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I- GENEL BĠLGĠLER 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının KuruluĢu, Koordinasyonu ve 

Görevleri Hakkında Kanunu doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı‟nın koordinasyonunda, 25.07.2009 tarih ve 

2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuĢtur. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, faaliyetlerini katılımcılık, Ģeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, 

etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve 

değerler doğrultusunda gerçekleĢtirmektedir. 

A) Misyon ve Vizyon 

Misyon 

Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü kullanarak ulusal 

ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir Ģekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya 

çıkarmak ve paydaĢların kalkınma giriĢimlerini örgütlemek ve desteklemektir. 

Vizyon 

Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamıĢ Güney Marmara‟nın bilgi, düĢünce, koordinasyon ve destek noktası 

olmaktır. 

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 4 nolu “Bakanlıklara Bağlı, Ġlgili, ĠliĢkili Kurum Ve 

KuruluĢlar Ġle Diğer Kurum ve KuruluĢların TeĢkilatı Hakkında CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi” ile 

tanımlanmıĢtır. Buna göre kalkınma ajanslarının görevleri Ģunlardır: 

a. Yerel yönetimlerin planlama çalıĢmalarına teknik destek sağlamak, 

b. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak ve bu 

kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek,  

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

geliĢtirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,  

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

programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek,  

e. Bölgesel geliĢme hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek,  

f. Bölgesel geliĢmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dıĢ kaynaklı fonları, bölge plan ve programlarına 

uygun olarak kullanmak veya kullandırmak,  

g. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal geliĢmeyi hızlandırmaya ve rekabet 

gücünü artırmaya yönelik araĢtırmalar yapmak, yaptırmak, baĢka kiĢi, kurum ve kuruluĢların yaptığı 

araĢtırmaları desteklemek,  

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

tanıtımını yapmak veya yaptırmak,  

i. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluĢlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat 

iĢlemleri ile diğer idari iĢ ve iĢlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak üzere tek 

elden takip ve koordine etmek,  

j. Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve iĢgücü eğitimi gibi 

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

desteklemek,  
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k. Türkiye‟nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara iliĢkin faaliyetlerin bölgede 

tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliĢtirilmesine katkı sağlamak,  

l. Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve Ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir 

internet sitesi oluĢturmak. 

C) Ajansa ĠliĢkin Bilgiler 

1) Fiziksel Yapı 

Ajansımız, biri Balıkesir ili Karesi ilçesinde, diğeri de Çanakkale ili Merkez ilçesinde olmak üzere iki noktada 

hizmet vermektedir. 

Ajansımızın Balıkesir ili Karesi ilçesinde yer alan ana binasında Genel Sekreterlik ve çalıĢma birimlerinin 

ofisleri, 135 kiĢilik konferans salonu, 40 kiĢilik toplantı salonu, Yönetim Kurulu toplantı salonu, arĢiv, kafeterya 

ve depo bulunmaktadır. Çanakkale ili Merkez ilçesinde yer alan ofisimiz ise, Çanakkale Valiliği‟nin yanında 

yatırım destek ofisi olarak hizmet vermektedir. 

 

 

Balıkesir Hizmet Binası 

PaĢaalanı Mh. A. Gaffar Okkan Cd. No:28/1 

Karesi/Balıkesir 

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi 

CevatpaĢa Mh. Kayserili Ahmet PaĢa Cd. Kat: 3 No: 

26 (Valilik Yanı) Merkez/Çanakkale 

 

2) TeĢkilat Yapısı 

Ajansın teĢkilat yapısı aĢağıdaki Ģemada gösterilmiĢtir. 
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Kalkınma Kurulu 

Bölgesel geliĢme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluĢları, özel kesim, sivil toplum 

kuruluĢları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında iĢbirliğini geliĢtirmek ve ajansı yönlendirmek üzere 

kalkınma kurulu oluĢturulur. 

* 2016/9112 tarih ve sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile Ajansların Kalkınma Kurullarına temsilci gönderecek 

kamu kurum ve kuruluĢları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluĢlarını gösteren Kalkınma Kurulu üye 

Listelerine iliĢkin tablo yürürlükten kaldırılmıĢtır. 

Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Ajansımızın Yönetim Kurulu Ģu Ģekilde teĢkil edilmiĢtir: 

 Balıkesir ve Çanakkale Valileri, 

 Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve Çanakkale Merkez Belediye BaĢkanı, 

 Çanakkale Ġl Genel Meclis BaĢkanı, 

 Balıkesir Ticaret Odası ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanları (dönüĢümlü) 

 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu BaĢkanı 

Genel Sekreterlik 

Genel sekreterlik ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel 

sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karĢı sorumludur. 

3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, sürekli geliĢen biliĢim teknolojilerinden aktif Ģekilde yararlanabilmek için 

gerekli altyapısını kurmuĢ olup yeni geliĢmeler doğrultusunda mevcut sistemini sürekli güncelleyerek 

geliĢtirmektedir. Ajansımız iĢ ve iĢlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve güvenilir biçimde gerçekleĢtirilmesi 

için bilgi ve iletiĢim teknolojisi kullanımının artırımına yönelik çalıĢmalar yapılmaktadır. 

Teknolojik geliĢmeleri yakından takip eden Ajans, kaliteli süreçler geliĢtirme prensibini ön planda tutarak 

faaliyetlerine iliĢkin iĢlemlerin tamamını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ve Elektronik Belge 

Yönetim Sistemi (EBYS) gibi uygulamalarla elektronik ortamda gerçekleĢtirmektedir. Ve tüm bu hizmetlerinde 
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EBYS dıĢında kullandığı web, mail, bulut dosya sunucu gibi diğer sunucularında iĢletim sistemi olarak açık 

kaynak kodlu Linux dağıtımlarını ve yazılımlarını tercih ederek maliyet ve güvenlik avantajı sağlamaktadır.  

Ajans bilgi sistemlerinde bulut biliĢimin de aktif Ģekilde kullanımı ile yer ve zamandan bağımsız eriĢim 

imkânları sunarak bilgiye her yerden ulaĢılan bir yapı oluĢturmuĢtur. Üretilen veriler bulut biliĢim sistemiyle 

senkronize edilmektedir. Ayrıca tüm sunucular için planlanan periyotlarda düzenli yedekler alınmakta ve aynı 

zamanda ikinci bir lokasyonda yer alan Felaket Kurtarma Sunucusu ile senkronize edilmektedir. 

4) Ġnsan Kaynakları 

Ġnsan Kaynakları Politikasının Uygulanmasına Dair Bilgiler 

Ajans personeli 5449 sayılı Kanun, 4 nolu CumhurbaĢkanlığı Kararnamesi, 4857 sayılı ĠĢ Kanunu ve Kalkınma 

Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca 696 sayılı Kanun 

Hükmünde Kararname‟ye tabi olarak da personel çalıĢtırılmaktadır. 

Ajansın insan kaynakları politikasını ve faaliyetlerini belirlemek üzere her yılın sonunda biten yıla ait bir Ġnsan 

Kaynakları Raporu hazırlanmakta ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. 

Ajansta, (1 Genel Sekreter Vekili ve 1 Hukuk MüĢaviri dâhil) 23 uzman personel ve 7 destek personeli olmak 

üzere toplamda 30 personel; ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, 4 ü güvenlik olmak 

üzere toplamda 16 personel çalıĢmaktadır. 

Personele ĠliĢkin Bilgiler 

Ajansta Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak çalıĢan 31 personelin 18‟i lisans, 10‟u 

yüksek lisans, 2‟si doktora mezunudur. Söz konusu personelin lisans mezuniyetlerine göre dağılımı; ĠĢletme (3), 

Makine Mühendisliği (2), Ġktisat (2), Maliye (2), Uluslararası ĠliĢkiler (3), Hukuk (1), Kamu Yönetimi (3), 

Matematik (1), Ġstatistik (2), Endüstri Mühendisliği (1), Gıda Mühendisliği (2), Ziraat Mühendisliği (1), ĠnĢaat 

Mühendisliği (2), Kimya Mühendisliği (1), Halkla ĠliĢkiler ve Tanıtım (2), Bilgisayar Mühendisliği (1), 

Sosyoloji (1) Ģeklindedir. 

Hizmet Ġçi Eğitim 

Ajans personelinin aldığı eğitimler toplam 30 personel için ortalama 2,7 gün olarak gerçekleĢmiĢtir. Bu 

kapsamında alınan eğitimler aĢağıdaki tabloda gösterilmiĢtir. 

No Eğitimin Adı Gün KiĢi Sayısı 

1 25. Uluslararası Enerji Ve Çevre Fuarı Ve Konferansı 3 1 

2 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu 2 3 

3 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı 3 3 

4 5. Uluslararası Ve 6. Ulusal Tarım Kongresi 4 1 

5 DıĢ Ticaret Ġstihbarat Eğitimi 0,5 2 

6 Dijital Pazarlama Eğitimi 2 1 

7 EBYS Eğitim Ve Semineri 3 4 

8 EBYS Modülü Ve Satınalma Eğitimi 2 1 
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9 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) Eğitimi 0,5 16 

10 Euro Velo Bilgilendirme Semineri 1 1 

11 Horizon 2020 Bilgi Çoğaltıcıları Eğitimi 2 1 

12 Ġhale ġartnamesi Ve Piyasa AraĢtırması Ġhalesi Eğitimi 2 1 

13 ĠĢ Kanunu Eğitimi 2 2 

14 MarkalaĢma, Tasarım Ve Sosyal ĠletiĢim Ağları Eğitimi 4 1 

15 OIC Yatırım Konferansı 2 1 

16 Uluslararası Kapadokya Sosyal Bilimler Kongresi 2 1 

17 Web Teknolojileri Eğitimi 4 1 

18 Yatırım Yeri Bilgilendirme Sistemleri Ve TeĢvik Uygulamaları Kapasite 

Artırma Eğitimi 

3 4 

19 Yer-Mak Saha ÇalıĢması Eğitimi 1 2 

 

Performans Değerlendirme 

Ajansımız iĢ verimliliği ve objektif değerlendirme standartları gereğinde bünyesinde personel performans 

değerlendirme sistemi kurmuĢtur. Sistemle çalıĢanların karĢılaĢtırmalar, eksiklik ve yeterliliklerinin her yönden 

gözden geçirilmesi yoluyla performanslarının sürekli geliĢmesi hedeflenmektedir. Performans değerlendirme 

süreçleri yönergesinde tanımlandığı doğrultuda yıllık olarak ve gereken gizlilik standardında yapılmaktadır. 

5) Sunulan Hizmetler 

Ajansımız tarafından sunulan hizmetler Genel Sekreterliğe bağlı çalıĢma birimleri eliyle yerine getirilmektedir. 

Bu kapsamda Ajans mevzuatta belirtilen görevleri gerçekleĢtirmek için aĢağıdaki ana baĢlıklarda hizmetler 

sunmaktadır: 

 Bölge içi ve dıĢı koordinasyon ve iĢbirlikleri geliĢtirme 

 Planlama, programlama, araĢtırma ve strateji geliĢtirme 

 Mali de teknik destek programları yürütme 

 Bölgede proje kültürünü geliĢtirme ve proje üretme 

 Yatırım desteği 

 Tanıtım 

6) Yönetim ve Ġç Kontrol ve Sistemi 

Ġç Kontrol ve Risk Sistemine iliĢkin 2019 yılı içerisinde 2 adet toplantı yapılmıĢ olup Ġç Kontrol ve Risk 

Sistemleri gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılmıĢtır.  
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D) Diğer Hususlar 

1) Kurumsal ĠletiĢim ÇalıĢmaları 

Ajansımızın iletiĢim çalıĢmalarının merkezinde basın, internet ve sosyal medya çalıĢmaları yer almaktadır. Bu 

iletiĢim çalıĢmaları ile Ajans faaliyetlerinin, dokümanlarının, desteklerinin ve Bölgede öne çıkan geliĢmelerin, 

yerel ve ulusal ölçekte yazılı, iĢitsel ve görsel Ģekilde kamuoyuna duyurulması sağlanmaktadır. Aynı zamanda 

iletiĢim faaliyetleri kapsamında sosyal medya kanalları vasıtasıyla Ajans görsel arĢivinden Bölgenin ve bölge iĢ 

ve yatırım ortamının tanıtımına yönelik paylaĢımlar yapılmaktadır. 2019 yılı içerisinde basın, web ve sosyal 

medya kapsamında yapılan çalıĢma sayıları aĢağıda belirtilmiĢtir. 

Türü Sayısı 

Sosyal Medya 555 

Basın Bülteni 146 

Toplu Elektronik Posta Gönderimi  60 

Duyuru 40 

Ġnternet Siteleri 

Ajansın kurumsal olarak yönetimini yaptığı 3 internet sitesi bulunmaktadır. 

Kurumsal Ġnternet Sitesi https://www.gmka.gov.tr 

Balıkesir’de Yatırım Ġnternet Sitesi http://www.investinbalikesir.com/ 

Çanakkale’de Yatırım Ġnternet Sitesi http://www.investincanakkale.com/ 

Sosyal Medya 

Ajans bölge içi ve dıĢı tüm paydaĢlarla iletiĢim kurmada ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinde ve bölgenin yatırım 

olanaklarının tanıtım faaliyetlerinde sosyal medya araçlarını aktif bir Ģekilde kullanmaktadır. Bu kapsamda 

Ajans tarafından yönetilen sosyal medya hesapları Ģu Ģekildedir: 

Sosyal Medya Türü Hesap Adı/Bağlantısı 

Facebook https://www.facebook.com/GMKAjansi/ 

Twitter https://twitter.com/gmkajansi 

Instagram https://www.instagram.com/guzel_marmara/ 

LinkedIn https://www.linkedin.com/company/south-marmara-development-agency 

  

https://www.gmka.gov.tr/
http://www.investinbalikesir.com/
http://www.investincanakkale.com/
https://www.facebook.com/GMKAjansi/
https://twitter.com/gmkajansi
https://www.instagram.com/guzel_marmara/
https://www.linkedin.com/company/south-marmara-development-agency
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II- AMAÇ VE HEDEFLER 

A) Ajansın Amaç ve Hedefleri 

Ajansın amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek, kaynakların 

yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve 

programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliĢmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi geliĢmiĢlik farklarını azaltmaktır. 

B) Temel Politikalar ve Öncelikler 

Ajans tarafından Bölge Planı, stratejik plan, bölgesel programlar ve bunlara uyumlu olarak geliĢtirilen destek 

mekanizmaları yoluyla Bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi, yatırımların artırılması ve Bölgesel iĢbirliği ve 

koordinasyonun geliĢtirilmesi hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak 2014-2023 Bölge Planı‟nda; 

 Kaliteli Sosyal YaĢam ve Nitelikli Ġnsan 

 YaĢanabilir Çevre ve Mekân 

 Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler 

Ģeklinde 3 temel geliĢme ekseni belirlenmiĢtir. Her bir geliĢme ekseni altında yer alan öncelikler kapsamında 

Ajans bu önceliklere yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesini temel politika olarak benimsemiĢtir. 

C) Diğer Hususlar 

1) Sonuç Odaklı Programlar (2018-2019) 

Arge ve Yenilikçilik Sonuç Odaklı Programı 

TR22 Güney Marmara Bölgesi Ġmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planında “Ar-Ge, yenilikçilik ve giriĢimcilik 

ekosistemi” stratejik geliĢme ekseni ve eylem alanlarından biri olarak belirlenmiĢtir. Ayrıca paydaĢların yüzde 

46‟sının tercih ettiği bu eksen bölgenin geleceği için en çok ağırlık verilmesi gereken husus olarak seçilmiĢtir. 

Yine aynı raporda TR22 Bölgesi‟nde kiĢi baĢına düĢen gelirin geliĢimine iliĢkin 3 adet senaryo geliĢtirilmiĢtir. 

Bu senaryolar Ģu Ģekildedir: 

1. Senaryo: Yenilikçilik odağında bölgenin büyüme artıĢının sürdürülebilir hale getirilmesidir. Böyle bir 

senaryoda, bölgedeki kiĢi baĢına gelirin 10 yıldan kısa bir süre içerisinde iki katına çıkabilmesi 

mümkündür. 

2. Senaryo: Bölgenin hâlihazırda taĢıdığı orta gelir tuzağı riskinin gerçekleĢmesidir. Bu durumda bölgenin, 

Türkiye genelinin 10 bin dolar düzeyindeki kiĢi baĢına gelirine ulaĢıp burada yavaĢ bir hızda geliĢmesi 

beklenmektedir. Böyle bir senaryoda ise bölgedeki üretim ve yatırımların seyri sabit bir hızda devam 

edecek; ancak bölge aynı rekabetçilik ve yaĢam kalitesi düzeyinde kalacaktır 

3. Senaryo: Bölgenin ekonomik fonksiyonunu yitirmesidir. Bölgenin doğal kaynaklarına ve konumuna 

bağlı olarak sahip olduğu avantajı kaybetmesi söz konusu olabilir. Bu durumda, bölge ekonomik 

iĢlevini yitirip sabit gelir düzeyinde kalacaktır. 

Bölgenin geleceğine iliĢkin 1. Senaryonun gerçekleĢmesi ve bölgedeki kiĢi baĢına gelirin hızla artması için 

bölgedeki üretim yapısındaki dönüĢümün sağlanması ve katma değerli, teknoloji düzeyi yüksek sektörlerdeki 

üretimin ve eriĢilebilirliğin geliĢtirilmesi gerektiği vurgulanmıĢtır. 

Bu bilgiler hesaba katıldığında TR22 Bölgesinin, Ar-Ge ve yenilikçilik kapasitesinin iyileĢtirilmesine öncelik 

verilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Tüm bu gerekçelerle Ar-Ge ve Yenilikçiliğin GeliĢtirilmesi SOP‟un 

uygulamaya konulmasına karar verilmiĢtir. Ar-Ge ve Yenilikçiliğin GeliĢtirilmesi SOP, TR22 Bölgesi 2014-

2023 Bölge Planına da doğrudan hizmet etmekte olup Planda yer alan “GÜÇLÜ EKONOMĠ VE REKABETÇĠ 
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SEKTÖRLER” geliĢme ekseni ve bu eksen altında yer alan “Ar-Ge, Yenilikçilik ve MarkalaĢmanın 

GeliĢtirilmesi” önceliği ile de iliĢkilidir. 

Turizm Destinasyonlarının GeliĢtirilmesi ve Pazarlanması Sonuç Odaklı Programı 

Bölge tesislerinde geceleme sayılarının tesise geliĢ sayılarına yakın olması, Bölgeye çekilen turistlerin büyük 

çoğunluğunun bir geceden uzun konaklamadığına ve turizm acentelerinin TR22 Bölgesini bir „geçiĢ güzergâhı‟ 

olarak değerlendirdiklerine iĢaret etmektedir. Turizm Destinasyonlarının GeliĢtirilmesi ve Pazarlanması SOP 

kapsamında yapılan çalıĢmalar Bölgede en yüksek potansiyele sahip olduğu değerlendirilen turizm 

destinasyonlarının geliĢtirilerek Bölgeye çekilecek yerli ve yabancı turist ve turizm yatırımı sayısının 

artırılmasına odaklanmıĢtır. 

Bölgenin geneline yaygın olan termal turizm merkezlerinin turistler için daha ilgi çekici destinasyonlar hâline 

getirilmesi ve 2018 Troia Yılı ile birlikte baĢlayıp devam edecek olan kültür turizmi hareketinin sürdürülebilir 

kılınması hedeflenmektedir. 2018 yılında baĢlayan ve sonrasında sürmesi beklenen bu hareketliliğin Bölgemiz 

açısından etkin Ģekilde yönetilmesi ve azami faydanın elde edilmesi amacıyla Turizm Destinasyonlarının 

GeliĢtirilmesi ve Pazarlanması SOP kapsamında Troas Bölgesine özel olarak odaklanılmıĢtır. 

Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi Sonuç Odaklı Programı 

Özel sektörün ihtiyaçlarını karĢılayacak Ģekilde nitelikli personel yetiĢtirilmesi, mesleki eğitime eriĢimde güçlük 

çeken dinamik ve üretken nüfusun da iĢ hayatına katılımının artırılması bölge açısından önem arz etmekte olup 

bu alana müdahale edilmesi gerektiği düĢünülmektedir. 

Tüm bu gerekçelerle Ajansımız tarafından Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi SOP‟un uygulamaya konulmasına 

karar verilmiĢtir. Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi SOP, TR22 Bölgesi 2014-2023 Bölge Planına da doğrudan 

hizmet etmekte olup Planda yer alan “GELĠġME EKSENĠ 1: KALĠTELĠ SOSYAL YAġAM VE NĠTELĠKLĠ 

ĠNSAN” ekseni ve bu eksen altında yer alan “Öncelik 1.1: Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi” önceliği ile 

iliĢkilidir. Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi SOP, Bölge Planında yer alan konu ile ilgili tedbirlerin hayata 

geçmesine katkı sağlar niteliktedir. 

Kurumsal GeliĢim Sonuç Odaklı Programı 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, geçmiĢ yıllarda edindiği tecrübeler doğrultusunda “Sürdürülebilir 

kalkınmasını sağlamıĢ Güney Marmara‟nın bilgi, düĢünce, koordinasyon ve destek noktası olmak” vizyonu 

doğrultusunda çalıĢmalarına devam etmektedir. 

Ajansın amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmek, kaynakların 

yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek suretiyle ulusal kalkınma plânı ve 

programlarda öngörülen ilke ve politikalarla uyumlu olarak bölgesel geliĢmeyi hızlandırmak, sürdürülebilir 

kalkınmayı sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi geliĢmiĢlik farklarını azaltmaktır. 

Faaliyete geçtiğinden bu yana kurumsallaĢma sürecinde önemli adımlar atmıĢ olan Güney Marmara Kalkınma 

Ajansı; Balıkesir ve Çanakkale‟de ekonomik ve sosyal ve çevresel alanlara yönelik faaliyetler gerçekleĢtirmiĢtir. 

Ajansımız tarafından sağlanan mali ve teknik destekler, Bölgenin tanıtımının yapılması, yatırım ortamının 

geliĢtirilerek Bölgeye yatırımcı çekilmesi ve planlama faaliyetleri bölgeye ekonomik, sosyal, kültürel ve 

kurumsal alanda önemli katma değer sağlamıĢtır. Bölgenin geleceğini inĢa etmek üzere, kalkınmanın 

sürdürülebilirliğini ve kaynakların etkin kullanımını hedefleyen Ajans, çalıĢmalarını “Bölgenin bilgi, düĢünce ve 

koordinasyon merkezi olma” yolunda devam ettirmeyi hedeflemektedir. 

Bu hedefe ulaĢmak için Kurumsal GeliĢim Sonuç Odaklı Programının hayata geçirilmesi önem arz etmektedir. 

2017-2021 yılları GMKA Stratejik Planı‟nda da “Güçlü Kurumsal Yapı” Stratejik Amaç olarak belirlenmiĢtir. 

Ajansın bilgiyi etkin kullanan bir yapıya kavuĢturulması, kurumsal kapasitenin geliĢtirilmesinin planlı ve sürekli 

hale getirilmesi, Stratejik Planda amaçlar arasında yer alan “Güçlü Kurumsal Yapı” amacı doğrultusunda, Ajans 

faaliyetlerinde verimlilik ve üretkenliğin artırılması amacıyla fiziki, teknik ve yapısal iyileĢtirmeler yapılması ve 



 

11 

 

ajansın insan kaynakları altyapısının güçlendirilmesi Kurumsal GeliĢim Sonuç Odaklı Programının temel 

hedefidir. 
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III- FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER 

A) Mali Bilgiler 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı‟nın 2019 yılına ait mali tablolarına iliĢkin açıklamalara bu baĢlık altında, 

bütçe uygulama sonuçları (gider ve gelir gerçekleĢmeleri)‟ne ise bu raporun ekinde (EK-1) yer verilmiĢtir. 

2) Temel Malî Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2019 yılı öngörülen bütçesi 23.359.968,94 TL.(+ 42.645.782,99 önceki yıldan 

devreden nakit ve MDP bütçe dıĢı avanslar finansman cetvelinde görülebilir) ; 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 

gerçekleĢen gelirler 20.698.421,52 TL‟dir. Faiz ve diğer faaliyet gelirleri 2.050.000,00 TL olarak öngörülmüĢ ve 

2.768.443,23 TL tahsilat yapılmıĢtır. Öngörülen bütçe aktarımlarının gerçekleĢme oranları yıllık bazda, Merkezi 

yönetim bütçesinden % 104,87 (9.490.557,00 TL.), il özel idarelerinden % 100 (1.121.541,99 TL.), Sanayi ve 

Ticaret odalarından % 93,66 (173.961,90 TL.) ve belediyelerden  % 26,54 (2.455.289,35 TL.)‟  tür. 

31 Aralık 2019 tarihi itibariyle proje ve faaliyet destekleme hizmetleri için 23.820.423,59 TL, personel giderleri 

için 7.469.208,37 TL, mal ve hizmet alımı giderleri için 3.784.496,98 TL kullanılmıĢtır. Ayrıca, Bütçe 

Uygulama Sonuçları Ģeffaflık, saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince Ajansın internet sitesinde 

yayımlanmaktadır. 

3) Malî Denetim Sonuçları 

Ajanslarda iç ve dıĢ denetim yapılır. 

Ġç denetimde; Ajansın faaliyetleri, hesapları, iĢlemleri ve performansı yönetim kurulu baĢkanı veya genel 

sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. Ġç denetim raporları yönetim kuruluna ve kalkınma kuruluna 

sunulur. 

DıĢ denetimde; Ajansın her türlü hesap ve iĢlemleri, yönetim kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve 

gerekli görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuĢ bağımsız denetim 

kuruluĢlarına inceletilir. 

Ajanslar ayrıca SayıĢtay ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı denetimlerine de tabidir. 

2019 yılı içinde Ajansın 2018 yılına ait dıĢ denetimi yaptırılmıĢtır. Denetim sonucu ortaya çıkan bulgular ve 

çözümleri 18.06.2019 tarih ve 2019/4 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda görüĢülmüĢtür. 
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B) Performans Bilgileri 

1) Proje ve Faaliyet Bilgileri (ÇalıĢma Birimleri Bazlı) 

Planlama Programlama Ve Koordinasyon Birimi (PPKB) 

1. Bölge Planı ÇalıĢmaları 

Güney Marmara Bölgesi 2014-2023 Bölge Planı‟nın uluslararası arenada görünürlüğünü artırarak ve tanıtımını 

sağlayarak yurtdıĢındaki iĢbirliği yapılması muhtemel kurum / kuruluĢların Bölge‟nin amaçları ve gelecek 

planlamaları hakkında detaylı bilgiye sahip olmaları ve iĢbirliği alanlarının daha net Ģekilde belirlenmesine katkı 

sağlayabilmek adına 2014-2023 Güney Marmara Bölge Planı Türkçe ve Ġngilizce dillerinde Ajans internet 

sitemizde yayınlanmaktadır. 

Ayrıca 2018 yılı içinde Bölge Planının mekânsal geliĢme Ģeması, vizyon, geliĢme ekseni, öncelik ve tedbirler 

bölümlerinin güncellenmesi için çalıĢmalara baĢlanmıĢtır. Bu kapsamda teknik Ģartname hazırlanmıĢ ve 2019 yılı 

Ocak ayında yüklenici firma ile sözleĢme imzalanmıĢtır. Ayrıca, yüklenici firmadan gelen temsilciler ile görüĢ 

alıĢveriĢinde bulunulmuĢ; ajanstan bir uzmanın da bulunduğu bir ekip ile saha ziyaretlerine gidilmiĢtir. Yapılan 

görüĢmeler ve ziyaretler sonrasında yüklenici firma tarafından nihai rapor teslim edilmiĢtir.   

2. AraĢtırma, Strateji ve Planlama ÇalıĢmaları 

Ajansımız, Güney Marmara 2014-2023 Bölge Planı içerisinde yer alan geliĢme eksenleri, öncelik ve tedbirler 

çerçevesinde Bölge kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda araĢtırma, strateji ve 

planlama çalıĢmaları yürütmektedir.  

Bu kapsamda yürütülen çalıĢmalar aĢağıdaki gibidir. 

22 BaĢlıkta TR22 Ġstatistiklerle Güney Marmara 

Bölgenin kalkınmaya iliĢkin göstergelerinin derlenerek kolay eriĢilebilir hale getirilmesi için Bölge geneline ait, 

kurumların resmi internet siteleri üzerinden alınan veriler derlenerek oluĢturulan rapor güncellenerek Ajans 

resmi internet sitesinde yayımlanmaya devam etmektedir.  

Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı 

TR22 Bölgesindeki Ar-Ge ve Yenilikçilik potansiyelinin ortaya konulması için Bölgedeki mevcut durumun 

derinlemesine analizi, ulaĢılması amaçlanan hedeflerin katılımcı bir yöntemle paydaĢlarla birlikte belirlenip bu 

hedeflere nasıl ulaĢılacağı konusunda yol gösteren stratejilerin ortaya konulması amacıyla Güney Marmara 

Bölgesi Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı hazırlıkları yürütülmüĢtür. ÇalıĢma kapsamda 281 paydaĢın 

katılımıyla vizyon çalıĢtayları, 76 firma talep anketi, 82 kurum arz anketi, 22 derinlemesine mülakat, 6‟sı Ģehir 

merkezlerinde, 4‟ü ise Bandırma, Edremit, Ezine ve Biga ilçelerinde 112 kiĢinin katılımıyla 10 odak grup 

toplantısı ve 2 strateji çalıĢtayı gerçekleĢtirilmiĢ olup analiz ve strateji çalıĢmaları tamamlanmıĢtır. Nihai hale 

getirilen rapor web sitesinde yayınlanmıĢ ve paydaĢların eriĢimine sunulmuĢtur.  

Mesleki Eğitim Analizi ve Eylem Planı 

2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde olmak üzere Bölgenin mesleki eğitim alanındaki mevcut durumunu ve 

geleceğe yönelik atılacak adımları belirlemek üzere “Mesleki Eğitim Analizi ve Strateji Belgesi” 

hazırlanmıştır.  

Çalışma kapsamında Balıkesir ve Çanakkale’de Bölgenin öne çıkan sektörlerine eleman yetiştiren 

bölümler seçilerek İl Milli Eğitim Müdürlüklerinden izinler alınmış ve anket uygulaması yapılmıştır. 

Böylece analiz çalışması kapsamında toplamda 731 öğrenci ve 50 adet meslek öğretmenine anket 

uygulanmıştır. Anketler öğrenci, eğitmen ve şirketlere uygulanmıştır. Öğrencilere mesleki eğitime 

yönelme amacı, seçilen bölümler ve bu seçimin sebepleri ile muhtemel sonuçları ve geleceğe ilişkin 

planlarına yönelik sorular sorulurken eğitmenlere mesleki eğitimden tatmin düzeyi ve mesleki eğitime 

ilişkin görüşlerine yönelik sorular sorulmuştur. Şirketlerle yapılan görüşmelerde de mesleki eğitimden 
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memnuniyet düzeyi, eleman açıkları, staj ve becerilere yönelik sorular sorulmuştur. Anket sonuçları analiz 

edilerek Mesleki Eğitim Kurumları müdürleri ve İl Milli Eğitim Müdürlükleri ile istişare edilerek Eğitim 

Vizyon Belgesi kapsamında çeşitli eylemler geliştirilmiştir. 

Balıkesir ve Çanakkale Turizm Stratejisi ve Eylem Planı 

Balıkesir ve Çanakkale illeri ve iki ilin bir araya gelmesiyle ortaya çıkan TR22 Güney Marmara Bölgesinde çok 

önemli turizm değerleri ve destinasyonları mevcuttur. Bu turizm ürünlerinin bölge turizminde daha etkin 

kullanılması için güncel bir envanter çalıĢması yapılması, ardından turizm paydaĢlarının ve sektörün de 

görüĢlerine baĢvurulması ve sonuçta bir yol haritası çıkarılmasına karar verilmiĢtir. Bu doğrultuda ajansımız 

Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversiteleri ile bir protokol yapmıĢ ve ortak bir çalıĢma içerisine 

girmiĢtir. Bu çalıĢma neticesinde hazırlanan Balıkesir Turizm Envanteri ve Strateji ÇalıĢması ile Çanakkale 

Turizm Envanteri ve Strateji ÇalıĢması nihai hale getirilerek web sitesinde yayınlanmıĢ ve paydaĢların eriĢimine 

sunulmuĢtur.  

PaydaĢ Anketi 

Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluĢan TR22 Güney Marmara Bölgesinin geleceğe yönelik vizyonunu çizmek 

ve bölgenin topyekün kalkınmasında atılması gereken adımları belirlemek için Bölge‟deki paydaĢlara yönelik 

paydaĢ anketi hazırlanmıĢ ve resmi internet sitesinde yayınlanmıĢtır. 

3. Diğer Kurumlarla ĠĢbirliği ve Koordinasyon ÇalıĢmaları 

Bölgemizde iĢbirliği ve koordinasyon çalıĢmaları kapsamında gerçekleĢtirilen faaliyetler aĢağıda gösterilmiĢtir. 

Ġl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Değerlendirme Toplantıları 

Bölgedeki yatırımların ve sosyo-ekonomik geliĢmelerin yerel ve bölgesel kalkınma perspektifiyle 

değerlendirildiği, bunlara iliĢkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesinde 

kurumlar arası iĢbirliği ve koordinasyonun sağlandığı Ġl Planlama ve Koordinasyon Kurulu Toplantılarına 

katılım sağlanmıĢtır. 

Ġl Ġstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu Toplantıları 

ĠġKUR sekretaryasında kurulan, 3 ayda bir Balıkesir ve Çanakkale‟de gerçekleĢtirilen Ġl Ġstihdam ve Mesleki 

Eğitim Kurulu Toplantılarına ve Çanakkale ĠġKUR tarafından her ay gerçekleĢtirilen Ġl Ġstihdam ve Mesleki 

Eğitim Yürütme Kurulu Toplantılarına katılım sağlanmıĢtır. 

Bağımlılıkla Mücadele Ġl Koordinasyon Kurulu Toplantıları 

Ġllerde bağımlılıkla mücadele tüm kurumların iĢbirliği ile hareket etmesini gerektiren ve hata kaldırmayan kritik 

bir alandır. Ajansımız da Bağımlılıkla Mücadele Ġl Koordinasyon Kurulu Toplantına davet edilmekte ve katılım 

sağlamaktadır. 

Balıkesir Ġl Otizm Eylem Planı Ġzleme ve Değerlendirme Kurulu Toplantıları 

Balıkesir Ġl Otizm Eylem Planı Ġzleme ve Değerlendirme Kurulu‟na da Ajansımız davet edilmiĢ olup 

değerlendirme toplantılarına katılım sağlamakta ve katkı sunmaktadır.  

YerleĢim Merkezlerinin Kademelenmesi ÇalıĢması 

Türkiye‟de yerleĢim yerleri arasındaki sosyo-ekonomik iliĢki yapısının ve iĢleyiĢinin belirlenmesi adına yapılan 

YerleĢim Merkezlerinin Kademelenmesi AraĢtırması kapsamında köylerde, kırsal mahallelerde ve ilçelerde 

ulaĢım terminallerinde anket yolu ile analiz çalıĢmaları yapılmıĢtır. Kademelenmesi ÇalıĢmalarına 09 Eylül 2019 

tarihinde resmi kurumlarla yazıĢmaların yapılması ile baĢlanmıĢtır. Anket uygulamaları saha çalıĢmalarına ise 23 

Eylül 2019 tarihinde TR22 Bölgesi illerine (Balıkesir – Çanakkale) bağlı ilçelerde eĢ zamanlı olarak 6 anketör ve 

3 Ajans uzmanının katılımı ile baĢlanmıĢtır.  
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Saha çalıĢması kapsamında toplamda 1565 anket tamamlanmıĢtır.  

4. ÇalıĢma Programı ve Bütçe ÇalıĢmaları 

Ajansımız tarafından her yıl çalıĢma programı ve bütçe; her üç ayda bir ise harcama programı hazırlanmaktadır. 

Bu kapsamda 2019 yılında yapılan çalıĢmalar aĢağıda belirtilmiĢtir. 

 2019 ÇalıĢma Programı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 09.01.2019 tarihinde onaylanmıĢtır. 

Ardından 06.02.2019 tarihinde 2019 yılı bütçesi Yönetim Kurulunda onaylanıp kesinleĢtirilmiĢtir. 

 Ajans 2018 yılı bütçe gerçekleĢmeleri değerlendirilmiĢ ve rapor haline getirilerek Yönetim Kurulu‟na 

sunulmuĢtur. 

 Mevzuat gereği 2019 yılı Harcama Programları üçer aylık dönemler halinde hazırlanmıĢ ve 

Bakanlığı‟na raporlanmıĢtır. 

2020 Yılı ÇalıĢma Programı ve Bütçe ile ilgili çalıĢmalar devam etmektedir.  

5. Faaliyet Raporu Hazırlıkları 

Ajans birimlerinin her hafta yaptıkları faaliyetlerin bulut sisteminde düzenli olarak tutulması sağlanmaktadır. 

Birimler tarafından yapılan faaliyetler daha sonra birimler ve Ajans faaliyet raporlarının düzenlenmesi için 

kullanılmaktadır.  

Her yıl 1 Ocak –  31 Haziran tarihlerini kapsayan ilgili yıl “6 Aylık Ara Birimler Faaliyet Raporu” ve “6 Aylık 

Ajans Faaliyet Raporu” çalıĢmalarına tamamlanmıĢtır. Yine her yıl 1 Ocak –  31 Aralık tarihlerini kapsayan ilgili 

yıl “Ajans Faaliyet Raporu” ve “ Birimler Faaliyet Raporu” çalıĢmalarına ise baĢlanmıĢ olup tamamlanması 

akabinde Yönetim Kurulu ve Bakanlıklar ile paylaĢılarak Ajans internet sitesinde yayınlanacaktır.  

6. Katılım Sağlanan/Düzenlenen Organizasyonlar, Etkinlikler, Eğitimler 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın il düzeyindeki taĢra teĢkilatı, bağlı, ilgili ve iliĢki kuruluĢlar toplantıları 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟nın il düzeyindeki taĢra teĢkilatı, bağlı, ilgili ve iliĢki kuruluĢlarından olan Sanayi 

ve Teknoloji Ġl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, KOSGEB Ġl Müdürlükleri, TSE ve Bölgede yer alan OSB 

Müdürlüklerinin yerel düzeyde de koordineli bir Ģekilde ve iĢbirliği halinde hareket etmeleri önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda, adı geçen kurum ve kuruluĢların üç ayda bir kez en üst amirlerin veya uygun düzeyde 

yöneticilerin katılımı ile toplanması planlanmıĢtır. 2019 yılında dört defa gerçekleĢtirilen bu toplantıda, 

kurumların faaliyetleri hakkında genel bilgi, güncel geliĢmeler ve kurumlar arası iĢbirliği modelleri üzerinde 

konuĢulmuĢtur. Toplantılar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına ayrıca raporlanmıĢtır.  

Türkiye Mekansal Strateji Planı (TMSP) 1.Üst Düzey Yönlendirme Toplantısı 

Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından Türkiye Mekânsal Strateji Planı (TMSP)'nın hazırlık çalıĢmaları 

kapsamında vizyon ve öncelikler ile mekânsal geliĢme senaryolarına iliĢkin paydaĢ görüĢleri ve önerilerinin 

alınması amacıyla 13-14 Kasım 2019 tarihleri arasında Ankara-Kızılcahamam‟da teknik düzeyde düzenlenen 

toplantıya katılım sağlanmıĢtır. Toplantı sonrasında paydaĢ görüĢlerinin talep edildiği taslak plana Ajansımız 

tarafından görüĢ verilmiĢtir. 

Mesleki Eğitim Teması kapsamında düzenlenen Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 

Balıkesir ilinde 100 adet, Çanakkale ilinde 350 adet son sınıftaki öğrenciye etkili sunum tekniklerine iliĢkin bir 

eğitim verilmiĢtir. Eğitim kapsamında çoğunlukla son sınıfta okuyan öğrenciler seçilmesinin nedeni eğitim 

kapsamında mülakat teknikleri, öz geçmiĢ hazırlama gibi konuların özellikle üstünde durulmak istenmesidir. 

Mezun durumdaki öğrencilerin iĢ hayatında karıĢılacakları muhtemel sorunların önüne geçmek ve bir adım öne 

çıkmalarını sağlamak adına düzenlenmiĢtir. 
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7. DıĢ Finansman Kaynaklı Programlar 

Erasmus+ Programı Kapsamında GerçekleĢtirilen Faaliyetler 

Ulusal Ajans Erasmus+ Programı‟na yönelik baĢvuru hazırlıkları kapsamında programlar hakkında araĢtırmalar 

yapılmıĢ, bilgi notu ve Ajans personeline  yönelik bilgilendirme sunumu hazırlanması için çalıĢılmıĢtır. 

Erasmus+ yetiĢkin eğitimine ve mesleki eğitime yönelik programlar hakkında bilgi almak üzere ilgili birimler 

görüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. Ajansımız için yazılması planlanan Erasmus+ proje konusu hakkında fikir alıĢveriĢi 

konulu toplantıda Erasmus+ tanıtım sunumu gerçekleĢtirilmiĢ, yazılması planlanan proje konusu için fikirler 

üzerinden görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Erasmus+ projesi yazılması iĢi kapsamında KOBĠ‟lerin 

kurumsallaĢmasının desteklenebilmesi adına gerçekleĢtirilecek  Erasmus+ projesi altyapısı için kaynak 

araĢtırması ve taraması yapılmıĢ ortak arama platformları taranarak konuyla ilgili bağlantılar araĢtırılmıĢtır. 

Erasmus+ 2019 Yılı YetiĢkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim KA2 Ġyi Uygulamaların GeliĢtirilmesi baĢlığı altındaki 

Stratejik Ortaklıklar Proje BaĢvuru Formu Doldurma Eğitimlerine katılım sağlanmıĢtır.  

2019 yılının ikinci yarıyılında Bölge‟deki meslek liselerinden gelen katılımcılara Erasmus+ Mesleki Eğitime 

Yönelik Programlar hakkında eğitim verilmiĢtir. 

Proje Uygulama ve GeliĢtirme Birimi (PGUB) 

1. AraĢtırma, Strateji ve Fizibilite ÇalıĢmaları 

Kurum olarak yenilenebilir enerji alanında gerçekleĢtirdiğimiz bir çok faaliyete 2019 yılı içerisinde bir yenisi 

daha eklenmiĢ; uzun süreçler sonunda geleceğin enerji kaynağı olarak görülen hidrojen teknolojileri ile alakalı 

hem ulusal hem de bölgesel ölçekte öneriler barındıran tavsiye niteliğinde bir belge oluĢturulmuĢtur. Süreçte bir 

çok kaynak kullanılarak global ve ulusal ölçekte mevcut durum analizleri ortaya koyulmuĢ ve hidrojen ile ilgili 

en son geliĢmeler derlenmiĢtir. Kaydedilen aĢama hidrojen ekonomisi konusunun dünya gündemine girmesini 

sağlayan Miami Üniversitesi Temiz Enerji Merkezi Müdürü Prof. Dr. T. Nejat Veziroğlu ile tartıĢılmıĢ ve 

yenilenebilir enerji kaynağı hidrojen alanında Türkiye ve Dünyadaki geliĢmeleri konu alan bir görüĢme 

gerçekleĢtirilmiĢtir. GeçmiĢ dönemlerde bölgemizde bulunan Gökçeada‟da bu alanda gerçekleĢtirilen çalıĢmanın 

sonuçları ve akıbeti araĢtırılmıĢtır. Sonuç olarak derlenen tüm bilgiler bir yazıda toplanmıĢ ve enerji sektörünü 

konu alan ulusal bir dergide yayınlanmıĢtır. Ardından yıl içerisinde geliĢtirilen veriler ve bilgiler; “modern 

yenilenebilir enerji kaynakları” tanımı, 1990‟lardan bu zamana kadar modern yenilenebilir enerji kaynaklarında 

yapılan yatırımlarda dünyanın geldiği nokta, fosil yakıtları denklem dıĢına itebilmek için önemli bir araç olarak 

görülen modern yenilenebilir enerji kaynaklarının yeterlilik düzeyi, hidrojen teknolojilerine geçiĢin gerekliliği, 

Türkiye de Dünya‟da hidrojen enerji teknolojileri ile ilgili yaĢanan geliĢmeler, Türkiye olarak bu zamana kadar 

neler yapıldı ve önümüzdeki süreçte neler yapılmalı gibi alt baĢlıkları da barındıracak Ģekilde bir makale haline 

getirilmiĢ ve bildiri olarak Malatya Turgut Özel Üniversitesi‟nde düzenlenen “5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma 

Konferansı‟nda” ve “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi‟nde düzenlenen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve 

Üniversitelerin Rolü Sempozyumu‟nda” “Kalkınma-Enerji-Çevre Denkleminde Hidrojenin Yeri ve Türkiye için 

Gerekliliği” baĢlığıyla sunulmuĢtur. 

 

2. Diğer Kurumlarla ĠĢbirliği ve Koordinasyon ÇalıĢmaları 

Enerji Alanındaki ĠĢbirlikleri 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı arasında imzalanan iki ülkenin 

enerji alanında iĢbirliği anlaĢması kapsamında, Bölgemizin potansiyelinin değerlendirilebilmesi adına 14 Mart 

2019 tarihinde Bölgemize teknik gezi düzenlenmiĢtir. 15 Mart 2019 tarihinde ise Balıkesir Üniversitesi‟nde 

Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği ile iĢ birliği içerisinde kurulması planlanan Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezi 

hakkında; Üniversite ve Ajans yetkililerinin katılımlarıyla bir toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Söz konusu toplantıda, 



 

17 

 

kurulacak eğitim merkezine Genel Müdürlük ve Alman Enerji Ajansı tarafından yapılması muhtemel katkılar 

hakkında görüĢülmüĢtür. 

“Yarını ĠnĢa Et” Projesi Kapsamında GerçekleĢtirilen Faaliyetler 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA), Çanakkale Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Ġl Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji GeliĢtirme Vakfı (TTGV) iĢbirliğinde hayata geçirilen “Yarını ĠnĢa Et” projesi 

kapsamında uygulamalı elektronik ve programlama eğitim almıĢ olan her öğretmen gönüllü öğrencilerden oluĢan 

takımları ile Sağlık, Çevre ve Enerji, Akıllı ġehirler konularında projeler üretmiĢlerdir. Öğretmenler tarafından 

öğrencilerine mentörlük yapılarak, çalıĢabilir prototip hazırlamak üzere çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ ve 

oluĢturulan prototipler Ajans personellerinden oluĢan bağımsız jüri tarafından değerlendirilmiĢtir.  

Öğrenci ekipleri tarafından hazırlanan projelerin sergilendiği ve baĢarılı projelerin açıklandığı ödül töreni 

Çanakkale‟de 14 ġubat 2019 tarihinde Çanakkale Kepez Uygulama Oteli‟nde, Balıkesir‟de ise 18 Haziran 2019 

tarihinde Balıkesir Öğretmenevinde gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Her iki ilde de Vali Yardımcısı ve protokol üyelerinin katılımlarıyla gerçekleĢtirilen ödül töreninde, projelerin 

sergilendiği standların ziyaretinin ardından açılıĢ konuĢmalarının ardından ekiplere madalya ve katılım 

sertifikalarının takdimi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ġlk üçe giren ekipler, 40 saatlik ileri seviye Arduino eğitimi ve 

Arduino Eğitim Seti ile ödüllendirilecektir.  

Yarını ĠnĢa Et Projesi kapsamında dereceye giren ekipler için gerçekleĢtirilecek Arduino eğitimi için firmalarla 

görüĢülmüĢ, satınalma iĢlemlerinin baĢlatılması için gerekli satınalma evrakları oluĢturulmuĢ ve görüĢmeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kalkınma Ajansları EĢleĢtirme Programı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, çeĢitli tema ve sektörlerde çalıĢmaları bulunan Ajansların birbirleriyle 

eĢleĢtirilmesi suretiyle Ajanslar arasında tecrübe paylaĢımının gerçekleĢtirilmesini ve iyi uygulamaların 

yaygınlaĢtırılmasını amaçlamıĢtır. “Ar-Ge ve Yenilikçilik ile Enerji” temasında 20.09.2019 tarihinde Ġzmir‟de 

bir araya gelen Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Ġzmir Kalkınma Ajansı baĢlangıç toplantılarını 

gerçekleĢtirmiĢlerdir. Bu toplantı ajans çalıĢanlarının tanıĢmasına ve iki ajans arasında yapılacak çalıĢmaların 

belirlenmesine yönelik planlanmıĢtır. Ajanslar karĢılıklı olarak kurumlarının ana faaliyetlerini, eĢleĢtirme tema 

ve konularındaki faaliyet ve deneyimlerini aktardıkları sunumlar gerçekleĢtirmiĢlerdir. Ġki kurum tarafından 

karĢılıklı olarak; bölgelerde ve faaliyetlerde yaĢanan sorunlar, deneyimlenen çözümler; eĢleĢtirme alanları 

dahilinde yapılabilecek iĢbirlikleri, uygulamalarda iyileĢtirilebilecek alanlar, bundan sonraki ortak çalıĢma 

biçimi ve takviminin belirlenmesi görüĢülmüĢtür. Her iki Ajansın birlikte çalıĢabilecekleri, tamamlayıcı etkiye 

sahip alanlar olduğu görülmüĢtür. Bu alanlara yönelik olarak eĢleĢtirme çalıĢmalarının çerçevesinin; konu, 

zaman ve paydaĢların daha net belirlendiği alt projeler Ģeklinde yürütülmesinin daha etkin olacağı düĢünülmüĢtür. 

Özellikle yenilenebilir enerji alanında karĢılıklı olarak iki bölgenin de istifade edeceği ve etkisini artırmasına 

neden olacak paydaĢlar ve altyapılar olduğu tespit edilmiĢtir. Bu eĢleĢtirme faaliyeti ile birlikte Kalkınma 

Ajansları 2020 Teması ve alt baĢlıkları ile ilgili de ortak çalıĢmaların yapılabileceği öngörülmüĢtür. Toplantı 

sonunda eĢleĢtirme programı çerçevesinde yapılacak iĢbirliği önerileri oluĢturulmuĢtur. Bir sonraki toplantı 2020 

yılının ilk yarısında Balıkesir‟de gerçekleĢtirilecektir. 

Termal Turizm Alanında EĢleĢtirilen Kalkınma Ajansları ile 26 Eylül 2019 tarihinde Edremit‟te iĢbirliği 

toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen toplantıya GEKA, Zafer, BEBKA ve Ajansımızdan uzmanlar 

katılım sağlamıĢ olup toplantıda Termal Turizm kapsamında tecrübe paylaĢımı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

3. Proje GeliĢtirme ve DıĢ Finansman Kaynaklarının Bölgeye Çekilmesi 

Ajansımızın proje finansman, dıĢ kaynakların çekilmesi kapsamında tamamlanan ve devam eden projelerine 

aĢağıda açıklanmıĢtır. 



 

18 

 

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyon Programı 

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 

tarafından yürütülmekte olan Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Sektörel Operasyonel Programı‟na Güney 

Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak baĢvurusu yapılan “Yenilenebilir Gençlik Enerjisi” 

Operasyonu desteklenmeye hak kazanmıĢtır. Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitelerinin ortak olarak 

yer aldığı Operasyon programı kapsamında mühendislik fakültesi ve meslek yüksekokullarının ilgili 

bölümlerinden mezun katılımcıların yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri için gerekli 

niteliklerin kazandırılması ve iĢsiz gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki firma ve kurumlarda istihdamının 

artırılması amaçlanmaktadır. Operasyonel AnlaĢma Paketi” 5 Ekim 2018 tarihinde imzalanmıĢ ve 1 Kasım 2018 

tarihinde Ankara‟da Operasyon programının baĢlangıç toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Operasyon kapsamında usulsüzlüğün bulunmadığına dair rapor Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire BaĢkanlığına iletilmiĢtir. Operasyon ortağı olan Balıkesir ve Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitelerinin Proje ekipleri ile 7 ġubat 2019 tarihinde Çanakkale‟de Operasyon Koordinasyon 

toplantısı gerçekleĢtirilmiĢ ve Operasyonun son durumu değerlendirilmiĢtir. Operasyon kapsamında 

gerçekleĢtirilecek mal alım ihalesi teknik Ģartnamesi ve eklerine iliĢkin sorular Bakanlık uzmanlarınca tarafımıza 

ulaĢtırılmıĢ ve sorular incelenerek teknik danıĢmana ve Üniversitelerde ilgili öğretim görevlilerine gönderilmiĢ 

ve gelen cevaplar konsolide edilerek Bakanlık uzmanlarına iletilmiĢtir. 18 ġubat 2019 tarihinde Ajansımızda bir 

toplantı gerçekleĢtirilerek mal alım ihalesine katılacak değerlendiriciler ve Üniversitelerden ilgili öğretim üyeleri 

ile teknik Ģartname ve ekleri ve diğer ihale dokümanları incelenmiĢtir.  

Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire BaĢkanlığında 10 Nisan 

2019 tarihinde gerçekleĢtirilen 3. Yönetim Toplantısına katılım sağlanmıĢtır. Söz konusu toplantı kapsamında 

AB Türkiye Delegasyonu ve Bakanlık uzmanları tarafından sunulan düzenleme ve düzeltme önerileri üzerine 

görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. Operasyonun mal alım ihalesi kapsamında gelen teklifleri değerlendirme süreci 

18 Mart 2019 tarihinde baĢlamıĢ ve 17 Mayıs 2019 tarihinde sona ermiĢ olup mal alım ihalesine tekrar 

çıkılmasına karar verilmiĢtir. Bu kapsamda Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu Mal Alım Ġhalesine ait 

teknik Ģartnamenin güncelleme çalıĢmalarına baĢlanmıĢtır. 2020 yılının ilk yarısında tekrarı yapılacak olan mal 

alım ihalesinin duyurusu yayınlanacaktır. Hizmet Ġhalesi Teknik ġartnamesi AB Türkiye Delegasyonu tarafından 

21 Haziran tarihinde onaylanmıĢtır. Operasyon kapsamında gerçekleĢtirilen hizmet alım ihalesi için önerilen 

değerlendiricilerin CV‟leri ve Kontrol Listesi resmi yazı ile Aile ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa 

Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi BaĢkanlığına gönderilmiĢtir. Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 

Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire BaĢkanlığında 02 Aralık 2019 tarihinde baĢlayan değerlendirme süreci 

halen devam etmektedir. 

Operasyon kapsamında imzalanan operasyonel anlaĢma gereği, 5 Ekim 2018 - 5 Nisan 2019 tarihlerini içeren 

Ġzleme Defteri ve Risk Tablosu oluĢturularak resmi yazı ile SözleĢme yöneticisine iletilmiĢtir. 24 Haziran 2019 

tarihinde Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Daire BaĢkanlığında 

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyonu 4. Yönetim Toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönemi Bilgilendirme Toplantısı 

14 Nisan 2019 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uzmanları tarafından Rekabetçi Sektörler Programı 2. 

Döneminin son bilgilendirme toplantısı Ġzmir‟de düzenlenmiĢ ve gerçekleĢtirilen toplantıya katılım sağlanmıĢtır. 

Toplantıya ayrıca Balıkesir‟den Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi ve Bandırma Onyedi 

Eylül Üniversitesinden yetkililer de katılım sağlamıĢtır. Toplantıda öncelikle Rekabetçi Sektörler Programının 

sunumu yapılmıĢ ve sonrasında soru cevap kısmına geçilmiĢtir. Rekabetçi Sektörler Programı 2. Dönemi 

kapsamında Yaratıcı Endüstriler ve Ar-Ge olmak üzere 2 baĢlıkta proje teklif çağrısına çıkılmıĢtır. 

Balıkesir Üniversitesi (BAUN) Kompozit AraĢtırma Merkezi, BAUN Yenilenebilir Enerji AraĢtırma Merkezi, 

Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi, ÇOMÜ Ezine MYO, ÇOMÜ Teknopark, ÇOMÜ ĠletiĢim Fakültesi, BANÜ 
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Akıllı UlaĢtırma Sistemleri AraĢtırma Merkezi program hakkında bilgilendirilmiĢ, proje ekipleri oluĢturulup 

kendilerine teknik destek sağlanmıĢtır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi (BANÜ) “Akıllı UlaĢtırma 

Sistemleri Ġnovasyon Merkezi” projesi ile Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) ise “DIGITEAM 

Dijital Görüntü ĠĢleme Tasarım Eğitim ve AraĢtırma Merkezi” projesi ile programa baĢvuruda bulunmuĢ 

Ajansımız bu projelerde ortak olarak yer almıĢtır. BaĢvurular değerlendirme aĢamasındadır. 

Erasmus+ Programı Kapsamında GerçekleĢtirilen Faaliyetler 

Erasmus+ programına baĢvuru yapabilmek üzere programlar hakkında detaylı araĢtırmalar yapılmıĢ, TURNA 

sistemi ECAS sistemi kayıtları gerçekleĢtirilmiĢtir. Erasmus+ programı baĢvuru hazırlıkları kapsamında 

Programlar hakkında detayı araĢtırmalar yapılmıĢ, bilgi notu ve Ajans personeline  yönelik bilgilendirme 

sunumu hazırlanması için çalıĢılmıĢtır. Ulusal Ajans YetiĢkin Eğitim Programı hakkında bilgi almak üzere ilgili 

birimler görüĢme gerçekleĢtirilmiĢ ve Erasmus+ baĢvurusu için turna sistemi ve ECAS (European Commission 

Authentication Service) kaydı yapılmıĢtır. Ajansımız için yazılması planlanan Erasmus+ proje konusu hakkında 

fikir alıĢveriĢi konulu toplantıda Erasmus+ tanıtım sunumu gerçekleĢtirilmiĢ, yazılması planlanan proje konusu 

için fikirler üzerinden görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢ ve proje konusu belirlenmiĢtir. Erasmus+ projesi yazılması 

iĢi kapsamında KOBĠ‟lerin kurumsallaĢmasının desteklenebilmesi adına gerçekleĢtirilecek  Erasmus+ projesi 

altyapısı için kaynak araĢtırması ve taraması yapılmıĢ ortak arama platformları taranarak konuyla ilgili 

bağlantılar araĢtırılmıĢtır. Erasmus+ 2019 Yılı YetiĢkin Eğitimi ve Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Proje 

BaĢvuru Formu Doldurma Eğitimlerine katılım sağlanmıĢtır. Ulusal Ajansta yapılan görüĢmeler sonucu 

Kalkınma Ajanslarının uygun baĢvuru sahibi olmadığı öğrenildiği için proje baĢvurusu yapılmamıĢtır. 

Sosyal GeliĢmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 

Bölgede yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleĢmeden kaynaklanan sosyal sorunları 

gidermek, değiĢen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karĢılık vermek, toplumun dezavantajlı 

kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, 

sosyal içermeyi, sosyal giriĢimciliği ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını 

yaygınlaĢtırmak amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 

Yılı Sosyal GeliĢmeyi Destekleme Programı Eylül ayı itibariyle ilan edilmiĢtir. Bu kapsamında Bakanlığa 

iletilen proje tekliflerinin değerlendirme süreci tamamlanmıĢ, Ajansımız tarafından teklif edilen 9 projeden 2 

tanesi desteklenmeye hak kazanmıĢtır. Bu projeler; yaklaĢık 3.5 milyon TL‟lik bütçesiye Balıkesir BüyükĢehir 

Belediyesi‟nin “Kadınları Tarımla Tarımı Suyla Kalkındıralım” Projesi ve yaklaĢık 2 milyon TL‟lik bütçesiyle 

Çanakkale Ġl Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü‟nün “Mevsimlik Tarım ĠĢçilerinin Konaklama ve Sosyal 

Hayatlarının ĠyileĢtirilmesi” Projesidir. Desteklenmeye hak kazanan projeler için gerekli düzenlemelerin 

yapılmasının ardından sözleĢmeler imzalanacak proje uygulama dönemi baĢlayacaktır. 

4. Güdümlü Proje ÇalıĢmaları 

Ajansımız destek programları çerçeve hazırlığı kapsamında Güdümlü Proje Desteğine yönelik çalıĢmalar 

gerçekleĢtirmiĢtir. 

BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi 

Mesleki eğitim kalitesinin artırılarak meslek liselerinin tercih edilebilirliğinin sağlanması ile iĢ gücü arzının 

iĢgücü talebi doğrultusunda geliĢtirilerek nitelikli personel ihtiyacının karĢılanması amacı doğrultusunda 

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü tarafından sunulan “BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi 

Güdümlü Projesi” Güney Marmara Kalkınma Ajansı‟nın Güdümlü Proje Desteği ile hayata geçirilecek, Organize 

Sanayi Bölgesi‟nin uhdesinde Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi kurulacaktır.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının talebi üzerine Balıkesir OSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Güdümlü 

Projesi Fizibilite Raporunun güncellenmesi çalıĢmalarına Mart ayında baĢlanmıĢtır. Revizyon çalıĢmaları Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığının görüĢleri doğrultusunda BALSOB tarafından yürütülmüĢtür. Ajansımız revizyon 
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çalıĢmalarının koordinasyonunu sağlamıĢ ve güdümlü proje onay sürecini yürütmüĢtür. Nihai olarak Bakanlık 

tarafından proje onayı gerçekleĢtirilmiĢ ve uygulama safhasına geçilmiĢtir. 

Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Projesi 

Gıda ürünlerinde kalitenin ve gıda güvenliğinin artırılması, Ar-Ge ve yenilikçilik faaliyetleri ile yöresel 

ürünlerden ulusal, bölgesel ve uluslararası markalar yaratılmasına yönelik stratejiler üretilmesi ve bu faaliyetlerin 

de katkısıyla Bölge ihracatının artırılması hedefiyle Gıda Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Projesi 

gerçekleĢtirilmesi planlanmaktadır. Bu kapsamda öncelikli olarak söz konusu proje için bir fizibilite çalıĢması 

gerçekleĢtirilmesi adına çalıĢmalar yapılmıĢtır. Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite ÇalıĢması için 

Kalkınma Bankası ile 17 Eylül 2018 tarihinde protokol imzalanmıĢtır. 

Kalkınma Bankası tarafından Kalkınma Bankasının yeniden yapılanma süreci nedeniyle iĢe devam 

edemeyecekleri tarafımıza bildirilmiĢ ve Kalkınma Bankası ile Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi Fizibilite 

ÇalıĢması için imzalanan protokolün fesih iĢlemleri ile ilgili gerekli bilgiler Kurumsal Yönetim Birimi‟ne 

iletilmiĢtir. 

19 ġubat 2019 tarihinde Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Projesi Fizibilite ÇalıĢması kapsamında 

ilçedeki paydaĢlarla ile toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantılar sonrasında Ezine Gıda Ġhtisas OSB 

yerleĢkesine gidilerek saha ziyareti gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Proje Fikrinin Fizibilite Raporunun Hazırlanması iĢine Ezine Gıda 

Ġhtisas OSB‟de Endüstriyel Simbiyoz Uygulamasının Planlanması iĢi de dahil edilerek Ankara Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi ile Ajansımız arasında 6 Mart 2019 tarihinde protokol imzalanmıĢtır.  

18-19 Nisan 2019 tarihinde derinlemesine mülakatlar yürütülmüĢ, firmalar, kamu kurumları ve üniversite ile 

toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmelerde bölgenin gıda konusundaki ihtiyaçları, yaĢanan sıkıntılar, gıda 

analizleri, Ezine Gıda Ġhtisas OSB‟de firmaların yer alma talepleri gibi konular detaylı bir Ģekilde konuĢulmuĢtur. 

Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Proje Fikri kapsamında yüklenici tarafından hazırlanan fizibilite 

raporu 11 Haziran 2019 tarihinde Ajansa iletilmiĢtir. Yüklenici kurum tarafından hazırlanan fizibilite raporunun 

ve endüstriyel simbiyoz planlamasının kontrol ve revizyon süreçleri devam etmektedir. 2020 yılının ġubat 

ayında sürecin tamamlanacağı öngörülmektedir. 

Gönen Termal Kür ve Fizyoterapi Merkezi Güdümlü Projesi 

Radyoaktivite oranı yüksek Ģifalı sulara sahip olan Gönen, Balıkesir'in önemli bir termal merkezidir. Ġlçenin 

turizmi kaplıcalara dayalıdır ve bu kaplıcalar Roma, Bizans ve Osmanlı döneminde kullanılagelmiĢtir. Gönen 

Kaplıcalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Güdümlü Projesi ile Gönen bölgesinin termal sağlık kentine 

dönüĢmesinin anahtarı olabilecek bir kaplıcalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezinin bölgeye kazandırılması 

planlanmaktadır. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Gönen Belediyesi arasında 45 Ada 1 Parsel‟de kür 

merkezi kurulması konusunda, su kullanımı hakkını da içeren bir protokol Ajansımızın koordinasyonu ile 14 

Kasım 2018 tarihinde imzalanmıĢtır.  

Gönen Kaplıcalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi fizibilite raporunun hazırlanması amacıyla 7 Mart 2019 

tarihinde yüklenici ile protokol imzalanmıĢtır. Fizibilite raporu hazırlatılmasına iliĢkin olarak 29 Mart 2019 

tarihinde Gönen‟de gerçekleĢtirilen toplantıya katılım sağlanmıĢtır. Toplantıda fizibilite raporunu hazırlayacak 

ekipte yer alması gereken branĢlar, proje uygulama alanının durumu ve fizibilitede hangi çalıĢmalar üzerine 

ağırlık verilmesi gerektiği hakkında görüĢ alıĢveriĢi gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantı öncesinde proje uygulama alanı 

ve çevresini görmek için saha ziyareti de düzenlenmiĢtir. Fizibilite süresi içerisinde Gönen‟de ve Bandırma‟da 

paydaĢlarla çeĢitli toplantılar gerçekleĢtirilmiĢtir. Nihai raporun taslağı Ajansa ulaĢtırılmıĢ olup gerekli görülen 

revizyonlar tamamlandıktan sonra Ajans tarafından kabul edilmiĢtir.  

 

16.07.2019 tarihinde Gönen‟de gerçekleĢtirilen Gönen Vizyon 2023 Turizm ÇalıĢtayı‟na katılım sağlanmıĢtır. 

ÇalıĢtayda Gönen‟de termal turizmin geçmiĢi ve bugün bulunduğu konum ve geliĢtirilmesi için gelecekte neler 
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yapılması gerektiğine iliĢkin konular görüĢülmüĢ ve Gönen‟de Ajans Güdümlü proje destek mekanizması ile 

desteklenmesi planlanan Gönen Kaplıcalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Projesinin Gönen‟de termal 

turizmin geliĢmesi açısından önemi vurgulanmıĢtır. ĠĢin takibinin sağlıklı yapılabilmesi adına; Gönen Belediye 

BaĢkanlığında 3 Ekim 2019 tarihinde Gönen Kaplıcalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Güdümlü Projesi 

Kapsamında GörüĢme gerçekleĢtirilmiĢtir. GerçekleĢtirilen toplantıya Gönen Belediye BaĢkanı, BaĢkan 

Yardımcısı, Belediye ġehir Planlamacısı, Gönen Kaplıcaları ĠĢletmesi A.ġ. Müdürü, Yıldız Otel Müdürü, 

Kaplıca Yönetim Kurulu Üyesi, ve Ajans yetkilileri katılım sağlamıĢtır. Toplantıda projenin uygulanabilmesi 

için izin, ruhsat vs. gibi alanlarda hiçbir problemin olmaması gerektiği hatırlatılmıĢ ve projenin uygulanması 

planlanan alana iliĢkin görüĢ alıĢveriĢi gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantı sonucunda projeyi daha detaylı çalıĢmak için 

Otel yönetimi, kaplıca yönetimi, belediye Ģehir planlama ve Ajans‟tan yetkililerin olduğu bir çalıĢma grubu 

oluĢturulmuĢtur. Gönen Kaplıcalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Güdümlü Proje Fikri kapsamında 

oluĢturulan çalıĢma grubu ilk toplantısını 17 Ekim 2019 tarihinde Gönen‟de gerçekleĢtirmiĢtir. GerçekleĢtirilen 

toplantıda uygulama alanının imar problemleri, konaklamanın halihazırda Gönen‟de bulunan otellerden sağlanıp 

sağlanamayacağı, kurulacak kür merkezi için günlük ne kadar su tüketiminin olacağı, yönetim modelinin nasıl 

olabileceği gibi çeĢitli konular karĢılıklı istiĢare edilmiĢtir. 

 

YaĢayan Truva Parkı Güdümlü Projesi 

Çanakkale‟de Çıplak Köy yakınlarında yer alan yaklaĢık 370 dönüm alanda M.Ö 3000 den baĢlayarak kesintisiz 

olarak tespit edilen Truva Arkeolojik Alanının 9 kültür katmanının dönemine uygun Ģekilde canlandırılarak açık 

havaya uyarlanması ve alanın planlanması için Avan Proje hazırlanması, konaklama süresinin uzatılmasına 

yönelik turistik unsurlar ve hizmetlerin konsept dahilinde tespit edilmesi ve tüm üst yapı (turistik bir destinasyon 

yaratmaya yönelik yaĢam alanı ihtiyaçları dahil olmak üzere) ve konsept tasarımında alanın tarihi ve kültürel 

niteliğinin göz önünde bulundurulması planlanmaktadır. YaĢayan Truva Park Güdümlü Projesinin Avan 

Projesinin ve Fizibilite Raporunun hazırlanması kapsamında hizmet alımı için danıĢmanlık firmaları araĢtırılmıĢ 

ancak firmalardan gelen teklifler maliyet açısından çok yüksek bulunmuĢtur. 

YaĢayan Truva Müzesi Projesi kapsamında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörlüğü ve mimarlık, Ģehir 

planlama, arkeoloji, peyzaj mimarlık, iĢletme, iktisat ve turizm alanlarından hocalarla 27 ġubat 2019 tarihinde 

Truva Antik Kenti Bölgesine saha ziyareti gerçekleĢtirmiĢtir. Saha ziyaretinde Truva Ören Yeri, Truva Müzesi, 

Tevfikiye Köyü, Çıplak Köy ve Cezayirli Hasan PaĢa köĢkü incelenmiĢtir. Projenin hazırlık çalıĢmalarının 

baĢlatılabilmesi için Ören Yerinin imar planında düzenlemeler yapılması gerekmektedir.  

Toksikoloji Merkezi Güdümlü Projesi 

UyuĢturucu teĢhis ve tanısının Bölgemizde düĢük maliyet ve yüksek isabetle yapılmasını amaçlayan bir test ve 

analiz merkezinin kurulması öngörmektedir. Kurulması planlanan Toksikoloji Merkezi‟nin farklı hizmetler 

sunması mümkün olmakla birlikte, öncelikle kanda uyuĢturucu tespitine yönelik analizler ve bu analizler için 

kullanılan test kitlerinin üretilmesi ve kullanılması için fizibilite çalıĢması yapılması hedeflenmiĢtir. Projenin 

Fizibilite Raporunun hazırlanması iĢi için satınalma talep formu ve teknik Ģartnamesi üzerine çalıĢılmıĢtır. 

Teknik Ģartname tamamlanarak teklif formu firmalara iletilmiĢtir. 31 Aralık 2018 tarihinde yüklenici ile 

Toksikoloji Merkezi Fizibilite Raporu hazırlanmasına iliĢkin sözleĢme imzalanmıĢtır. 

Yapılan araĢtırmalar ve saha çalıĢmaları neticesinde yörenin iĢ sağlığı ve güvenliği (ĠSG) çerçevesinde meslek 

hastalıkları, metal ve metabolit analizleri, çevre/atık su, gıda, yem ve içme suyu ile ilgili olarak kalıntı analizleri, 

katkı analizleri, mikotoksin analizleri, PAH (Polisiklik Aromatik Hidrokarbonlar) analizleri ve çeĢitli kimyasal 

analiz hizmetlerinin de verilmesi öngörülmüĢtür. 

Toksikoloji Merkezi Fizibilite ÇalıĢması kapsamında Balıkesir‟de ve diğer Ģehirlerde konunun ilgilisi olan 

kurumlarla 20 adet derinlemesine mülakat gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢma kapsamında ayrıca 3 odak grup toplantısı 

yapılmıĢ ve çeĢitli kurumlarla konuya iliĢkin yazılı bilgi alıĢveriĢi gerçekleĢtirilmiĢtir. 21 Haziran 2019 tarihinde 
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nihai rapor Ajansımıza iletilmiĢ olup Projenin Balıkesir Üniversitesinin mevcut olanaklarıyla 

gerçekleĢtirilebileceği görülmüĢtür. Toksikoloji Merkezi Fizibilite ÇalıĢması için Muayene ve Kabul komisyonu 

oluĢturularak ulaĢtırılan nihai rapor komisyon tarafından kabul edilmiĢtir. 

Çanakkale SavaĢları AraĢtırma Merkezi Güdümlü Projesi 

Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı‟nın Çanakkale Piri Reis Müzesinin bulunduğu binada gerçekleĢtirmek 

istedikleri Çanakkale SavaĢları AraĢtırma Merkezi Projesi ile ilgili Ajansta 19 Aralık 2018 tarihinde bir toplantı 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Proje kapsamında Çanakkale Savunmasına ait tüm veri, belge ve dokümanların bir bütünlük 

arz edecek Ģekilde bir araya getirileceği bir araĢtırma merkezinin kurulması ve kurulacak olan bu araĢtırma 

merkezi ile Çanakkale SavaĢları temalı en kapsamlı arĢivin uluslararası standartlara uygun bir Ģekilde 

akademisyenlere, araĢtırmacılara ve yerel halka sunulması planlanmaktadır. Kurulacak olan araĢtırma 

merkezinde AraĢtırma Merkezi, Sesli Kitap Salonu, Değerli Kitap Salonu, Özel ArĢiv Salonu, Dijital ArĢiv 

Salonu, Kütüphane, Sanatçı Atölyeleri, Çocuk Atölyeleri, Halka Açık Kurs Alanları, Ġdari Ofis ve Toplantı 

Salonunun bulunması öngörülmüĢtür. AraĢtırma Merkezinin ihtiyaca tam anlamıyla cevap verebilmesi için 

yapının onarımının ve yeni fonksiyonuna göre mekânsal düzenlemesinin yapılması proje faaliyetleri arasında yer 

almaktadır. 

Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı personeli ile Çanakkale SavaĢları AraĢtırma Merkezi 

güdümlü proje fikrine iliĢkin olarak telefon görüĢmesi gerçekleĢtirilmiĢ ve projenin fizibilite raporunun kendi 

kurumlarınca hazırlanacağı bilgisi edinilmiĢ ve ilgili personele fizibilite rapor formatı iletilmiĢtir. Fizibilite 

raporunun hazırlanması amacıyla Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı bünyesinde bir fizibilite 

hazırlama ekibi oluĢturulmuĢ ve ekip fizibilite raporu hazırlık çalıĢmalarına baĢlamıĢtır. Projenin 2020 yılında 

uygulanması planlanmaktadır. 

Çanakkale Dijital Ġçerik Merkezi Merkezi Güdümlü Projesi  

Çanakkale Teknopark‟ın hazırlamıĢ olduğu Güdümlü Proje Bilgi Formu incelenerek görüĢler oluĢturulmuĢtur. 

Proje kapsamında Teknoparkta kurulması planlanan Ġnovasyon merkezinin ilk aĢamada Ön Kuluçka-Kuluçka 

Merkezi, Prototip ve Dijital Ġçerik GeliĢtirme Atölyesi ile Denizcilik Eğitim ve AraĢtırma Merkezi olmak üzere 3 

ana modülden oluĢturulması planlanmıĢtır. Fakat sonradan denizcilik modülü çıkartılmıĢ ve kalan 2 modülü 

barındıracak merkezin isminin de “Dijital Ġçerik Merkezi” olmasına karar verilmiĢtir.   

Çanakkale Teknopark Ġnovasyon Merkezi Güdümlü Projesi‟nin BaĢlangıç Toplantısı 20 ġubat 2019 tarihinde, 

mutabakat toplantısı ise 7 Ekim 2019 tarihinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 1 Nisan 2019 tarihinde Çanakkale Teknopark 

Ġnovasyon Merkezi fizibilite raporunun hazırlanması için yüklenici ile sözleĢme imzalanmıĢtır. Fizibilite 

kapsamında gerçekleĢtirilen odak grup toplantıları, derinlemesine mülakatlar ve gerekli diğer saha çalıĢmalarının 

tamamlanmasından sonra 31 Ağustos 2019 tarihinde rapor Ajans tarafından uygun bulunarak kabul edilmiĢtir. 

Fizibilite raporunun tamamlanmasından sonra sürecin koordinasyonunu yürüten Ajans, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı‟ndan almıĢ olduğu onay yazısının hemen sonrasında 2019 yılının son gününde güdümlü proje 

baĢvurusunu KAYS üzerinden açmıĢtır. BaĢvuru rehberi ve ilgili diğer dokümanlar baĢvuru sahibine 

gönderilmiĢtir. 

Jeotermal Seracılık Güdümlü Projesi 

Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi tarafından gerçekleĢtirilmesi planlanan Jeotermal Seracılık Güdümlü Proje 

Fikrinin fizibilitesinin Ajansımız Fizibilite Desteği ile yapılabilmesi adına Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi 

Genel Sekreter Yardımcısı ve Kırsal Hizmetler Dairesi yetkilileri ile bilgilendirme amaçlı görüĢmeler 

gerçekleĢtirilmiĢ ve Belediye yetkilileri fizibilite desteği hakkında yazılı ve sözlü olarak bilgilendirilmiĢlerdir.  
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5. Katılım Sağlanan/Düzenlenen Organizasyonlar, Etkinlikler, Eğitimler 

Savunma Sanayi Hakkında GerçekleĢtirilen Faaliyetler 

Savunma Sanayi ile ilgili belirlenen firmalarla bölgenin potansiyeline iliĢkin bilgi notu paylaĢılmıĢtır. 7 Ocak 

2019 tarihinde Balıkesir Üniversitesi Kompozit AraĢtırma ve Eğitim Simülasyon Uygulama Merkezi Müdürü 

Doç. Dr. Sare Çelik ve BAUN Milli Savunma ve Teknoloji Topluluğu Kurucusu Prof. Dr. Ġrfan Ay ile toplantı 

gerçekleĢtirilmiĢ ve Kompozit Laboratuvarının altyapısı yerinde incelenmiĢtir. Çanakkale Teknopark‟ın 

savunma sanayi alanında gelecek planlamaları olması sebebiyle bir bilgi notu hazırlanarak kuruma iletilmiĢtir. 

VOC-Test Merkezleri III Hibe Programı 

Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Operasyonel Programı Kapsamında Aile, ÇalıĢma ve Sosyal Hizmetler 

Bakanlığı Tarafından yürütülmekte olan VOC-Test Merkezleri Hibe Programına iliĢkin 11-12 Nisan 2019 

tarihlerinde Ġzmir‟de gerçekleĢtirilen eğitime katılım sağlanmıĢ olup program hakkında Bölge paydaĢlarına 

bilgilendirme yapılmıĢtır. 

Uluslararası Bor Sempozyumu 

17-19 Nisan tarihleri arasında NevĢehir‟de düzenlenen Uluslararası Bor Sempozyumu‟na katılım sağlanmıĢtır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve sektörün önde gelen temsilcilerinin yer aldığı toplantıda 

sektörün yakın zaman içerisinde henüz yeri kesinleĢtirilmemiĢ bir bölgede Bor Organize Sanayi Ġhtisas Bölgesi 

(BOROSĠB) ve Bor AraĢtırma Merkezi‟nin kurulacağı açıklanmıĢtır. Sempozyumda bor ile ilgili konular her gün 

5 farklı oturumla yerli ve yabancı akademisyenler ve aynı zamanda üretimciler ile tartıĢılmıĢtır. Bor Pazarı, 

Ekonomisi ve Politikası, Bor ve Enerji, Jeoloji, Madencilik ve Mineral ĠĢleme, Camda, Elyafta ve Kompozit 

Malzemelerde Bor, Metalürji ve Malzeme, Tarım Uygulamalarında Bor, Bor Kaplama Teknolojileri, Bor 

Kimyasalları, Borun Geri Kazanımı ve Çevre, Bor ve Sağlık Uygulamaları, Bor ve Sağlık Uygulamaları 

oturumlarına katılım sağlanmıĢtır. Uluslararası Bor Sempozyumunda görüĢülen firmalara ve kurumlara TR22 

Bölgesi‟ni tanıtıcı bir bilgilendirme maili iletilmiĢtir. 

ġiĢecam Bilim ve Teknoloji Merkezi’ne Düzenlenen Teknik Gezi 

23 Mayıs 2019 tarihinde BAUN Kompozit AraĢtırma Merkezi ve Balıkesir Sanayi Ġl Müdürlüğü yetkilileri ile 

birlikte ġiĢecam Bilim ve Teknoloji Merkezi‟ne bir teknik gezi düzenlenmiĢtir. Merkez; renk, fizik, habbe, eritiĢ, 

vakum kaplama teknolojileri, atmosferik kaplama teknolojileri, yüzey teknolojisi, malzeme bilimi ve 

karakterizasyonu, kimya, kalibrasyon laboratuvarlarından oluĢmaktadır. Elindeki geniĢ imkanlar sayesinde bir 

çok çalıĢma aynı anda yürütülmektedir. Enerji ve çevre çalıĢmaları, fırın uygulama, fırın tasarımı, yakıt hücresi 

(barium borate), savunma sanayiine özel katmanlı camlar ve silika elyaflar ve nanofiber çalıĢmaları mevcut 

durumda devam eden önemli Ar-Ge faaliyetleri olarak sıralanabilir. 

25. Enerji ve Çevre Fuarı (ICCI 2019) 

28-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında Enerji ve Çevre Fuarı‟na (ICCI 2019) katılım sağlanmıĢtır. 1994 yılından 

itibaren düzenlenmekte olan ICCI Fuar ve Konferansı'nın 25.'si geliĢtirilmiĢ konu içeriği ile 28 - 30 Mayıs 2019 

tarihlerinde Ġstanbul'da gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu yılki organizasyon; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji 

Piyasası Düzenleme Kurumu, Ticaret Bakanlığı ve KOSGEB‟in destekleriyle hayata geçirilmiĢtir. 

Konferans programı kapsamında; doğalgaz ticareti, enerji alanında yeni teknoloji ve uygulamalar, doğalgaz 

piyasaları, kömür yakıtlı güç santrallerinde çevre teknolojileri ve tüketici yönetimi, yenilenebilir enerji 

teknolojileri-rüzgar, elektrik piyasası, enerji verimliliği, enerji santrallerinde iĢletme ve bakım, enerji ticareti, 

bölgesel enerji ve ısı piyasası, enerji depolama, biyokütle, enerji sektöründe danıĢmanlık ve belgelendirme, 

finans ve yatırımlar konulu oturumlar gerçekleĢtirilmiĢtir. Fuar esnasında TÜREB Yönetim Kurulu ile 

Bölgemizde bir enerji eğitim merkezi kurulması konusunda görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢ olası iĢbirlikleri 

üzerinde çalıĢılmıĢtır. 
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Kayıtlı Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Projesi PaydaĢ Toplantısı 

28 Mayıs 2019 tarihinde Ankara‟da, Sosyal Güvenlik Kurumu BaĢkanlığı tarafından düzenlenen Kayıtlı Kadın 

Ġstihdamının Desteklenmesi Projesi PaydaĢ Toplantısına katılım sağlanmıĢtır. Sosyal Güvenlik Kurumu 

BaĢkanlığı tarafından gerçekleĢtirilen Kayıtlı Kadın Ġstihdamının Desteklenmesi Projesi PaydaĢ Toplantısı 

kapsamında, kayıtdıĢı istihdamla mücadele sürecinde önemli katkı sunacağı düĢünülen proje detayları paydaĢlara 

sunulmuĢ, Operasyon Tanımlama Belgesi onayı sürecinde olan projenin geliĢtirilebilmesi adına görüĢ ve öneriler 

talep edilmiĢtir. 

ĠESP SOP- V. Sektörel Ġzleme Komitesi Toplantısı 

28 Mayıs 2019 tarihinde Ankara‟da, Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Program Otoritesi tarafından düzenlenen 

ĠESP SOP- V. Sektörel Ġzleme Komitesi Toplantısına katılım sağlanmıĢtır. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi 

Program Otoritesi tarafından düzenlenen sektörel izleme komitesi toplantısı kapsamında, Ġnsan Kaynaklarının 

GeliĢtirilmesi Sektörel Operasyonunun devam etmek olan süreçleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıĢtır. Bu 

kapsamda yürütülmekte olan projelere iliĢkin mevcut durumlar değerlendirilmiĢtir. 

Rüzgar Enerjisi Toplantısı 

Ġzmir Kalkınma Ajansı tarafından sektör temsilcilerinin katılımı ile 20 Haziran 2019 tarihinde gerçekleĢtirilen 

Rüzgar Enerjisi Toplantısına katılım sağlanmıĢtır. Toplantıda yerli rüzgar enerjisi sanayisi ile iliĢkili iĢbirliği 

olanakları değerlendirilmiĢtir. 

Kakınma Sempozyum ve Konferansları 

26-28 Eylül 2019 tarihleri arasında Malatya Turgut Özel Üniversitesi‟nde düzenlenen “5. Uluslararası Bölgesel 

Kalkınma Konferansı”nda ve 21-22 Kasım 2019 tarihleri arasında “Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi‟nde 

düzenlenen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve Üniversitelerin Rolü Sempozyumu‟nda  Ajans adına 2‟Ģer 

bildiri sunulmuĢtur. Aynı zamanda ilgili sunumların tam metinleri bildiri kitaplarında da yer almıĢtır. 

4. Eurasia Kompozit Fuarı 

28-30 Kasım 2019 tarihinde Ġstanbul‟da düzenlenen Eurasia Kompozit Fuarı‟na katılım sağlanmıĢtır. Fuar çok 

yönlü organizasyonu ile dikkat çekmiĢtir. Kompozit alanında yerli ürünlerin gösterildiği “Live Composites” 

sergi alanı, kısa süreli eğitimlerin düzenlendiği ve sertifika ile belgelendirildiği eğitim alanı, sunum faaliyetleri 

ve B2B alanı organizasyon kapsamında baĢarıyla düzenlenmiĢtir. Özellikle “Live Composites” Sergi Alanı‟nda 

Bölgemizin bir firması olan Literatür Kimya‟nın birçok ürünü sergilenmiĢtir. Yine Bölgemizde kurulu olan 

Balıkesir Üniversitesi Kompozit AraĢtırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve AraĢtıma Merkezi‟nin standını 

kurarak fuara katılım sağlamıĢtır. Bunların dıĢında genel olarak kompozit alanında faaliyet gösteren önemli yerli 

ve yabancı firmalar ve araĢtırma merkezleri fuarda yerini almıĢtır. Fuarda Ajansı temsilen gerçekleĢtirilen 

görüĢmelerden önemli olanlar aĢağıda listelenmiĢtir; Polimer Teknolojiler ve Kompozit Uygulama ve AraĢtırma 

Merkezi (ArelPOTKAM), BAUN Kompozit AraĢtırma Eğitim ve Simülasyon Uygulama ve AraĢtıma Merkezi, 

FiberGlass Üreticileri, SpefiChem Kimyevi Maddeler Ltd. ġti., Genç GiriĢimciler. Kompozit Fuarı‟na TR22 

Bölgesi‟nden katılım sağlayan Literatür Kimya ve BAUN Kompozit AraĢtırma Merkezi gibi kuruluĢları 

yönlendirmek adına Ufuk 2020 kapsamında kompozit ile ilgili açılan “Improving the sorting, seperation and 

recycling of composite and multi-layer materials” çağrısı incelenmiĢ ve hakkında bilgilendirme yapılmıĢtır. 
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Program Yönetim Birimi (PYB) 

1. Mali Destek Programları 

2018 Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi-2 Mali Destek Programı kapsamında baĢarılı olan 31 adet projenin destek 

sözleĢmesi imzalanmıĢtır.  2018 Turizmin GeliĢtirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 

kapsamında baĢarılı olan 18 adet projenin destek sözleĢmesi imzalanmıĢtır. 2018 Turizmin GeliĢtirilmesi Mali 

Destek Programı kapsamında baĢarılı olan 7 adet projenin destek sözleĢmesi imzalanmıĢtır.   

2019 yılı içerisinde ilan edilmesi planlanan yeni mali destek programlarına iliĢkin çalıĢmalar tamamlanmıĢ ve 

Ar-Ge ve Yenilikçilik SOP kapsamında değerlendirilecek mali destek programlarının temel yaklaĢım 

parametreleri üzerinde çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ ve gerçekleĢtirilen saha ziyaretleri ile bölgenin nabzı 

tutulmaya çalıĢılmıĢtır. Bu ziyaretler kapsamında kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluĢları baĢta olmak 

üzere çeĢitli il müdürlükleri de ziyaret edilmiĢtir. Toplamda 30 farklı kurum ve kuruluĢ ile görüĢme 

gerçekleĢtirilerek yeni mali destek programlarının etkinliğinin artırılmasına yönelik adımlar atılmıĢtır. 

ÇalıĢmalar sonunda 17 Eylül 2019 tarihinde ĠĢletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) ve Sanayi Altyapısının 

GeliĢtirilmesi (SAGE) Mali Destek Programları ilan edilmiĢtir. 5 milyon bütçesi olan SAYA MDP, Bölgede 

sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve stratejik altyapı 

yatırımlarının gerçekleĢtirilmesi genel amacının kapsamında mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi 

unsurlarının altyapılarının iyileĢtirilmesini; çatı kuruluĢların etkinliğinin artırılmasıyla iĢletmelerin kurumsal 

yönetim ve yenilikçi üretim kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalıĢmalarının hayata geçirilmesini amaçlamıĢtır. 

Asgari destek tutarı 200.000 TL; azami destek tutarı ise 500.000 TL olarak belirlenmiĢtir. 10 milyon bütçesi olan 

SAGE MDP‟de ise; organize sanayi alanlarının kuruluĢ çalıĢmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim 

yapısını güçlendirecek ortak çalıĢma alanlarında altyapı ve üstyapı çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesi ile Ar&ge, 

yenilikçilik, kalite ve markalaĢma alanlarında özel sektörün yatırımlarına zemin oluĢturacak ortak kullanım 

amacına yönelik altyapı çalıĢmalarının gerçekleĢtirilmesini programın öncelikleri olarak belirlenmiĢtir. SAGE 

MDP kapsamında asgari destek tutarı 250.000 TL; azami destek tutarı ise 2.000.000 TL olarak belirlenmiĢtir. 

SAYA MDP kapsamında toplamda 7 baĢvuru; SAGE MDP kapsamında ise 12 baĢvuru gerçekleĢmiĢtir. 

2. Teknik Destek Programları 

2019 yılı Teknik Destek programı uygulaması gerçekleĢtirilmemiĢtir. 

3. Fizibilite Desteği  

2019 Yılı Fizibilite Desteği Programı ile ilgili rehber çalıĢmaları tamamlanmıĢ ve 1 Nisan 2019 itibariyle 

1.000.000 bütçeli olmak üzere çağrıya çıkılmıĢtır. Programın ilan edildiği tarihten itibaren toplamda 16 baĢvuru 

alınmıĢtır. 2019 yılı içersinde 1 fizibilite projesi tamamlanmıĢ; 1 proje için de sözleĢme imzalanmıĢtır. Diğer 

fizibilite tekliflerinin ise değerlendirme aĢamaları devam etmektedir. 

4. Güdümlü Proje Desteği 

2018 yılı Güdümlü Proje Desteği ile ilgili geliĢmeler takip edilmiĢtir. 2018 Güdümlü Proje Desteği kapsamında 

Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi‟nin projesine Bakanlık‟tan gelen onay sonrası sözleĢme imzalamaya davet 

iĢlemleri gerçekleĢtirilmiĢtir; ilgili destek sözleĢmesi hazırlanmıĢ ve baĢvuru sahibi yetkilileri ile görüĢmeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Nihai olarak 2018 Güdümlü Proje Desteği kapsamında Balıkesir Organize Sanayi 

Bölgesi‟nin projesinin destek sözleĢmesi imzalanmıĢ ve KAYS‟a giriĢleri yapılmıĢtır. Ayrıca Çanakkale 

Teknopark A.ġ.‟nin baĢvuru sahibi olarak geliĢtirdiği “Çanakkale Dijital Ġçerik GeliĢtirme Merkezi Güdümlü 

Projesi” fikri için gerçekleĢtirilen fizibilite raporunun tamamlanmasının ardından Ajans, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı‟ndan almıĢ olduğu onay yazısının hemen sonrasında 2019 yılının son gününde güdümlü proje 

baĢvurusunu KAYS üzerinden açmıĢtır. BaĢvuru rehberi ve ilgili diğer dokümanlar baĢvuru sahibine 

gönderilmiĢtir. 
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5. Ajans Destekleri ile Ġlgili Bilgilendirme Faaliyetleri 

Ajans destekleri hakkında bilgi almak amacıyla, potansiyel baĢvuru sahipleri tarafından gerçekleĢtirilen Ajans 

ziyaretleri kapsamında bilgilendirmeler yapılmıĢ; telefon/ e-posta yoluyla bilgi talebinde bulunan kiĢilerin 

sorularına cevap verilmiĢ; kurum ve kuruluĢlar tarafından gönderilen destekler hakkında bilgi talep eden yazılar 

yanıtlanmıĢtır. 

Bu kapsamda telefon yolu ile 1371 kiĢiye, E-posta yolu ile 79 kiĢiye, yüz yüze görüĢme yöntemi ile de 668 

kiĢiye Ajans Destekleri hakkında bilgi verilmiĢtir. 

6. Katılım Sağlanan/Düzenlenen Organizasyonlar, Etkinlikler, Eğitimler 

08.03.2019 tarihinde Bursa‟da düzenlenen TR41 Bölgesi Sanayide Yenilik ve Rekabetçilik ġurası‟na katılım 

sağlanmıĢtır. Etkinlikte; AraĢtırma merkezlerine eriĢim, Ar&Ge merkezlerine ulaĢım, sanayi üniversite 

geçiĢkenliği, Ar&Ge merkezleri arasında iĢbirliği, yerlileĢtirme projeleri, tedarikçi geliĢtirme faaliyetleri, açık 

inovasyona yönelik kapasite geliĢtirilmesi, beĢeri sermayenin teknoloji odaklı güçlendirilmesi çalıĢma 

kapsamında üzerinde durulan konular olarak değerlendirilmiĢtir. 

10-11.04.2019‟da Kütahya‟da düzenlenen Kalkınma Ajansları Program Yönetim Birimleri Birinci Genel 

Değerlendirme Toplantısı‟na katılım sağlanmıĢtır. Kalkınma Ajansları, Bölgesel Kalkınma Ġdareleri ve 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü‟nün katılımları ile gerçekleĢtirilen etkinlikte çeĢitli konular ele alınmıĢtır. 

Bu konulara arasında mesleki eğitim teması, KOBĠ destekleri, SODES uygulamaları vb. bir takım diğer konular 

yer almaktadır. 

Yeni mevzuat düzenlemeleri kapsamında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yapılacak görüĢme için 3 günlük bir 

görevlendirme ile Ankara‟ya gidilmiĢ ve ilgili toplantıya katılım sağlanmıĢtır. Sanayi ve Teknoloji bakanlığı‟nın 

ajanslar arası eĢleĢtirme programı kapsamında Ġzmir Kalkınma Ajansı ile birlikte düzenlenen toplantıya katılım 

sağlanmıĢtır. 

Ġzleme ve Değerlendirme Birimi (ĠDB) 

1. Proje Ġzlemelerine Yönelik Faaliyetler  

Teknik Destek 

2018 yılında ilan edilen Teknik Destek Programı kapsamında sözleĢme imzalanan projelerden uygulama dönemi 

2019 yılına sarkan 13 proje için sözleĢmeler birimimize iletilmiĢtir. Projelerin teknik Ģartnameleri 

yararlanıcıların talepleri dikkate alınarak oluĢturulmuĢ ve satınalma süreçlerinin yürütülmesi için Kurumsal 

Yönetim Birimine Satınalma Talebi ekinde gönderilmiĢtir. Satın alma sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, 

eğitim veya danıĢmanlık hizmetini gerçekleĢtirilmiĢtir.  Teknik destek izlemeleri yararlanıcılarla düzenli irtibat 

sağlanarak gerçekleĢtirilmiĢ, Yararlanıcılardan eğitim sonrası raporlar alınarak gerekli değerlendirmeler 

yapılmıĢtır .  

Güdümlü Proje Desteği 

Çanakkale Valiliği‟nin yürütmüĢ olduğu Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ġl Özel Ġdaresi, Lapseki 

Kaymakamlığı, Çanakkale ÇalıĢma ve ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Lapseki Belediyesi, Çardak Belediyesi ve 

Güney Marmara Gıda Kümesi Derneği‟nin proje ortağı olduğu Çardak Ticaret Merkezi Güdümlü Projesi 

sözleĢmesi Mayıs 2018‟de imzalanmıĢtır.  Projenin ilerlemesini yakından takip etmek için düzenli ve anlık 

izleme ziyaretleri gerçekleĢtirilmiĢ, ihaleyi kazanan firma ve iĢi yaptıran Ġl Özel Ġdaresi yetkililerinden inĢaatın 

ilerlemeleri hakkında detaylı bilgilendirme alınmıĢ ve gerekli saha incelemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. SözleĢmede 

belirlenen Ģekilde raporlamalar takip edilmiĢ ve hakediĢ usulüne göre ödemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Yapılan 

izleme ziyaretleri neticesinde inĢaat faaliyetlerinin tamamlandığı ve Çanakkale Ġl Özel Ġdaresince geçici kabulün 

yapıldığı ve Çardak Ticaret Merkezinin hizmet vermeye hazır hale geldiği görülmüĢ; projenin tamamlanma 

süresi öne çekilerek nihai ödemesi gerçekleĢtirilmiĢtir.  
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Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı 

Program kapsamında 34 adet proje ile destek sözleĢmesi imzalanmıĢ olup 1 projemiz Yararlanıcı talebi 

doğrultusunda feshedilmiĢtir. Program kapsamında tamamlanan 32 projenin nihai raporu teslim alınmıĢ ; izleme 

ve değerlendirme birimince incelenmiĢ ve nihai ödemeleri gerçekleĢtirilerek baĢarı ile tamamlanıĢtır. Yönetim 

Kurulu kararıyla 6 ay süre uzatımı verilen 1 projede makine ekipman tedariği tamamlanmıĢ olup nihai rapor 

sunması beklenmektedir. SözleĢmelerinin belirlenen Ģekilde ilerlemelerini temin için Düzenli ve Anlık Ġzleme 

Ziyaretleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Yararlanıcıların raporları ve izleme uzmanlarının incelemelerini müteakip 

projelere ara ve nihai ödemeler hakediĢ usulüne göre yapılmıĢtır. Amacı, uzman desteği ile yararlanıcıların 

projelerini yürütmesine rehberlik etmenin yanı sıra uygulamaları yerinde görmek, tedarik edilen makine-

ekipman ve materyalleri incelemek, görünürlük unsurlarını takip etmek olan Düzenli Ġzleme Ziyaretleri sayısı 

Program için 68 adet olarak belirlenmiĢ olup bunların 53‟ü gerçekleĢtirilmiĢtir. Bunun yanında 4 projeye de 

anlık izleme ziyareti gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Uygulama sürecinde Ajans uzmanları yararlanıcılarla tüm iletiĢim olanakları vasıtasıyla temas halindedir. 

Yararlanıcı ile temas konusu mevzuatta ayrıca ĢekillendirilmiĢ olup bu kapsamda 352 adet temas 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Turizmin GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı 

Program kapsamında 7 adet proje ile destek sözleĢmesi imzalanmıĢ olup, program kapsamında imzalanan destek 

sözleĢmeleri ile birlikte Programın toplam bütçesi 3.188.933,11 TL ve destek oranı % 49,81 olmuĢtur. 2019 

yılında yararlanıcılardan 7 adet ara rapor alınmıĢ ve Ġzleme uzmanlarınca gerekli kontroller yapılmıĢtır. Bu 

kapsamda uygun olan ve uygun olmayan maliyetler belirlenmiĢ, hakediĢ usulüne uygun olarak ara ödemeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu projelerde 1.012.042,41 TL Ajans desteği ve 1.050.031,85 TL eĢfinasman ödemesi fiili 

olarak gerçekleĢmiĢtir. 2019 yılı içerisinde tamamlanan proje olmamıĢ ve Nihai Rapor alınmamıĢtır. 

Program için 18 adet Düzenli Ġzleme Ziyaretleri programlanmıĢ olup bunların 14‟ü gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Yararlancıların tamamı Ajansımızın belirlediği Satın Alma Mevzuatına tabi oldukları için 3 yararlanıcı 

tarafından gerçekleĢtirilen ihaleye katılım sağlanmıĢ tüm süreçler kontrol edilerek kendilerine destek olunmuĢtur.   

Turizm Altyapısının GeliĢtirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 

Program kapsamında 18 adet proje ile destek sözleĢmesi imzalanmıĢ olup, program kapsamında imzalanan 

destek sözleĢmeleri ile birlikte Programın toplam bütçesi 34.052.505,53 TL ve destek oranı % 67,82 olmuĢtur. 

Program süresinin 24 ay olduğu dikkate alındığında projelere yapılan 10.029.693,40 TL tutarındaki ajans 

ödemesi haricinde henüz ödeme yapılmamıĢtır. Program dahilinde yer alan bazı projelerde izin çalıĢmaları ve 

ihale hazırlıkları devam etmektedir. Ġhalesi tamamlanan projelerde ise inĢaat ve restorasyon çalıĢmaları 

yürütülmektedir. 

 

Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi 2 Mali Destek Programı 

Program kapsamında 33 adet proje ile destek sözleĢmesi imzalanmıĢ olup program kapsamında imzalanan destek 

sözleĢmeleri ile birlikte Programın toplam bütçesi 15.096.151,84 TL ve destek oranı % 88,88 olmuĢtur. Program 

kapsamında 5 adet proje fiili olarak tamamlanmıĢ ve Ajans tarafından nihai ödeme almıĢtır. Raporlama dönemi 

itibariyle Ajansın ödediği toplam tutar 11.379.247,12 TL olmuĢtur.  

  

Fizibilite Desteği  

2018 yılında ilan edilen ve sözleĢme imzalanan 4 adet fizibilite desteği için izleme süreci yürütülmüĢtür.  



 

28 

 

SözleĢme imzalanan projelerin takibi için yararlanıcılarla irtibat halinde olunmuĢ, gerekli olduğu durumlarda 

saha ziyaretleri yapılarak çalıĢmalar yakından takip edilmiĢtir. Raporlama döneminde tamamlanan 3 proje için 

nihai ödeme gerçekleĢtirilmiĢ olup ortaya çıkan raporlar diğer birimler ile paylaĢılmıĢtır. 

2. Raporlamalar 

Ajansın Ġzleme ve Değerlendirme Birimi sözleĢmeye bağlanan tüm projelerin izleme süreçlerinde bir takım 

raporlar düzenler veya düzenletir. Ġlan edilen her bir program kapsamında izlemesi gerçekleĢtirilen projeler için 

gerçekleĢen söz konusu raporlamaların bilgisi aĢağıda sunulmuĢtur. 

Ġzleme Ziyaretleri Raporları 

Turizmin GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı, Turizm Altyapısının GeliĢtirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali 

Destek Programı ve Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi 2 Mali Destek Programı kapsamında sözleĢme imzalanan 

projelere ilk izleme ziyareti gerçekleĢtirilmiĢ, projelerin riskleri değerlendirilmiĢ ve izleme ziyareti raporu 

oluĢturulmuĢtur. Riskli olmadığı değerlendirilen projelerin ön ödeme tutarları yararlanıcının hesabına 

aktarılmıĢtır. Ġlk Ġzleme ziyaretlerinde izleme ziyaretleri planı yararlanıcılarla mutabakat halinde hazırlanmıĢ ve 

raporlanmıĢtır.  

Çardak Ticaret Merkezi Güdümlü Projesi ve Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 

destek alan projelere düzenli izleme ziyaretleri ve anlık izleme ziyaretleri gerçekleĢtirilerek raporlanmıĢtır. Bu 

raporlar temel olarak düzenli/anlık izleme formu, satınalma usulleri kontrol listesi, yapım iĢleri kontrol listesi ve 

ekipman fiziksel kontrol listesidir. 

Ara ve Nihai Raporlar 

Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Yararlanıcılardan 41 adet Ara Rapor ve 32 

adet nihai rapor alınmıĢ ve Ġzleme uzmanlarınca gerekli kontroller yapılmıĢtır. Kontroller neticesinde uygun olan 

ve uygun olmayan maliyetler belirlenmiĢ, akabinde hakediĢ usulüne uygun olarak ödemeler gerçekleĢtirilmiĢtir.   

Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi 2 Mali Destek Programı kapsamında Yararlanıcılardan 29 adet Ara Rapor ve 5 

adet Nihai Rapor alınmıĢ ve Ġzleme uzmanlarınca gerekli kontroller yapılmıĢtır. Kontroller neticesinde uygun 

olan ve uygun olmayan maliyetler belirlenmiĢ, akabinde hakediĢ usulüne uygun olarak ödemeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir.   

Turizmin GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Yararlanıcılardan 13 adet Ara Rapor alınmıĢ ve 

Ġzleme uzmanlarınca gerekli kontroller yapılmıĢtır. Kontroller neticesinde uygun olan ve uygun olmayan 

maliyetler belirlenmiĢ, akabinde hakediĢ usulüne uygun olarak ödemeler gerçekleĢtirilmiĢtir.   

Program süresi 24 ay olan Turizm Altyapısının GeliĢtirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 

kapsamında 12 adet ara rapor alınmıĢtır.. 

Program Ġlerleme Raporları 

Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı kapsamında Ocak-Mart, Nisan-Haziran ve Temmuz-Eylül 

aylarını içeren  Program ilerleme raporları hazırlanmıĢ ve Yönetim Kurulunun görüĢlerine sunulmuĢtur. Bunun 

yanında 2019 yılında sözleĢme imzalanan Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi 2 Mali Destek Programı, Turizmin 

GeliĢtirilmesi Mali Destek Programı ve Turizm Altyapısının GeliĢtirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek 

Programı kapsamında Mart-Mayıs, Haziran-Ağustos ve Eylül-Ekim aylarını içeren  Program ilerleme raporları 

hazırlanmıĢ ve Yönetim Kurulunun görüĢlerine sunulmuĢtur.   
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3. Desteklenen Projelere ĠliĢkin Mali Bilgiler  

Mali Destek Programı kapsamında 2019 yılında süreçleri yürütülen programlara iliĢkin sözleĢme bilgileri ve 

bütçeleri tabloda gösterilmiĢtir. Programların toplam destek miktarı 62.412.237,88 TL olup eĢfinansman miktarı 

21.408.281,06 TL‟dir ve bu programlarla toplamda 83.820.518,92 TL kaynak harekete geçirilmiĢtir. 

 

  Ajans Desteği EĢfinansman Toplam 

2018 yılı Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi 

Mali Destek Programı 
14.967.960,00 2.358.501,92 17.326.461,92 

2018 yılı Turizmin GeliĢtirilmesi MDP 1.588.737,56 1.600.195,55 3.188.933,11 

2018 yılı Turizm Altyapısının 

GeliĢtirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı 

MDP 

21.206.903,35 12.845.602,18 34.052.505,53 

2018 yılı Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi 

II Mali Destek Programı 
13.223.636,97 1.872.514,89 15.096.151,84 

Güdümlü Proje Desteği  11.425.000,00  2.731.466,52  14.156.466,52 

Toplam  62.412.237,88  21.408.281,06  83.820.518,92 

 

Erken Uyarı ve Usulsüzlük Raporları 

Yürütülmekte olan projenin veya sözleĢmenin değiĢtirilmesini veya feshini gerektirmeyen; ancak projenin daha 

sağlıklı ilerleyebilmesi için düzeltilmesi gereken durumlarda Ajans tarafından erken uyarı raporu 

düzenlenebilmektedir. Program kapsamında projelerle ilgili olumsuz/yasal olmayan süreçleri gösteren bir durum 

tespit edilmemiĢ anacak ilerlemedeki gecikmeler sebebiyle 3 adet Erken Uyarı Raporu düzenlenmiĢtir. 

Raporlanma döneminde herhangi bir Usulsüzlük Raporu düzenlenmemiĢtir. 

4. Proje Denetim Faaliyetleri 

Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Denetim Yönergesi uyarınca, denetimi gerçekleĢtirilecek projelerin 

seçilebilmesi için objektif kriter seti belirlenmiĢtir. Bu kapsamda 2015 yılı Küçük Ölçekli Altyapı MDP ve 2015 

yılı Ġktisadi Kalkınma MDP programları için denetlenecek projelerin seçimi doğrultusunda çalıĢmalar yapılmıĢtır.  

5. Katılım Sağlanan/Düzenlenen Organizasyonlar, Etkinlikler, Eğitimler  

2018 yılı Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi 2 MDP, 2018 yılı Turizmin GeliĢtirilmesi MDP  ve 2018 yılı Turizm 

Altyapısının GeliĢtirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı MDP çerçevesinde 20.02.2019 tarihinde Balıkesir‟de; 

21.02.2019 tarihinde Çanakkale‟de olmak üzere baĢlangıç toplantısı ve proje uygulama eğitimleri organize 

edilmiĢtir.  

KUDAKA tarafından 8-9 ġubat tarihinde Erzurum‟da düzenlenen Kalkınma Ajansları Bilgi ve Tecrübe 

PaylaĢım toplantısına birim personellerinden biri tarafından katılım sağlanmıĢ ve gerçekleĢtirilen Etki ve 

Değerlendirme ÇalıĢmaları hakkında bilgilendirme sunumu gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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12-14.02.2019 tarihlerinde Lapseki/Çanakkale‟de gerçekleĢen “1915 Çanakkale Köprüsü'nün Lapseki'ye Etkileri” 

faaliyetinin ilk gününe katılım sağlanmıĢtır. 

13.05.2019 tarihinde Bandırma AUS Merkezine,  Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Hibe Programı Bilgilendirme 

Toplantısı için katılım sağlanmıĢtır.  

11-13 Haziran 2019 tarihlerinde Sinop‟ta gerçekleĢen UMYOS konferansı için Edremit Meslek Yüksek Okulu 

ile birlikte “Güney Marmara Bölgesinde (TR22) Kalkınma Ajansı Desteklerinin Meslek Yüksekokullarının 

Eğitim Kalitesi Üzerine Etkisi: Edremit MYO Örneği” adlı ortak bir bildiri hazırlanmıĢtır. 

30-31.07.2019 tarihlerinde Ankara Kalkınma Ajansında düzenlenen Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 

değiĢiklik çalıĢmasına katılım sağlanmıĢtır. 

26-28.09.2019 tarihlerinde Malatya‟da gerçekleĢen 5. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı‟na (IRDC‟19) 

katılım sağlanmıĢtır. 

 

17.11.2019 tarihinde Çanakkale‟de “17 Çanakkale-17 Proje” lansman toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

21-22.11.2019 tarihlerinde Bandırma/Balıkesir‟de gerçekleĢen 3. Uluslararası Bölgesel Kalkınma ve 

Üniversitelerin Rolü Sempozyumu (IRDARUS'19) için hazırlanan “Rasyonel Iskontoya DAyalı Kredi (RĠDAK) 

Modeli” baĢlıklı bildiri sunumu yapılmıĢtır. 

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi (ÇYDO) 

1. Yatırım Teşvikleri ile İlgili Yapılan Çalışmalar  

Yatırım tamamlama ekspertizi ve yatırım tamamlama vizesi işlemleri kapsamında Ajansımız, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından Çanakkale‟de yatırım yapmış 3 firmanın yatırım teşvik belgesi 

tamamlama ekspertizinin yapılması amacıyla görevlendirilmiş, Çanakkale Yatırım Destek Ofisi 

tarafından yapılan ekspertiz neticesinde 2 firmaya ait teşvik belgeleri başarıyla kapatılmıştır. Söz 

konusu durum ile birlikte diğer yatırıma yönelik ekspertiz ziyareti de gerçekleştirilmiş olup ekspertiz 

raporu sürecin tamamlanabilmesi amacıyla Bakanlığa gönderilmiştir.  

2. Yatırımcıları Bilgilendirme ve Yönlendirme Faaliyetleri 

Ajanstan gerek çeşitli iletişim kanalları (telefon, e-posta vb.) aracılığıyla gerekse ziyaret ederek bilgi 

talebinde bulunan 100‟ün üzerinde yatırımcı yatırım konuları ve yatırım tutarlarına göre 

faydalanabilecekleri teşvik unsurları, Ajans ve diğer kurum/kuruluşlarca sağlanan destekler hakkında 

bilgilendirilmiştir.  

Ajansın mali destek programlarına ilişkin başvuru süreci, sözleşme süreci ve sözleşme sonrası süreçler 

kapsamında gerek başvuru sahipleri gerekse yararlanıcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme 

faaliyetleri Çanakkale Yatırım Destek Ofisi uzmanlarınca gerçekleştirilmiş; Ajansın Proje Geliştirme ve 

Uygulama Birimi ile İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından yürütülen süreçlere destek sağlanmıştır.  

3. Yatırım Takip İşlemleri 

Çanakkale Yatırım Destek Ofisine yatırım konusunun tamamı veya bir bölümünün izin ve ruhsat 

işlemlerinin takibinin yapılması, yatırıma uygun arazi bulunması veya yatırım süreçleri ile ilgili farklı 

konularda bilgi almak amacıyla başvuran yatırımcılara aşağıda belirtilen çalışmalar doğrultusunda 

destek sağlanmıştır.  
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Akyıldız Enerji Limited Şirketi 

Alman yatırım firması tarafından Lapseki‟de yapılması planlanan rüzgar enerjisi yatırımı ile ilgili olarak, 

firmanın Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu‟na (EPDK) yaptığı bağlantı anlaşması süre uzatım talebi 

konusunda Çanakkale İl Özel İdaresi, EPDK ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ziyaret edilerek firmanın 

söz konusu süre uzatım talebinin olumlu yönde değerlendirilmesi adına girişimlerde bulunulmuştur.  

Tekin TEKİNALP  

Gökçeada‟da sağlık malzemeleri alanında yatırım yapmayı planlayan yatırımcının yatırım yeri temini 

konusunda yaşadığı sorunların çözümüne katkı sağlanmıştır. 

PanFruit 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından Yatırım Destek Ofisimize yönlendirilen ve Çanakkale‟de 

dondurulmuş gıda üretimi yapmayı planlayan Polonya ortaklı firma için ilimizde yatırıma uygun arazi 

konusunda araştırma yapılmıştır.  

Salah El Sherbini 

Bayramiç ilçemizde kırsal turizm yatırımı yapmayı planlayan yatırımcı ile tarımsal destekler hakkında 

bilgi almak amacıyla Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Çanakkale İl Koordinatörlüğüne, 

ilçenin tarım potansiyeli hakkında bilgi almak amacıyla Bayramiç Ziraat Odası‟na ve ayrıca Ezine Gıda 

İhtisas OSB‟ye bir dizi ziyaret gerçekleştirilmiştir. Firma yatırım sürecine başlamış olup çalışmalarına 

devam etmektedir. Ayrıca söz konusu firma tarafından mevcut bir meyvecilik tesisinin satın alınmasına 

yönelik görüşmeler de sürdürülmektedir.  

4. Yatırım Ortamının Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler 

Çanakkale ilinin iş ve yatırım ortamının tanıtılması amacıyla faaliyete geçirilen 

www.investincanakkale.com web sitesinin içeriğinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalara devam 

edilmiş ve çalışmalar neticesinde web sayfası farklı bir dilde (İngilizce) hizmet sunmaya başlamıştır. 

Sitede yer alan ara yüzlerden bir tanesi olan Sanayi Veritabanı ara yüzü, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı‟nın sanayi ürünleri web portalı olan “Lonca” portalı ile eşleştirilmiş böylelikle söz konusu ara 

yüz aracılığıyla Çanakkale ilinde faaliyet gösteren sanayi işletmeleri ile ilgili güncel bilgilere ulaşılması 

sağlanmıştır.  

Şekil 1: Yabancı Dilde Yayın Yapmaya Başlayan Çanakkale Invest-in Sitesi  

 

Çanakkale‟nin iş ve yatırım ortamının tanıtımı amacıyla yatırım yeri olarak Çanakkale‟yi seçen 

yatırımcılar, Çanakkale‟de faaliyet gösteren organize sanayi bölgelerinin yöneticileri ve Çanakkale 

Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile röportaj çekimleri gerçekleştirilmiş, söz konusu 

http://www.investincanakkale.com/
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röportajlar montajlanarak  www.investincanakkale.com web sitesinde “Çanakkale‟de Yatırım” ara 

yüzünde yayınlanmaya başlamıştır.  

Şekil 2: Çanakkale Invest-in Sitesi Röportaj Çekimleri  

 

2018 yılının son çeyreğinde başlayan çalışmalardan bir tanesi olan Çanakkale ilinin iş ve yatırım 

ortamının tanıtılması amacıyla çekilen tanıtım filmlerine yönelik süreç 2019 yılının ilk aylarında 

tamamlanmıştır.  

 

Çanakkale ilinin tanıtılması amacıyla faaliyete geçirilen bir diğer site olan www.canakkale.com.tr 

sitesinin içeriğinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalara 2019 yılında da devam edilmiş, sitenin farklı 

dillerde hizmet sunmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

Şekil 3: Çanakkale‟nin Tanıtımı Amacıyla Faaliyete Geçirilen www.canakkale.com.tr Sayfası 

 

31 Ocak – 3 Şubat 2019 tarihlerinde gerçekleştirilen 2019 yılı EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm 

ve Seyahat Fuarı, ilin iş ve yatırım ortamının tanıtımı açısından bir fırsat olarak değerlendirilmiş, söz 

konusu fuara katılım sağlanmıştır.  

http://www.investincanakkale.com/
http://www.canakkale.com.tr/
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Şekil 4: 2019 yılı EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı 

   

İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması amacıyla 2019 yılında yürütülen bir diğer çalışma infografik film 

çekimi olmuş Ajans tarafından oluşturulan senaryo doğrultusunda hazırlanan versiyonlara yönelik 

görüş ve öneriler Yükleniciye iletilmiştir.       

İlin potansiyel yatırımcılara tanıtılması amacıyla özellikle ofis ortamlarında gerçekleştirilen toplantılarda 

yatırımcılara yatırım yeri hakkında daha net bilgi verilebilmesi için ihtiyaç duyulan fiziki haritaların 

tasarımına yönelik çalışma, 2019 yılının ilk altı aylık döneminde tamamlanmış bir diğer faaliyet 

olmuştur.  

55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyonunun Balıkesir ve Çanakkale illerinden geçen 

etabı ile ilgili organizasyon çalışmaları, 2019 yılında Çanakkale Yatırım Destek Ofisi tarafından başta 

Çanakkale olmak üzere TR22 Düzey2 Bölgesi‟nin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilen bir diğer çalışma 

olmuştur. 

 

Şekil 5: 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyonu 

   

Çanakkale ilinin öncelikli sektörlerinden biri olan turizm sektörünün ulusal ve uluslararası düzeyde 

tanıtılması için ihtiyaç duyulan broşürlerin basılması ve böylelikle tanıtıma yönelik bilginin geniş 

kitlelere ulaşmasına katkı sağlanması 2019 yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen bir diğer 

çalışmadır.  

Ulusal ölçekte gerçekleştirilen tanıtım çalışmalarına ek olarak özellikle uluslararası düzeyde tanıtım 

açısından oldukça önemli olduğu düşünülen bir diğer çalışma Çinli Tur Operatörleri için gerçekleştirilen 

tanıtım organizasyonu olmuştur. 7-10 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleştirilen organizasyon 

kapsamında Gelibolu Mevlevihanesi, Kilitbahir Kalesi, Çanakkale Merkez, Troya Müzesi, Troya Ören 

Yeri, Bozcaada, Assos, Apollon Simintheus ve Adatepe Köyü gibi Çanakkale’nin birbirinden önemli 
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birçok değerini gören ve deneyimleyen misafirlerin bu destinasyonlar hakkında farkındalığı 

artırılmasına ve ilin uluslararası düzeyde tanıtımına katkı sağlanmıştır.  

Şekil 6: Çinli Tur Operatörlerine Yönelik Düzenlenen Tanıtım Turu 

             

2019 yılında ilin yatırım ortamının tanıtılması amacıyla gerçekleştirilen bir diğer etkinlik 23-24 Ekim 

tarihlerinde İstanbul Lütfi KIRDAR Sergi Sarayında “Yerel Akılla Küresel Pazarlara” mottosuyla yapılan 

ve bu yıl dördüncüsü gerçekleşen AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi‟ne katılım olmuştur. Söz 

konusu etkinliğe Ar-Ge merkezleri, kalkınma ajansları, üniversiteler, teknoparklar, savunma sanayi ve 

enerji firmaları başta olmak üzere çok çeşitli kurum ve kuruluşun katılım sağladığı gözlenmiştir. Fuar 

kapsamında kurulan stant alanımızda Balıkesir Teknopark, Çanakkale Teknopark ve Çanakkale 

Teknopark‟da faaliyet gösteren 4 firma yer almıştır. Etkinlik süresince standa gelen ziyaretçiler 

bölgenin Ar-Ge ve İnovasyon kapasitesi hakkında bilgilendirilmiştir.  

Şekil 7: AR-GE & İnovasyon Zirvesi ve Sergisi 

           

 

Dijital dönüşüm ve akıllı teknolojiler temelinde geleceği tartışan Türkiye‟nin en önemli zirve ve 

fuarlarından bir tanesi olan Smart Future World Expo Fuarı 30-31 Ekim 2019 tarihlerinde 

gerçekleştirilmiş, Çanakkale Teknopark ve Teknopark‟ın girişimci firmaları Ajansın desteğiyle etkinlikte 

yer almıştır.  

Şekil 8: Smart Future World Expo Fuarı 
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5. Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Faaliyetler 

Çanakkale‟de girişimciliğe duyulan ilginin artırılması, girişimcilerin iş kurma, iş modeli oluşturma ve iş 

modelini doğru şekilde sunma konusunda bilgi edinmesi ve girişimcilik farkındalığının yaratılması 

amacıyla tasarlanan Girişim Evi uygulaması 2019 yılında yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla 

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülen faaliyetlerden bir tanesi olmuştur. Girişim Evi 

uygulaması kapsamında Start Up ve Idea2Product Programları tasarlanmış ve söz konusu programlar 

başarılı bir şekilde yürütülmüştür.  

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Çanakkale Teknopark ve Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi ile işbirliği içinde yürütülmekte olan, iş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve 

şirketleşme sürecini yeni tamamlamış girişimciler için kuluçka programı olarak tasarlanan „‟Start Up‟‟ 

programı kapsamında Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül ve Ekim aylarında mentorluk 

görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 9: Start Up Programı Mentorluk Görüşmeleri 

   

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Çanakkale 

Teknopark ile işbirliği içinde Çanakkale ilinde girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak 

amacıyla Girişim Evi Uygulaması kapsamında tasarlanan bir diğer program olan Idea2Product Etkinliği 

26-27 Nisan 2019 ve 18-19 Ekim 2019 tarihlerinde Çanakkale‟de gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri katılım sağlamıştır.  
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Şekil 10: Idea2Product Etkinliği 

   

2019 yılında yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla yürütülen bir diğer çalışma Çanakkale genelinde 

kurulabilecek ihtisas OSB alanlarının belirlenmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşlar ile gerçekleştirilen 

görüşmeler olmuştur. İhtisas OSB kurulumu konusunda çalışmalar yürütmeyi planlayan kurumlar ile 

toplantılar gerçekleştirilmiş, olası alanların belirlenmesi amacıyla saha çalışmaları yürütülmüştür.  

Şekil 11: İhtisas OSB Konusunda ilgili Kurumlar ile Gerçekleştirilen Görüşmeler 

   

Yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla OSB‟ler özelinde yürütülen bir diğer çalışma; Ezine Gıda 

İhtisas OSB‟nin dağıtım lisansı almasına yönelik çalışma olmuştur. Altyapı çalışmaları devam eden 

OSB‟nin yatırımcılara sunduğu hizmetin daha cazip hale gelmesi ve böylelikle yatırımcı çekme 

noktasında farklı illerde bulunan diğer benzer OSB‟lere nazaran daha avantajlı olmasının hedeflendiği 

çalışma 2019 yılının son çeyreği itibariyle tamamlanmış, çalışma neticesinde Ezine Gıda İhtisas OSB 

elektrik dağıtım lisansını almıştır.  

Yatırım ortamının geliştirilmesi amacıyla gerçekleştirilen bir diğer faaliyet Yunanistan İstanbul 

Başkonsolosluğu‟na gerçekleştirilen ziyaret olmuş; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve Güney 

Marmara Kalkınma Ajansı yetkililerinden oluşan bir heyet söz konusu ziyareti gerçekleştirerek 

ekonomik ve sosyal alanlarda yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde bulunmuştur. 

Yunanistan ve ülkemiz arasında gerçekleştirilen ticaretin geliştirilmesi, Küçükkuyu sınır kapısının 

geliştirilmesi ve Türk iş adamlarına kolay vize verilmesi hususu gibi konularda yürütülen çalışmalara 

2020 yılında da devam edilmesi planlanmaktadır.  



 

37 

 

Şekil 12: Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Ziyareti 

  

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu ile gerçekleştirilen görüşmeye benzer bir şekilde, yılın 3. 

çeyreğinde Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 

ziyaret edilerek ekonomik ve sosyal alanlarda yapılabilecek işbirlikleri hakkında görüş alışverişinde 

bulunulmuştur.  

Şekil 13: Almanya Federal Cumhuriyeti Başkonsolosluğu ile Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası 

Ziyareti 

                   

2019 yılında yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik faaliyetler kapsamında ilgili mevzuat gereğince 

kendisine verilen görev ve yetkileri yerine getirmek üzere Çanakkale‟de kurulan kurul, komisyon, 

komite gibi danışma ve karar alma süreçlerine Ajans adına katılım sağlanmaya devam edilmiştir. Bu 

çerçevede Çanakkale ilindeki yatırımların ve sosyo-ekonomik gelişmelerin yerel ve bölgesel kalkınma 

perspektifiyle değerlendirildiği, bunlara ilişkin sorunların çözülmesinde ve sahip olunan potansiyelin 

değerlendirilmesinde kurumlar arası işbirliği ve koordinasyonun sağlandığı İl Koordinasyon Kurulu 

Toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

Kalifiye personel bulmakta zorlanan yatırımcıların sorunlarını aşmasına katkı sağlamak için İŞKUR‟un 

sekretaryasında kurulan, 3 ayda bir gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ve her ay 

gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Yürütme Kurulu Toplantıları da katılım sağlanan diğer 

çalışmalar arasındadır. 

Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği‟ne yönelik çalışmalara katılım sağlanmaya devam edilmiş, bu 

kapsamda Biga OSB ve Çanakkale OSB‟de faaliyet gösteren firmalar ile istişare toplantıları 

gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen toplantılar kapsamında firmaların yatırım süreçlerinde ve ihracat 

konusunda yaşadıkları sorunlar görüşülmüş, OSB firmalarının yararlanabileceği devlet destekleri ele 

alınmış ve karşılıklı görüş alışverişinde bulunulmuştur.  
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Şekil 14: KÜSİ Kapsamında OSB Firmaları ile Gerçekleştirilen Toplantılar 

   

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında bulunan kurumlar arası koordinasyon toplantıları 2019 

yılında ilk kez gerçekleştirilmeye başlanmış, söz konusu toplantılar Çanakkale Sanayi ve Teknoloji 

Müdürlüğü koordinasyonunda KOSGEB Çanakkale Müdürlüğü ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisinin 

katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.  

Şekil 15: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Çatısı Altında Bulunan Kurumlar Arası Koordinasyon Toplantısı 

   

Geçmiş yıllarda olduğu gibi 2019 yılında da gerektiği hallerde yatırımcıların karşılaştıkları sorunların 

çözümü amacıyla kurum/kuruluş temsilcilerinin katılım sağladığı işbirliği ve koordinasyon toplantıları 

organize edilmiştir. Bu kapsamda yerel kuruluşlar ile sağlanan koordinasyonun dışında özellikle ulusal 

ölçekte koordinasyonun sağlanması amacıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile irtibata geçilmiş, 

yatırımcıların karşılaştıkları sorunların çözümü noktasında kendilerinin uzmanlıklarından da 

yararlanılmıştır.  

Yatırım ortamının geliştirilmesi açısından oldukça önemli olduğu düşünülen bilgi paylaşımı toplantılarına 

özellikle katılım sağlanmakta ve söz konusu toplantılarda özellikle Çanakkale Yatırım Destek Ofisi adına 

sunumlar yapılmaktadır. Yatırım ortamı açısından ilgili mercilere il genelinde yaşanan sorunların direk 

aktarılabildiği ve aynı zamanda sorunların çözümüne ilişkin önerilerin net bir şekilde ortaya konduğu bu 

toplantılardan bir tanesi 2019 yılında Mart ayında Ankara‟da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟nda 

gerçekleştirilmiş ve bu toplantıya sunum yapan paydaşlardan bir tanesi olarak katılım sağlanmıştır.  

Çanakkale‟nin sağlık turizmi potansiyelinin değerlendirildiği ve bu potansiyelden ne şekilde 

faydalanılabileceğinin görüşüldüğü Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı, Yatırım Destek Ofisimiz 

koordinasyonunda ve ilgili sektör temsilcilerinin katılımıyla ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirilmiştir. 

Sağlık turizmi yetki belgesine sahip kurum/kuruluşların katılım sağladığı toplantıda Ajansın kurulduğu 

günden bugüne sağlık turizmi açısından gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgilendirme yapılarak 

ardından görüş alışverişinde bulunulmuştur. Toplantı kapsamında ilin sağlık turizmi potansiyelinden 



 

39 

 

tam olarak faydalanılamadığı, yetkili kurum/kuruluşların donanım olarak sağlık turizmine hazır olduğu, 

sektörün en önemli ihtiyacının doğru hedef pazar analizi sonrasında tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine 

odaklanılması gerektiği görüşülmüştür. 2019 yılında başlatılan çalışmalara 2020 yılında da devam 

edilmesi planlanmaktadır.  

Şekil 16: Sağlık Turizmi İstişare Toplantısı 

              

                                    

Yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında alternatif bir turizm türü olan dalış 

turizmi konusunda Yatırım Destek Ofisimiz öncülüğünde sektörün sorunlarının ve çözüm önerilerinin 

görüşüldüğü bir toplantı düzenlenmiştir. Toplantı kapsamında; dalış noktalarının koruma altına 

alınması, dalış noktalarında şamandıra uygulamasının gerekliliği, bu noktalarda sadece dalışa izin 

verilmesinin önemi, söz konusu uygulamanın gerek dalış yapan kişilerin güvenliği gerekse su altı 

canlılarının zarar görmemesi açısından oldukça önemli olduğu katılımcılar tarafından vurgulanmıştır. 

Bunun yanı sıra toplantı kapsamında katılımcılar Ajans tarafından bölge aktörlerine sağlanan teknik ve 

mali destekler; İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü tarafından ise İçişleri Bakanlığı Bütçesinden 

Derneklere Yardım Yapılması Hakkında Yönerge doğrultusunda sağlanan proje yardımları hakkında 

bilgilendirilmiştir. Zengin sualtı potansiyelinin değerlendirilerek bölgede turizm çeşitliliğinin artırılması 

ve turizmin 12 aya yayılması amacıyla dalış turizminin geliştirilmesine yönelik çalışmalara 2020 yılında 

da devam edilecektir.  

Şekil 17: Dalış Turizmi Toplantısı 

     

 

6. Yatırım Ortamına İlişkin Analiz, Rapor, Strateji ve Envanter Hazırlanması Faaliyetleri 

2017 ve 2018 yıllarında atıl yapıların belirlenmesi amacıyla yürütülen çalışmalar neticesinde elde edilen 

Atıl Yapı Envanteri, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü ile paylaşılmış; benzer bir çalışmanın 2019 yılında 

İl Müdürlüğü tarafından yapıldığı öğrenilince bahsi geçen çalışma İl Müdürlüğü‟nden talep edilmiştir.    
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Türkiye‟de yerleşim yerleri arasındaki sosyo-ekonomik ilişki yapısını ve işleyişini belirlemek amacıyla 

gerçekleştirilen Yerleşim Merkezlerinin Kademelenmesi Araştırması kapsamında köy ve belde bazındaki 

analizlerin yapılması için gerekli olan verinin anket yoluyla temin edilmesi amacıyla Balıkesir ve 

Çanakkale illerinde yürütülen Yer-Mek Saha Çalışmasına Çanakkale Yatırım Destek Ofisi olarak katkı 

sunulmuştur. Söz konusu çalışma Çanakkale‟de 24 Eylül 2019 tarihi itibariyle Merkez ilçe ile başlamış; 

16 Ekim 2019 tarihi itibariyle Yenice ilçesi ile tamamlanmıştır.  

Şekil 18: Gerçekleştirilen Saha Çalışmaları 

             

   

7. Katılım Sağlanan/Düzenlenen Organizasyonlar, Etkinlikler, Eğitimler 

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda; Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret ve 

Sanayi Odası, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası‟nın katkılarıyla Çanakkale‟de faaliyet gösteren firmalar 

için Dış Ticaret İstihbaratı Eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitimler; 17 Nisan 2019 tarihinde Çanakkale 

Merkez‟de, 18 Nisan 2019 tarihinde Biga‟da ve 19 Nisan 2019 tarihinde Gelibolu‟da gerçekleştirilmiştir. 

Şekil 19: Çanakkale Merkez ve Biga İlçelerinde Gerçekleştirilen Dış Ticaret İstihbaratı Eğitimleri 

   

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Ajansın koordinasyonunda Çanakkale‟de gerçekleştirilen proje 

hazırlama eğitimi Çanakkale Yatırım Destek Ofisi‟nin katkılarıyla gerçekleştirilen bir diğer eğitim 

etkinliği olmuş, eğitim yatırım destek ofisi uzmanları tarafından verilmiş, eğitime gerek il merkezi 

gerekse ilçelerden birçok meslek öğretmeni katılım sağlamıştır.  
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Şekil 20: Çanakkale‟de Gerçekleştirilen Proje Hazırlama Eğitimi 

    

2019 yılında gerçekleştirilen bir diğer eğitim Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı 

personeline yılın son çeyreğinde verilen proje hazırlama eğitimi olmuş söz konusu eğitim Çanakkale 

Yatırım Destek Ofisi personeli tarafından verilmiştir.  

Şekil 21: Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı‟na Verilen Proje Hazırlama Eğitimi 

             

2019 yılının son çeyreğinde Çanakkale Yatırım Destek Ofisi tarafından düzenlenen bir diğer eğitim 

Çanakkale Esnaf ve Sanatkârlar Odası üyelerine yönelik verilen e-ticaret eğitimi olmuş, etkinlik 

kapsamında katılımcılar e-ticaret, dijital pazarlama gibi konularda bilgilendirilmiştir.  

Çanakkale Yatırım Destek Ofisi olarak gerek gerçekleşmesine katkı sağlanmış gerekse sadece katılım 

sağlanmış bazı toplantı, çalıştay, eğitim vb. etkinliklere ilişkin bilgiler aşağıda detaylandırılmaktadır.  

Çanakkale/Ayvacık/Bayramiç Turizm Envanteri Toplantısı: Turizm Envanteri, Stratejisi ve 

Eylem Planının hazırlanmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çanakkale Merkez, Ayvacık ve Bayramiç 

ilçelerinde gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır.  

Troas Kültür Rotaları Çalıştayı: Ajansımızdan fizibilite desteği alan Troas Kültür Rotaları Projesinin 

çalıştayına katılım sağlanarak proje hakkında bilgi sahibi olunmuştur. Proje  11 ilçe ve 80 köyden 

geçen bir rotadan oluşmakta ve yaklaşık 600 kilometrelik 19 etabıyla 47 tarihi antik kenti içine 

almaktadır.   

Balıkesir ve Çanakkale Tanıtım Filmlerine İlişkin Toplantı: Ajansımızın bölgemizin tanıtımı 

amacıyla yaptırmış olduğu tanıtım filmlerinin ele alındığı toplantıya katılım sağlanarak Çanakkale‟nin 

tanıtımı için çekilen filmler hakkında görüş sunulmuştur. 

1915 Çanakkale Köprüsünün Etkileri Konulu Teknik Destek Eğitimi: 12-14 Şubat 2019 

tarihleri arasında Lapseki Kaymakamlığı‟nın Ajansımızdan aldığı Teknik Destek projesi kapsamında 

verilen eğitim programına katılım sağlanarak konu hakkında detaylı bilgi edinilmiştir.  
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank’ın Çanakkale Ziyareti Kapsamında 

Yapılan Açılışlar: Sayın Mustafa VARANK‟ın 17 Şubat 2019 tarihinde yaptığı Çanakkale ziyareti 

kapsamında yaptığı Ezine Gıda İhtisas OSB ve Çanakkale Teknopark‟ın açılış törenlerine iştirak 

edilmiştir.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Kalite Güvencesi Çalışmaları Dış Danışma Kurulu 

Toplantısı: 19 Şubat 2019 tarihinde gerçekleşen toplantı kapsamında; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 

Süha Özden ÇOMÜ‟nün 2015-2019 yılları arasındaki faaliyetleri ve Kalite Güvencesi Çalışmaları ile ilgili 

sunum yapmış,  gündem maddeleri konuşulmuş ve görüş ve önerilerin ele alınmasıyla toplantı 

sonlanmıştır. 

12. KÜSİ Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri 

Genel Müdürlüğü uhdesinde yürütülmekte olan Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği faaliyetleri 

çerçevesinde yılda iki kez gerçekleştirilen KÜSİ Çalışma Grubu Koordinasyon Toplantıları‟nın 12.si, 18-

19 Şubat 2019 tarihlerinde Karadeniz Teknik Üniversitesi‟nin ev sahipliğinde gerçekleştirilmiştir. 

Toplantı kapsamınsa 2018 yılında gerçekleştirilen KÜSİ çalışmaları değerlendirilip, 2019 yılına yönelik 

beklentiler ele alınmıştır.  

KOBİ’lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları Toplantısı: Türkiye Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı, KOSGEB, Kredi Garanti Fonu 

iş birliği ve Denizbank, Bilkent Cyberpark, LOGO Yazılım ve KOBİ Efor işbirliğinde, Çanakkale Ticaret 

Borsası destekleriyle  “KOBİ‟lere Girişimcilere Sağlanan Destekler ve Finans Olanakları” konulu toplantı 

Çanakkale Ticaret Borsası‟nda gerçekleştirilmiştir. Söz konusu etkinliğe katılım sağlanarak konu 

hakkında bilgi sahibi olunmuştur. 

Yatırım Destek Ofisleri Toplantısı: Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) bir araya geldiği toplantı 

kapsamında YDO'lar tarafından yürütülen çalışmalar, yatırım süreçleri ve teşvik kapama süreçleri ile 

ilgili sorunlar ve YDO'ların karşı karşıya geldiği diğer sorunlar ele alınmıştır.    

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Çevre Mühendisliği Mühendislik Eğitim Programları 

Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (MÜDEK) Dış Paydaşlar Toplantısı: MÜDEK 

tarafından yürütülen denetim sürecinin bir parçası olan toplantı kapsamında MÜDEK temsilcileri ile bir 

araya gelinerek bölüm ile birlikte hali hazırda yürütülmüş çalışmalar konusunda istişare edilmiştir.  

Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık Projesinin Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı: 

Çanakkale Belediyesinin hibe faydalanıcısı olarak İspanya Tarragona Belediyesi, Tarragona Akıllı Şehir 

Platformu ve Türkiye Bilişim Vakfı ile ortaklaşa yürüttüğü Geleceğin Akıllı Şehirleri için Ortaklık 

Projesinin Açılış ve Strateji Geliştirme Toplantısı'na katılım sağlamıştır. Toplantıda, akıllı şehir kavramı, 

akıllı şehir uygulamalarının faydaları gibi konularda bilgi sahibi olunmuştur. 

Ajansın Çanakkale'de Yürütülen Faaliyetleri Hakkında Gerçekleştirilen Bilgilendirme 

Toplantısı: Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen toplantı kapsamında Çanakkale 

Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapılmış, katılımcıların soruları yanıtlanmıştır.  

Yatırım Ortamı Hakkında Bilgi Paylaşım Toplantısı: Bahreynli işadamı Ebrahim Moosa‟nın 

Çanakkale‟den zeytinyağı alımı ve ayrıca yatırım yapması ile ilgili olarak 27 Mart 2019 günü Çanakkale 

Ticaret Borsasında yapılan bilgilendirme toplantısına iştirak edilmiş ve burada Çanakkale ekonomisi, 

yatırımları ve çalışmaları hakkında kısa bilgi verilmiştir. 
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Çanakkale Teknopark İnovasyon Merkezi Fizibilite Çalışması Dış Paydaşlar Toplantısı: 

Çanakkale Teknopark İnovasyon Merkezi Projesi için düzenlenen dış paydaşlar toplantısına katılım 

sağlanmıştır.  

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi İle Gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantısı: Çanakkale'ye 

yatırım yapmayı planlayan Stark Petrol yatırımının bir numaralı gündem maddesi olduğu toplantı 

kapsamında ayrıca Çanakkale Kepez Limanı'nın ihracata açılması konusu görüşülmüş, Ajans tarafından 

yürütülen yatırım destek çalışmaları hakkında bilgilendirme yapılmıştır.  

Türkiye ile Bahreyn Arasında Ticaretin Arttırılması ve İşbirliğinin Geliştirilmesi Konulu 

Bilgilendirme Toplantısı: Bahreyn Ticaret Müşavirliği ile Çanakkale Ticaret Borsası işbirliğinde 

düzenlenen, Bahreyn ile ülkemiz arasındaki ticaretin geliştirilmesi amacıyla Bahreyn Ticaret Müşaviri 

Güzin Bayar‟ın Çanakkale‟de vermiş olduğu seminere katılım sağlanmış olup söz konusu seminerde 

Bahreyn ekonomisi hakkında genel bilgi edinilmiştir. 

 

Çanakkale Belediyesi Stratejik Plan Toplantısı: Çanakkale Belediyesi'nin, 2020-2024 yıllarını 

kapsayan beş yıllık hizmet süresinin planlanması çerçevesinde başlatılan Stratejik Plan çalışmaları 

kapsamındaki toplantıya katılım sağlanarak ilimizin uluslararası tanıtımı ve ilde yaşanan sorunlar 

hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 

Yatırım Destek Ofisleri Eğitim Toplantısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan söz 

konusu toplantı kapsamında YDO‟lar bünyesinde çalışan uzmanlara  E-TUYS ve atlas.gov.tr'nin 

kullanımı  hakkında bilgi verilmiştir. 

 

Ağaç ve Orman Ürünleri Ur-Ge Projesinin Tanıtımı: ÇTSO tarafından yürütülen Ağaç ve Orman 

Ürünleri Ur-Ge projesinin fizibilite çalışmasının tanıtımı ile ilgili gerçekleştirilen toplantıya iştirak edilerek 

mobilya, orman ürünleri ve ağaç işleme sektörünün ihracat potansiyeli ile  

potansiyel pazarlar ve ülkeler 

hakkında detaylı bilgi edinilmiştir. 

 

Yerleşim Alanlarının Kademelendirilmesi Toplantısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 

yürütülmekte olan Yerleşim Merkezleri Kademelenmesi Çalışması (Yer-Mek) kapsamında Eylül-Ekim 

aylarında köy/mahalle/belde ve ilçe terminallerine uygulanması planlanan anket çalışması hakkında 

Ajansların bilgilendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen eğitime 27 Ağustos 2019 tarihinde katılım 

sağlanmıştır.  

 

MEB Mesleki Eğitim Merkezi Müdürlerine Yönelik Toplantı: Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 

organize edilen toplantı kapsamında katılımcılara yönelik olarak başta Sosyal Destek Programı olmak 

üzere Ajansımızın çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir. 

 

 

Gökçeada Lagünü Sulak Alan Yönetim Planı Projesi Açılış Çalıştayı : Orman 2. Bölge 

Müdürlüğü koordinasyonunda, alanın korunması kapsamında neler yapılabileceğine dair paydaşlardan 

görüşlerin alındığı bir toplantı olmuştur. 

 

Sürdürülebilir ve Akıllı: Aklım Fikrim Çanakkale Konferansı: Kale Grubu, Türkiye Bilişim Vakfı 

işbirliğinde ve Novusens Akıllı Şehirler Enstitüsü‟nün yürütücülüğünde, Çanakkale‟nin akıllı kent olarak 

gelişmesi amacıyla üç yıl önce başlatılan “Aklım Fikrim Çanakkale” projesinin bir ayağı olarak, 

uluslararası bir konferans düzenlenmiştir. Çanakkale‟nin akıllı bir şehre dönüşümü için yapılması 

gereken hususlar ele alınmıştır. 
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YERMEK Anketör Toplantısı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan Yerleşim 

Merkezleri Kademelenmesi Çalışması (Yer-Mek) kapsamında Eylül-Ekim aylarında köy/mahalle/belde ve 

ilçe terminallerine uygulanması planlanan anket çalışmasının kapsamı hakkında görüşmelerin yapıldığı 

bir toplantı olmuştur. 

 

KÜSİ Kapsamında Çanakkale'de ve Biga’da Yapılan Toplantılar: Söz konusu toplantılara 

katılım sağlanarak Ajansımızın çıktığı  Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı 

ve  İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı hakkında bilgi sunulmuştur. 

Köy Alt Yapısını Destekleme Projesi (KÖYDES) Toplantısı: KÖYDES toplantısına katılım 

sağlanarak Ajansımızın çıktığı  Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı 

ve  İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı hakkında bilgi sunulmuştur. 

Avrupa Yılın Müzesi Ödülü Kapsamında Yapılan Toplantı: Troya Müzesi İçin Avrupa Yılın Müzesi 

Ödülüne Başvurulması kapsamında yapılan toplantıda konu ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

17 Çanakkale 17 Proje Lansman Toplantısı: Çoğunluğu Ajans MDP'leri kapsamında yürütülen 

projeler olmak üzere Çanakkale'de yürütülen 17 proje hakkında tanıtım çalışmasının yapıldığı bir 

toplantı olmuştur. 

Kruvaziyer Limanı Yapımı Fizibilite Toplantısı: Çanakkale'nin kruvaziyer limanı potansiyelinin 

belirlenmesi ve bu konuda fizibilite hazırlanması konularının ele alındığı bir toplantı olmuştur. 

Sanayi Bakanlığına Bağlı Kurum ve Kuruluşlar Çanakkale Toplantısı : Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı mensupları toplantısı 22 Ekim 2019 günü Çanakkale Yatırım Destek Ofisimizde 

gerçekleştirilmiştir. Söz konusu toplantıda sanayi stratejisi hakkında bilgi verilmiş ve Ajansımızın son 

dönem mali destek programları hakkında sunum yapılmıştır. 

EDEN Başvurusu Konusunda Gerçekleştirilen Toplantı: EDEN başvurusu konusunda 25 Ekim 

2019 tarihinde Çanakkale Yatırım Destek Ofisinde ilgili kurumların katılımı ile yapılan toplantıda ele 

alınacak destinasyonun belirlenmesi ve proje yazma hususundaki görev paylaşımının yapılması 

sağlanmıştır. 

İl Ekonomik Toplantısı: 14 Kasım 2019 tarihinde gerçekleştirilen söz konusu toplantı kapsamında 

kruvaziyer turizminin ele alındığı bir sunum hazırlanmış ve toplantıya iştirak edilmiştir. 

Çanakkale Destinasyon Yönetimiyle Markalaşıyor Projesi Toplantısı: 2018 Yılı Turizm 

Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 

Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet Birliği tarafından yürütülen “Çanakkale Destinasyon 

Yönetimi ile Markalaşıyor” Projesinin tanıtım toplantısıdır. Toplantı kapsamında ayrıca Çanakkale‟nin 

marka değerlerinin belirlemesine yönelik çalışmalar yürütülmüştür. 

Dijital Görüntü Tasarım ve Eğitim Merkezi Açılış Toplantısı: ÇOMÜ tarafından uygulanan ve 

Ajansımız tarafından desteklenen projenin 23 Kasım 2019‟da gerçekleştirilen tanıtım toplantısına 

katılım sağlanmıştır. 

Kamu ve Özel Sektör Yatırımları Konulu Toplantı: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından 

düzenlenen Kamu ve Özel Sektör Yatırımları konulu toplantıya katılım sağlanarak toplantı kapsamında 
gerçekleştirilen uluslararası değer zinciri, ihracatta garanti sistemleri ve Kalkınma Ajanslarının yabancı 

sermayeli yatırımlardaki rolü konulu paneller izlenmiştir. 

Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi: Edirne Valiliği himayelerinde, Trakya Kalkınma Ajansı 

ve Edirne İl Sağlık Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Trakya Uluslararası Sağlık Turizmi Zirvesi 12 

Aralık 2019 tarihinde Edirne‟de gerçekleştirilmiştir. Yerel, bölgesel ve ulusal birçok katılımcının iştirak 
ettiği toplantıya ayrıca Yunanistan, Kosova ve Romanya‟dan da katılım sağlanmıştır. Birçok sunum ve 

panelin gerçekleştirildiği zirve kapsamında sağlık turizminde mevcut durum analizi yapılmış ve bölgenin 
sağlık turizmi alanında nasıl bir adım daha ileriye gidebileceği konuları irdelenmiştir. 

https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari#collapse1
https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari#collapse2
https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari#collapse1
https://www.gmka.gov.tr/acik-destek-programlari#collapse2
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Aşağıdaki tablo kapsamında katılım sağlanan diğer etkinliklere ilişkin bilgiler yer almaktadır.  

Tablo 1: Katılım Sağlanan Diğer Etkinlikler 

Konu Düzenleyen Kurum Tarih 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 2. 

Proje Pazarı Üst Değerlendirme Kurulu 

Toplantısı 

ÇOMÜ 15.04.2019 

İl Ekonomi Toplantısı Çanakkale Valiliği 16.04.2019 

Yatırım Yeri Bilgi Sistemleri Toplantısı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 29-30.04.2019 

Girişimcilik İnovasyon ve Biyoteknoloji 

Sempozyumu 

ÇOMÜ 10.05.2019 

ÇTSO ile Yapılan Toplantı ÇTSO 14.05.2019 

Uluslararası Amerikan Çalışmaları 

Konferansı 

ÇOMÜ 15.05.2019 

IPARD II Programı Altıncı Başvuru Çağrı 

İlanı Bilgilendirme Toplantısı 

TKDK 23.05.2019 

Mesleki Eğitim Çalıştayı Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 12.06.2019 

Meslek Liseleri Boyut Değiştiriyor 

Projesinin Kapanış Toplantısı 

Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü 19.06.2019 

Avrupa Yılın Müzesi Ödülü “TROYA 

Müzesine Çok Yakışacak” Toplantısı 

Çanakkale Müzesi Müdürlüğü 20.06.2019 

Çanakkale'de Bulunan TKÖAMDP 

Projelerine İlişkin Toplantı 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 21.06.2019 

 

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi (BYDO) 

1. Yatırımcıları Bilgilendirme ve Yönlendirme Faaliyetleri 

Devlet destekleri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı teĢvikleriyle ilgili olarak Ajans‟ı ziyaret eden yatırımcılara 

yatırım konuları ve yatırım tutarlarına göre faydalanacakları teĢvik unsurları ve yaklaĢık destek tutarı hakkında 

bilgi verilmektedir.  2019 yılı içerisinde BYDO tarafından 92 yatırımcı bilgilendirilmiĢtir.  

TeĢviklerle ilgili olarak yatırımcılara yatırım konuları ve yatırım tutarlarına göre faydalanacakları teĢvik 

unsurları ve yaklaĢık destek tutarı hakkında bilgi verilmiĢtir. 

2. Yatırım Takip ĠĢlemleri 

Ajansımız tarafından bölgemizde yatırım yapmak isteyen yatırımcılara yatırım öncesi, yatırım ve yatırım sonrası 

aĢamalarda destek hizmetleri verilmektedir. Yatırım takibi yapılan firmalar aĢağıda sıralanmıĢtır: 
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Firma Sektör Yer Büyüklük Ġstihdam Destekler Durum 

Afytos Akçay 

Tatil Köyü 

Turizm Edremit 10 Milyon Belirsiz Ġzin ruhsat 

süreç takip 

Devam 

Ediyor 

Eyüp 

Türkoğlu 

Turizm Susurluk Belirsiz 20 Ġzin ruhsat 

süreç takip 

Devam 

Ediyor 

Erenler 

Enerji 

Kağıt Sanayi Altıeylül 400 Milyon $ 500 Süreç takip Devam 

Ediyor 

DMK 

Hırdavat 

Mobilya 

Aksam 

Gönen 10 Milyon TL 100 Ġzin ruhsat 

süreç takip 

Yatırıma 

Hazır 

Karahallılar 

Grubu 

Eğitim Altıeylül 20 Milyon TL 60 Ġzin ruhsat 

süreç takip 

Yatırıma 

Hazır 

Livalka Modern Sera Gönen 2 Milyon TL 15 Yatırıma 

uygun arazi 

Yatırımcı 

Tarafından 

Ġptal 

Edildi 

Ahlat Enerji Yenilenebilir 

Enerji 

Dursunbey 10 Milyon TL 10 Yer Tahsisi Yatırıma 

Hazır 

Halis Yün Tekstil Dursunbey 4.5 Milyon TL 100 Yer Tahsisi Devam 

Ediyor 

3. Yatırım Ortamının Tanıtılmasına Yönelik Faaliyetler 

Balıkesir ilinin tanıtımını sağlamak ve yatırımcı çekmek amacıyla faaliyetler yürütülmektedir. Bu kapsamda 

2019 yılında yapılan çalıĢmalar aĢağıdaki gibi gerçekleĢmiĢtir. 

4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi  

4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi 25-29 Eylül 2019 tarihlerinde Balıkesir Edremit‟te 

gerçekleĢtirilmiĢtir. Zirveye 56 ülkeden 350‟si yabancı, 250‟si yerli olmak üzere turizm acentesi, otel temsilcisi 

ve tur operatöründen oluĢan alım heyeti katılım sağlamıĢtır. 5 gün süren zirvede konuklar Balıkesir‟in termal ve 

sağlık turizmi konusunda potansiyelini ve imkânlarını yerinde inceleme fırsatı bulmuĢlardır. Zirve 

organizasyonu sırasında Sındırgı, Edremit ve Gönen ilçelerine ziyaretler düzenlenmiĢtir.  

27 Eylül 2019 tarihinde termal ve sağlık turizmi konusunda paneller gerçekleĢtirilmiĢ eĢ zamanlı olarak fuaye 

alanında sağlık turizmi konusunda faaliyet gösteren firmalar ve termal oteller stantlar açmıĢlardır. Buna ek 

olarak aynı gün içerisinde panellere paralle olarak birebir görüĢmelerin gerçekleĢtirilebilmesi imkanı 

sunulmuĢtur. Panele yerli ve yabancı olmak üzere toplam 600 kiĢilik katılım sağlanmıĢtır. Protokol üyelerinin de 

büyük ilgi gösterdiği panelde Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Eski 

Bakan Bülent Akarcalı, BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Yücel Yılmaz, Sındırgı Belediye BaĢkanı Ekrem YavaĢ, 

Edremit Belediye BaĢkanı Selman Hasan Arslan, ilçe kaymakamları ile yerli ve yabancı katılımcılar yer amıĢtır.  

GerçekleĢtirilen etkinlik ile Balıkesir‟in termal sağlık merkezleri ve potansiyeli tanıtılmıĢtır. Termal turizm 

dinamikleri Balıkesir‟de biraraya gelmiĢlerdir. Katılımcılar etkinliğe büyük ilgi göstermiĢlerdir.  
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Zirve öncesinde yaklaĢık bir yıl süren hazırlık çalıĢması gerçekleĢtirilmiĢ. ÇalıĢmalar il genelinde geniĢ paydaĢ 

katılımı ile yapılmıĢtır.  

12.02.2019 tarihinde Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi, Türkiye Sağlık Turizmini GeliĢtirme Konseyi, Güney 

Marmara Kalkınma Ajansı, ticaret odaları, ilçe belediyeleri, üniversiteler ve diğer katılımcılar ile birlikte toplam 

25 kurum ile Zirve‟ye iliĢkin protokol imzalanmıĢtır. Protokolde tarafların görev ve yükümlülükleri açık bir 

Ģekilde belirtilmiĢtir.  

Protokol kapsamında, Güney Marmara Kalkınma Ajansı danıĢma kuruluna katkı sağlanması, iletiĢim ve 

koordinasyonun sağlanması, zirveye teknik ekipman, sahne ve ses sisteminin sağlanması, zirve süresince 

simültane çeviri hizmetinin sağlanması, zirve kapsamında termal ve sağlık turizmi tanıtım filminin hazırlanması, 

katılımcılarının bir günlük öğle yemeği hizmetinin karĢılanması, zirve toplantısı için raportör sağlanması ve 

zirve sonuç raporunun hazırlanarak ilgili kurum ve kuruluĢlara iletilmesi ve takibinin yapılması görevlerini 

üstlenmiĢtir.  

13.03.2019 tarihinde Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Edremit‟teki turizmciler ile görüĢülmüĢ zirve 

süresince 17 tesisten toplam 500 kiĢilik konaklama taahhüdü alınmıĢtır.  

GerçekleĢtirilecek organizasyondan en yüksek seviyede verim alınabilmesi için kamu ve özel sektörün katkısı 

önemli görülmektedir. Bu iĢbirliğinin tesisi için zirveye hazırlık aĢamasında 3‟ü 2019 yılında olmak üzere 

toplam 4 adet danıĢma kurulu toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. DanıĢma Kurulu üyeleri, kamu kurum ve 

kuruluĢlarının en üst seviyedeki amirleri, ticaret odaları baĢkanları, özel hastane yetkilileri, otel sahipleri, acente 

yetkilileri gibi termal ve sağlık turizmi alanında önce gelen temsilcilerden oluĢmaktadır. YaklaĢık 80 kiĢilik bir 

gerçekleĢtirilen danıĢma kurullarına davet edilmiĢ ve her bir toplantı 100‟den fazla katılımcı ile 

gerçekleĢtirilmiĢtir. 1. DanıĢma Kurulu 14.11.2018 tarihinde Altıeylül‟de,  2. DanıĢma Kurulu 12.02.2019 

tarihinde Gönen‟de , 3. DanıĢma Kurulu 16.04.2019 tarihinde Edremit‟te  ve 4. DanıĢma Kurulu 20.06.2019 

tarihinde Sındırgı‟da  gerçekleĢtirilmiĢtir.   

Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi websitesi https://www.ithts.org için Balıkesir davet metinleri, turizm 

haritası, fotoğraflar, videolar ve destek veren kurum logolarının eklenmesi sağlanmıĢtır. 

 

https://www.ithts.org/
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Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi Değerlendirme Toplantısı  

25-29 Eylül tarihlerinde gerçekleĢtirilen “4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi” sonrası 

değerlendirme toplantısı 4 Aralık 2019 tarihinde Edremit‟te yapılmıĢtır. Toplantıda zirve sonrası somut çıktılar 

üzerine termal ve sağlık turizmi konusunda sunumlar gerçekleĢtirilmiĢtir. 
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Türkiye Sağlık Turizmini GeliĢtirme Konseyi tarafından organize edilen, Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

(GMKA) ve Balıkesir Valiliği‟nin koordinasyonluğunda yapılan 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi 

Zirvesi‟nin sonuçları masaya yatırılmıĢtır. Zirvenin uluslararası alanda Balıkesir‟in tanıtımına büyük katkı 

sağladığı rakamlarla birlikte değerlendirilmiĢtir. Toplantı sırasında zirve çıktıları hakkında çeĢitli sunumlar 

yapılmıĢtır. 

Toplantıya Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı, Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanı Yücel Yılmaz, Susurluk 

Kaymakamı Osman AteĢ, Gönen Kaymakamı Arslan Yurt, Manyas Kaymakamı Muhammed Kaya, Balya 

Kaymakamı Burak Keser, Edremit Kaymakamı Hüseyin Öner, Susurluk Belediye BaĢkanı Nurettin Güney, 

Ayvalık Belediye BaĢkanı Mesut Ergin, Sındırgı Belediye BaĢkanı Ekrem YavaĢ, Ġl Kültür ve Turizm Müdürü 

Mustafa Çaltı, GMKA Genel Sekreter Vekili Abdullah Güç, Üniversite temsilcileri, Kaymakamlık temsilcileri, 

Ġlçe Belediyeleri temsilcileri ve sektör temsilcileri katılım sağlamıĢlardır.

 

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesi’ne Yatırımcı Çekme ÇalıĢmaları 

Bölgesel teĢvik avantajları ve bedelsiz arazi tahsisi ile bölgedeki en cazip yatırım bölgelerinden biri olan 

Dursunbey Organize Sanayi Bölgesine yatırımcı çekebilmek amacıyla Dursunbey Belediyesi ile koordineli 

Ģekilde tanıtım faaliyetleri gerçekleĢtirilmiĢtir. Orman atıklarından faydalanarak biyokütle üretimi yapan, 

otomotiv yan sanayisine yönelik madeni yağ üretimi yapan ve transformatör imalatı yapan farklı sektörlerden 

firmaların sektör temsilcileri ile saha ziyaretleri gerçekleĢtirilmiĢ, yatırım ortamı konusunda firmalar 

bilgilendirilmiĢtir. Dursunbey OSB‟ye firmaların daveti için yatırım ortamına iliĢkin verileri ve olanakları içeren 

bir davet metni oluĢturularak Dursunbey Belediyesi ile paylaĢılmıĢtır. ÇalıĢmalar neticesinde Dursunbey OSB‟de 

ilk tahsisler gerçekleĢmiĢtir. 
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Invest In Balıkesir Sitesi Güncelleme ve ĠyileĢtirme ÇalıĢmaları 

Investinbalikesir.com ve balikesirdeyatirim.com web sitelerinde yer alan modüller güncellenmiĢ, sanayi 

veritabanı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı lonca.gov.tr adresine yönlendirilmiĢtir. Yayında olan tüm sektörlere ait 

yatırım rehberleri iki dilde 2019 yılı verileri ıĢığında güncellenmiĢ ve tasarımın tamamlanıĢı ile birlikte 

yayınlanmıĢtır. Balıkesir‟de Yatırım isimli Twitter ve Instagram hesapları üzerinden yapılan Balıkesir‟in yatırım 

ortamına iliĢkin düzenli paylaĢımlara hedef kitleye eriĢimi kolay sağlayabilmek adına Ajans kurumsal sosyal 

medya hesaplarından devam edilmesi kararı alınmıĢtır. 2019 yılında web sitesinde 25402 tekil kullanıcı toplam 

29935 oturum gerçekleĢtirmiĢtir.  

Güney Marmara Sualtı ÇalıĢtayı 

Balıkesir‟de yer alan dalıĢ noktalarında gerçekleĢtirilecek görüntüleme çalıĢmaları ve akabindeki tanıtım 

faaliyetleri ile dalıĢ turizmini geliĢtirmek hedefiyle, sualtı görüntüleme merkezleri ve Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi akademisyenleri ile görüĢmeler yapılmıĢ, dalıĢ noktaları değerlendirilmiĢtir. Yılın ikinci yarısında 

bir çalıĢtay gerçekleĢtirilmesi kararlaĢtırılmıĢtır. 

Güney Marmara Bölgesi‟nin sualtı potansiyelinin değerlendirilmesi, sualtı konusunda Bölgenin kısa ve uzun 

dönem hedeflerinin belirlenmesine yönelik çalıĢmalar yapılması amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

(GMKA) ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi iĢbirliği ile 11-12 Ekim 2019 tarihlerinde Ayvalık‟ta “Güney 

Marmara Sualtı ÇalıĢtayı” gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢtayın birinci günü çalıĢtay oturumları, ikinci günü ise 

bilimsel amaçlı dalıĢ organizasyonu gerçekleĢtirilmiĢtir. ÇalıĢtaya sualtı konusunda paydaĢ olan kurum ve 

kuruluĢ yetkilileri, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi akademisyenleri, dernekler, ticaret odaları, dalıĢ okullarının yöneticileri, sualtı fotoğrafçıları ve 

eğitmenler katılım sağlamıĢtır. ÇalıĢtayın Prof. Dr. Adnan AYAZ moderatörlüğündeki ilk oturumunda, Prof. Dr. 

Mustafa SARI “Bandırma‟dan Dikili‟ye Güney Marmara‟ya Sualtından BakıĢ” konulu sunumunu 

gerçekleĢtirmiĢtir. Ardından Doç. Dr. BarıĢ ÖZALP„ın “Sualtından Çanakkale Boğazı” ve Doç. Dr. Dilek 

TÜRKER‟in “Ayvalık Adaları ve Çevresi Kırmızı Mercanlar“ konulu sunumları takip edilmiĢtir. Çanakkale 

SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı‟ndan Muhammed PARLAK ve Dr. Yusuf KARTAL kurumun 

çalıĢmaları ve H.M.S. Majestic Batığının DalıĢ Turizmine Açılması Projesi hakkında sunum yapmıĢtır. Hakan 

ASLAN‟ın hazırladığı Mavi Tutku konulu gösterimin ardından AteĢ EVĠRGEN Mavi IĢığın PeĢinde isimli 

sunumunu gerçekleĢtirmiĢtir. ÇalıĢtayın ilk günü öğleden sonraki oturumda ise katılımcılar ile birlikte Prof. Dr. 

Mustafa SARI moderatörlüğünde güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar, tehditler çalıĢması gerçekleĢtirilerek, 

hedeflerin belirlenmesine yönelik grup çalıĢması yapılmıĢtır. ÇalıĢtay neticesinde Güney Marmara Sualtı 

ÇalıĢtayı Raporu hazırlanarak Ajans kurumsal web sitesi üzerinden yayımlanmıĢtır. 
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Çinli Tur Operatörleri Ġçin Bölge Tanıtım Programı 

Ġlimize yönelik Çin vatandaĢı turistlerin ilgisini artırmak, Çin Halk Cumhuriyetinden daha fazla turist çekmek 

amacıyla Çanakkale Yatırım Destek Ofisi ile birlikte Çanakkale ve Balıkesir illerini kapsayacak Ģekilde teknik 

gezi planlanmıĢtır. Bu etkinlik ile bölgenin önde gelen Çinli tur operatörlerine tanıtılması hedeflenmiĢtir.  

Etkinliğin 10-12 Ekim 2019 tarihleri arasındaki kısmı Balıkesir‟de gerçekleĢtirilmiĢtir. Etkinlik kapsamında 10 

Ekim‟de Edremit, 11 Ekim‟de Ayvalık ve Gömeç, 12 Ekim‟de ise Burhaniye ve Havran ilçeleri ziyaret edilmiĢtir. 

Katılımcılar için belirlenen lokasyonların tarihi ve turistik değerlerini içerecek Ģekilde gezi programları 

hazırlanmıĢtır. Bu geziler ile katılımcılara ilin değerleri hakkında bilgi verilmiĢtir. Ayrıca her ilçede ticaret 

odaları ve ilçe belediyelerinin katkılarıyla turizm acentelerini ve otel iĢletmecilerini içerecek Ģekilde Çinli Tur 

operatörleri ile görüĢ alıĢveriĢi toplantıları düzenlenmiĢtir.  

GerçekleĢtirilen etkinlik neticesinde Çinli heyetin özellikle termal turizm ve deneyime dayalı turizm alanlarına 

ilgi duydukları tespit edilmiĢtir. Etkinlik sonrasında ilçe belediyeleri ve ticaret odaları ile irtibata geçilerek 

sorumluluk alanlarındaki özellikle deneyime dayalı turizm çeĢitlerini içerecek Ģekilde tatil rotalarını 

hazırlamaları talep edilmiĢtir.  
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Turizm Acenteleri Sındırgı BuluĢması  

Sındırgı Belediyesi ve Güney Marmara Kalkınma Ajansı (GMKA) iĢbirliği içerisinde turizmi desteklemek, 

tanıtım ve ilçeye dıĢarıdan gelen turların çoğaltılması adına Ġzmir‟de faaliyet gösteren TÜRSAB belgeli turizm 

acenteleri, Sındırgı ilçesinde ağırlanmıĢtır.  

Termal tesislerin yanı sıra, ġerif PaĢa Sanat Sokağı, Türk Sokağı, Seramik Atölyesi, Akpınar YaĢam Merkezi, 

Hanımeli ÇarĢısı, Açık Halı Pazarı, Yonca Pazarı, Doğal ürünlerin yer aldığı halk pazarı ve doğal güzelliklerin 

yer aldığı alanlarda iki günlük tur gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Kafileye iki gün boyunca rehberlik yapan Sındırgı Belediye BaĢkanı Ekrem YavaĢ ilçenin tüm değerlerini en 

ince ayrıntısına kadar tanıtmıĢtır. Yapılan turda GMKA Genel Sekreter V. Abdullah Güç de heyete eĢlik etmiĢtir. 

Sındırgı ilçesinin 3000 yıllık kültürü, ilmek ilmek hasretlerin, hikâyelerin iĢlendiği Yağcıbedir halılarının, 

yöreye özgü kilimlerin, heybelerin satıldığı Cumartesi günleri Cumhuriyet Meydanında kurulan açık halı pazarı 

acentelerin ilgisini çekmiĢtir.  

Termal tesisleri, kültürel ve doğal güzellikleri ile göz dolduran Sındırgı ilçesine ilk defa gelen heyet, ilçeyi 

mutlaka görülmesi gereken “Saklı kalmıĢ cennet” olarak nitelendirmiĢtir.  

Termal kaynakların yanında %57‟si ormanlarla çevrili ve birçok tarihi değere de sahip ilçe doğal güzellikleri ile 

göz doldururken, Marmara Belediyeler Birliğince Altın Karınca Belediyecilik ödülüne layık görülmüĢ Türk 

Sokağı (Renkli Sokaklar) da hikâyesi ile dikkatleri üzerine toplamıĢtır.  

Aynı zamanda yöre kültürünün de görücüye çıktığı Akpınar yaĢam merkezinde heyete özel yapılan kına gecesi 

canlandırması da büyük beğeni toplamıĢtır. Yöresel kıyafetleri giyen bayanlar kına yakma törenini sergilerken, 

Sındırgı Belediyesi güreĢ takımı da pehlivanlar yurdu Sındırgı‟da düğünlerin vazgeçilmezi düğün güreĢi peĢrev 

gösterisini sunmuĢtur. Gösterileri büyük bir beğeni ile izleyen heyet atölyeler ve hanımeli çarĢısı hakkında 

inceleme gezisi gerçekleĢtirmiĢtir. 

 

Balıkesir Termal ve Deniz Turizm Filmleri  

Balıkesir‟de düzenlenen 4. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi için termal ve sağlık turizmi odaklı bir 

tanıtım filmi çekilmi hizmet alımı yoluyla yapılmıĢtır. Bunun yanı sıra yılın ikinci yarısında sezon içerisinde 

deniz turizmine dair çekimler yapılarak mevcut tanıtım filmlerine eklemlenmesi amacıyla video çekimleri 
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yapılması için hizmet alımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Tematik kurgulara göre düzenlenmiĢ tanıtım filmleri paydaĢlarla 

paylaĢılmıĢ, Ajans kurumsal youtube kanalı üzerinde yayımlanmıĢtır. 

 

Ġnfografik Yatırım Ortamı Tanıtım Filmi 

Balıkesir‟in yatırım ortamına dair bilgilerin, yatırımcıların ilgisini ve dikkatini çekebilecek ve kısa sürede ilin 

öne çıkan yönlerini aktarabilecek yenilikçi bir infografik film hazırlanması için çalıĢmalar gerçekleĢtirilmiĢ ve 

hizmet alımı yapılmıĢtır. ÇalıĢmanın ile hali 2019 yılında tarafımıza teslim edilmiĢ, Ajans uzmanları tarafından 

incelemeler yapıldıktan sonra düzeltme talepleri yüklenici firmaya iletilmiĢtir. ÇalıĢmanın 2020 yılının 

baĢlarında tamamlanması beklenmektedir. 

Marka ġehir Balıkesir ÇalıĢması  

Balıkesir‟in turizm olanaklarının, coğrafi iĢaretli ürünlerinin ve yatırım olanaklarının öncü kurum ve kuruluĢların 

uzlaĢacağı bir stratejiye uygun olarak tanıtımı, marka Ģehir çalıĢmaları konusunda önem arz etmektedir.  

Bu amaçla 2019 yılında oda ve borsaların üst düzey yöneticilerinden oluĢan bir çalıĢma ekibi oluĢturulmuĢ ve 

stratejiyi belirleyecek firma belirlenmiĢtir. 2020 yılında firma tarafından oluĢturulan plan doğrultusunda tanıtım 

çalıĢmaları yapılacaktır. 

Tanıtım çalıĢmaları kapsamında görsel arĢivler oluĢturulacak, film ve prodüksiyon çalıĢmaları yapılacak, bir 

internet sitesi oluĢturulacak, influencer ve acenteler kullanılarak tanıtımlar yapılacaktır. Bu tanıtımlara oda, 

borsalar ve belediyeler de personel ve bütçeleriyle dâhil olacaktır. 

Proje ortakları içerisinde, Balıkesir Valiliği, Balıkesir BüyükĢehir Belediye BaĢkanlığı, Balıkesir Üniversitesi, 

Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası yer almaktadır.  

Yüklenici firma 2019 yılı içerisinde Balıkesir marka algısına yönelik paydaĢlar ile görüĢmeler, literatür 

çalıĢmaları ve mevcut durum analizinin yapılması faaliyetlerini gerçekleĢtirmiĢtir.  

ÇalıĢmanın devamında ön çalıĢma sürecinde yapılan literatür ve envanter çalıĢmaları analiz edilerek, 

markalaĢma konusunda etki edecek paydaĢlar önceliklendirilecektir. Ardından markalaĢma ve tanıtım sürecinin 

yürütülmesinden sorumlu olacak yerel paydaĢlardan oluĢacak komitenin kurulmasına teknik destek sağlanacaktır.  
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Balıkesir marka yönetimi kapsamında ana/alt tema konsept stratejileri ve alternatifleri hazırlanacak ve yürütme 

komitesine sunulacaktır. 

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar YarıĢması (EDEN) Katılımı  

Avrupa Komisyonu tarafından geliĢtirilen Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi ile Avrupa turist 

destinasyonlarının ortak/farklı özelliklerine ve değerlerine dikkat çekmek, turizmin sosyal, kültürel ve çevresel 

sürdürülebilirliğini sağlayarak ekonomik geliĢmeyi teĢvik etmek amaçlanmaktadır.   

Bu kapsamda; 2007 yılından bu yana Avrupa Komisyonu tarafından her yıl farklı bir tema doğrultusunda, 

projeye baĢvuran ülkelerin ulusal turizm otoriteleri ile iĢbirliği içinde “Avrupalı Seçkin Destinasyonlar” 

yarıĢması düzenlenmekte, geliĢim gösterme potansiyeli yüksek destinasyonlar belirlenerek ortak bilgi ve iletiĢim 

ağına dahil edilmektedir. Avrupa Komisyonu tarafından seçilen destinasyonlar için tanıtım filmleri 

hazırlanmakta, ödül töreni düzenlenmekte ve basın, internet ve sosyal medya araçları ile tanıtım faaliyetleri 

yürütülmektedir. Kısacası milyonlar harcanarak elde edilemeyecek tanıtım fırsatının kapıları ardına kadar 

açılacaktır. 

 2008 yılından itibaren Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi ülkemizde Kültür ve Turizm Bakanlığınca 

yürütülmektedir.  2008 yılında  “Turizm ve Somut Olmayan Kültürel Miras” teması ile Edirne (Kırkpınar Yağlı 

GüreĢ Festivali); 2009 yılında “ Korunan Alanlar” teması ile Kuyucuk Gölü Yaban Hayatı GeliĢtirme 

Sahası/Kars; 2010 yılında “Suya Bağlı Turizm” teması kapsamında Bitlis (Nemrut Krater Gölü); 2011 yılında 

“Turizm ve Fiziksel Mekânların ĠyileĢtirilmesi” teması ile Hamamönü /Ankara; 2013 yılında “EriĢilebilir Turizm” 

teması ile Taraklı/Sakarya, EDEN ödülünü kazanarak Avrupalı Seçkin Destinasyonlar ağına dâhil olmuĢtur. 

2012 ve 2014 yıllarında ise ulusal destinasyon seçme yarıĢması düzenlenmemiĢ, tanıtım ve farkındalık yaratma 

çalıĢmaları gerçekleĢtirilmiĢtir. 2015 yılında ise “Turizm ve Yerel Gastronomi” teması ile Gaziantep, ulusal 

EDEN destinasyonu ödülünü alarak Avrupalı Seçkin Destinasyonlar ağına katılmıĢtır.      

Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Projesi 2019 yılı teması “Sağlık ve Esenlik Turizmi” olarak belirlenmiĢtir. 

Türkiye ulusal destinasyonu, baĢvuran adaylar arasından, bu teklif çağrısında belirlenen kriterler çerçevesinde 

seçilecek olup, kazanan destinasyon hem Ankara‟da düzenlenecek törende, hem de Avrupa Komisyonu 

tarafından Brüksel‟de düzenlenecek törende ödül alacaktır. Bu yarıĢma ile Sağlık ve Esenlik Turizmi 

kapsamında var olan potansiyeli, özgünlüğü, Ģifa bulma geleneğinin tarihsel derinliği,  iklimsel avantajları, 

bulunduğu destinasyonlardaki diğer turizm çeĢitlilikleri bağlamındaki kültürel ve doğal zenginliği konusunda 

dünyadaki rakip ülkelerden farklılığı ortaya konulacaktır.   

Balıkesir, kolay ulaĢılabilirliği, 5 termal turizm merkeziyle en fazla termal turizm merkezine sahip olan ikinci il 

olması, termal tesislerinin nitelik ve niceliği, termal turizmin yanı sıra deniz, dalıĢ, av, doğa, kültür, gastronomi 

turizmi gibi olanakları bünyesinde barındırması nedeniyle bu ödülü sonuna kadar hak etmektedir. 2019 yılı eylül 

ayında gerçekleĢtirilen 4. Uluslararası termal turizm zirvesine ev sahipliği yapan il, 56 farklı ülkeden gelen 350 

yabancı alım heyeti ve basın mensubuna  ev sahipliği yapmıĢ, 5 gün boyunca süren zirvede alım heyetlerinin 

potansiyel ilçelere yaptığı ziyaretlerle bu alandaki iddiasını kanıtlamıĢtır. BüyükĢehir Belediyesi, Valilik, 

Üniversite, Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kalkınma Ajansı, Belediyeler, Odalar, Sivil toplum kuruluĢları gibi 

kurumların söz konusu turizm çeĢidine verdiği önem ve destek, yürütülen çalıĢmalar, sağlanan geliĢmeler bu 

turizm türünün Balıkesir‟de gelecek vadetmesine katkı sağlayacaktır. Yerelde bu çalıĢmalar sıkı biçimde 

yürütülürken bu ödülün kazanılarak bu alandaki iddianın uluslararası mecrada da kanıtlanması geliĢim ve 

değiĢime ivme katacaktır. 

Projede BaĢvuru Sahibi Balıkesir Valiliğidir. BüyükĢehir Belediyesi, bazı ilçe belediyeleri Ġl Kültür Turizm, Ġl 

Sağlık Müdürlükleri, Balıkesir Üniversitesi, ilgili dernek ve birlikler ortak olarak yer almıĢtır. 8 Kasım tarihinde 

Kültür ve Turizm Bakanlığı‟na sunulan proje 15 olan ortak sayısıyla iĢbirliğinin en güzel örneğini zaten baĢta 

sunmaktadır. Hazırlanan dosyanın kalitesine güvenimiz sonsuzdur. Uzmanlarca yapılacak ilk teknik 

değerlendirme sonrası baĢvurular 5‟e düĢürülerek kısa liste oluĢacaktır. Kısa liste sonrası yerinde ziyaretler 
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gerçekleĢecek ve son durum Bakan düzeyine arz edilecektir. Turizm Bakanlığı nezdinde yürütülecek lobi 

çalıĢmaları, hak edilen bu yarıĢı kazanmak için önemli bir destek olacaktır. YarıĢmanın kazanılması durumunda 

ödül törenleri ve bir nevi etiketleme ile potansiyelini ispat etmiĢ Balıkesir, yabancı turistlere adını duyurmuĢ 

olacaktır.  

4. Yatırım Ortamının GeliĢtirilmesine Yönelik Faaliyetler 

Misya-Ġda Termal ve Sağlık Turizmi Derneğinin Kurulması  

4. Uluslararası termal turizm zirvesi hazırlıklarının Balıkesir‟e olan önemli bir etkisi de her iki ayda bir 

gerçekleĢen danıĢma kurullarında termal turizm sektöründe deneyimli uzmanlarla sektörün geliĢimi için alınması 

gereken aksiyonlar konusunda yapılan istiĢareler olmuĢtur. Edremit‟te gerçekleĢen 3. DanıĢma kurulunda termal 

turizm ile ilgili çalıĢmaların kurumsal tek bir yapı eliyle yürütülmesi ve Ticaret Bakanlığı desteklerinden 

faydalanılması için faaliyet alanı yalnızca termal ve sağlık turizmi olan bir derneğinin kurulması gerektiği 

temsilciler tarafından aktarılmıĢtır. Kalkınma Ajansı ve BüyükĢehir Belediyesi tarafından yapılan çalıĢmalar ve 

hazırlanan tüzükle dernek yapılan genel kurulla 26 Haziran 2019 tarihinde resmi olarak kurulmuĢtur. BüyükĢehir 

Belediyesi Kültür ve Sosyal ĠĢler Daire BaĢkanı derneğe baĢkan olarak seçilmiĢtir. 

 

YEKA RES-2 Ġhale Süreci ve Yatırımcı Çekme ÇalıĢmaları 

Güney Marmara‟da rüzgara dayalı yeni YEKA alanlarının ilanı için yapılması gerekenleri görüĢmek üzere 2018 

Mart ayında Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü ziyareti sonucunda plan notları ve kurum görüĢleri dikkate 

alınarak temiz bölgeleri niteleyecek haritalandırma çalıĢmasının yapılmasına karar verilmiĢtir. YEKA kurulması 

çalıĢmaları kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı‟nın talep ettiği alanlarda 40 kurumdan görüĢ 

alınması ve haritalandırılması çalıĢması Ajansça yapılmıĢtır. 2018 yılı Haziran ayında tamamlanan çalıĢmaların 

ardından haritalar Bakanlık‟a iletilmiĢtir. Kasım ayında Balıkesir ve Çanakkale‟de toplam 500 MWe YEKA ilan 

edilmesiyle süreç baĢarıyla tamamlanmıĢtır. ÇalıĢmanın ardından, Balıkesir‟e yatırımların çekilmesine katkı 

sağlamak amacıyla süreçle ilgili Ajans websitesinde güncel geliĢmeler düzenli olarak yayınlanmıĢ, rüzgar 

enerjisine yönelik makine-ekipman üretimi konularında yapılabilecek iĢbirliklerine dair Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı‟na Nisan ayında resmi yazı yazılmıĢtır. Ġhaleye baĢvuran 9 firmanın yazıĢma adresleri 

çıkarılmıĢ ve firmaların Balıkesir‟de yatırım yapmasını sağlamak üzere davet mektubu hazırlanmıĢtır. YEKA 

RES -2 ihalesi takip edilerek Balıkesir bağlantı bölgesi ihalesini kazanan firma Enercon‟a RES için gerekli 

makine ekipman üretiminin de ilimizde gerçekleĢtirilecek yatırımlarla yapılması amacıyla ilin yatırım ortamını 

anlatan bir resmi davet mektubu yazılmıĢtır. Firmanın talebiyle 2020 yılında Balıkesir‟de bir görüĢme 

gerçekleĢtirilmesi beklenmektedir. 

Ġl Yatırım Komitesi   
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Ġlde yatırımcının muhatap olduğu kurum ve kuruluĢları bir araya getiren komite her yıl düzenli olarak 

toplanmakta olup 2019 yılı toplantısı 28 Kasım 2019‟da Ajans hizmet binasında Vali Yardımcısı baĢkanlığında 

toplanmıĢtır. Komitenin kuruluĢ amacı; kamu kurumları nezdindeki izin ve ruhsat süreçlerinin tek elden 

koordinasyonu, il yatırım destek ve tanıtım stratejisinin belirlenmesi ve uygulanmasına katkı sağlanması, iĢ ve 

yatırım ortamı ile ilgili fikir paylaĢımı, yatırım ortamının iyileĢtirilmesi, yatırımlar ile ilgili sorunların çözülmesi, 

yatırımcının ihtiyaç duyduğu konularda kurumsal iĢbirliklerinin geliĢtirilmesi ve YDO aracılığı ile izin ve ruhsat 

için baĢvuruda bulunan yatırımcılara süreçlerde kolaylık sağlanmasıdır. Toplantıda Ajans faaliyetleri katılımcı 

kuruluĢlara aktarılmıĢ, 2020 yılında gerçekleĢtirilmesi planlanan faaliyetler tartıĢılmıĢ, kurum faaliyetleri yatırım 

ortamının geliĢtirilmesi amacıyla değerlendirilmiĢtir. 

Denizüstü RES ÇalıĢmaları  

Balıkesir‟de YEKA ilan edilmesi için il sathında gerçekleĢtirilen yatırıma uygun alanlar envanter çalıĢmasının 

olumlu sonuç vermesi üzerine, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde denizüstü 

RES‟lerin yaygınlaĢtırılması amacının öğrenilmesinin ardından Bakanlık ile temasa geçilerek Balıkesir‟deki 

deniz alanlarının da araĢtırılmasına Ajansın katkı sağlayacağı ifade edilmiĢtir. Bakanlık tarafından ilgili tüm 

kurumların görüĢ için davet edildiği 21 Mart 2019‟daki Deniz Üstü RES ÇalıĢmaları Danimarka ĠĢ Birliği 

Projesi BaĢlangıç Toplantısına katılım sağlanmıĢ ve Danimarka uzmanlarıyla karĢılıklı bilgi alıĢveriĢi yapılmıĢtır. 

Toplantıda Balıkesir açıklarında uygun sahalar olabileceği bilgisi Bakanlık ile paylaĢılmıĢ, ayrıca Nisan 2019‟da 

da Ajansın süreçle ilgili her türlü iĢbirliğine açık olduğu bilgisi Bakanlık‟a resmi yazı ile iletilmiĢtir. 2019 yılı 

ikinci yarısında Bakanlık nezdinde bir geliĢme olmamakla birlikte süreç takip edilmektedir. 

 

Koyunculuk Tarıma Dayalı Ġhtisas OSB Kurulum ÇalıĢmaları  

Coğrafi iĢaret sahibi olan Balıkesir Kuzu Eti‟nin belli standartlarda üretilmesine katkı sağlamak ve marka 

değerini artırmak için yerel paydaĢlar tarafından bir TDĠOSB kurulması Ajansça önerilmiĢtir. Balıkesir Ticaret 

Borsası, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi Odası tarafından olumlu karĢılanmasının ardından harekete 

geçilmiĢ ve OSB‟nin fizibilitesinin Ajansça karĢılanabileceği bilgisi taraflara iletilmiĢtir. Uygun bir saha 

bulunması çalıĢmaları kapsamında Ġl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından baĢlatılan çalıĢmaların ardından 

Karesi KocaavĢar ve Kepsut Saraç bölgesinde 2 aday alan tespiti yapılmıĢtır. Yapılan incelemelerin ardından 

KocaavĢar‟daki alanın mevcut haliyle kapasitesinin mevcut hayvan varlığının altında kaldığı ve yeni yatırım 

yapılamayacağı tespit edilmiĢ, Kepsut‟taki sahada ise meranın verimsizliği ve yörede yeterli çiftçi bulunmaması 

nedeniyle atıl kalacağı değerlendirilmiĢtir. Son yapılan incelemelerin ardından Karesi Köteyli, Ġbirler ve Fethiye 

mahallelerinde yer alan alanın uygun bulunması üzerine saha üzerinde araĢtırma gerçekleĢtirilmiĢtir. Ajans 

tarafından sahaların çeĢitli yatırım programlarıyla kesiĢip kesiĢmediği tespiti ve ilgili kurumlar tarafından bir 

engel bulunup bulunmadığı araĢtırılmıĢ olup gelen yanıtlar doğrultusunda TDĠOSB kurulabilecek alan yerel 
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paydaĢlara aktarılmıĢtır. Yatırımı gerçekleĢtirecek olan kurumların harekete geçiĢi sonrasında fizibilite 

çalıĢmalarının 2020 yılında gerçekleĢtirilmesi beklenmektedir. 

Edremit Tarıma Dayalı Ġhtisas OSB’nin Kurulmasına Yönelik ÇalıĢmalar 

Edremit Çıkrıkçı Mahallesi sınırlarında belirlenen 720 dönümlük bir alanda “süs bitkileri” temalı bir tarıma 

dayalı ihtisas OSB‟nin kurulması konusundaki Ajans katkısıyla fizibilite çalıĢması hazırlanmıĢtır. MüteĢebbis 

heyet tarafından Tarım ve Orman Bakanlığına yapılan ziyarette; Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Tarıma 

Dayalı Ġhtisas Organize Sanayi Bölgeleri Daire BaĢkanlığında gerçekleĢtirilen proje sunumları ve toplantıların 

akabinde Edremit TDĠOSB (süs bitkileri-seracılık) kuruluĢ protokolü bakanlıkça onaylanarak, tüzel kiĢilik 

kazanmıĢtır. 

Gümrük Ġdaresi Kurulması ÇalıĢmaları 

Balıkesir OSB alanında bir gümrük kurulmasıyla ilgili çalıĢmaların 2018 yılında baĢlamasının ardından 2019 ilk 

yarısında sürecin takibi gerçekleĢtirilmiĢtir. Ocak 2019‟da sürecin hangi aĢamada bulunduğunu ve 

hızlandırılması için yapılabileceklerin tespitini sağlama amacıyla Ticaret Bakanlığı‟na resmi bir yazı gönderilmiĢ, 

aynı zamanda Balıkesir Milletvekillerinden konuyla ilgili destek talebinde bulunulmuĢtur. Gümrük 

müdürlüğünün fiziksel altyapısının Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir OSB yönetimi tarafından 

karĢılanmasının ardından süreç hızlı ve olumlu ilerlemiĢtir. Gümrük kurulması Mayıs 2019 tarihi itibariyle 

Bakanlık tarafından uygun bulunmuĢ, idarenin kurulmasının 2020 yılında gerçekleĢmesi beklenmektedir. 

DıĢ Ticaret Ġstihbarat Merkezine Yönelik ÇalıĢmalar 

2018 yılı içerisinde, Balıkesir‟de faaliyet gösteren firmaların dıĢ ticaret kapasitelerinin geliĢtirilmesi, ihracatı 

olmayan firmalara yol gösterilmesi ve pazar bulunması ve bu faaliyetlerin firmaların müstakil olarak araĢtırıp 

ayrı ayrı maliyete katlanmasındansa tek bir merkez üzerinden yürütülmesi ve firmalara hizmet sağlanması 

amacıyla belirlenecek noktalarda dıĢ ticaret istihbarat merkezi kurulması planlanmıĢtır. Ancak, Balıkesir Sanayi 

Odası ve il genelindeki ticaret odaları ile gerçekleĢtirilen görüĢmeler neticesinde dıĢ ticaret istihbarat merkezi 

kurmanın maliyetleri ve teknik gereksinimleri dikkate alınarak, yeni bir yapı oluĢturmaktansa, mevcut istihbarat 

merkezleri ile iĢbirliği içerisinde çalıĢmanın zaman ve maliyet açısından daha etkin olacağı sonucu ortaya 

çıkmıĢtır. Bu kapsamda, 2019 yılı içerisinde Mersin Sanayi ve Ticaret Odası ile DıĢ Ticaret Ġstihbarat 

Merkezlerinin kullanımı konusunda bir Mersin‟de Sanayi Odası ve Ticaret Odaları temsilcilerinin katılımı ile bir 

protokol imzalanmıĢtır. Protokol sonrasında, ilimizdeki firmaların mevcut yapıdan nasıl faydalanacakları ve ne 

gibi çıktılar elde edecekleri konusunda Mersin DıĢ Ticaret uzmanları tarafından Balıkesir Sanayi Odasının 

katkılarıyla, iki günlük bir eğitim gerçekleĢtirilmiĢtir.  

 

Jeotermal Sera Tarıma Dayalı Ġhtisas OSB’nin Kurulması ÇalıĢmaları 
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Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı ve Ġl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından 

jeotermal enerjiyle ısıtılması hedeflenen tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi için protokol 

imzalanmıĢtır. 

BüyükĢehir Belediye BaĢkanı ve GMKA Genel Sekreter Vekili tarafından imzalanan protokol ile bitkisel üretim 

iĢletmelerinin ihtisas konusuna göre bir araya getirilerek, üretimin her safhasında kontrol edildiği, üretimde 

verim ve kalitenin arttırıldığı, düĢük maliyetli üretimin teĢvik edilerek karlılığın sağlandığı, modern tarıma geçiĢi 

hızlandırarak yıl boyu üretimi yaygınlaĢtırmayı sağlayacak ve iyi uygulama örneği teĢkil edecek; jeotermal 

kaynakla ısıtılan tarıma dayalı ihtisas sera organize sanayi bölgesi kurulması hedeflenmektedir. BüyükĢehir 

Belediyesi tarafından uygun alternatif alanlar önerilmesi durumunda alanın fizibilitesi ajans tarafından 

yapılacaktır. 

 

Balıkesir’de Termal Kent OluĢturulması ÇalıĢmaları  

Balıkesir termal potansiyelinin turizmde daha etkin değerlendirilebilmesi için Avrupa‟daki iyi uygulama 

örneklerine benzer modellerin ilde hayata geçirilmesi amaçlanmıĢ olup Ajans tarafından yapılan çalıĢmalarda bu 

iĢ için uygun olduğu değerlendirilen 3 saha tespit edilmiĢtir. 

Edremit Zeytinli mahallesinde belirlenen yaklaĢık 400 dönüm büyüklüğündeki saha mevcut durumda davalı 

statüsünde bulunmakta olup, kıyıya 200 metre mesafesiyle talassoterapi imkânlarına da elveriĢli bir bölgedir. 

ġehir merkezine yakın bir konumda bulunan alanın termal kaynaklara eriĢim imkânı bulunmaktadır. 

Ayvalık Küçükköy mahallesinde belirlenen yaklaĢık 900 dönüm büyüklüğündeki parsel Türk Hava Kurumu 

inisiyatifinde yer almakta olup termal kent olmaya elveriĢli olduğu değerlendirilmektedir. Saha yakınlarında 

bulunan termal kaynaklar, deniz kıyısına 400 metre mesafede bulunan alanı zenginleĢtirmektedir. Sit alanı 

statüsünde bulunan alanda yapılabileceklerin değerlendirilme süreci devam etmektedir. 

Gönen‟de kür merkezi fizibilitesi tamamlanmıĢ olup, gerçekleĢtirilmesi beklenen tesisi çevre unsurlarıyla 

desteklemek ve ilgili sahaların termal turizm potansiyelinden yararlanmak amacıyla ilçe merkezi çevresindeki 

alanlarla ilgili termal kent çalıĢmaları sürmektedir. 

Ġlçe belediyeleri ve Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi tarafından desteğin sağlanması durumunda çalıĢmaların 

2020 yılında devam etmesi öngörülmektedir. 

Termal Kaynakların Tek Elden Yönetilmesi ÇalıĢmaları  

Ġlde yer alan kaynakların korunması ve uzun ömürlü hale getirilmesi, yatırımcılar için karmaĢık mekanizmaların 

giderilerek su tedariki yapılması konusunda sade bir altyapı oluĢturulması ve kaynakların verimli kullanılmasının 

sağlanması amacıyla termal kaynakların iĢletmelerinin tek elden yapılması modeli Ajans tarafından 

önerilmektedir. Bu kapsamda bu uygulamayı gerçekleĢtirmiĢ olan iyi bir uygulama örneği olarak Afyon 
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tecrübelerinden yararlanılması amacıyla 25 Haziran 2019 tarihinde Ajans hizmet binasında Balıkesir BüyükĢehir 

Belediye BaĢkanı, Sındırgı Belediye BaĢkanı, Balıkesir Valiliği Yatırım Ġzleme ve Koordinasyon BaĢkanlığı 

Doğal Kaynaklar, Ruhsat ve Kültür Varlıkları Müdür Vekili, Balıkesir Ticaret Odası BaĢkanı, GMKA Genel 

Sekreter Vekili ve Afyon Jeotermal A.ġ. Genel Müdürü‟nün katılımıyla toplantı düzenlenmiĢtir. Toplantıda 

AFJET Genel Müdürü Afyon deneyimini aktarmıĢ, Balıkesir‟de uygulanabilecek modeller ile ilgili karĢılıklı 

fikir alıĢveriĢinde bulunulmuĢtur. Ekim 2019‟da imzalanan sözleĢme ile Balıkesir termal kaynaklarının yönetim 

modelinin belirlenmesinin öncesinde mevcut durumun sahada incelenmesine baĢlanmıĢtır. ÇalıĢmanın ġubat 

2020‟de tamamlanması beklenmektedir. 

 

  

5. Yatırım Ortamına ĠliĢkin Analiz, Rapor, Strateji ve Envanter Hazırlanması Faaliyetleri 

Yatırım Rehberleri 

Türkçe ve Ġngilizce olarak geçmiĢ dönemlerde Tarım, Sanayi, Enerji, Maden ve Turizm sektörlerini kapsayacak 

Ģekilde hazırlanmıĢ olan Balıkesir Ġl Yatırım Rehberlerinin güncel veriler ıĢığında yatırımcı adaylarına 

sunulabilmesi için rehberlerin iki dilde de güncellenmesi için çalıĢmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda adı 

geçen tüm sektörlerle ilgili yatırım rehberleri 2019 verilerine göre iki dilde de güncellenmiĢ, tasarımlar 

tamamlanmıĢ ve Invest in Balıkesir web sitesinde yayına girmiĢtir. 

Organize Sanayi Bölgeleri Satılık/Kiralık Tesis Bilgileri  

Balıkesir‟de faaliyette olan Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüklerine resmi yazı gönderilerek OSB‟lerde sıfırdan 

arazi tahsisi kadar var olan atıl iĢletmelerin de potansiyel yatırımcılar tarafından değerlendirilmesinin yatırım 

ortamının geliĢtirilmesi açısından önem arz ettiği belirtilmiĢ ve hazırlanan form üzerinden kiralık ve satılık 

fabrikaların bilgileri talep edilmiĢ, gelen bilgiler www.investinbalikesir.com ve www.balikesirdeyatirim.com 

web adresinde belirli periyotlarda güncellenmesi amacıyla oluĢturulan arayüze iĢlenmiĢtir. 
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6. Verilen Eğitimler 

Pazar Payını Büyütme Atölyesi  

Ajansın baĢlattığı sektörel eğitimler kapsamında 2018 yılında “Pazarlamada Ġnovasyon ve Dijital Pazarlama 

Eğitimi Programı” gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu eğitimin devamında 15-20 Nisan 2019 tarihlerinde firmaların 

pazarlama kapasitelerini artırmaları, dijital pazarlama ve sosyal medya kanallarını kullanarak pazarlama 

hedeflerini gerçekleĢtirmeleri amacıyla “Pazar Payını Büyütme Atölyesi” gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Atölye çalıĢması Balıkesir ve Çanakkale‟de faaliyet gösteren sanayi odası, ticaret odası ve ticaret borsaları 

aracılığı ile üyelerine duyurulmuĢ, ayrıca Ajans web sitesinden ilave duyuru yapılmıĢtır. BaĢvuran firmaların 

seçimi için objektif kriter seti belirlenmiĢ ve firmalar buna göre değerlendirilip seçim yapılmıĢtır. Atölye 

çalıĢması için GMKA websitesi üzerinden oluĢturulan baĢvuru alanına toplam 52 firma baĢvuru yapmıĢtır. 

Atölyeye katılım için 20 asil 6 adet de yedek firma belirlenmiĢtir. Atölyeye her firmadan iki kiĢilik bir katılım 

olmuĢtur. Katılımcılar iki gruba ayrılarak farklı günlerde olmak üzere toplam 5 gün etkinliğe katılım 

sağlamıĢlardır.  

GMKA Balıkesir hizmet binasında düzenlenen programda katılımcı firma temsilcileri, ürün kanvası, mevcut 

pazardaki durum, SWOT çalıĢması, ortak akıl yaratma, ürün ve kurum hashtag haritası, kanal ölçümleme ve 

haritalama gibi birçok konu üzerinde bilgi sahibi olmuĢlardır.   

Atölye sonunda katılımcılara anket düzenlenerek, etkinliğin verimliliği ve katkıları konusunda bilgi sahibi 

olunmuĢtur.  
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7. Katılım Sağlanan/Düzenlenen Organizasyonlar, Etkinlikler, Toplantılar 

Organize Sanayi Bölgeleri Koordinasyon Komisyonu Toplantısı 

Balıkesir Valiliği koordinasyonunda gerçekleĢtirilen Balıkesir‟de yer alan Organize Sanayi Bölgelerinin parsel 

tahsis, satıĢ ve devir iĢlemleri ile ruhsat ve izinlerin 6 ayda bir Bakanlığa raporlanmasını sağlamak üzere 

gerçekleĢtirilen ve ilgili kurumların katılım sağlayarak mevcut durumları değerlendirdiği, OSB Koordinasyon 

Komisyonunun 2019 yılı Ocak ayında gerçekleĢtirilen toplantısına katılım sağlanmıĢtır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının taĢra teĢkilatı, bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢları olarak il düzeyinde 

koordinasyonun sağlanmasına yönelik toplantılar gerçekleĢtirilmesi amacıyla Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

(GMKA) Balıkesir hizmet binasında ilk istiĢare toplantısı gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Toplantıya, Balıkesir Sanayi ve Teknoloji Ġl Müdürü, GMKA Genel Sekreter Vekili, KOSGEB Balıkesir 

Müdürü, Türk Standarları Enstitüsü Balıkesir Temsilcisi ile KOSGEB ve Ajans uzmanları katılım göstermiĢtir. 

Toplantıda; GMKA tarafından hazırlatılan Bölgesel Yenilikçilik Stratejisi ve Eylem Planı Taslak Raporu, “Milli 

Teknoloji, Güçlü Sanayi Hamlesi” yolunda sanayimizin geleceği toplantıları sonuç raporu, Yatırım destek 

faaliyetleri hakkında özet bilgi verilmesi, KÜSĠ faaliyetleri etkinliğinin değerlendirilmesi, Balıkesir firmalarının 

verimlilik, Ar-Ge, ihracat, iĢbirliği sorunlarına yönelik alınabilecek aksiyonları, Kurumlar arası iĢbirliği 

modelinin netleĢtirilmesi konuları ele alınmıĢtır. 

 

 

23. EMITT Turizm Fuarı 

31 Ocak – 03 ġubat 2019 tarihleri arasında Ġstanbul Beylikdüzü Tüyap fuar alanında  gerçekleĢtirilen 23.Emitt 

Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarında Ajansımız tarafından yaptırılan stant alanında sektör 

temsilcileri, seyahat acenteleri ve tur operatörleri baĢta olmak üzere bütün konuklara Balıkesir‟in turizm 

olanakları hakkında tanıtım yapılmıĢtır. Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü ve GMKA‟nın koordinasyonunda 

hazırlanan Balıkesir standında, Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi, Karesi Belediyesi, Sındırgı Belediyesi, Havran 

Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi Turizm Fakültesi, GMKA, Balıkesir‟de faaliyet gösteren Sivil Toplum 

KuruluĢları ile turizm acentaları, tur operatörleri yer almıĢtır. 

EMITT fuarı öncesinde paydaĢlarla gerçekleĢtirilen toplantılar tanıtımın ilde tek elden yapılmasını sağlayacak 

kurumsal yapının kurulması için çalıĢmalar yapılması, gelecek dönemde tanıtım çalıĢmalarında faaliyet ve 

maliyet paylaĢımının yapılması konuları gündeme getirilmiĢtir.   
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Balıkesir Ġl Kültür ve Turizm Müdürlüğü katılımcılara Ajansımız tarafından fuarın etkisini ölçebilmek amacıyla 

hazırlanan fuar değerlendirme anketini uygulamıĢtır. 26 katılımcı tarafından doldurulan anketlerde katılımcıların 

kendi imkanları ile katılımları konusunda fikirlerini almayı amaçlayan "gelecek yıl bu fuara stant alanı 

kiralayarak katılmayı düĢünüyor musunuz" Ģeklindeki soruya 16 katılımcı evet cevabı vermiĢ, 6 katılımcı soruyu 

boĢ bırakmıĢ, 4 katılımcı hayır cevabı vermiĢtir. Ankete katılan katılımcıların beyanlarına göre toplam 207 iĢ 

görüĢmesi gerçekleĢtirilmiĢ, 73 iĢ görüĢmesi olumlu sonuçlanmıĢtır. 

 

Balıkesir Ġli Gıda ve Tarım Ürünlerinin Tek Elden Tanıtılması   

2019 yılı ilk altı aylık dönem içerisinde, gıda ve tarım ürünlerinin tanıtımı ile turizm potansiyelinin tanıtımının 

tek elden yapılmasına yönelik iyi uygulama yöntemleri araĢtırılarak, oda ve borsalar ile görüĢmeler 

gerçekleĢtirilmiĢtir. GörüĢmeler neticesinde marka Ģehir imajı oluĢturma konusunda mutabık kalınmıĢtır. Bu 

kapsamda, daha önce Ģehirlerin markalaĢması konusunda gerçekleĢtirilen projeler içerisinde yer alan firmalar ile 

görüĢülmüĢ, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Ticaret Borsası katılımcıları ile 

gerçekleĢtirilen toplantı ile marka Ģehir konusunda izlenecek yol haritası belirlenmiĢtir.  

Devre Mülk Devre Tatil ÇalıĢtayı 

13-14 Nisan 2019 tarihinde Balıkesir'de gerçekleĢen ve ülkemizin devre mülk ve devre tatilinin geleceğini 

belirlemek ve sorunların çözümü adına  düzenlenen çalıĢtaya katılım sağlanmıĢtır. Ticaret Bakanlığı Tüketicinin 

Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğü ile Devremülk Devre Tatil Yatırımcıları ve Pazarlamacıları 

Derneği'nin iĢbirliğiyle düzenlenen çalıĢtayda "Tüketici mevzuatı ve sağlık" ve "Turizm ve reklam" baĢlıkları ele 

alınmıĢtır. 

Sektörün sorunları ve tüketicilerin korunması konularının da ele alındığı çalıĢtayda, yatırımcılar ve giriĢimcileri 

sektöre yatırım yapmaya teĢvik edecek düzenlemeler ile sorunların çözümü de görüĢülmüĢtür.  
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Körfez Turizm Platformu Toplantıları 

Balıkesir turizminin ve potansiyelinin tanıtımı konusunda il genelinde tüm paydaĢları içeren ortak yapılar 

oluĢturulması ve turizm stratejilerinin tek elden tartıĢılarak yürütülmesinin il turizmine önemli katkılar 

sağlayacağı Ajans olarak kabul edilmektedir. Bu kapsamda ildeki paydaĢlarca oluĢturulması hedeflenen yapının 

bölgesel bir ayağı olarak yerel giriĢimciler tarafından oluĢturulmuĢ olan Körfez Turizm Platformunun iyi bir araç 

olacağı değerlendirilmektedir. Turizm stratejilerinin kamu özel ve sivil toplum tarafından birlikte belirlenmesi 

amacıyla Edremit, Burhaniye ve Havran ilçeleri özelinde kurulmuĢ olan platformun çalıĢmalarına 5 Mart 2019 

ve 16 Nisan 2019 toplantılarına katılım sağlanmıĢ, Ajans‟a yönelik taleplerle ilgili gerekli alanlarda 

bilgilendirmeler yapılmıĢtır. Platform yılın ikinci yarısında da düzenli toplantılarına devam etmekle birlikte bir 

pilot bölge olarak çalıĢmalar adı geçen ilçeleri kapsayacak Ģekilde sürmüĢ, 2019 yılı itibariyle baĢka bir bölgede 

benzer yapılar kurulmamıĢtır. 2020 yılında il turizminin tek bir platform çatısı altında yürütülmesini temin etme 

amacıyla koordinasyon çalıĢmalarının yürütülmesi beklenmektedir. 

Türkiye Teknoloji BuluĢmaları   

Ticaret Bakanlığı ile TOBB himayesinde, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası ve Balıkesir Ticaret 

Borsası iĢbirliğinde 4 Mayıs 2019 tarihinde Balıkesir‟de gerçekleĢen programa Balıkesir Yatırım Destek Ofisi 

olarak katılım sağlanmıĢtır. Sanayi Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB BaĢkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve 

Sektörün önde gelen firmalarının üst düzey yöneticilerinin konuĢmacı olarak katıldığı organizasyonun ana 

konusu “KOBĠ‟ler için Dijital DönüĢüm, E-ticaret ve E-ihracat” olmuĢtur. 
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25. ICCI Uluslararası Çevre ve Enerji Fuarı ve Konferansı 

ICCI Fuar ve Konferansı'nın 25.'si geliĢtirilmiĢ konu içeriği ile Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı adı altında 

28 - 30 Mayıs 2019 tarihlerinde Ġstanbul'da gerçekleĢtirilmiĢtir. T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın 

yanı sıra, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Enerji ĠĢleri Genel Müdürlüğü (EĠGM), DıĢ Ekonomik 

ĠliĢkiler Kurulu (DEĠK) gibi sektördeki önemli kurumlar ve yanı sıra dernekler katılım sağlamıĢtır. 

Konferans programı kapsamında elektrik üretiminde yeni trendler, dijitalizasyon & veri, yerinde (dağıtık) 

elektrik üretim kaynakları, çevresel konular, varlık yönetimi ve optimizasyonu, müĢteri stratejileri, teknolojiler 

ve geliĢmiĢ ölçüm altyapısı, akıllı Ģebeke & akıllı altyapı, Türkiye enerji stratejileri odak konularına yönelik 

konferans ve panel oturumları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ĠZKA, TÜREB ve yatırımcı firma stantları ziyaret edilerek görüĢmeler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

 

13. Kamu-Üniversite-Sanayi ĠĢbirliği (KÜSĠ) Koordinasyon Kurulu Toplantısı 

KÜSĠ‟nin güçlendirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluĢları, üniversiteler, sanayi kuruluĢları ve STK'lar 

arasında koordinasyon ve yönlendirme faaliyetleri yürütmek üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca oluĢturulan 

KÜSĠ ÇalıĢma Grubu‟nun 13. Koordinasyon toplantısı Ġstanbul Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Program KÜSĠ ÇalıĢma Grubu Ġstanbul Ġl Temsilcisi, Ġstanbul Üniversitesi Rektörü, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Ar-ge TeĢvikleri Genel Müdürü, Ġstanbul Vali Yardımcısı açılıĢ konuĢmaları ile baĢlamıĢtır. Akabinde 

Türkiye KÜSĠ Stratejisi ve Eylem Planı KapanıĢı oturumu gerçekleĢtirilmiĢ, oturumda Bakanlık uzmanı 

tarafından strateji ve eylem planı çıktılarına iliĢkin sunum gerçekleĢtirilmiĢtir. Oturumun ardından 4 aylık 

dönemi kapsayan KÜSĠ ÇalıĢma Grubu 2019 Yılı Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi sunumu Bakanlık uzmanı 

tarafından yapılmıĢtır. Ardından Marmara Bölgesi KÜSĠ Oturumu Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, 

Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Yalova, Bursa, Balıkesir, Ġstanbul KÜSĠ Ġl temsilcileri, Sanayi ve Teknoloji Ġl 

Müdürleri ve Ajans temsilcileri katılımı ile gerçekleĢtirilmiĢtir. Özel oturumda KÜSĠ kapsamında 

gerçekleĢtirilen faaliyetler ve protokollerin uygulanma düzeyi, karĢılaĢılan sorunlar ve tedbirlerin alınması gibi 

konular ele alınmıĢtır. 
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Kalkınma Ajansları Termal Sağlık Turizmi EĢleĢtirme Toplantısı 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından Güney Ege, Zafer ve Bursa 

EskiĢehir Bilecik Kalkınma Ajansları termal sağlık turizmi alanında iĢbirliği ve çalıĢmalar yapmak üzere 

eĢleĢtirilmiĢtir. 26 Eylül 2019 tarihinde zirve öncesinde ilk toplantı gerçekleĢtirilmiĢtir. Toplantı kapsamında 

katılımcı ajanslar ile birlikte; 

1. Sıcak su kaynaklarına yönelik envanter çalıĢması yapılması, potansiyelin ve kullanım alanlarının tespiti, 

2. Kaynakların sürdürülebilirliğine yönelik alınacak tedbirler, 

3. Termal Kent Konsepti ve destinasyon yönetimi, 

4. Kür merkezleri oluĢturulması ve akreditasyon, 

5. Konaklama kalitesi ve teknik kapasitenin artırılmasına yönelik önlemler, 

6. Birlikte çalıĢma konusunda yerel yönetimlerle iliĢkiler, 

7. Yan konular (Zincir sağlık gruplarının yatırıma heveslendirilmesi ve jeotermal seralar), 

konularında tecrübe paylaĢımı gerçekleĢtirilmiĢtir. Geri bildirim raporu hazırlanarak bakanlık ve diğer ajanslara 

iletilmiĢtir. 
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Yağcıbedir Kültür Rotası OluĢturulması  

14 Kasım 2019 tarihinde Sındırgı Belediyesi tarafından düzenlenen Yağcıbedir kültür rotası oluĢturulması 

toplantısına katılım sağlanmıĢtır.  Toplantı Balıkesir BüyükĢehir Belediyesi, Balıkesir Ġl Kültür Turizm 

Müdürlüğü, Sındırgı Belediyesi, Kepsut Belediyesi, Ġvrindi Belediyesi ve Bergana Belediyesinden katılımcılar 

ile gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bir kültür rotası; tarihi değeri olan,  üzerinde kültürel veya doğal miras öğelerini taĢıyan ve önemini bu miras 

sayesinde kazanan, koruma, kırsal kalkınma ve turizm gibi amaçlarla geliĢtirilebilen, yerel, bölgesel veya ulusal 

ölçekli bir ulaĢım koridoru Ģeklinde tanımlanmaktadır. 

Güney Marmara kırsalında planlanacak bir rotada, Balıkesir platosunda hala sürdürülen geleneksel yörük yaĢamı 

önemli bir baĢlık olarak öne çıkmaktadır. Yağcıbedir yörüklerinin yaĢadığı dağ köylerinin yoğunlaĢma alanı özel 

bir karakter alanı olarak düĢünülüp; çalıĢma içerisine destinasyon olarak Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, Ġvrindi, 

Bergama ve Dikili ilçeleri dahil edilip, köy hayırları, yağlı güreĢ, düğünler gibi geleneklerin sürdürüldüğü alan 

için geleneksel yaĢam ve üretim temasıyla bir program oluĢturulması planlanmaktadır. Bu program kapsamında 

Yağcıbedir halı dokumacılığını yaĢatmayı hedefleyen projeler üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda 

Yağcıbedir kültürünün araĢtırılarak, analiz edilmesi planlanmaktadır. 
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Susurluk Ticaret Odası PaydaĢ Toplantısı  

12 Aralık 2019 tarihinde Susurluk Ticaret Odası tarafından gerçekleĢtirilen Susurluk PaydaĢ Toplantısına katılım 

sağlanmıĢtır. Yapılan değerlendirme toplantısında 2019 yılında Susurluk Ticaret Odası tarafından 

gerçekleĢtirilen faaliyetlere iliĢkin bilgi verilmiĢtir. Ardından 2020 yılı içerisinde gerçekleĢtirilmesi planlanan 

faaliyetlere iliĢkin bilgilendirme yapılmıĢtır. Toplantı sırasında ilgili kurumlardan görüĢler alınmıĢtır. Toplantı 

katılımcılarına Ajans faaliyetleri hakkında bilgi verilmiĢtir.  
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2) Performans Sonuçları Tablosu 

Ajansın planlanan faaliyetleri ve bunlara iliĢkin ölçülebilir hedefler koyan performans göstergeleri ilgili yılın 

baĢında ÇalıĢma Programında öngörülür. Buna göre 2019 yılı sonu itibariyle performans göstergelerindeki 

gerçekleĢmeler bu raporun ekinde (EK-2) sunulmuĢtur. 

3) Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Ar-ge ve Yenilikçilik Sonuç Odaklı Programı kapsamında 13 adet performans göstergesi belirlenmiĢtir. Bu 

göstergelerden 4‟ünde hedefe ulaĢılmıĢ veya hedef aĢılmıĢ, 5 tanesinde ise hedefin altında kalınmıĢtır.  

Turizm Destinasyonlarının GeliĢtirilmesi ve Pazarlanması Sonuç Odaklı Programı kapsamında 13 adet 

performans göstergesi belirlenmiĢtir. Bu göstergelerden 6‟sında  hedefe ulaĢılmıĢ veya hedef aĢılmıĢ, 3 tanesinde 

ise hedefin altında kalınmıĢtır. 

Mesleki Eğitimin GeliĢtirilmesi Sonuç Odaklı Programı kapsamında 8 adet performans göstergesi belirlenmiĢtir. 

Bu göstergelerden 7‟sinde hedefe ulaĢılmıĢ veya hedef aĢılmıĢtır. 

Kurumsal GeliĢim Sonuç Odaklı Programı kapsamında 19 adet performans göstergesi belirlenmiĢtir. Bu 

göstergelerden 14‟ünde hedefe ulaĢılmıĢ veya hedef aĢılmıĢ, 3 tanesinde ise hedefin altında kalınmıĢtır. 

2019 Yılı ÇalıĢma Programında belirlenen toplam 54 adet performans göstergesinin 29 adedinde belirlenen 

hedef yakalanmıĢ veya aĢılmıĢ olup %54‟lük bir gerçekleĢme sağlanmıĢtır. Bununla birlikte hedefe ulaĢmayan 

25 göstergede ise % 57 gerçekleĢme sağlanmıĢtır. 

4) Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Ajans çalıĢmalarına iliĢkin performans göstergelerinin giriĢleri ve takibi Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 

(KAYS) üzerinden yapılmaktadır. Performans göstergeleri yılbaĢında sisteme tanımlanmakta ve göstergelerdeki 

gerçekleĢmelerin 6 aylık periyotlar halinde giriĢleri sisteme yapılarak takip edilmektedir. 

5) Diğer Hususlar 
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IV- KURUMSAL KABĠLĠYET VE KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ 

A) Üstünlükler 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı mevzuatça tanımlanan görevlerini istenen Ģekilde yerine getirebilmesi için 

bazı üstünlüklere sahiptir. Bunlara örnek vermek gerekirse; 

 Ajansın bölge planı doğrultusunda öncelikler belirleyip çalıĢacağı alanları belirleme imkânı 

 Ajansın bölgesinde yer alan tüm kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapabilecek bir yapıda ve sağlıklı 

iletiĢim düzeyinde olması 

 Genç, dinamik, yetiĢmiĢ ve farklı alanlarda uzmanlaĢmıĢ personele sahip olması 

 Bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlara özel projeler ve mali ve teknik desteklemeler kurgulayabilmesi 

 Bölgeye gelen yeni yatırımların bürokratik süreçlerinde hızlandırıcı bir rol üstlenebilecek Ģekilde yerel 

kurumlar ve ilgili dıĢ paydaĢlarla hızlı iletiĢim kurabilmesi 

 Bölge içi ve dıĢında kalkınma çalıĢmalarına temas eden her alanda geliĢmeleri takip etmesi, 

gerektiğinde müdahil olması ve bu sayede geniĢ bir portföye ve deneyime sahip olması 

 Projecilik kapasitesinin yüksek olması 

 Ajansın yerel ve bölgesel düzeyde hızlı karar alma ve uygulama kapasitesine sahip olması 

B) Zayıflıklar 

Ajansın çalıĢmalarında konjonktürel, operasyonel ve/veya yapısal olarak bazı zayıflıklar ortaya çıkabilmektedir. 

Bu gibi durumların tespiti halinde Yönetim Kurulu eliyle iç iĢleyiĢte veyahut gerektiğinde Bakanlık ile hızlı bir 

Ģekilde koordine olup gerekli iyileĢtirmeleri yapmaktadır. Bu gibi zayıflıklara örnek vermek gerekirse; 

 Ajansların yürüttüğü mali desteklerin ölçek ekonomisi bakıĢ açısıyla etki analizini yapmanın zorluğu 

 Kalkınma ajanslarının yapısı gereği bölgesel düzeyde farklılaĢması nedeniyle ajanslar arasında bazı 

uygulama farklılıkları oluĢması 

 Kalkınma Kurulunun etkin çalıĢtırılmasında yaĢanan güçlükler 

 Ajansların hazırlığında rol aldığı bölge planlarının yaptırım gücünün olmaması 

 Ajansların kullandırabildiği mali kaynakların bölge ölçeği ve ihtiyaçları açısından yetersiz gelmesi 

C) Değerlendirme 

Faaliyete geçtiğinden bu yana kurumsallaĢma sürecinde önemli adımlar atmıĢ olan Güney Marmara Kalkınma 

Ajansı; Balıkesir ve Çanakkale illerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik faaliyetler gerçekleĢtirmektedir. 

Ajansımız tarafından sağlanan mali ve teknik destekler, hayata geçirilen büyük ölçekli projeler, bölgenin ve 

yatırım ortamının tanıtımı ve geliĢtirilmesi ile bölgeye yatırımcı çekilmesi ve planlama faaliyetleri ekonomik, 

sosyal, kültürel ve kurumsal alanda yapılanların genel bir özetidir diyebiliriz. 

Somut hedeflere ulaĢmak amacıyla bugünden planlamalar yapılması, stratejik kurumsal yaklaĢımlar 

geliĢtirilmesi günümüz yönetim anlayıĢında kabul gören bir gerçektir. Yerel potansiyelin harekete geçirildiği, 

bölgedeki bütün paydaĢların aktif olarak süreçte yer aldığı, katılımcı, planlı, uzun vadeli, sürdürülebilir bir 

bölgesel kalkınma için stratejik planlamanın önemi büyüktür. Bu nedenle de kurumsal kabiliyetleri doğru 

stratejilere kanalize etmek amacıyla hazırlanan 2017-2021 Stratejik Planı Ajansın çalıĢmalarında yol gösterici 

niteliktedir. 

Ajansın temelde odaklanacağı konuları, alanları ve öncelikleri ortaya koyan belge TR22 Bölge Planı iken, bu 

önceliklere hangi yöntem ve stratejilerle ulaĢacağını belirleyen doküman da Stratejik Planı olmaktadır. Daha 
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sonrasında ise üç yıllık planlamalar ile ele aldığı Sonuç Odaklı Programları yer almaktadır. Sonuç Odaklı 

Programlar spesifik bir konuda üç yıl boyunca hayata geçirilecek çalıĢmalar bütünüdür. Son olarak da ÇalıĢma 

Programı ile Ajans takip eden yıl faaliyetlerini planlamaktadır. 

Ajansın insan kaynağı açısından bakılırsa da personelin uzmanlaĢmasına önem verilmektedir. Ajansta uzman 

statüsünde çalıĢan tüm personel belirli alanlarda kendilerini geliĢtirmesi için teĢvik edilmektedir. Bu açıdan 

Ajans aynı zamanda kurumsal kapasitenin geliĢtirildiği bir okul gibi görülmektedir. 
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V- ÖNERĠ ve TEDBĠRLER 

Ajansların ilk kuruluĢundan bugüne 10 yılı geçkin bir süre olmuĢtur. Tüm bu süreçte hem her bir bölgesel Ajans 

bazında hem de tüm ajansların ortak hafızasında önemli bir deneyim ve birikim ortaya çıkmıĢtır. Bu deneyim 

önümüzdeki dönemde Ajansların üstleneceği görevlerin ve bölgesel kalkınma açısından yapılacak çalıĢmaların 

neler olacağı hakkında bir kılavuz olacaktır. 

Çok çeĢitli alanlara temas edebilen ajansların bölgelerindeki tüm sorunlara birden çözümler sunması mümkün 

değildir. Bu nedenle de odaklanmaya gidilmesi gereği ortaya çıkmıĢtır. Sonuç Odaklı Programlar belirli bir 

konuyu öncelikle ele alıp, o konu üzerine daha uzun süreyle odaklanarak gözle görülür bir iyileĢme sağlamak 

amacıyla ortaya çıkarılmıĢ bir uygulamadır. Ajansımız da 2018 yılı baĢından itibaren Sonuç Odaklı Program 

yaklaĢımıyla çalıĢmaya baĢlamıĢtır. Büyük resimde görünür noktalar bırakabilmek olarak da ifade edilebilecek 

SOP yaklaĢımı Ajansları çalıĢmalarında daha verimli hale getirmiĢtir ve devam ettirilmesi faydalı olacaktır. 

Yatırım destek ofisleri ajansların önemli bir unsuru olarak karĢımıza çıkmaktadır. Bürokrasiyi sevmeyen ve en 

küçük bir zorlukta yönünü baĢka tarafa çevirmeye meyilli olan yatırım ve yatırımcılar için ajans bünyesinde 

faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri ücretsiz olarak yatırım danıĢmanlığı yapmakta, tek durak ofis mantığıyla 

çalıĢmaktadır. Böyle kritik bir görevi yürüten bu ofislerin her açıdan güçlendirilmesi ve görünürlüğünün 

artırılması gerektiğini düĢünmekteyiz. 

Proje geliĢtirme ve uygulama kültürü ülkemizde yakın döneme kadar istenen düzeyde değilken kalkınma 

ajansları gibi projeci kurumların kurulması ve bölgelerinde projecilik kültürünü aĢılamaları ile ülke geneline ve 

hatta kılcallarına kadar yayılmıĢ, belirli bir noktaya gelmiĢtir. Gerek yurtiçi gerek de yurtdıĢı finansman 

kaynaklarına eriĢmenin oldukça zorlaĢtığı günümüzde fikrini hayata geçirmenin proje üretmekten geçtiği malum. 

Ajansımız da kuruluĢundan bugüne yürüttüğü tüm mali destek programları ile iĢte projecilik kültürüne katkı 

sunmuĢtur. Ayrıca son dönemde görece büyük ölçekli ve büyük etkili projeler üretilebilmesi amacıyla proje 

havuzu oluĢturmuĢtur. Kurum için ve kurum dıĢı paydaĢlardan beslenen bu havuz projeler için bir kuluçka alanı 

gibi düĢünülmüĢtür. Burada yer verilen projelerin olgunlaĢtırılması ve uygulanmasına yönelik çalıĢmalar 

yürütülmektedir. 

Benzer amaca hizmet eden kurum ve paydaĢların güçlerini birleĢtirip birlikte hareket etmesi çok önemlidir. 

Ajansların mevzuattan gelen bir görevi de bölgesel geliĢme hedeflerini gerçekleĢtirmeye yönelik olarak kamu 

kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluĢları arasındaki iĢbirliğini geliĢtirmektir. Ajansımız bu doğrultuda 

çalıĢmalarını yürütmektedir. Burada da bölgesindeki tüm paydaĢların desteğine ihtiyaç duymaktadır. Diğer bir 

ifade ile ajansların ne kadar baĢarılı olduğunda paydaĢların ne derece eĢgüdümle iĢlediğinin etkisi büyüktür. Bu 

nedenle Güney Marmara Bölgesinde yer alan tüm kurum ve kuruluĢlarımızın arasında var olan eĢgüdümün daha 

da artması ajansımızın bölgesine olan katkısını da artıracaktır. 
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VI- EKLER 

EK-1 - Bütçe Uygulama Sonuçları 

GĠDER KALEMLERĠ 

Toplam 

BÜTÇE 

UYGULAMA 

SONUÇLARI GerçekleĢme oranı 

Bütçede 

Öngörülen 
TOPLAM 

GENEL HĠZMETLER 18.400.751,93 11.253.705,35 61,16% 

GENEL YÖNETĠM HĠZMETLERĠ 13.430.000,00 8.496.826,48 63,27% 

Personel Giderleri 8.420.000,00 6.139.582,22 73,37% 

Personel Ücretleri 6.200.000,00 4.893.004,21 78,92% 

Ġhbar ve Kıdem Tazminatları 150.000,00 30.122,68 20,08% 

Sosyal Haklar 120.000,00 80.285,87 66,90% 

Fazla Mesailer 100.000,00 10.114,56 21,07% 

Ödül ve Ġkramiyeler 1.350.000,00 945.898,75 70,07% 

Ek ÇalıĢma KarĢılıkları 0,00 0,00 0,00% 

Diğer Ödemeler 500.000,00 180.156,15 36,03% 

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri 1.870.000,00 1.329.626,15 71,10% 

ĠĢsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler 170.000,00 118.188,93 69,52% 

Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler 1.700.000,00 1.211.437,22 71,26% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.140.000,00 1.027.618,11 48,02% 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 285.000,00 325.364,39 96,55% 

Yolluklar 190.000,00 67.049,24 35,29% 

Görev Giderleri 20.000,00 11.429,11 57,15% 

Hizmet Alımları 1.225.000,00 494.270,85 40,35% 

Temsil ve Tanıtma Giderleri 20.000,00 19.963,69 99,82% 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım 

ve Onarım Giderleri 250.000,00 54.593,23 21,84% 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 150.000,00 54.947,60 36,63% 

Teknik Destek Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Cari Transferler 0,00 0,00 0,00% 

Diğer Cari Transferler 0,00 0,00 0,00% 

Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Mamul Mal Alımları 0,00 0,00 0,00% 

Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00% 

Gayrimenkul Alımları 0,00 0,00 0,00% 

Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Diğer Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Yedek Ödenekler 1.000.000,00 0,00 0,00% 

Yedek Ödenek 1.000.000,00 0,00 0,00% 

ĠZLEME DEĞERLENDĠRME ve 

KOORDĠNASYON HĠZMETLERĠ 85.000,00 189.367,74 66,44% 
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Mal ve Hizmet Alım Giderleri 85.000,00 189.367,74 66,44% 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 20.000,00 0,00 0,00% 

Yolluklar 50.000,00 13.349,79 26,70% 

Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Hizmet Alımları 15.000,00 593,75 3,96% 

Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım 

ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Teknik Destek Giderleri 0,00 175.424,20 87,71% 

PLAN, PROGRAM ve PROJE 

HĠZMETLERĠ 164.751,93 97.672,20 59,28% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 164.751,93 97.672,20 59,28% 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 10.000,00 0,00 0,00% 

Yolluklar 20.000,00 5.168,50 25,84% 

Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Hizmet Alımları 134.751,93 92.503,70 68,65% 

Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım 

ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Teknik Destek Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

ARAġTIRMA VE GELĠġTĠRME 

HĠZMETLERĠ 1.676.000,00 987.603,87 66,91% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.676.000,00 987.603,87 66,91% 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00% 

Yolluklar 70.000,00 69.888,73 99,84% 

Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Hizmet Alımları 1.606.000,00 917.715,14 63,77% 

Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım 

ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Teknik Destek Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

TANITIM VE EĞĠTĠM HĠZMETLERĠ 3.045.000,00 1.482.235,06 48,68% 

Mal ve Hizmet Alım Giderleri 3.045.000,00 1.482.235,06 48,68% 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 190.000,00 34.420,60 18,12% 

Yolluklar 100.000,00 46.382,76 46,38% 

Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Hizmet Alımları 2.715.000,00 1.371.931,70 51,15% 

Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım 

ve Onarım Giderleri 40.000,00 29.500,00 73,75% 

Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

Teknik Destek Giderleri 0,00 0,00 0,00% 

PROJE VE FAALĠYET DESTEKLEME 

HĠZMETLERĠ 47.605.000,00 23.820.423,59 50,04% 

PROJE DESTEKLEME GĠDERLERĠ 46.605.000,00 23.561.448,60 50,56% 
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Sermaye Transferleri 46.605.000,00 23.561.448,60 50,56% 

Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen 

Destekler 33.000.000,00 18.661.448,60 56,55% 

Güdümlü Proje Destekleri 13.605.000,00 4.900.000,00 36,02% 

Faiz Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Faizsiz Kredi Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Diğer Sermaye Transfeleri 0,00 0,00 0,00% 

Cazibe Merkezleri Destekleme Programı 

Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Sınırötesi ĠĢbirliği Programı Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Sosyal Destek Programı Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar 

Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri 0,00 0,00 0,00% 

Sosyal EtkileĢim Programı Desteği 0,00 0,00 0,00% 

FAALĠYET DESTEKLEME GĠDERLERĠ 1.000.000,00 258.974,99 25,90% 

Sermaye Transferleri 1.000.000,00 258.974,99 25,90% 

Doğrudan Faaliyet Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Fizibilite Desteği 1.000.000,00 258.974,99 25,90% 

Harcama Toplamları 66.005.751,93 35.074.128,94 53,14% 
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Gelir Kalemleri 

Toplam 

BÜTÇE 

UYGULAMA 

SONUÇLARI GerçekleĢme oranı 

Bütçede 

Öngörülen 
TOPLAM 

Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan 

Paylar** 9.049.940,00 9.490.557,00 104,87% 

Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar 1.121.541,99 1.121.541,99 100,00% 

Belediyelerden Aktarılan Paylar 9.252.756,81 2.455.289,35 26,54% 

Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan 

Paylar 185.730,14 173.961,90 93,66% 

Avrupa Birligi ve Diger Uluslararası 

Fonlardan Sağlanan Kaynaklar 0,00 0,00 0,00% 

Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00% 

Diğer Uluslararası Kurum ve KuruluĢlardan 

Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00% 

Faaliyet Gelirleri 46.480,52 49.093,29 105,62% 

Gayri Maddi Hak Gelirleri 0,00 0,00 0,00% 

Diğer Faaliyet Gelirleri 46.480,52 49.093,29 105,62% 

BağıĢ ve Yardımlar 0,00 3.700.000,00 0,00% 

ġartlı BağıĢ ve Yardımlar 0,00 3.700.000,00 0,00% 

BağıĢ ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00% 

Alacaklardan Tahsilatlar 2.000.000,00 988.628,05 49,43% 

Ġl Özel Ġdarelerinden Aktarılan Paylar 0,00 0,00 0,00% 

Belediyelerden Aktarılan Paylar 2.000.000,00 979.525,40 48,98% 

Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan 

Paylar 0,00 9.102,65 0,00% 

Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan 

Paylar 0,00 0,00 0,00% 

Destek Ödemelerinden Ġadeler 0,00 0,00 0,00% 

Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen 

Destekler 0,00 0,00 0,00% 

Doğrudan Faaliyet Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Güdümlü Proje Destekleri 0,00 0,00 0,00% 

Faiz Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Faizsiz Kredi Desteği 0,00 0,00 0,00% 

Diğer Gelirler 2.003.519,48 2.719.349,94 135,73% 

Faiz Gelirleri 2.000.000,00 2.715.621,94 135,78% 

Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler 3.519,48 3.528,00 100,24% 

KiĢilerden Alacaklar 0,00 0,00 0,00% 
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ġartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, Yayın 

vb. SatıĢ Gelirleri 0,00 200,00 0,00% 

Ġrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 0,00 0,00 0,00% 

Para Cezaları 0,00 0,00 0,00% 

Ret ve Ġadeler (-) -300.000,00 0,00 0,00% 

Gelir Toplamları* 23.359.968,94 20.698.421,52 87,48% 

 

 

 

 

EK-2 - Performans Sonuçları Tablosu 

Ar-ge ve Yenilikçiliğin GeliĢtirilmesi SOP 

Tedbir, Proje ve 

Faaliyetler 

Sonuç ve Çıktı 

Göstergeleri 

Sorumlu 

Birim 

Ölçüm Birimi Hedef 2019 Yılı 

GerçekleĢmesi 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Bölgesel Yenilik 

Stratejisi Eylem 

Planı sayısı 

PPKB Adet 1 1 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Güdümlü Proje 

hazırlık çalıĢmaları 

PGUB Adet 3 2 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Akıllı KentleĢme 

alanında hazırlanan 

rapor sayısı 

PPKB Adet 1 - 

ĠĢbirliği ve 

Koordinasyon 

KÜSĠ kapsamında 

katılım sağlanan 

toplantı sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 6 5 

ĠĢbirliği ve 

Koordinasyon 

KÜSĠ kapsamında 

ziyaret edilen firma 

sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 15 5 

ĠĢbirliği ve 

Koordinasyon 

Düzenlenen proje 

pazarı etkinliği 

sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 1 2 

ĠĢbirliği ve 

Koordinasyon 

Düzenlenen 

Ideathon Etkinliği 

sayısı 

PPKB Adet 2 - 
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Kapasite 

GeliĢtirme 

GerçekleĢtirilen 

kapasite geliĢtirme 

faaliyeti sayısı 

PPKB Adet 5 2 

Kapasite 

GeliĢtirme 

Kapasite geliĢtirme 

faaliyetleri ile 

eğitim/danıĢmanlık 

hizmeti alan kiĢi 

sayısı 

PPKB Adet 200 116 

Kapasite 

GeliĢtirme 

Düzenlenen 

Teknoloji Zirvesi 

sayısı 

PPKB Adet 1 2 

Ajans 

Destekleri 

Yürütülen mali 

destek programı 

sayısı 

ĠDB Adet 1 - 

Ajans 

Destekleri 

BaĢlatılan güdümlü 

proje sayısı 

ĠDB Adet 1 - 

Ajans 

Destekleri 

Yürütülen fizibilite 

desteği programı 

sayısı 

ĠDB Adet 1 1 

Turizm Destinasyonlarının GeliĢtirilmesi ve Pazarlanması SOP 

Tedbir, Proje 

ve Faaliyetler 

Sonuç ve Çıktı 

Göstergeleri 

Sorumlu Birim Ölçüm 

Birimi 

Hedef 2019 Yılı 

GerçekleĢmesi 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Hazırlanan Turizm 

Envanter ve 

Strateji ÇalıĢması 

sayısı 

PPKB Adet 1 1 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Hazırlanan Termal 

Kaynak Envanteri 

ve Master Planı 

sayısı 

BYDO Adet 1 0 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Hazırlanan Sağlık 

Serbest Bölgesi 

Fizibilite 

ÇalıĢması sayısı 

BYDO Adet 1 0 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Güdümlü Proje 

hazırlık 

çalıĢmaları 

PGUB Adet 2 1 
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ĠĢbirliği ve 

Koordinasyon 

Turizm 

destinasyonların 

tek elden 

yönetilmesi 

konusunda yapılan 

toplantı sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 2 2 

ĠĢbirliği ve 

Koordinasyon 

Ġkinci konutlara 

yönelik 

düzenlenen istiĢare 

toplantısı sayısı 

BYDO Adet 2 1 

Kapasite 

GeliĢtirme 

Kapasite 

geliĢtirilmesine 

yönelik 

düzenlenen eğitim 

sayısı 

PPKB Adet 5 - 

Kapasite 

GeliĢtirme 

Kapasite 

geliĢtirme 

çalıĢmaları 

kapsamında eğitim 

alan kiĢi sayısı 

PPKB Adet 400 - 

Tanıtım ve 

Yatırım Destek  

Katılım sağlanan 

turizm fuarı sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 1 3 

Tanıtım ve 

Yatırım Destek 

Düzenlenen Dijital 

Ġçerik Üreticileri 

Organizasyonu 

sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 2 1 

Tanıtım ve 

Yatırım Destek 

Düzenlenen 

Uluslararası 

Termal ve Sağlık 

Turizm Zirvesi 

sayısı 

BYDO Adet 1 1 

Ajans 

Destekleri 

Yürütülen mali 

destek programı 

sayısı 

ĠDB Adet 2 2 

Ajans 

Destekleri 

Yürütülen 

fizibilite desteği 

programı sayısı 

ĠDB Adet 1 1 

 

Mesleki Eğitim GeliĢtirilmesi ve Pazarlanması SOP 
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Tedbir, Proje 

ve Faaliyetler 

Sonuç ve Çıktı 

Göstergeleri 

Sorumlu Birim Ölçüm 

Birimi 

Hedef 2019 Yılı 

GerçekleĢmesi 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Hazırlanan 

Mesleki ve Teknik 

Eğitim Ġhtiyaç 

Analizi ve 

Stratejisi sayısı 

PPKB Adet 1 1 

ĠĢbirliği ve 

Koordinasyon 

Katılım sağlanan Ġl 

Ġstihdam ve 

Mesleki Eğitim 

Kurulu ve 

Yürütme Kurulu 

toplantısı sayısı 

GS - ÇYDO Adet 20                 20 

Kapasite 

GeliĢtirme 

Düzenlenen 

kapasite geliĢtirme 

faaliyeti sayısı 

PPKB Adet 28 4 

Kapasite 

GeliĢtirme 

Kapasite 

geliĢtirme 

faaliyetleri ile 

eğitim/danıĢmanlık 

hizmeti verilen kiĢi 

sayısı 

PPKB Adet 1000  7200 

Ajans 

Destekleri 

Yürütülen mali 

destek programı 

sayısı 

ĠDB Adet 2 2 

Ajans 

Destekleri 

Yürütülen 

güdümlü proje 

desteği sayısı 

ĠDB Adet 1 1 

Ajans 

Destekleri 

Yürütülen fizibilite 

desteği programı 

sayısı 

ĠDB Adet 1 1 

AB ve Diğer DıĢ 

Kaynaklı 

Programlar 

Kapsamındaki 

Projeler 

Yürütülen dıĢ 

kaynaklı proje 

sayısı 

PGUB Adet 1 1 

 

Kurumsal GeliĢim SOP 
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Tedbir, Proje 

ve Faaliyetler 

Sonuç ve Çıktı 

Göstergeleri 

Sorumlu Birim Ölçüm 

Birimi 

Hedef 2019 Yılı 

GerçekleĢmesi 

AraĢtırma, 

Analiz ve 

Programlama 

Bölge Planı 

güncelleme 

çalıĢması sayısı 

PPKB Adet 1 1 

Kapasite 

GeliĢtirme 

KiĢi baĢına düĢen 

eğitim gün sayısı 

KYB Adet 10 2,7 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Yatırımlarda 

devlet 

yardımlarına 

iliĢkin yapılacak 

ara izleme sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 480 - 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Yatırımlarda 

devlet 

yardımlarına 

iliĢkin kapatılacak 

teĢvik belgesi 

sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 4 2 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Bilgilendirilecek 

yatırım yapmak 

isteyen kiĢi ya da 

firma sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 400 472 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Ġzin ve ruhsat 

takibi yapılan 

yatırım sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 10 13 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Ġzin ve ruhsat 

takibine yönelik 

katılım sağlanan 

toplantı sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 5 12 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Ġzin ve ruhsat 

iĢlemlerine 

yönelik kurumlar 

ile 

gerçekleĢtirilen 

görüĢme sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 20 43 

Tanıtım ve 

Yatırım 

„investin‟ web 

sitesi güncelleme 

BYDO-ÇYDO Adet 2 4 
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Destek sayısı 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Farklı dillerde 

yayın yapan 

„investin‟ web 

sitesi versiyon 

sayısı 

BYDO-ÇYDO Adet 2 2 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Süreli yayın 

aboneliği sayısı 

KYB Adet 20 20 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Medya takip 

hizmeti aboneliği 

sayısı 

KYB Adet 1 0 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Ajans 

faaliyetlerine 

iliĢkin yapılan 

video 

prodüksiyon 

sayısı 

KYB Adet 2 28 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Ajans 

faaliyetlerine 

iliĢkin yapılan 

özel basın yayın 

çalıĢması sayısı 

KYB Adet 2 5 

Tanıtım ve 

Yatırım 

Destek 

Kurumsal kimlik 

ve tanıtım 

materyali basım 

iĢi sayısı 

KYB Adet 2 13 

Ajans 

Destekleri 

Ajans destekleri 

kapsamında proje 

baĢına izleme 

ziyareti sayısı 

ĠDB Adet 3 3 

Ajans 

Destekleri 

Ajans destekleri 

kapsamında 

yapılacak eğitim 

toplantısı sayısı 

PYB Adet 1 2 

Diğer 

Faaliyetler 

Yapılan dıĢ 

denetim sayısı 

KYB Adet 1 1 
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Diğer 

Faaliyetler 

Yapılan 

Erasmus+ 

Hareketlilik 

Programı 

baĢvurusu sayısı 

PGUB Adet 1 - 

 

 

 

 

 


