
  
 

 

 

 

 

 

 

 

2020 YILI 

ÇALIŞMA PROGRAMI 
 

 

 

  



Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı 

 

 

Sayfa 1 / 77 

 

İÇİNDEKİLER 

YÖNETİCİ ÖZETİ/SUNUŞ ..................................................................................................................................................... 3 

1. GİRİŞ .............................................................................................................................................................................. 4 

1.1. 2019 YILI FAALİYETLERİ ÖZETİ ................................................................................................................................................ 5 

1.1.1. Ar-ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi SOP Faaliyetleri Özeti ...................................................................................... 5 

1.1.2. Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması SOP Faaliyetleri Özeti ................................................... 5 

1.1.3. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi SOP Faaliyetleri Özeti ............................................................................................. 6 

1.1.4. Kurumsal Gelişim Faaliyetleri Özeti ........................................................................................................................ 6 

1.1.5. Yerel Kalkınma Fırsatları Faaliyetleri Özeti ............................................................................................................. 6 

2. SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR (SOP) ............................................................................................................................. 8 

2.1. İMALAT SANAYİİNDE KURUMSALLAŞMA VE DÖNÜŞÜM SONUÇ ODAKLI PROGRAMI (İMALAT SOP) .......................................................... 8 

2.1.1. Amaç ....................................................................................................................................................................... 8 

2.1.2. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi ........................................................................................................................... 8 

2.1.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri ........................................................................................................................................... 9 

2.1.4. Alt Program, Proje ve Faaliyetler .......................................................................................................................... 10 

2.1.5. Program Süresi ve Zaman Planlaması ................................................................................................................... 18 

2.1.6. Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri .............................................................................................................. 20 

2.1.7. İzleme ve Değerlendirme ...................................................................................................................................... 20 

2.2. TURİZMDE DESTİNASYON YÖNETİMİ SONUÇ ODAKLI PROGRAMI (TURİZM SOP) ............................................................................... 21 

2.2.1. Amaç ..................................................................................................................................................................... 21 

2.2.2. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi ......................................................................................................................... 21 

2.2.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri ......................................................................................................................................... 22 

2.2.4. Alt Program, Proje ve Faaliyetler .......................................................................................................................... 24 

2.2.5. Program Süresi ve Zaman Planlaması ................................................................................................................... 31 

2.2.6. Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri .............................................................................................................. 33 

2.2.7. İzleme ve Değerlendirme ...................................................................................................................................... 33 

2.3. KIRSAL EKONOMİNİN GELİŞTİRİLMESİ SONUÇ ODAKLI PROGRAMI (KIRSAL SOP) ............................................................................... 34 

2.3.1. Amaç ..................................................................................................................................................................... 34 

2.3.2. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi ......................................................................................................................... 34 

2.3.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri ......................................................................................................................................... 35 

2.3.4. Alt Program, Proje ve Faaliyetler .......................................................................................................................... 36 

2.3.5. Program Süresi ve Zaman Planlaması ................................................................................................................... 41 

2.3.6. Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri .............................................................................................................. 43 

2.3.7. İzleme ve Değerlendirme ...................................................................................................................................... 43 

3. KURUMSAL GELİŞİM ..................................................................................................................................................... 44 

3.1. FAALİYETLER ...................................................................................................................................................................... 44 

3.1.1. Araştırma, Analiz ve Programlama ....................................................................................................................... 44 

3.1.2. İşbirliği ve Koordinasyon ....................................................................................................................................... 45 

3.1.3. Kapasite Geliştirme ............................................................................................................................................... 45 



Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı 

 

 

Sayfa 2 / 77 

 

3.1.4. Tanıtım ve Yatırım Destek ..................................................................................................................................... 46 

3.1.5. Ajans Destekleri .................................................................................................................................................... 48 

3.1.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler................................................................................ 48 

3.1.7. Diğer Proje ve Faaliyetler ...................................................................................................................................... 48 

3.2. KURUMSAL GELİŞİM ÇIKTI HEDEFLERİ...................................................................................................................................... 48 

4. YEREL KALKINMA FIRSATLARI ....................................................................................................................................... 50 

4.1. PERFORMANS GÖSTERGELERİ ................................................................................................................................................ 50 

4.2. PROJE VE FAALİYETLER ......................................................................................................................................................... 51 

4.2.1. Araştırma, Analiz ve Programlama ....................................................................................................................... 51 

4.2.2. İşbirliği ve Koordinasyon ....................................................................................................................................... 53 

4.2.3. Kapasite Geliştirme ............................................................................................................................................... 55 

4.2.4. Tanıtım ve Yatırım Destek ..................................................................................................................................... 56 

4.2.5. Ajans Destekleri .................................................................................................................................................... 59 

4.2.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler................................................................................ 61 

4.2.7. Diğer Proje ve Faaliyetler ...................................................................................................................................... 61 

4.3. PROGRAM SÜRESİ VE ZAMAN PLANLAMASI .............................................................................................................................. 62 

5. SONUÇ VE DEĞERLENDİRME ........................................................................................................................................ 64 

EK-1 DÜZENLENECEK ETKİNLİKLER TABLOSU.................................................................................................................................... 65 

EK-2 YAPILACAK ARAŞTIRMALAR, ANALİZLER, STRATEJİLER VE RAPORLAR TABLOSU.................................................................................. 70 

EK-3 2020 YILI KAYNAK VERİMLİLİĞİ TEMASI KAPSAMINDA YAPILACAK FAALİYETLER TABLOSU .................................................................. 74 

 

ŞEKİLLER LİSTESİ 

ŞEKİL 1 - GMKA ORGANİZASYON ŞEMASI ............................................................................................................................................. 5 

  



Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı 

 

 

Sayfa 3 / 77 

 

Yönetici Özeti/Sunuş 

Kalkınma Ajanslarının daha proaktif roller üstlenerek bölgelerinin kalkınmasında lider kurumlar olması, merkezi ve 

yerel paydaşlarla birlikte bölgeleri için kalkınma gündemini oluşturması, öncelikli hedefleri belirlemesi, ortak 

program ve faaliyetlerle kalkınma sürecini hızlandırması için çalışma programlarının hazırlanma yöntemi ve 

kapsamı dönüşüme uğramıştır. Bu çerçevede Ajanslar tarafından bölge planları; sektörel, tematik veya mekânsal 

çalışmalar doğrultusunda stratejik tercihler ortaya konarak bu stratejileri destekleyecek Sonuç Odaklı Programlar 

(SOP) oluşturulmuştur. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından 3 adet SOP uygulanmasına karar verilmiştir.  Bunlar: 

1. İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm, 

2. Turizmde Destinasyon Yönetimi  

3. Kırsal Ekonominin Geliştirilmesidir.  

Ayrıca Kurumsal Gelişim ve Yerel Kalkınma Fırsatları başlıkları da uygulamaya konulacaktır. 

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP ile TR22 Bölgesi‟nde potansiyele sahip; ancak yeteri kadar 

yüksek katma değer üretemeyen sektörlerde yönetim yapısı ve üretim altyapısının dönüşümünün sağlanması ve 

bölgesel rekabetin artırılması amaçlanmıştır. Turizmde Destinasyon Yönetimi SOP kapsamında turizm sektörünün 

destinasyon bakış açışıyla dönüşümüne katkı sağlanması amaçlanmıştır. Bu amaç ile faaliyetler geçekleştirilecek; 

bölgenin turizm cazibesi artırılacaktır. Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP kapsamında ise kırsal kesimin 

ekonomiye olan katkısının artırılması ve refah düzeyinin geliştirilmesi amaçlanmıştır. İlgili SOP‟a yönelik 

çalışmaların tamamlanması ile kırsal üretimde ürünlerin katma değerinin artırılmasına yönelik teknoloji ile uyumlu 

yöntemler geliştirilecektir. 

Belirlenen SOP‟lar dışında kalan; ancak bölge kalkınması için önemli olan diğer faaliyetler ise Yerel Kalkınma 

Fırsatları altında belirtilmiştir. Bu kapsamda, mesleki eğitim, yenilenebilir enerji, dış ticaret alanında yürütülecek 

çalışmalar, verilecek eğitimler, hazırlanacak raporlar ile katılım sağlanacak toplantılar belirlenmiştir. 

2020 Yılı Çalışma Programı, Güney Marmara Kalkınma Ajansının belirlenen SOP‟lar çerçevesinde yürüteceği 

faaliyetlerini, faaliyet takvimlerini ve bu faaliyetlere yönelik tahmini maliyetleri içermektedir. 2019 yılında 

belirlenen SOP‟lar kapsamında başlatılan faaliyetlerin bir kısmı 2020 yılında da devam edecek olup; 2020 yılında 

odaklanılacak temel faaliyetler; paydaşlara yönelik kapasite geliştirme çalışmaları, yönetim danışmanlığı, kaynak 

verimliliği, mali ve teknik destek programlarının uygulanması, Bölge‟nin yatırım ve iş olanaklarının geliştirilmesi ve 

tanıtılması, bölgesel planlama ve fizibilite çalışmalarının yapılması, tanıtım ve işbirliği faaliyetlerinin yürütülmesi ve 

kurumsal altyapının güçlendirilmesidir. 
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1. Giriş  

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

Hakkında Kanunu doğrultusunda 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Ajansın amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların 

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

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

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

Vizyonumuz; 

Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara‟nın bilgi, düşünce ve koordinasyon merkezi olmak, 

Misyonumuz; 

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

uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin potansiyelini ortaya çıkararak 

paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemektir. 

Faaliyetlerini 2014-2023 TR22 Güney Marmara Bölge Planı‟nda belirlenen gelişme eksenleri ve öncelikler 

çerçevesinde gerçekleştirmeye devam eden Ajansımızın 2020 yılı Çalışma Programı Bölge Planı, Ajans 2017-2021 

Stratejik Planı ve Sonuç Odaklı Programlar ışığında hazırlanmıştır. 

Çalışma Programı, Sonuç Odaklı Programları, faaliyetleri, hedefleri, çıktıları ve bunlara ilişkin tahmini kaynakları 

içermektedir. Çalışma Programının ve Çalışma Programında yer alan Sonuç Odaklı Programların ulusal, bölgesel ve 

yerel plan ve programlarla uyumuna özen gösterilmiştir. 

2014-2023 Bölge Planı Gelişme Eksenleri ve Öncelikler 

KALİTELİ SOSYAL YAŞAM VE 

NİTELİKLİ İNSAN 

YAŞANABİLİR ÇEVRE VE 

MEKÂN 

GÜÇLÜ EKONOMİ VE 

REKABETÇİ SEKTÖRLER 

1. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
1. Sanayinin Uygun Alanlarda Planlı 

Şekilde Yapılandırılması 

1. Tarım Sektöründe Verimlilik ve 

Kalitenin Artırılması 

2. Girişimciliğin Geliştirilmesi 
2. Çevresel Değerlerin Korunması 

ve Altyapının İyileştirilmesi 
2. Turizm Sektörünün Geliştirilmesi 

3. İstihdamın Artırılması ve Gelir 

Dağılımının İyileştirilmesi 

3. Enerji Verimliliğinin Artırılması ve 

Temiz Üretim Uygulamalarının 

Yaygınlaştırılması 

3. İşletmelerde Kurumsal Altyapının 

İyileştirilmesi 

4. Toplumsal Bütünleşmenin 

Sağlanması ve Sosyal İmkânların 

Zenginleştirilmesi 

4. Doğal Risk Faktörlerinin 

Yönetilmesi 

4. Ar-Ge, Yenilikçilik ve 

Markalaşmanın Geliştirilmesi 

5. Eğitim ve Sağlık Hizmetlerinin 

Kalitesinin Yükseltilmesi 

5. Kentsel Alanlarda Fiziksel ve 

Toplumsal Çevrenin İyileştirilmesi 
5. Dış Ticaretin Geliştirilmesi 

 
6. Lojistik, Ulaşım ve Haberleşme 

Ağlarının Güçlendirilmesi 

6. OSB‟lerin Sanayinin İhtiyaçlarına 

Cevap Verecek Hale Getirilmesi 

  
7. Yenilenebilir Enerji Sektörünün 

Geliştirilmesi 
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Ajans, faaliyetlerine 31.12.2019 tarihi itibariyle 23 uzman, 7 destek personeli ve 16 sürekli işçi personel devam 

etmektedir. Ajansın organizasyon yapısı aşağıda gösterilmiştir. 

Şekil 1 - GMKA Organizasyon Şeması 

 

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

kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarını gösteren Kalkınma Kurulu üye listelerine ilişkin 

tablo yürürlükten kaldırılmıştır. 

1.1. 2019 Yılı Faaliyetleri Özeti 

1.1.1. Ar-ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi SOP Faaliyetleri Özeti 

2019 yılında Ar-ge ve Yenilikçiliğin Geliştirilmesi SOP kapsamında Ar-Ge ve yenilikçilik potansiyelinin derinlemesine 

analizinin yapıldığı ve hedeflere yönelik stratejilerin ortaya konulduğu Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı 

tamamlanmış ve Ajans internet sitesinde yayınlanarak paydaşların erişimine sunulmuştur. Ezine Gıda 

Mükemmeliyet Merkezi, Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme Merkezi ve Toksikoloji Merkezi proje fikirleri için fizibilite 

çalışmaları yürütülmüştür. 28-30 Mayıs 2019 tarihleri arasında gerçekleşen Enerji ve Çevre Fuarı‟na (ICCI 2019) 

sektörle görüşmek amacıyla ziyaret gerçekleştirilmiştir. 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 hayata geçirilmiştir. Kamu-

Üniversite-Sanayi İşbirliği‟ne yönelik çalışmalara katılım sağlanmaya devam edilmiştir. Paydaşlara yönelik kapasite 

geliştirme faaliyetleri uygulanmış olup Pazar Payını Büyütme Atölyesi Etkinliği, Idea2Product Etkinliği, Dış Ticaret 

İstihbaratı Eğitimleri ve proje hazırlama eğitimleri düzenlenmiştir. 

1.1.2. Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması SOP 
Faaliyetleri Özeti 

2019 yılında Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve Pazarlanması SOP kapsamında turizm ürünlerinin bölge 

turizminde daha etkin kullanılması için güncel bir envanter çalışması yapılmış, ardından turizm paydaşlarının ve 

sektörün de görüşleri doğrultusunda Turizm Envanter ve Strateji Çalışması tamamlanmıştır. Gönen Kaplıcalı Fizik 

Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi kurulmasına ilişkin bir fizibilite raporu hazırlanmıştır. 2018 Turizmin Geliştirilmesi 

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan 18 adet projenin ve 2018 Turizmin 

Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan 7 adet projenin destek sözleşmesi imzalanmıştır. 

Yönetim Kurulu Genel Sekreterlik 

Hukuk Müşaviri 

İç Denetçi 

Sonuç Odaklı Program 
Birimleri 

İmalat Sanayiinde 
Kurumsallaşma ve 

Dönüşüm SOP 

Turizmde Destinasyon 
Yönetimi SOP 

Kırsal Ekonominin 
Geliştirilmesi SOP 

Kurumsal Yönetim 

Muhasebe ve 
Finansman 

Satınalma ve Arşiv 

İnsan Kaynakları ve 
İdari İşler 

Bilgi İşlem 

Kurumsal İletişim 

Yatırım Destek Ofisleri 

Balıkesir Yatırım 
Destek Ofisi 

Çanakkale Yatırım 
Destek Ofisi 

Kalkınma Kurulu* 
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Çanakkale‟nin tanıtılması amacıyla faaliyete geçirilen www.canakkale.com.tr sitesinin içeriğinin zenginleştirilmesine 

yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2019 yılı EMITT Doğu Akdeniz Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarına 

katılım sağlanmıştır. Çinli Tur Operatörleri için tanıtım organizasyonu gerçekleştirilmiştir. Termal ve sağlık turizmi 

potansiyelinin uluslararası alanda katılımcı ve alım heyetlerine tanıtılacağı “Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi 

Zirvesinin” 4.sü Türkiye Sağlık Turizmini Geliştirme Konseyi İşbirliği ile Balıkesir‟de düzenlenmiştir.  

1.1.3. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi SOP Faaliyetleri Özeti 

2019 yılında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi SOP kapsamında TR22 Bölgesindeki mesleki eğitimin mevcut 

durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini saptamak amacıyla Mesleki Eğitim Analizi ve Eylem Planı çalışması 

hazırlanmıştır. İŞKUR sekretaryasında kurulan, 3 ayda bir Balıkesir ve Çanakkale‟de gerçekleştirilen İl İstihdam ve 

Mesleki Eğitim Kurulu Toplantılarına ve Çanakkale İŞKUR tarafından her ay gerçekleştirilen İl İstihdam ve Mesleki 

Eğitim Yürütme Kurulu Toplantılarına katılım sağlanmıştır. GMKA, Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir İl 

Milli Eğitim Müdürlüğü ve Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) işbirliğinde hayata geçirilen “Yarını İnşa Et” 

projesi kapsamında uygulamalı elektronik ve programlama eğitim almış olan her öğretmen gönüllü öğrencilerden 

oluşan takımları ile Sağlık, Çevre ve Enerji, Akıllı Şehirler konularında projeler üretmişlerdir. Öğretmenler 

tarafından öğrencilerine mentorluk yapılarak, çalışabilir prototip hazırlamak üzere çalışmalar gerçekleştirilmiş ve 

oluşturulan prototipler Ajans personellerinden oluşan bağımsız jüri tarafından değerlendirilmiştir. Avrupa Birliği 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülmekte 

olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel Programı‟na Güney Marmara Kalkınma Ajansı 

tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan “Yenilenebilir Gençlik Enerjisi” Operasyonu çalışmalarına devam 

edilmiştir. BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Güdümlü Projesinin sözleşmesi imzalanmış ve uygulama 

dönemi başlamıştır. 2018 Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi-2 Mali Destek Programı kapsamında başarılı olan 31 adet 

projenin destek sözleşmesi imzalanmıştır.  Bakanlık tarafından belirlenmiş olan 2019 yılı Mesleki Eğitim teması 

kapsamında faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 

1.1.4. Kurumsal Gelişim Faaliyetleri Özeti 

2019 yılında Kurumsal Gelişim kapsamında Ajans uzman personeli tarafından sektörel uzmanlaşma çalışması 

yürütülmüş, bölgenin öne çıkan sektörlerine ve tematik alanlarına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Personelin, beceri 

ve mesleki nitelikleri ile sektörel ve tematik alan uzmanlıkları göz önünde bulundurularak hazırlanan 2019 yılı 

hizmet içi eğitim planında yer alan eğitimler gerçekleştirilmiştir. Yatırım Destek Ofislerine herhangi bir yatırım 

konusunun tamamı veya bir bölümünün izin ve ruhsatlarının takibi için başvuran yatırımcıların kamu kurum ve 

kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri tek elden takip ve 

koordine edilmiştir. Ayrıca yatırım teşvik işlemlerine ilişkin faaliyetler yürütülmüştür. Bölgenin iş ve yatırım 

ortamının tanıtımı amacıyla faaliyete geçirilen Invest-in internet sitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bölgedeki paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla Ajansın faaliyetleri ve desteklerine ilişkin 

haberler, Ajans internet sitesi ve sosyal medya yoluyla paylaşılmış olup basın duyuruları ve e-bülten 

bilgilendirmeleri yapılmıştır. Bölgeye ait bazı istatistikler düzenli olarak güncellenerek Ajans internet sitesine 

aktarılmış ve paydaşların erişimine sunulmuştur. 2019 yılı içinde Bölge Planının mekânsal gelişme şeması, vizyon, 

gelişme ekseni, öncelik ve tedbirler bölümlerinin güncellenmesi için çalışmalara başlanmıştır. TR22 Bölgesi Paydaş 

Katılım Anketi ve Bir Fikrim Var Anketi Ajans internet sitesinde duyurulmuştur. 

1.1.5. Yerel Kalkınma Fırsatları Faaliyetleri Özeti 

2019 yılında Yerel Kalkınma Fırsatları kapsamında 55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu Organizasyonunun 

Balıkesir ve Çanakkale illerinden geçen etabı ile ilgili organizasyon çalışmaları yürütülmüştür. Coğrafi işaret sahibi 

olan Balıkesir Kuzu Eti‟nin belli standartlarda üretilmesine katkı sağlamak ve marka değerini artırmak için 

küçükbaş hayvancılığa yönelik tarıma dayalı ihtisas OSB kurulması çalışmaları yürütülmüştür. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı‟nın il düzeyindeki taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişki kuruluşlarından olan Sanayi ve Teknoloji İl 

Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, KOSGEB İl Müdürlükleri, TSE ve Bölgede yer alan OSB Müdürlüklerinin yerel 
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düzeyde de koordineli bir şekilde ve iş birliği halinde hareket etmelerine katkı sağlayacak koordinasyon toplantıları 

düzenlenmiş ve katılım sağlanmıştır. Mersin Sanayi ve Ticaret Odası ile Dış Ticaret İstihbarat Merkezlerinin 

kullanımı konusunda Mersin‟de Sanayi Odası ve Ticaret Odaları temsilcilerinin katılımı ile bir protokol imzalanmıştır. 

Protokol sonrasında, ilimizdeki firmaların mevcut yapıdan nasıl faydalanacakları ve ne gibi çıktılar elde edecekleri 

konusunda Mersin Dış Ticaret uzmanları tarafından Balıkesir Sanayi Odasının katkılarıyla, iki günlük bir eğitim 

gerçekleştirilmiştir. Bölgenin yatırım ortamına dair bilgilerin, yatırımcıların ilgisini ve dikkatini çekebilecek ve kısa 

sürede ilin öne çıkan yönlerini aktarabilecek yenilikçi bir infografik film hazırlanması için çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 
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2. Sonuç Odaklı Programlar (SOP) 

Ajansımızca 3 adet Sonuç Odaklı Program kurgulanmıştır. Bunlar;  

 İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP  

 Turizmde Destinasyon Yönetimi SOP 

 Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP‟tur.  

Bu programlar ile birlikte Kurumsal Gelişim ve Yerel Kalkınma Fırsatları başlıkları da uygulanacaktır. 

2.1. İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Sonuç 
Odaklı Programı (İmalat SOP) 

2.1.1. Amaç 

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP‟un genel amacı; TR22 Bölgesi‟nde potansiyele sahip metal 

sanayi, kimya, doğal taş, tarıma dayalı sanayi, orman endüstrisi ve mobilya sektörlerinde yüksek katma değerli 

üretim sağlanması ve bölgesel rekabetin artırılmasıdır.  

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP‟un özel amaçları ise şu şekilde belirlenmiştir:  

1. Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması 

2. Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması 

3. Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

4. İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 

2.1.2. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Ajansımız tarafından hazırlanan İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı‟nda TR22 Güney Marmara Bölgesi‟nin 

imalat sanayiinde mevcut durumu incelenmiş; bölgenin sanayileşme açısından, komşu bölgelere kıyasla geride 

kaldığı ve gelişmeye ihtiyaç duyduğu tespit edilmiştir. Elde edilen bulgulara göre bölgede faaliyet gösteren 

firmaların birçoğunun aile şirketi olduğu, bu şirketler içinde profesyoneller tarafından yönetilenlerin sayısının az 

olduğu ve firmaların kurumsallaşma eğilimlerinin zayıf olduğu görülmüştür. Bu durumun bölgenin imalat 

potansiyelini doğrudan etkilediği tespit edilmiştir. Vizyoner bakış açısına sahip olmayan, ar-ge ve yenilikçiliğe 

önem vermeyen, geleneksel yönetim ve üretim anlayışı ile faaliyet gösteren işletmeler küresel ekonomik 

gelişmelere de ayak uyduramamaktadır. Bu sebeple bölgede yer alan işletmelerde yönetim altyapısı, üretim 

altyapısı ve sürdürülebilir altyapının ele alınarak kurumsal altyapının geliştirilmesi, ar-ge ve yenilikçiliğin 

geliştirilmesi, insan kaynağı niteliklerinin artırılması rekabetçi piyasa koşullarında var olma mücadelesi adına 

önemli bir adım olarak değerlendirilmektedir. İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı‟nda yapılan sektörel katma 

değerler analizi ve 3 yıldız analizine göre bölgede öne çıkan imalat sanayi sektörleri gıda, kimyasallar ve kimyasal 

ürünler, ağaç ve orman ürünleri, ana metal sanayi, mobilya ve madenciliktir. Bölgenin imalat sanay i potansiyelinin 

çoğunluğunu oluşturan bu sektörlere özel önem verilmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Ön Risk Değerlendirmesi 

Ajansımız tarafından hazırlanan İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı‟nda da belirtildiği üzere TR22 Bölgesi orta 

gelir tuzağında olan bölgeler arasındadır. Bu sebeple bölgede imalat sanayiinde gelişmenin yavaş ilerlemesi gibi 

riskler bulunmaktadır. Bölge, Marmara Bölgesi‟nde ekonomik gelişmişlik seviyesi yüksek olan bölgeler arasında 

konumlanmıştır. Önemli sanayi kentlerini barındıran bu bölgelerin güncel gelişme trendlerini daha iyi yakalaması, 

rekabetçilik düzeylerinin bölgemizden daha yüksek olması ve dolayısıyla Bölgemizde yeni yatırımların gerçekleşme 

olasılığının düşük kalması riski bulunmaktır. Bu sebeple Bölgemizde yer alan firmaların kurumsallık, profesyonellik, 

verimlilik, yenilik vb. konularında kapasitelerinin geliştirmesi önem arz etmekte olup özellikle katma değeri yüksek 

olan sektörlere ağırlık verilmesi ve rekabetçilik düzeyinin artırılmasına SOP kapsamında odaklanılmıştır. 
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2.1.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri  

Çıktı Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2020 

Yılı 

Hedefi 

SOP 

Hedefi 

(3 

yıllık) 

Doğrulama 

Kaynağı 

İlgili 

Olduğu 

Özel Amaç 

SOP kapsamında hazırlanan araştırma, 

analiz sayısı 
Adet 3 6 Ajans raporları 1,2,3,4 

Değer zinciri analizi yapılan sektör sayısı Adet 1 5 Ajans raporları 2,3 

Mentorluk/danışmanlık hizmeti alan firma 

sayısı 
Adet 10 30 

Ajans faaliyet 

raporu 
1,4 

İhtiyaç analizi yapılan firma sayısı Adet 10 30 
Ajans faaliyet 

raporu 
1 

Sektörle entegre çalışmaya başlayan 

mesleki eğitim atölyesi sayısı 
Adet 10 20 

İl Milli Eğitim 

Müdürlükleri 

verileri 

4 

Dış ticaret istihbarat merkezinden 

faydalanan firma sayısı 
Adet 5 30 

Ticaret Odaları 

verileri, Ajans 

faaliyet raporu 

1 

Düzenlenen proje pazarı etkinliği sayısı Adet 1 3 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

3 

Gerçekleştirilen kapasite geliştirme faaliyeti 

sayısı 
Adet 9 20 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

1,2,4 

Savunma Sanayi Sanayileşme Portalına 

kayıt olan firma sayısı 
Adet 10 50 Portal verileri 3 

Yetiştirilen e-ticaret yöneticisi sayısı Adet 120 360 

E-Ticaret 

Atölyesi 

eğitimleri 

katılımcı 

listeleri 

1,4 

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik 

kurulan eğitim merkezi sayısı 
Adet - 2 

Re-You 

Program 

verileri 

2,4 

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik eğitim 

verilen öğrenci sayısı 
Adet - 480 

Re-You 

Program 

verileri 

2,4 

Yürütülen mali destek programı sayısı Adet 2 2 
Ajans faaliyet 

raporu 
1,2,3,4 
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Başlatılan güdümlü proje sayısı Adet - 1 
Ajans faaliyet 

raporu 
3,4 

 

Sonuç Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2020 

Yılı 

Hedefi 

SOP 

Hedefi 

(3 yıllık) 

Doğrulama 

Kaynağı 

İlgili 

Olduğu 

Özel 

Amaç 

Endüstriyel simbiyoz konusunda eşleştirilen 

firma sayısı 
Adet 4 20 

OSB‟ler, Ajans 

verileri 
2,3,4 

Aile anayasasını benimseyen firma sayısı Adet 5 15 
Ticaret Odaları 

verileri 
1 

Dijital tabanlı kurumsal kaynak planlaması 

kullanan firma sayısı 
Adet 10 30 Ajans verileri 1,4 

Üretim verimliliği tekniklerini uygulayan firma 

sayısı 
Adet 10 30 Ajans verileri 2,3 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almaya 

başlayan firma sayısı 
Adet 5 20 TGB‟ler 3 

Dış ticaret ve e-ticaret yapmaya başlayan 

firma sayısı 
Adet 10 40 

Ticaret Odaları 

verileri 
1,3 

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve 

Destekleme Programından (EYDEP) 

faydalanan firma sayısı 

Adet 3 10 EYDEP verileri 3 

Mentorluk/danışmanlık hizmeti alan 

firmaların birim enerji kullanımındaki 

ortalama düşüş oranı 

Yüzde %3 %5 Ajans verileri 2 

Mentorluk/danışmanlık hizmeti alan 

firmaların toplam verimlilik artış oranı 
Yüzde %5 %5 Ajans verileri 1,2 

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik 

ekipman üretimi yapmaya başlayan firma 

sayısı 

Adet - 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

2 

Ajans faaliyet 

raporu 
2,3 

2.1.4. Alt Program, Proje ve Faaliyetler 

2.1.4.1. Araştırma, Analiz ve Programlama 

2.1.4.1.1. Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede yer alan OSB‟lerin enerji, su, hammadde, malzeme, atık yönetimi gibi 

kaynak ve çevre ile ilgili konularda işbirliğine giderek endüstriyel simbiyozun işletmeler arasında uygulanmasına 

yönelik stratejilerden biri olan eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesine katkı sağlamak amacıyla çalışmalar 

yürütülecektir. Bu kapsamda, OSB‟lerde yer alan işletmeler arasında kaynak değişimi/ortak kullanımına 

gidilebilmesini teminen mevcut olanaklar belirlenerek envanter oluşturulacaktır. Endüstriyel simbiyoza yönelik 

envanterin ortaya çıkmasını takiben bölgedeki firmaların endüstriyel simbiyoz olanakları çerçevesinde eşleşmesi 

gerçekleştirilecektir. Eşleşme Bölgedeki meslek odaları ile birlikte yapılacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgedeki OSB‟lerde bulunan işletmeler, Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale 

Ticaret ve Sanayi Odası, OSB Müdürlükleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 
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2.1.4.1.2. Orman Endüstrisi ve Mobilya Sektörü Değer Zinciri Analizi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Orman endüstrisi ve mobilya sektöründe işletmelerin ürettikleri ürün ve hizmet gibi 

değerleri analiz etmek, pazarlama ve satış imkânlarını ortaya koymak, müşterilere yönelik sunulan hizmet değerini 

artırmak, sektördeki firmaların eksiklerini, bu eksiklere yönelik alınacak aksiyonları ve geleceğe yönelik 

geliştirmeleri saptayabilmek ve rakipleri arasındaki durumlarını tespit etmek amacıyla değer zinciri analizi 

yapılacaktır. Analiz sonucunda elde edilen stratejiler ile özellikle Balıkesir‟de Dursunbey, Çanakkale‟de Biga ve Çan 

çevresinde yaygın olan orman endüstrisi ve mobilya sektörünün rekabetçiliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgede faaliyet gösteren firmalar 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.1.4.1.3. Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Makine Ekipman Üretim Ekosisteminin 
Geliştirilmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede faaliyet gösteren sanayi firmaları, yenilenebilir enerji sektöründeki 

firmaların makine ekipman ihtiyacını karşılayabilme potansiyeline sahiptir. Bu firmaların yenilenebilir enerjiye 

yönelik makine ekipman üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımcı 

çekilmesi hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında mevcut firma envanteri çıkarılacak, firmalar ile çalışma grupları 

oluşturularak bir araya gelinecek ve üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgede faaliyet gösteren firmalar 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.1.4.2. İşbirliği ve Koordinasyon  

2.1.4.2.1. Ajans Desteği ile Kurulan Mesleki Eğitim Atölyelerinin Sektörle 
Entegrasyonu 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, İnsan kaynağı niteliğinin 

artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajans tarafından yürütülen 2018 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi ve 2018 yılı 

Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 2 Mali Destek Programının amacı; Güney Marmara Bölgesinin yenilikçi model ve 

yöntemler kullanımıyla mesleki eğitim kalitesinin artırılması, iş dünyası ile meslek eğitimi veren kurumlar arasında 

işbirliğinin artırılması ve bölgenin öncelikli sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli personel ihtiyacının karşılanması 

olarak belirlenmiştir. Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında mesleki eğitim 

kurumlarında 152 adet ortak kullanım alanı kurulmuş ve geliştirilmiş,  58 adet atölye/laboratuvar/sınıf 

oluşturulmuştur. Kurulan bu alanların özel sektöre faydasının artırılması amacıyla mesleki eğitim kurumlarının 

sektör paydaşlarıyla iletişiminin artırılması gerekmektedir. Bakanlıkça belirlenen 2019 yılı Mesleki Eğitim teması 

kapsamında da meslek liseleri ve özel sektörün bir araya getirilmesinin önemi vurgulanmıştır. Bu nedenle mesleki 

eğitim kurumları ve özel sektörün bir araya getirilmesi yönünde çalışmalar yapılacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Milli Eğitim Müdürlükleri, İmalat Sanayi İşletmeleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.1.4.2.2. 3D Tasarım ve Üretim Ekosisteminin Geliştirilmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımızın 2018 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

kapsamında desteklenen Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü‟nün başvuru sahibi olduğu “Tasarımdan Üretime 

Tasarım Beceri Atölyesi Projesi” ile Balıkesir Altıeylül ilçesinde bir 3D tasarım ve sanal gerçeklik atölyesi 
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kurulmuştur. Atölye kurulduktan sonra Balıkesir‟deki okullar öğrenci ve öğretmen düzeyinde bu atölyeden 

faydalanmaya başlamıştır. Burada eğitim gören öğrenciler VR-AR prototipleme yazılımı, robotik ekipmanlar, 3D 

yazıcı ve tarayıcı ve sanal gerçeklik ekipmanlarıyla uygulamalar yapmaktadır. Atölye hem eğitim hem de ürün 

geliştirme odaklı kullanıma uygun olarak tasarlanmıştır. Kurulan atölyenin aktif kullanımı amaçlı olarak Bölge 

üniversiteleri ve eğitim kurumları ile işbirliği geliştirilmeye başlanmıştır. Bundan sonrasında eğitim amaçlı 

işbirliklerinin geliştirilmesi ve ayrıca özel sektör işletmelerine de (ihtiyaç olması halinde) atölyede ürün 

geliştirilebilmesi teşvik edilecektir. Atölyede Thingiverse, Pinshape gibi 3D model kütüphaneleri kullanılmaya 

başlamıştır. Atölyede öğrenciler eliyle geliştirilmesi hedeflenen modellemeleri bir araya getiren açık kaynak kodlu 

bir 3D model kütüphanesi kurulması hedeflenmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, Balıkesir Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Sanayi Odası 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.1.4.2.3. Dış Ticaret İstihbaratı Konusunda Yapılacak Çalışmalar 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Firmaların üretim kabiliyetlerinin 

artırılması, İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: 2019 yılında dış ticaret istihbarat hizmetlerinden faydalanmayı sağlamak amacıyla 

Balıkesir odaları ile Mersin Ticaret ve Sanayi Odası arasında imzalanan protokol doğrultusunda firmaların ürünlerini 

dış pazarda doğru kanallara doğru şekilde pazarlamaları için gerekli bilgileri alabilecekleri adres kesinleştirilmiştir. 

2020 yılı içinde bu hizmetlerin tanıtımı yapılacaktır. Dış ticaret istihbarat hizmeti almak isteyen firmaların bilgi 

taleplerini bağlı oldukları ticaret odaları üzerinden Mersin Ticaret ve Sanayi Odası‟na aktarmaları sağlanacaktır. 

Gerçekleştirilen protokol neticesinde Balıkesir‟deki firmaların bu hizmetlerden indirimli olarak faydalanabilmesi 

hedeflenmektedir. Uzun vadede söz konusu hizmete olan talebin yoğunluğuna bakılarak dış ticaret istihbarat 

hizmetinin yerel düzeyde de doğrudan sağlanması için bir metot formülize edilmesi hedeflenmektedir. 

2019 yılında Çanakkale‟de dış ticaret istihbaratı konusunda gerçekleştirilen çalışmaların devamı olarak Çanakkale 

özelinde ihracat potansiyeli yüksek ürünler belirlenecek ve söz konusu ürünler için dış ticaret istihbarat raporları 

hazırlanarak www.investincanakkale.com sitesinde yayınlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası ve Balıkesir Sanayi 

Odası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, 

Çanakkale Ticaret Borsası, Biga Ticaret Borsası 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet yürütülecektir. 

2.1.4.2.4. Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri İle İşbirliği 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede ar-ge ve yenilikçilik zayıftır. Ar-ge ve yenilikçilik ekosisteminin en önemli 

paydaşları olan teknoloji geliştirme bölgeleri ve teknoloji transfer ofislerinin geliştirilmesi önem arz etmektedir. 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin potansiyelinin doğru değerlendirilmesi ve faaliyetlerini sağlıklı yürütmesini 

destekleme amacıyla teknokentler ile işbirliği yapılarak yatırım imkânları tanıtılacaktır. Ajans tarafından 

yürütülmekte olan yatırımcılara yönelik invest-in internetsiteleri buna uygun olarak güncellenecek ve 

teknokentlerin tanıtımına hazır hale getirilecektir. Yeni teknoloji transfer ofislerinin kurulması ve bölgede mevcut 

olan teknoloji transfer ofisinin geliştirilmesi de hedeflenmektedir. Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi bünyesinde 

teknoloji transfer ofisi kurulmuş olup Balıkesir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ile Çanakkale Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi bünyesinde kurulması planlanmaktadır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Teknoloji Transfer Ofisi, 

Balıkesir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi  

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet yürütülecektir. 
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2.1.4.2.5. Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Firmaların üretim kabiliyetlerinin 

artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Marmara Bölgesindeki başarılı sanayi kuruluşlarını ödüllendirmek amacıyla, Kocaeli 

Sanayi Odası önderliğinde, MARKA, İSTKA, BEBKA, TRAKYAKA ve GMKA bölgesel ortaklığıyla düzenlenen Sanayi 

Kuruluşları Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonuna katılım ve katkı sağlanacaktır. Sektörel 

Performans ödül organizasyonuna Bolu, Düzce, Kocaeli, Sakarya Yalova, İstanbul, Tekirdağ, Edirne, Kırklareli, 

Çanakkale, Balıkesir, Bursa, Bilecik ve Eskişehir illerinde tüm sanayi sektörlerinde(yazılım dâhil) faaliyet gösteren 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler ve Büyük Ölçekli İşletmeler başvurabilir. Değerlendirme, Marmara 

Bölgesi‟nde sektör içindeki konumlarını tanımlama ve sektör ortalaması ile karşılaştırma yapabilme imkânını 

vermesinin yanı sıra,  

 Ülke ekonomisi ve içinde bulunduğu topluma katkı sağlayan 

 AR-GE faaliyetlerine ve çalışanlarının gelişimine önem veren 

 Yüksek verimlilikle çalışan, finansal olarak başarılı 

 Verimli, yenilikçi ve markalaşabilen 

 İstihdam sağlayan, çalışanların gelişimine önem veren 

 Dış ticaret ve finansal sonuçlarda başarılı olma özelliğine sahip kuruluşların tanınmasını ve 

performanslarının ödüllendirilmesini amaçlamaktadır.  

Organizasyona ödül için başvurabilecek nitelikte firma önerilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Kocaeli Sanayi Odası, MARKA, İSTKA, BEBKA, TRAKYAKA 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020, 2021, 2022 yıllarının ikinci altı aylık dönemi içerisinde organizasyon 

gerçekleştirilecektir. 

2.1.4.2.6. Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Trakya 

Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Kırklareli Üniversitesi'nin üye olarak yer aldığı Trakya Üniversiteler Birliği 

isimli bir oluşum bulunmaktadır. Bu oluşum kapsamında üye üniversiteler arasında; ortak yüksek lisans, doktora, 

uzaktan eğitim protokollerinin oluşturulmasında, kütüphane ve araştırma laboratuvarlarının ortak kullanımında, 

akademik, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda ve Ar-Ge proje çalışmalarında iş birliği yapılmaktadır. Trakya 

Kalkınma Ajansı işbirliğinde bir platform oluşturularak kamu üniversite sanayi işbirliğinin sağlanması ve sanayinin 

ihtiyaç duyduğu projelerin ticarileştirilmesi amacıyla 2016 yılından bu yana Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı 

düzenlenmektedir. Proje pazarına üye üniversitelerde çalışan veya öğrenim gören araştırmacı ve öğrencilerle bu 

illerde faaliyet gösteren sanayicilerin katılımı kabul edilirken, başvurular; mühendislik ve temel bilimler, sağlık 

bilimleri ve sosyal bilimler ile teknik bilimler alanlarını kapsamaktadır. Ajansımız tarafından 2020 yılında etkinlik 

Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenecektir. Bölgemizde yer alan üniversiteler ve sanayiciler ile etkinliğe 

katılım sağlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: TRAKYAKA, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi, Kırklareli Üniversitesi, meslek odaları  

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılının son çeyreğinde faaliyet gerçekleştirilecektir. 

2.1.4.3. Kapasite Geliştirme 

2.1.4.3.1. Yönetimde Kurumsallaşma Seminerleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Firmaların üretim kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin geliştirilmesi 
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Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız aracılığıyla yıl boyunca aşağıdaki konularda seminerler düzenlenecektir. 

Seminerler Ajans aracılığıyla yıl içinde belirli periyotlarla verilecektir. Meslek odaları ile işbirliği içinde firmalara 

duyuru yapılacak ve katılımcılar belirlenecektir. 

Aile anayasası seminerleri: Bölgede faaliyet gösteren firmaların birçoğunun aile şirketi olduğu, bu şirketler 

içinde profesyoneller tarafından yönetilenlerin sayısının az olduğu bilinmektedir. Aile şirketlerinin kurumsallaşması, 

uzun ömürlü olması ve aile anayasası kavramının bölgede yaygınlaşmasına katkı sağlamak amacıyla aile anayasası 

seminerleri verilecektir. 

Süreç verimliliği seminerleri: İşletmelerde organizasyon yapısında ve planlamada esnekliğin artırılması, zaman 

yönetimi, kalite, etkinlik, sürekli iyileştirme gibi konularda kapasitenin geliştirilmesi ve mevcut kaynakların en iyi 

şekilde kullanılması yolu ile verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacak süreç verimliliği seminerleri düzenlenecektir. 

Yalın üretim teknikleri seminerleri: Üretim süreçlerini sadeleştirerek üretilen ürünleri mükemmelleştirmeyi ve 

israfı azaltmayı amaçlayan yalın üretim tekniklerinin bölgemizde yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla yalın 

üretim teknikleri seminerleri düzenlenecektir. 

Temiz üretim teknolojileri seminerleri: TÜBİTAK MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile işbirliği içinde su 

ve atık su yönetimi, hava kalitesi yönetimi, atık yönetimi, temiz üretim gibi konularda kapasite geliştirmek ve bu 

alanda proje geliştirilmesini sağlamak amacıyla seminerler düzenlenecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Meslek Odaları  

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar belirli aralıklarla eğitimler verilecektir. 

2.1.4.3.2. Bölgede Savunma Sanayii Tedarikçiliğinin Geliştirilmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Firmaların üretim kabiliyetlerinin 

artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgemizde savunma sanayiinde tedarikçi olma potansiyeli bulunan ancak üretim 

kabiliyeti ve kurumsal kapasite açısından eksiklikleri olan KOBİ‟ler mevcuttur. Bölgede Savunma Sanayii 

Başkanlığı‟nın EYDEP Programı hakkında bilgilendirme çalışmaları yapılacaktır. Potansiyel içeren ve talep eden 

KOBİ‟lerin Savunma Sanayi Sanayileşme Portalına kayıt olması için yönlendirmeler yapılacak ve EYDEP 

Programından Bölgemizdeki firmaların faydalanması için çalışılacaktır. Bu sayede Bölgedeki firmaların savunma 

sanayiine yönelik tedarikçi olmaları sağlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Savunma Sanayii Başkanlığı, Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret ve 

Sanayi Odası 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir. 

2.1.4.3.3. Güney Marmara E-Ticaret Atölyesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, İnsan kaynağı niteliğinin 

artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgemizde e-ticaret yöneticisi yetiştirmek amacıyla Güney Marmara E-Ticaret 

Atölyesi hayata geçirilecektir. Faaliyet kapsamında Bölgemizde yer alan KOBİ‟lerde çalışan ve e-ticaret alanında 

kendini geliştirmek isteyen kişilere yönelik uygulamalı eğitim programları tasarlanarak ürün yönetimi, lojistik hukuk, 

tedarikçi yönetimi, e-ticaret sitesinin kurulumu, içerik yönetimi, dijital pazarlama ve satış gibi konularda kapasite 

geliştirmeleri sağlanacaktır. Başta gıda, ağaç ve orman ürünleri, mobilya ve kimyasal ürün üreticileri olmak üzere 

Bölgedeki KOBİ‟lerin yurtdışı pazarlara açılması ve yurt dışı pazarlarda büyümesini hedefleyen Güney Marmara E-

Ticaret Atölyesi yıl boyunca her iki ilde uygulanacaktır. Her bir eğitim döngüsü 30 kişilik kontenjan ile açılacak ve 

yaklaşık 1,5 ay sürecektir. Başvurular Bölgede yer alan ve henüz e-ticaret yapamayan veya e-ticaret hacmi düşük 

olan KOBİ‟lerin ilgili personellerine yönelik ve uygulama da içerecek şekilde olacaktır.    

Uygulamalı eğitim programı alanında uzman bir firmadan hizmet alımı yapılarak gerçekleştirilecektir. Katılımcıları 

belirleme sürecinde Ticaret Odaları ile işbirliği yapılacaktır. 
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Faaliyetin ortakları/paydaşları: Meslek Odaları  

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar düzenli aralıklarla faaliyet tekrarlanacaktır. 

2.1.4.3.4. Model Fabrika Ziyareti 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin 

geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bursa‟da UNDP desteği ile faaliyete alınan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezi 

(Model Fabrika)‟ne sanayinin dijital dönüşümünün uygulamada nasıl gerçekleştiğinin görülmesi, bu dönüşümün iş 

yapma kültürü haline getirilmesi ve bölgemize uyarlanabilecek yönlerinin belirlenmesine ilişkin Sanayi ve Ticaret 

Odaları ile işbirliği içinde çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Ziyarete meslek odalarının sanayici üyeleri arasından 

seçilecek bir heyet ve Ajansımız katılım sağlayacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Sanayi ve Ticaret Odaları 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılının ilk 6 aylık periyodu içerisinde ziyaret gerçekleştirilecektir. 

2.1.4.4. Tanıtım ve Yatırım Destek 

2.1.4.4.1. Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi & Sergisi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Türkiye'nin ar-ge ve inovasyon stratejilerine katkıda bulunmak, üreten Türkiye'nin 

teknolojide geldiği noktaları göstermek, üniversite, sanayi ve kamu işbirliğini geliştirmek, inovatif projelerin 

yatırıma dönüşmesine, mevcut projeler ile ülke içerisinde ortak bir üretim sinerjisi oluşmasına, ulusal ve 

uluslararası sanayici ve yatırımcılara ülkemizdeki teşvik olanaklarının anlatılması sureti ile yatırımların artmasına 

katkıda bulunmak üzere, tüm bileşenleri ortak bir platformda buluşturma amacı ve ar-ge ve inovasyon konularında 

öncü etkinliği olması hedefiyle her yıl Ekim ayı içerisinde düzenlenen Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi & Sergisine 

bölgemizdeki yenilikçi firmaların katılım sağlayarak teknik bilgisinin artırılması, mevcut imkanların ulusal-

uluslararası tanıtım imkânlarından faydalanması sağlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ar-Ge merkezi olan ve/veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer alan firmalar 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilecektir. 

2.1.4.5. Ajans Destekleri 

2.1.4.3.1. İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Mentorluğu Programı 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Firmaların üretim kabiliyetlerinin 

artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede faaliyet gösteren firmaların birçoğunun aile şirketi olduğu, bu şirketler 

içinde profesyoneller tarafından yönetilenlerin sayısının az olduğu ve firmaların kurumsallaşma eğilimlerinin zayıf 

olduğu görülmüştür. Bu durumun bölgenin imalat potansiyelini doğrudan etkilediği tespit edilmiştir. Bununla 

birlikte üretim altyapısı ve sürdürülebilir altyapı alanlarında da firmaların kapasitelerinin düşük olduğu da bugüne 

dek yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.  

Bu bağlamda Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu göz önünde bulundurularak metal sanayi, kimya, doğal 

taş, tarıma dayalı sanayi, orman endüstrisi ve mobilya sektörlerinde yer alan firmalara yönelik İmalat Sanayiinde 

Kurumsallaşma ve Dönüşüm Mentorluğu Programı tasarlanacaktır. Program 3 ana alana müdahale etme amacıyla 

uygulanacaktır. Aşağıdaki tabloda yer alan konulara yönelik mentorluk verilecektir. 
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Yönetim Altyapısının 

Geliştirilmesine Yönelik 

Üretim Altyapısının 

Geliştirilmesine Yönelik 

Sürdürülebilir Altyapının 

Geliştirilmesi Yönelik 

Profesyonel Yönetim ve Planlama 

Modelleri 

 Mevcut Durum/İhtiyaç 

Analizleri, Yol Haritaları 

 Aile anayasası ve nesiller 

arası yönetim 

Dijitalleşme ve Modernizasyon 

 Dijitalleşme 

 Endüstri 4.0 

 Bilgi ve Veri Güvenliği 

 Endüstriyel Tasarım 

Verimlilik/Optimizasyon 

 Verim Artırıcı Çalışmalar 

 Kaynak Kullanımında 

Optimizasyon 

 Enerji Verimliliği 

 Yalın Üretim Teknikleri 

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP) 

 İnsan Kaynakları Yönetimi 

 Finans Yönetimi 

 Proje Yönetimi 

Üretim Planlama ve Otomasyon 

 Ürün Yaşam Döngüsü 

 Ürün ve Süreç Planlama 

 Malzeme İhtiyaç 

Planlaması 

 Yalın Üretim Teknikleri 

Temiz ve Çevreci Üretim 

 Yeşil Teknoloji Kullanımı 

 Yenilenebilir Kaynakların 

Kullanılması 

Satış ve Satış Sonrası Hizmetler 

 Dış Ticaret 

 Tanıtım ve Markalaşma ve 

Fikri Mülkiyet Hakları 

 E-ticaret 

Kalite Uygulamaları 

 ISO Belgelendirme  

 Akreditasyon Faaliyetleri 

 Uluslararası Ağlara 

Entegrasyon 

Endüstriyel Simbiyoz/Atık Yönetimi 

 Atıkların Yönetimi 

 Atıkların Değerlendirilmesi 

 Geri dönüşüm 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgede yer alan imalat sanayii firmaları 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar faaliyetin uygulaması gerçekleştirilecektir. 

2.1.4.5.2. Mali Destek Programları 

Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi ve İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek Programları 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Firmaların üretim kabiliyetlerinin 

artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: 2019 yılında ilan edilen ve 2020 yılı ilk çeyreğinde sözleşmeye bağlanması 

hedeflenen Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi ve İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek Programlarının 

uygulanmasına başlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

 

Faiz Desteği 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin 

geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: 2020 yılında Ajansımızca ilk kez Bölgede yer alan işletmelere yönelik Faiz Desteği 

Programı uygulanacaktır. Program kapsamında firmaların üretim altyapılarının iyileştirilmesi ve ar-ge ve yenilikçilik 

faaliyetlerinin geliştirilmesi için kullanacakları kredilere yönelik faiz desteği verilecektir. 
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Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

2.1.4.5.3. Güdümlü Proje Desteği  

Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi Güdümlü Projesi Hazırlık Çalışmaları 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin 

geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajans tarafından oluşturulan güdümlü proje portföyünde yer alan projelerin 

uygunluğu, faydası, sağlayacağı katma değeri ve yapılabilirliğinin değerlendirilebilmesi ve proje bilgi formlarının 

nitelikli bir şekilde oluşturulabilmesi adına inceleme, analiz, etüt çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda 

2021 yılında Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi güdümlü projesinin uygulamaya başlanması planlanmaktadır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ezine Meslek Yüksek Okulu (Başvuru sahibi), Ezine Gıda İhtisas OSB, Ezine 

Kaymakamlığı 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

 

Dış Ticaret Platformu Güdümlü Projesi Hazırlık Çalışmaları  

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Ar-ge ve yenilikçiliğin 

geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: KOBİ'lerde rekabetçiliği geliştirmek, iş imkânları oluşturmak, yerel ve ulusal 

ekonomiye katkıyı güçlendirmek için geniş kapsamlı bir iş geliştirme hizmeti sağlamak amacıyla Tekirdağ‟da 

Trakya Avrupa Birliği İş Geliştirme Merkezi kurulmuştur. Bölgemizde yer alan Biga Ticaret ve Sanayi Odası, 

Gelibolu Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ile Çanakkale Ticaret Borsası Trakya ABİGEM 

A.Ş.‟nin ortak kurumları arasındadır. Trakya ABİGEM A.Ş. bünyesinde e-ticaret platformu kurulmasına yönelik bir 

güdümlü projenin hayata geçirilmesi planlanmaktadır. Proje Trakya Kalkınma Ajansı ile işbirliği içinde yürütülecek 

ortak bir güdümlü proje niteliğinde olacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Trakya Kalkınma Ajansı, Biga Ticaret ve Sanayi Odası, Gelibolu Ticaret ve 

Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret Borsası 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

2.1.4.5.4. Fizibilite Desteği 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin 

geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP çerçevesinde açılması 

planlanan Fizibilite Desteği Programı kaynak verimliliğine yönelik fizibilite çalışmalarının hazırlanması odaklı bir 

program olacaktır. Program kapsamında yenilenebilir enerji sektöründe teknoloji geliştirilmesi, OSB‟lerde ortak 

geri kazanım, atık ısı/atık buhar kullanımı gibi konularda ortak kullanım alanlarının kurulması, enerji verimliliği ve 

çevre dostu uygulamalar gibi konularda fizibiliteler hazırlanması hedeflenmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

2.1.4.5.5. Teknik Destek 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Firmaların üretim kabiliyetlerinin 

artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP çerçevesinde açılması 

planlanan Teknik Destek Programı temelde kaynak verimliliği odaklı bir program olacaktır. Program kapsamında 
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işletmelerin üretim ve yönetim altyapılarının dönüştürülmesine yönelik ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini 

almaları sağlanacaktır. Danışmanlık hizmetlerinin endüstriyel simbiyoz, temiz üretim, yalın üretim, toplam verimli 

bakım, proses verimliliği, çalışan verimliliğini arttırıcı uygulamalar, enerji verimliliği, atıkların geri kazanımı ve 

değerlendirilmesi gibi konularda olması hedeflenmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar tamamlanması planlanmaktadır. 

2.1.4.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler 

2.1.4.6.1. Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Operasyon Programı Çalışmaları 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (IPA) kapsamında Aile, Çalışma ve 

Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Sektörel Operasyonel 

Programı‟na Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanarak başvurusu yapılan “Yenilenebilir Gençlik 

Enerjisi” Operasyonu desteklenmeye hak kazanmıştır. Balıkesir ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitelerinin ortak 

olarak yer aldığı 36 ay sürecek olan Operasyon programı kapsamında mühendislik fakültesi ve meslek 

yüksekokullarının ilgili bölümlerinden mezun 480 katılımcının yenilenebilir enerji sektöründe istihdam edilebilmeleri 

için gerekli niteliklerin kazandırılması ve işsiz gençlerin yenilenebilir enerji alanındaki firma ve kurumlarda 

istihdamının artırılması amaçlanmaktadır. Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyon Programı çalışmalarına 2020 

yılında da devam edilecektir. Operasyon sonucu yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımcıların başlıca 

beklentilerinden olan nitelikli personel ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca operasyon çalışmaları yürütülecektir. 

2.1.5. Program Süresi ve Zaman Planlaması 

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP süresi 3 yıldır. 

2020 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetler  

Proje/Faaliyet/Alt Program 

2020 Yılı 

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

Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarının 

Yaygınlaştırılması 
            

Orman Endüstrisi ve Mobilya Sektörü 

Değer Zinciri Analizi 
            

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Makine 

Ekipman Üretim Ekosisteminin 

Geliştirilmesi 

            

Ajans Desteği ile Kurulan Mesleki Eğitim 

Atölyelerinin Sektörle Entegrasyonu 
            

3D Tasarım ve Üretim Ekosisteminin 

Geliştirilmesi 
            

Dış Ticaret İstihbaratı Konusunda 

Yapılacak Çalışmalar 
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Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri 

İle İşbirliği 
            

Sektörel Performans Değerlendirme 

Organizasyonu 
            

Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı             

Yönetimde Kurumsallaşma Seminerleri             

Bölgede Savunma Sanayii 

Tedarikçiliğinin Geliştirilmesi 
            

Güney Marmara E-Ticaret Atölyesi             

Model Fabrika Ziyareti             

Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi & Sergisi             

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve 

Dönüşüm Mentorluğu Programı 
            

Mali Destek Programları             

Ezine Gıda Mükemmeliyet Merkezi 

Güdümlü Projesi Hazırlık Çalışmaları 
            

Dış Ticaret Platformu Güdümlü Projesi 

Hazırlık Çalışmaları  
            

Fizibilite Desteği             

Teknik Destek             

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyon 

Programı Çalışmaları 
            

 

2021 ve 2022 yıllarına ait faaliyet öngörüleri 

Proje/Faaliyet/Alt Program 2021 yılı 2022 yılı 

Sektörel Değer Zinciri Analizi x X 

Firmalara Yönelik Sektörel Dönüşüm Mentorluğu Programı x X 

Güney Marmara E-Ticaret Atölyesi x X 

Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu x X 

Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı x X 

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyon Programı Çalışmaları x X 

Endüstriyel Simbiyoz - Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı x  

Faiz Desteği Programı x X 
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Teknik Destek  x X 

Fizibilite Desteği x X 

2.1.6. Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri 

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Sonuç Odaklı Programının uygulamaya konulması ve hedeflerine 

ulaşması için işbirliği yapılacak paydaşlar her bir faaliyet özelinde ayrı ayrı belirtildiği üzere sanayi işletmeleri, 

organize sanayi bölgeleri, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Odası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, KOSGEB İl Müdürlükleri, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Çanakkale Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi, Kocaeli Sanayi Odası, MARKA, İSTKA, BEBKA, TRAKYAKA, İZKA, Enerji ve Tabii Kaynaklar 

Bakanlığı, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliğidir. 

Araştırma, analiz ve programla faaliyetleri Ajans eliyle gerçekleştirilecek olup bilgi temini konusunda ilgili 

kurumlarla iş birliği yapılacaktır. Bölge dışından kurumlarla işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri yürütülecektir. 

Kapasite geliştirme faaliyetleri alanında uzman danışman/mentorlardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. 

Kapasite geliştirme faaliyetlerine dahil edilecek firmalar belirlenirken organize sanayi bölgeleri, Sanayi ve Teknoloji 

İl Müdürlükleri ve odalar ile birlikte çalışılacaktır. Paydaşlarla kurulacak olan işbirliğinin niteliği SOP yönetim 

planında detaylı olarak açıklanacaktır.  

2.1.7. İzleme ve Değerlendirme 

SOP‟un yürütülmesinden ve SOP Yönetim Planının hazırlanmasından İmalat SOP Birimi sorumlu olacaktır.  SOP 

kapsamındaki ilerlemeler Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyeleri ile de paylaşılacaktır. 

SOP faaliyetleri için öngörülen bütçeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2.2. Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programı 
(Turizm SOP) 

2.2.1. Amaç 

Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programının genel amacı, TR22 Bölgesinde profesyonel destinasyon 

yönetimi bakış açışıyla potansiyel arz eden alternatif turizm çeşitlerinin geliştirilmesidir.  

Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı özel amaçları; 

1. Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi 

2. Su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi 

3. Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması 

2.2.2. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

TR22 Güney Marmara Bölgesi‟nde turizm tesislerinde yerli ve yabancı turist bazında geceleme sayıları genel olarak 

tesise geliş sayılarına yakındır. Bu durum bölgeye çekilen turistlerin büyük çoğunluğunun bir geceden uzun 

konaklamadığına ve turizm acentelerinin TR22 Bölgesini bir „geçiş güzergâhı‟ olarak değerlendirdiklerine işaret 

etmektedir. Turizmde Destinasyon Yönetimi SOP kapsamında yapılacak çalışmalar Bölgede en yüksek potansiyele 

sahip olduğu değerlendirilen turizm destinasyonlarının geliştirilerek Bölgeye çekilecek yerli ve yabancı turist 

sayısının ve geceleme sayısının artırılmasına odaklanmıştır. 

Ajansımız tarafından hazırlanan Turizm Envanter ve Strateji Çalışmasında bölge turizmine yönelik atılması gereken 

en önemli adımın sezon kısalığından kaynaklanan dezavantajın etkilerinin azaltılması için turizmin çeşitlendirilmesi 

ve alternatif turizm imkanlarının geliştirilmesi olarak belirtilmiştir. Bu kapsamda SOP özelinde termal turizm, su 

sporları ve dalış turizmi ile kültür turizmine odaklanılmış olup bölgenin geneline yaygın olan termal turizm 

merkezlerinin turistler için daha ilgi çekici destinasyonlar hâline getirilmesi, su sporları ve dalış turizmi imkanlarının 

artırılması ve 2018 Troia Yılı ile birlikte başlayıp devam edecek olan kültür turizmi hareketinin sürdürülebilir 

kılınması hedeflenmektedir.   

Termal Turizm 

Türkiye jeotermal kaynaklarının büyük bölümü ülkenin batısında ve önemli bir kısmı da Bölgemizde bulunmaktadır. 

Balıkesir‟de 5, Çanakkale‟de ise 3 adet termal turizm merkezi vardır. Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan 

Termal Turizm Master Planında (2007-2023) öngörülen “Balıkesir İli Termal Turizm Destinasyonu”nda il genelinde 

toplam 92.000 yatak kapasitesi hedeflenmiştir. Termal Turizm Master Planında öngörülen “Çanakkale İli Termal 

Turizm Destinasyonu”nda ise il genelinde toplam 102.500 yatak kapasitesi hedeflenmiştir. Bölgenin termal turizm 

rotaları ve termal turizm kaynaklı oluşturulan ekonomik habitat, Termal Turizm Master Planında ortaya konmuştur. 

Bu kapsamda bölge kaynakları Termal Turizm Merkezi olarak belirlenen alanlar arasında öne çıkmakta ve Bölgenin 

ihtiyacı olan dönüşümü sağlamak için önemli bir turizm avantajı olarak görülmektedir. 

Dalış Turizmi ve Su Sporları 

Ege Denizi ve Marmara Denizi‟ne kıyısı olan TR22 Bölgesi dalış turizmi ve su sporlarının geliştirilmesi adına önemli 

potansiyellere sahiptir. Zengin biyolojik çeşitlilik, su altında yer alan tarihi batıklar, yapay resif alanları, su sıcaklığı, 

görüş mesafesi ve ekolojik şartlarının dalışa elverişli olması dalış turizmi açısından sahip olunan güçlü yönlerdir. 

Ayrıca bölge rüzgar sörfü, kitesurf, yelken sporları gibi su sporları için uygun koylara ve rüzgar potansiyeline 

sahiptir. Günümüzde kitle turizminden ziyade niş turizm çeşitlerine olan yönelim günden güne artmakta olup bu 

turizm çeşitleri genelde gelir grubu yüksek turistler tarafından tercih edilmektedir. Dalış turizmi ve su sporlarının 

geliştirilmesi bölgenin turizm gelirlerinin artırılması adına sahip olduğu önemli avantajlarındandır. 

Kültür Turizmi 

Ülkemiz sınırları içindeki antik kentlerin büyük çoğunluğu Batı Anadolu‟da yer almakta olup, Kültür ve Turizm 

Bakanlığı verilerine göre bunların 15‟i Balıkesir, 41‟i Çanakkale‟de yer almaktadır. Bu 41 antik kentten biri olan 

Troya, uluslararası bilinirliği ile bu antik kentler içinde en yüksek potansiyele sahip olanıdır.  
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Troya‟nın UNESCO Dünya Mirası Listesi‟ne alınışının 20. Yılı dolayısıyla Kültür ve Turizm Bakanlığınca 2018 Troya 

Yılı olarak ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile ilgili diğer bakanlıkların 

kurguladığı faaliyetlerin yanı sıra Ajansımızın da üye olduğu Troya Yılı İcra Komitesi‟nce geniş kapsamlı bir 

faaliyetler zinciri gerçekleştirilmiştir. Yılda 350 binden fazla turistin ziyaret ettiği Troya antik kentinin yürütülen 

faaliyetler sonucunda ziyaretçi sayısı önemli ölçüde artmıştır. Bu hareketliliğin Bölgemiz açısından etkin şekilde 

yönetilmesi ve azami faydanın elde edilmesi amacıyla SOP kapsamında kültür turizmine özel olarak odaklanılmıştır.  

Ön Risk Değerlendirmesi 

Turizmde Destinasyon Yönetimi SOP‟un amaçlarına ulaşması adına karşı karşıya kalabileceği en önemli risk turizm 

sektörünün küresel dalgalanmalardan ve dışsal faktörlerden etkilenen bir sektör olmasıdır. Turist tercihleri ve 

turizm eğilimleri hızla değişebilmektedir. Bununla birlikte sektörde çok fazla paydaşın bulunması sebebiyle 

kurumların turizme yönelik yatırımları ve planları da farklılık gösterebilmektedir. Ajansımız tarafından bölge 

paydaşları ile işbirliği içinde hazırlanan Turizm Envanteri ve Strateji çalışmalarında destinasyonlar özelinde çok 

çeşitli turizm türlerine yönelik detaylı hedefler ve stratejiler geliştirilmiştir. SOP kapsamında ortaya çıkabilecek 

risklerin en aza indirilmesi için Ajansımızca Turizm Envanteri ve Stratejilerinin hayata geçirilmesine odaklanılacak 

ve bölge paydaşları bu alanda yönlendirilerek ortak hareket etme kültürünün geliştirilmesi sağlanacaktır. 

2.2.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri  

Çıktı Göstergeleri 

Gösterge adı Birim 
2020 Yılı 

Hedefi 

SOP 

Hedefi 

(3 yıllık) 

Doğrulama 

Kaynağı 

İlgili 

Olduğu 

Özel 

Amaç 

SOP kapsamında hazırlanan araştırma, analiz 

sayısı 
Adet 5 10 

Ajans 

raporları 
1,2,3 

Oluşturulan turizm rotası sayısı Adet 3 10 

Ajans 

faaliyet 

raporu 

1,2,3 

Düzenlenen kapasite geliştirme faaliyeti sayısı Adet 3 10 

Ajans 

faaliyet 

raporu 

1,2,3 

Turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik 

düzenlenen organizasyon sayısı 
Adet 4 15 

Ajans 

faaliyet 

raporu, 

Ajans 

internet 

sitesi 

1,2,3 

Uluslararası ağlara dahil edilen destinasyon 

sayısı 
Adet 2 5 

Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı 

verileri 

1,3 

Jeotermal kaynaklara yönelik olarak ortaya 

konulan kaynak yönetim planı sayısı 
Adet 1 2 

Ajans 

faaliyet 

raporu 

1 

Başlatılan güdümlü proje sayısı Adet - 2 Ajans 1,2,3 
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faaliyet 

raporu 

 

Sonuç Göstergeleri 

Gösterge adı Birim 

2020 

Yılı 

Hedefi 

SOP 

Hedefi 

(3 yıllık) 

Doğrulama 

Kaynağı 

İlgili 

Olduğu 

Özel 

Amaç 

Jeotermal kaynakların yönetimine yönelik 

kurulan işletme sayısı 
Adet - 1 Ajans verileri 1 

Bölgeye çekilen termal ve sağlık turizmi 

yatırımı sayısı 
Adet - 2 Ajans verileri 1 

Kurulan sağlık-wellness merkezi sayısı Adet - 3 

İl Sağlık ve İl 

Kültür Turizm 

Müdürlüğü 

verileri 

1 

Sağlık hizmeti almak üzere bölgeye gelen 

yabancı hasta oranında artış 
Yüzde 10 30 

Hastaneler, İl 

Sağlık 

Müdürlükleri 

1 

Kurulan su altı mermer müzesi sayısı Adet 1 1 

İl Kültür 

Turizm 

Müdürlüğü 

verileri 

2 

Kurulan su sporları ve dalış merkezi sayısı Adet - 3 

Türkiye Su 

Altı Sporları 

Federasyonu 

2 

Dalışa açılan batık sayısı Adet 1 3 

Çanakkale 

Savaşları 

Gelibolu Tarihi 

Alan 

Başkanlığı 

2 

UNESCO Kültürel Miras listesine dâhil edilme 

süreci başlatılan öğe sayısı 
Adet - 2 

UNESCO 

verileri 
3 

Seyahat acentalarının tur programlarına 

eklenen turizm rotası sayısı 
Adet 1 5 

Seyahat 

acentaları 

internet 

siteleri 

1,2,3 

Restore edilen turistik öğe sayısı Adet 2 4 

Ajans MDP 

değerlendirme 

raporları 

3 

Turizm rotalarında yapılan çevre düzenlemesi, 

sokak güzelleştirmesi, vb. altyapı-üstyapı 
Adet 1 7 

Ajans MDP 

değerlendirme 
3 
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çalışması sayısı raporları 

 

2.2.4. Alt Program, Proje ve Faaliyetler 

2.2.4.1. Araştırma, Analiz ve Programlama 

2.2.4.1.1. Tatil ve Kültür Rotalarının Belirlenmesi  

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgenin genelini kapsayacak şekilde seyahat acentaları ile paylaşmak üzere tatil 

rotaları hazırlanacaktır. Tatil rotalarında, doğal, kültürel ve turistik değerlerin yanı sıra, zeytin hasadı, zeytinyağı 

tadım eğitimi, sirke imalatı, peynir imalatı gibi şehre özel deneyime dayalı aktivitelere yer verilecektir. Faaliyet ile 

gizli kalmış turistik değerler ortaya çıkarılarak, deneyime dayalı turizm anlamında alternatif turizm faaliyeti 

geliştirilecektir. Bölgede oluşturulacak zeytin rotası bu kapsamda değerlendirilebilecek örneklerdendir. 

Bir kültür rotası; tarihi değeri olan,  üzerinde kültürel veya doğal miras öğelerini taşıyan ve önemini bu miras 

sayesinde kazanan, koruma, kırsal kalkınma ve turizm gibi amaçlarla geliştirilebilen, yerel, bölgesel veya ulusal 

ölçekli bir ulaşım koridoru şeklinde tanımlanmaktadır. Bölgede Aeneas rotası bu kapsamda değerlendirilebilecek 

örneklerdendir. Ajansımız tarafından 2019 yılında her iki il için hazırlanan Turizm Envanter ve Strateji Çalışması 

kapsamında somut olmayan kültürel miras niteliğindeki öğelerin de tespitleri yapılmıştır. Kültür rotalarının 

belirlenmesi çalışmasında somut olmayan kültürel miras öğeleri de önemli bir yer teşkil etmektedir. Örneğin 

Dursunbey‟in Barana Geceleri UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası listesinde yer almaktadır. 

Envanter çalışmasının somut bir hedefi de UNESCO miras listesine yeni öğeleri eklemektedir. Bu kapsamda 

envanter çalışmasında belirtilen somut olmayan öğelerin UNESCO listesine dahil edilmesine yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

Güney Marmara kırsalında planlanacak bir rotada, Balıkesir platosunda hala sürdürülen geleneksel Yörük yaşamı 

önemli bir başlık olarak öne çıkmaktadır. Yağcıbedir Yörüklerinin yaşadığı dağ köylerinin yoğunlaşma alanı özel bir 

karakter alanı olarak düşünülüp; çalışma içerisine destinasyon olarak Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, İvrindi, Bergama 

ve Dikili ilçeleri dahil edilip, köy hayırları, yağlı güreş, düğünler gibi geleneklerin sürdürüldüğü alan için geleneksel 

yaşam ve üretim temasıyla bir program oluşturulması planlanmaktadır. Bu program kapsamında Yağcıbedir halı 

dokumacılığını yaşatmayı hedefleyen projeler üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Yağcıbedir kültürünün 

araştırılarak, analiz edilmesi planlanmaktadır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Oda ve Borsalar, Belediyeler, Seyahat Acentaları, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.1.2. Gastronomi Rotalarının Belirlenmesi  

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir sahip olduğu tarımsal ürünler ve kültürel birikimin etkisiyle zengin bir yöre 

mutfağına sahiptir. Son yıllarda gastronomiye artan ilgiyle birlikte yemek turistik ziyaretlerde odak noktası haline 

gelmiştir. Balıkesir‟in mutfak temelleri deniz ürünleri, yaylım olarak beslenen kuzu eti, zeytinyağlılar ve sütlü 

tatlılara dayanmaktadır. Bigadiç güveciyle, Susurluk tost ve ayranıyla, Ayvalık tostuyla ünlüdür. Balıkesir 

lokantalarında günün her saatinde kente özgü yemekleri tatmak mümkündür. Körfez bölgesindeki ilçeler ise Girit 

mutfağının izlerini taşımakta olup zeytinyağlı yemekleri ve deniz ürünleri sofraların vazgeçilmezidir. Balıkesir il 

genelinde lokantacılık mesleği icra eden çok sayıda işletme bulunmaktadır. Balıkesir turizm çeşitliliğini arttırmak ve 

şehrin lezzetlerini öne çıkarmak amacıyla, şehrin kendine özgü tatlarının belirlenerek, bunların harita üzerine rota 

şeklinde işlenmesi hedeflenmektedir. Oluşturulacak rotanın www.balikesir.com, www.investinbalikesir.com ve 

benzeri sitelerde yayınlanması planlanmaktadır. 

http://www.balikesir.com/
http://www.investinbalikesir.com/
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Çanakkale‟ye özgü gastronomik öğelerden hangilerinin bölgeyi ziyaret eden konuklara turistik ürün olarak 

sunulabileceği, ürünlerden hangileri özelinde başlı başına bir rota oluşturulması gerektiği veya farklı rotalara 

entegre edilebilecek unsurların neler olabileceği belirlenecek, söz konusu çalışmanın sonuçları 

www.investincanakkale.com sitesinde yayınlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Balıkesir Lokantacılar Odası, Ticaret Oda 

ve Borsaları, Belediyeler, Bozcaada Turizm İşletmeleri Derneği 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.1.3. Sualtı Görüntüleme Çalışmaları  

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: 2019 yılı içerisinde gerçekleştirilen “Güney Marmara Sualtı Çalıştayı” sonrasında 

sualtı alanında bölgemizin güçlü ve zayıf yönlerinin belirtildiği; bu yönlere ilişkin kısa ve uzun vadeli faaliyetlerin 

belirlendiği bir rapor hazırlanmıştır.  Çalıştay raporunun ışığında bu kapsamda, zengin sualtı potansiyelinin 

değerlendirilerek bölgede turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin 12 aya yayılması amacıyla dalış turizminin 

geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. Ege Denizi, Çanakkale Boğazı ve Marmara Denizi olmak üzere üç ayrı 

ekosistemde yer alan dalış noktalarında sualtı görüntüleme çalışmaları gerçekleştirilerek, elde edilen çıktıların 

tanıtımına yönelik faaliyetler yapılacaktır.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, bölgedeki üniversiteler. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.1.4. Sualtı Mermer Müzesi Kurulması İle İlgili Çalışmalar 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Sualtına yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çoğaltacak ve kurulduğu alanda deniz 

canlısı popülasyonunu artıracak çalışmalar yapılması hedeflenmektedir. Bu konuda 2018 yılı Fizibilite Desteği 

kapsamında Burhaniye Ticaret Odası‟na sağlanan destekle Burhaniye-Gömeç Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması 

Raporu hazırlanmıştır.  2020 yılında ise Marmara Adası‟ndan elde edilecek mermerlerin Bölgenin tarihsel ve 

kültürel öğelerine uygun olarak şekillendirilmesi ile bir sualtı müzesi oluşturulması planı doğrultusunda uygun 

alanın belirlenmesi ve potansiyelin değerlendirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: İlçe belediyeleri, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Üniversiteler, Ticaret Odaları 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.1.5. Su Sporları Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Çanakkale rüzgar sörfü (Windsurf), uçurtma sörfü (kitesurf) gibi birçok su sporu 

için gerek yerli gerekse yabancı turistler açısından bir çekim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Ayrıca 

Gökçeada‟da Türk Deniz Araştırmaları Vakfı (TÜDAV) girişimiyle ilan edilen ve Türkiye‟de tek niteliğinde olan 

Gökçeada Sualtı Deniz Parkı yer almaktadır. Parkta yaz döneminde güneşlenme, yüzme ve rekreasyonel balıkçılık 

gibi aktiviteler yapılmaktadır. İlin sahip olduğu bu potansiyellerden daha fazla fayda sağlayabilmesi amacıyla bu 

alanda faaliyet gösteren spor kulüpleri, sörf okulları gibi paydaşlar ile mevcut durumun tespitine yönelik 

görüşmeler gerçekleştirilecek ve elde edilen bilgiler ışığında ileriye dönük stratejiler belirlenecektir.  

Çanakkale‟de 2019 yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında 

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı‟nın sunduğu “H.M.S. Majestic Batığı‟nın Dalış Turizmine 

Açılması” projesi hayata geçirilmiştir. Proje ile birlikte Çanakkale‟de dalış turizmi ile ilgili bir farkındalık ve sinerji 

oluşmuş, ilgili paydaşların Çanakkale Valiliği koordinasyonunda bir araya gelmesi ile 2023 yılında Çanakkale‟de 

uluslararası dalış fuarı düzenlenmesi karara bağlanmıştır. Hazırlıkları başlamış olan bu çalışmada Türkiye‟nin diğer 

dalış turizmi yapılan destinasyonlarıyla işbirliği halinde hareket edilecektir. 2023 yılına kadar yapılacak hazırlıklar 

http://www.investincanakkale.com/
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ile Çanakkale Boğazı bölgesinin dalış turizminde uluslararası bilinirlikte bir dalış bölgesi haline gelmesi 

hedeflenmektedir.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.2. İşbirliği ve Koordinasyon 

2.2.4.2.1. Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmalar 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Turizm verileri incelendiğinde gerek işletme belgeli gerekse de belediye belgeli 

konaklama tesislerine ait ortalama kalış süreleri açısından Çanakkale ilinin Türkiye ortalamasının gerisinde kaldığı 

görülmektedir. Söz konusu durum ile birlikte ziyaretçilerin tesislere geliş sayısının aylar özelinde dağılımı 

Çanakkale‟de turizmin bütün yıla eşit düzeyde yayılmadığını ortaya koymaktadır. Ortalama konaklama süresinin 

artırılmasına ve turizmin yılın tamamına yayılmasına katkı sağlayacağı öngörülen sağlık turizmine yönelik 

çalışmalara Ajans tarafından 2019 yılında başlanmış ve bu kapsamda sağlık turizmi yetki belgesine sahip 

kurum/kuruluşlar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 2019 yılında başlatılan çalışmaların devamı olarak 2020 yılında 

Çanakkale‟de sağlık turizminin mevcut durumu, güçlü ve zayıf yönleri, geliştirilebilecek yanları ve bu amaç 

doğrultusunda gerçekleştirilebilecek çalışmaların görüşüleceği bir sağlık turizmi çalıştayı düzenlenecektir. Bahsi 

geçen çalıştayın dışında Çanakkale‟de faaliyet gösteren kamu ve özel hastaneler, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, İl Sağlık Müdürlüğü, TÜRSAB, diş hekimleri odası gibi ilgili kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarına yönelik eğitim gerçekleştirilecek, eğitim kapsamında katılımcılar sağlık turizmi, sağlık turizmi yetki 

belgesi, sağlık turizmi pazarlama yöntemleri gibi konularda bilgilendirilecektir.  

2019 yılı içerisinde Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğü ile GMKA arasında uluslararası sağlık turizmi potansiyelini 

geliştirmeye yönelik olarak lojistik açıdan en yakın bölge olan, Ayvalık ilçesinde yalnızca 1 saat uzaklıkta bulunan, 

Yunanistan Midilli Adasından, Balıkesir iline hasta akışının sağlanması kapsamında bir protokol imzalanmıştır. Bu 

kapsamda 2019 yılı içerisinde İl Sağlık Müdürlüğü yetkilileri ile bazı çalışmalar yapılmıştır. Midilli Adası‟nda irtibat 

kurumu olarak Acenteler Birliği seçilmiştir. Ancak tüm programlar hazırlanmasına ve ön hazırlıklar yapılmasına 

rağmen heyetin Balıkesir‟e gelmesi konusunda son anda iptaller olmuştur. 2020 yılında bağlantıların ticaret odaları 

üzerinden yapılarak ilerleme kaydedilmeye çalışılmasına karar verilmiştir. Ayrıca İzmir Yunanistan Başkonsolosu ile 

görüşülerek, süreç ile ilgili bilgi verilip, görüş alış verişinde bulunulması planlanmıştır. Süreçlerin olumlu ilerlemesi 

durumunda heyetin Balıkesir‟e davet edilmesi ve teknik gezi gerçekleştirilmesi ile Balıkesir‟den bir ekibin Midilli 

Adası‟na olanakları tanıtmak için gitmesi şeklinde faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Sağlık turizmi alanında hali hazırda çalışmaları bulunan Ajanslar, Ticaret 

Odaları, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale‟de Faaliyet Gösteren Kamu ve Özel Hastaneler, Çanakkale 

Onsekiz Mart Üniversitesi, TÜRSAB, Çanakkale Diş Hekimleri Odası 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.3. Kapasite Geliştirme 

2.2.4.3.1. Yağcıbedir Kültür Rotasının Profesyonel Yönetim Danışmanlığı 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız tarafından 2019 yılında Sındırgı Belediyesi ile birlikte Sındırgı bölgesinde 

turizm hareketliliğinin başlatılması için seyahat acentaları ve bloggerlar ile işbirliği halinde iki faaliyet hayata 

geçirilmiştir. Termal zenginliklere sahip bu ilçenin öne çıkarılabilmesi için ayrıca Uluslararası Termal Sağlık ve 

Turizm Zirvesi kapsamında Bölgemize gelen ziyaretçiler Sındırgı‟ya da getirilmiş ve Sındırgı‟ya yönelik rota 

denemesi çalışmaları yürütülmüştür. Yapılan çalışmalar Sındırgı Belediyesi‟nin de yönlendirmesiyle Yağcıbedir 

Kültür Rotası‟nı ortaya çıkarmıştır. Yağcıbedir yörüklerinin yaşadığı dağ köylerinden başlayarak Sındırgı-İvrindi-

Bergama-Dikili güzergahı boyunca uzanan rotanın geliştirilmesi kapsamında profesyonel bir bakış açısıyla 
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hizmetlerin kurgulanması ve yönetim danışmanlığına ihtiyaç olacaktır. 2019 yılındaki bahsi geçen çalışmalar 

sonucunda zaten başlamış olan tur paketlerinin sağlanacak mentorluk ile yaygınlaştırılması hedeflenmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Sındırgı Belediyesi, rota üzerinde yer alan hizmet sağlayıcılar (oteller, 

restoranlar, esnaflar, transfer hizmeti sağlayanlar, vb.) 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir. 

2.2.4.3.2. Sürdürülebilir Turizm Seminerleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Turizmde sürdürülebilir turizm altyapısının geliştirilmesi için Travelife ve EU Eco 

Label gibi Avrupa kaynaklı etiketlendirme sistemleri bulunmaktadır. Bölgedeki oteller tarafından bu 

sertifikasyonların alınması ve turizmde kaynak verimliliğinin sağlanması amacıyla sürdürülebilir turizm seminerleri 

düzenlenecektir. Seminerlere Türkiye genelinde bu sertifikasyonlara sahip olan otellerden birkaçı da davet 

edilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgedeki turizm işletmeleri, Ticaret Odaları, turizm dernekleri, üniversitelerin 

turizm fakülteleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir. 

2.2.4.3.3. Termal Kent Alanında İyi Uygulama Örneği Ziyareti 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımızca 2018 yılından bu yana Bölgede termal kent kurulması hedefine yönelik 

bir takım çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Gönen‟de termal kent kurulmasına yönelik bir fizibilite çalışması 

gerçekleştirilmiş, termal kaynakların etkin değerlendirilmesine yönelik araştırma çalışmalarına başlanmış, yerel 

yönetimler ile termal kentlerin planlamasına yönelik görüşmeler gerçekleştirilmiş ve Uluslararası Termal ve Sağlık 

Turizmi Zirvesi organize edilmiştir. Uluslararası Termal ve Sağlık Turizmi Zirvesi hazırlık sürecinde yapılan danışma 

kurulu toplantılarında Almanya‟da bulunan Bad Füssing örneğinin Bölgemizde de uygulanması önerisi 

görüşülmüştür. Bölgemizde Gönen, Edremit, Sındırgı, Susurluk, Çan, Ayvacık ve Yenice ilçelerinde termal turizm 

merkezleri yer almaktadır. Bu ilçelerde Bad Füssing benzeri bir iyi uygulama hayat geçirmek amacıyla Almanya‟nın 

Bad Füssing kentine yerinde ziyaret yapılacaktır. Ayrıca termal potansiyeli ile öne çıkan Çekya Karlovy Vary 

bölgesine de ziyaret gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yerel yönetimler 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir. 

2.2.4.4. Tanıtım ve Yatırım Destek 

2.2.4.4.1. Turizm Tanıtım Faaliyetleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi, Su 

sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir‟in turizm olanaklarının, coğrafi işaretli ürünlerinin ve yatırım olanaklarının 

öncü kurum ve kuruluşların uzlaşacağı bir stratejiye uygun olarak tanıtımı, marka kent çalışmaları konusunda 

önem arz etmektedir. Bu amaçla 2019 yılında oda ve borsaların üst düzey yöneticilerinden oluşan bir çalışma ekibi 

oluşturulmuş ve stratejiyi belirleyecek firma belirlenmiştir. 2020 yılında firma tarafından oluşturulan plan 

doğrultusunda tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Tanıtım çalışmaları kapsamında görsel arşivler oluşturulacak, film 

ve prodüksiyon çalışmaları yapılacak, bir internet sitesi oluşturulacak, influencer ve acenteler kullanılarak 

tanıtımlar yapılacaktır. Bu tanıtımlara oda, borsalar ve belediyeler de personel ve bütçeleriyle dahil olacaktır. 2018 

yılı Turizm Altyapısının Geliştirilmesi KÖA Programı kapsamında Çanakkale Assos Truva Turizm Altyapı Hizmet 

Birliği tarafından sunulan “Çanakkale Destinasyon Yönetimiyle Markalaşıyor” projesi 2019 yılında uygulanmaya 

başlamıştır. Proje kapsamda yürütülen faaliyetlere Ajans yönlendirici rolü ile katkı sağlayacak ve Çanakkale‟nin 
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marka kent olmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca SOP kapsamında oluşturulan turizm rotalarının 

tanıtımına yönelik faaliyetler de gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Oda ve Borsalar, Belediyeler 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.4.2. Dijital İçerik Üreticileri ve Seyahat Acentalarına Yönelik Tanıtım  

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi, Su 

sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgenin doğal, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması amacıyla dijital içerik 

üreticileri organizasyonu düzenlenecektir. Sosyal medyada takipçi sayısı ve bilinirliği yüksek olan içerik üreticileri 

bölgeye getirilerek tanıtım turları düzenlenecektir. 

Seyahat acentalarının tur programlarında yer almayan bölgeye ait destinasyonların tur programlarına dahil 

edilmesini sağlamak amacıyla seyahat acentalarına yönelik etkinlikler düzenlenecektir. Düzenlenecek etkinliklerde 

yerel yönetimler, TÜRSAB ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ile işbirliğine gidilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yerel yönetimler, TÜRSAB, Kültür ve Turizm Bakanlığı 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.4.3. Destinasyonların Uluslararası Ağlara Dahil Edilmesi  

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Turizm pazarı dinamik bir yapıya sahip olup, sürdürülebilir kalkınmanın önemli bir 

aracı rolündedir. Günümüz ekonomisinde, dünya çapında uluslararası turizm endüstrisi aktif bir rol oynamaktadır. 

Bu kapsamda, Balıkesir ve Çanakkale destinasyon olarak görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmalı, turizm çeşitliliği 

ve niteliğinin fark edilmesini sağlamalıdır. Bunun için uluslararası turizm ağlarına dâhil olunması hedeflenmektedir. 

Böylelikle destinasyonlar arasında ağ kurulması ile turist akışının sağlanması hedeflenmektedir. Avrupa Seçkin 

Destinasyonlar Ağı ve EUROVELO ağı bu kapsamda sayılabilecek örneklerdendir. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı EDEN 2019 Avrupa Seçkin Destinasyonlar Yarışması (European Destinations of 

Excellence) kapsamında “sağlık ve esenlik turizmi” temasıyla ulusal destinasyon belirleme teklif çağrısına çıkmıştır. 

Söz konusu çağrıya hem Balıkesir hem de Çanakkale‟den başvuru yapılmıştır. Sonucun olumlu olması halinde 

Bölgemizden bir il sağlık ve esenlik turizminde bir destinasyon olarak kayda geçecektir. Ajans koordinasyonunda 

başlayan bu çalışmanın süreci devam etmektedir.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Odalar ve Borsalar, Belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.4.4. Troya Antik Kenti ve Troya Müzesinin Kruvaziyer Rotalarına Dahil Edilmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Son 10 yıla ilişkin kruvaziyer turizmi verileri incelendiğinde özellikle 2016 yılı ve 

sonrasında gerek ülkemize gerekse Çanakkale‟ye gelen kruvaziyer gemi ve yolcu sayısında belirgin bir düşüş 

olduğu görülmektedir. Sektörün önde gelen uluslararası aktörlerinin 2019 yılı ve sonrasına ilişkin ümit verici 

yaklaşımları ve uluslararası kruvaziyer firmalarının önümüzdeki yıllar için programlamış oldukları rotalar 

incelendiğinde belirtilen olumsuz durumun geçerliliğini kaybedeceği ve sektörün hareketlenerek tekrar eski 

günlerine döneceği öngörülmektedir. Nitekim uluslararası kruvaziyer firmalarının 2020 yılı ve sonrasına ilişkin 

rotaları incelediğinde ülkemizin kruvaziyer rotalarına dahil edildiği, Bozcaada‟nın rotalar kapsamında ele alınan 

ziyaret noktalarından biri olduğu görülmektedir. Bu durumun Çanakkale‟nin tanıtımı açısından oldukça önemli 

olduğu ve bu tanıtım fırsatının ilimizin tanıtımı açısından oldukça önemli bir diğer değer olan UNESCO Dünya 

Kültür Mirası Listesi‟nde bulunan Troya Antik Kenti ve 2018 yılı sonlarına doğru açılan Troya Müzesi ile birlikte ele 

alınabileceği düşünülmektedir. Bu kapsamda yerel aktörler ile mevcut durum tespiti; sektörde faaliyet gösteren 
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uluslararası kruvaziyer firmaları ve ilgili diğer paydaşlar ile antik kent ve müzenin kruvaziyer rotalarında yer alan 

tur programlarına dahil edilmesine yönelik tanıtım çalışmalarının yürütülmesi; işbirliğine yönelik görüşmelerin 

gerçekleştirilmesi; hedef grubun Çanakkale‟ye davet edilmesi; başta Troya Antik Kenti ve Troya Müzesi olmak 

üzere Çanakkale‟nin tanıtımına yönelik materyallerin hazırlanması planlanmıştır.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Odalar, Yerel Yönetimler, Çanakkale İl Kültür Turizm Müdürlüğü 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.4.5. Termal Su Kaynaklarının Etkin Değerlendirilmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir pek çok ilçesinde termal kaynak bulundurmaktadır. Ancak her bir alanda 

arama ve kullanım hakkı farklı şahıslara veya tüzel kişiliklere aittir. Bu durum yeni bir yatırımcı geldiğinde arama 

ve kullanım hakkı temin edilmesinde bir takım karışıklıklar yaratabilmektedir. Bilindiği üzere termal kaynaklar, 

sağlık turizminin yanı sıra ısıtma veya örtü altı yetiştiricilik alanlarında da kullanılabilmektedir. Ancak her kaynak 

her alanda kullanıma uygun değildir. Suyun içeriği, debisi, sıcaklığı hangi alanda kullanılabilir olduğunu 

etkilemektedir. Ayrıca termal kaynakların kullanım hakkına sahip olan işletmeler uygulamalarını kaynakların 

sürdürülebilirliğine dikkat etmeksizin gerçekleştirebilmektedir. Özetle, alanların arama ruhsatlarının ve 

kaynaklarının işletme ruhsatlarının mevcut durumunu ortaya çıkarmak, kaynakların hangi alanda 

kullanılabileceğine karar vermek, kaynakların sürdürülebilirlik esasına göre işletilip işletilmediğini anlamak veya 

sürdürülebilir olarak işletilmesi için alınacak aksiyonları belirlemek amacıyla bu alanda profesyonel bilgi bir ikimi 

olan kuruluşlarca yapılacak saha çalışmalarına ve yine bu kuruluşlarca çizilecek yol haritasına ihtiyaç 

duyulmaktadır. 2020 yılında Balıkesir için böyle bir çalışmanın yapılması düşünülmektedir. Konuyla ilgili satın alma 

süreci 2019 yılında başlatılmış olup sürecin 2020 yılında devamı öngörülmüştür. Saha çalışmaları ve raporlama 

2020 yılında da devam edilecektir. Ayrıca 2021 yılında termal kaynakların tek elden yönetilmesine ilişkin kurulacak 

yapının sürdürülebilirliğine yönelik finans/destekleme modeli ayrı bir proje olarak çalışılacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Termal turizm alanında hali hazırda çalışmaları bulunan Ajanslar, Ticaret 

Odaları 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı ilk 3 ayında faaliyetin tamamlanması beklenmektedir. 

2.2.4.4.6. Termal Kent Vizyonu ile Termal Bölgelerin Planlanmasına Yönelik 
Çalışmalar 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Termal kent kurulmasını sağlamak amacıyla ilk adım olması hedeflenen Gönen 

Kaplıcalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi‟nin fizibilitesi tamamlanmış olup belli bir vizyon çerçevesinde bu 

merkezin hayata geçirilmesi için yerel ve ulusal bazda çalışmalar gerçekleştirilecek, yatırımın optimum düzeyde 

yüksek gelir getirici ve bölge turizmini canlandırıcı olmasını temin edecek nitelikte gerçekleşmesi için ilgili 

kurumlarla lobi ve tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Gönen‟in yanı sıra termal ve sağlık turizminde yüksek 

potansiyel taşıdığı değerlendirilen ilçelerde yerel kurumların termal kent planlama çalışmaları konusunda 

bilgilendirilmesi sağlanacak olup yerelden olumlu geri dönüşlerin alınması durumunda bu bölgelerde de turizmi 

canlandırıcı faaliyetler tespit edilerek belirlenecek eylemlerle ilgili çalışmalar gerçekleştirilecektir.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir İl Kültür Turizm Müdürlüğü  

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.4.7. Bölge Termal Turizm Yatırımlarının Artırılması 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir‟in termal kaynaklarının turizmde yeterince değerlendirilmediği, sadece 

Körfez bölgesiyle sınırlı kaldığı değerlendirilmiştir. Mevcut diğer sahalara yatırımların yapılması için gerekli görülen 

tüm faaliyetlerin tespit edilmesi ve yatırım ortamının iyileştirilmesi için bölge dışı termal turizm yatırımcıları ile 
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birebir görüşmeler gerçekleştirilecektir. Benzer şekilde Çanakkale özelinde de termal kaynakların turizm açısından 

yeterince değerlendirilemediği görülmektedir. Bu kapsamda mevcut durumun tespiti ve bu alana yönelik 

iyileştirmelerin neler olabileceğinin belirlenmesi amacıyla hali hazırdaki yatırımcılar ziyaret edilecek, iyi uygulama 

örnekleri incelenecek ve yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik çalışmaların neler olabileceği belirlenecektir. 

Birebir ziyaretlerin haricinde termal turizmine yönelik konaklama yatırımı yapabilecek potansiyel yatırımcılar 

Bölgeye davet edilecek ve saha ziyareti yaptırılacaktır. Özellikle Bölgede yeterli sayıda 5 yıldızlı konaklama tesisi 

olmadığı için bununla ilgili yatırım proje fikirleri Ek 1/B‟de de belirtilmiştir.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı 2. yarısında faaliyetin gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

2.2.4.5. Ajans Destekleri 

2.2.4.5.1. Mali Destek Programları 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi, Su 

sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması  

Faaliyetin amacı/kapsamı: 2018 yılı içinde çıkılan Turizmin Geliştirilmesi MDP ve Turizm Altyapısının 

Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programının uygulamasına devam edilecektir. 

Turizmin Geliştirilmesi MDP kapsamında Bölgemizde yer alan özel sektör temsilcilerinin, işletmelerinde etkin ve 

yenilikçi yöntemler kullanılarak dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm faaliyetleri ile marka değerinin ve turizm 

altyapısının güçlendirilmesine yönelik projeler hayata geçirilmektedir. Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük 

Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı kapsamında Bölgenin turizm altyapısının geliştirilmesi için projeler hayata 

geçirilmektedir. Sözleşme imzalanan projeler arasında turistik değere sahip olan sahil yollarının altyapı ve üstyapı 

düzenlemesi, bisiklet yolu düzenlenmesi, tarihi sokak, cadde, hamam, fabrika, su kemeri ve cami restorasyonu yer 

almaktadır. Bölgenin önemli turizm merkezlerinde seyir terası, giriş takı, yürüyüş yolları inşa edilmektedir. Ayrıca 

turizm destinasyonlarının bütüncül bir yaklaşımla marka kent kimliği altında düzenlenmesi, kayıt altına alınması ve 

geliştirilmesi için çeşitli faaliyetler yürütülmektedir. Troya Müzesinin teknolojik altyapı ile cazibesinin artırılması ve 

H.M.S. Majestic Batığının Dalış Turizmine Açılması projeleri ile de turizm çeşitliliğin artırılması hedeflenmiştir. 

Jeotermal kaynakların etkin kullanımı ile yeni tesisler için altyapı çalışmaları yürütülmekte ayrıca yeni cazibe 

merkezlerinin oluşturulması için inşaat faaliyetleri devam etmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.5.2. Güdümlü Proje Desteği 

Gönen Kaplıcalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Güdümlü Projesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Kapsamlı bir termal sağlık merkezi kurarak bölgede nitelikli termal merkezlerin 

sayısını artırmak, bölgede yıl boyu turizm hareketliliğini sağlamak, bölgeyi termal sağlık turizminde bir destinasyon 

haline getirmek ve turizmin gelişmesinin yanı sıra istihdamın artırılmasına katkı sağlamak adına gerçekleştirilecek 

olan Gönen Kaplıcalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi projesinin süreçlerinin 2020 yılında başlaması 

öngörülmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Gönen Belediyesi, Balıkesir Büyükşehir 

Belediyesi, Gönen Kaplıcaları İşletmesi A.Ş 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 
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2.2.4.5.3. Fizibilite Desteği 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi, Su 

sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Turizmde Destinasyon Yönetimi kapsamında yürütülecek Fizibilite Desteği programı 

alternatif turizmin geliştirilmesi odağında kurgulanacaktır. Program kapsamında termal turizm, sağlık turizmi, dalış 

turizmi, su sporları turizmi alanlarında fizibiliteler hazırlanması hedeflenmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.5.4. Teknik Destek 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi, Su 

sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi, Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Turizmde Destinasyon Yönetimi SOP çerçevesinde açılması planlanan Teknik 

Destek Programı temelde kaynak verimliliği odaklı bir program olacaktır. Program kapsamında turizm 

işletmelerinin yönetim altyapılarının dönüştürülmesine yönelik ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini almaları 

sağlanacaktır. Danışmanlık hizmetlerinin çalışan verimliliğini arttırıcı uygulamalar, enerji verimliliği, atıkların geri 

kazanımı ve değerlendirilmesi, yenilenebilir enerji teknolojileri kullanımın yaygınlaştırılması gibi konularda olması 

hedeflenmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.2.4.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler 

Bu başlık altında faaliyet öngörülmemiştir. 

2.2.5. Program Süresi ve Zaman Planlaması 

Destinasyon Geliştirme SOP‟un süresi 3 yıldır. 

2020 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetler  

Proje/Faaliyet/Alt Program 

2020 Yılı 

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

Tatil ve Kültür Rotalarının Belirlenmesi             

Gastronomi Rotalarının Belirlenmesi             

Sualtı Görüntüleme Çalışmaları             

Sualtı Mermer Müzesi Kurulması İle İlgili 

Çalışmalar 
            

Su Sporları Turizminin Geliştirilmesine 

Yönelik Çalışmalar 
            

Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmalar             

Yağcıbedir Kültür Rotasının Profesyonel 

Yönetim Danışmanlığı 
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Sürdürülebilir Turizm Seminerleri             

Termal Kent Alanında İyi Uygulama 

Örneği Ziyareti 
            

Turizm Tanıtım Faaliyetleri             

Dijital İçerik Üreticileri ve Seyahat 

Acentalarına Yönelik Tanıtım 
            

Destinasyonların Uluslararası Ağlara 

Dahil Edilmesi 
            

Troya Antik Kenti ve Troya Müzesinin 

Kruvaziyer Rotalarına Dahil Edilmesi 
            

Termal Su Kaynaklarının Etkin 

Değerlendirilmesi 
            

Termal Kent Vizyonu ile Termal 

Bölgelerin Planlanmasına Yönelik 

Çalışmalar 

            

Bölge Termal Turizm Yatırımlarının 

Artırılması 
            

Mali Destek Programları             

Gönen Kaplıcalı Fizik Tedavi ve 

Rehabilitasyon Merkezi Güdümlü Projesi 
            

Fizibilite Desteği             

Teknik Destek             

 

2021 ve 2022 yıllarına ait faaliyet öngörüleri 

Proje/Faaliyet/Alt Program 2021 2022 

Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmalar x x 

Turizm Rotalarına Yönelik Mentorluk x x 

Dijital İçerik Üreticileri ve Seyahat Acentalarına Yönelik Tanıtım x x 

Turizm Tanıtım Faaliyetleri x x 

Destinasyonların Uluslararası Ağlara Dahil Edilmesi x x 

Turizm Küçük Ölçekli Altyapı Programı  x 

Termal Kaynakların Tek Elden Yönetilmesi Güdümlü Projesi x x 

Teknik Destek x x 

Fizibilite Desteği x x 
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2.2.6. Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri 

Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programının uygulamaya konulması ve hedeflerine ulaşması için 

işbirliği yapılacak paydaşlar her bir faaliyet özelinde ayrı ayrı belirtildiği üzere Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, 

Kültür ve Turizm Bakanlığı, KOSGEB İl Müdürlükleri Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, büyükşehir belediyesi, il-ilçe belediyeleri, Balıkesir Ticaret Odası, Çanakkale 

Ticaret ve Sanayi Odası, KUDAKA, TRAKYAKA, ZEKA, GEKA, BEBKA, İl Sağlık Müdürlükleri, bölgede faaliyet 

gösteren kamu ve özel Hastaneleri, TÜRSAB, bölgedeki turizm işletmeleri, turizm dernekleri, seyahat acentaları, 

esnaf ve sanatkarlar odaları birliği, Balıkesir Lokantacılar Odasıdır. 

Araştırma, analiz ve programla faaliyetleri Ajans eliyle gerçekleştirilecek olup bilgi temini konusunda ilgili 

kurumlarla iş birliği yapılacaktır. Kalkınma Ajanslar Eşleştirme Programı kapsamında termal turizm ve sağlık turizmi 

alanında eşleşilen ajanslar ile işbirliği ve koordinasyon faaliyetleri yürütülecektir. Kapasite geliştirme faaliyetleri 

alanında uzman danışman/mentorlardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Kapasite geliştirme faaliyetlerine 

dâhil edilecek firmalar belirlenirken belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri ve ticaret odaları ile birlikte 

çalışılacaktır. Paydaşlarla kurulacak olan işbirliğinin niteliği SOP yönetim planında detaylı olarak açıklanacaktır.  

2.2.7. İzleme ve Değerlendirme 

SOP‟un yürütülmesinden ve SOP Yönetim Planının hazırlanmasından Turizm SOP Birimi sorumlu olacaktır. SOP 

kapsamındaki ilerlemeler Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyeleri ile de paylaşılacaktır. 

SOP faaliyetleri için öngörülen bütçeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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2.3. Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı 
(Kırsal SOP) 

2.3.1. Amaç 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP‟un genel amacı; TR22 bölgesinde kırsal kesimde üretkenliğin artırılması ve 

refah düzeyinin geliştirilmesidir. 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP‟un özel amaçları ise şu şekilde belirlenmiştir: 

1. Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi 

2. Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması 

3. Kırsal turizmin geliştirilmesi 

2.3.2. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

TR22 Bölgesi temel faaliyet alanı tarım olan, kırsal nüfusun görece fazla olduğu ve çalışan nüfusun önemli bir 

kısmının tarım sektöründe istihdam edildiği bir bölgedir. Verimli tarım arazileri sebebiyle bölge hayvansal ve 

bitkisel üretimde geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bitkisel üretim, büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, 

kümes hayvancılığı faaliyetleri bölge genelinde yaygındır. Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve seracılığın her 

geçen gün yaygınlaştığı bölge bu alanlarda gelişme potansiyeli taşımaktadır. Edremit ve Ayvalık zeytinyağları, 

Ezine peyniri, Balıkesir kuzusu, Kapıdağ mor soğanı ve Susurluk ayranı gibi ülke genelinde markalaşmış önemli 

coğrafi işaretli ve yöresel ürünlere sahiptir. 

Ülke genelinde olduğu gibi bölgede de tarım işletmelerinin ortalama arazi büyüklüğü küçüktür ve işletme arazileri 

parçalıdır. Bu nedenle tarımsal işletmelerdeki verimlilik düşük ve buna bağlı olarak da işletmelerin rekabet gücü 

zayıftır. Kırsal ekonominin yeterince gelişmemiş olmasından dolayı kırsaldan kente doğru göç söz konusudur. 

Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve kırsalın canlandırılması adına tarımda verimliliğin ve kalitenin artırılması ile kırsal 

turizmin geliştirilmesi bölge açısından önem arz etmektedir.  

Bölgede üreticiler arasında koordinasyon ve işbirliği eksikliği bulunmaktadır. Ayrıca üretici örgütlerinin işletme 

yönetimi konusunda bilgi ve deneyim eksikliği mevcuttur. İşletmeleri bir araya getiren yapıların kurulması, üretici 

örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilerek daha etkin çalışmasının sağlanması ve kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması 

verimliliğin artırılması adına atılacak önemli adımlardandır. Bölgeye ait tarımsal ürünlerin, yöresel ürünlerin ve el 

sanatlarının markalaştırılması ve tanıtımı ürünlerin ekonomiye kazandırılması ve katma değerin artırılması için 

gereklidir. Tüm bu gerekçelerle Ajansımız tarafından Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP kurgulanmıştır.  

Ön Risk Değerlendirmesi 

Kırsalda en önemli sorun hane halkının geçim standardını yakalayamaması ve kırdan kente göçün yaşanmasıdır. 

Ülke trendine paralel olarak bölgede de kırsal alanlarda tarımdan kopuş riski bulunmaktadır. Bu riski yönetebilmek 

adına Ajansımızca tarıma dayalı ihtisas OSB‟lerin kurulması önemsenmekte olup bu konuda bölgede öncü rol 

üstlenmeye devam edilecektir. Tarıma dayalı ihtisas OSB‟ler ile tarımsal üretimde niceliğin-niteliğin artırılması, 

buna bağlı olarak katma değerin ve üretici gelirlerinin artırılması ve nüfusun kırsalda tutulması hedeflenmektedir. 

Bölge halkının ortak iş yapma kültürüne açık olmaması da diğer önemli bir risktir. SOP kapsamında ortak iş 

yapmaya ilişkin iyi uygulama örnekleri ziyaretleri ve kapasite geliştirme faaliyetlerine ağırlık verilerek risk bertaraf 

edilmeye çalışılacaktır. 

Ayrıca kırsalda tarım ve turizmin gelişmesine yönelik en büyük risk kontrolsüz sanayileşmenin gerçekleşmesidir. 

Ajansımızca bölgede yapılan planlama çalışmalarına görüş bildirirken kırsal alanların korunması hususuna özel 

olarak dikkat edilecektir. Ayrıca Yatırım Destek Ofisleri eliyle sanayici yönlendirme faaliyetleri de hassasiyetle 

yapılacaktır. İl Yatırım Komiteleri ve Toprak Koruma Kurullarında diğer paydaşlar ile eşgüdüm içerisinde kırsal 

alanların korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır. 
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2.3.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri  

Çıktı Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2020 

Yılı 

Hedefi 

SOP 

Hedefi 

(3 yıllık) 

Doğrulama 

Kaynağı 

İlgili 

Olduğu 

Özel 

Amaç 

Kırsal ekonominin geliştirilmesine yönelik 

hazırlanan araştırma, analiz sayısı 
Adet 6 10 Ajans raporları 1,2,3 

Kurumsal kapasitesi geliştirilen kooperatif 

sayısı 
Adet 10 50 

Ajans faaliyet 

raporu 
1 

Kooperatifçilik alanında ziyaret edilen iyi 

uygulama örneği sayısı 
Adet 1 3 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

1 

Düzenlenen kapasite geliştirme faaliyeti sayısı Adet 3 9 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

1,2,3 

Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik 

düzenlenen etkinlik sayısı 
Adet 1 3 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

3 

Yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik katılım 

sağlanan fuar/organizasyon sayısı 
Adet 2 10 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

2 

Katılım sağlanan yöresel ürünler 

fuar/organizasyonunda bağlantı kurulan firma 

sayısı 

Adet 15 50 
Ajans faaliyet 

raporu 
2 

Yürütülen mali destek programı sayısı Adet - 1 
Ajans faaliyet 

raporu 
1,2,3 

Başlatılan güdümlü proje sayısı Adet - 2 
Ajans faaliyet 

raporu 
2 

Başlatılan SOGEP projesi sayısı Adet 2 6 
SOGEP 

sonuçları 
1,2,3 

 

Sonuç Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2020 

Yılı 

Hedefi 

SOP 

Hedefi 

(3 yıllık) 

Doğrulama 

Kaynağı 

İlgili 

Olduğu 

Özel 

Amaç 

Bölgede kurulan Tarıma Dayalı İhtisas OSB 

sayısı 
Adet - 2 

Tarım ve 

Orman 

Bakanlığı 

verileri 

1,2 

Bölgede kurulan lisanslı depo sayısı Adet - 2 
Ticaret 

Bakanlığı 
1,2 
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verileri 

Ortak üretim modeli uygulanan köy sayısı Adet - 3 

Tarım ve 

Orman İl-İlçe 

Müdürlükleri 

verileri 

1 

Ürünlerini ticarileştiren kooperatif sayısı Adet 2 20 Ajans verileri 1 

Ürettikleri ürünlerin satış kanallarını 

çeşitlendirebilen kooperatif sayısı 
Adet 2 20 Ajans verileri 1 

Ticarileştirilen coğrafi işaretli ürün sayısı Adet - 2 

Coğrafi işaret 

sahibi 

kurumların 

verileri 

2 

Avrupa Birliği tescili alan coğrafi işaret sayısı Adet - 3 

Coğrafi işaret 

sahibi 

kurumların 

verileri 

2 

Bölgeye çekilen kırsal turizm yatırımcısı sayısı Adet 1 4 Ajans verileri 3 

Geliştirilen kırsal turizm destinasyonu sayısı Adet 1 3 Ajans verileri 3 

 

2.3.4. Alt Program, Proje ve Faaliyetler  

2.3.4.1. Araştırma, Analiz ve Programlama 

2.3.4.1.1. Kooperatif Analiz Çalışması 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede yer alan kooperatiflerin mevcut durumlarının, potansiyellerinin ihtiyaç ve 

sorunlarının ortaya konulabilmesi amacıyla kooperatif analiz çalışması yapılacaktır. Çalışma kapsamında bir 

Bölgede yer alan kooperatifler, yerel yönetimler, Meslek Odaları, Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlükleri, Ticaret 

Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü ve Ticaret İl Müdürlüklerinin katılımıyla çalıştay düzenlenecektir. Çalışma 

sonucunda ortaya konulacak bulgular SOP kapsamında ileriki yıllarda yapılacak olan çalışmalara ve kooperatiflere 

yönelik verilecek desteklere ışık tutacaktır. Kooperatiflerin ihtiyaçlarına göre 2021 yılında kooperatif mentorluğu 

programının tasarlanması planlanmaktadır.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir-Çanakkale Ticaret İl Müdürlükleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içinde tamamlanması hedeflenmektedir.  

2.3.4.1.2. İhtisas OSB Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi, Tarım 

ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede potansiyel vadeden sektörlerin geliştirilmesi, yatırımcı adaylarına yer 

gösterilmesine yardımcı olunması ve ilgili sektörlerde üretimde niceliğin ve niteliğin artırılması amaçlarına hizmet 

etmek üzere ihtisas OSB kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.  

2019 yılı içinde Balıkesir‟de çalışmaları yürütülen küçükbaş tarıma dayalı ihtisas OSB (TDİOSB) çalışmalarında yer 

bulunması aşamasının geçilmesinin ardından fizibilite çalışması gerçekleştirilmesi gerekmekte olup bu çalışmanın 

Ajans tarafından gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. TDİOSB‟nin kurulması için hedef yerin kesinleştirilmesi ve 

kurum görüşlerinin alınması, fizibilitenin gerçekleştirilmesi aşamaları sürdürülecektir. Bunun yanı sıra hem Balıkesir 

hem Çanakkale‟de paydaşlarla yapılacak toplantılar ve karşılıklı fikir alışverişi sonrasında ihtiyaç olduğu 

değerlendirilen sektörlerde TDİOSB kurulması konusunda çalışmalar yürütülecektir. Çanakkale özelinde jeotermal 
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seracılık ve hayvancılık ihtisas OSB kuruluş süreçleri, kuruluş çalışmaları kapsamında dikkat edilmesi gereken 

hususlar, enerji ihtiyacı, altyapı ve üst yapı projeleri, üretim parselleri, sanayi alanları, idari/sosyal alanlar, teknik 

alt yapı alanları, proje finansmanı gelir-gider tabloları ve yatırım teşvik uygulamaları gibi konularda ilgili paydaşlara 

yönelik bilgilendirme çalışmalarının yapılması amacıyla danışmanlık hizmeti alınacaktır. OSB‟nin ihtisas konusunun 

ve yerinin belirlenmesi, müteşebbis heyetinin oluşması için paydaşlarla görüşülmesi ve bu aşamaların ardından 

fizibilitenin gerçekleştirilmesi konusunda çalışmalar yürütülecektir. İlgili çalışmalarla TDİOSB kurulum sürecinin 

daha sağlıklı ve hızlı şekilde ilerlemesi sağlanacaktır.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, odalar ve 

borsalar 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.3.4.1.3. Bölgenin Yöresel Ürün Haritasının Çıkarılması 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgemizde yer alan yöresel ürünlerin ve el sanatlarının tespit edilerek ekonomiye 

kazandırılması, yöresel ürünlere yönelik kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve coğrafi işaretli ürün sayısının artırılması 

amacıyla bölgenin yöresel ürün haritası çıkarılacaktır. Hâlihazırda Bölgeden ulusal düzeyde coğrafi işaret almış 

ürün sayısı Balıkesir‟de 11, Çanakkale‟de ise 4 adettir. Bununla birlikte Avrupa‟dan coğrafi işaret tescili almış bir 

ürün bulunmamaktadır. Yöresel ürün haritasının çıkarılması hem mevcutların sayısının artırılması hem de 

uluslararası yeni tescil alınmasına hizmet edecektir. Yapılan tespitler sonucunda Bölgenin yöresel ürünleri “Güney 

Marmara‟nın Yöresel Ürünleri” kitabı olarak hazırlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılının ilk yarıyılı içerisinde faaliyetin tamamlanması beklenmektedir. 

2.3.4.1.4. Kırsal Yaşam Projesi Hazırlık Çalışmaları 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede kırsal ekonominin geliştirilebilmesi adına Ajans tarafından oluşturulan 

güdümlü proje havuzunda yer alan projelerin uygunluğu, faydası, sağlayacağı katma değeri ve yapılabilirliği 

değerlendirilecek, proje bilgi formlarının hazırlanmasına yönelik inceleme, analiz, etüt çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda tarımda kooperatifleşme, yenilenebilir enerji üretimi, kırsal turizm gibi unsurları 

kombine eden; kırsal alanda sosyo-ekonomik refahın üst düzeye çıkarılmasını hedefleyen pilot bir kırsal yaşam 

projesinin fizibilitesi gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.3.4.1.5. İda-Madra Jeoparkı’nın UNESCO Nezdinde Tescili 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kırsal turizmin geliştirilmesi  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir‟in güney bölgesindeki Sındırgı‟dan Ayvalık‟a ve oradan da Çanakkale‟nin 

güney bölgesindeki Ezine‟ye kadar uzanan alandaki jeolojik yapının eşsiz bir yapıya sahip olduğu akademik 

araştırmalarla desteklenmektedir. Bölgenin UNESCO Jeopark alanı ilan edilmesiyle; çevresel açıdan jeolojik 

mirasının korunması, tanıtım açısından uluslararası arenada bilinirliğin artması, akademik açıdan hakkında yapılan 

çalışmaları yoğunlaştırması ve turizm sektörü açısından da bölgeye nitelikli turist çekilmesine katkı sağlanması 

hedeflenmektedir. UNESCO Jeopark ilan edilebilmesi için 2020 yılında belirlenecek koruma tedbirlerinin neler 

olması gerektiğine yönelik olarak bir ön çalışma Ajans tarafından yürütülecektir. Ön çalışma esnasında maliyet 

etkinliğini sağlamak adına öncesinde bölge paydaşları ile işbirliği yapılacak ve kurumların bu çalışmanın icrası 

sırasında görevlerinin ne olacağına yönelik bir toplantı gerçekleştirilecektir. Gerçekleştirilecek ön çalışmanın 

ardından koruma tedbirlerine uygun plan çalışmaları yürütülecektir. 
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Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü, 

Balıkesir Üniversitesi, diğer ilgili belediyeler 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır. 

2.3.4.1.6. Jeotermal Sera Fizibilitesi Gerçekleştirilmesi  

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir‟in il sathına yayılan ve hemen her ilçede mevcut olan jeotermal kaynakları 

sera yatırımlarına ev sahipliği yapmaya uygun olmakla birlikte mevcut kaynakların bu alanda değerlendirilemediği 

görülmüştür. İlde sektörün cazibesinin artırılması ve yatırımcı bulunmasının kolaylaştırılmasını sağlamak adına 

güncel mevzuat ve ekonomik durumu yansıtacak şekilde bir fizibilite raporu hazırlanması planlanmıştır.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, ilgili oda ve borsalar 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı 2. yarısında faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.3.4.2. İşbirliği ve Koordinasyon 

2.3.4.2.1. Ortak Üretim Modeli Uygulaması 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Kırsal alanda tarım arazilerinin miras yoluyla bölünerek küçülmesi, geleneksel 

üretim yöntemlerinin yerine iyi tarım uygulamalarının geçirilememesi gibi etkenlerle kırsal alanda yaşam kalitesi 

düşmekte ve ekonomik olarak rekabet edilebilirlik kaybedilmektedir. Bu sorunun çözümüne yönelik olarak tarım 

alanlarının ortak yönetildiği profesyonel bir üretim yöntemi hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla 

Türkiye‟de Yozgat Kabalı köyü iyi uygulama örneğidir. 2020 yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programların 

Değerlendirilmesi gündeminin görüşüldüğü Yönetim Kurulu Toplantısında bu konu öneri olarak Yönetim Kuruluna 

da sunulmuş ve kabul görmüştür. Bölgede bu modelin hayata geçirilmesi hedeflenmektedir. Öncelikle yerel halkın 

da istekliliği göz önünde bulundurularak uygun kırsal bölge(ler) seçilecek, ardından Tarım ve Orman İl 

Müdürlükleri ve yerel yönetimler ile iş birliği halinde seçilen alanda üretilebilecek uygun ürün gamı belirlenecek ve 

profesyonel tarımsal üretim yönetimi (kooperatif ya da özel işletme) sürece katılacaktır. Modelin hayata geçirilmesi 

sürecinde profesyonel danışmanlık hizmeti de sağlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Tarım ve Orman İl Müdürlükleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet yürütülecektir. 

2.3.4.2.2. Lisanslı Depo Kurulum Süreçlerinin Takip Edilmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bandırma‟da hububat alanında ilerleyen lisanslı depo kurulması sürecinin takip 

edilmesi ve karşılaşılabilecek bürokratik veya teknik engellerin aşılması hususunda katkı sunulması 

planlanmaktadır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bandırma Ticaret Borsası, Balıkesir Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır. 

2.3.4.3. Kapasite Geliştirme 

2.3.4.3.1. Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileşmesi-AB Tescili Eğitimi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Avrupa Birliği‟nin tarım ürünlerine yönelik kalite politikası, Coğrafi İşaret, Menşe Adı 

ve Geleneksel Özellikli Ürün olarak adlandırılan kavramları kapsar. Bu sistem esas olarak, belli coğrafi veya 



Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı 

 

 

Sayfa 39 / 77 

 

geleneksel adların ürünlerin kalitesiyle ilişkilendirilmesini sağlayarak, ürünlerin bilinirliğini arttırır ve onlara spesifik  

özellikler atfedilmesini sağlar. Coğrafi işaret sistemi, kalite ve pazarlama fırsatları göz önünde bulundurulmak 

suretiyle, fikri mülkiyet hakları ile kırsal kalkınmayı birlikte ele alan bir araç olarak uluslararası alanda kabul 

görmektedir. 

AB Sisteminde coğrafi işaretli ürünlerin tanıtımı ve pazarlanması konusunda uygulanan yöntemler ve araçların 

analiz edilmesi ve AB nezdinde ekonomiye ve kırsal kalkınmaya katkıda bulunmuş başarılı coğrafi işaret 

uygulamaları ile coğrafi işaretlerin tedarik zincirleri, fiyat faktörleri, vergilendirme ve teşvik mekanizmalarının 

incelenmesi gibi konularda oda ve borsa temsilcilerine yönelik bilgilendirme toplantılarının gerçekleştirilmesi 

planlanmaktadır. Coğrafi işaretin kullanımı ve hukuki süreçlerine ilişkin eğitim düzenlenecektir.  

Coğrafi işaretli Ezine Peyniri üreticileri ile bir çalıştay düzenlenerek muhtemel bir yol haritası belir lenmesi 

sağlanacaktır. Kapsamı çalıştay ile netleşmesi planlanan yol haritasına göre gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler; 

Ezine Peynirinin Avrupa Coğrafi İşareti belgesi de alması, üreticileri bilgilendirici ve geliştirici şekilde hijyen vb. 

konularda eğitimler düzenlenmesi, Ezine peyniri üreticilerine coğrafi işaret standardına uygun süt teminini 

sağlayacak bir küçükbaş hayvancılık OSB‟nin kurulması ve coğrafi işareti öne çıkaran ortak bir logo belirlenmesi ve 

kullanıma alınmasıdır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Odalar ve borsalar, bölgedeki yöresel ürün satışı yapan firmalar, Ezine Peyniri 

üreticileri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması beklenmektedir. 

2.3.4.3.2.  Kooperatifleşme Alanında İyi Uygulama Örneklerinin Ziyareti 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Kırsal ekonominin gelişmesinde en önemli anahtarlardan birisi kooperatifleşmedir. 

Kooperatifleşmenin başarısı kurumsallaşmanın ne kadar iyi sağlandığına bağlı olmakla birlikte, kooperatifin ortaya 

çıkardığı ürünler ve bu ürünlerin nasıl ve hangi yollarla satıldığı kooperatifin sürdürülebilirliğinde kilit öneme 

sahiptir. Bölgemizde başarılı kooperatif örnekleri oldukça azdır. Kooperatifleşmeyi iyi şekilde sağlamış yapıların 

incelenmesi ve bilgi, tecrübenin bölgeye aktarılması oldukça önemlidir. Bu amaçla bölgenin yapısına uygun olarak 

belirlenecek kooperatiflere çalışma ziyareti düzenlenecektir. Platform kooperatifçiliğinde bölgemizdeki 

kooperatifçilik yapısına uygun başarılı modellerle temasa geçilerek kooperatiflere deneyimlerinin aktarılması 

planlanmaktadır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Kooperatifler, İl Tarım ve Orman Müdürlükleri 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılının ikinci yarıyılı içerisinde faaliyet gerçekleşecektir. 

2.3.4.4. Tanıtım ve Yatırım Destek 

2.3.4.4.1. YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına Katılım 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Üretildiği veya yetiştirildiği yörenin adıyla anılan tarım ürünleri, gıda ürünleri, el 

sanatı ve sanayi ürünlerini ulusal ve küresel ölçekte tanıtmak amacıyla düzenlenen YÖREX Yöresel Ürünler 

Fuarı‟na stantlı katılım sağlanması planlanmaktadır. Fuara katılım sağlanarak bölgemizde bulunan yöresel ürünlerin 

tanıtım ve ticarileşme süreçleri desteklenmiş olacaktır. Ayrıca, bölgede yer alan yöresel ürünlerde markalaşma 

süreçlerine ve yöresel ürünlerin katma değerinin artırılmasına katkı sağlanmış olacaktır. 28 Ekim - 1 Kasım 2020 

tarihleri arasında gerçekleşecek fuarda Ajans standında bölgemizde yöresel ürün satışı yapan firmalar yer alacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgedeki yöresel ürün satışı yapan firmalar 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılının ikinci yarıyılı içerisinde faaliyet gerçekleşecektir. 
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2.3.4.4.2. Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine Katılım   

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Türkiye‟de coğrafi işaretler konusunda en kapsamlı organizasyon olan “Uluslararası 

Coğrafi İşaretler Zirvesi‟ne” katılım sağlanması planlanmaktadır. Zirvenin temel amacı, Türkiye coğrafyasına ait 

ürünlerin bir markaya dönüşmesine katkı sağlayarak ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelini harekete 

geçirmek ve bu yolla büyüyen uluslararası ticaretten yararlanmasına ve kırsal kalkınma hedeflerine ulaşmasına 

katkı sağlamaktır. Zirve, coğrafi işaretli ürünlerin tanıtım ve ticarileşmesine zemin hazırlarken, coğrafi işaretler 

alanında önemli bir öğrenme platformudur.  

Zirve ile coğrafi işaretli ürünlerin ekonomik, sosyal ve kültürel getirileri konusunda farkındalık yaratılması, verimlilik 

faktörlerinin işler hale getirilmesiyle kaynakların korunması, kaliteli ve daha fazla ürün alınabilmesinin sağlanması, 

dünya ile uyum için bilgi ve deneyim paylaşımında bulunulması, alıcılar ve yerel, ulusal ve uluslararası satıcıları bir 

araya getirerek, ülkemizin coğrafi işaretli ürün potansiyelinin harekete geçirilmesi ve gelecek dönemlerde 

gerçekleştirilecek uluslararası organizasyonlar için altyapı oluşturulması hedeflenmektedir. Zirveye stantlı katılım 

sağlanarak, bölgede faaliyet gösteren oda ve borsa temsilcilerinin, üretici ve üretici birlik temsilcilerinin ve 

kooperatif temsilcilerinin katılım sağlaması planlanmaktadır.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Oda ve Borsalar, Üreticiler, Üretici Birlikleri, Kooperatifler 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılının ikinci yarıyılı içerisinde faaliyet gerçekleşecektir. 

2.3.4.4.3. Kırsal Turizmin Gökyüzü Gözlem Etkinlikleriyle Desteklenmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kırsal turizmin geliştirilmesi  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bilim insanları ve gökyüzü meraklıları gerek bilimsel çalışmalar, gerekse de sosyal 

amaçlı etkinlikler kapsamında dünyanın farklı bölgelerinde gözlem etkinlikleri düzenlemektedir. Bu etkinliklerin 

gerçekleştirildiği yerlerin seçilmesinde bakılan en önemli kriter de ışık kirliliğidir. Işık kirliliğinin en düşük olduğu 

bölgeler de bu gibi etkinliklerin yapılması için en elverişli yerlerdir. Doğası gereği kırsal alanda gerçekleşen bu gibi 

etkinlikler gerçekleştirildiği alana büyük altyapı ihtiyaçları da duyulmadan nitelikli turist çekmenin araçlarıdır. 

Gökyüzü gözlem etkinliği gerçekleştirmek için bir yerde ışık kirliliğinin SQM değeri cinsinden 21 mag/arcsec 

üstünde (skalada maksimum ışık kirliliği değeri 22 mag/arcsec‟dir.) olması gerekir. Örneğin halihazırda sıklıkla 

gözlem etkinliği gerçekleştirilen Antalya TÜBİTAK Gözlemevi‟nde ışık kirliliği 2018 yılında 21,55 olarak ölçülmüştür. 

Marmara Bölgesinde ise ışık kirliliğinden en az etkilenen yöre 21,60 değeri ile Balıkesir kırsalında yer alan Alaçam 

Dağları bölgesi olmaktadır. Kırsal nüfusun çok yüksek olduğu ve turizm faaliyetlerinin yeterince gelişmediği bu 

bölgeye gökyüzü gözlemciliğine ilgi duyan kitleyi en yoğun olarak bulunduran ve lojistik olarak da yakınlık arz 

eden Marmara Bölgesinden turist çekilmesi ve kırsalın tanıtılması için bölgede bir karanlık gökyüzü farkındalık 

etkinliği yapılması ve söz konusu etkinliklerin rutin hale dönüşmesine çalışılması hedeflenmektedir. Bu doğrultuda 

Sındırgı-Bigadiç-Dursunbey bölgesinde düzenlenmesi planlanan etkinliğin Ajans tarafından planlanmasına katkı 

verilmesi ve organizasyonun tanıtılması planlanmaktadır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: İlgili belediyeler 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 Temmuz Ağustos aylarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

2.3.4.5. Ajans Destekleri 

2.3.4.5.1. Güdümlü Proje Desteği 

Tıbbi Aromatik Bitkiler Güdümlü Projesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bitkisel üretime ait en son teknolojiler kullanılarak hastalıklardan ari tıbbi aromatik 

bitki fidelerini çeşitli yöntemlerle üretmek, çeşit miktarını arttırmak ve istenilen sayıda bitkiyi istenilen zamanda 

teslim edebilmek amaçlanmaktadır. Yetişecek tıbbi aromatik bitkilerin ürünlerinden elde edilecek mamuller 
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aracılığıyla, yurtdışından ülkemize ithal edilen koku, kozmetik, ilaç ve gıda sanayisi hammaddelerine ödenen 

miktarın düşürülmesi ve yapılacak Ar-ge çalışmaları ile ihracatın artması hedeflenmektedir. Söz konusu Güdümlü 

Proje kapsamında Başlangıç Toplantısının düzenlenmesi, Ön Mutabakat Toplantısının yapılması planlanmaktadır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: Faaliyetin 2020 yılının ikinci yarıyılı içerisinde başlayıp 2022 yılı sonunda 

tamamlanması planlanmaktadır. 

2.3.4.5.2. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi, Tarım 

ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması,  

Faaliyetin amacı/kapsamı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi Destekleme 

Programı‟na (SOGEP) Ajansımız aracılığıyla başvuruları yapılan projelerden Balıkesir Büyükşehir Belediyesi‟nin 

“Kadınları Tarımla Tarımı Suyla Kalkındıralım Projesi” ve Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü‟nün “Mevsimlik 

Tarım İşçilerinin Konaklama ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi”  başarılı olmuştur. Kırsal Ekonominin 

Geliştirilmesi SOP amaçlarına hizmet eden her iki proje 2020 yılında desteklenerek hayata geçirilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet devam edecektir. 

2.3.4.5.3. Fizibilite Desteği 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi, Tarım 

ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması, Kırsal turizmin geliştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP kapsamında ihtisas OSB, jeotermal sera, tıbbi 

aromatik bitkiler merkezi kurulması, kırsal turizm yatırımı fizibilitesi gibi konuların desteklenmesi hedeflenmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.3.4.5.4. Teknik Destek 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi, tarım 

ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP çerçevesinde açılması planlanan Teknik Destek 

Programı temelde kaynak verimliliği odaklı bir program olacaktır. Program kapsamında üretici 

kooperatifleri/birlikleri ve tarımsal dernekler gibi çatı kuruluşlara üye olan işletmelerin üretim ve yönetim 

altyapılarının dönüştürülmesine yönelik ihtiyaç duydukları danışmanlık hizmetlerini almaları sağlanacaktır. 

Danışmanlık hizmetlerinin tarımsal verimliliği arttırıcı uygulamalar, enerji verimliliği, atıkların geri kazanımı ve 

değerlendirilmesi, hammadde ve su tüketiminin azaltılması gibi konularda olması hedeflenmektedir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

2.3.4.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler 

Bu başlıkta faaliyet öngörülmemiştir. 

2.3.5. Program Süresi ve Zaman Planlaması 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP‟un süresi 3 yıldır. 
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2020 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetler  

Proje/Faaliyet/Alt Program 

2020 Yılı 

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

Kooperatif Analiz Çalışması             

İhtisas OSB Alanlarının Belirlenmesine 

Yönelik Çalışmalar 
            

Bölgenin Yöresel Ürün Haritasının 

Çıkarılması 
            

Kırsal Yaşam Projesi Hazırlık Çalışmaları             

İda-Madra Jeoparkı‟nın UNESCO 

Nezdinde Tescili 
            

Jeotermal Sera Fizibilitesi 

Gerçekleştirilmesi 
            

Ortak Üretim Modeli Uygulaması             

Lisanslı Depo Kurulum Süreçlerinin 

Takip Edilmesi 
            

Coğrafi İşaretli Ürünlerin Ticarileşmesi-

AB Tescili 
            

Kooperatifleşme Alanında İyi Uygulama 

Örneklerinin Ziyareti 
            

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına Katılım             

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine Katılım             

Kırsal Turizmin Gökyüzü Gözlem 

Etkinlikleriyle Desteklenmesi 
            

Tıbbi Aromatik Bitkiler Güdümlü Projesi             

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 

(SOGEP) 
            

Fizibilite Desteği             

Teknik Destek             

 

2021 ve 2022 yıllarına ait faaliyet öngörüleri 

Proje/Faaliyet/Alt Program 2021 2022 

İhtisas OSB Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar x x 

Ortak Üretim Modeli Uygulaması x x 



Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Çalışma Programı 

 

 

Sayfa 43 / 77 

 

Kooperatif Mentorluğu x x 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı x  

Tıbbi Aromatik Bitkiler Güdümlü Projesi x x 

Fizibilite Desteği x x 

Teknik Destek x x 

2.3.6. Yönetim ve Koordinasyon Düzenlemeleri 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programının uygulamaya konulması ve hedeflerine ulaşması için 

işbirliği yapılacak paydaşlar her bir faaliyet özelinde ayrı ayrı belirtildiği üzere İl Tarım ve Orman Müdürlükleri, İl 

Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi, büyükşehir belediyesi, il-ilçe belediyeleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, odalar ve borsalar, 

bölgedeki yöresel ürün satışı yapan firmalar, Ezine Peyniri üreticileri, üretici birlikleri ve kooperatiflerdir. 

Araştırma, analiz ve programla faaliyetleri Ajans eliyle gerçekleştirilecek olup bilgi temini konusunda ilgili 

kurumlarla iş birliği yapılacaktır. Kapasite geliştirme faaliyetleri alanında uzman danışman/mentorlardan hizmet 

alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Kapasite geliştirme faaliyetlerine dâhil edilecek paydaşlar belirlenirken 

belediyeler ve ticaret odaları ile birlikte çalışılacaktır. Paydaşlarla kurulacak olan işbirliğinin niteliği SOP yönetim 

planında detaylı olarak açıklanacaktır.  

2.3.7. İzleme ve Değerlendirme 

SOP‟un yürütülmesinden ve SOP Yönetim Planının hazırlanmasından Kırsal SOP Birimi sorumlu olacaktır. SOP 

kapsamındaki ilerlemeler Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyeleri ile de paylaşılacaktır. 

SOP faaliyetleri için öngörülen bütçeler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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3. Kurumsal Gelişim  

Bu bölüm altında Ajans personeline ilişkin çalışma, ödeme ve kapasite geliştirme faaliyetlerine, Ajansın fiziki ve 

teknik altyapısının geliştirmeye yönelik faaliyetlere, Ajans tanıtımına ilişkin faaliyetlere ve diğer rutin operasyonel 

faaliyetlere yer verilmiştir. 

3.1. Faaliyetler 

3.1.1. Araştırma, Analiz ve Programlama  

3.1.1.1. Bölge Planı Çalışmaları 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgesel kalkınma ekonomik, sosyal, kültürel veya coğrafi yönden çok daha geniş 

alanları içine aldığından kalkınma stratejilerinin işbirliği ve eşgüdüm içinde belirlenmesi önem arz etmektedir. 

Ajans bölge içinde ve bölge dışındaki çok çeşitli kurum ve kuruluşlarla bölgenin öncelikleri doğrultusunda ortak 

çalışmalarını geliştirme çabası içinde olacaktır. 2014-2023 TR22 Bölge Planının bölgede bilinirliğinin artırılması ve 

sahiplenilmesi için kurum ziyaretleri, ortak toplantılara katılım, tanıtım organizasyonları düzenlenmesi gibi 

faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bölge Planının revizyon çalışmaları 11. Kalkınma Planı ile uyumlu olacak şekilde 

yürütülecektir. Bu kapsamda mekânsal gelişme şeması, vizyon, gelişme ekseni, öncelik ve tedbirler bölümlerinin 

güncelleme çalışmaları yürütülecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölge içinde ve bölge dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlar 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılının ilk 6 ayında tamamlanacaktır. 

3.1.1.2. TR22 Güney Marmara Bölgesi Paydaş Katılım Anketi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir ve Çanakkale illerinden oluşan TR22 Güney Marmara Bölgesinin geleceğe 

yönelik vizyonunu çizmek ve bölgenin topyekûn kalkınmasında atılması gereken adımları belirlemek için 

paydaşların görüşlerinin toplanması amacıyla Ajans internet sitesinde paydaş katılım anketi yayına alınmıştır. Yıl 

boyunca düzenli olarak anketin analiz ve raporlama çalışmaları yapılacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgedeki tüm paydaşlar 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir. 

3.1.1.3. Plan ve Raporların Güncellenmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız tarafından bugüne kadar hazırlanan raporlardan bazıları Tarım Araştırma 

Raporu, OSB Araştırma Raporu, Yenilenebilir Enerji Araştırması, İmalat Sanayi Stratejisi ve Eylem Planı, Dış Ticaret 

Stratejisi ve Eylem Planı, Bozcaada-Gökçeada Değerlendirme Raporudur. Bazı bölümleri güncelliğini yitiren bu 

raporların güncellenme çalışmaları yapılacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir. 

3.1.1.4. Güney Marmara Bölgesi İstatistiki Verileri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız tarafından TR22 Güney Marmara Bölgesi, Balıkesir, Çanakkale ve 

Türkiye‟ye ait veriler “TÜİK”, “GİB”, “SGK”, “TOBB”, “BTK”, “Türkiye Bankalar Birliği”, “Gıda, Tarım ve Hayvancılık 
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Bakanlığı”, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü” kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilerek derlenmiş ve 

internet sitesine eklenmiştir. 2020 yılı içinde verilerin güncellenme çalışmalarına devam edilecektir. 

Bölgemizin mevcut durumunun karşılaştırmalı şekilde ortaya konması, doğru bilgi ile etkin kalkınma stratejilerine 

ulaşılması ve Bölgemize ait güncel bilgilere kolay ulaşılabilmesi amacıyla Ajansımız tarafından hazırlanan “22 

Başlıkta TR22 Güney Marmara” raporu da yıl içinde güncellenecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

3.1.2. İşbirliği ve Koordinasyon 

3.1.2.1. Toplantı, Eğitim, Konferans, Seminer, vb. Organizasyonlar 
Düzenlenmesi  

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Yıl içerisinde kurumsal çalışmalar kapsamında organizasyon ve faaliyetler 

düzenlenecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.2.2. Kalkınma Ajansları Eşleştirme Programı Faaliyetleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız hâlihazırda Kalkınma Ajansları Eşleştirme Programı kapsamında; 

 Ar-ge ve yenilikçilik ile yenilenebilir enerji konusunda İzmir Kalkınma Ajansı,  

 Sağlık turizmi konusunda Trakya Kalkınma Ajansı ve Kuzey Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 

 Termal turizm konusunda ise Zafer Kalkınma Ajansı, Güney Ege Kalkınma Ajansı ve Bursa-Eskişehir-

Bilecik Kalkınma Ajansı ile eşleşmiştir. 

Bu doğrultuda 2019 yılında başlatılan faaliyetler Sonuç Odaklı Programlar ile uyumlu olarak 2020 yılı içerisinde 

devam edecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir. 

3.1.3. Kapasite Geliştirme 

3.1.3.1. Kurumsal Faaliyetlerin Sürdürülmesi 

3.1.3.1.1. Ajans İdari İşlerine Yönelik Faaliyetler 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı:  

Ajans İdari İşlerine Yönelik Giderler: Kurumsal faaliyetlerin sürekliliği açısından taşınır mal ve hizmet temin 

faaliyetlerine devam edilecektir. İlgili mevzuat hükümleri çerçevesinde Genel Sekreterlik için Temsil ve Tanıtma 

Gideri ödeneği ayrılacaktır.  

Personel Ödemeleri: Yıl içinde personel ödemeleri gerçekleştirilecektir. 

Yedek Ödenek: Yıl içinde ortaya çıkabilecek ödenek yetersizliğini gidermek, olağanüstü durumlarda ödenek 

ihtiyacını karşılamak veya bütçede öngörülemeyen harcamalar için yedek ödenek öngörülmüştür. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans eliyle gerçekleştirilecektir. 
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Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.3.1.2. Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Personel niteliklerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Personelin niteliklerinin artırılmasına yönelik faaliyetlere 2020 yılında da devam 

edilecektir. İnsan Kaynakları Politikası çerçevesinde hazırlanacak hizmet içi eğitim planında personeli, mesleki 

nitelikleri ile sektörel ve tematik alan uzmanlıkları göz önünde bulundurulmaktadır. Buna göre hazırlanan 2020 Yılı 

Hizmet İçi Eğitim Planı aşağıdaki şekilde oluşturulmuştur. 

Ajans içerisindeki eğitimler bu doğrultuda gerçekleştirilecek olup gerekli görüldüğünde diğer kurumlar tarafından 

düzenlenen eğitim ve seminer programlarına da katılım sağlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.3.1.3. Sektörel Uzmanlaşma 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Personel niteliklerinin artırılması 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajans bünyesinde çalışan uzman personelin bölgenin öne çıkan sektörlerinden ve 

tematik alanlarından birinde uzmanlaşması planlanmaktadır. Bu kapsamda her bir personelin, alanı ile ilgili eğitim 

alması ve bunun sonucunda rapor, sunum, makale vb. bir çıktı sunması beklenmektedir. Konu ile ilgili olarak Ajans 

personel yönergesinde uzman personelin seçeceği uzmanlık alanında çalışmalar yapmasına yönelik bir düzenleme 

yapılmıştır. Ardından Genel Sekreterlik oluru ve personelin talebi doğrultusunda uzmanlık alanları seçilmiş ve 

personel bu alanda çalışmalar yapmaya başlamıştır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.3.2. Toplantı, Eğitim, Konferans, Seminer, vb. Organizasyonlara Katılım, Saha 
Ziyaretleri ve İzlemelerin Gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımızın tüm çalışma birimleri ve yatırım destek ofislerince yıl boyunca 

düzenlenen OSB Komisyon Toplantısı, İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu ve Yürütme Kurulu Toplantısı, İl 

Koordinasyon Kurulu Toplantısı, İl Su Yönetim Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Balıkesir İl Otizm Eylem Planı 

İzleme ve Değerlendirme Kurulu gibi toplantılara, eğitim, konferans, seminer, vb. organizasyonlara katılım 

sağlanacaktır. Ayrıca gibi bölge içi ve dışında KÜSİ ziyaretleri, yatırımcı ziyaretleri gibi saha ziyaretleri ve proje 

izlemeleri gerçekleştirilecektir.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.4. Tanıtım ve Yatırım Destek 

3.1.4.1. Yatırım Teşvikleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansın, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından görevlendirilmesi durumunda 

teşvik belgesine sahip yatırımlara ilişkin tamamlama ekspertizi işlemleri gerçekleştirilecektir. Bu amaçla her bir 

teşvik kapama işlemi için iki personel görevlendirilecek olup bu iki personel ile yatırımcı tarafından tayin edilecek 

yeminli mali müşavirce yapılacak inceleme sonucunda Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporu müştereken 

düzenlenerek Bakanlığa iletilecektir.  
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Teşvikler ile ilgili olarak Ajansı ziyaret edecek yatırımcılara yatırım konuları ve yatırım tutarlarına göre 

faydalanacakları teşvik unsurları ve yaklaşık destek tutarı hakkında bilgilendirme yapılacak, yapılan bilgilendirmeye 

ilişkin bilgi Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi‟nin ilgili ara yüzüne kaydedilecektir.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.4.2. Yatırımcıların İzin ve Ruhsat Süreçlerinin Takibi 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Kamu, özel sektör veya uluslararası kuruluşlar tarafından ulusal veya yerel düzeyde 

sağlanan mali ve teknik destekler takip edilerek bunlardan yararlanmak isteyen yatırımcılar yönlendirilecek ve 

internet sitesinde yer alan destekler kısmı sürekli güncellenecektir. Yatırımcılar için yatırım aşamasında almak 

zorunda oldukları izin, ruhsatlar hakkında bilgilendirici dokümanların hazırlanacak ve internet sitesinde 

yayınlanacaktır. Böylelikle yatırımcılar izin ve ruhsat konularında bilgilenmiş olacaklardır.   

Yatırım Destek Ofislerine herhangi bir yatırım konusunun tamamı veya bir bölümünün izin ve ruhsatlarının takibi 

için başvuran yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile 

diğer idari iş ve işlemleri yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine edilecektir. Bu kapsamda yatırımcılara 

gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri de sağlanacaktır. Yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve 

sorunlar tespit edilerek sorunların çözümü konusunda ilgili kurumlar ile iletişime geçilerek sorunun çözümüne 

yönelik çalışmalar yürütülecektir. Gerektiğinde bu sorunların çözümü amacıyla üst düzey kurum/kuruluş 

temsilcilerinin katılım sağlayacağı toplantılar düzenlenecektir. Ayrıca yatırıma uygun araziler yatırım bazında tespit 

edilecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.4.3. Invest-in Sitelerine Yönelik Çalışmalar 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Invest-in siteleri güncellenerek bu kaynakları kullanan yatırımcıların doğru şekilde 

bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Bölgenin iş ve yatırım ortamının tanıtılması amacıyla faaliyete geçirilen Invest-in 

internet sitelerinin gerek yazılım altyapısı gerekse içeriğinin (OSB durum raporlarının güncellenmesi, yatırım 

süreçlerine ilişkin bilgi notlarının hazırlanması vb.) geliştirilmesine yönelik çalışmalar yürütülecektir.  

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.4.4. Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Tasarım Faaliyetleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgedeki paydaşların bilgilendirilmesi amacıyla Ajansın faaliyetleri ve desteklerine 

ilişkin haberler, Ajans internet sitesi ve sosyal medya yoluyla paylaşılacak olup basın duyuruları ve e-bülten 

bilgilendirmeleri yapılacaktır. Ulusal mecrada yer alma potansiyeli olan konular ile ilgili çalışmalar yapılarak yazılı, 

görsel ve elektronik basın yoluyla özel haber çalışmaları gerçekleştirilecektir. Medya yoluyla Ajans faaliyetlerinin 

kamuoyunun geniş kesimlerine duyurulması çalışmalarına devam edilecektir. Ajansın çalışma alanıyla ilgili konular 

hakkında çıkan haberleri takip etmek amacıyla medya takip hizmeti, dergi ve gazete aboneliklerine devam 

edilecektir. 

Ajansımız tarafından yıl boyunca yürütülen faaliyetlerde kullanılmak üzere kurumsal kimliğe uygun olarak bazı 

materyallerin tasarlanmasına ve basılmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 2020 yılında genel olarak Ajansın tamamını 

ilgilendiren tasarım ve baskı işleri gerçekleştirilmeye devam edilecektir. 
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Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.5. Ajans Destekleri 

3.1.5.1. Ajans Destekleri Hazırlık ve Değerlendirme Süreçleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız tarafından yürütülen mali destek programları kapsamında değerlendirme 

süreçleri yürütülecek ve paydaşlara yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.5.2. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Desteklenen proje ve faaliyetlerin amaçlarına uygun bir şekilde yürütülmesine 

destek olmak, sonuçlarını etkin bir şekilde değerlendirmek, kamu kaynağının etkili, yerinde ve mevzuata uygun 

kullanılmasını sağlamak amacıyla izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Söz konusu faaliyetler 

kapsamında ilgili mevzuat ve Destek Yönetim Kılavuzu esas alınmaktadır. 2020 yılı içerisinde 2018 yılı Mesleki 

Eğitimin Geliştirilmesi MDP, 2018 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi 2 MDP ve 2018 yılı Turizmde Rekabetçiliğin 

Artırılması MDP‟lerine ilişkin “Program Sonrası Değerlendirme Raporu” hazırlanacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir. 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.1.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler 

Bu başlıkta faaliyet öngörülmemiştir. 

3.1.7. Diğer Proje ve Faaliyetler 

3.1.7.1. Dış Denetim 

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

Faaliyetin amacı/kapsamı: Bağımsız bir SPK lisanslı denetim firmasına Ajansımızın 2019 yılı Dış Denetimi 

yaptırılacaktır. 

Faaliyetin ortakları/paydaşları: SPK Lisanslı Denetim Firması 

Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2020 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır. 

3.2. Kurumsal Gelişim Çıktı Hedefleri  

Gösterge Adı Birim 
2020 Yılı 

Hedefi 

Doğrulama 

Kaynağı 

Bölge Mekansal Stratejisinin güncelleme çalışması sayısı Adet 1 Ajans raporları 

Kişi başına düşen eğitim gün sayısı Adet 10 
Ajans faaliyet 

raporu 
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Sektörel Uzmanlaşma kapsamında üretilen makale/rapor 

sayısı 
Adet 10 

Ajans İnternet 

Sitesi 

Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin kapatılacak teşvik 

belgesi sayısı 
Adet 4 

KAYS, Ajans 

faaliyet raporu 

Bilgilendirilecek yatırım yapmak isteyen kişi ya da firma sayısı Adet 300 
KAYS, Ajans 

faaliyet raporu 

İzin ve ruhsat takibi yapılan yatırım sayısı Adet 10 
KAYS, Ajans 

faaliyet raporu 

İzin ve ruhsat takibine yönelik katılım sağlanan toplantı sayısı Adet 7 
Ajans faaliyet 

raporu 

İzin ve ruhsat işlemlerine yönelik kurumlar ile gerçekleştirilen 

görüşme sayısı  
Adet 30 

Ajans faaliyet 

raporu 

Farklı dillerde yayın yapan „investin‟ internet sitesi versiyon 

sayısı 
Adet 2 

„investin‟ 

internet 

siteleri 

Süreli yayın aboneliği sayısı  Adet 7 
Ajans faaliyet 

raporu 

Medya takip hizmeti aboneliği sayısı Adet 1 
Ajans faaliyet 

raporu 

Ajans faaliyetlerine ilişkin yapılan video prodüksiyon sayısı Adet 2 
Ajans faaliyet 

raporu 

Ajans faaliyetlerine ilişkin yapılan özel basın yayın çalışması 

sayısı 
Adet 2 

Ajans faaliyet 

raporu 

Kurumsal kimlik ve tanıtım materyali basım işi sayısı Adet 2 
Ajans faaliyet 

raporu 

Ajans destekleri kapsamında proje başına izleme ziyareti 

sayısı 
Adet 2 KAYS 

Ajans destekleri kapsamında yapılacak eğitim toplantısı sayısı Adet 1 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet istesi 

Yapılan dış denetim sayısı Adet 1 
Ajans faaliyet 

raporu 
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4. Yerel Kalkınma Fırsatları 

SOP‟lar kapsamında öngörülmeyen ancak bölgesel kalkınma açısından faydalı olduğu düşünülen proje ve 

faaliyetlere Yerel Kalkınma Fırsatları başlığında yer verilmiştir. Önceki dönemlerden sarkan, SOP‟larla ilişkisi 

olmayan mali ve teknik destek ödemelerine de bu bölümde yer verilmiştir. 

4.1. Performans Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 
2020 Yılı 

Hedefi 

Doğrulama 

Kaynağı 

Yerel kalkınma fırsatları kapsamında hazırlanan araştırma, 

analiz sayısı 
Adet 4 Ajans raporları 

Düzenlenen sınır ötesi işbirliği faaliyeti sayısı Adet 1 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

Bölge paydaşlarına yönelik gerçekleştirilen saha ziyareti sayısı Adet 50 
Ajans faaliyet 

raporu 

Düzenlenen işbirliği/koordinasyon toplantısı sayısı Adet 8 
Ajans faaliyet 

raporu 

TeamUp Güney Marmara Programı kapsamında mentorluk 

verilen girişimci sayısı 
Adet 20 

Ajans faaliyet 

raporu 

Düzenlenen melek yatırımcı etkinliği sayısı Adet 2 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

Düzenlenen webinar sayısı Adet 6 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

Gerçekleştirilen İl Yatırım Komitesi toplantısı sayısı Adet 2 

Ajans faaliyet 

raporu, Ajans 

internet sitesi 

Yürütülen güdümlü proje sayısı Adet 2 
Ajans faaliyet 

raporu 

Yürütülen mali destek programı sayısı Adet 1 
Ajans faaliyet 

raporu 

Mesleki eğitim teması kapsamında gerçekleştirilen faaliyet 

sayısı 
Adet 5 

Aylık 

raporlama 

şablonları 
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4.2. Proje ve Faaliyetler  

4.2.1. Araştırma, Analiz ve Programlama 

4.2.1.1. Güney Marmara Biyokütle Atlasının Hazırlanması 

a. Amaç 

Yenilenebilir enerji sektöründe ekosistemin geliştirilmesine katkı sağlanması  

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Enerji Bakanlığı tarafından ulusal ölçekli Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) hazırlanmıştır. BEPA çalışması 

illerin biyokütle enerjisi sektöründeki genel potansiyelini ortaya koymaktadır. Ajansımız da Bölgenin ilçe düzeyinde 

ve mekânsal düzeyde biyokütle varlığını ortaya koyan bir atlas hazırlayacaktır. Bu çalışma ile biyokütleden elektrik 

üretiminin artırılması için biyokütle kaynaklı elektrik üretim tesislerini kurmak isteyen yatırımcıların yönlendirilmesi 

çalışmaları yapılacaktır.  

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

1 adet atlas hazırlanacaktır.  

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Faaliyet kapsamında Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ile işbirliği yapılacak olup biyokütle potansiyeline ait 

veriler onlardan temin edilecektir. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

4.2.1.2. Enerji Kooperatifi Yol Haritası Dokümanı 

a. Amaç 

Yenilenebilir enerji sektöründe ekosistemin geliştirilmesine katkı sağlanması ve enerji kooperatiflerinin 

geliştirilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Yenilenebilir enerji sektöründe ekosistemin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Bölgemizde enerji 

kooperatiflerinin sayısının artırılması önemsenmektedir. Bu kapsamda Bölgemizde enerji kooperatifleri kurulmasına 

yönelik yol haritası dokümanı oluşturulacak ve paydaşlara bilgilendirmeler yapılacaktır. Ajansımızca hazırlanacak 

olan Biyokütle Atlasından da faydalanarak biyokütle potansiyelinin olduğu bölgelerde enerji kooperatifleri 

kurulması ve bu kooperatifler eliyle biyokütle enerjisi yatırımları yapılması ve kaynak verimliliğine katkı sağlanması 

teşvik edilecektir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Enerji kooperatifleri kurulmasına yönelik yol haritası dokümanı oluşturulacaktır.  

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Faaliyet kapsamında Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Sanayi ve Ticaret Odaları ile 

işbirliği yapılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır. 

4.2.1.3. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 

Otoyolunun Etki Analizi 

a. Amaç 

1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyolunun TR22 Bölgesine etkilerinin incelenmesi 
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b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Bölgede yürütülen en önemli projelerden biri olan ve 1915 Çanakkale Köprüsü‟nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-

Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, sosyo-ekonomik yapıyı ve pek çok sektörü etkileyecektir. Bu etkilerin analiz 

edilmesi ve detaylı irdelenmesi önem arz etmektedir. Bu sebeple bir etki analizi raporu hazırlanacaktır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

1 adet etki analizi raporu hazırlanacaktır. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Faaliyet kapsamında Ajans uzmanları, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesi‟nden akademisyenlerden oluşan bir çalışma ekibi kurulacak ve etki analizi raporu hazırlanacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı içerisinde faaliyetin tamamlanması öngörülmektedir. 

4.2.1.4. Bölgede Deniz Üstü RES Kurulması Çalışmaları 

a. Amaç 

Yenilenebilir enerji sektöründe ekosistemin geliştirilmesine katkı sağlanması  

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

2019 yılında Balıkesir ve Çanakkale genelinde Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanı (YEKA) ilan edilebilecek potansiyel 

yerlerin belirlenmiş ve Bakanlıkla paylaşılmıştır. 2020 yılında Bakanlık ile YEKA alanındaki işbirliği çalışmalarına 

devam edilecektir. Ülke gündeminde olan deniz üstü RES çalışmalarına bölge olarak verilebilecek katkılarla ilgil i 

işbirliği sürdürülecektir. Talep edilmesi durumunda iki denize de kıyısı olan ve yüksek rüzgar potansiyeline sahip 

Bölgenin karasularında tesis kurulabilecek alanların belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. Bölgeye bu 

sektöre yönelik yatırımcıların çekilebilmesini temin etme amacıyla sektördeki firmaların makine ekipman ihtiyacını 

karşılayabilme potansiyeli olup halihazırda bu konuda çalışma yürütmekte olan sanayi firmalarının envanterinin 

belirlenmesi ve sektörle ilgili bilgilendirmelerin sağlanması faaliyetleri yürütülecektir. Deniz üstü rüzgâr 

santrallerinin kurulması için gerekli liman ve lojistik düzenlemelerin gerçekleştirilmesine yönelik işbirliği yapılacak 

olup, yine bu alanla ilişkili personel yetiştirme imkânlarının geliştirilmesi sağlanacaktır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Bölgenin karasularında tesis kurulabilecek alanların belirlenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır. 

 d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Faaliyet kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir. 

4.2.1.5. Akıllı Şehirleşme Çalışmaları 

a. Amaç 

Balıkesir ve Çanakkale illerinin akıllı şehir konseptiyle dijital dönüşümünün sağlanması  

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Kalkınma Ajansları 2020 teması olan “Kaynak Verimliliği” kapsamında belirtilen başlıklardan biri akıllı kentleşmedir. 

Balıkesir ve Çanakkale illerinin akıllı şehir konseptiyle dijital dönüşümünün sağlanması amacıyla bölgede yer alan 

yerel belediyeler ve bazı işletmeler çalışmalar yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda “Aklım Fikrim Çanakkale” 

yürütülen projelerden biridir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “2019-2022 Akıllı Kentler Stratejisi 

ve Eylem Planı”na da Ajansımızca katkı sunulmuştur. 2020 yılında ise Bölgede akıllı kent dönüşümü için yapılması 

gereken eylemler üzerine bir rapor hazırlanacaktır. Hazırlanan rapor yerel yönetimlerin katılımıyla düzenlenecek bir 

çalıştayla sunulacaktır. 
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c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

1 adet akıllı şehirleşme konusunda rapor hazırlanacaktır. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Faaliyet kapsamında belediyeler, üniversiteler ve akıllı kentleşme alanında halihazırda çalışmalar yapmaya 

başlayan işletmeler ile işbirliği yapılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı içerisinde tamamlanması faaliyetin tamamlanması öngörülmektedir. 

4.2.2. İşbirliği ve Koordinasyon 

4.2.2.1. Türk-Yunan İş Forumu 

a. Amaç 

Yunanistan ile Çanakkale arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Yunanistan ve ülkemiz arasında gerçekleştirilen ticaretin geliştirilmesi, Küçükkuyu sınır kapısının geliştirilmesi ve 

Türk iş adamlarına kolay vize verilmesi hususunun ele alınması konularında Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu 

ve Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası arasında hâlihazırda sınır ötesi işbirliği faaliyetleri yürütülmektedir. Bu 

işbirliği faaliyetlerine bir yenisi eklenerek Trakya‟da yer alan tüm oda ve borsalar ile işbirliği içinde Türk-Yunan İş 

Forumu düzenlenecektir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

1 adet etkinlik düzenlenecektir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, Midilli Ticaret ve Sanayi Odası, 

Trakya‟da bulunan oda ve borsalar ile işbirliği yapılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı Nisan ayında gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetin koordinasyonu Çanakkale Yatırım Destek Ofisi 

tarafından yürütülecektir. 

4.2.2.2. Sistematik Saha Ziyaretleriyle Bölge Paydaşları ile Dirsek Teması 

a. Amaç 

Ajans ile Bölge arasındaki işbirliği ve koordinasyonu geliştirmek   

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Ajansın her üç Sonuç Odaklı Programları kapsamındaki çalışmalarını ve Yatırım Destek Ofislerinin faaliyetlerini 

doğru zemine oturtması ve SOP Yönetim Planlarını geliştirirken ve gerektiğinde değiştirirken doğru müdahalelerde 

bulunması için sahada olması gerekmektedir. Bu nedenle 2020 yılıyla birlikte Ajans çalışma birimleri ve YDO‟ları 

belirli bir takvim içerisinde Bölge‟de yer alan işletmeler, meslek odaları, STK‟lar, kooperatifler vb. paydaşlarla 

dirsek temasını sürekli hale getirmek için saha ziyaretlerini düzenli hale getirecektir. Ayrıca bu kapsamda KÜSİ gibi 

ziyaretlere de katılım sağlanacaktır.     

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Sistematik saha ziyaretleri ile yıl boyunca az 50 paydaş ziyareti gerçekleştirilmiş olacaktır. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Meslek Odaları, İl Müdürlükleri ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri ile gerekli şartlarda koordine olunacaktır. 
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e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı boyunca faaliyetin uygulamasına devam edilecektir. Faaliyet tüm birimler tarafından yürütülecektir. 

4.2.2.3. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra Teşkilatı, Bağlı, İlgili ve İlişkili 

Kuruluşlar Koordinasyon Toplantıları 

a. Amaç 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında faaliyet gösteren kurumların yerel düzeyde de koordineli bir şekilde ve 

işbirliği halinde hareket etmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, bölge ve il düzeyinde geniş bir ağı yönetmekte ve taşra teşkilatı, bağlı, ilgili ve ilişkili 

kuruluşlar olarak Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, KOSGEB İl Müdürlükleri ve Bölge 

Kalkınma İdarelerinin ulusal düzeyde koordinasyonunu sağlamaktadır. Aynı Bakanlık çatısı altında faaliyet gösteren 

bu kurumların yerel düzeyde de koordineli bir şekilde ve işbirliği halinde hareket etmeleri amacıyla Bakanlık 

tarafından koordinasyon toplantıları gerçekleştirilmesi istenmiştir. Balıkesir‟de toplantılar Ajans tarafından 

düzenlenecek, Çanakkale‟de ise Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen toplantılara 

katılım sağlanacaktır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Yılda en az 4 toplantı yapılması hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlükleri, Kalkınma Ajansları, KOSGEB İl Müdürlükleri, TSE temsilcilikleri, OSB Müdürleri, 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinin katılım sağlayacağı toplantılara görüşülen gündeme göre özel sektör temsilcileri 

de davet edilecektir.  

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı içerisinde aralıklarla toplantılar düzenlenecektir. 

4.2.2.4. Organize Sanayi Bölgeleri İle İşbirliğinin Güçlendirilmesi, 

Bölgelere Çekilen Yatırımların Artırılması Çalışmaları 

a. Amaç 

Organize sanayi bölgeleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Organize sanayi bölgeleri ile işbirliğinin güçlendirilmesi amacıyla OSB müdürlükleri ile koordinasyon toplantıları 

gerçekleştirilecektir. Faaliyette olan OSB‟lerden bilgilendirilen yatırımcılara sunulmak ve bölgede yatırım internet 

adresinde yayımlanmak amacıyla her altı ayda bir olmak üzere yatırıma uygun arazi ve bina bilgisi temin 

edilecektir. OSB yönetimlerince belirlenecek olan odak sektörler için yatırımcı ziyaretleri ve bilgilendirmeleri 

gerçekleştirilecektir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

OSB‟lerde yatırıma uygun arazi bilgilerinin temin edilmesi ve invest-in sitelerinde güncel şekilde yayınlanması 

hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Bölge OSB‟leri ile koordineli şekilde çalışılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı boyunca aralıklarla gerçekleştirilecek faaliyetin koordinasyonu Yatırım Destek Ofisleri tarafından 

yürütülecektir. 
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4.2.3. Kapasite Geliştirme 

4.2.3.1. TeamUp Güney Marmara Programı 

a. Amaç 

Girişimciliğin geliştirilmesi, melek yatırımcı ağlarından bölgenin faydalanma oranının artırılması 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

2019 yılında Çanakkale‟de hayata geçirilen girişim evi faaliyeti ile iş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve 

şirketleşme sürecini yeni tamamlamış girişimciler için 6 ay süreyle Idea2Product adıyla mentorluk programı 

uygulanmış ve Çanakkale Teknokent‟te yer alan 6 adet firmaya mentorluk hizmeti verilmiştir. Ayrıca 2018 ve 2019 

yıllarında üniversite öğrencilerine yönelik startup etkinlikleri ile girişimcilik kapasitesinin artırılması amaçlı 

etkinlikler düzenlenmiştir. 2020 yılında şu ana kadar gerçekleştirilen bu faaliyetler TeamUp Güney Marmara 

Programı adı altında birleştirilecek ve Bölge genelinde girişimcilik faaliyetlerine devam edilecektir. Bu kapsamda 

TeamUp Güney Marmara programı ile iş fikri olan, girişimci olmak isteyen ve tasarımcı düşünme yöntemlerini 

öğrenmek isteyen öğrenciler, gençler, akademisyenler ve girişimciler için iş fikri geliştirme, ticarileştirme, üretilen 

iş fikirlerinin melek yatırımcılarla buluşturulması ve melek yatırımcılarla girişimcilerin eşleştirilmesi aşamalarını 

içeren faaliyetler hayata geçirilecektir. 

Ayrıca Bölgedeki girişimcilere ve firmalara melek yatırımcılığın tanıtımı, ulusal ve uluslararası melek yatırımcı 

ağlarına dâhil olunması gibi konuları içeren seminerler düzenlenecektir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

TeamUp Güney Marmara programı yürütülecek ve melek yatırımcılığa yönelik 2 adet seminer düzenlenecektir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Program kapsamında Teknokentler ile yakın çalışılacak olup Teknokent bünyesindeki firmalara öncelik verilecektir. 

Ayrıca akademisyenlerde girişimciliğin artırılması hedeflendiği için Bölge üniversiteleri ile de işbirliği yapılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2022 yılı sonuna kadar düzenli olarak her yıl faaliyet uygulanacaktır. Faaliyetin yürütülmesinden Yatırım Destek 

Ofisleri sorumlu olacaktır. 

4.2.3.2. Webinar Platformu 

a. Amaç 

Bölgede projecilik kültürünün geliştirilmesi, proje hazırlama kapasitesinin iyileştirilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Ajansımız kurulduğu günden bu yana Bölgede proje geliştirme kapasitesinin artırmak için çok sayıda eğitim 

düzenlemiştir. Bununla birlikte çevresindeki İstanbul, İzmir, Bursa gibi illere kıyasla proje geliştirme kapasitesi 

bakımından alınacak mesafe olduğu düşünülmektedir. Bu amaçla 2020 yılında proje hazırlama eğitimleri 

faaliyetlerine devam edilecektir. Daha çok paydaşa ulaşılması ve eğitimlerin efektif olması amacıyla yenilikçi bir 

yaklaşıma gidilerek eğitimler webinar olarak düzenlenecektir.  

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Yıl boyunca 2 ayda bir webinar düzenlenecektir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Faaliyet Ajans eliyle yürütülecektir. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2022 yılı sonuna kadar düzenli olarak her yıl faaliyet uygulanacaktır.  
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4.2.3.3. Girişimci, Yatırımcı, Sanayicilere Bilgi Sağlanması ve Danışmanlık 
Yapılması 

a. Amaç 

Kapasite geliştirilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Ajansa çeşitli iletişim kanallarıyla ulaşan, yatırımları konusunda bilgi isteyen kişi ve kurumlara yatırım süreçleri, 

teşvikler ve devlet destekleri hakkında bilgi verilmeye devam edilecektir. Gerek Ajansı ziyaret eden firma veya 

kurumlarla yapılan görüşmeler, gerek saha çalışmaları ve gerekse de uygulanan anketler sonucunda girişimcilerin, 

yatırımcıların ihtiyaç duyduğu belirlenen alanlarda eğitimler organize edilecektir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Bilgilendirme faaliyetleri Ajans tarafından gerçekleştirilecek olup gerekli durumlarda hizmet alımı yoluyla eğitimler 

gerçekleştirilecektir. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı boyunca gerçekleştirilecek faaliyetin koordinasyonu Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülecektir. 

4.2.4. Tanıtım ve Yatırım Destek 

4.2.4.1. İş ve Yatırım Ortamının Tanıtılması ve Geliştirilmesi 

a. Amaç 

Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcı çekilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

İş ve yatırım ortamının tanıtılması ve yatırımcı çekilmesi amacıyla ticari heyetler, basın heyetleri gibi ulusal ve 

uluslararası heyetlere yönelik tanıtım çalışmaları gerçekleştirilecektir. Daha önce hazırlanmış olan tanıtım broşürleri, 

sunumlar, yatırım ortamı filmi, il yatırım rehberleri ve sektörel tanıtım materyalleri gibi tanıtım araçlarından gerekli 

görülenler güncellenecek ve geniş kitlelere ulaşması sağlanacaktır. Çanakkale ilinin tanıtılması amacıyla faaliyete 

geçirilen www.canakkale.com.tr sitesinin içeriğinin zenginleştirilmesine yönelik çalışmalara 2020 yılında da devam 

edilecektir. 

Bölgenin yatırım ortamını iyileştirmek ve potansiyel yatırımcılar için cazibesini artırmak amacıyla, il lerde görülen ve 

yatırımcıların şikâyet ettiği sorun ve aksaklıkların çözülmesini temin etme amacıyla yerel kurumlar nezdinde 

görüşmeler yürütülecek, merkezi otoriteler tarafından çözülebilecek olanlar konusunda ilgili kurum ve kuruluşlar 

nezdinde lobi faaliyetleri yürütülecektir.  

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Bölgenin çeşitli kanallar aracılığıyla tanıtılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesi hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Yatırım ortamının tanıtılmasında ve yatırım ortamına ilişkin sorunların çözümünde birlikte hareket sağlanması 

konusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi, DEİK, TİM, TÜRSAB, iş adamı dernekleri, İl Kültür ve Turizm 

Müdürlükleri, sanayi ve ticaret odaları ile borsaları işbirliklerine devam edilecek ve ortak akıl toplantıları 

gerçekleştirilecektir. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı boyunca devam edecek yatırım ortamının tanıtılması ve geliştirilmesi faaliyetleri Yatırım Destek Ofisleri 

tarafından yürütülecektir. 

http://www.canakkale.com.tr/
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4.2.4.2. İl Yatırım Komitesi Çalışmaları 

a. Amaç 

Yatırım ortamının geliştirilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Balıkesir‟de yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yatırımcının yatırım aşamalarında muhatap olduğu tüm kurum 

ve kuruluşları bir araya getiren İl Yatırım Komitesinin toplantılarına devam edilecektir. Bunun yanı sıra il 

müdürlükleri, odalar ve borsalar ile koordinasyon amaçlı toplantılar gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 

Çanakkale‟de gerektiğinde ilgili kurum ve kuruluşların katılımı ile gerçekleştirilen Koordinasyon Toplantılarına 

devam edilecek ve ayrıca Çanakkale‟de İl Yatırım Komitesi‟nin kurulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Balıkesir‟de komite toplantılarına devam edilmesi, Çanakkale‟de İl Yatırım komitesi kurulması hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Vali yardımcısı başkanlığında düzenlenen İl Yatırım Komitesi toplantılarına kamu kurum ve kuruluşları, yerel 

yönetimler, meslek odaları, OSB‟ler ve üniversiteler katılım sağlamaktadır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı boyunca aralıklarla devam edecek toplantının koordinasyonu Yatırım Destek Ofisleri tarafından 

yürütülecektir. 

4.2.4.3. Bölgesel Kalkınma ile Teknoloji ve İnovasyon Fonları’ndan Bölgeyi 
Faydalandırma 

a. Amaç 

Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan “Bölgesel Kalkınma Fonu” ile “Teknoloji ve İnovasyon Fonu”ndan 

Balıkesir ve Çanakkale illerinde yer alan girişimcilerin faydalanma düzeyinin artırılması 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası bünyesinde yer alan Türkiye Kalkınma Fonu ülkemizin sürdürülebilir 

büyümesinde stratejik öneme sahip sektörlerin desteklenmesini ve yeni nesil girişimlere yatırım yaparak girişim 

ekosisteminin geliştirilmesini hedeflemektedir. Söz konusu fonun çatısı altında yer alan Bölgesel Kalkınma Fonu, 

Teknoloji ve İnovasyon Fonu ile fonlardan yararlanma koşullarının tanıtımı Bölgede yapılacaktır. Bu kapsamda 

Balıkesir ve Çanakkale‟de tanıtım toplantıları gerçekleştirilecektir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Balıkesir ve Çanakkale‟de yer alan firmaların ve girişimcilerin fondan faydalanma düzeyinin artırılması 

hedeflenmektedir.  

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Faaliyet kapsamında Ticaret ve Sanayi Odaları ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile işbirliği yapılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı içerisinde yürütülecek faaliyetin koordinasyonu Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülecektir. 

4.2.4.4. Uluslararası Enerji Çevre Fuarı ve Konferansı’na (ICCI) Katılım 

a. Amaç 

Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 
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b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Bölgesel Yenilik Stratejisi ve Eylem Planı‟nda akıllı uzmanlaşma alanlarından biri olarak belirlenen yenilenebilir 

enerji konusunda bölgede faaliyet gösteren firmalar ile Türkiye‟de 1994 yılından itibaren her yıl düzenli olarak 

gerçekleştirilen; sektörün en iyi tedarikçi firmalarının sunduğu enerji ve çevre teknolojilerinin, enerji sektörü ve 

sanayi ile buluştuğu en büyük enerji ve çevre fuarı olan 15-17 Nisan 2020 tarihleri arasında İstanbul Kongre 

Merkezi‟nde gerçekleşecek Uluslararası Enerji Çevre Fuarı ve Konferansı‟na (ICCI) stantlı katılım sağlanacaktır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Bölgeden 4 firma ile fuara katılım sağlanması hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Bölgede faaliyet gösteren firmalar, teknokentler, meslek odaları ile fuara katılım sağlanacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

15-17 Nisan 2020 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuarın koordinasyonu Yatırım Destek Ofislerince 

yürütülecektir. 

4.2.4.5. Wind Energy Hamburg’a Katılım 

a. Amaç 

Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Rüzgar enerjisi endüstrisi için küresel randevu niteliğinde olan, onshore ve offshore alanında imalatçılar, 

tedarikçiler, önde gelen endüstri temsilcileri, girişimciler ve kamu sektörü olmak üzere tüm aktörleri bir araya 

getiren, Almanya‟nın Hamburg şehrinde düzenlenen Wind Energy Hamburg fuarına TÜREB ile katılım sağlanacaktır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Bölgeden 5 firma ile fuara katılım sağlanması hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Bölgede faaliyet gösteren firmalar ve TÜREB ile fuara katılım sağlanacaktır. TÜREB‟in standında Bölgemiz de yer 

alacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

20-25 Eylül 2020tarihlerinde gerçekleştirilecek olan fuarın koordinasyonu Yatırım Destek Ofislerince yürütülecektir. 

4.2.4.6. Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi’ne (TÜREK) Katılım 

a. Amaç 

İnsan kaynağı niteliğinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi  

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Bölgede başta rüzgâr olmak üzere yenilenebilir enerji ile ilgili güçlü bir potansiyel mevcuttur. Bu nedenle Ajansın 

geçtiğimiz 5-6 yıldaki öncelikli gündem maddelerinden biri de bu alandaki ekosistemin geliştirilmesi olmuştur. 

Ajansımız bu kapsamda sektörün önde gelen aktörlerini bünyesinde bulunduran Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği 

(TÜREB)‟in üyesidir. Her yıl Birlik tarafından organize edilen Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi‟ne Ajans da katılım 

sağlamaktadır. 2019 TÜREK‟te Ajansımız “Türkiye‟nin Rüzgâr Akademisi” konulu panelde panelist olarak yer almış 

ve RE-YOU Operasyon Programı çerçevesinde kurulacak olan Yenilenebilir Enerji Eğitim Merkezleri‟ni tanıtmıştır. 

Ajansın diğer bir hedefi olan Bölgeye rüzgar enerjisine yönelik makine ekipman üretim tesis yatırımlarının gelmesi 

için Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi bir fırsat sunmaktadır. Sektörün temsilcilerini bir araya getiren Kongre 

yatırıma yönelik lobi çalışmaları için de uygun bir zemin olmaktadır. 2019 TÜREK‟de alınan karara göre 2020 yılı 

organizasyonu İzmir‟de İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ajansımız ile İzmir 
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Kalkınma Ajansı arasında bu alanda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü‟nce eşleştirme yapılmıştır. Tüm bu 

değerlendirmeler çerçevesinde 2020 yılında gerekli hazırlıklar yapılacak ve TÜREK‟e katılım sağlanacaktır. 

Uzun/orta vadede TÜREK organizasyonunun Bölgemizde de gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Bölgeye rüzgar enerjisine yönelik makine ekipman üretim tesis yatırımlarının gelmesi hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Bölgede faaliyet gösteren firmalar ve TÜREB ile fuara katılım sağlanacaktır. TÜREB‟in standında Bölgemiz de yer 

alacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

İzmir Kalkınma Ajansı ve Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği ile işbirliği yapılacak olan faaliyet 2020 yılının ikinci 6 

ayında yürütülecektir. 

4.2.5. Ajans Destekleri 

4.2.5.1. Bir Önceki Yıldan Kalan Destek Programı Ödemeleri 

a. Amaç 

2019 yılından devreden mali destek programları ve güdümlü projelerin uygulanması 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

2019 yılı içerisinde sözleşmeleri imzalanan Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı ve BALOSB Mesleki 

ve Teknik Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi ile başvuruları alınıp 2020 yılında sözleşmeye bağlanan Fizibilite 

Programı projelerinin uygulamasına devam edilecektir. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

1 adet MDP, 1 adet Fizibilite Programı ve 1 adet Güdümlü Projenin yürütülmesine devam edilecektir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Ajans tarafından yürütülecektir. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı içerisinde proje ve programların izleme ve değerlendirme süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir. 

4.2.5.2. Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme Merkezi Projesi 

a. Amaç 

Teknoloji ve dijital platformlar alanında yaratıcı fikirlerin desteklenerek katma değerli ürün ve hizmetlere 

dönüştürülmesini sağlamak, bölgenin dinamikleri ve nitelikli insan kaynağı değerlendirilerek yenilikçi ve teknoloji 

odaklı girişimlerin oluşmasını sağlamak 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme Merkezinin güdümlü proje olarak hayata geçmesi planlanmaktadır. Proje hazırlık 

çalışmaları kapsamında 2019 yılında Başlangıç Toplantısı ve Mutabakat Toplantısı gerçekleştirilmiş, ön mutabakat 

metni taraflarca imzalanmış olan projenin fizibilite çalışması tamamlanmıştır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

1 adet Güdümlü Projenin başlatılması hedeflenmektedir.  

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Proje kapsamında Çanakkale Teknopark Başvuru Sahibi kurum statüsündedir.  
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e. İzleme ve Değerlendirme 

2022 yılına kadar projenin başvuru süreçlerinin tamamlanması öngörülmektedir. 

4.2.5.3. Sosyal Destek Programı Çalışmaları  

a. Amaç 

Sosyal Destek Programının Bölgemizde uygulanması 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Yerel dinamikleri harekete geçirerek yoksulluk, göç ve kentleşmeden kaynaklanan sosyal sorunları gidermek, 

değişen sosyal yapının ortaya çıkardığı ihtiyaçlara karşılık vermek, toplumun dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve 

sosyal hayata daha aktif katılmalarını sağlamak, istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal içermeyi, sosyal girişimciliği 

ve yenilikçiliği desteklemek ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmak amacıyla uygulanan Sosyal 

Destek Programı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı‟nın yönlendirmesiyle bölgede tanıtılacaktır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Her iki il ve ilçelerde bilgilendirme toplantıları düzenlenmesi, paydaşların katkılarıyla hayata geçirilmesi muhtemel 

projelerin tespit edilerek proje havuzu oluşturulması çalışmaları hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Potansiyel başvuru sahibi ve ortak statüsünde olan kar amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten 

şirketler, kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil 

toplum kuruluşları, organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi 

şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici 

şirketlerine yönelik bilgilendirme faaliyetleri yürütülecektir. Süreç içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de 

koordineli olarak çalışılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı boyunca faaliyetin uygulamasına devam edilecektir. Program tanıtımının yapılması, proje başvurularının 

alınması ve değerlendirilmesi Ajans tarafından yapılacaktır. 

 

4.2.5.4. Kalkınma Ajansları COVID - 19 İle Mücadele ve Dayanıklılık 
Programı 

a. Amaç 

Çin‟in Vuhan şehrinde 1 Aralık 2019 tarihinde ortaya çıkan yeni tip korona virüs (COVID-19) hızla dünya genelinde 

yayılarak küresel bir salgın haline gelmesi sonucunda ulusal mücadeleye katkıda bulunmak amacıyla bölgesel 

aksiyonların alınması 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de de alınan önleyici ve koruyucu tedbirlere rağmen COVID-19 vaka sayıları 

günden güne artış göstermekte ve can kayıpları yaşanmaktadır. TR22 Bölgesi de ülke geneliyle benzer şekilde risk 

altındadır.  Güney Marmara Kalkınma Ajansı, COVID-19 programı ile Bölgemizin ve ülkemizin salgınla 

mücadelesine katkı vermeyi; salgının yayılımının en aza indirilmesi ve kontrol altına alınmasını, başta risk altındaki 

gruplar olmak üzere toplum sağlığının korunması. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

Bir (1) adet mali destek programı uygulanması hedeflenmektedir. 

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Potansiyel başvuru sahibi ve ortak statüsünde olan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, kamu kurum ve 

kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, organize 
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sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, teknoloji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme 

bölgesi, endüstri bölgesi ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketlerine yönelik bilgilendirme 

faaliyetleri yürütülecektir. Süreç içinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile de koordineli olarak çalışılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılı içinde program uygulamaya geçilecektir.  

4.2.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler 

4.2.6.1. Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı Proje Ortaklıkları 

a. Amaç 

Bölgede projeciliğin geliştirilmesi 

b. Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Rekabetçi Sektörler Operasyonel Programı kapsamında 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi tarafından hazırlanan "DIGITEAM Dijital Görüntü İşleme Tasarım Eğitim ve 

Araştırma Merkezi"  projesine Ajansımız tarafından ortak olunmasına karar verilmiştir. Projenin başarılı olması 

durumunda, 2020 yılı itibariyle proje uygulama döneminin başlayacağı planlanmaktadır. Proje kapsamında Ajans 

tarafından proje ekipleri ve paydaşlarla proje yönetimi konusunda deneyim ve bilgi paylaşımının yanı sıra proje 

uygulama süreci esnasında Ajansın iletişim ağının kullanılması planlanmaktadır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

1 adet projeye ortak olunacaktır.  

d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Projede Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Başvuru Sahibi kurum statüsündedir. Proje kapsamında Ajans 

tarafından proje ekipleri ve paydaşlarla proje yönetimi konusunda deneyim ve bilgi paylaşımının yanı sıra proje 

uygulama süreci esnasında Ajansın iletişim ağının kullanılması planlanmaktadır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

Projenin 2022 yılının ilk altı ayında tamamlanması öngörülmektedir. 

4.2.7. Diğer Proje ve Faaliyetler 

4.2.7.1. Mesleki Eğitim Teması Faaliyetleri 

a. Amaç 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından 2019 yılı teması olarak belirlenen mesleki eğitim konusunda faaliyetler 

yürütülmesi 

b Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

Ajansımız tarafından 2019 yılı içerisinde mesleki eğitim teması kapsamında bir takım faaliyetler yürütülmüş olup 

mesleki ve teknik eğitimin geliştirilmesi adına faaliyetlere 2020 yılında da devam edilecektir. Bu kapsamda hami 

okul uygulamalarının yaygınlaştırılması, geleceğim mesleğim konferansları, usta-çırak buluşmaları, sanayici-mezun 

buluşmaları ve liderler programı gibi etkinlikler düzenlenecektir. 

Ayrıca Ajansımız tarafından yürütülen Mesleki Eğitimin geliştirilmesi MDP‟leri kapsamında desteklenen projelere 

yönelik bir tanıtım filmi hazırlatılacaktır. 

c. Sonuç ve Çıktı Hedefleri 

5 adet etkinlik düzenlenecek, 1 adet tanıtım filmi hazırlanacaktır. 
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d. Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon 

Ajans tarafından yürütülecek olan faaliyetlerde İl Milli Eğitim Müdürlükleri, Sanayi ve Ticaret Odaları ile işbirliği 

yapılacaktır. 

e. İzleme ve Değerlendirme 

2020 yılının ilk 6 ayı içinde faaliyetin tamamlanması öngörülmektedir. 

4.3. Program Süresi ve Zaman Planlaması 

Yerel Kalkınma Fırsatları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin zaman planlaması aşağıdaki tabloda 

gösterilmiştir. 

Proje/Faaliyet/Alt Program 

2020 Yılı 

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

Güney Marmara Biyokütle Atlasının 

Hazırlanması 
            

Enerji Kooperatifi Yol Haritası Dokümanı             

1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-

Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe 

Otoyolunun Etki Analizi 

            

Bölgede Deniz Üstü RES Kurulması 

Çalışmaları 
            

Akıllı Kentleşme Çalışmaları             

Türk-Yunan İş Forumu             

Sistematik Saha Ziyaretleriyle Bölge 

Paydaşları ile Dirsek Teması 
            

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Taşra 

Teşkilatı, Bağlı, İlgili ve İlişkili Kuruluşlar 

Koordinasyon Toplantıları 

            

Organize Sanayi Bölgeleri İle İşbirliğinin 

Güçlendirilmesi, Bölgelere Çekilen 

Yatırımların Artırılması Çalışmaları 

            

TeamUp Güney Marmara Programı             

Webinar Platformu             

Girişimci, Yatırımcı, Sanayicilere Bilgi 

Sağlanması ve Danışmanlık Yapılması 
            

İş ve Yatırım Ortamının Tanıtılması ve 

Geliştirilmesi 
            

İl Yatırım Komitesi Çalışmaları             

Bölgesel Kalkınma ile Teknoloji ve 

İnovasyon Fonları‟ndan Bölgeyi 
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Faydalandırma 

Uluslararası Enerji Çevre Fuarı ve 

Konferansı‟na (ICCI) Katılım 
            

Wind Energy Hamburg‟a Katılım             

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi‟ne 

(TÜREK) Katılım 
            

Bir Önceki Yıldan Kalan Destek Programı 

Ödemeleri 
            

Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme 

Merkezi Projesi 
            

Sosyal Destek Programı Çalışmaları             

Kalkınma Ajansları COVID - 19 İle 

Mücadele ve Dayanıklılık Programı 
            

Rekabetçi Sektörler Operasyonel 

Programı Proje Ortaklıkları 
            

Mesleki Eğitim Teması Faaliyetleri             
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5. Sonuç ve Değerlendirme 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı vizyonu ve misyonu doğrultusunda temel değerlerine bağlı olarak faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Ajansımız tüm çalışmalarında katılımcı karar verme yöntemlerini esas alarak bölgesel potansiyeli 

harekete geçirmeyi hedeflemektedir. Bölgesel dinamikler ile birlikte iyi uygulama örneklerini dikkate alarak 

bölgeye özgü mekanizmalar geliştirmeye çalışmaktadır.  

Bölgesel kalkınma ivmesinin artırılması amacıyla Sonuç Odaklı Programlar tasarlanmış ve 2020 yılı Çalışma 

Programı hazırlanmıştır. Çalışma Programı kapsamında 3 yıllık uygulama dönemine ilişkin olarak hazırlanan Sonuç 

Odaklı Programların ve programlar altında belirlenen amaç, hedef ve stratejilerin ulusal ve bölgesel plan ve 

programlarla, yerel ihtiyaçlarla uyumlu olmasına azami özen gösterilmiştir.  

Programların başarılı şekilde uygulanması ve yerelde sahiplenilmesi için Ajans tarafından koordinasyon rolü 

üstlenilecek, paydaşların görüş ve önerileri ön planda tutulacaktır. Planlama, yatırım destekleme, mali ve teknik 

destek verme, tanıtım, işbirliği ve dış kaynaklı projelerin geliştirilmesi faaliyetleri bölgesel kalkınma hedeflerine 

ulaşılmasına katkı sağlanacaktır. Diğer yandan, programların etkisini ölçebilmek, katma değerini gözlemleyebilmek 

ve mevcut uygulamaların faydasını en üst düzeye çıkarmak amacıyla izleme ve değerlendirme çalışmaları 

yürütülecektir.  

Ajans tarafından programların yürütme sürecine katkı sağlayabilecek yenilikçi fikir ve görüşlerin 

değerlendirilmesine dikkat edilecektir. Böylece yürütülen faaliyetlerin yereldeki etkisi göz önünde 

bulundurulacaktır. Bununla birlikte, ulusal ve küresel ölçekte verilerin derlenerek çalışmalara işlenmesi ile kalkınma 

alanındaki değişimlere açık, yenilikçi ve işbirliğine yatkın bir yaklaşım benimsenecektir. 
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Ek-1 Düzenlenecek Etkinlikler Tablosu 

Gerçekleştirilecek 

Etkinlik 
İlişkili SOP Etkinliğin Amacı 

Beklenen 

Fayda ve 

Çıktılar 

Detaylı 

Etkinlik 

Bütçesi 

(KDV 

Dahil) 

Etkinliğin 

Gerçekleştirileceği 

İl 

İşbirliği 

Yapılacak 

Kurumlar 

ve 

Yüklendiği 

Maliyetler 

Etkinlikten 

Sorumlu 

Ajans 

Çalışma 

Birimi 

Etkinlik 

Takvimi 

Yönetimde 

Kurumsallaşma 

Seminerleri 

İmalat 

Sanayiinde 

Kurumsallaş

ma ve 

Dönüşüm 

SOP 

Bölgedeki firmaların 

kurumsallaşmasına 

katkı sağlamak 

amacıyla aile 

anayasası, süreç 

verimliliği, yalın 

üretim teknikleri ve 

temiz üretim 

teknolojileri 

konularında 

seminerler 

düzenlenecektir. 

İşletmelerde 

yönetim yapısı 

ve üretim 

altyapısının 

geliştirilmesin

e katkı 

sağlandı. 

50.000 Balıkesir-Çanakkale Balıkesir 

Sanayi Odası, 

Balıkesir 

Ticaret Odası, 

Çanakkale 

Ticaret ve 

Sanayi Odası 

İmalat SOP 

Birimi 

2020 yılının 

Mart, Temmuz 

ve Kasım ayları 

içinde eğitimler 

düzenlenecektir. 

Güney Marmara E-

Ticaret Atölyesi 

 

İmalat 

Sanayiinde 

Kurumsallaş

ma ve 

Dönüşüm 

SOP 

Bölgemizde e-ticaret 

yöneticisi yetiştirmek 

amacıyla Güney 

Marmara E-Ticaret 

Okulu hayata 

geçirilecektir. 

Faaliyet kapsamında 

uygulamalı eğitim 

programları 

E-ticaret 

yöneticisi 

yetiştirildi. 

Bölge 

firmalarında 

e-ticaret 

yapanların 

sayısında artış 

80.000 Balıkesir-Çanakkale Balıkesir 

Ticaret Odası, 

Çanakkale 

Ticaret ve 

Sanayi Odası 

İmalat SOP 

Birimi 

2022 yılı sonuna 

kadar düzenli 

aralıklarla 

faaliyet 

tekrarlanacaktır. 
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gerçekleştirilecektir. meydana 

geldi. 

Model Fabrika 

Ziyareti 

İmalat 

Sanayiinde 

Kurumsallaş

ma ve 

Dönüşüm 

SOP 

Sanayi ve Ticaret 

Odaları ile işbirliği 

içinde Ankara‟da 

UNDP desteği ile 

faaliyete alınan 

model fabrikaya 

çalışma ziyareti 

gerçekleştirilmesi 

Meslek 

odalarının 

sanayici 

üyeleri iyi 

uygulama 

örneği 

konusunda 

bilinçlendi. 

30.000 Ankara Balıkesir 

Sanayi Odası, 

Çanakkale 

Ticaret ve 

Sanayi Odası 

İmalat SOP 

Birimi 

2020 yılının ilk 6 

ayı içinde 

gerçekleştirilece

ktir. 

Dijital İçerik 

Üreticileri ve 

Seyahat 

Acentalarına Yönelik 

Tanıtım 

Turizmde 

Destinasyon 

Yönetimi 

SOP 

Bölgenin doğal, 

kültürel ve turistik 

değerlerinin 

tanıtılması, seyahat 

acentalarının tur 

programlarında yer 

almayan bölgeye ait 

destinasyonların tur 

programlarına dâhil 

edilmesinin 

sağlanması 

Sosyal 

medyada 

takipçi sayısı 

ve bilinirliği 

yüksek olan 

içerik 

üreticileri 

tarafından 

bölge tanıtımı 

yapıldı. 

Bölgeye ait 

destinasyonlar 

tur 

programlarına 

dâhil edildi. 

300.000 Balıkesir-Çanakkale Yerel 

yönetimler, 

TÜRSAB, 

Kültür ve 

Turizm 

Bakanlığı 

Turizm SOP 

Birimi 

2020 yılının 

ikinci 6 ayı içinde 

gerçekleştirilece

ktir. 

Coğrafi İşaretli 

Ürünlerin 

Ticarileşmesi-AB 

Kırsal 

Ekonominin 

Geliştirilmes

Hâlihazırda coğrafi 

işaret sahibi 

kurumların hukuki 

Coğrafi işaret 

sahibi 

kurumların 

10.000 Balıkesir-Çanakkale - Kırsal SOP 

Birimi 

2020 yılının ilk 6 

ayı içinde 

gerçekleştirilece
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Tescili Eğitimi i SOP yaptırımlar hakkında 

bilinçlendirilmesi 

kapasiteleri 

geliştirildi. 

ktir. 

Kooperatifleşme 

Alanında İyi 

Uygulama 

Örneklerinin Ziyareti 

Kırsal 

Ekonominin 

Geliştirilmes

i SOP 

Bölgemizde başarılı 

kooperatif örnekleri 

oldukça azdır. 

Kooperatifleşmeyi iyi 

şekilde sağlamış 

yapıların incelenmesi 

ve bilgi, tecrübenin 

bölgeye aktarılması 

oldukça önemlidir. 

Bu amaçla bölgenin 

yapısına uygun 

olarak belirlenecek 

kooperatiflere 

çalışma ziyareti 

düzenlenecektir. 

Platform 

kooperatifçiliğinde 

bölgemizdeki 

kooperatifçilik 

yapısına uygun 

başarılı modellerle 

temasa geçilerek 

kooperatiflere 

deneyimlerinin 

aktarılması 

planlanmaktadır. 

Ziyarete 

katılan 

tarımsal 

üretici 

örgütlerinde 

markalaşma 

bilinci 

oluşturuldu. 

50.000 Amasya-İzmir - Kırsal SOP 

Birimi 

2020 yılının 

ikinci 6 ayı içinde 

gerçekleştirilece

ktir. 

Türk-Yunan İş 

Forumu 

Yerel 

Kalkınma 

Yunanistan ve 

ülkemiz arasında 

Yunanistan ile 

sınır ötesi 

10.000 Çanakkale Yunanistan 

İstanbul 

ÇYDO 2020 yılı Nisan 

ayında 
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Fırsatları gerçekleştirilen 

ticaretin 

geliştirilmesi, 

Küçükkuyu sınır 

kapısının 

geliştirilmesi ve Türk 

iş adamlarına kolay 

vize verilmesi 

hususunun ele 

alınması konularında 

Trakya‟da yer alan 

tüm oda ve borsalar 

ile işbirliği içinde 

Türk-Yunan İş 

Forumu 

düzenlenecektir. 

işbirliği 

geliştirildi. 
 

Başkonsolosl

uğu, 

Çanakkale 

Ticaret ve 

Sanayi Odası 

(Etkinliğin 

diğer tüm 

giderleri 

ÇTSO 

tarafından 

karşılanacaktı

r), Midilli 

Ticaret ve 

Sanayi Odası, 

Trakya‟da 

bulunan oda 

ve borsalar 

gerçekleştirilmes

i 

planlanmaktadır. 

TeamUp Güney 

Marmara Programı 

 

Yerel 

Kalkınma 

Fırsatları 

TeamUp Güney 

Marmara programı 

ile iş fikri olan, 

girişimci olmak 

isteyen ve tasarımcı 

düşünme 

yöntemlerini 

öğrenmek isteyen 

öğrenciler, gençler, 

akademisyenler ve 

girişimciler için iş 

fikri geliştirme, 

ticarileştirme, 

üretilen iş fikirlerinin 

melek yatırımcılarla 

Girişimcilik 

geliştirildi. 

Melek 

yatırımcılık 

konusunda 

seminerler 

düzenlendi. 

100.000 Balıkesir-Çanakkale  BYDO-ÇYDO 2022 yılı sonuna 

kadar düzenli 

olarak her yıl 

faaliyet 

uygulanacaktır. 
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buluşturulması ve 

melek yatırımcılarla 

girişimcilerin 

eşleştirilmesi 

aşamalarını içeren 

faaliyetler hayata 

geçirilecektir. 

Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Taşra 

Teşkilatı, Bağlı, İlgili 

ve İlişkili Kuruluşlar 

Koordinasyon 

Toplantıları 

Yerel 

Kalkınma 

Fırsatları 

Aynı Bakanlık çatısı 

altında faaliyet 

gösteren kurumların 

yerel düzeyde 

koordineli bir şekilde 

ve işbirliği halinde 

hareket etmesi 

Yerel 

kurumlar 

arasında 

işbirliği 

geliştirildi. 

- Balıkesir-Çanakkale - BYDO-ÇYDO 01.01.2020-

31.12.2020 
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Ek-2 Yapılacak Araştırmalar, Analizler, Stratejiler ve Raporlar Tablosu 

Yapılacak 

Araştırma/Analiz/Strateji/Raporlar 
Amaç Hazırlanış Şekli 

Hizmet Alımı Gerekçesi ve 

Kapsamı 

Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarının 

Yaygınlaştırılması 

OSB‟lerde yer alan işletmeler arasında kaynak 

değişimi/ortak kullanımına gidilebilmesini teminen 

mevcut olanaklar belirlenerek envanter oluşturulacaktır. 

Kaynak Değişimi/Ortak Kullanıma Yönelik Envanteri‟nin 

ortaya çıkmasını takiben bölgedeki firmaların endüstriyel 

simbiyoz olanakları çerçevesinde eşleşmesi 

gerçekleştirilecektir. 

Ajans eliyle - 

Orman Endüstrisi ve Mobilya Sektörü Değer 

Zinciri Analizi 

Orman endüstrisi ve mobilya sektöründe işletmelerin 

ürettikleri ürün ve hizmet gibi değerleri analiz etmek, 

pazarlama ve satış imkânlarını ortaya koymak, 

müşterilere yönelik sunulan hizmet değerini artırmak, 

sektördeki firmaların eksiklerini, bu eksiklere yönelik 

alınacak aksiyonları ve geleceğe yönelik geliştirmeleri 

saptayabilmek ve rakipleri arasındaki durumlarını tespit 

etmek amacıyla değer zinciri analizi yapılacaktır. 

Ajans eliyle - 

Yenilenebilir Enerji Sektörüne Yönelik 

Makine Ekipman Üretim Ekosisteminin 

Geliştirilmesi 

Sektöre yönelik yatırımcıların çekilebilmesini temin etme 

amacıyla Bölgede bu alanda faaliyet gösterebilecek 

sanayi firmalarının envanterinin belirlenmesi ve sektörle 

ilgili bilgilendirmelerin sağlanması faaliyetleri 

yürütülecektir. 

Ajans eliyle - 

Dalış Turizmine Yönelik Sualtı Görüntüleme 

Çalışmaları 

Bölgede turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin 12 aya 

yayılması amacıyla zengin sualtı potansiyelinin 

değerlendirilerek dalış turizminin geliştirilmesi 

Hizmet alımı Sualtı görüntüleme çalışması 

yapabilecek gerekli donanım ve 

insan kaynağına sahip bir 
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hedeflenmektedir. Ege Denizi, Çanakkale Boğazı ve 

Marmara Denizi olmak üzere üç ayrı ekosistemde yer 

alan dalış noktalarında sualtı görüntüleme çalışmaları 

gerçekleştirilecektir. 

merkezden hizmet alımı yapılacaktır. 

Su Sporları Turizminin Geliştirilmesi Su sporları alanda faaliyet gösteren spor kulüpleri, sörf 

okulları gibi paydaşlar ile mevcut durumun tespitine 

yönelik görüşmeler gerçekleştirilecek ve elde edilen 

bilgiler ışığında ileriye dönük stratejiler belirlenecektir. 

Ajans eliyle  

Tatil ve Kültür Rotalarının Belirlenmesi Bölgenin genelini kapsayacak şekilde seyahat acenteleri 

ile paylaşmak üzere tatil rotaları hazırlanacaktır. Tatil 

rotalarında, doğal, kültürel ve turistik değerlerin yanı 

sıra, zeytin hasadı, zeytinyağı tadım eğitimi, sirke imalatı, 

peynir imalatı gibi şehre özel deneyime dayalı aktivitelere 

yer verilecektir. Faaliyet ile gizli kalmış turistik değerler 

ortaya çıkarılarak, deneyime dayalı turizm anlamında 

alternatif turizm faaliyeti geliştirilecektir. 

Ajans eliyle - 

Gastronomi Rotalarının Belirlenmesi  Bölgenin turizm çeşitliliğini arttırmak ve şehirlerin 

lezzetlerini öne çıkarmak amacıyla, şehirlerin kendine 

özgü tatlarının belirlenerek, bunların harita üzerine rota 

şeklinde işlenmesi hedeflenmektedir. 

Ajans eliyle - 

Kooperatif Analiz Çalışması Bölgede yer alan kooperatiflerin mevcut durumlarının, 

potansiyellerinin ihtiyaç ve sorunlarının ortaya 

konulabilmesi amacıyla kooperatif analiz çalışması 

yapılacaktır. 

Ajans eliyle - 

İhtisas OSB Alanlarının Belirlenmesi Bölgede potansiyel vadeden sektörlerin geliştirilmesi, 

yatırımcı adaylarına yer gösterilmesine yardımcı olunması 

ve ilgili sektörlerde üretimde niceliğin ve niteliğin 

Ajans eliyle - 
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artırılması amaçlarına hizmet etmek üzere ihtisas OSB 

kurulması ve uygun alanların belirlenmesi 

Bölgenin Yöresel Ürün Haritasının 

Çıkarılması 

Bölgemizde yer alan yöresel ürünlerin tespit edilerek 

ekonomiye kazandırılması, yöresel ürünlere yönelik 

kooperatifçiliğin geliştirilmesi ve coğrafi işaretli ürün 

sayısının artırılması 

Ajans eliyle - 

Kırsal Yaşam Projesi Hazırlık Çalışmaları Güdümlü Proje olarak hayata geçirilmesi planlanan 

projenin fizibilite raporunun hazırlanması 

Parçacıl hizmet alımı Ekonomik analiz, teknik analiz ve 

mali analiz konularında hizmet alımı 

gerçekleştirilecektir. 

Jeotermal Sera Fizibilitesi Gerçekleştirilmesi Sektörün cazibesinin artırılması ve yatırımcı bulunmasının 

kolaylaştırılmasını sağlamak adına güncel mevzuat ve 

ekonomik durumu yansıtacak şekilde bir fizibilite raporu 

gerçekleştirilecektir. 

Ajans eliyle - 

Bölge Planı Çalışmaları Mekânsal gelişme şeması, vizyon, gelişme ekseni, öncelik 

ve tedbirler bölümlerinin güncellenmesi 

gerçekleştirilecektir. 

Parçacıl hizmet alımı Mekânsal haritaların oluşturulması 

ve saha çalışması konularında 

hizmet alımı gerçekleştirilecektir. 

Güney Marmara Biyokütle Atlasının 

Hazırlanması 

Ajansımız Bölgenin ilçe düzeyinde ve mekânsal düzeyde 

biyokütle varlığını ortaya koyan bir atlas hazırlayacaktır. 

Bu çalışma ile biyokütleden elektrik üretiminin artırılması 

için biyokütle kaynaklı elektrik üretim tesislerini kurmak 

isteyen yatırımcıların yönlendirilmesi çalışmaları 

yapılacaktır. 

Ajans eliyle - 

Enerji Kooperatifi Yol Haritası Dokümanı Bölgemizde enerji kooperatifi kurulmasına yönelik yol 

haritası dokümanının oluşturulması ve kurulması 

planlanmaktadır. 

Ajans eliyle - 
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1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-

Çanakkale-Savaştepe Otoyolunun Etki 

Analizi 

Bölgede yürütülen en önemli projelerden biri olan ve 

1915 Çanakkale Köprüsü‟nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-

Çanakkale-Savaştepe Otoyolu, sosyo-ekonomik yapıyı ve 

pek çok sektörü etkileyecektir. Bu etkilerin analiz 

edilmesi ve detaylı irdelenmesi önem arz etmektedir. Bu 

sebeple bir etki analizi raporu hazırlanacaktır. 

Ajans eliyle - 

Akıllı Kentleşme Çalışmaları Bölgede akıllı kent dönüşümü için yapılması gereken 

eylemler üzerine bir rapor hazırlanacak ve ilgili 

paydaşlarla ortak çalışmalar yürütülecektir. 

Ajans eliyle - 
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Ek-3 2020 Yılı Kaynak Verimliliği Teması Kapsamında Yapılacak Faaliyetler Tablosu 

Faaliyetin Adı Faaliyet Açıklaması Tahmini Bütçe (TL) Faaliyet Takvimi 

Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarının 

Yaygınlaştırılması 

Bölgede yer alan OSB‟lerin enerji, su, hammadde, 

malzeme, atık yönetimi gibi kaynak ve çevre ile ilgili 

konularda işbirliğine giderek endüstriyel simbiyozun 

işletmeler arasında uygulanmasına yönelik stratejilerden 

biri olan eko-endüstriyel parklara dönüştürülmesine katkı 

sağlamak amacıyla çalışmalar yürütülecektir. Bu 

kapsamda, OSB‟lerde yer alan işletmeler arasında kaynak 

değişimi/ortak kullanımına gidilebilmesini teminen 

mevcut olanaklar belirlenerek envanter oluşturulacaktır. 

Endüstriyel simbiyoza yönelik envanterin ortaya 

çıkmasını takiben bölgedeki firmaların endüstriyel 

simbiyoz olanakları çerçevesinde eşleşmesi 

gerçekleştirilecektir. 

0 2020/1 – 2020/6 

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Makine 

Ekipman Üretim Ekosisteminin Geliştirilmesi 

Bölgede faaliyet gösteren sanayi firmaları, yenilenebilir 

enerji sektöründeki firmaların makine ekipman ihtiyacını 

karşılayabilme potansiyeline sahiptir. Bu firmaların 

yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman üretme 

kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji 

sektörüne yönelik yatırımcı çekilmesi hedeflenmektedir. 

Çalışma kapsamında mevcut firma envanteri çıkarılacak, 

firmalar ile çalışma grupları oluşturularak bir araya 

gelinecek ve üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar yapılacaktır. 

20.000 2020/6 – 2020/12 

Yönetimde Kurumsallaşma Seminerleri Ajansımız aracılığıyla yıl boyunca aşağıdaki konularda 

seminerler düzenlenecektir. 

50.000 2020/3 – 2022/12 
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Süreç verimliliği seminerleri: İşletmelerde 

organizasyon yapısında ve planlamada esnekliğin 

artırılması, zaman yönetimi, kalite, etkinlik, sürekli 

iyileştirme gibi konularda kapasitenin geliştirilmesi ve 

mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması yolu ile 

verimliliğin artırılmasına katkı sağlayacak süreç verimliliği 

seminerleri düzenlenecektir. 

Yalın üretim teknikleri seminerleri: Üretim 

süreçlerini sadeleştirerek üretilen ürünleri 

mükemmelleştirmeyi ve israfı azaltmayı amaçlayan yalın 

üretim tekniklerinin bölgemizde yaygınlaştırılmasına katkı 

sağlamak amacıyla yalın üretim teknikleri seminerleri 

düzenlenecektir. 

Temiz üretim teknolojileri seminerleri: TÜBİTAK 

MAM Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü ile işbirliği içinde 

su ve atık su yönetimi, hava kalitesi yönetimi, atık 

yönetimi, temiz üretim gibi konularda kapasite 

geliştirmek ve bu alanda proje geliştirilmesini sağlamak 

amacıyla seminerler düzenlenecektir. 

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve 

Dönüşüm Mentorluğu Programı 

Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu göz önünde 

bulundurularak metal sanayi, kimya, doğal taş, tarıma 

dayalı sanayi, orman endüstrisi ve mobilya sektörlerinde 

yer alan firmalara yönelik İmalat Sanayiinde 

Kurumsallaşma ve Dönüşüm Mentorluğu Programı 

tasarlanacaktır. Program kapsamında kaynak 

kullanımında optimizasyon, enerji verimliliği, yalın üretim 

teknikleri, yeşil teknoloji kullanımı, yenilenebilir 

kaynakların kullanımı, atıkların yönetimi, atıkların 

değerlendirilmesi ve geri dönüşüm gibi konularda da 

mentorluk verilecektir. 

1.000.000 2020/1 – 2022/12 
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Sürdürülebilir Turizm Seminerleri Turizmde sürdürülebilir turizm altyapısının geliştirilmesi 

için Travelife ve EU Eco Label gibi Avrupa kaynaklı 

etiketlendirme sistemleri bulunmaktadır. Bölgedeki 

oteller tarafından bu sertifikasyonların alınması ve 

turizmde kaynak verimliliğinin sağlanması amacıyla 

sürdürülebilir turizm seminerleri düzenlenecektir. 

Seminerlere Türkiye genelinde bu sertifikasyonlara sahip 

olan otellerden birkaçı da davet edilecektir. 

12.000 2020/3 – 2020/11 

Güney Marmara Biyokütle Atlasının 

Hazırlanması 

Enerji Bakanlığı tarafından geçmiş dönemde ulusal ölçekli 

Biyokütle Enerjisi Potansiyel Atlası (BEPA) hazırlanmıştır. 

BEPA çalışması illerin biyokütle enerjisi sektöründeki 

genel potansiyelini ortaya koymaktadır. Ajansımız da 

Bölgenin ilçe düzeyinde ve mekânsal düzeyde biyokütle 

varlığını ortaya koyan bir atlas hazırlayacaktır. Bu çalışma 

ile biyokütleden elektrik üretiminin artırılması için 

biyokütle kaynaklı elektrik üretim tesislerini kurmak 

isteyen yatırımcıların yönlendirilmesi çalışmaları 

yapılacaktır. İlçe düzeyinde ve mekânsal düzeyde yapılmış 

başka bir çalışma olmadığı için diğer tüm bölgeler için 

örnek bir çalışma niteliğinde olacağı düşünülmektedir. 

0 2020/1 – 2020/6 

Enerji Kooperatifi Yol Haritası Dokümanı Yenilenebilir enerji sektöründe ekosistemin 

geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla Bölgemizde 

enerji kooperatiflerinin sayısının artırılması 

önemsenmektedir. Bu kapsamda Bölgemizde enerji 

kooperatifleri kurulmasına yönelik yol haritası dokümanı 

oluşturulacak ve paydaşlara bilgilendirmeler yapılacaktır. 

Ajansımızca hazırlanacak olan Biyokütle Atlasından da 

faydalanarak biyokütle potansiyelinin olduğu bölgelerde 

enerji kooperatifleri kurulması ve bu kooperatifler eliyle 

biyokütle enerjisi yatırımları yapılması ve kaynak 

0 2020/7 – 2020/12 
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verimliliğine katkı sağlanması teşvik edilecektir. 

Bölgede Deniz Üstü RES Kurulması 

Çalışmaları 

İki denize de kıyısı olan ve yüksek rüzgar potansiyeline 

sahip Bölgenin karasularında tesis kurulabilecek alanların 

belirlenmesine yönelik çalışmalar sürdürülecektir. 

Bölgeye bu sektöre yönelik yatırımcıların çekilebilmesini 

temin etme amacıyla sektördeki firmaların makine 

ekipman ihtiyacını karşılayabilme potansiyeli olup 

halihazırda bu konuda çalışma yürütmekte olan sanayi 

firmalarının envanterinin belirlenmesi ve sektörle ilgili 

bilgilendirmelerin sağlanması faaliyetleri yürütülecektir. 

Deniz üstü rüzgâr santrallerinin kurulması için gerekli 

liman ve lojistik düzenlemelerin gerçekleştirilmesine 

yönelik işbirliği yapılacak olup, yine bu alanla ilişkili 

personel yetiştirme imkânlarının geliştirilmesi 

sağlanacaktır. 

20.000 2020/1 – 2020/12 

Akıllı Kentleşme Çalışmaları Balıkesir ve Çanakkale illerinin akıllı şehir konseptiyle 

dijital dönüşümünün sağlanması amacıyla bölgede yer 

alan yerel belediyeler ve bazı işletmeler çalışmalar 

yapmaya başlamıştır. Bu kapsamda “Aklım Fikrim 

Çanakkale” yürütülen projelerden biridir. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından hazırlanan “2019-2022 

Akıllı Kentler Stratejisi ve Eylem Planı”na da Ajansımızca 

katkı sunulmuştur. 2020 yılında ise Bölgede akıllı kent 

dönüşümü için yapılması gereken eylemler üzerine bir 

rapor hazırlanacak ve ilgili paydaşlarla ortak çalışmalar 

yürütülecektir. 

0 2020/7 – 2020/12 

 


