı ise %48’dir. Merkezi yönetim bütçesinden yılı içinde gelmeyen 

4.754.000,00 TL 02.01.2013 tarihinde tahsil edilmiştir. Ayrıca 1.404.000,00 TL performans 

payı aynı tarihte tahsil edilmiş olup bütçe gerçekleşme oranı % 100 olarak 

değerlendirilmelidir. 

 

2012 yılı için sosyal güvenlik giderlerini de içeren personel giderleri için 3.850.000,00 

TL, mal ve hizmet alımı giderleri için toplam 1.864.000,00 TL bütçe ayrılmıştır. Ayrıca, 

Bütçe Uygulama Sonuçları şeffaflık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince 

Ajansın resmi internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

 

3.1.3 Mali Denetim Sonuçları 

 

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 yaptırmıştır. 

 

3.2 Performans Bilgileri 

3.2.1 Proje ve Faaliyet Bilgileri 

3.2.1.1 Planlama Faaliyetleri 

 

2012 yılı içerisinde 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. 
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3.2.1.1.1 Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları 

 

 30.09.2011 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile BHA Planlama arasında 

imzalan Balıkesir-Çanakkale Planlama Bölgesi 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı Yapımı 

Danışmanlık Hizmeti işi sözleşmesi kapsamındaki planlama faaliyetleri yakından takip 

edilmiş ve konunun gelişimi ile ilgili bilgi notları oluşturulmuştur. Çanakkale Çevre Düzeni 

Planı bilgilendirme toplantısına katılım sağlanırken, Balıkesir toplantısının organizasyonu 

sağlanmış ve Ajans binamızda gerçekleştirilmiştir. Ajansımızda düzenlenen Çevre Düzeni 

Planı toplantısında, Ajansımız ile Çevre Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Gelişme Genel 

Müdürlüğü arasında ve prensipte Ajansımız ile Çevre Şehircilik İl Müdürlükleri arasında 

işbirliği yapılması kararı alınmıştır. TR22 Güney Marmara Bölgesi için hazırlanması devam 

eden Bölge Planı ile Çevre Düzeni Planı’nın uyumunun sağlanması hedefinde yapılacak olan 

söz konusu işbirlikleri önem arz etmektedir. 

 

Bölge planı hazırlıkları kapsamında Balıkesir İMO, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl 

Müdürlüğü, Balıkesir İl Özel İdaresi, Türk Telekom Balıkesir İl Müdürlüğü, TCDD Balıkesir 

Lojistik İl Müdürlüğü ve Gar Müdürlüğü, Balıkesir Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, 

Balıkesir İl Özel İdaresi, Balıkesir Belediyesi, Köse İnşaat, Balıkesir Mimarlar Odası, 

Balıkesir Kent Konseyi, UEDAŞ, Aksa Balıkesir Doğal Gaz Dağıtım A.Ş., Balıkesir İŞKUR, 

Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği 

Yüksekokulu Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi, Çanakkale İl Özel İdaresi, Çanakkale IMO, 

Çanakkale Mimarlar Odası, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Çanakkale Müteahhitler Birliği, 

Yıldız İnşaat, Çanakkale Kent Konseyi, Çanakkale Şehir Bölge Plancıları Odası gibi birçok 

kurum ve kuruluştan yetkili kişilerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu görüşmelerde bölge 

planında kullanılmak üzere değerli veriler elde edilmiş ve ayrıca her bir görüşme sonrasında 

bilgi raporu oluşturulmuş ve Ajans çalışanlarıyla paylaşılmıştır.  

 

Yeni bölge planı hazırlıkları kapsamında ilçe çalışmasının nasıl olabileceği konusunda 

diğer Ajanslar ve Bakanlıkla çalışmalar yapılmıştır. İlçe çalıştayları organizasyonuna dair 

valilikler tarafından hazırlanan yazılar kaymakamlıklara gönderilmiş, ilçe çalıştayları hizmet 

alım teknik şartnamesi hazırlanmış, organizasyon firmasıyla sözleşme imzalanmış, ilçe 

çalıştayları sunumu ve katılımcılara uygulanacak ilçe bilgi formu hazırlanmıştır. 2012 yılı 

içerisinde Kepsut, Dursunbey, Lapseki, Savaştepe çalıştayları gerçekleştirilmiştir. Bu 

çalıştaylara kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, siyasi partiler, özel sektör vb. toplumun 

her kesiminden katılım sağlanmıştır. Çalıştaylarda katılımcılara bölge planı hakkında bilgi 

verilmiş, ilçelerinin güçlü-zayıf yönleri ve hangi alanlarda yatırım yapılabileceği konusunda 

Bölge paydaşlarının görüşleri alınmıştır. Bu sayede yerelin bilgisi, paydaşlarla birebir 

iletişime geçilerek tespit edilmiş ve önemli veriler elde edilmiştir. Yapılan çalıştaylarda elde 

edilmesi hedeflenen önemli bir konu, yapılan anketler vasıtasıyla fonksiyonel alt-bölgelemeye 

ilişkin verilerin temin edilmesi olmuştur. Merkez ilçeler, Bozcaada ve Gökçeada dışındaki 27 

ilçede 2013 yılında tamamlanması planlanan çalıştaylardan, hem hazırlanmakta olan 2014-

2023 Bölge Planı’na hem de Bölgeyi tanımaya yönelik önümüzdeki süreçte yapılacak 

araştırmalara yol gösterir nitelikte “İlçe Çalıştay Raporu”nun oluşturulması hedeflenmektedir. 
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Bunun yanında bölge planı hazırlıkları kapsamında Balıkesir İnşaat Çalıştayı 

organizasyonu yapılmış ve raporu hazırlanarak paydaşlara gönderilmiştir. Aynı zamanda 

Çanakkale’deki ilgili kurum ve şahıslarla yapılan görüşmeler sonucunda Çanakkale TR22 

Güney Marmara İnşaat Sektör Raporu hazırlanmış ve görüş için paydaşlara gönderilmiştir.  

 

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı ile birlikte bölgesel gelişme 

politikalarının ve uygulamalarının ülke düzeyindeki genel stratejik çerçevesini çizmek, 

kalkınma planıyla bölge planları arasındaki tutarlılık ve tamamlayıcılığı güçlendirmek 

amacıyla yürütülen Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi hazırlıkları katılım süreci çalışmaları 

tamamlanmıştır. Bu kapsamda “Ülkemizin ve Bölgemizin Geleceğine Siz Karar Verin” 

başlığı altında bir çalışma yapılmış ve Bölgemizin isteklerini ilgili makamlara iletilmiştir. 

Sonrasında Onuncu Kalkınma Planı (OKP) ve BGUS için faaliyet programı hazırlanmış ve 

Bakanlığa gönderilmiştir. Bu Raporda tamamen paydaşlarımızın görüşleri esas alınmış, 

Ülkemizin ve Bölgemizin geleceğini öngörürken herkese ulaşmak amaçlanmış, bu doğrultuda 

katılımcılığı artırmak ve yönetişimi sağlamak amacıyla duyurular yapılmış, internet 

sitemizden anketler düzenlenmiş, yerel gazetelere haberler servis edilmiş, çalıştaylar 

düzenlenmiştir. Kalkınma Kurulumuza sadece üyelerimiz değil daha geniş bir kitle davet 

edilmiştir.  

 

Ayrıca bölge planı tanıtım broşürü hazırlanmış ve bastırılmıştır. Bölge planı 

“içindekiler” kısmı hazırlanıp görüş için diğer Ajanslar ve Bakanlıkla paylaşılmış, 

“içindekiler” kısmı için yapılacak faaliyetler tespit edilmiştir. Bölge planı hazırlama kılavuzu 

hazırlanmış ve uzmanlar arasında görev dağılımı yapılmıştır. Bu kılavuz doğrultusunda bölge 

planı yazımına devam edilmekte olup planlanan süre zarfında Bakanlığa gönderilmek üzere 

taslak bölge planının hazır olacağı öngörülmektedir. 

 

3.2.1.1.2 Yapılan Araştırmalar ve Hazırlanan Raporlar 

 

Merkezlerin sürekli olarak büyümesi, bölge içi ve bölgeler arasında gittikçe büyüyen 

nüfus ve sosyo-ekonomik gelişmişlik farklarına neden olması, aşırı büyüyen merkezlerin 

sürdürülebilir kalkınmasını tehlike altına sokmaktadır. Bu tehlikelere sahne olan İstanbul 

metropolünün mevcut durumuna çözüm stratejisi oluşturmak adına yapılan tartışmalardan bir 

olan İstanbul sanayisinin yer değiştirmesine ilişkin “İstanbul’dan Sanayinin Taşınmasına 

GMKA Yaklaşımı” adlı rapor hazırlanmıştır. 

 

Son dönemde makro boyutta yapılan reformlar madencilik alanında büyük atılımlara 

imkân vermiş ve sektörde önemli gelişmeler yaşanmıştır. Buna rağmen madencilik 

potansiyelimizin hala tam olarak kullanılmadığı görülmekte ve yatırımcılar için yeni fırsatlar 

göze çarpmaktadır. Bu çerçevede  “Balıkesir İli Maden Potansiyeline Bakış” adlı rapor 

hazırlanmıştır. 

 

TÜİK tarafından açıklanan 2011 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi sonuçlarına 

göre nüfus miktarları; yerleşim yeri nüfusları, yaş grubu ve nüfusa kayıtlı olunan il 
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kalemlerinde sınıflandırılmıştır. Tüm kalemlere göre elde edilen veriler hazırlanan  “TR22 

Güney Marmara Bölgesi’nin Nüfus Dinamikleri” adıyla rapor haline getirilmiştir. 

 

Merkez çevresinde merkezden kopuk, onunla bütünleşememiş yerleşim yerleri arasında 

ekonomik, toplumsal ve yönetsel ilişkiler açısından bir karmaşa söz konusu olup yeni 

yerleşimler kentsel nitelikteki hizmetlerden gereği gibi faydalanamamaktadır. Bu doğrultuda  

“Büyükşehir Olma Yolunda Bir Kent: Balıkesir GMKA Değerlendirme Raporu” 

hazırlanmıştır. 

 

Helal sertifikalı gıda ürünleri, günümüzün vazgeçilmez ve yıldızı her geçen gün daha 

çok parlayan sektörlerinden biridir. İhracatta yeni pazarlara açılmak, mevcut pazarlardaki 

varlığımızı daha da geliştirmek için helal sertifikası önemli fırsatlar barındırdığından “İhracat 

İçin Helal Sertifikası Sempozyumu Bildirileri” adlı rapor hazırlanmıştır. 

 

Bozcaada ve Gökçeada üzerine yapılacak çalışmalar için Çanakkale Yatırım Destek 

Ofisinin de katılımıyla Ajans uzmanlarından oluşan 5 kişilik bir çalışma grubu 

oluşturulmuştur. Bu grup adalar üzerine yapılmış ulusal ve uluslararası çalışmaları incelemiş,  

adalarda saha ziyaretleri gerçekleştirmiş ve fikir önderleriyle görüşmüştür. Sonrasında elde 

edilen veriler ışığında “Bozcaada&Gökçeada Değerlendirme Raporu” oluşturulmuştur.  

 

GMKA ile her iki ilin Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri arasında imzalanan 

protokol kapsamında sanayi bölgelerinin gelişimi, organize sanayi bölgelerinin ortaya çıkışı 

ve Dünya’daki örnekleri, OSB’lerde işletme olmanın avantajları ve dezavantajları ve Bölge 

OSB’lerinin durumuna ilişkin bilgilerin kaleme alındığı “TR22 Güney Marmara OSB 

Araştırması Raporu” tamamlanmıştır.  

 

TR22 Güney Marmara Bölge Planı’na göre yenilenebilir enerji, Bölgedeki 

değerlendirilmesi gereken önemli potansiyellerdendir. Dolayısıyla bu sektörlerin mevcut 

durumunun derinlemesine analizi, ulaşılması amaçlanan hedeflerin yönetişim ilkesi 

doğrultusunda paydaşlarla beraber belirlenmesi ve bu hedeflere nasıl ulaşılacağı konusunda 

yol gösteren stratejilerin ortaya konulması büyük önem arz etmektedir. Bu amaçla gerekli 

hizmet alımının gerçekleştirilmesi için “TR22 Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji 

Raporu” teknik şartnamesi hazırlanarak görüş için Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’ne 

gönderilmiştir. Üniversiteyle 2013 yılı Ocak ayında bir protokolün imzalanması 

öngörülmektedir.   

 

“TR22 Güney Marmara Bölgesi Tarım ve Hayvancılık Raporları” ihalesi sonuçlanmış, 

Adnan Menderes Üniversitesi’nin teklifi başarılı bulunarak sözleşme imzalanmıştır. Sözleşme 

kapsamında Çanakkale ve Balıkesir illerinde ayrı ayrı olmak üzere çalıştaylar düzenlenmiştir. 

Hizmet alımıyla hazırlatılan “Tarım ve Hayvancılık Raporu” teknik değerlendirmesi bitirilip, 

kabul komisyonuna sunulmuş ve kabul edilmiştir. Mevcut durumda rapor tamamlanma 

aşamasındadır. 
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Hazırlanan “TR22 Güney Marmara Bölgesi Sosyal Yapı Araştırması” teknik 

şartnamesi üzerine Balıkesir Üniversitesi ile görüş alışverişinde bulunulmuş, daha sonrasında 

üzerinde düzenlemeler yapılarak fiyat teklifi almak üzere araştırma şirketlerine resmi yazı ile 

gönderilmiştir. Alınan fiyat teklifleri Yönetim Kuruluna sunularak araştırmanın Balıkesir 

Üniversitesi’ne yaptırılmasına karar verilmiştir. Sonrasında gerekli protokol hazırlanarak 

imzaya hazır hale getirilmiştir. Üniversiteyle 2013 yılı Ocak ayında bir protokolün 

imzalanması öngörülmektedir.   

 

2011 yılında hazırlanan Turizm Çalıştay Raporları, 2012 verileri ile güncellenmiş ve 

güncel hali ile tekrar basılmıştır.  

 

Beş kalkınma ajansının (ANKARAKA, OKA, DOKA, GMKA, İKA) katılımıyla 

kurulmuş olan “Sosyal Politika Açılımları Çalışma Grubu” faaliyetleri kapsamında 

ajanslardan bugüne kadar yapmış oldukları sosyal politika çalışmalarına ilişkin bilgiler anket 

yoluyla talep edilmiştir. Ajanslardan gelen anket formları grup üyelerince analiz edilerek 

“Kuruluşundan Bugüne Kalkınma Ajansları ve Sosyal Politikalar” adlı rapor oluşturulmuştur. 

 

 
      Araştırma  Raporları 

 

3.2.1.1.3 Planlama Kapsamında Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler 

 

 TR22 Bölgesinin öne çıkan ve ülke düzeyinde öncü olduğu gıda sektöründe helal 

sertifikasyonunun ihracat açısından önemi her geçen gün artmaktadır. Helal ürün konusu 

günümüzde yalnızca gıda değil çeşitli mal ve hizmetlerde de dikkate alınır bir hal almıştır Bu 

çerçevede işletmelerin bu yöndeki gelişmeler hakkında bilgilendirilmesi, GMKA’nın 
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öncelikleri arasına girmiştir. Bu önceliğe dönük ilki 14 Şubat 2012 tarihinde Balıkesir 

Merkez’de ve ikincisi 17 Mayıs 2012 tarihinde Bandırma’da gerçekleştirilen seminer ve 

bilgilendirme toplantılarında, bölgesel düzeydeki bilgilendirmeyi ulusal düzeye taşımak ve bu 

konuda öncü olmak amacıyla İstanbul’da bir organizasyon yapma kararı alınmıştır. Bu karar 

doğrultusunda konuyla ilgili önemli paydaşlarla söz konusu yapılacak faaliyetleri görüşmek 

üzere 13-15 Haziran 2012 tarihlerinde çeşitli toplantılar gerçekleştirilmiştir.  

 
      İhracat için Helal Sertifikası Sempozyumu (Balıkesir) 

       

Balıkesir ve Çanakkale İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Ajansımız arasında 20 

Nisan ve 3 Mayıs 2012 tarihlerinde İşbirliği Protokolleri imzalanmıştır. Protokol hükümleri 

doğrultusunda eğitimlerde kullanılacak ekipman ve malzemeler temin edilmiş ve Ajansımızın 

ortaklığıyla 2012 yılı içinde “Deprem Riski ve Alınabilecek Önlemler” ile ilgili eğitimler 

düzenlenmiştir. Bu vesileyle birinci derece deprem bölgesinde bulunan Balıkesir ve 

Çanakkale illerinde herhangi bir riskin gerçekleşmesi durumunda kayıpların en aza 

indirgenebilmesi ve gerekli önlemlerin alınması konusunda farkındalık yaratılması, böylece 

kalkınmada yakalanan ivmenin kesintiye uğramasının önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

 

AFAD tarafından Ajans merkez personeline afet konusunda eğitim verilmiştir. Bu 

kapsamda ayrıca Balıkesir Açık Ceza İnfaz Kurumu, Balıkesir Valiliği, Bigadiç Emniyet 

Müdürlüğü, Aksa Doğalgaz Dağıtım A.Ş. Aykut Arama Kurtarma Gönüllü Ekibi, Kepsut 

Kaymakamlığı, Balıkesir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Bigadiç Dört Eylül İlköğretim 

Okulu, Firdevs Hattatoğlu Özel ve Mesleki Eğitim Merkezi, Balıkesir Halk Sağlığı 

Müdürlüğü, Balıkesir 43. Mühimmat Bölük Komutanlığı, Balıkesir AFAD, Turizm Topluluğu 

vb. birçok kuruma Temel Afet Bilinci, Temel Yangın Eğitimi, Temel İlkyardım Eğitimi, 

Dağcılık Eğitimi, Deprem ve Doğal Afetler Eğitimi, Arama Kurtarma Teknikleri Eğitimi, 

Dağcılık ve İple Kurtarma Eğitimi vb. eğitimler verilmiştir. Eğitimlere Çanakkale’ de 3544 

kişi, Balıkesir’ de ise 1517 kişi katılım sağlamıştır. 
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Ayrıca Balıkesir AFAD-GMKA işbirliği ile 10-16 Mayıs Engelliler Haftası 

kapsamında engellilere yönelik deprem konusunda bilinçlendirme faaliyetlerinde 

bulunulmuştur. Deprem anında hazırlıklı olmaları amacına yönelik olarak deprem çantaları 

dağıtılmıştır. 

 

 
         AFAD İşbirliği Protokolü İmzalanması 

 
         AFAD Deprem Riski ve Alınabilecek Önlemler Eğitimi (Ayvalık) 

Güney Marmara bölgesinde bulunan ve Milli Eğitim Bakanlıklarına bağlı faaliyet 

gösteren Çanakkale ve Balıkesir Rehberlik Araştırma Merkezleriyle önümüzdeki dönemde 

işbirliği yapmak üzere protokol imzalanmıştır. Protokol kapsamında Balıkesir ve 

Çanakkale’deki Rehberlik Araştırma Merkezleri (RAM), Ajansın hazırlamakta olduğu 2014-
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2023 TR22 Güney Marmara Bölge Planı kapsamında Bölge’nin mevcut sosyo-ekonomik 

durumunun belirlenmesine ve sosyal yapısının sürekli takibine yönelik yapılabilecek 

araştırmaların saha çalışmalarında destek sağlayacak ve Ajansın ihtiyaç duyacağı mevcut 

verileri Ajansla paylaşacaktır. GMKA ise RAM personeline proje döngüsü yönetimi 

konusunda kapsamlı bir eğitim hizmeti verecek ve yapılacak araştırmada gerekli teknik 

olanakları sağlayacaktır. GMKA ise RAM personeline 2012 yılı içerisinde proje döngüsü 

yönetimi konusunda kapsamlı bir eğitim hizmeti vermiştir. 

 

 
           Balıkesir Rehberlik Araştırma Merkezi ile İşbirliği Protokolü İmzalanması 

  

İZKA, GEKA ve Zafer Kalkınma Ajanslarının katılımlarıyla Ege Bölgesi Kalkınma 

Ajansları toplantısı Ajansımız hizmet binasında gerçekleşmiştir. Söz konusu toplantıya 

katılım Ajansların Genel Sekreterleri ile birlikte ilgili birim başkan ve uzmanları düzeyinde 

olmuştur. Toplantıya katılan Ajanslar gerçekleştirmekte oldukları faaliyetlere ilişkin sunum 

yapmıştır.  
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 1 Mart Tarihli Ege Kalkınma Ajansları Toplantısı 

 

11 Haziran 2012’ de Çanakkale’de; 12 Haziran’da Balıkesir’de, Türkiye Rüzgâr 

Enerjisi Birliği Başkanı Mustafa Serdar Ataseven, EPDK Uzmanı Dr. Refik Tiryaki, MilRes 

Proje Danışmanı Doç. Dr. Sedat Çelikdoğan, Northel Enerji Genel Müdürü Ahmet Cem 

Yalçın, Ostim Yenilenebilir Enerji Kümesi Koordinatörü Pınar Yalman ve Yenilenebilir 

Enerjide Eğitim Projesi Koordinatörü Numan Özgüler’in konuşmacı olarak katılımıyla 

Rüzgâr Enerjisi Bilgilendirme Toplantısı düzenlenmiştir. Gerçekleştirilen toplantılarda 

katılımcılara uygulanmak üzere anketler hazırlanmış ve uygulanan anket sonuçlarının analiz 

edilmiştir. 

 

 
Rüzgâr Enerjisi Bilgilendirme Toplantısı (Balıkesir) 
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3.2.1.2 Programlama Faaliyetleri 

3.2.1.2.1 Destek Programları Çerçeve Hazırlığı 

   

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 

2012 yılı içerisinde Teknik Destek Programı, Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ve Mali 

Destek Programları açılmıştır. 2013 Mali Destek Programları Tarıma Dayalı Sanayinin 

Geliştirilmesi, Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması ve Sosyal Kalkınma başlıklarını 

kapsamaktadır.  

 

 
GMKA 2013 Yılı Mali Destek Programları 

3.2.1.2.2 Başvuru Rehberi Hazırlıkları 

 

 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 programının amacı bölgedeki yerel aktörlerin 

bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle 

hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. 
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Bu doğrultuda, 2012 Teknik Destek rehberi hazırlanmış ve Teknik Destek 

başvurularının alınmasında çevrimiçi sisteme geçilmiştir. Çevrimiçi sistemin oluşturulması 

için yazılım firmasından destek alınmıştır. Sistemin geliştirilmesi için denemeler yapılmış, 

tespit edilen bulgular doğrultusunda sistemin güncellenmesine katkı sağlanmıştır. 

 

Doğrudan Faaliyet Desteği 

 

DFD Programının amacı; Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 

Yönetmeliği, Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi Kılavuzu ve Güney Marmara Kalkınma 

Ajansı 2012 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 sağlamaktır. Bu amaç 

doğrultusunda desteklenecek projeler için belirlenen öncelikler aşağıdaki gibidir: 

 

•Bölgenin kümelenme potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

 

•Doğal afetlerin olumsuz etkilerinin azaltılmasına yönelik araştırma çalışmaları 

 

•Bölgenin istihdam, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik 

yapıların kurulması amacıyla yapılacak fizibilite ve benzeri ön araştırmalar 

 

•Yenilenebilir enerji ve temiz üretim ile ilgili araştırma çalışmaları 

 

•Bölgenin yatırım ve iş ortamının iyileştirilmesine yönelik sosyo-ekonomik ve sektörel 

araştırma çalışmaları 

 

•Bölgenin öne çıkan sektörleri bazında stratejik planlama çalışmaları 

 

Bu doğrultuda, 2012 Doğrudan Faaliyet Desteği rehberi hazırlanmış ve Doğrudan 

Faaliyet Desteği başvurularının alınmasında çevrimiçi sisteme geçilmiştir. Çevrimiçi sistemin 

oluşturulması için yazılım firmasından destek alınmıştır. Sistemin geliştirilmesi için 

denemeler yapılmış, tespit edilen bulgular doğrultusunda sistemin güncellenmesine katkı 

sağlanmıştır. 

 

 Mali Destek Programları 

 

Başvuru Rehberinin hazırlığı aşamasında, Sosyal Kalkınma, Tarıma Dayalı Sanayinin 

Geliştirilmesi ve Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması mali destek programları ile yakın 

konularda daha önce destek programına çıkan Ajansların başvuru rehberleri incelenerek iyi 

uygulamalar başvuru rehberlerine yansıtılmıştır. Ayrıca her bir program ile ilişkili görevleri 

olan bölgemizdeki kurum ve kuruluşlara çalışma ziyaretleri gerçekleştirilerek bu kurumların 

bölgemizde gördükleri eksiklikler hakkında bilgi alınmıştır. 

 

Yönetim Kuruluna sunularak onay alınan başvuru rehberleri Kalkınma Bakanlığına 

gerekçelendirme dokümanları ile birlikte gönderilmiştir. Onay süreci içerisinde Bakanlığa bir 
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çalışma ziyareti gerçekleştirilmiş ve çok sayıda telefon görüşmesi ile e-posta yazışması 

yapılmış ve Bakanlık rehberleri Kasım ayında onaylamıştır. Onayın ardından 27 Kasım 2012 

tarihinde destek programları, Yönetim Kurulu toplantısı başlangıcında bir basın açıklaması 

eşliğinde ilan edilmiştir. 

3.2.1.2.3  Destek Programlarının İlanı ve Kamuoyuna Duyurulması  

 

27 Nisan 2012 tarihinde Teknik Destek Programı ilan edilmiş; Ajans internet sitesinde 

başvuru rehberi ve ekleri yayımlanmıştır. Programa ilişkin broşür basılmış ve dağıtılmıştır. 19 

Haziran 2012 tarihinde Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ilan edilmiş; Ajans internet 

sitesinde başvuru rehberi ve ekleri yayımlanmıştır.  

 

Mali Destek Programı hazırlıkları ilk olarak bir iletişim planının hazırlanmasıyla 

başlamıştır. Bu iletişim planında destek sürecinde kullanılacak tüm materyallerin tasarım ve 

tanıtım aşamaları takvim üzerinde belirlenmiştir. Bu takvimde belirlenen aşamalar 

doğrultusunda tasarım firmalarıyla görüşmeler yapılmış, bir tasarım firması belirlenmiş ve 

mali destek programı süresince kullanılacak materyallerin tasarım ve basım süreçleri takip 

edilmiştir. Sürecin çıktısı olarak MDP ilanı ile birlikte programların afişleri, rehberleri, 

billboardları, broşürleri halka arz edilmiştir. 

3.2.1.2.4 Bilgilendirme Toplantıları ve Desteklere Yönelik Verilen Eğitimler 

 

27 Kasım 2012 tarihinde ilan edilen 2013 yılı Proje teklif çağrıları kapsamında 2 adet 

bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Bunlardan birincisi 5 Aralık 2012 tarihinde 

Çanakkale Ticaret Borsası binasında diğeri de 7 Aralık 2012 tarihinde Balıkesir GMKA 

binasında düzenlenmiştir. Toplantılarda 2013 yılı mali destek programları olan Turizmde 

Rekabetçiliğin Artırılması, Sosyal Kalkınma ve Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi Mali 

Destek Programlarının tanıtımı yapılmış olup söz konusu toplantılara aralarından özel kesim, 

kamu kesimi ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin de bulunduğu paydaşlar tarafından 

oldukça yoğun bir ilgi gösterilmiştir. 

2013 yılı proje teklif çağrısı yöntemiyle başlatılmış olan mali destek programları 

çerçevesinde Balıkesir ve Çanakkale merkez ve tüm ilçelerinde 10-27 Aralık 2012 tarihleri 

arasında toplamda 34 eğitim toplantısı düzenlenmiştir. Ajansın Program Yönetimi Birimi 

uzmanları tarafından verilen söz konusu eğitimlere Balıkesir merkez ve ilçelerinden 1078 kişi, 

Çanakkale merkez ve ilçelerinden 661 kişi olmak üzere toplamda 1739 kişi katılmıştır. Birer 

gün şeklinde gerçekleştirilen eğitimler 4 oturumdan oluşmuştur. Birinci oturumda 2013 yılı 

mali destek programları tanıtılmış, ikinci oturumda çevrimiçi başvuru sistemi tanıtılmış, 

üçüncü oturumda mantıksal çerçeve anlatılmış ve dördüncü oturumda ise proje bütçesi 

hakkında bilgiler verilmiştir. 
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3.2.1.2.5 Teknik Yardım Sağlanması ve Sıkça Sorulan Soruların Oluşturulup 

Yanıtlanması 

 

Potansiyel hibe yararlanıcılarının elektronik posta, telefon ve ajans ziyareti yollarıyla 

iletmiş olduğu sorular cevaplanmıştır. 2013 yılı proje teklif çağrısı yöntemiyle başlatılmış 

olan mali destek programları çerçevesinde her bir program bazında ayrı ayrı olmak üzere 

toplamda 101 soru ve cevaptan oluşan sıkça sorulan sorular listesi oluşturulup Ajans web 

sitesinde yayımlanmıştır. 

 

Potansiyel başvuru sahiplerinin olgunlaşmış projeleri için Balıkesir ve Çanakkale 

hizmet binalarında teknik yardım masaları oluşturulmuştur. Randevu alarak teknik yardım 

masası hizmetinden faydalanmak isteyen başvuru sahiplerinin her birine 30 dakika verilerek 

başvuru eklerini doldurma, mantıksal çerçeve yaklaşımı ve proje döngüsü yönetimi gibi 

teknik konularda bilgi verilmiştir. Bununla birlikte, projesi başarılı bulunmayan başvuru 

sahipleri ile projelerinin başarılı olamama sebeplerinin aktarıldığı birebir toplantılar 

gerçekleştirilmiştir. 

3.2.1.2.6 Başvuruların Teslim Alınması 

 

31.10.2011-27.01.2012 tarihleri arasında Mali Destek Programı başvuruları elden ve 

posta yoluyla GMKA Balıkesir hizmet binasından ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisi’nden 

alınmıştır. 

 

27 Nisan 2012 tarihinde ilan edilen Teknik Destek Programının başvuruları, ilan 

tarihinden itibaren kabul edilmiştir. Başvuru yapan kurum temsilcilerine, başvurularının 

teslim alındığına dair “Alındı Belgesi” verilmiştir. Teknik Destek Programına ilişkin ilk 

başvuru 30.04.2012 tarihinde elden alınmıştır. 26.12.2012 tarihi itibariyle Ajansımıza ulaşmış 

34 adet teknik destek başvuru bulunmaktadır. 

 

19 Haziran 2012 tarihinde ilan edilmiş olan Doğrudan Faaliyet Desteği Programı 

başvuruları, ilan tarihinden itibaren kabul edilmiştir. Başvuru yapan kurum temsilcilerine, 

başvurularının teslim alındığına dair “Alındı Belgesi” verilmiştir. Doğrudan Faaliyet Desteği 

Programına ilk başvuru, 3 Temmuz 2012 tarihinde gelmiştir. Bu yıl içerisinde bu program 

için online olarak hazırlanmış 22 başvuru bulunmaktadır. 

3.2.1.2.7 Proje Değerlendiricilerinin Seçimi ve Proje Değerlendirme Süreci 

 

Bağımsız Değerlendirici Seçim Komitesi oluşturulmuştur. Komite, belirlenen seçim 

kriterleri doğrultusunda tüm başvuruları değerlendirmiş ve 12 Bağımsız Değerlendiriciyi 

programda görev almak üzere davet etmiştir. 

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında ön incelemeleri yapılan 123 

projeden, uygunluk kriterlerini taşıyan ve eksik evraklarını zamanında tamamlayan 115 

başvuru, teknik ve mali değerlendirmeye alınmıştır. 2-10 Ocak 2012 tarihleri arasında 
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Bağımsız Değerlendiricilerce; 23-24 Ocak tarihlerinde Değerlendirme Komitesi’nce 

gerçekleştirilen teknik ve mali değerlendirme sonucunda 65 ve üzeri puan alarak başarılı olan 

48 başvurudan puan sıralamasına göre 39 tanesi asil listeye girmeye hak kazanmıştır. İhracat 

ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında alınan başvuruların ön incelemesi son 

başvuru tarihinden itibaren 5 gün içerisinde gerçekleştirilmiş, akabinde eksik evrak prosedürü 

yürütülmüştür. 110 proje başvurusundan eksik evraklarını zamanında tamamlayan ve ön 

inceleme aşamasında uygun bulunan 106 tanesi teknik ve mali değerlendirmeye alınmıştır.  

 

20-28 Şubat 2012 tarihleri arasında Bağımsız Değerlendiricilerce; 7-8 Mart 2012 

tarihinde Değerlendirme Komitesince yapılan teknik ve mali değerlendirme sonucunda 40 

proje başvurusu 65 ve üzeri puan alarak başarılı bulunmuş, 34 proje asil listede yer alarak 

sözleşme imzalanması hakkı kazanmıştır. 

 

Ajansa teslim edilen teknik destek başvuruların öncelikle idari ve uygunluk kontrolleri 

gerçekleştirilmiştir. Teknik Desteğe başvuran projelerden 8 proje ön inceleme aşamasında 

elenmiştir. Ön incelemeleri yapılan projeler, Ajans uzmanları tarafından başvuru rehberinde 

de yer alan teknik değerlendirme kısmındaki esaslara göre değerlendirilmiştir. Değerlendirilen 

projelerden 18 tanesi başarılı bulunmuştur. 18 projenin 5’i diğer kamu kurum ve 

kuruluşlarına, 4’ü oda ve derneklere, 3’ü il ve ilçe müdürlüklerine, 3’ü kaymakamlıklara, 2’si 

valiliklere aittir. Desteklenen projelerden 10 tanesi Balıkesir’e 8 tanesi Çanakkale’ ye aittir. 

 

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında sunulan 18 projeden 7’si uygunluk ve idari 

kontrol noktasındaki kriterler gereğince ön inceleme aşamasında elenmiştir. Ön incelemeyi 

geçen 12 proje Ajans uzmanlarınca başvuru rehberinde yer alan teknik ve mali değerlendirme 

kriterlerine göre değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Değerlendirilen projelerden 7 tanesi 70 

puanın üzerinde alarak başarılı bulunmuştur. Başarılı olan projelere bütçe revizyonu 

gerçekleştirilmiş ve projeler yönetim kuruluna nihai karar için sunulmuştur. 7 projenin 7’si de 

yönetim kurulunca desteklenmeye layık görülmüştür. 

 

Desteklenecek son proje için yeterli kaynak kalmamış, bu nedenle 2012 Ajansımız 

Bütçesinden 16.000,52 TL yedek ödenekten DFD bütçesine aktarılmıştır. Desteklenen 

projelerden 6 tanesi Çanakkale’ye 1 tanesi Balıkesir’ e aittir. Projelerden 3’ü odalara, 2 tanesi 

üniversite ve fakültelere, 1’i derneklere, 1’i kaymakamlıklara aittir. 

3.2.1.2.8 Sonuçların İlanı ve Yararlanıcılarla Sözleşmelerin İmzalanması 

 

Her iki mali destek programı kapsamında 65 ve üzeri puan alarak asil veya yedek 

listede yer almaya hak kazanan başarılı başvuru sahiplerine, sözleşme esnasında yapılması 

gerekenler ve proje uygulama aşaması hakkında sözleşmelerin imzalanması öncesinde eğitim 

verilmiştir. Asil listeye girmeye hak kazanan başvuru sahipleri, başvuru rehberinde belirlenen 

tarihte kamuoyuna ilan edilerek sözleşme için davet edilmiştir. Yedek listede yer almaya hak 

kazanan başvuru sahipleri, asil listede yer alan başvuru sahipleri ile herhangi bir sebeple 

sözleşme imzalanmaması durumunda, puan sırasına göre sözleşme için davet edileceği 

hususunda bilgilendirilmişlerdir. 
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Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında asil listede yer alan 37 başvuru 

sahibi ile sözleşme imzalanarak projeler başlatılmıştır. 2 başvuru sahibi sözleşme imzalama 

hakkından feragat etmiş, yerine yedek listede yer alan başvuru sahipleri sırasıyla sözleşmeye 

davet edilmiş ve neticede yedek listede yer alan iki başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. 

 

 İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında asil listede yer alan 28 

başvuru sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. 6 başvuru sahibi sözleşme hakkından feragat 

etmiş, böylece yedek listede yer alan tüm başvuru sahipleri sözleşme imzalanması hakkı 

kazanmıştır. 

 

Teknik Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan başvuru sahipleri, 

teknik destek döneminin sonunda, diğer dönemin başlangıcındaki ayın 15’i ile 20’si 

arasındaki tarihte internet yoluyla ilan edilmiş ayrıca kazananlara başarılı olduklarına ve 

sunmaları gereken evraklara dair resmi yazı yazılmıştır. Teknik destek için sözleşmeler 

internetteki ilan tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde kazananlarla imzalanmıştır. 

Ardından her bir teknik destek için satın alma talep formu hazırlanarak teknik şartnameyle 

birlikte satın alma birimine evraklar iletilmiştir. Satın alma görevlisi istenilen teknik 

şartnameye uygun eğitmen araştırmasını gerçekleştirmiş, en uygun teklifi veren eğitmen 

bilgilerini birimimize iletilmiştir. Hazırlanan hizmet sözleşmesi Genel Sekreter ile hizmeti 

sağlayacak kişi veya kurum arasında imzalanmıştır. Teknik desteğin yararlanıcı ile sözleşme 

yapıldığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde tamamlanması sağlanmış, eğitim 

tamamlandıktan sonra yararlanıcı ve yüklenicinin sunması gereken belgeleri sunmalarını 

takiben eğitmene ödemeler yapılması yapılmıştır. 

 

Doğrudan Faaliyet Desteği Programı desteklenmeye hak kazanan başvuru sahipleri 

internet yoluyla ilan edilmiş ayrıca kazananlara başarılı olduklarına ve sunmaları gereken 

evraklara dair resmi yazı yazılmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği için sözleşmeler tebligat 

tarihinden itibaren 10 iş günü içerisinde imzalanmıştır. 2012 yılı kapsamında toplamda 

215.997,03 TL destek verilmiştir. 

 
      SERKA Program Yönetim Birimleri Bilgi ve Tecrübe Paylaşım Toplantısı 
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3.2.1.3 İzleme Değerlendirme Faaliyetleri 

3.2.1.3.1 Proje İzlemelerine Yönelik Hazırlıklar 

 

 2011 yılı Sosyal Kalkınma ve 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek 

Programları çerçevesinde, proje izlemelerine hazırlık olmak üzere, proje uygulama, satın alma 

ve görünürlük rehberleri hazırlanmıştır. Ön izleme ziyareti yapılması gereken projelerde, ön 

izleme ziyaretinde dikkat edilmesi gereken hususlar belirlenmiş ve bu hususlar çerçevesinde 

ön izleme ziyaret formu oluşturulmuştur. Proje uygulama döneminde, özellikle ara ve nihai 

rapor incelemelerinde,  birim uzmanlarının bilmesi gereken konulara ilişkin birim içerisinde 

taslak bir eğitim programı yapılmıştır. 

 

 İzleme sürecini kolaylaştırmak amacıyla, İzleme Bilgi Sistemi oluşturulmuştur. Sistem 

aktif olarak çalışmakta olup, sistemin geliştirilmesi ve hatasız sürecin devam ettirilmesi 

gayesiyle çalışmalar sürdürülmektedir. Her proje sahibi, proje bilgilerini, izleme uzmanlarının 

teknik ve idari desteği ile bu sisteme aktarmaktadır. Başlangıç toplantıları ve uygulama 

eğitimlerinde izleme bilgi sisteminin kullanımına yönelik eğitim de verilmiştir. 

 

 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 edinilmiş ve bu bilgiler ışığında projeler, izleme uzmanlarının meslek,  ilçe sorumluluğu 

ve geçmiş deneyimleri dikkate alınarak dağıtılmıştır. 

 

 
        İzleme Değerlendirme Raporlama Birimleri Toplantısı (Konya) 
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3.2.1.3.2 Başlangıç Toplantıları ve Uygulama Eğitimleri 

 

2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Başlangıç Toplantısı 13 Şubat 2012 

tarihinde Balıkesir’de Güney Marmara Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında, 14 Şubat 2012 

tarihinde Çanakkale’de İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantıda, 

yararlanıcılara sözleşmelerin imzalanmasından sonraki süreçler hakkında bilgiler verilmiş, 

izleme uzmanları tanıtılmıştır.   

2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Eğitim Toplantıları; 27 Şubat 2012 

tarihinde Balıkesir’de Güney Marmara Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında, 28 Şubat 2012 

tarihinde Çanakkale’de İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. Toplantılarda, 

yararlanıcılara sözleşmelerin imzalanmasından sonra izlenmesi gereken yol haritası hakkında 

bilgi verilmiştir. Ayrıca, Proje Uygulama Rehberi, Satın alma Rehberi ve Görünürlük Rehberi 

yararlanıcılara dağıtılmıştır. Uygulama eğitimleri İzleme Eğitimi, Görünürlük Eğitimi, 

Sözleşme Yönetimi Eğitimi ve İzleme Bilgi Sistemi Eğitimi başlıkları altında 

gerçekleştirilmiştir. 

2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Başlangıç Toplantısı 15 Mart 

2012 tarihinde Balıkesir’de Güney Marmara Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında, 16 Mart 

2012 tarihinde Çanakkale’de İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda, yararlanıcılara sözleşmelerin imzalanmasından sonraki süreçler hakkında bilgiler 

verilmiş, izleme uzmanları tanıtılmıştır.    

2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı Eğitim Toplantıları; 10 Nisan 

2012 tarihinde Balıkesir’de Güney Marmara Kalkınma Ajansı Hizmet Binasında, 11 Nisan 

2012 tarihinde Çanakkale’de İl Özel İdaresi Toplantı Salonunda yapılmıştır. Toplantılarda, 

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 daha önce kendilerine görevlendirilmiş olan 

projeleri izleyecek olan İzleme Uzmanları, proje sahiplerine tanıtılmıştır. Uygulama eğitimleri 

İzleme Eğitimi, Görünürlük Eğitimi, Satın alma Eğitimi, Sözleşme Yönetimi Eğitimi ve 

İzleme Bilgi Sistemi Eğitimi başlıkları altında gerçekleştirilmiştir.  

3.2.1.3.3 İlk İzleme Ziyaretleri 

 

2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programında sözleşme imzalanan projelerin ilk 

izleme ziyaretleri 20–24 Şubat 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bazı projelerin 

(yedekten kazanarak sözleşme imzalanan) ilk izlemeleri belirtilen tarih aralığından sonraki 

tarihlerde yapılmıştır. İlk izleme ziyaretlerinde 8 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 izlemelerde, her proje için, yararlanıcı ile birlikte 

düzenli izleme tarihlerine karar verilip gerekli doküman birlikte imzalanmıştır. Ayrıca, ilk 

izlemede, yararlanıcılara proje uygulama, görünürlük, satın alma usulleri, yararlanıcı beyan 

raporu, ara ve nihai raporlar, hakediş vb. konularında detaylı bilgi verilmiştir. Bunlara 

ilaveten, proje sahiplerinin kafalarındaki soru işaretleri açıklığa kavuşturulmuştur. 2011 yılı 
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Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sözleşme imzalanan bütün projelere ilk 

izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programında sözleşme imzalanan 

projelerin ilk izleme ziyaretleri 11-20 Nisan 2012 tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bazı 

projelerin (yedekten kazanarak sözleşme imzalanan) ilk izlemeleri belirtilen tarih aralığından 

sonraki tarihlerde yapılmıştır. İlk izleme ziyaretlerinde 8 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, görünürlük, satın alma usulleri, 

yararlanıcı beyan raporu, ara ve nihai raporlar, hakediş vb. konularında detaylı bilgi 

verilmiştir. Bunlara ilaveten, proje sahiplerinin kafalarındaki soru işaretleri açıklığa 

kavuşturulmuştur. 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı 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. 

3.2.1.3.4 Düzenli İzlemeler 

 

İlk İzleme Ziyaretlerinde her bir proje için alınan izleme takvimleri yeniden gözden 

geçirilerek 2011 yılı Sosyal Kalkınma ve 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek 

Programı için izleme 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 izleme ziyaretleri planlanmıştır. Proje izleme tarihleri yeniden planlanırken 

düzenli izleme ve nihai izleme ziyaretlerinin raporlama dönemi öncesi olmasına özen 

gösterilmiş, bu sayede yararlanıcıya raporlamayla ilgili birebir destek verilmesi tasarlanmıştır.  

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 2012’de 50 düzenli 

izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Düzenli izlemede, düzenli izleme veri giriş formu, eğer 

gerekli ise fiziksel kontrol formu, ihale dosyası kontrol formu ve satın alma usulleri kontrol 

formları doldurulmuştur.  

2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 2012’de 98 düzenli 

izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, kar amacı gütmeyen vakıf, dernek, birlik vb. proje 

sahiplerinin projeleri kapsamında gerçekleştirmiş olduğu ihalelere gözlemci olarak katılım 

sağlanmış ve bu sayede yapılabilecek yanlışlığın önüne geçilmesi planlanmıştır.  

2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında 2012’de 66 

düzenli izleme gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, tüm proje sahiplerinin projeleri kapsamında 

gerçekleştirmiş olduğu ihalelere gözlemci olarak katılım sağlanmıştır.  
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3.2.1.3.5 Anlık İzlemeler 

 

2010 yılı İktisadi Kalkınma, 2011 yılı Sosyal Kalkınma ve 2011 yılı İhracat ve 

Yenilikçilik Mali Destek Programlarında proje uygulamalarında ve izleme faaliyetlerinde 

hedeflenen kalitenin sağlanması adına anlık izleme ziyaretleri planlanmış ve 

gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler öncelikle sorunlu projelere yapılmıştır. 2010 yılı İktisadi 

Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında tüm projelere Anlık İzleme Ziyaretleri 

gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Anlık izleme ziyaretlerinde de düzenli ve nihai izlemelerde 

gerçekleştirilen tüm işlemler yapılmıştır. Bu bağlamda, anlık izlemede; anlık izleme formu, 

fiziksel kontrol formu, varsa ihale dosyası ve satın alma usulleri kontrol formu, yapım işleri 

kontrol formu doldurulmuş ve projeler yerinde takip edilmiştir. 2011 yılı İhracat ve 

Yenilikçilik Mali Destek Programı kapsamında 15 adet anlık izleme gerçekleştirilmiş olup 

2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programında ise bu sayı 4 olarak gerçekleşmiştir. 

 
       İzleme Ziyareti 

3.2.1.3.6 Ara ve Nihai Raporlama 

 

Mali Destek Programlarında sözleşme imzalanan projelerin ara ve nihai raporlama 

dönemleri, sözleşme özel koşullarda belirlendiği şekilde planlanmıştır. Ancak ilk izleme 

ziyaretleri ve gelişen süreç 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. 

Projelerin çoğunluğunda bir ara rapor ve bir nihai rapor şeklinde raporlama planlaması 
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gerçekleşmiştir. Yararlanıcılar, ara ve nihai raporlarını takviminde hazırlayıp Ajansa 

sunmuşlardır. Ara raporlar, ilgili izleme uzmanınca tetkik edilmiş, gerekli görülmüş ise ilave 

bilgi ve belge istenmiştir. Ayrıca, ara rapor dönemi gelen projelere eğer gerekli görülmüş ise,  

yerinde inceleme ve fiziksel kontrol amaçlı ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Bütün bu işlemlerin 

tamamlanmasından sonra, proje için doğrudan uygun maliyet üzerinden ara ödeme miktarı 

belirlenmiştir. Ara ödeme, hakediş gerçekleşmişse, yararlanıcının proje özelinde açtırdığı 

banka hesabına aktarılmıştır. Nihai rapor incelemesi ve nihai ödeme, yukarıda ara rapor 

inceleme ve ara ödemeye ilişkin açıklanan şekilde yapılmıştır. 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programında 2012 yılında, 11 adet Ara Rapor, 

30 adet Nihai Rapor alınmıştır. 2011 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programında alınan 

ara ve nihai rapor sayıları, sırasıyla, 31/38 iken 2011 yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek 

Programında bu sayı 23/15 olarak gerçekleşmiştir. 

3.2.1.3.7  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 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 

kapsamında, 2012’de iki adet erken uyarı raporu hazırlanmıştır. 2011 yılı ihracat ve 

Yenilikçilik Mali Destek Programları kapsamında yürütülen projelerde 1 adet Erken Uyarı 

Raporu hazırlanmıştır. Bu sayı 2011 Sosyal Kalkınma Mali Destek Programında da 1 olarak 

gerçekleşmiştir. 

3.2.1.3.8   Destek Verilen Projelere Yönelik Gerçekleşen Ödemeler 

 

2010 yılı İktisadi Kalkınma,  2011 Sosyal Kalkınma ve 2011 İhracat ve Yenilikçilik Mali 

Destek Programlarında 2012 Ocak-Aralık ayları arasındaki yapılan ödemeler aşağıdaki 

tabloda verilmiştir. 

Destek Verilen Projelere Yönelik 2012 Yılında Gerçekleşen Ödemeler (TL) 

Aylar 
2010 İktisadi 

Kalkınma Mali 

Destek Programı 

2011 Sosyal 

Kalkınma Mali 

Destek Programı 

2011 İhracat ve 

Yenilikçilik Mali 

Destek Programı 

Ocak 243.599,19   

Şubat 500.815,08   

Mart 488.401,83 2.422.911,79  

Nisan 346.542,79 82.000,00 2.852.247,07 

Mayıs 609.563,01  1.862.747,69 

Haziran 667.369,33 155.551,20  

Temmuz 579.930,47 307.223,09  

Ağustos 34.503,71 211.607,19  
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Eylül 62.079,15 247.118,15  

Ekim 10.031,62 189.784,33 486.732,42 

Kasım  60.820,41 350.039,97 

Aralık  48.000,00 1.439.479,35 

Toplam 3.542.836,18 3.725.016,16 6.991.246,50 

Genel Toplam 14.259.098,84   

 

3.2.1.3.9  İzleme Değerlendirme Kapsamında Gerçekleştirilen Diğer Faaliyetler 

 

2010 yılı İktisadi Kalkınma, 2011 yılı Sosyal Kalkınma ve 2011 yılı İhracat ve 

Yenilikçilik Mali Destek programları kapsamında yürütülen projelerde yararlanıcılardan gelen 

bildirim mektupları ve zeyilnameler incelenmiş ve gerekli aksiyonlar alınmıştır. 

Yararlanıcıların proje uygulama süreciyle ilgili soruları cevaplandırılmış ve yararlanıcılara 

destek verilmiştir. 

3.2.1.4 İdari İşler Faaliyetleri 

 

Ajans faaliyetlerine yönelik gerçekleşen yazışmalar sonrasında 31 Aralık 2012  tarihi 

itibariyle 2093 adet gelen evrak, 1722 adet ise giden evrak kaydedilmiştir. İdari faaliyetler 

aşağıda belirtilmiştir. 

3.2.1.4.1  Satın Alma Faaliyetleri 

 

6 adet açık ihale,  1 adet pazarlık usulü ve 200 adet doğrudan temin gerçekleştirilmiştir.   

        

    2012 Yılında Gerçekleştirilen Satın Almalar 

Personel Hizmeti Alımı  Açık İhale  

Güvenlik Hizmeti Alımı  Açık İhale  

Tarım ve Hayvancılık 

Raporu Hazırlama İşi Pazarlık Usulü (ilanlı) 

Araç Kiralama İşi  Açık İhale  

      

3.2.1.4.2  Bilgi İşlem Faaliyetleri 

 

Ajansın tanıtımı, çalışma usulleri ve ajansla ilgili diğer bilgilerin güncel olarak 

yayımlandığı kurumsal internet sitesini (www.gmka.org.tr) güncelleme çalışmalarına devam 

edilmiştir. Kurumsal web sitesi istatistikleri aylık olarak raporlanmakta ve bu doğrultuda 

çalışmalar devam etmektedir. 2012 yılında GMKA resmi kurumsal internet sitesi toplam 

501.702 defa görüntülenmiş ve 130.698 kişi tarafından ziyaret edilmiştir. 
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Kurumsal İnternet Sitesinde Balıkesir ve Çanakkale illerinde faaliyet gösteren tüm 

kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve KOBİ’lerin yararlanabileceği devlet desteklerinin 

etkili bir şekilde tanıtılması için GMKA TV projesi hayata geçirilmiştir. Ayrıca Desteklenerek 

başarılı bir şekilde sonlandırılmış projelerin listeleri ve bu projelerin fotoğraf ve videolarla 

zenginleştirilmiş bilgilerin yayınlandığı “Projeler” sayfası hayata geçirilmiştir. 

 

3.2.1.4.3 Muhasebe Faaliyetleri 

 

 Diğer birimlerin ve Destek Hizmetler Biriminin mal ve hizmet alım giderlerinin 

ilgililere ödenmesi, 

 

 Maaşların hesaplanarak ödenmesi, SGK bildirgelerinin yapılması ve ödenmesi, 

muhtasar ve KDV beyannamelerinin hazırlanarak ödenmesi, harcırah bildirgelerinin 

kontrolü ve ilgililere ödenmesi, 

 

 Üçer aylık bütçe uygulama sonuçlarının hazırlanması ve duyurulması, üçer aylık 

harcama programlarının hazırlanması ve Bakanlığa gönderilmesi, 

 

 Proje sahiplerinden teminat mektuplarının alınması, kontrolü ve muhasebeleştirilmesi, 

projesi tamamlanan teminat mektuplarının ilgili firma ve bankalara iade edilmesi, 

sözleşmelerin taahhüt işlemlerinin kayda alınması, 

 

 İYMD Programı ve SKMD Programı kapsamında ön ödeme, ara ödeme ve nihai 

ödemelerin gerçekleştirilmesi, İKMD, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek 

kapsamında ön ödeme, ara ödeme ve nihai ödemelerin gerçekleştirilmesi, 

 

 Üçer aylık dönemler itibariyle mizan raporunun KBS sistemine girilmesi, 2012 yılı 

muhasebe kayıtlarının Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine girilmesi, 

 

 Aylık periyotlar halinde ajans mevduatlarının değerlendirileceği bankanın belirlenmesi 

işlemleri, 

 

 2012 yılı mali tabloların hazırlık süreci ve kontrollerinin yapılması, 

 

 2009-2010-2011 ve 2012 yıllarına ait Belediye, İl Özel İdare, Sanayi ve Ticaret Odaları 

gelir tahakkuk ve tahsilat işlemlerinin muhasebe programına ek olarak alınan gelir 

programına ayrıntılı bazda giriş işlemlerinin yapılarak geriye dönük faiz hesaplanması, 

 

 Belediye, İl Özel İdare, Sanayi ve Ticaret Odalarına borç durumlarının bildirilmesi, 

kurumlardan 2013 yılı gelir bütçesi hazırlıkları kapsamında paylarının hesaplanması 

için 2011 yılına ait kesin mizan tablolarının istenmesi, Belediye, İl Özel İdare, Sanayi 

ve Ticaret Odalarının ödenmeyen paylarının İller Bankasına bildirilmesi, 
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 6111  sayılı Kanun kapsamında borçlarını yapılandıran  Belediyelerin takibi ve ilgili 

yazışmaların yapılması, yapılandırma borçlarının ödemeyen belediyelerin iptal 

işlemlerinin muhasebe, gelir ve KAYS programlarından yapılarak ilgili belediyeler ile 

İller Bankasına bildirilmesi, 

 

 Haftalık faaliyet raporları ve Bakanlığın istediği raporların hazırlanması ve ilgililere 

bildirilmesi, ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapılması, 

 

 Yıl sonu işlemleri kapsamında amortisman ayırma, kıdem tazminatı karşılığı ayırma, 

terkin, takibe alma vb. muhasebe kayıtlarının yapılması, 

 

 2012 yılı kapanış fişinin oluşturularak muhasebe programından devir işlemlerinin 

yapılması vb. gibi çalışmalarda bulunulmaktadır. 

 

2012 Aralık ayı sonu itibariyle Ajansın sahip olduğu mali yükümlülük ve varlıklar 

aşağıdaki tablolarda gösterilmiştir. 

 

Mali yükümlülükler 

HESAP 

KODU 
MALİ YÜKÜMLÜLÜĞÜN TÜRÜ 

CARİ YIL (2012) 

Dönem Başı 

Değeri      

(Ocak) 

Dönem Sonu 

Değeri       

(Aralık) 

320 Bütçe Emanetleri Hesabı 11,851.64 6,261.30 

330 Alınan Depozito Ve Teminatlar Hesabı 32,492.13 86,310.09 

333 Emanetler Hesabı 0.00 0.00 

360 Ödenecek Vergi Ve Fonlar Hesabı 63,656.60 69,897.72 

361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabı 63,286.59 69,817.34 

362 
Fonlar Veya Diğer Kamu İdareleri Adına Yapılan 

Tahsilatlar Hesabı 
5,667.45 6,252.30 

472 Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabı 52,299.95 173,054.62 

Mali Yükümlülükler Toplamı (B) 229,254.36 411,593.37 

Net Mali Değer (A-B) 27,607,176.69 27,027,941.24 
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Mali Varlıklar 

HESAP 

KODU 
MALİ VARLIĞIN TÜRÜ 

CARİ YIL (2012) 

Dönem Başı 

Değeri      

(Ocak) 

Dönem Sonu 

Değeri       

(Aralık) 

102 Banka Hesabı 8,191,341.73 2,469,755.76 

103 Verilen Çekler Ve Gönderme Emirleri Hesabı(-) 0.00 0.00 

105 Döviz Hesabı 0.49 0.49 

120 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 0.00 0.00 

121 Gelirlerden Takipli Alacaklar Hesabı 8,159,214.55 14,742,296.48 

126 Verilen Depozito Ve Teminatlar Hesabı 14,218.40 14,218.40 

140 Kişilerden Alacaklar Hesabı 0.00 28,394.83 

150 İlk Madde Ve Malzeme Hesabı 0.00 687.04 

160 İş Avans Ve Krediler Hesabı 3,224,385.17 2,901,055.33 

181 Gelir Tahakkukları Hesabı 0.00 416.26 

220 Gelirlerden Alacaklar Hesabı 1,004,906.16 231,045.10 

252 Binalar Hesabı 7,154,251.18 7,154,251.18 

253 Tesis Makine Ve Cihazlar Hesabı 18,840.00 21,908.00 

254 Taşıtlar Hesabı 101,849.95 101,849.95 

255 Demirbaşlar Hesabı 853,207.65 963,641.10 

257 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) -885,784.23 -1,189,985.31 

258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı 0.00 0.00 

260 Haklar Hesabı 71,252.76 92,087.56 

264 Özel Maliyetler Hesabı 0.00 0.00 

268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı(-) -71,252.76 -92,087.56 

Mali Varlıklar Toplamı (A) 27,836,431.05 27,439,534.61 

 

3.2.1.5 İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 

 

Ajansın kurumsal kimliğini ve iletişim stratejisini oluşturmak, Ajans faaliyetleri ile ilgili 

tanıtım materyallerini hazırlamak/hazırlatmak ve dağıtımını sağlamak ve hazırlanmış tanıtım 

materyalleri ile ilgili hedef kitlelere tanıtım yapmak ya da yaptırılmasını sağlamak amacıyla 

dönem içinde yapılan faaliyetler aşağıda yer almaktadır.  

 

3.2.1.5.1 Kurumsal Kimlik Çalışmaları 

 

Kurumsal kimlik çalışmaları kapsamında yapılan çalışma ziyaretinde diğer kalkınma 

ajansları ve Ajansımızın kurumsal kimlik çalışmaları üzerine çalışılarak Ajansımızın 

kurumsal kimlik araçları belirlenmiştir. Bu araçların 2012 yılında tasarlanması ve parça parça 

kullanıma alınması sağlanmıştır.  
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3.2.1.5.2 Basın Çalışmaları 

 

Basından gelen bilgi ve haber taleplerinin karşılanması amacıyla Balıkesir ve Çanakkale 

illerimizin basın mensuplarıyla ikili görüşmeler yapılarak basın çalışmaları yürütülmüştür. 

Özellikle basın kuruluşlarının gönderdiği sorular üzerinden hazırlanan haber metinlerine 

çeşitli görseller eklenerek yayının konseptine uygun bir dil ile gazetecilerin talepleri yerine 

getirilmeye çalışılmıştır. Dünya Gazetesi, Ekonomik Çözüm Gazetesi, Karesi TV gibi bölge 

basın yayın organları ile ikili görüşmeler yapılmıştır. 

 

Bununla birlikte, dönem içinde basın mensuplarından bilgi veya röportaj talebi gelmesi 

durumlarında ilgili basın kuruluşlarının talepleri yerine getirilerek, bilgilendirme faaliyetinde 

bulunulmuştur. Bu yolla KOBİEFOR Ekonomi Dergisine Ajans faaliyetleri ve verdiği 

destekler konusunda röportaj verilmiştir. Hazırlanan haber metni ile görseller gazeteye 

gönderilerek tüm Türkiye’de KOBİ’lere dağıtılan 20 bin tirajlı dergide ajansın tanıtılması 

sağlanmıştır. 

 

Benzer bir talep de İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) 

aylık dergisi Hedef için gelmiş ve bu dergi için röportaj hazırlanmıştır. Dergi Ajansa 

başvurarak Ajansın Mayıs ayında TİM’le birlikte düzenlediği etkinlikle ilgili genişletilmiş bir 

haber çalışması talep etmiştir. İstenilen çalışma hazırlanarak gönderilmiş ve dergide 

yayınlanması sağlanmıştır. 

 

 Ege Bölgesi Kalkınma Ajanslarından GMKA, ZAFER, GEKA ve İZKA’nın 

katılımlarıyla gerçekleşen toplantı öncesinde basın mensupları için özel bir basın çalışması 

yürütülerek, konuyla ilgili Yeni Asır ve Anadolu Ajansı temsilcileriyle görüşme yapılmıştır. 

Yapılan toplantının içeriği ile ilgili olarak Genel Sekreterle özel bir görüşme düzenlenmiş ve 

Ege Bölgesindeki ajansların çalışmalarının ve aralarında gerçekleştirdikleri işbirliği ve 

diyalogun hem kendi bölgemizde hem de diğer ajansların bölgelerinde duyurulması 

sağlanmıştır.   

 

Ajansımız bir yandan da Bölgenin kültürel değerlerini tanıtmaya ve basın kuruluşlarının 

dikkatini bu noktalara çekmeye devam etmiştir. Bu amaçla hem bölgenin kültürel ve tarihi 

dinamiklerinin hem de Ajans tarafından desteklenen projelerin tanıtımı amacıyla Tarihi Türk 

Mezarlığı Yeniden Düzenleme Projesi görüntülenmesi için Çanakkale’ye gidilerek Çanakkale 

Abidesi ve Şehitliğinde fotoğraf çekimi yapılmıştır. Güney Marmara Dergisi’nde 

yayınlanmak üzere gidilen ve fotoğrafları çekilen mezarlık projesi, derginin 3 sayısında 

yayınlanmış aynı zamanda bölgedeki basın kuruluşlarına servis edilmiştir.  

 

Dönem içinde Ajans faaliyetleri hakkında bilgilendirilme talebinde bulunan kurum ve 

kuruluşlara sürekli olarak bilgilendirme sunuşları yapılmıştır.  
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3.2.1.5.3 Ulusal ve Uluslararası Organizasyonlara Katılım  

 

Balıkesir Valiliği ve Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Meslek 

Yüksekokulu (BTİYO) ile beraber Balıkesir Üniversitesi Çağış Kampüsünde, Turizm Haftası 

etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen sempozyumda Ajansın turizm ile ilgili faaliyetleri ve 

turizm alanında verilen destekler konusunda sunum yapılmış ve turizm öğrencilerinin soruları 

yanıtlanmıştır. 

 

Bölgenin öncelikli sektörlerinden olan tarım ve gıda alanında bilimsel, teknolojik ve 

ekonomik gelişmeleri izleyerek bilgi edinmek ve bu bilgileri bölge dinamikleri yönünde 

kullanmak amacıyla Antalya’da düzenlenen Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi 

Kongresi’ne katılım sağlanmıştır. Kongrede gıda ve tarım alanında çalışan birçok bilim 

adamı, firma, kurum ve kuruluş temsilcisi ile tanışma ve söz konusu konularda görüş 

alışverişi yapma imkânı sağlanmıştır.  

 

 
        Uluslararası Tarım, Gıda ve Gastronomi Kongresi 

 

Balıkesir Üniversitesi tarafından düzenlenen “Avrupa Sürecinde Gelinen Son Durum ve 

Turizm” konulu panele katılım sağlanmış ve panele katılan AP Almanya Milletvekili İsmail 

ERTUĞ ve Bremen Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Volkan ALTINTAŞ Ajansa davet 

edilerek bölgenin yatırım olanakları üzerine toplantı yapılmıştır. Toplantıda bölgenin öncelikli 

sektörlerinden olan tarım ve turizm konularında görüş alışverişinde bulunulmuştur. Almanya 

Bavyera Eyaletindeki çiftçilerin farklı ülkelere yatırım yapma fikirleri olduğunu belirten 

milletvekili bu konuda bölgenin avantajlarını anlatan dokümanların kendisine gönderilmesi 

durumunda bölgeye yabancı yatırımcı çekilmesi için her türlü yardımı yapacağını belirtmiştir. 

Ayrıca turizm konusunda çalışmalar yapan Dr. Volkan ALTINTAŞ ile de termal turizm 

alanındaki yatırımlarla ilgili çalışmalar yapılması gündeme alınmıştır. 
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   AP Almanya Milletvekili İsmail ERTUĞ’un GMKA ziyareti 

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanması 

planlanan Doğa Turizmi Master Planı hazırlık toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıya 

katılan Doğa Koruma ve Milli Parklar Balıkesir Şube Müdürlüğü yetkilileri, BAÜ ve 

ÇOMÜ’den öğretim üyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü yetkilileri ve Ajans uzmanları 

master planı hazırlanması hususunda nasıl bir strateji izleneceği konusunda görüş 

alışverişinde bulunmuştur. Ajans desteklerinden Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında bir 

proje hazırlanması üzerinde durulmuş ve bu kapsamda Doğa Koruma ve Milli Parklar 

Balıkesir Şube Müdürlüğü, Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile üniversitelerden 

öğretim görevlilerinin proje çalışmalarına başlaması kararlaştırılmıştır. 

 

UNDP ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ortaklığında düzenlenen ve tüm 

dünyadan toplumsal cinsiyet eşitliğini sağlama amacıyla yürütülen faaliyetlerden sorumlu 

bakanların ve temsilcilerin katılarak ülke deneyimlerini aktardıkları Uluslararası Toplumsal 

Cinsiyet Eşitliği Sempozyumuna katılım sağlanmıştır. 22-23 Mart 2012 tarihlerinde 

düzenlenen organizasyonda yürürlüğe giren “Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin 

Önlenmesine Dair Kanun” Kadın ve Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyesi milletvekilleri 

tarafından tanıtılmış ve kanun hazırlığı süreci hakkında bilgi verilmiştir. İki gün boyunca 

süren toplantı sonucunda kapsamlı bir bilgi notu hazırlanarak konuya ilişkin bilgi verilmiştir.  

 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) yetkilileri ile Ocak ayından itibaren yapılan 

görüşmeler neticesinde 1 Mayıs’ta Ajans hizmet binasında “Nisan ayı ihracat rakamlarının 

açıklanması” organizasyonu gerçekleştirilmiş ve bu sayede hem Ajans hem de Balıkesir ili 

ulusal medyanın gündemine getirilmiştir. Aynı zamanda bölgedeki firmaların ihracat 

kapasitesinin arttırılmasına yönelik olarak bölgedeki ihracatçı firmalar ile TİM yetkilileri 

görüştürülmüştür. 
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        TİM  İhracat Rakamlarının Açıklanması(Balıkesir) 

 

Bölgenin öncelikli sektörleri olan gıda ve turizm alanında dünyaca ünlü ve saygın 

fuarlara katılım sağlanarak bölgenin iş ve yatırım olanakları tanıtılmakta, bölgenin ihracat 

potansiyelinin artırılması ve yabancı yatırımcı çekilmesi üzerine çalışmalar yapılmaktadır.  

Katılım sağlanan fuarlar aşağıda belirtilmiştir. 

 

2012 ITB Berlin Turizm Fuarı (7-11 Mart 2012)  

 

Bölgenin turizm ile ilgili iş ve yatırım olanaklarının tanıtımı amacıyla 7-11 Mart 

tarihlerinde düzenlenen ITB Berlin Turizm Fuarı’na katılım sağlanmıştır. Ağırlıklı olarak 

Avrupalı turistlerin ziyaret ettiği onbinin üzerinde katılımcıyla gerçekleşen 2012 fuarında 

Ajansın sorumlu olduğu Balıkesir ve Çanakkale illeri birer stantla yer almışlardır. Bakanlık 

tarafından tahsis edilen stantlar, illerdeki özel ve kamu temsilcilerinin talepleri doğrultusunda 

şekillendirilmiştir. Bu kapsamda stantlarda sadece iller düzeyinde değil, Edremit, Ayvalık, 

Burhaniye gibi ilçeler düzeyinde de temsilciler görev almışlardır. Fuar süresince bir yandan 

Balıkesir bölgesinin sunduğu termal turizm olanakları ve benzeri öğeler, diğer tarafta da 

Çanakkale bölgesinin sahip olduğu tarihi doku katılımcılara tanıtılmıştır. Fuar kapsamında 

ikili temaslarda bulunulmuş, diğer ülke stantlarının gözlemlenmiş ve fuarda stant açan 

yabancı yatırımcı bölgeye davet edilmiştir. Bunun dışında, bir heyetle Berlin Türkiye 

Büyükelçisi H. Avni KARSLIOĞLU makamında ziyaret edilmiş ve Çanakkale 2015 

programı için yapılan hazırlıklar üzerinde durulmuştur. 
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ITB Berlin Fuarı 

2012 MITT Moskova Turizm Fuarı (21-25 Mart 2012) 

 

Bölgenin öncelikli sektörlerinden olan turizm sektörünün rekabet gücünün artırılması 

amacıyla Balıkesir ve Çanakkale’nin turistik özelliklerinin tanıtımı için söz konusu fuara 

katılım sağlanmıştır. Turizm sektörü açısından yerel potansiyelin harekete geçirilebilmesine 

yönelik ilerleyen dönemlerde gerçekleştirilebilecek çalışmalara altlık oluşturabilecek temaslar 

kurulmuştur (Rus ve Türk gazeteciler, Rus Devlet Televizyonu temsilcisi, fuara katılım 

sağlamış yerel paydaşlar). Ankara Kalkınma Ajansı ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı 

uzmanları ile tanıtıma yönelik hazırlanmış materyaller ve Ajanslar tarafından yürütülen diğer 

çalışmalar hakkında fikir alışverişi yapılmıştır. Diğer il temsilcileri ile deneyim paylaşımı 

yapılmış, ilerleyen dönemlerde ne tür yöntemlerin kullanılmasının fuarlar açısından daha 

etkin olacağı üzerinde görüşülmüştür. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Abdurrahman 

Arıcı ve Tanıtma Genel Müdürü Cumhur Güven Taşbaşı tarafından stant ziyaret edilmiştir. 

 
       MITT Moskova Fuarı 
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2012 SIAL Gıda Fuarı (21-25 Ekim 2012) 

 

100’den fazla ülkeden 5900 firmanın ürünlerini sergilediği, 200 ülkeden 140.000 

ziyaretçinin katılım sağladığı SİAL Gıda Fuarı 21-25 Ekim 2012 tarihleri arasında Paris’te 

gerçekleştirilmiştir. Ziyaretçilerin %60’ının Fransa dışından geldiği fuar, 40’ın üzerinde 

ülkede basın tarafından ele alınmıştır. Fuarda sadece gıda ürünleri sergilenmeyip ayrıca 

konferanslar, yuvarlak masa panelleri, sergiler ve yemek gösterileri düzenlenmiştir.  

 

Türkiye’den katılan katılımcılara katılım şiltinin Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı 

Mehdi EKER tarafından verildiği fuara Ajans Yönetim Kurulu Üyelerinden Çanakkale Valisi 

Güngör Azim TUNA, Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür GÖKHAN ve Çanakkale İl Genel 

Meclisi Başkanı Ali Rıza TEKİN katılım sağlamıştır. Bölgemiz gıda endüstrisi fuarda hem iki 

ilin standıyla hem de bireysel olarak katılım sağlayan firmaların stantlarıyla temsil edilmiştir. 

 

 
     SIAL Gıda Fuarı (Paris) 

 

Bu fuarlar kapsamında fuarların olduğu şehirlerde bulunan yabancı misyonlar, Ticari 

Ataşelikler, Ticaret ve Sanayi Odaları, İşadamı Dernekleri,  Bölge Kalkınma Ajansları ve 

fuarlara katılan dünyadaki diğer Kalkınma Ajansları ile tecrübe paylaşımı ve tanıtım- 

işbirliğine dönük ikili görüşmeler yapılmıştır.  

 

Bununla birlikte bölgesel düzeyde organize edilen fuarlara da katılım sağlayarak bölge 

halkına Ajansın ve Ajans faaliyetlerinin tanıtımı yapılmaya devam edilmiştir. Dönem içinde  

Gönen’de yapılan Tarım ve Hayvancılık Fuarına katılım sağlanmıştır. Burada Gönen 

Kaymakamı Bekir DINKIRCI, Gönen Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Ziraat Odası, Süt 

Üreticileri Birliği ve Gönen Tarım İlçe Müdürlüğü yetkilileri ile Gönen’le ilgili görüşmeler 

yapılmıştır. Gönen’de termal turizm, jeotermal seracılık, tarım ve hayvancılık konularında 

neler yapılabileceğine dair temaslarda bulunulmuştur. 
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ESİDEF (Ege ve Batı Akdeniz Sanayici ve İşadamları Dernekleri Federasyonu) 

tarafından İzmir’de 4. kez düzenlenen, bir tür tanıtım ve işbirliği kurma fırsatı sunan İş 

Geliştirme Platformu’na katılım sağlanmıştır. Söz konusu platformda Ege ve Akdeniz 

Bölgesi’nde faaliyetlerini sürdürmekte olan yaklaşık 245 firma, ticaret ve sanayi odası ile 

kalkınma ajansları stantlarını kurarak tanıtım yapmışlardır. GMKA ailesinden katılım 

sağlayan uzmanlar bölgedeki çeşitli firmalar ve diğer bölgelerdeki kalkınma ajanslarının 

temsilcileriyle fikir alışverişinde bulunmuşlardır.    

 

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Hannover-Messe International İstanbul ve İZFAŞ 

(İzmir Büyükşehir Belediyesi, Ege Sanayi Odası, İzmir Ticaret Odası, Ege İhracatçı Birlikleri, 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve İzmir Ticaret Borsası) tarafından düzenlenen Travel 

Turkey Turizm Fuarı’na, bölgemizin öncelikli sektörlerinden olan turizm sektörünün rekabet 

gücünün artırılması amacıyla katılım sağlanmıştır. Fuar süresince bölgemizin turistik 

özelliklerinin tanıtımı için çalışmalar yürütülmüş ve birçok yerli ve yabancı katılımcıyla bir 

araya gelme fırsatı elde edilmiştir.  

 

3.2.1.5.4 Diğer Kurumların Teşvik ve Desteklerinin Tanıtımı  

 

Ajansın kendi destek mekanizmaları haricinde diğer kurumlarca sağlanan teşviklerin 

tanıtımını yapma görevi nedeniyle, bu desteklerin anlatıldığı genel bilgilendirici sunumlar 

hazırlanmaya başlanmış ve ajans internet sitesinde yayınlanmıştır. Sunumların 

hazırlanmasında birincil kaynak olarak ilgili destekleri veren kurum bölge yetkilileri ile 

konuşulmuş, ilgili mevzuat taranmış, hâlihazırda basılı diğer kaynaklardan faydalanılmıştır. 

Toplam 15 başlıktan her biri ortalama haftalık bir çalışma ile hazırlanmıştır. 

 

Diğer kurumların destek mekanizmalarının tanıtımına yönelik yapılan en önemli ve 

işlevsel faaliyetlerden biri de GMKA TV’nin oluşturulmasıdır. GMKA TV aracılığıyla 

kurumların verdiği desteklerin konunun ilgilileri ve uzmanları tarafından bölümler halinde 

anlatılarak, destek almak isteyenlerin daha net bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Kısa 

videolardan oluşan GMKA TV’ de konunun ilgilisi kendisine yöneltilen soruları net bir 

şekilde cevaplandırmaktadır.  Yatırımcıların karmaşık destek ve teşvik mekanizmaları 

arasında yolunu bulabilmesi açısından bir ilk yönlendirme mercii olması ve teknik detaya 

girmeden, genel bilgiler içeren, görsel ve yetkili ağızdan bilgilendirme yapmak amacıyla kısa 

film haline getirilmesi amaçlanmıştır. Başta Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın destekleri 

olmak üzere, KOSGEB, TUBİTAK, Ekonomi Bakanlığı, Avrupa Birliği, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Gelir İdaresi Başkanlığı, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı, İş-Kur, Sanayi Odaları ve Türkiye İhracatı Geliştirme Vakfı’nın verdiği 

teşvik ve hibe destek mekanizmaları tanıtılmaktadır. Bu kapsamda; KOSGEB Müdürü İsmail 

ÖZDEMİR KOSGEB Desteklerini, TKDK Koordinatörü Mesut FİLİZCİLER TKDK 

desteklerini anlatmıştır. Balıkesir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi hocası Ekrem 

DÜNDAR TÜBİTAK desteklerini, Balıkesir Ticaret Odası Genel Sekreteri Erdoğan DUR 

ihracat desteklerini, PYB Uzmanı Candan CEYLAN Teknik Desteği, PYB Uzmanı Duygu 
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TOPÇU Doğrudan Faaliyet Desteğini, İDRB Başkanı Emrah BOZKURT Proje Teklif 

Çağrısını anlatmıştır. Balıkesir Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Kamil SEYREK 

AB Desteklerini, Balıkesir OSB Genel Müdürü Gökmen ZEYTUN OSB Desteklerini, İl Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Müdürü Engin SANCI tarımsal desteklemeleri, Vergi Müfettişi Seçkin 

KILIÇ vergi desteklerini, PPKB Başkanı Burak MERİÇ ajans faaliyetlerini anlatmışlardır. 

Balıkesir Üniversitesi Hocası Abdullah SOYKAN Kültür ve Turizm Bakanlığının 

desteklerini, Çalışma ve İş Kurumu Balıkesir İl Müdürü Nazım BALCI İŞKUR desteklerini, 

Balıkesir Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet KULA Yatırım Teşviklerini 

anlatmışlardır. Çekilen filmler kurumsal internet sitemiz üzerinden bölge paydaşlarının 

faydasına sunulmuştur. 

 

 
      GMKA TV Çekimleri 

 

Ayrıca KOSGEB’in İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı kapsamında, “Ortak 

Sorunlara Ortak Çözümler” üretmek için çeşitli paydaşlarla bir araya gelinmiştir. Bu sayede 

KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, finansman 

başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok soruna çözüm bulunması, 

KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere dönüşmesi, ölçek 

ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması, KOBİ’ler arasında ortaklık ve 

işbirliği kültürünün geliştirilmesi, bölgemizde bu farkındalığın artırılması amacıyla çok yönlü 

çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Turizm başta olmak üzere gıda sektörü ve diğer 

sektörlerde ortak hareket kültürünün yaygınlaştırılması ve bu yolla oluşabilecek kümelenme 

çalışmaları için de bir çekirdek oluşturması temennisiyle söz konusu destek programının etkin 

bir tanıtımı ve uygulamalarının teşviki koordine edilmektedir.  

 

Bu kapsamda ilk olarak 22 Mayıs 2012 Edremit Güre’de Termal Turizm yatırımcıları 

ve ilgili diğer paydaşlarla bir toplantı organize edilmiştir. Bu toplantıda KOSGEB’in İşbirliği-

Güç Birliği Destek Programını kullanarak proje hazırlayan ve kazanan Bursa Bakkallar Esnaf 
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Odası Başkanı Muhammed Nuri ÖRS, Hattuşa Termal Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Ali 

DOĞAN, KOSGEB Balıkesir Hizmet Müdürü İsmail ÖZDEMİR ve Ajansımız Program 

Yönetim Birimi Uzmanı konuyla ilgili çeşitli sunumlar yapmışlardır. Toplantıya katılan 

termal tesis yetkilileri bölgede bu şekilde bir çalışma yapılmasının çok faydalı olacağını 

belirterek ortak tedarik, ortak pazarlama veya ortak fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi 

açmanın yerinde bir karar olacağını vurgulamışlardır. Termal tesis yetkilileri ile iletişim 

devam etmekte olup yapılacak olan projenin yazma aşamasında teknik destek verilmesi 

planlanmaktadır. Bununla birlikte program kapsamında Balıkesir Esnaf ve Sanatkârları 

Odaları Birliği yetkilileri ile Ajansta toplantı yapılarak BESOB ve GMKA arasında bölgenin 

kalkınmasına dönük olarak yapılabilecek işbirlikleri üzerine görüşmeler yapılmıştır. Bu 

kapsamda öncelikle bir faaliyet alanı belirlenerek bu alanda İşbirliği-Güç Birliği yapılması ve 

KOSGEB’in söz konusu desteğinden yararlanılması için çalışmalar başlatılması 

kararlaştırılmıştır. 

 

 
          İşbirliği-Güç Birliği Görüşmeleri (Güre) 

 

Ayrıca Ajanstan destek isteyen Balıkesir Madeni Eşya Sanatkârları Odası ile 

görüşmeler yapılmış ve bu konuda Küçük Sanayi Sitesinde saha çalışmaları yapılmıştır. 

Yapılan saha çalışmaları sonucunda odaya bağlı üyelerden yeterli destek geleceği 

gözlemlenerek bu alanda başarılı proje örneği olan İzmir Bornova Oto Tamircileri ve 

Sanatkârları Odasının yaptığı AR-GE Uygulamalı Eğitim ve Teknoloji Merkezinin yerinde 

incelenmesi için İzmir’e gitme kararı alınmıştır.  

3.2.1.5.5 Yeni Teşvik Sisteminin Tanıtımına Dönük Yapılan Çalışmalar 

 

Bölge açısından önemli bir yere sahip olan Yeni Teşvik Sistemiyle ilgili bir takım 

çalışmalar yapılmıştır. Yeni Teşvik Sisteminin Resmi Gazete’de yayınlanmasıyla beraber 
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konuyla ilgili yoğun bir şekilde çalışılarak gelebilecek sorulara cevap verecek şekilde bir bilgi 

notu ve sunum hazırlanarak Ajans internet sitesine konulmuştur.    

 

16-17 Temmuz 2012 tarihlerinde Kalkınma Ajansları YDO Koordinatörlerine verilen 

olan eğitimin ardından uygulamada karşılaşılması muhtemel sorunlarla ilgili bilgi sahibi 

olunmuştur. Bu kapsamda bölge içinden ve bölge dışından Yeni Teşvik Sistemiyle ilgili bilgi 

almak için bize ulaşan yatırımcılara bilgi verilmektedir.   

3.2.1.5.6 Sosyal Politika ve Sosyal Girişimcilik Çalışmaları 

 

Temmuz 2011 tarihinde Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu oluşturulmuş olup, grubun 

toplantılarına dönem içinde Ajansı temsilen katılım sağlanmıştır. Bununla birlikte, grup 

olarak ülke genelinde sosyal girişimcilik adına yapılan toplantılar ve çalıştaylar takip edilmiş, 

birçoğuna katılım sağlanmıştır. Toplantılar süresince kalkınma ajanslarının benimseyeceği 

ortak bir tanım geliştirilmiş, buna istinaden yürütücüsünün kalkınma ajansları olacağı taslak 

bir destek programı oluşturularak Bakanlığın onayına sunulmuştur. Hukuki boşluklar 

giderildikten sonra destek programının uygulama ayağı gerçekleştirilecek, bu sayede sosyal 

girişimcilik alanında yatırım yapmak isteyen bireyler ajans kanalıyla desteklenecektir.  

 

 
            Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu Toplantısı (İstanbul) 

 

2011 yılı Aralık ayında Sosyal Politika Açılımları Çalışma Grubu oluşturulmuştur. 

Grubun ilk faaliyeti grubu oluşturan 5 kalkınma ajansının (ANKARAKA, OKA, DOKA, 

GMKA, İKA) oluşturduğu ve ajansların bugüne değin yaptıkları sosyal politika çalışmalarına 

ilişkin bilgi talebinde bulunduğu anket formu olmuştur. Ajanslardan gelen anket formları 

analiz edilerek “Kuruluşundan Bugüne Kalkınma Ajansları ve Sosyal Politikalar” adlı rapor 

oluşturulmuş ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin’in huzurunda, Gaziantep’te 

düzenlenen Kalkınma Ajansları ve Sosyal Politikalar konferansında kalkınma ajansları 

personellerine, kamu kurum ve kuruluşlarına, sivil toplum temsilcilerine ve ilgili 

akademisyenlere sunulmuştur.  
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3.2.1.6 Bölge Yatırım Olanaklarının Geliştirilmesi ve Yatırımcılara Destek                   

Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

  

Bölge iş ve yatırım olanaklarını geliştirmeye ve bölgeye gelen yatırımcılara yatırım 

öncesi ve sonrası destek sağlamaya yönelik gerçekleştirilen faaliyetler aşağıda sıralanmıştır. 

 

 Çin’de ve Vietnam’da tekstil sektöründe faaliyet gösteren ve söz konusu iki ülkede 

yaklaşık 4500 işçi çalıştıran TEXHONG firmasının Balıkesir OSB’de yapmak istediği 

yatırımla ilgili görüşmeler yapılmıştır. Yaklaşık 1000 kişinin istihdam edilmesi planlanan 

tekstil fabrikasının gerek yetkilileri ile gerek Balıkesir I. OSB Müdürü ile gerekse TYDTA 

yetkilileri ile toplantılar yapılarak firmanın önünü açmak için her türlü destek sağlanmıştır. 

Süreç içerisinde firmanın sahibi Mr. Hong ile üst düzey yöneticiler olan Mr. Hui ve Mr. Yu 

ile değişik zamanlarda gerek yüz yüze gerek mail yoluyla gerekse telefonla görüşülerek 

istekler en kısa ve kolay şekilde çözülmeye çalışılmıştır. 

 

 Balıkesir’i Kepsut ve Dursunbey’e bağlayan yol üzerinde Balıkesir’in en büyük 

entegre et tesisi yapmak isteyen yatırımcının izin ve ruhsat işlemlerinde, kamu kurumlarında 

yaşanılan sıkıntılarda yatırımcının sorunları çözüme kavuşturulmuş, Balıkesir Valisi Sn. 

Ahmed TURHAN’ın da desteğiyle kısa zamanda süreçte önemli yol kat edilmiştir. 

 

 Balıkesir Merkez Gökköy Köyü’nde hayvancılık sektöründe yatırım yapmak isteyen 

bir yatırımcının daha önce aldığı bir izin belgesi ile ilgili söz konusu bölgede bir kadastral 

çalışma yapılmasından dolayı yeni bir durum oluşması üzerine yatırıma dair ön bilgi talebi 

olmuş; Balıkesir İl Özel İdaresinden bir yetkili, söz konusu yatırımcı ve Balıkesir YDO 

Koordinatörü katılımı ile İl Özel İdaresi binasında bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

 

 İngiltere’de yaşayan bir Türk yatırımcının  bölgeye yapmak istediği turistik tesis 

yatırımı ile ilgili mevzuatta yer alan bazı maddeler ve bölgenin kadastral durumuna dair bilgi 

verildikten sonra Turizm Bakanlığı yetkilileri ile görüşme yapması sağlanmıştır. 

 

 Bandırma-Edincik yöresinde enerji sektöründe yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının 

izin ve ruhsat işlemleri ile sorun yaşaması nedeniyle Ajansa müracaat etmesi üzerine Tarım İl 

Müdürlüğü yetkilileri ve yatırımcının ortak katılımı ile pek çok defa toplantılar yapılmıştır. 

Bununla beraber,  Tarım İl Müdürlüğü yetkilileri yatırımcı adına müteaddit defalar ziyaret 

edilerek sorunun hızlı şekilde çözülmesi için görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 

 İDA Plastik Ambalaj’ın Genel Müdürü ile bölgemizde yaptığı yatırıma dair görüşme 

gerçekleştirilerek mevcut yatırımda yaşadığı sorunlara dair ilgili kurumlarla temasa 

geçilmiştir. Söz konusu görüşmelere TÜV Rheinland firmasında görevli bir yetkili de katılım 

sağlamıştır. 

 

 Bigadiç yöresinde beyaz et sektöründe yatırımı bulunan bir firmanın kümeslerindeki 

yapı ruhsatı ile ilgili görüşme yapılmıştır. Söz konusu firmanın kümeslerine yönelik daha 
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önce verilen izinlerle ilgili mevzuatta belirtilen sürecin değişmesi dolayısıyla firma yapı 

ruhsatı alamamakta olduğunu ve bu sebeple yatırımını büyütemediğini aktarmıştır. 

Yatırımcıdan edinilen bilgiye dayanarak İl Özel İdaresi, Tarım İl Müdürlüğü ve Ziraat 

Bankası yetkilileri ile görüşmeler yapılmış ve yatırımcıya yeni duruma dair yapması gereken 

işlemler anlatılmıştır. 

 

 Gökçeada ilçemizde büyükbaş hayvancılık yatırımı yapmak isteyen şahıs ajansımızdan 

teşvik mevzuatı, yatırım arazilerinin tahsisi ve belirlenmesi, bürokratik engellerin aşılması 

konusunda yardım talep etmiştir. Kendisine gerekli yardım sağlanmış olup yatırım şu anda 

kurulma aşamasına gelmiştir. 

 

 “Özarca Tavukçuluk” Lapseki Şahineli Köyüne yapmak istediği tavuk çiftliği yatırımı 

için yaklaşık 13 ay boyunca Çanakkale  İl Özel İdaresinden ruhsat alamamıştır. Ajansımızın 

devreye girmesiyle Çanakkale İl Özel İdaresinden ruhsat alınmış ve bu yatırımcı ajansımıza 

teşekkür yazısı göndermiştir. 

 

 Ayvacık ilçemiz Tuzla Bölgesine termal santral yapmayı planlayan yatırımcıya 

Ajansımız bürokratik engeller konusunda destek sağlamıştır. Yatırımın yaklaşık bedeli 70 

Milyon Dolardır. 

 

 Balıkesir’de faaliyet gösteren bir kuruyemiş imalat ve pazarlama firmasının OSB’de 

yer talebi ile ilgili geçmişten kalan sorunlar çözülmüş ve OSB Müdürü ile yer talebine dair 

görüşmeler yapılmıştır. 

 

 Gökçeada ilçemizde yatırım yapmak isteyen Meyzade Firması ajansımıza gelerek 

yardım istemiştir.  Gökçeada Kaymakamlığı yatırım yeri tahsisi çalışmalarını yapmıştır. 

Çanakkale’de ise İl Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüzden ve Gıda Tarım Hayvancılık İl 

Müdürlüğümüzden gereken izinlerin alınması aşamasında çalışmalar yapılmış ve yatırımcıya 

kolaylık sağlanmıştır. 

 

 Ekozey Gökçeada Firması Gökçeada’da ekolojik yatırım ve organik tarım konusunda 

oldukça önemli çalışmalar yapmaktadır. Firma TEKFEN Holding’e bağlıdır. Firmaya 

Ajansımızın destekleri, çalışmaları, teşvik mevzuatı konusunda detaylı bilgi sağlanmıştır. 

 

 Gelibolu’ya çiftlik kurma aşamasında olan  yatırımcıya ajansın faaliyet alanıyla ilgili 

bilgi verildikten sonra yatırımcı şu an kendilerine dönük çağrıda bulunan TKDK Balıkesir 

Koordinatörlüğüne yönlendirilmiştir. Burada TKDK destekleri hakkında kapsamlı olarak 

bilgilendirilen yatırımcılar koordinatörlüğün Balıkesir’de gübre veya süt işleyen, özellikle 

pastörize süt üretimi yapan işletmelere ihtiyaç duyulduğunu belirtmesi üzerine bu konuda 

girişimde bulunmak üzere tekrar geleceklerini belirtmişlerdir. 
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 Zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren Gümüşlü Firması’nın Gömeç’te 

yapacağı yatırım konusunda var olan ve faydalanabileceği destekler hakkında firma 

yetkililerine bilgi verilmiş, KOSGEB’e yönlendirilmişlerdir. 

 

 Hayvancılık yatırımı yapacak olan yatırımcı TKDK konusunda bilgilendirilmiş ve 

TKDK yetkilileriyle iletişime geçmesi sağlanmıştır. 

 

 Gönen’den gelen ve süt hayvancılığı yapmayı düşünen firmaya TKDK destekleri 

hakkında bilgi verilerek ayrıntılı bilgi için TKDK’da yetkililer ile görüşme yapmaları 

sağlanmıştır.  

 

 İvrindi İlçesinde erkek ayakkabı üretimi yapan ve işletme kapasitesini  artırmak 

isteyen firma sahibine KOSGEB destekleri hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 Gönen’de ceviz yetiştiriciliği yatırımı yapmayı düşünen bir yatırımcıya konu hakkında 

bilgi maili gönderilerek Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile temas etmesi 

sağlanmıştır. 

 

 Balıkesir’de hayvancılık yatırımı yapmayı düşünen bir yatırımcı TKDK’ya 

götürülerek TKDK destekleri hakkında bilgilendirilmiştir. Tarımın bölgemizin öncü 

sektörlerinden olması sebebiyle TKDK tarafından verilen desteklerin bölgede çok iyi 

anlaşılması ve bölgenin bu desteklerden maksimum şekilde yararlanması için Ajans olarak 

gerekli tanıtım toplantı ve organizasyon çalışmaları yapılmaktadır. 

 

 Güre’de Akçay Turizm İşletmecileri Derneği (AKTİD) Başkan Yardımcısı ile 

körfezde eko-turizm konulu bir toplantı yapılmış, Kazdağları’nda eko-turizmin 

güçlendirilmesi için yapılacak çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. Ajans ve 

KOSGEB tarafından sağlanan desteklerle ilgili bilgi verilerek söz konusu derneğin proje ekibi 

oluşturması ve bu ekibin turizm konusunda projeler üretmesi için çalışmalar yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

 

 Sofra Tarım Ürünleri A.Ş.’nin Kepsut’ta atıl durumda bulunan gıda fabrikasına 

gidilerek yerinde incelemeler yapılmış ve fabrika ortağı ile görüşülmüştür. Fabrikanın tekrar 

aktif bir şekilde çalışmasını isteyen firma ortağı bu konuda ajansımızdan yardım talebinde 

bulunmuştur. Bu kapsamda Ajansın internet sitesinde duyuru yapılmış, Anuga Gıda Fuarında 

iletişim kurulmuş firmalara e-posta gönderilmiş ve bölgede benzer faaliyette bulunan 

firmalara konuyla ilgili bilgi verilmiştir. Bunun sonucunda söz konusu fabrika ile ilgilenen 

firmalar ile Sofra Tarım Ürünleri A.Ş. yetkilileri arasında koordinasyon sağlanarak bölgenin 

iş ve yatırım imkânlarını geliştirme çalışmaları yapılmıştır. 

 

 Balıkesir’de salça üretimi yapan Agrovita Tarım A.Ş. temsilcilerine ajans destekleri ve 

bölgemizde bulunan atıl durumdaki “Kurutulmuş Gıda ve Közlenmiş Biber” fabrikası 

hakkında bilgi verilmiştir. Atıl durumdaki firmanın yerinde incelenmesi ve değerlendirilmesi 
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için 15.05.2012 tarihinde Agrovita Tarım A.Ş. temsilcileri ile beraber fabrikaya gidilerek iki 

firmanın temsilcilerinin bir araya getirilmesi sağlanmıştır. Bunun sonucunda Agrovita Tarım 

A.Ş. temsilcileri fabrikayı üretim yapmak için oldukça uygun bulduklarını belirtmiş ancak yaz 

sezonunda kendi işlerinin de yoğunlaşması sebebiyle konuyu değerlendirmeyi ileri bir tarihe 

bıraktıklarını ifade etmişlerdir. 

 

 
   Agrovita A.Ş. Ziyareti 

 

 Termal Turizm alanında yapılan saha araştırmasında sırasında büyük bir oteller 

zincirinin bölgemizde arsa araştırması yaptığı ve turistik tesis kurmayı planladığı bilgisine 

ulaşılmıştır. Bunun üzerine söz konusu firmanın yetkilisi ile iletişime geçilerek kendisine 

kapsamlı bir rapor sunulmuştur. Söz konusu yatırımcı ile görüşmeler devam etmektedir 

 

 Sındırgı’da kurulması planlanan Laguna Termal Otel yetkilileri ile yatırım sürecinde 

karşılaşılan sorunlarla ilgili toplantı yapılarak; tesisin ulaşımı konusunda ihtiyaç duyulan yol 

yapımı için Ajansın verebileceği destekler hakkında görüşülmüştür. Bu kapsamda İl Özel 

İdaresi, İl Genel Meclisi ve Valilik nezdinde görüşmeler yapılarak yatırımcıya yardımcı 

olmaya çalışılmıştır. Bununla beraber yatırımcının tesisin kurulum aşamasından önce inşa 

etmek istediği tanıtım ofisi için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü ile görüşmeler yapılarak sürecin hızlandırılmasına yardımcı 

olunmuştur. 28.06.2012 tarihinde ziyaret edilen söz konusu işletmenin ofis yapımını bitirdiği 

ve ana tesisin inşaatı için hazırlık çalışmaları yaptığı tespit edilmiştir. Yatırım süreci takip 

edilmektedir.  

 

 İstanbul’dan gelerek bölgede jeotermal seracılık yatırımı yapmayı düşünen yatırımcı 

için bölgede uygun arsa araştırması yapılmıştır. Bu kapsamda Edremit, Burhaniye, Bigadiç, 

Havran ve Sındırgı Belediyeleri ile görüşmeler yapılarak yatırımcı için en uygun yerin tespit 
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edilmesi sağlanmıştır. Buna göre oluşabilecek don sorununu elemine edebilmek için en uygun 

yerin Körfez Bölgesindeki Edremit veya Burhaniye olabileceği belirlenmiştir.  Söz konusu 

yatırım ile ilgili görüşmeler devam etmektedir. 

 

 Edremit’te bulunan Düşler Vadisi adlı turistik tesisin izin ve ruhsat sorunları ile ilgili 

görüşme yapılarak sorunların çözümü için çalışmalara başlanmış; bu kapsamda Güre 

Belediyesi ve Balıkesir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile iletişime geçilerek yatırımcının söz 

konusu sıkıntılarının giderilmesine yardımcı olunmuştur. 

 

 Genel Sekreterimizin Fas Çalışma Ziyareti kapsamında gerçekleştirdiği Casablanca 

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ziyareti ve diğer temasları neticesinde ülkede tarım 

makinaları alanında ciddi ihtiyaç bulunduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine bölgede bu 

alanda faaliyet gösteren firmalar ile görüşülerek konuyla ilgili bilgi verilmiştir.  

 

 Bölgenin iş ve yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik Ajans tarafından yapılacak 

olan geniş katılımlı toplantılar için uygun yer tespit edilmesi amacıyla Adrina Otel De Luxe 

Health&Spa, Afrodit Termal Otel ve Saruhan Otel’de saha ziyaretleri yapılarak konferans 

salonu kapasitesi, toplantı salonu gibi tesislerin altyapıları hakkında bilgi edinilmiştir. Bu 

ziyaretler sırasında Güre’de bulunan ve devredilmesi planlanan Manastırhan Otel yetkilileri 

ile görüşülerek otelin devri konusunda bölgede internet sitesi aracılığı ile duyuru yapılması 

kararlaştırılmıştır. 

 

 Çanakkale Biga’da ilk aşamada 400 milyonluk yatırım yapmayı planlayan bir firma ile 

toplantı yapılmış, yatırımları hakkında bilgi alınmış, hazırlamış oldukları fizibilite raporları ve 

projeler incelenmiş, finansman noktasında bölgedeki büyük yatırımcılara duyuru yapılması ve 

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA) ile ortaklaşa çalışılması konusunda 

karar alınmıştır. 

 

 Çanakkele’nin Çan ilçesinde seramik ve seramiğe dayalı sanayinin gelişmiş olması 

nedeniyle bu bölgede ateş tuğlasına yoğun bir talep vardır. Bir yatırımcı kullanılmış bir ateş 

tuğla tesisini Çan ilçemizde yeniden monte etme çalışmaları başlatmıştır. Bu kapsamda 

kendisine Ajans Destekleri ve Devlet teşvikleri hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 Bozcaada ilçemizin kruvaziyer turizmine açılması amacıyla yap-işlet-devret 

metoduyla yolcu iskelesinin yapımı Dardanel Vapur Acentalığından talep edilmiştir. Şirket 

Ulaştırma Bakanlığından, Bozcaada Belediyesinden ve ilgili kamu kurumlarından ruhsat alımı 

için gerekli başvuruları yapmıştır. Ancak şu ana kadar gereken ilerleme sağlanamamıştır. 

Ajansımız bu konuda gereken evrakları almış ve yardım çalışmalarına başlamıştır. 

 

Ayrıca Ajans internet sayfasında “Bölgenin İş ve Yatırım Fırsatları” olarak adlandırılan 

bölümde, bölgenin iş ve yatırım olanaklarının bölge ve Türkiye genelinde duyurulması ve 

tanıtımının sürekli olarak yapılması sağlanmıştır. Bu şekilde, Güre'de yer alan otelin 

işletmesini devretmek isteyen yatırımcının duyurusu, Güre Belediyesi tarafından ihaleye 
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çıkarılmış arsa ile ilgili haber, faaliyet alanı ‘Kurutulmuş Gıda ve Közlenmiş Biber İmalatı’ 

olan ancak hâlihazırda atıl durumda bulunan gıda fabrikasının iş ortaklığı talebi 

duyurulmuştur. Bu duyurular sonucunda Ajansı arayan yatırımcılara gerekli bilgiler verilerek 

ilgili kişilerle irtibat kurulması ve bu yolla bölgenin iş ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi 

için çalışmalar yapılmıştır. 

 

Bununla birlikte bölgedeki paydaşlar tarafından yapılan girişimcilik eğitimleri, Sanayi 

ve Ticaret Odalarının çeşitli çalışmaları ve diğer benzer faaliyetler ajans internet sayfasındaki  

“Bölgeden Haberler” kısmına konularak bölgenin bu faaliyetlerden daha çok haberdar olması 

sağlanmıştır. 

 

Bölgenin iş ve yatırım olanaklarının geliştirilmesi için bölge turizm potansiyelinin 

anlatıldığı bir broşür hazırlanmıştır. Bu broşürde bölgenin turizm çalıştayları sonucu 

hazırlanmış olan çalıştay raporlarındaki detaylı bilgilere ek olarak bölgedeki turizm 

çeşitlerinin ayrı başlıklar altında tanıtımı ve söz konusu turizm çeşidinin bölgenin hangi 

noktalarında yapılabileceği konusunda bilgiler verilmiştir. Turizm Broşürü çalışması 

kapsamında Antandros Antik Kenti saha ziyareti gerçekleştirilerek bölgenin turizm değerleri 

hakkında yerinde incelemeler yapılmıştır. Söz konusu broşür ile yatırımcılara gidilerek 

bölgenin turizm potansiyelinin etkin bir şekilde tanıtımının yapılması, bölgeye yerli ve 

yabancı turizm yatırımcısı çekilmesi hedeflenmektedir. 

 

Bölgenin öncelikli sektörlerinden olan turizm sektöründe en güçlü alan olan termal 

turizm alanında; başta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nca termal turizm merkezi ilan edilmiş 

yerler olmak üzere tüm bölgede kapsamlı saha ziyaretleri yapılarak, bölgeye gelecek olan 

yatırımcı için gerekli olan arsa bilgisi, jeotermal su potansiyeli, mevcut tesis sayısı ve 

durumu, personel sayısı ve nitelikleri, yol-ulaşım durumu, iklim özellikleri ve alanın genel 

turizm potansiyeli gibi alanlarda bilgi edinilmiştir. Balıkesir ili için detaylı bilgilerin 

bulunduğu bir termal turizm bilgi notu hazırlanmıştır. Yapılan saha ziyaretlerinde termal 

merkezlerin bulunduğu yerde Kaymakam, Belediye Başkanı ve tesislerin yöneticileri ile 

görüşülerek söz konusu yer ile ilgili detaylı bilgiler alınmıştır. Yapılan saha çalışmalarına ek 

olarak Ankara’da Kültür ve Turizm Bakanlığı ziyaret edilerek, Yatırım ve İşletmeler Genel 

Müdürlüğündeki; Stratejik Planlama ve Koordinasyon Daire Başkanlığı, Arsa Tahsis Daire 

Başkanlığı ve Kontrolörler Kurulu Başkanlığı’ndaki uzmanlarla ayrı ayrı toplantılar 

yapılmıştır. Bu toplantılar sonucunda turizm teşvikleri, arsa tahsisi ve termal turizm 

merkezleri ile ilgili Bakanlıkça yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi sahibi olunmuştur. 
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3.2.2 Performans Sonuçları Tablosu 
 
Ajans 2012 Yılı Performans Göstergeleri Tablosu 

Faaliyet Performans Göstergesi Gerçekleştirilen 
Bölge Planı'nda İlgili 

Olduğu Hedef 

3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri       

3.1.1 İnsan Kaynakları Faaliyetleri       

Personel Motivasyonunu Arttırıcı Faaliyetler 2 faaliyet 2 Faaliyet - 

Hizmet içi Eğitim Faaliyetleri 
Her personel için en az 15 

gün eğitim  
Kişi başına 10,28 gün eğitim - 

3.1.2 İç Kontrol Sisteminin İşletilmesi ve Denetim 

Faaliyetleri 
    

 

İç ve Dış Denetim 1’er adet Rapor 
1’er adet İç ve Dış Denetim 

Raporu 
- 

3.1.3 Taşınmaz ve Taşınır Mal ile Hizmet Temin 

Faaliyetleri 
    

 

 Ajans ve bölge ile ilgili fotoğraf ve film çekilmesi 

Ajans tanıtım filmi (1) 

Öncelikli sektör tanıtım 

filmi (1)  

1 adet Ajans tanıtım filmi 1.1, 1.2 

3.2 İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri     
 

Kitle iletişim araçları yoluyla tanıtım: Kitle İletişim 

Araçları aracılığıyla Ajansın, ajans faaliyetlerin (destek 

dönemlerinde ilanlar) ve bölgenin tanıtımı yapmak veya 

yaptırmak; bunun için ilgili kişilerle görüşmeler ve lobi 

faaliyetleri yürütülmesi medya satın almaları 

gerçekleştirilmesi. (tv, radyo, gazete reklamları, outdoor) 

Program dönemlerinde 

2'şer kez, Yılda 2 kez 

Program dönemlerinde 

2'şer kez, Yılda 2 kez 
- 

İnternet sitelerinin geliştirilmesi ve güncellenmesi: 

Ajansın, ajans faaliyetlerinin tanıtımı ile bölgenin iş ve 

yatırım olanaklarının tanıtımına yönelik olarak 

hazırlanmış internet sitelerinin tasarımının geliştirilmesi, 

güncellenmesi ve yenilenmesi. 

Yılda bir kez geliştirme ve 

iyileştirme; haftada 2 kez 

güncelleme 

Yılda bir kez geliştirme ve 

iyileştirme; haftada 2 kez 

güncelleme 

- 

Medya ile ilişkiler: Yerel, Ulusal ve Uluslararası medya 

kuruluşlarıyla ilişki kurmak ve basın çalışmaları 

yürütülmesi (haber çalışması, basın toplantıları ve 

geziler, bir gazetecinin bölgeye getirilip ağırlanması, 

Basın bülteni) 

Hafta'da 1 kez basın 

bülteni yayınlanması, 

Yılda 2 kez yemekli basın 

toplantısı, Yılda 2 kez 

basın gezisi, program 

dönemlerinde 2 kez basın 

toplantısı, 2'şer aylık basın 

ziyaretleri 

Hafta'da 1 kez basın bülteni 

yayınlanması, 7 kez basın 

toplantısı, 2 kez basın gezisi, 

program dönemlerinde 2 

kez basın toplantısı, 2'şer 

aylık basın ziyaretleri  

- 

Teşviklerin Tanıtımı: Ulusal ve uluslararası kurumlar 

tarafından sağlanan teşvik ve mali destekler hakkında 

bilgi toplamak ve kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

örgütlerine bilgi vermek. 

İnternet sitesinde 

bilgilendirme 

2 adet bilgilendirme 

toplantısı 

İnternet sitesinde bilgi 

verilmekte, 2 adet 

bilgilendirme toplantısı 

yapıldı  

1.3, 1.4 

Termal turizm potansiyeli tanıtımı: Bölgenin termal 

turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik olarak BEBKA 

ve TURSAB ile birlikte hemüz içeriği belirlenmemiş 

ancak, bölgeye turizm acentalarını ve otelcileri 

getireceğimiz bir tanıtım ve iş toplantısı düzenlemeyi 

öngörmekteyiz. 2 ay öncesinde yavaş yavaş oluşmaya 

başlayan bu fikir Bursa, Balıkesir ve Çanakkale 

temsilcisi TURSAB'ın ajansımızı ziyaretiyle daha somut 

bir hal almaya başladı. Bu ve bunun gibi şu anda 

öngöremediğimiz organizasyonlar... 

Termal Turizm Sektörü 10 

yatırımcı karşılaştırması 

KOSGEB İşbirliği-Güç 

Birliği Destek Programı 

kapsamında “Ortak 

Sorunlara Ortak Çözümler” 

üretmek için Termal 

Turizm yatırımcıları ve 

çeşitli paydaşlarla bir araya 

gelinmiştir. 

1.2 
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İletişim Hedef  Kitle Anket Çalışması: İletişim ve tanıtım 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere hedef kitleler üzerinde 

anket çalışması gibi çeşitli araştırmalar 

yapmak/yaptırmak. 

1 adet Rapor 1 adet Rapor - 

Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara Katılım: Bölge    

Planı'ndaki    önceliklere    uygun    olarak    Bölgenin    

yatırım potansiyelinin tanıtımı ve yatırımcıların Bölgeye 

çekilmesi için fuar, yatırımcı ziyaretleri gibi yurtiçi-

yurtdışı programlar ile konferans, seminer ve panellere 

katılım sağlanacaktır. Turizmde rekabetçiliğin 

artırılması, tarımda rekabetçiliğin artırılması ve tanıtım 

amaçlı  aşağıda sıralanmış çeşitli programlar 

öngörülmektedir. Gerekirse Helal Gıda Fuarına katılım 

sağlanacaktır. 

Katılım sağlanan her bir 

organizasyonda 2 adet iş 

bağlantısı sağlama (Paris 

ve Biga için 1 adet) 

MITT Moskova Turizm 

Fuarı, ITB Berlin Turizm 

Fuarı, SIAL Gıda 

Fuarlarına katılım 

sağlanmıştır. 

 

1.1, 1.2, 1.7 

3.3. Planlama Programlama ve Koordinasyon 

Faaliyetleri 
    

 

3.3.1 Bölge Planı Hazırlıkları ve Bölgesel Araştırmaları     
 

2011’de Başlatılan Araştırmalar 2 Adet Rapor 2 Adet Rapor  - 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Araştırması 1 Adet Rapor Başlanmıştır. - 

Gıda Sanayi Sektör Araştırması 1 Adet Rapor - - 

Organize Sanayi Bölgeleri Araştırması 1 Adet Rapor 1 Adet Rapor - 

Kentsel Araştırmalar 1 Adet Rapor - - 

Sosyal Yapı ve Politikalar Araştırması 1 Adet Rapor Başlanmıştır. - 

Bozcaada ve Gökçeada Araştırmaları 1 Adet Rapor 1 Adet Rapor - 

Tarım ve Hayvancılık Araştırması 1 Adet Rapor Devam etmektedir. - 

İhtiyaç Duyulabilecek Diğer Araştırmalar 5 Adet Rapor 5 Adet Rapor - 

Katı Atık Yönetimine İlişkin Faaliyetler 

1 Arama Konferansı ve 

Yol Haritasının 

oluşturulması 

- 3.1 

3.3.2 Kümelenme Stratejisi     
 

Kümelenme Faaliyetleri 1 adet rapor - 1.4 

3.3.4 Bölge Paydaşlarına Yönelik Eğitimler     
 

Tarımsal Üretimde Pazarlama, Markalaşma ve 

Sertifikasyon Eğitimi 
100 kişi katılım - 1.1, 1.4, 1.6, 1.7 

Yenilenebilir Enerji Kaynakları ve Enerji Verimliliği 

Eğitimi 
100 kişi katılım 200 kişi 3.2, 3.3, 3.4, 

Deprem Tehdidi ve Alınabilecek Önlemler Eğitimi 200 kişi katılım 5061 kişi 3.5 

Helal Gıda Sertifikasyonu Bilgilendirme Toplantısı 50 kişi katılım 150 kişi  1.1 

Sosyal Girişimcilik ve Kalkınma Konferansını 100 kişi katılım - 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 

3.3.5. İşbirliği ve Ortak Proje Geliştirme     
 

İşbirlikleri ve Proje Ortaklıkları Geliştirilmesi 
2 ortak çalışma 

gerçekleştirmek 
7 adet protokol - 

3.4. Proje ve Faaliyet Destekleme     
 

3.4.1 Önceki Yıl Destekleri     
 

2010 Yılı Mali Destek Programları Ödemeleri 
İlk çeyrekte projelerin 

tamamlanması  

2012 yılı içerisinde  

tamamlanmıştır. 

1.1, 1.2, 1.3,  1.5, 1.6, 

2.2, 2.3, 3.2, 3.3, 3.4 

2011 Yılı Mali Destek Programları Ödemeleri 
İlk çeyrekte projelerin 

%80’nin tamamlanması 

%50 (Program bütçesinin 

2012’de ödenen kısmı) 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 

1.7, 2.1, 2.2, 2.3 

2011 Yılı DFD Ödemeleri 
İlk çeyrekte projelerin 

tamamlanması  

2012 yılı içerisinde  

tamamlanmıştır. 
- 
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2011 Yılı Teknik Destek Ödemeleri 5 adet sözleşme imzalama 21 adet sözleşme - 

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı 

Değerlendirmesi 

İlk çeyrekte 

değerlendirmelerin 

tamamlanması 

İlk çeyrekte 

değerlendirmeler 

tamamlanmıştır. 

1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 

1.7 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Değerlendirmesi 

İlk çeyrekte 

değerlendirmelerin 

tamamlanması 

İlk çeyrekte 

değerlendirmeler 

tamamlanmıştır. 

2.1, 2.2, 2.3 

3.4.2 Uygulama Yılı Destekleri     
 

2013 Yılı Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Enerji 

Verimliliği Destek Programı Hazırlıkları 
200 başvuru 

Bu alanda mali destek 

programına çıkılmamıştır. 
3.2, 3.3, 3.4 

2013 Yılı OSB Altyapılarının Güçlendirilmesi Destek 

Programı Hazırlıkları 
4 başvuru 

Bu alanda mali destek 

programına çıkılmamıştır. 
1.8, 3.1 

2012 Yılı Teknik Destek 7 adet sözleşme imzalama 18 adet sözleşme - 

2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği  2 adet sözleşme imzalama 6 adet sözleşme 
1.4,1.6, 2.2, 2.3, 3.2, 

3.3, 3.5 

3.5. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri      
 

Sosyal Medya ve Tanıtım Çalışmaları: Ajansın, ajans 

faaliyetlerinin ve bölgenin iş ve yatırım olanaklarının  

tanıtımı için internet ortamı içerisinde kalan her türlü 

iletişim ve tanıtım faaliyetlerini ve sosyal medya 

çalışmalarını organize etmek, hazırlamak, yürütmek ve 

sonuçlandırmak 

2011 izlenme oranlarına 

göre % 200 artış  

2011 izlenme oranlarına 

göre % 200’ün üzerinde 

artış 

- 

 

3.2.3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi  
 

Bu bölümde 2012 Ajans Çalışma Programında yer alan performans göstergeleri tablosu 

üzerinden 2012 yılsonu itibariyle Ajansın performansı değerlendirilmekte olup ilgili 

faaliyetlere ait daha detaylı bilgiler “Proje ve Faaliyet Bilgileri” başlığı altında mevcut 

bulunmaktadır.  

“Mali Bilgiler” bölümünde “Bütçe Uygulama Sonuçları” başlığında Ajans 2012 yılı 

bütçe gelir ve giderlerinin aylık bazda gerçekleşme miktarlarına yer verilmiştir.  

 

Proje ve Faaliyet Destekleme kapsamındaki faaliyetler Programlama Faaliyetleri ve 

İzleme Değerlendirme Faaliyetleri başlıklarında detaylı olarak anlatılmaktadır. 2012 yılında 

daha önceden planlanan  “Yenilenebilir Enerji Üretimi ve Enerji Verimliliği” ve  “OSB 

Altyapılarının Güçlendirilmesi” mali destek programları yerine “Tarıma Dayalı Sanayinin 

Geliştirilmesi”, “Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması” ve “Sosyal Kalkınma” başlıklarında 

mali destek programlarına çıkılmıştır.  

 

Kurumsal gelişim ve yönetim faaliyetleri  

Personel motivasyonunu artırmaya yönelik hedeflenen iki adet faaliyet 

gerçekleştirilmiştir. Kişi başı 15 gün olarak planlanan eğitim süresi ise kişi başı 10,28 gün 

olarak gerçekleşmiş olup 2013 yılında da eğitimlere devam edilecektir. İç kontrol sisteminin 

işletilmesi ve denetim faaliyetleri kapsamında 1 adet iç denetim, 1 adet dış denetim ve bir adet 

iç kontrol raporu oluşturulmuştur. Ajansla ilgili bir adet film çekimi gerçekleştirilmiş olup, 

öncelikli sektör tanıtımına yönelik bir çalışma yapılmamıştır. 
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İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 

Ajansın, Ajans faaliyetlerinin ve de bölgenin tanıtımını kitle iletişim araçları yoluyla 

gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda mali destek, doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek 

programlarının tanıtımı destek çağrısı dönemlerinde başta Ajans internet sitesi olmak üzere 

kitle iletişim araçları aracılığıyla gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2010 yılı mali destek programları 

yararlanıcılarının başarı öykülerinin derlenmesi amacıyla iki yararlanıcıyla haber çalışması 

yapılmıştır.   

Basından gelen bilgi ve haber taleplerinin karşılanması amacıyla basınla ikili 

görüşmeler yapılarak basın çalışması yürütülmüştür. Bu rapor döneminde Dünya Gazetesi, 

Ekonomik Çözüm Gazetesi, Karesi TV gibi bölge basın yayın organları ile ikili görüşmeler 

yapılmıştır. KOBİEFOR ekonomi dergisine ve ZOOM adlı yaşam dergisine Ajans faaliyetleri 

ve verdiği destekler konusunda röportaj verilmiştir. İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birlikleri (İTKİB) aylık dergisi Hedef için Ajansın Mayıs ayında TİM’le birlikte 

düzenlediği etkinlikle ilgili genişletilmiş bir haber çalışması gönderilmiş ve dergide 

yayınlanmıştır. 

Ajans internet sitesi için sürekli olarak geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapılmakla 

birlikte site haftada en az iki kez güncelleme yapılmaktadır. 2012 yılında GMKA kurumsal 

internet sitesi toplam 501.702 defa görüntülenmiş ve 130.698 kişi tarafından ziyaret 

edilmiştir. 

 

Medya ile ilişkiler kapsamında haftada en az bir kez basın bülteni yayınlanmaktadır. 

Basın mensuplarıyla Balıkesir’de 5, Çanakkale’ de 2 kez basın toplantısı yapılmıştır. Bunun 

yanında program dönemlerinde program başlangıç ve sonuçlarının açıklanması olmak üzere 2 

adet basın toplantısı yapılmış ve yıl içerisinde 2 adet basın gezisi gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

ikişer aylık basın ziyaretleri Ajans Halkla İlişkiler Sorumlusu tarafından 

gerçekleştirilmektedir.  

Ulusal ve uluslararası kurumlar tarafından sağlanan teşvik ve mali destekler hakkında 

kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum örgütlerini bilgilendirmek adına KOSGEB’in 

İşbirliği-Güç Birliği Destek Programı kapsamında, “Ortak Sorunlara Ortak Çözümler” 

üretmek için çeşitli paydaşlarla bir araya gelinmiştir. Bu kapsamda ilk olarak Edremit 

Güre’de Termal Turizm yatırımcıları ve ilgili diğer paydaşlarla bir toplantı organize 

edilmiştir. Ayrıca Ajanstan destek isteyen Balıkesir Madeni Eşya Sanatkârları Odası ile 

görüşmeler yapılmış ve bu konuda Küçük Sanayi Sitesinde saha çalışmaları yapılmıştır. 

Diğer kurumların destek mekanizmalarının tanıtımına yönelik yapılan en önemli ve 

işlevsel faaliyetlerden biri de GMKA TV’nin oluşturulmasıdır. GMKA TV aracılığıyla 

kurumların verdiği desteklerin konunun ilgilileri ve uzmanları tarafından bölümler halinde 

anlatılarak, destek almak isteyenlerin daha net bilgilendirilmesi sağlanmaktadır. Videolar 

Ajans internet sitesinde paydaşlarımıza sunulmaktadır. 
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Hedef kitle anket çalışmaları kapsamında TÜİK aracılığıyla anket çalışması yapılmış ve 

“GMKA Destek Programları Yararlanıcıları Memnuniyet Araştırması Raporu” 

oluşturulmuştur. Ayrıca 2013 yılında Marka Bilinirliği Araştırması yapılacaktır. 

Bölge Planındaki önceliklere uygun olarak Bölgenin yatırım potansiyelinin tanıtımı ve 

yatırımcıların bölgeye çekilmesi için fuar, konferans, seminer ve panellere katılım sağlanmış 

ve katılım sağlanan organizasyonlarda iş bağlantıları kurulmuştur. Detaylı bilgiler “Ulusal ve 

Uluslararası Organizasyonlara Katılım” başlığı altında yer almaktadır.  

Planlama Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 

2012 yılı içerisinde “İstanbul’dan Sanayinin Taşınmasına GMKA Yaklaşımı”, 

“Balıkesir İli Maden Potansiyeline Bakış”, “TR22 Güney Marmara Bölgesi’nin Nüfus 

Dinamikleri”, “Büyükşehir Olma Yolunda Bir Kent: Balıkesir GMKA Değerlendirme 

Raporu”, “İhracat İçin Helal Sertifikası Sempozyumu Bildirileri”, “Bozcaada&Gökçeada 

Değerlendirme Raporu”, “TR22 Güney Marmara OSB Araştırması” raporları tamamlanmıştır. 

Ayrıca beş kalkınma ajansının işbirliğiyle “Kuruluştan Bugüne Kalkınma Ajanslarında Sosyal 

Politikalar” raporu hazırlanmıştır. “Çanakkale ve Balıkesir Turizm Çalıştay Raporları”  ise 

2012 yılında güncellenmiştir. 

“TR22 Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir Enerji Raporu” teknik şartnamesi 

hazırlanarak görüş için Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi’ne gönderilmiş olup raporun 

2013 yılı Ağustos ayında tamamlanması beklenmektedir. “TR22 Güney Marmara Bölgesi 

Sosyal Yapı Araştırması” teknik şartnamesi hazırlanıp Balıkesir Üniversitesi’ne gönderilmiş 

olup 2013 yılı Ağustos ayında tamamlanması beklenmektedir. “Tarım ve Hayvancılık 

Raporu” teknik değerlendirmesi bitirilip, kabul komisyonuna sunulmuş ve kabul edilmiştir. 

Mevcut durumda rapor bitme aşamasındadır. 2012 yılı için planlanan “Gıda Sanayi Sektörü 

Araştırması” ve “Kentsel Araştırmalar”ın şu an için bekletilmesi uygun görülmüştür. 

 

Kümelenme konusunda belirlenen yol haritası eşliğinde çalışma grubu oluşturulmuş 

olup bölgenin kümelenme potansiyelinin belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılmaktadır. 

Ancak bu alanda oluşturulmuş bir rapor bulunmamaktadır. 

 

Bölge paydaşlarına yönelik eğitim verilmesi kapsamında yenilenebilir enerji konusunda 

11 Haziran 2012’de Çanakkale’de; 12 Haziran’da Balıkesir’de, Rüzgâr Enerjisi Bilgilendirme 

Toplantıları düzenlenmiştir. Çanakkale’deki toplantıya 72 kişi, Balıkesir’deki toplantıya ise 

128 kişi katılım sağlamıştır. Ajansımızın AFAD’la yaptığı protokol kapsamında 

gerçekleştirilen afet yönetimi, deprem ve ilkyardım eğitimlerine Çanakkale’de 3544 kişi, 

Balıkesir’de ise 1517 kişi katılım sağlamıştır. Balıkesir ve Bandırma olmak üzere iki adet 

Helal Gıda Bilgilendirme Toplantısı gerçekleştirilmiş olup toplantılara toplamda 150 kişi 

katılım sağlamıştır. 

 

Diğer Kalkınma Ajansları ile birlikte “Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu” 

oluşturulmuş olup, grubun toplantılarına dönem içinde Ajansı temsilen katılım sağlanmıştır. 

Bununla birlikte, grup olarak ülke genelinde sosyal girişimcilik adına yapılan toplantılar ve 

çalıştaylar takip edilmiş, birçoğuna katılım sağlanmıştır. Ancak bu alanda Ajans tarafında 

gerçekleştirilmiş bir konferans bulunmamaktadır. 
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İşbirlikleri ve proje ortaklıkları geliştirilmesi kapsamında Balıkesir ve Çanakkale İl Afet 

ve Acil Durum Müdürlüğü, Çanakkale ve Balıkesir Rehberlik Araştırma Merkezleri, Balıkesir 

ve Çanakkale Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Balıkesir Gıda Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü ile işbirliği protokolleri imzalanmıştır. 2011 yılında TRAKYAKA 

ile imzalanan protokol kapsamında işbirliğine 2012 yılında da devam edilmiştir. 

 

“TR22 Güney Marmara Tarım ve Hayvancılık Araştırması” için Adnan Menderes 

Üniversitesi ile işbirliği yapılmıştır. Ayrıca “TR22 Güney Marmara Bölgesi Yenilenebilir 

Enerji  Araştırması” için Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, “TR22 Güney Marmara 

Bölgesi Sosyal Yapı Araştırması” için Balıkesir Üniversitesi ile işbirliği yapılmasına yönelik 

çalışmalar sonlandırılmak üzere olup 2013 yılı Ocak ayında bu iki üniversite ile protokollerin  

imzalanması öngörülmektedir.   

3.2.4 Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 
 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı bünyesinde oluşturulan mevcut sunucuların (DNS, 

DHCP, Web, E-posta, Dosya sunucu, Faks sunucu, Anti-virüs ve bazı ortak ağ programları 

için sunucular) yanı sıra Destek Programları süreçlerini kapsayan Proje Başvuru Sistemi ile 

İzleme ve Değerlendirme Sistemi için de sunucu oluşturulmuş, yazılımlar aracılığıyla işlemler 

elektronik ortama taşınmıştır.  

 

Proje Başvuru Sistemi ile proje başvurusu yapmak isteyen kurum/kuruluşlar önce 

sisteme kayıt olmaktadır. Projenin tüm aşamalarının yazılım üzerinde hazırlanması kullanıcı 

hatalarını minimuma indirmiştir. Ayrıca yazılım çeşitli varyasyonlarda raporlama imkânını da 

sağlamaktadır. Destek almaya hak kazanmış projelerin izleme süreci de İzleme ve 

Değerlendirme Sistemi ile yapılmaktadır. Yararlanıcılar sisteme kendilerine verilen şifrelerle 

veri girişi yapmaktadır.  

 

2013 yılından itibaren Destek Programlarının başvuruları KAYS Sistemi ile alınacak ve 

Bağımsız Değerlendiriciler projeleri KAYS Sisteminden online olarak değerlendireceklerdir. 

Bu amaçla Ajansımız toplantı salonunda bilgisayar laboratuvarı oluşturulmuştur. Oluşturulan 

sunucuya bağlı 35 adet NComputing terminal cihazı ile Bağımsız Değerlendiricilerimizin 

projeleri değerlendirmesi sağlanacaktır. 

 

Ajansın tanıtımı, çalışma usulleri ve ajansla ilgili diğer bilgilerin güncel olarak 

yayımlandığı kurumsal internet sitesi (www.gmka.org.tr) yenilenmiş olup sürekli olarak 

geliştirme ve iyileştirme çalışmaları yapılmaktadır. Ajans web sitesi aynı zamanda çevrimiçi 

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/şikâyet formu ve bilgi edinme formu 

bulunmaktadır.  
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4   KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 
 

4.1 Üstünlükler 

 

Ajansımız, 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 komisyonlar 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. 
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4.2 Zayıflıklar 

 

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 Ajanslara 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 Değerlendirme 

 

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. 

 

2011 yılı içinde çıkılan Mali Destek Programları 2012 yılında başarıyla yürütülmüştür. 

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ile bölgedeki markaların güçlendirilmesi, Sosyal 

Kalkınma Mali Destek Programı ile mutluluk üretmek isteyen herkesin desteklenmesi 

amaçlanmıştır. 2012 yılı içerisinde ise Tarıma Dayalı Sanayinin Geliştirilmesi, Turizmde 

Rekabetçiliğin Artırılması ve Sosyal Kalkınma başlıklarında Mali Destek Programlarına 
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çıkılmıştır. Doğrudan Faaliyet Desteği Programı ile orta ve uzun vadede bölgeye önemli 

çıktıları olacağı öngörülen faaliyetlere destek sağlanmış, Teknik Destek Programı ile bölgenin 

proje yazma kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunulmuştur. 

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. 

 


