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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 verilmiş ve uygulamasına
geçilmiştir. 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 konulmuştur.
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
gerçekleştirilecek; 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.
2021 Yılı Çalışma Programı, Güney Marmara Kalkınma Ajansının belirlenen SOP’lar çerçevesinde
yürüteceği faaliyetlerini, faaliyet takvimlerini ve bu faaliyetlere yönelik tahmini maliyetleri içermektedir. 2020
yılında belirlenen SOP’lar kapsamında başlatılan faaliyetlerin bir kısmı 2021 yılında da devam edecek olup; 2021
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 2021 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 31.12.2020 tarihi itibariyle 1 genel sekreter, 25 uzman, 7 destek personeli ve 16
sürekli işçi personel devam etmektedir. Ajansın organizasyon yapısı aşağıda gösterilmiştir.

Şekil 1 - GMKA Organizasyon Şeması

Kalkınma
Kurulu*

Yönetim Kurulu

Genel
Sekreterlik

Hukuk Müşaviri

İç Denetçi

Kurumsal
Yönetim Birimi

Muhasebe ve
Finansman

Satın Alma ve
Arşiv

İnsan Kaynakları
ve İdari İşler

Sonuç Odaklı
Program
Birimleri

Bilgi İşlem

Kurumsal
İletişim

İmalat
Sanayiinde
Kurumsallaşma
ve Dönüşüm

Turizm
Destinasyon
Yönetimi

Yatırım Destek
Ofisleri

Kırsal
Ekonominin
Geliştirilmesi

Balıkesir Yatırım
Destek Ofisi

Çanakkale
Yatırım Destek
ofisi

* 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. 2020 Yılı Faaliyetleri Özeti
1.1.1. İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP
Faaliyetleri Özeti
2020 yılında İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP Faaliyetleri tüm dünyayı etkisi altında
bırakan pandemi nedeniyle sekteye uğramasına rağmen mümkün olan en etkili biçimde sürdürülmeye devam
ettirilmiştir. Covid-19 Salgınının Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin araştırılması çalışması başta olmak üzere
yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman üretim ekosisteminin geliştirilmesi gibi analiz ve araştırma
çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Bölgemizde kurulu üniversiteler bünyesinde faaliyet gösteren teknoloji geliştirme
bölgeleri ile işbirliği çalışmaları yürütülmüş, kamu-sanayi-üniversite arasında kurulması oldukça önem arz eden
bağlantılarda üzerine düşen vazifeleri yerine getirmiştir. Bölgemizde savunma sanayisine yönelik üretim
yapabilecek olan firmaların araştırılması ve EYDEP programı kapsamında bu firmaların değerlendirilmesine yönelik
faaliyetlerde de bulunulmuş; pandemi döneminde oldukça önemli olduğu bir kez daha farkına varılan e-ticaret ile
ilgili çalışmalar da yürütmüştür. 2019 yılı itibariyle çağrısı gerçekleştirilen Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi MDP ve
İşletmelerde Stratejik Yapılanma MDP kapsamında destek almaya hak kazanan yararlanıcıların projelerine yönelik
izleme ve değerlendirme çalışmaları da devam ettirilmektedir. 2019 yılının teması olan mesleki eğitimle ilgili olarak
hazırlanan ve uygulamasına geçilen bir adet mesleki ve teknik eğitim ile ilgili güdümlü proje de başarılı ile
sonuçlandırılmıştır.

1.1.2. Turizmde Destinasyon Yönetimi SOP Faaliyetleri Özeti
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. Söz konusu envanter
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çalışması kapsamında Bölgenin turizm potansiyelinin canlandırılmasına yönelik faaliyetler tespit edilmiş olup buna
yönelik stratejiler belirlenmiştir. Ancak Mart 2020’de ortaya çıkan pandemi nedeniyle planlanan takvim takip
edilememiş olup söz konusu faaliyetler daha geniş bir sürece yayılmıştır. Ancak yeni normalleşme süreciyle
beraber faaliyetler tekrar etkin bir şekilde yürütülmeye başlanmıştır.
2018 yılı Fizibilite Desteği kapsamında Burhaniye Ticaret Odası’na sağlanan destekle “Burhaniye-Gömeç
Dalış Turizmi Fizibilite Çalışması Raporu” hazırlanmıştır. 2020 yılında fizibilite raporunun ışığında bir sualtı galerisi
oluşturulması planı doğrultusunda çalışmalar başlatılmıştır. Proje için gerekli olan izin ve ruhsat işlemleri fizibilite
aşamasında alınmıştır. Çalışma paydaşlar arası işbirliğinin güzel bir örneğini sunmaktadır. Projenin yürütülmesi için
Gömeç ve Burhaniye Belediyeler, Burhaniye Ticaret Odası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, GMKA, Bandırma
Onyedi Üniversitesi arasında protokol imzalanmıştır.
Bölgenin sualtı potansiyelinin ortaya konularak bu alana yönelik olarak da ziyaretçi sağlamak amacıyla
geniş bir alanda, farklı profesyonellikteki dalışçılara hitap edecek şekilde farklı derinlikteki güzellikleri
fotoğraflamak amacıyla su altı görüntüleme yarışması ile ilgili sivil toplum kuruluşları ve belediyeler ile işbirliği
halinde görüntüleme çalışmalarının yaptırılması hedeflenmiştir. Konuyla ilgili olarak Balıkesir Büyükşehir Belediyesi
ve Türkiye sualtı federasyonu ile toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Balıkesir ve Çanakkale marka şehir çalışmaları kapsamında faaliyetler yürütülmüştür. Bu kapsamda,
Balıkesir görsel kimliği tasarlanmıştır. Balıkesir için hâlihazırda mevcut olan algı araştırması, analiz verileri ile
Balıkesir’in stratejik marka konumlandırmasının ve Balıkesir kent markası ışığında görsel kimlik unsurlarının
tasarlanması tamamlanmıştır. Sosyal medya hesaplarının oluşturulması ve sosyal medya hesaplarının 9 ay
boyunca yönetilmesi faaliyetleri gerçekleştirilmiştir. Bölgenin doğal, kültürel ve turistik değerlerinin tanıtılması
amacıyla dijital içerik üreticileri organizasyonu düzenlenmiş olup sosyal medyada takipçi sayısı ve bilinirliği yüksek
olan içerik üreticileri bölgeye getirilerek tanıtım turları düzenlenmiştir.
Çanakkale ayağında ise, derinlemesine görüşmeler (65 kişi), odak grup toplantıları (3 adet), Çanakkale
dışı paydaş görüşmeleri (10 kişi), tur operatörleri ile odak grup toplantıları (8 kişi), tarihçi ve yazarlarla görüşmeler
(4 kişi), potansiyel yabancı turist anketleri (1000 adet), potansiyel yerli grup anket çalışmaları (1000 adet)
sonucunda oluşturulan Çanakkale görsel kimliğine ilişkin çalışmalar katılımcılar ile paylaşılmıştır. Bu kapsamda;
logo tasarımı, logo animasyonu, Türkçe ve İngilizce slogan, farklı hedef kitleler için farklı kilit mesajlar, orijinal
Çanakkale yazı tipinin font tasarımı, ses logosu ile kurumsal kimlik uygulamalarının (antetli kağıt, kartvizit, zarf,
dosya vb. doküman şablonları ile rozet, broş, kol düğmesi uygulamalarının tasarımı) farklı versiyonları katılımcılara
aktarılmıştır. Bununla birlikte, firma tarafından çekilen fotoğrafların gösterimi yapılmış olup tanıtım afişlerinin
tasarımları görüşe sunulmuştur. Son olarak hazırlanan 60 saniyelik marka hikâyesi filmi gösterime eklenmiştir.

1.1.3. Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP Faaliyetleri Özeti
Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP Faaliyetleri tüm dünyayı etkisi altında bırakan pandemi nedeniyle
sekteye uğramasına rağmen mümkün olan en etkili biçimde sürdürülmeye devam ettirilmiştir. Covid-19 Salgınının
Ekonomik ve Sosyal Etkilerinin araştırılması çalışması başta olmak üzere bölgede yer alan kooperatiflerin mevcut
durumları, ihtisas OSB’ler ile ilgili olarak alan belirleme ve potansiyel tespiti, yöresel ürün haritasının çıkarılması
gibi araştırma ve analiz çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Ortak üretim modellerinin oluşturulması ve lisanslı depo
kurulum süreçleri ile ilgili olarak bölgesel paydaşlarla işbirliği içerisinde bulunulmuştur. Coğrafi işaretli yöresel
ürünlerimizin AB nezdinde tescili için kapasite geliştirme çalışmalarına girişilmiş olup, bu ürünlerin tanıtımı ve
pazarlanmasına yönelik adımlar da atılmıştır. Ayrıca kırsala turizmin gökyüzü gözlem etkinlikleri ile
desteklenmesine yönelik faaliyetlere de başlanmıştır. Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı aracılığıyla
bölgemizden iki projenin desteklenmesi gerçekleştirilmiş ve 2018 yılı itibariyle çağrısı gerçekleştirilen Turizmde
Altyapının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı MDP kapsamında destek almaya hak kazanan yararlanıcıların
projelerine yönelik izleme ve değerlendirme çalışmaları da devam ettirilmektedir.
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1.1.4. Kurumsal Gelişim Faaliyetleri Özeti
Tüm dünyayı etkisi altında bırakan pandemi nedeniyle kurumsal gelişim faaliyetleri de etkilenmiştir. 2020
yılının neredeyse dörtte biri bu nedenle uzaktan çalışma ile devam ettirilmiştir. Bu nedenler bu süreç içerisinde
kurumsal gelişim amacıyla gerçekleştirilecek olan toplu faaliyetler iptal edilmiştir. Bunları başında hizmet içi
eğitimler ve toplantılar gelmektedir. 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.
2020 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
Tüm dünyayı etkisi altında bırakan pandemi nedeniyle yerel kalkınma faaliyetleri de etkilenmiştir. 2020
yılının neredeyse dörtte biri bu nedenle uzaktan çalışma ile devam ettirilmiştir. Bu nedenler bu süreç içerisinde
yerel kalkınma odaklı faaliyetlerin planlamasında sarkmalar meydana gelmiştir. Fakat yine de mevcut mali destek
programı faaliyetlerine mümkün olduğu ölçüde devam ettirilmiş, akıllı şehirleşme çalışmaları kapsamında Bursa’da
gerçekleştirilecek olan Akıllı Şehirleşme Paneli ile ilgili çalışmalar yürütülmüştür. Çanakkale özelinde Türk –Yunan
iş forumu, Türk – Alman İş görüşmeleri gerçekleştirilmiş ve bu çalışmalara da mümkün olduğunca katkı
sunulmuştur. Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme Merkezi güdümlü projesinin hayata geçirilmesi için gerekli adımlar
atılmış ve 2021 yılının ilk yarısında uygulamaya geçilmesi planlanmaktadır. Kalkınma Ajansları Covid -19 İle
Mücadele ve Dayanıklılık Programı ile bölgemiz için 5 milyon TL’lik bir program ilan edilmiş, fakat sunulan
projelerin değerlendirmeleri geçememesi yüzünden bu kaynak kullandırılamamıştır. Son olarak 2020 yılının Mesleki
Eğitim teması kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler ile de gerekli kamuoyunun oluşturulması adına çalışmalar
yapılmıştır.
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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;
1.

Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması,

2.

Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması,

3.

Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi,

4.

İnsan kaynağı niteliğinin artırılmasıdır.

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 sanayi 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
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özellikle katma değeri yüksek olan sektörlere ağırlık verilmesi ve rekabetçilik düzeyinin artırılmasına SOP
kapsamında odaklanılmıştır.

2.1.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri
Çıktı Göstergeleri
2021
Gösterge Adı

Birim

Yılı
Hedefi

SOP

kapsamında

hazırlanan

araştırma,

analiz sayısı
Mentorluk/danışmanlık hizmeti alan firma
sayısı
İhtiyaç analizi yapılan firma sayısı

Sektörle

entegre

çalışmaya

başlayan

mesleki eğitim atölyesi sayısı

Dış

ticaret

istihbarat

SOP
Hedefi

Doğrulama

(3

Kaynağı

yıllık)

Adet

2

5

Adet

0

10

Adet

0

10

Ajans raporları
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu

İlgili
Olduğu
Özel Amaç

1,2,3,4

1,4

1

İl Milli Eğitim
Adet

5

15

Müdürlükleri

4

verileri
merkezinden

faydalanan firma sayısı

Ticaret Odaları
Adet

5

20

verileri, Ajans

1

faaliyet raporu
Ajans faaliyet

Düzenlenen proje pazarı etkinliği sayısı

Adet

1

1

raporu, Ajans

3

internet sitesi
Gerçekleştirilen kapasite geliştirme faaliyeti
sayısı
Savunma

Ajans faaliyet
Adet

8

20

raporu, Ajans

1,2,4

internet sitesi
Sanayi

Sanayileşme

Portalına

kayıt olan firma sayısı

Adet

5

30

Portal verileri

3

E-Ticaret
Atölyesi
Yetiştirilen e-ticaret yöneticisi sayısı

Adet

120

240

eğitimleri

1,4

katılımcı
listeleri
Yenilenebilir

enerji

sektörüne

yönelik

kurulan eğitim merkezi sayısı

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik eğitim
verilen öğrenci sayısı

Re-You
Adet

0

2

Program

2,4

verileri
Re-You
Adet

0

480

Program

2,4

verileri
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Yürütülen mali destek programı sayısı

Adet

2

4

Başlatılan güdümlü proje sayısı

Adet

1

1

Ajans faaliyet

1,2,3,4

raporu
Ajans faaliyet

3,4

raporu

Sonuç Göstergeleri

Birim

2021
Yılı
Hedefi

SOP
Hedefi
(3
yıllık)

Doğrulama
Kaynağı

İlgili
Olduğu
Özel
Amaç

Endüstriyel simbiyoz konusunda eşleştirilen
firma sayısı

Adet

2

6

OSB’ler, Ajans
verileri

2,3,4

Aile anayasasını benimseyen firma sayısı

Adet

5

10

Ticaret Odaları
verileri

1

Üretim verimliliği tekniklerini uygulayan
firma sayısı

Adet

0

5

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

30

Ticaret Odaları
verileri

1,3

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve
Destekleme Programından (EYDEP)
faydalanan firma sayısı

Adet

1

3

EYDEP verileri

3

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik
ekipman üretimi yapmaya başlayan firma
sayısı

Adet

0

2

Ajans faaliyet
raporu

2,3

Gösterge Adı

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: 2020 yılında Bölge OSB’lerinde yer alan işletmeler arasında endüstriyel
simbiyoz potansiyelinin ortaya konulması amacıyla atık envanteri oluşturulmuştur. Bu kapsamda, OSB’lerde yer
alan işletmeler arasında kaynak değişimi/ortak kullanıma gidilebilmesine yönelik eşleştirme faaliyetleri
gerçekleştirilecektir. Bölgede endüstriyel simbiyoz ağı kurulması ve işletmeler arası sinerjinin hayata geçirilmesi
hedeflenmektedir. Bu konuda yapılacak işbirlikleri kapsamında çevresel ve ekonomik kazanımları ortaya koymak
amacıyla 2021 ve 2022 yıllarında fizibilite raporları hazırlanması da hedeflenmektedir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgedeki OSB’lerde bulunan işletmeler, OSB Müdürlükleri
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca faaliyet yürütülecektir.

2.1.4.1.2. Mermer ve Doğal Taş Sektörü İle Orman Endüstrisi ve Mobilya
Sektörü Değer Zinciri Analizleri
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması
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Faaliyetin amacı/kapsamı: Mermer ve doğaltaş 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 bölgede yaygın olan mermer ve doğal taş sektörünün
rekabetçiliğinin artırılmasına katkı sağlanacaktır. Bununla birlikte 2020 yılında hazırlıklarına başlanan ancak
tamamlanamayan orman endüstrisi ve mobilya sektörü değer zinciri analizi de yine 2021 yılında yapılacaktır
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgede faaliyet gösteren firmalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 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. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten firmalar ile sektöre malzeme/ekipman üreten
ve üretme potansiyeli olan firmaların tespiti için oluşturulan 2020 yılı envanter listesi baz alınarak bir çalışma
raporu hazırlanacaktır. Bu bağlamda oluşturulacak çalışma raporu aynı zamanda Re-You Operasyonu ile birlikte
gerçekleştirilecek ihtiyaç analizi ve fizibilite raporuna bir girdi sağlayacaktır. Operasyon kapsamında tamamlanan
raporlardan sonra çalışma raporu güncellenecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgede faaliyet gösteren firmalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2022 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.2021 yılında, kurulan
mesleki eğitim atölyelerinin faal olma dereceleri ve sektörle mevcut işbirlikleri incelenecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Milli Eğitim Müdürlükleri/Okullar, Fakülteler, MYO’lar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı 2. çeyrek sonuna kadar faaliyetin tamamlanması
planlanmaktadır.
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2.1.4.2.2. 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 başlayan dış ticaret istihbaratı çalışmaları, 2020 yılında
yürütülmeye başlanan mali destek programları ile devam etmiştir. İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek
Programı kapsamında Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve Balıkesir Sanayi Odası ile imzalanan dış ticaret destek
merkezleri kurulmasına yönelik iki adet proje imzalanmış ve böylelikle hem Balıkesir hem Çanakkale’ye dış ticaret
konusunda hizmet verecek iki adet destek merkezinin kurulması çalışmalarına başlanmıştır. 2021 yılı içerisinde
anılan projelerin takibi gerçekleştirilecek ve aynı zamanda projelerin ve merkezlerin tanıtımının etkin yapılması
sağlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve Bölgede
faaliyet gösteren firmalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.1.4.2.3. Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri İle İşbirliği
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Ar-Ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: 2020 yılında invest-in siteleri güncellenerek TR22 Bölgesi TTO ve TGB’leri
için bir alan oluşturulmuştur. Ayrıca katılım sağlanan organizasyonlarda ve diğer Ajans faaliyetlerinde tanıtımları
gerçekleştirilmiştir. Belirli firmalar ile birebir görüşmeler gerçekleştirilmiş ve TGB yetkilileri ile bağlantıları
kurulmuştur. Bu sayede TGB bünyesine eklenen firma sayısı 3 yıllık hedefe ulaşmıştır. Bu bağlamda 2021 yılında
2020 yılı için belirlenen hedefin 2 katı olan asgari 10 adet firmanın TGB bünyesine dahil edilmesi için çalışmalar
devam edecektir. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nin TGB için Ajans desteğiyle hazırlatacağı fizibilite raporu
Mart 2021 itibariyle tamamlanacaktır. Bu bağlamda TGB kurulumunun yine aynı yıl içerisinde tamamlanması
öngörülmektedir. Bunların yanında henüz bünyelerinde TTO bulunmayan Balıkesir Teknokent ve Çanakkale
Teknopark’ın 2021 yılı sonuna kadar bu yapıları bünyelerinde oluşturmaları planlanmaktadır. Ajans, Ar-Ge
Merkezleri, TTO’lar ve TGB’lerin ortak hareket etmeleri için tanıtım amaçlı belirlenen organizasyonlara katılımlarına
destek olacak ve onlarla birlikte hareket edecektir. Bu bağlamda belirli periyotlarla 2021 yılı içerisinde toplantılar
gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bandırma On Yedi Eylül Üniversitesi, Bandırma Teknoloji Transfer
Ofisi, Balıkesir Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca faaliyet yürütülecektir.

2.1.4.2.4. 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 sanayi kuruluşlarının sektördeki konumlarını
görmeleri ve başarılı olan kuruluşların ödüllendirilmesi 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
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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: 2021 ve 2022 yıllarının ikinci altı aylık dönemi içerisinde
organizasyon gerçekleştirilecektir.

2.1.4.2.5. 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.
Etkinliğin, Ajansımız tarafından Trakya Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenmesi planlanmaktadır. 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: 2021 yılının son çeyreğinde faaliyet gerçekleştirilecektir.

2.1.4.3. Kapasite Geliştirme
2.1.4.3.1. 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: 2020 yılında Bölgemizde savunma sanayiinde tedarikçi olma potansiyeli
bulunan ve mevcut durumda sektöre hizmet veren firmalar için bir envanter çalışması yapılmıştır. Bölgede
Savunma Sanayii Başkanlığı’nın (SSB) Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)
hakkında bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmiş, potansiyeli olan ve talep eden KOBİ’lerin Savunma Sanayi
Sanayileşme Portalına kayıt olması için yönlendirmeler yapılmıştır. Bölgemizde EYDEP Programından faydalanan
firma sayısının artırılması amacıyla, 2021 yılı içerisinde SSB EYDEP Yöneticilerinin katılımıyla bir bilgilendirme
toplantısı planlanmaktadır. 2020 Yılı sonu itibariyle portala üye olan firma sayısı, 2021 yılı sonu itibariyle SSB
Sanayileşme Dairesi Başkanlığı’ndan talep edilecek veriler ile kıyaslanacaktır. 2021 yılı içerisinde başlangıç olarak
asgari 1 (bir) firmanın EYDEP Programından yararlanması öngörülmektedir. Ayrıca yapılan envanter çalışmalarının
üzerine Savunma Sanayii’nde TR22 Bölgesinin Potansiyeli ve bu alandaki Ar-Ge ve İnovasyon stratejisini konu alan
bir çalışma raporu oluşturulacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Savunma Sanayii Başkanlığı, Balıkesir Sanayi Odası, Çanakkale
Ticaret ve Sanayi Odası
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir.
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2.1.4.3.2. 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 ETicaret Atölyesi 2021 yılında 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 online eğitimler şeklinde uygulanacaktır..
Halihazırda çeşitli e-ticaret platformlarına üye olan ve satış yapan firmaların bu platformların temsilcileri ile bir
araya getirildiği organizasyonlar da düzenlenerek e-ticaret süreçlerinde yaşadıkları sorunların çözümüne katkı
sağlanmaya çalışılacaktır. Etkinliklerin duyurusu Bölgedeki Meslek Odaları ile işbirliği içinde gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Meslek Odaları
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca eğitimler gerçekleştirilecektir.

2.1.4.3.3. Bölgede Model Fabrika Kurulması Çalışmaları
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
çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Ajansımız tarafından desteklenen BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi
Güdümlü Projesi kapsamında Balıkesir OSB bünyesinde kurulan merkezin, model fabrika benzeri bir yapıya
dönüştürülmesi adına 2021 yılında çalışmalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Sanayi ve Ticaret Odaları, Balıkesir Organize Sanayi Bölgesi, Balıkesir
Üniversitesi
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir.

2.1.4.3.4. Kapasite Geliştirme Webinarları
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması, Firmaların üretim
kabiliyetlerinin geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin geliştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız kaynak verimliliği teması kapsamında aşağıdaki konularda
seminerler düzenleyecektir. Seminerler Covid-19 pandemisi sebebiyle webinar (online seminer) olarak
gerçekleştirilecektir. Bölgede yer alan Meslek Odaları ile işbirliği içinde etkinliklerin duyurusu yapılacaktır.


Aile anayasası webinarı: 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 webinarı düzenlenecektir.



Enerji verimliliği webinarı: Ekonomi ve kalkınma gündemindeki yerini korumaya devam eden enerji
verimliliği için açıklanan yeni ekonomi reform paketinde, konuya ilişkin desteklerinin genişletilmesi
yönünde yeni bir sayfa açılmıştır. Bölge firmalarının olabilecek fırsatlardan en etkin şekilde
faydalanmasına katkı sağlamak amacıyla enerji verimliliği webinarı düzenlenecektir.



Yalın

üretim

teknikleri

mükemmelleştirmeyi

ve

israfı

webinarı:
azaltmayı

Üretim

süreçlerini

amaçlayan

yalın

sadeleştirerek
üretim

üretilen

tekniklerinin

ürünleri

Bölgemizde

yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak amacıyla yalın üretim teknikleri webinarı düzenlenecektir.
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Temiz üretim teknolojileri webinarı: 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 webinar düzenlenecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Meslek Odalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar belirli aralıklarla webinarlar düzenlenecektir.

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 yıl içerisinde düzenlenecek olan Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi &
Sergilerine katılım sağlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ar-Ge merkezi olan ve/veya Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer
alan firmalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılının ikinci 6 ayında gerçekleştirilecektir.

2.1.4.5. Ajans Destekleri
2.1.4.5.1. 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 bugüne dek yapılan çalışmalarla ortaya konulmuştur.
Bu bağlamda Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu göz önünde bulundurularak Bölgede yer alan firmalara
yönelik İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Mentorluğu Programı tasarlanacaktır. 2021 yılı son
çeyreğinde program tasarımına başlanacak olup mentorluk ihtiyacı olan konuların belirlenmesi için anket çalışması
ve paydaşlarla odak grup toplantıları gerçekleştirilecektir. Ayrıca bu dönemde mentor havuzu oluşturulmasına
yönelik

çalışmalar

gerçekleştirilmesi

planlanmaktadır.

Program

ile

3

ana

alana

müdahale

edilmesi

amaçlanmaktadır. Aşağıdaki tabloda yer alan konulara yönelik mentorluk programı tasarlanacaktır.

Sayfa 15 / 75

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çalışma Programı

Yönetim

Altyapısının

Üretim

Altyapısının

Sürdürülebilir

Altyapının

Geliştirilmesine Yönelik

Geliştirilmesine Yönelik

Geliştirilmesi Yönelik

Profesyonel Yönetim ve Planlama

Dijitalleşme ve Modernizasyon

Verimlilik/Optimizasyon

Modelleri





Dijitalleşme



Verim Artırıcı Çalışmalar



Endüstri 4.0



Kaynak

Analizleri, Yol Haritaları



Bilgi ve Veri Güvenliği

Aile anayasası ve nesiller



Endüstriyel Tasarım

Mevcut

Durum/İhtiyaç

arası yönetim

Kurumsal Kaynak Planlama (ERP)

Üretim Planlama ve Otomasyon

Kullanımında

Optimizasyon


Enerji Verimliliği



Yalın Üretim Teknikleri

Temiz ve Çevreci Üretim



İnsan Kaynakları Yönetimi



Ürün Yaşam Döngüsü



Yeşil Teknoloji Kullanımı



Finans Yönetimi



Ürün ve Süreç Planlama



Yenilenebilir



Proje Yönetimi



Malzeme

İhtiyaç

Kaynakların

Kullanılması

Planlaması


Satış ve Satış Sonrası Hizmetler

Yalın Üretim Teknikleri

Kalite Uygulamaları



Dış Ticaret



ISO Belgelendirme



Tanıtım ve Markalaşma ve



Fikri Mülkiyet Hakları





E-ticaret

Endüstriyel Simbiyoz/Atık Yönetimi


Atıkların Yönetimi

Akreditasyon Faaliyetleri



Atıkların Değerlendirilmesi

Uluslararası



Geri dönüşüm

Ağlara

Entegrasyon

Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölgede yer alan imalat sanayii firmaları
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı son çeyreğinde program tasarımı 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 yarısında sözleşmeye bağlanan
Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi ve İşletmelerde Stratejik Yapılanma Mali Destek Programlarının uygulanmasına
devam edilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yararlanıcı kurum/kuruluşlar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca devam edecektir.

2.1.4.5.3 Finansman Desteği
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-Ge ve yenilikçiliğin
geliştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: 2022 yılında Ajansımızca Bölgede yer alan firmalara yönelik olarak
Finansman Desteği Programı uygulanması planlanmaktadır. Finansman desteği sürecinde ilerleme kaydeden
Sayfa 16 / 75

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çalışma Programı

Kalkınma Ajansları ile temasa geçilecek, Bakanlık, Ajans Yönetim Kurulu ve ilgili paydaşlarla yapılan görüşmeler
neticesinde programın öncelikleri, hedef sektörleri, bütçesi vb. düzenlenecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yararlanıcı kurum/kuruluşlar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı son çeyreğinde program tasarımı gerçekleştirilecektir.

2.1.4.5.4. Güdümlü Proje Desteği
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-Ge ve yenilikçiliğin
geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin artırılması
Faaliyetin amacı/kapsamı: 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. 2020 yılı itibariyle projenin değerlendirilmesi tamamlanmış olup, fizibilitesi Yönetim Kurulu
tarafından onaylanmıştır. Fizibilitenin Bakanlık onayının ardından 2021 yılında projenin uygulanmaya başlaması
planlanmaktadır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Proje kapsamında Çanakkale Teknopark Başvuru Sahibi kurum
statüsündedir.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca proje yürütülecektir.

2.1.4.5.5. Fizibilite Desteği
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-Ge ve yenilikçiliğin
geliştirilmesi, İnsan kaynağı niteliğinin artırılması
Faaliyetin amacı/kapsamı: 2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen projelerin
uygulanmasına 2021 yılı ilk döneminde devam edilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yararlanıcı kurum/kuruluşlar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılının ilk yarısında program sona erecektir.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılının ilk yarısında program ilan edilecektir.

2.1.4.5.6 Beyond Recovery of SMEs trough Digitalization (Digital Way) Projesi
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması
Faaliyetin amacı/kapsamı: İmalat sektöründe yer alan KOBİlerin dijital ekonomiye geçişlerinin
desteklenerek yerel kapasitenin artırılması.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, UNDP

2.1.4.7. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler
2.1.4.7.1. Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Operasyonu 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
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çalışmalarına 2021 yılında da devam edilecektir. Operasyon sonucu yenilenebilir enerji sektöründeki yatırımcıların
başlıca beklentilerinden olan nitelikli personel ihtiyacının sürdürülebilir şekilde karşılanmasına katkı sağlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Faaliyetin ortakları Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi’dir. Ajans adına faaliyetlerin yürütülmesinden Re-You operasyonu kapsamında oluşturulan Operasyon
Koordinasyon Birimi sorumludur. Söz konusu birim BYDO ve ÇYDO uzmanlarından ve Hukuk Müşavirinden
oluşmaktadır.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca operasyon çalışmaları yürütülecektir.

2.1.5. Program Süresi ve Zaman Planlaması
İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP süresi 3 yıldır.

2021 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetler
Proje/Faaliyet/Alt Program

2021 Yılı
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Endüstriyel Simbiyoz Alanında Firma
Eşleştirmeleri
Mermer ve Doğal Taş Sektörü ile Orman
Endüstrisi ve Mobilya Sektörü Değer
Zinciri Analizleri
Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Makine
Ekipman

Üretim

Ekosisteminin

Geliştirilmesi
Ajans Desteği ile Kurulan Mesleki Eğitim
Atölyelerinin Sektörle Entegrasyonu
Dış

Ticaret

İstihbaratı

Konusunda

Yapılacak Çalışmalar
Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri
İle İşbirliği
Sektörel

Performans

Değerlendirme

Organizasyonu
Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı
Bölgede

Savunma

Sanayii

Tedarikçiliğinin Geliştirilmesi
Güney Marmara E-Ticaret Atölyesi
Bölgede

Model

Fabrika

Kurulması

Çalışmaları
Kapasite Geliştirme Webinarları
Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi & Sergisi
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İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve
Dönüşüm Mentorluğu Programı
Mali Destek Programları
Finansman Desteği
Güdümlü Proje Desteği
Fizibilite Desteği
Beyond

Recovery

of

SMEs

trough

Digitalization (Digital Way) Projesi
Yenilenebilir Gençlik Enerjisi Operasyon
Programı Çalışmaları

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, KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu, 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.
Re-You Operasyonun yürütülmesinden ise Operasyon Koordinasyon Birimi sorumludur. SOP kapsamındaki
ilerlemeler Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyeleri ile de paylaşılacaktır.
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2.2. Turizmde Destinasyon
Programı (Turizm SOP)

Yönetimi

Sonuç

Odaklı

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 oluşturulmasıdır.

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 hedeflenmiştir.
Turizmde SOP Birimi, Bölgenin dezavantajlarını avantaja dönüştürebilmek için 3 yıllık Sonuç Odaklı
Program kurgusunun ilk yılını geride bırakmıştır. Ancak 2020 yılı Mart ayı itibariyle ortaya çıkan pandemi sürecinin
etkisiyle öngörülen faaliyetler revize edilmek zorunda olup Bölgedeki sektörel dalgalanmayı en aza indirgemek için
çalışmalar tekrar gözden geçirilmiştir. Pandemi sonrası Bölgenin avantajlarını ön plana çıkarabilecek yeni
çalışmalar; SOP Yönetim Planı ve Çalışma Programında yerini almış, karantina sürecinde gerçekleştirilmesi
mümkün olmayan faaliyetler ise takvimsel açıdan revize edilmiştir.
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.
İstanbul-İzmir-Ankara karayolunun bağlantı noktası olan Susurluk ilçesindeki Kepekler termal turizm
merkezine, su sıcaklığı ve debisinin elverişli olması, erişilebilirliği ve yatırıma uygun alanların varlığı sebebiyle cazip
bir turizm destinasyonudur. Aynı şekilde, Bozcaada-Çanakkale-Kazdağları turizm aksının merkezinde, tarihi Troas
Bölgesinde ve Alexandria Troas antik kentine komşu bir konumda yer alan Kestanbol termal turizm merkezinin
yüksek bir turizm potansiyeli arz ettiği değerlendirilmektedir. Termal turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve
yönetimi önceliği kapsamında söz konusu termal merkezlerin geliştirilmesi hedeflenmektedir. 2020 yılında yapılan
“Balıkesir İli Sınırları İçerisinde Bulunan Jeotermal Su Kaynaklarının Etkin Değerlendirilmesi İçin Yol Haritasının
Belirlenmesi” çalışmasında Güney Marmara Bölgesi’nin Türkiye’deki jeolojik kaynakların büyük bir bölümünün yer
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aldığı Batı Anadolu Bölgesi’nde yer aldığı ifade edilmiştir. Bu doğrultuda, çalışmalarına başlayan Turizm SOP Birimi
2020 ilk yılında Bölge potansiyelinin ortaya koyulması ve mevcut jeotermal su kaynaklarının etkin kullanılabilmesi
için araştırma çalışmalarına başlamıştır.
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.
Bu avantajın değerlendirilebilmesi için 2020 yılında Bölgenin dalış turizmi zenginliğinin tanıtımına ilişkin çalışmalara
başlanmıştır.
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.
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 2020’de marka kent ve tanıtım çalışmalarının yanı sıra kültür
rotalarının belirlenmesine ilişkin faaliyetlere başlanmıştır. Bununla birlikte, Bölgede müze sayısının artırılmasına ve
müzelerin çekicilik unsurunu artırmaya yönelik çalışmalara ilişkin faaliyetler yürütülmektedir.
Ön Risk Değerlendirmesi
Turizmde Destinasyon Yönetimi SOP’un amaçlarına ulaşması adına karşı karşıya kalabileceği risklerden
biri, 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. 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.
Ancak, küresel ölçekteki ekonomiyi tehdit eden Covid-19 pandemisi ve sonrasında tekrarlama olasılığı
turizm sektörü açısından SOP plan- programlarının hayata geçirilmesindeki en büyük engellerden biri olarak
karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, pandemi; Mart 2020’den bu yana turizm sektörünün Bölge açısından zaten kısa
olan turizm sezonunun en yüksek olduğu dönemleri ciddi anlamda olumsuz etkilemiş, ulaşım imkanlarını da
oldukça sınırladığından faaliyetlerin öngörüldüğü şekilde yapılamamasına neden olmuştur. Pandeminin aynı
ölçekte tekrarlama riski, yeni normalleşmenin getirdiği sektörel dönüşümün zaman alması ve yurt dışı ulaşım
imkanlarının eski haline ne zaman dönebileceğinin bilinmezliği gibi hususların SOP başarısını etkileyecek faktörler
olarak göz önünde bulundurmak gerekmektedir.
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2.2.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri
Çıktı Göstergeleri
2021
Gösterge adı

Birim

SOP kapsamında hazırlanan araştırma, analiz
sayısı

SOP

Yılı

Hedefi

Hedefi

(3 yıllık)

Adet

3

10

Adet

3

7

Doğrulama
Kaynağı
Ajans
raporları

İlgili
Olduğu
Özel Amaç
1,2,3

Ajans
Oluşturulan turizm rotası sayısı

faaliyet

1,2,3

raporu
Düzenlenen

kapasite

geliştirme

faaliyeti

sayısı

Ajans
Adet

6

12

faaliyet

1,2,3

raporu
Ajans
faaliyet

Turizm

potansiyelinin

tanıtımına

yönelik

düzenlenen organizasyon sayısı

Adet

8

15

raporu,
Ajans

1,2,3

internet
sitesi
Jeotermal kaynaklara yönelik olarak ortaya
konulan kaynak yönetim planı sayısı

Ajans
Adet

1

2

faaliyet

1

raporu
Ajans

Başlatılan güdümlü proje sayısı

Adet

1

1

faaliyet

1,2,3

raporu
Ajans
faaliyet
SOP özelinde kurgulanan mali destekler
kapsamında desteklenen proje sayısı

Adet

5

10

raporu,
Ajans

1,3

internet
sitesi
Ajans
faaliyet
SOP özelinde Ajans desteklemeleriyle ve
Ajans bünyesinde yapılan fizibilite sayısı

Adet

0

5

raporu,
Ajans

1,2,3

internet
sitesi
Ajans
Turizmde yatırım ortamının iyileştirilmesine
yönelik yapılan işbirliği sayısı

faaliyet
Adet

3

10

raporu,

1,2,3

Ajans
internet
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sitesi
Ajans
faaliyet
Turizm

konusunda

Ajans

tarafından

hazırlanan rapor sayısı

Adet

4

12

raporu,

1,2,3

Ajans
internet
sitesi
Ajans
faaliyet

Turizmde yatırım ortamının iyileştirilmesine
yönelik yapılan toplantı sayısı

Adet

15

30

raporu,

1,2,3

Ajans
internet
sitesi
Ajans
faaliyet

Kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında
eğitim verilen turizm işletmesi sayısı

Adet

30

60

raporu,

1,2,3

Ajans
internet
sitesi
Ajans
faaliyet

Geliştirilen turizm komitesi sayısı

Adet

1

2

raporu,

1,2,3

Ajans
internet
sitesi
Ajans
faaliyet

Termal turizm, sağlık turizmi, dalış ve su
sporları

veya

kültür

turizmi

konusunda

Adet

0

2

yapılan fizibilite sayısı

raporu,

1,2,3

Ajans
internet
sitesi

Sonuç Göstergeleri
2021
Gösterge adı

Jeotermal kaynakların yönetimine yönelik
kurulan işletme sayısı
Bölgeye çekilen termal ve sağlık turizmi
yatırımı sayısı

Birim

SOP

İlgili
Doğrulama

Olduğu

Kaynağı

Özel

Yılı

Hedefi

Hedefi

(3 yıllık)

Adet

0

1

Ajans verileri

1

Adet

1

3

Ajans verileri

1

Adet

1

3

Amaç

İl Sağlık ve İl
Kurulan sağlık-wellness merkezi sayısı

Kültür Turizm

1

Müdürlüğü
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verileri
Sağlık hizmeti almak üzere bölgeye gelen
yabancı hasta oranında artış

Hastaneler, İl
Yüzde

0

30

Sağlık

1

Müdürlükleri
İl Kültür

Kurulan su altı mermer galerisi sayısı

Adet

1

1

Turizm

2

Müdürlüğü
verileri
Türkiye Su

Kurulan su sporları ve dalış merkezi sayısı

Adet

0

2

Altı Sporları

2

Federasyonu
Çanakkale
Savaşları
Dalışa açılan batık sayısı

Adet

1

2

Gelibolu Tarihi

2

Alan
Başkanlığı
UNESCO Kültürel Miras listesine dâhil edilme
süreci başlatılan öğe sayısı

Adet

1

2

UNESCO

3

verileri
Seyahat

Seyahat

acentalarının

tur

programlarına

eklenen turizm rotası sayısı

Adet

2

5

acentaları

1,2,3

internet
siteleri
Ajans MDP

Restore edilen turistik öğe sayısı

Adet

2

4

değerlendirme

3

raporları
Turizm

rotalarında

düzenlemesi,

sokak

yapılan
güzelleştirmesi,

çevre
vb.

Ajans MDP
Adet

1

7

altyapı-üstyapı çalışması sayısı
Uluslararası ağa dahil edilen destinasyon

değerlendirme

3

raporları
Adet

1

2

sayısı

İl Kültür

3

Turizm
Müdürlüğü
verileri

Tanıtım faaliyetleri kapsamında geliştirilen

Adet

2

2

Valilik kayıtları

1,2,3

site sayısı
Kültür ve
Bölge Müzelerini ziyaret eden kişi sayısı

Yüzde

5

30

Turizm
Bakanlığı

3

verileri
İl Kültür
Açılan yeni müze sayısı

Adet

1

2

Turizm
Müdürlüğü

3

verileri
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İl Kültür
Planlanan ve yapılandırılan yürüyüş rotası
sayısı

Adet

2

Turizm

2

Müdürlüğü

3

verileri

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 bölge rehberler odası katkısıyla
seyahat acentaları ile paylaşmak üzere tatil rotalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir. Tatil
rotaları saptanırken hali hazırda turistler tarafından kullanılmakta olan ancak planlı bir şekilde bir arada
bulunmayan rotalara erişimin kolaylaştırılması hedeflenmektedir. Bununla birlikte, rotalara olan ilginin canlı
tutulması amacıyla ilgili kurum/kuruluşlarla işbirliği içinde rotalar üzerinde doğal, kültürel ve turistik değerlerin yanı
sıra, zeytin hasadı, zeytinyağı tadım eğitimi, sirke imalatı, peynir imalatı gibi deneyime dayalı faaliyetlerin yer
alması yönünde çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Bölgede zeytin rotası, peynir rotası ve Troas Kültür Rotası gibi bu kapsamda değerlendirilebilecek önemli
örnekler yer almaktadır. Söz konusu rotaların ortaya çıkarılmasına ilişkin veri kaynaklarının araştırılması ve bu
alanları tanıyan, rotanın hikayesine hakim olan kişi-kurumlarla iletişime geçilmesi ile ilgili çalışmalara 2020 yılı
itibariyle başlanmıştır. Bölgede potansiyeli olan kültür rotalarının tespitine ilişkin yazılı kaynaklara ulaşılmıştır.
Güzergahlar üzerinde de inceleme çalışmalarına başlanmıştır.
Kültür rotalarının belirlenmesinde, somut olmayan kültürel miras öğeleri de önemli bir yer tutmaktadır.
2019 yılında yapılan Turizm Envanter ve Strateji Çalışması Envanter çalışmasının somut bir hedeflerinden biri
olarak; UNESCO miras listesine gastronomi alanında yeni öğelerin eklenmesine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Ayrıca, Yağcıbedir Yörüklerinin yaşadığı dağ köylerini içine alan 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
kapsamda Yağcıbedir kültürünün araştırılarak, analiz edilmesi planlanmaktadır. Yağcıbedir halı dokumacılığını
yaşatmayı hedefleyen projeler üretilmesi amaçlanmaktadır. Tüm bu çalışmalar bütçe gerektirmeyen, iyi bir
koordinasyon ile yürütülebilecek çalışmalardır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Valilikler, Oda ve Borsalar, Belediyeler, İl Kültür ve Turizm
Müdürlükleri, Yerel Yönetimler
Faaliyetin

gerçekleşeceği

tarih:

2021

yılı

3.

çeyreğine

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: Son yıllarda gastronomiye artan ilgiyle birlikte yemek turistik ziyaretlerde
odak noktası haline gelmiştir. Balıkesir, lokanta kültürünün eşlik ettiği kırmızı eti, zeytinyağlıları ve sütlü tatlıları ile
gurmelerin odak noktalarındandır. 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 söz konusu rotaların www.balikesir.com’da yayımlaması planlanmaktadır.
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Çanakkale’ye özgü ortaya çıkarılan gastronomik öğelerin değer haritası ortaya çıkarılarak farklı rotalara
entegre

edilebilecek

unsurların

neler

olabileceği

belirlenecek,

söz

konusu

çalışmanın

sonuçları

www.canakkale.com sitesinde yayımlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Odalar
Faaliyetin

gerçekleşeceği

tarih:

2021

yılı

2.

çeyreğine

kadar

faaliyetin

tamamlanması

planlanmaktadır.

2.2.4.2. İşbirliği ve Koordinasyon
2.2.4.2.1. Sağlık ve Esenlik Turizmine Yönelik Çalışmalar
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve
yönetimi
Faaliyetin amacı/kapsamı: 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 2020 yılında yaşanan salgın sonrasında yurt dışı seyahatin de
yasaklanması sonucu faaliyet gerçekleştirilememiştir. 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. Tanıtım çalışmalarında paydaşların da bütçesel katkı sunması
istenecektir. Çanakkale’de ise sağlık turizmi alt yapısına ilişkin mevcut durumun ortaya konulması, fırsatların
belirlenmesi, yol haritasının çizilmesi için çalıştay gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Sağlık turizmi alanında hali hazırda çalışmaları bulunan Ajanslar,
Ticaret Odaları, İl Sağlık Müdürlükleri Kamu ve Özel Hastaneler, TÜRSAB,
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.2.4.2.2. Bölgede Müze Sayısının
Unsurunu Artırmaya Yönelik Çalışmalar

Artırılmasına

ve Müzelerin

Çekicilik

Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması
Faaliyetin amacı/kapsamı: Kültür turizminin en önemli öğelerinden birisi müzelerdir. Müzeler, doğru
kurgulandığında tek başına bile çekim unsuru olabilmektedir. Bu nedenle bölgede müze sayısının artırılmasına ve
var olan müzelerin ise geliştirilmesine yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bu çalışmaların mali kaynak aktarımından
ziyade işbirliği ve lobi şeklinde yürütülmesine ağırlık verilecektir. Ayvacık Kaymakamlığı tarafından yürütülen ve bir
süre önce tamamlanan -Zeytinin Tarihsel Serüveni: Gülpınar Zeytinyağı Müzesi- isimli proje kapsamında Apollon
Smintheion Kazı Başkanlığı Alanı içerisinde yer alan restore edilen eski bir zeytinyağı imalathanesinin müze
statüsüne çevrilmesi konusunda farkındalık çalışmaları yürütülecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, Yerel Yönetimler
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.2.4.2.3. Sualtı Mermer Galerisi Kurulması İle İlgili Çalışmalar
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Marmara Adası’ndan çıkarılan mermerlerin Bölgenin tarihsel ve kültürel
öğelerine uygun olarak şekillendirilmesi ile bir sualtı galerisi oluşturulması planı doğrultusunda uygun alanın
belirlenmesi, potansiyelin değerlendirilmesi ve tanıtımının yapılması için çalışmalar yapılacaktır.
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2020 yılında pandemi nedeniyle iptal olan Uluslararası Mermer Sempozyumu 2021’de Gömeç’te gerçekleştirilecek
olup sonrasında ise sempozyum eşliğinde sunulacak olan sergide yer alan mermer heykeller suya batırılacaktır.
Heykellerin suya batırılma noktası ve zamanlaması ile ilgili çalışmada 2020’de batırılan yapay resifin 1 yıllık izleme
raporu dikkate alınacaktır. Sonrası etaplar için de çok sayıda heykele ihtiyaç duyulduğundan 2021 yılında ayrıca
buna yönelik araştırmalar yapılacaktır. Söz konusu çalışmalar kapsamında Side’de benzer çalışmalar yürüten Deniz
Ticaret Odası Antalya Şubesi ile işbirliği içinde olunacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Marmara Adası Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Burhaniye Ticaret
Odası, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Üniversiteler, Burhaniye Belediyesi
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.2.4.2.4. Su Sporları Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Rüzgar sörfü (Windsurf), uçurtma sörfü (kitesurf) gibi birçok su sporu için
gerek yerli gerekse yabancı turistler açısından bir çekim merkezi olma yolunda ilerlemektedir. Bölgenin 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. 2021 yılında tamamlanacak olan projenin tanıtımı ile ilgili
çalışmalar yürütülecektir. Balıkesir için ise ilgili sektöre ilişkin yeni yatırımcılarla görüşme ve yatırıma uygun alan
bulunması hususlarında kolaylaştırıcı olunacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Spor kulüpleri, sörf okulları, işletmeler, ticaret odaları, Çanakkale
Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı, Valilikler
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.2.4.3. Kapasite Geliştirme
2.2.4.3.1. Sürdürülebilir Turizm Seminerleri
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve
yönetimi
Faaliyetin amacı/kapsamı: 2020 yılında yaşanan salgın gibi olağan dışı durumlarla başa çıkabilmek
için hem yatırım hem de işletme döneminde hayata geçirilecek uygulamalar, işletimlerin daha uzun ömürlü ve kârlı
olabilmesi için önemlidir. Turizmde sürdürülebilir turizm altyapısının geliştirilmesi için sertifikalandırma sistemleri
bulunmaktadır. Bölgedeki oteller tarafından bu sertifikasyonların alınması, hizmet kalitesinin artırılması, personel
yapısının güçlendirilmesi 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: 2021 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir.

2.2.4.4. Tanıtım ve Yatırım Destek
2.2.4.4.1. Turizm Olanaklarının Online Platformda Tanıtılması
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
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Faaliyetin amacı/kapsamı: 2020 yılında başlanan ancak pandemi nedeniyle tamamlanamayan Bölge
illeri tanıtım çalışmaları 2021 yılında da devam edecektir. Bu kapsamda Balıkesir ve Çanakkale’nin görsel kimliğinin
tasarlanması, online tanıtım sisteminin kurulması ve hayata geçirilmesi, sosyal medya hesaplarının oluşturulması
ve sosyal medya hesaplarının 9 ay boyunca yönetilmesi faaliyetleri hayata geçirilmiş olup söz konusu faaliyetlerin
tamamlanması ve içeriklerin güncellenmesi için çalışmalar yürütülecektir. Ayrıca yapılan tanıtımların düzenli,
sistemli bir şekilde devam edebilmesi ve Bölge illerinin birer turizm destinasyonu olarak aktif tanıtımına yönelik
balikesir.com.tr ve canakkale.com.tr siteleri güncel tutulması konusunda koordinasyon sağlanacak, kurumsal
kimlik çalışmaları, PR çalışmaları ve sosyal medya çalışmaları yürütülecek olup sürdürülebilirlik için yönetişim
mekanizması kurgulanarak yerelin hazır olması durumunda devreye alınacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Valilikler, Oda ve Borsalar, Belediyeler, Çanakkale İl Özel İdaresi
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca devam edilecektir.

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 düzenlenmeye devam edilecektir. Bölge paydaşları ile birlikte karar verilerek seçilen
sosyal medyada takipçi sayısı ve bilinirliği yüksek olan içerik üreticilerinin, bölgeye getirilerek yapılan tanıtım
turlarına farklı içeriklerde devam edilecektir. Nitekim Bölgemiz farklı karakterleri ve potansiyelleri içinde barındıran
bir niteliğe sahip olduğundan planlı bir şekilde yıllar bazında söz konusu nitelikleri ön plana çıkaracak ve farklı
hedef kitlelerine yönelik tanıtım programlarının düzenlenmesi önem arz etmektedir. Bu şekilde Bölgeye çekilen
turist sayısının artırılması ve sektörel pastadan alınan payın da artırılması hedeflenmektedir. Düzenlenecek
etkinliklerde yerel yönetimler, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), TÜRSAB ve Kültür ve Turizm
Bakanlığı ile işbirliğine gidilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Odalar, Valilikler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri Yerel yönetimler,
Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılında 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: 2019 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı EDEN 2019 Avrupa Seçkin
Destinasyonlar Yarışması (European Destinations of Excellence) kapsamında “sağlık ve esenlik turizmi” temasıyla
başvuru yapılan ulusal destinasyon belirleme teklif çağrısı doğrultusunda Balıkesir ili hak kazanmış olup 2020
yılında ilgili süreçler takip edilmiştir. 2020 yılında yarışma süresinde yürütülen çalışmalar sonrasında bu temada
Balıkesir birinci seçilmiştir. Covid-19 nedeniyle faaliyetleri gecikmeli başlayacak olan EDEN süreçleri yürütülecek ve
tanıtım çalışmaları yapılacaktır. Balıkesir ve Çanakkale destinasyon olarak görünürlüğünü ve bilinirliğini arttırmak,
turizm çeşitliliği ve niteliğinin fark edilmesini sağlamak için uluslararası turizm ağlarına dâhil olunması önem arz
etmektedir. Bu doğrultuda, çalışma yürütülecek olan uluslararası turizm ağları arasında UNESCO programları yer
almaktadır. UNESCO programlarına dahil olunması için şehirlerin belirlenen konseptler kapsamında ilgili paydaşlar
ile işbirliği içinde çalışmaların yürütülmesi gerekmektedir. Ajans olarak bu süreçlerin koordinasyon çalışmaları
gerçekleştirilecektir
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Odalar ve Borsalar, Belediyeler, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.2.4.4.4. Termal Su Kaynaklarının Etkin Değerlendirilmesi
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve
yönetimi
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Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir, jeotermal kaynaklara sahip bir il olarak dikkat çekmektedir.
Mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması, ilave yapılması gereken çalışmaları ortaya koyulması ve kaynakların
etkin kullanılmasına ilişkin yeni projelerin geliştirilmesine ilişkin 2020 yılında hazırlanan raporun uygulamaya
koyulması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.

2020 yılında Covid 19 nedeniyle ertelenen toplantıların gerekli

önlemler eşliğinde yıl içinde gerçekleştirilmesi hedeflenmekte olup kaynak verimliliğinin de sağlanabilmesi
açısından 2021 yılında termal kaynakların tek elden yönetilmesine ilişkin çalışmalar yapılacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Termal turizm alanında hali hazırda çalışmaları bulunan Ajanslar,
Yerel Yönetimler, Üniversiteler, Odalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.2.4.4.5. 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 aşama olarak hazırlanan
Kaplıcalı Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Merkezi’nin fizibilitesi doğrultusunda söz konusu merkezin hayata
geçirilmesi için yatırım ortamının oluşturulması çalışmalarına yerel ve ulusal ölçekte devam edilecektir. Yatırımın
optimum düzeyde yüksek gelir getirici ve bölge turizmini canlandırıcı olmasını temin edecek nitelikte gerçekleşmesi
için ilgili kurumlarla lobi ve tanıtım faaliyetleri yürütülecektir. Bu çalışmanın yanı sıra sağlık turizminde yüksek
potansiyel taşıdığı değerlendirilen ilçelerdeki yerel kurumlar, termal kent planlama çalışmalarının önemi ve
yöntemi konusunda bilgilendirilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yerel Yönetimler
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.2.4.4.6. Bölge Termal Turizm Yatırımlarının Artırılması
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve
yönetimi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Balıkesir ve Çanakkale’nin termal kaynaklarının turizmde yeterince
değerlendirilmediği, sadece belirli 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 birebir görüşmeler gerçekleştirilecektir. 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. Bu alanda Yatırım Destek Ofisleri ile birlikte
çalışmalar yürütülecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Yatırım Destek Ofisleri
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca kadar faaliyete devam edilecektir.

2.2.4.4.7. 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”
raporunun ışığında zengin sualtı potansiyelinin değerlendirilerek bölgede turizm çeşitliliğinin artırılması ve turizmin
12 aya yayılması amacıyla 2020’de başlatılan tanıtım çalışmaları kapsamında SOP planına göre fotoğraf
yarışmasının düzenlenmesi planlanmıştır. Ancak pandemi ve kamu kaynaklarının etkin değerlendirilmesi gerekliliği
göz önünde bulundurulduğunda bu faaliyette daha önceden bölgenin su altı zenginliğine dair fotoğraflar çeken
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SUFOD gibi dernek üyelerinden görüntülerin derlenmesi ve turizme katkısının artırılmasına yönelik tanıtım
faaliyetleri olarak değiştirilmesi yoluna gidilmiştir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Su Altı Fotoğrafçıları Derneği, İl Kültür ve Turizm Müdürlükleri, Yerel
Yönetimler
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması 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 uygulaması 2021 yılı içinde tamamlanacaktır. 2021
yılında daha önceden uygulanan programların sonuçlarının değerlendirilmesi, projeler ile birlikte ortaya çıkan
somut unsurların tanıtımının yapılması, Ajans tarafından sağlanan kaynağın yerel yönetimler ve başka ilgili
kurumların kaynakları ile geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapılacaktır. Örneğin Ajans desteğiyle Bigadiç’te
hayata geçirilen Bigadiç Evlerinin Gastronomik ve müze amaçlı kullanımının sağlanması, Havran’da uygulanan
sokak iyileştirilmesi çalışmasının beraberinde restore edilen Terzizade konağından slow food akımına uygun
lezzetlerin ikram edilmesi, dalışa açılacak Majestic batığının lansman ve tanıtım çalışmalarının en iyi şekilde
yapılması yapılacak faaliyetlere örnektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Destek sağlanan kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler, Ajans.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı sonuna kadar faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.2.4.5.2. Güdümlü Proje Desteği
2.2.4.5.2.1. Kentsel Tarihi Çevrede Sokak Sağlıklaştırılması ve Kent Müzesi Güdümlü Projesi
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması
Faaliyetin amacı/kapsamı: Turizmde Destinasyonların Geliştirilmesi SOP’un özel amaçlarından birisi
de kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması” dır. Mevcut durumda Balıkesir tarih turizmi destinasyonlarından
biri değildir, bu kimliğinin güçlendirilmesine hizmet edecek olan proje turistik bir değer yaratacaktır. Kurgulanan
proje kapsamında yerel yönetim tarafından düşünülen binanın tarihi dokusu, alternatif turizm için yüksek bir
potansiyel taşımaktadır. Yakın çevresinde Selçuklu ve Osmanlı dönemlerinden türbe, cami, eğitim binası ve müze
gibi yapılar mevcuttur. Yerleşim olarak da Balıkesir’in en eski merkezlerinden biridir. Müze için planlanan tema
Balıkesir’in turistik potansiyel taşıyan alanlarına uygundur. Bina konum olarak da bir turist rotası için uygun
konumdadır. Bununla birlikte binanın tek başına restore edilmesi ve müze olarak hizmet vermeye başlaması ilgili
sahanın turizme kazandırılması adına yeterli olmayacaktır. Şehrin işlek olan Anafartalar Caddesine sadece 100
metre uzakta olması bir avantaj olmakla birlikte bu mesafe boyunca devam eden Zağnos Paşa Camii ve meydan
merkezli alanın turistik bir hüviyete büründürülmesi, bir tarih-kültür sokağı oluşturulması, diğer bir deyişle müze
çevresinin de genel olarak restorasyonu da önceliklendirilmelidir. Bu fikir Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından
da paylaşılmaktadır. Büyükşehir Belediyesi ekibi tarafından teknik incelemeler gerçekleştirilmekte ve sahada
iyileştirme projeleri geliştirilmekte olup, müzenin desteklenmesinin alanın genel olarak iyileştirme çalışmalarını da
hızlandırabileceği, netice itibariyle paydaşların da katkısıyla SOP’a orta uzun vadede önemli bir hizmetin
gerçekleştirileceği değerlendirilmektedir. Bölgede yıl boyu turizm hareketliliğini sağlamak, bölgeyi turizminde bir
destinasyon haline getirmek ve turizmin gelişmesinin yanı sıra istihdamın artırılmasına katkı sağlamak adına 2021
yılında güdümlü proje desteği çalışmalarına ön hazırlık boyutunda başlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yerel Yönetimler, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı son çeyreğinde çalışmalara başlanılacaktır.
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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.

2021 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetler
2021 Yılı
Proje/Faaliyet/Alt Program
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Tatil ve Kültür Rotalarının Belirlenmesi
Gastronomi Rotalarının Belirlenmesi
Sağlık Ve Esenlik Turizmine Yönelik
Çalışmalar
Bölgede Müze Sayısının Artırılmasına ve
Müzelerin Çekicilik Unsurunu Artırmaya
Yönelik Çalışmalar
Su Altı Mermer Galerisi Kurulması İle
İlgili Çalışmalar
Su Sporları Turizminin Geliştirilmesine
Yönelik Çalışmalar
Sürdürülebilir Turizm Seminerleri
Turizm Olanaklarının Online Platformda
Tanıtılması
Dijital

İçerik

Üreticileri

ve

Seyahat

Acentalarına Yönelik Tanıtım
Destinasyonların

Uluslararası

Ağlara

Kaynaklarının

Etkin

Dahil Edilmesi
Termal

Su

Değerlendirilmesi
Termal

Kent

Bölgelerin

Vizyonu

ile

Planlanmasına

Termal
Yönelik

Çalışmalar
Bölge

Termal

Turizm

Yatırımlarının

Artırılması
Su altı görüntüleme çalışmaları
Mali Destek Programları
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Kentsel

Tarihi

Sağlıklaştırılması

Çevrede
ve

Kent

Sokak
Müzesi

Güdümlü Projesi

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, Turizm Geliştirme Ajansı, KOSGEB İl Müdürlükleri Balıkesir Üniversitesi,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, il-ilçe
belediyeleri, Balıkesir Ticaret Odası, Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası, 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.
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2.3. Kırsal Ekonominin
Programı (Kırsal SOP)

Geliştirilmesi

Sonuç

Odaklı

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;
1.

Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi,

2.

Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması,

3.

Kırsal turizmin geliştirilmesidir.

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, Burhaniye ve
Ayvalık zeytinyağları, Ezine peyniri, Bayramiç beyazı, Bozcaada çavuş üzümü, Balıkesir kuzusu, Kapıdağ mor
soğanı ve Susurluk ayranı gibi Balıkesir’de 12, Çanakkale’de 5 tane olmak üzere 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
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hassasiyetle yapılacaktır. İl Yatırım Komiteleri ve Toprak Koruma Kurullarında diğer paydaşlar ile eşgüdüm
içerisinde kırsal alanların korunmasına yönelik tedbirler alınacaktır.

2.3.3. Sonuç ve Çıktı Hedefleri
Çıktı Göstergeleri

Gösterge Adı

Kırsal

2021

SOP

Yılı

Hedefi

Hedefi

(3 yıllık)

Adet

1

4

Adet

8

20

Birim

ekonominin

geliştirilmesine

yönelik

hazırlanan araştırma, analiz sayısı
Kurumsal kapasitesi geliştirilen kooperatif
sayısı
Kooperatifçilik alanında ziyaret edilen iyi
uygulama örneği sayısı

İlgili
Doğrulama
Kaynağı

Olduğu
Özel
Amaç

Ajans raporları
Ajans faaliyet
raporu

1,2,3

1

Ajans faaliyet
Adet

1

3

raporu, Ajans

1

internet sitesi
Ajans faaliyet

Düzenlenen kapasite geliştirme faaliyeti sayısı

Adet

2

6

raporu, Ajans

1,2,3

internet sitesi
Kırsal

turizmin

geliştirilmesine

yönelik

düzenlenen etkinlik sayısı

sağlanan fuar/organizasyon sayısı
sağlanan

1

3

raporu, Ajans

3

internet sitesi

Yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik katılım

Katılım

Ajans faaliyet
Adet

yöresel

Ajans faaliyet
Adet

2

6

raporu, Ajans

2

internet sitesi
ürünler

fuar/organizasyonunda bağlantı kurulan firma

Adet

10

30

Yürütülen mali destek programı sayısı

Adet

1

2

Başlatılan güdümlü proje sayısı

Adet

1

2

Başlatılan SOGEP projesi sayısı

Adet

2

6

sayısı

Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
SOGEP

2

1,2,3

2

1,2,3

sonuçları

Sonuç Göstergeleri

Gösterge Adı

Birim

2021
Yılı
Hedefi

SOP
Hedefi
(3 yıllık)

Doğrulama
Kaynağı

İlgili
Olduğu
Özel
Amaç
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Bölgede kurulan Tarıma Dayalı İhtisas OSB
sayısı

Adet

-

2

Bölgede kurulan lisanslı depo sayısı

Adet

1

2

Satış kanallarını çeşitlendiren kooperatif sayısı

Adet

3

10

Satış Kanalları çeşitlendirilmiş coğrafi işaretli
ürün sayısı

Adet

-

2

Avrupa Birliği tescili sürecine giren coğrafi
işaret sayısı

Adet

-

2

UNESCO tescil sürecine giren bölgesel unsur
sayısı

Adet

-

2

Geliştirilen kırsal turizm destinasyonu sayısı

Adet

1

3

Tarım ve
Orman
Bakanlığı
verileri
Ticaret
Bakanlığı
verileri

1,2

1,2

Ajans verileri
Coğrafi işaret
sahibi
kurumların
verileri
Coğrafi işaret
sahibi
kurumların
verileri
Başvuru sahibi
kurum verileri
Ajans verileri

1
2

2
2
3

2.3.4. Alt Program, Proje ve Faaliyetler
2.3.4.1. Araştırma, Analiz ve Programlama
2.3.4.1.1. TDİ 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. İki il için de paydaşlarla
yapılacak toplantılar ve karşılıklı fikir alışverişi sonrasında ihtiyaç olduğu değerlendirilen sektörlerde TDİOSB
kurulması konusunda çalışmalar yürütülecektir.
Balıkesir’de başlatılması düşünülen TDİOSB çalışmalarında, 2021 yılında başta hayvancılık olmak üzere ihtisas
OSB’ler için yer bulunması çalışmaları yürütülecek olup belli bir aşamayı geçen çalışmalarda ise fizibilite
çalışmalarının başlatılması planlanmaktadır. TDİOSB’nin kurulması için hedef yerin kesinleştirilmesi ve kurum
görüşlerinin alınması, fizibilitenin gerçekleştirilmesi aşamaları sürdürülecektir. Çanakkale özelinde ise jeotermal
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 hizmetleri 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: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

2.3.4.1.2. Kırsal Turizm Değerleri Çalışması
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kırsal turizmin geliştirilmesi
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Faaliyetin amacı/kapsamı: Kırsal turizme olan ilginin artması için yörelerin tarihi, doğal ve kültürel
değerlerinin turistlerin ilgisine sunulması gerekmektedir. Bunun için öncelikli olarak bölgede daha önce
gerçekleştirilmemiş olan bir kırsal turizm değerleri envanter çalışmasına ihtiyaç duyulmaktadır. Kırsal alanlarda
turistik potansiyel taşıdığı düşünülen, coğrafi işaret sahibi olan veya potansiyeli taşıyan doğal, kültürel ve sosyal
olguların çekiciliğinin artırılması adına çalışmalar yapılabilmesi için öncelikle mevcut değerlerin detaylarıyla ortaya
çıkarılması ve belli bir doküman üzerinde belli bir standartta toplanması gerekmektedir. Tüm bölgeyi kapsayacak
şekilde yapılacak kırsal turizm değerleri çalışması ile bölgenin kırsal turizm potansiyelinin ortaya çıkarılması
planlanmaktadır. Yapılacak çalışma 2023 yılında gerçekleştirilecek kırsal turizm planlama çalışmalarına da altlık
teşkil edecektir.
Yapılacak çalışmanın yanı sıra kırsalın değerlerini ortaya çıkarıp tanıtımını yapmaya, turizme
kazandırılmasına hizmet edecek şekilde görsel ve işitsel envanter oluşturulabilmesi amacıyla organizasyonlar
düzenlenmesi planlanmaktadır. Üretilen tanıtım materyallerinin uygun platformlarda yayımlanması sağlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, ilçe kaymakamlıkları ve belediyeleri
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı 2. yarısında faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

2.3.4.1.3. 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. 2020 yılında gerçekleştirilen saha ve keşif çalışmalarının ardından bölgenin
potansiyelinin ortaya çıkarılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında bu çalışmaların UNESCO
tarafından tesciline yönelik çalışma ve lobi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. Balıkesir Büyükşehir
Belediyesi ve ilçe belediyeleri tarafından ise UNESCO tescilinin sağlanmasına yönelik gerçekleştirilmesi gerektiği
değerlendirilen altyapı çalışmalarının hayata geçirilmesi sağlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Kültür ve Turizm İl
Müdürlüğü, Balıkesir Üniversitesi, diğer ilgili belediyeler
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

2.3.4.2. İşbirliği ve Koordinasyon
2.3.4.2.1. Kültürel Değerler Koordinasyon Faaliyetleri
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması,
kırsal turizmin geliştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede eski zamanlardan beri yaşayan, bir kısmı yok olmanın eşiğinde
olduğu değerlendirilen ve korunması, gelecek kuşaklara aktarılması gereken somut ve somut olmayan kültürel
değerler bulunmaktadır. Bu değerlerin çok büyük kısmı şu an kırsal olarak ifade edilen bölgelerde yer almakta olup
göç hareketleri nedeniyle bu değerler değişen yaşam tarzı ile birlikte yok olma tehlikesi altındadır. Kırsal
yerleşimler aynı zamanda toplumumuzun yaşayan hafızası olup, modern zamanlarda örf, gelenek ve adetler ile
hala yaşamakta olan yerel kültürel bilginin korunması açısından önemli merkezlerdir. Bu alanda yaptığı uluslararası
faaliyetlerle bilinen UNESCO bu değerlerin korunması amacıyla envanter oluşturma ve koruma faaliyetleri de
yürütmektedir. UNESCO tarafından bölgemizdeki değerlerin varlığının tespit ve tescil edilmesi ile bu değerlerin yok
olmasının önlenmesi mümkün olabilecektir. Bu kapsamda bölgedeki değerlerin tespit edilmesi, korunması için
gerekli tedbirlerin alınması ve gerekli görülen alanlarda kurumlar arası işbirliğinin yürütülebilmesi için bir
koordinasyon komitesi oluşturulacak, paydaşların da desteğiyle yıl boyunca yapılabilecek çalışmalar Ajansça
koordine edilecektir. Oluşturulacak komite tarafından uygun ve yapılabilir bulunması durumunda 2022 yılında da
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bölge üniversitelerinin koordinasyonunda bir alanda faaliyet göstermek üzere UNESCO kürsüsü kurulması
hedeflenmektedir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Kültür ve Turizm İl Müdürlükleri, ilçe belediyeleri, üniversiteler, ilgili
odalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

2.3.4.2.2. 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 kaynak verimliliğini esas alan, kırsal alanda sosyo-ekonomik refahın üst
düzeye çıkarılmasını hedefleyen profesyonel bir üretim yöntemi hayata geçirilmesi gerekmektedir. Türkiye’de
bulunan çeşitli iyi uygulama örnekleri mevcut olup Bölgede de 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: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

2.3.4.2.3. Lisanslı Depo Kurulum Süreçlerinin Takip Edilmesi
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması
Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede ilerleyen lisanslı depo kurulması süreçlerinin takip edilmesi ve
karşılaşılabilecek bürokratik veya teknik engellerin aşılması hususunda katkı sunulması planlanmaktadır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

2.3.4.2.4. Bölge Kırsalına Uluslararası Kaynakların Çekilmesi için İşbirliği
Faaliyetleri
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: Başta Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler ve fon sağlayan çeşitli ülkelerin
kalkınma destekleri olmak üzere kırsal ekonominin geliştirilmesi adına ülkemize hitap eden çok sayıda uluslararası
destek programı bulunmaktadır. Bununla beraber yoğun bir kırsal nüfus bulundurmasına rağmen Balıkesir ve
Çanakkale menşeili projelerin geçmiş dönemlerde ilan edilen destek programlarından yeterince yararlanamadığı
değerlendirilmektedir. Bölgede yapılacak uluslararası kaynak takip ve düzenli gerçekleştirilecek paydaş
bilgilendirme çalışmaları ile bölgenin bu kaynaklardan yararlanma kapasitesinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: İl müdürlükleri, il ve ilçe belediyeleri, üniversiteler, ilgili odalar ve sivil
toplum kuruluşları
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.
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2.3.4.3. Kapasite Geliştirme
2.3.4.3.1. Kooperatiflere Mentorluk Hizmetlerinin Sağlanması
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi,
Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması
Faaliyetin amacı/kapsamı: 2020 yılı içerisinde gerçekleştirilen kooperatif analiz çalışmalarının
ardından ortaya çıkan bulgular doğrultusunda kooperatiflerin ihtiyaç duyduğu alanlarda alanında uzmanlar
tarafından kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla mentorluk hizmetleri sağlanacaktır. Bu çalışma ile bölgede kurulu
bulunan veya yeni kurulacak kooperatiflere ürün seçiminden, üretim planlamaya, pazarlamadan kurumsal yapı ve
organizasyona kadar pek çok temel konuda mentorluk desteği ve yönetim danışmanlığı verilmesi hedeflenmiştir.
Bu sayede bölgemizde uzun süre faaliyetlerine devam eden ve üyelerine gelir kazandıran kooperatif yapılarının
kurulması planlanmaktadır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ticaret İl Müdürlükleri, Tarım ve Orman İl Müdürlükleri
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

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 veya mevcut pandemi koşullarının
durumuna göre webinar çalışması düzenlenecektir. Bölgemizdeki kooperatifçilik yapısına uygun başarılı modellerle
temasa geçilerek kooperatiflere deneyimlerinin aktarılması planlanmaktadır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Kooperatifler, Tarım ve Orman Müdürlükleri
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

2.3.4.3.3. Tarımsal Üretici Örgütlere Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin
Verilmesi
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması
Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgede üretilen ve bir kısmı coğrafi işaret sahibi olan veya potansiyeli
taşıyan ürünlerin belli bir marka adı altında ve dijital çağın fırsatlarını kullanabilecek şekilde kurumsallaşmasını
tamamlamış birlik ve kooperatifler tarafından üretilmesi, bu kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi ve yenilikçi
uygulamaların bölge kırsalına yayılması ile tarımsal üretimde artış sağlanacağı görülmüştür. Kapasitesi geliştirilen
kurumlar sayesinde yenilikçi uygulamaların kırsalda daha kolay yayılacağı ve netice itibariyle kırsal ekonomiye
önemli bir dokunuş gerçekleştirilmiş olacağı değerlendirilmiştir. Bu amaçla bölgede yer alan birlik ve
kooperatiflerin bulunduğu noktalarda profesyoneller tarafından verilecek kurumsallaşma ve markalaşma eğitimleri
düzenlenmesi, bu eğitimlere kurumların katılımının sağlanması ve talep edilen diğer konularda birlik ve
kooperatiflere eğitim alanında destek verilmesi planlanmıştır. 2022 ve 2023 yıllarında da kurumsallaşmasını
tamamlamış ve belli bir marka değerine kavuşmuş üreticilere yönelik tanıtım ve pazarlama alanında eğitim
faaliyetleri sağlanması hedeflenmektedir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Odalar ve borsalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.
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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. 20 Ekim – 24
Ekim 2021 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: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

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:. 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

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 minimum 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
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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: 2021 Temmuz-Ağustos aylarında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2.3.4.4.4. Yerli Tohumların Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tanıtım Faaliyetleri
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması
Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgedeki yörelere özgü biyolojik çeşitliliğin korunması için çeşitli tedbirler
değerlendirilmiş ve genetik kaynakların korunmasında öncelikli olarak ülkemiz kalkınma planları ile Tarım ve
Orman Bakanlığı’nın stratejik planlarında da yer alan hedefler doğrultusunda yerli tohumlara odaklanılmasına
karar verilmiştir. Yüksek kaliteleri ve verimliliği ile yerli tohumların bölgede yaygınlaşmasının kırsal ekonomi
açısından

önemli

kazanımlar

yaratacağından

hareketle

Ajans

tarafından

yerli

tohumların

bölgede

yaygınlaştırılmasına yönelik tanıtım faaliyetlerinin yürütülmesi hedeflenmiştir. Etkin yöntemlerin belirleneceği ve
bölge paydaşlarının katılımıyla düzenlenecek bir koordinasyon toplantısının ardından tanıtım faaliyetleri
düzenlenecek ve faaliyetler Ajans tarafından koordine edilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Tarım ve Orman İl Müdürlükleri, ilgili oda ve borsalar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih:. 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

2.3.4.5. Ajans Destekleri
2.3.4.5.1. Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması,
tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız tarafından 2021 yılı son çeyreğinde kâr amacı gütmeyen kurum
ve kuruluşlara yönelik olacak şekilde bir Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı tasarlanacak olup
tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması, tarımda ortak iş yapma kültürünün ve
girişimciliğinin geliştirilmesi özel amaçlarına hizmet edecek projeler desteklenecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: --Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı son çeyreğinde gerçekleştirilecektir.

2.3.4.5.2. 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 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 2021 yılının ilk yarıyılı içerisinde başlayıp yıl boyunca
sürdürülmesi planlanmaktadır.
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2.3.4.5.3. 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: Bölgede 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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı’na (SOGEP) Ajansımız aracılığıyla başvuruları yapılan projelerden başarılı bulunan projelerin
uygulamaları yıl boyunca sürdürülecektir. 2021 yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı için başvuru süreçleri yıl
içinde başlatılacak ve sürecin koordinasyonu sağlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Başvuru sahibi kurum ve kuruluşlar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca sürdürülmesi planlanmaktadır.

2.3.4.5.4 Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Finansman Desteği
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması,
tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Ajansımız tarafından 2021 yılı içerisinde kâr amacı güden kırsal işletmelere
yönelik olacak şekilde bir finansman desteği programı tasarlanacak olup tarım ürünlerinin markalaştırılması ve
katma değerinin artırılması, tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğinin geliştirilmesi özel amaçlarına
hizmet edecek projeler desteklenecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı 2.yarısında gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.

2.3.4.7. 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.

2021 yılında gerçekleştirilecek olan faaliyetler
2021 Yılı
Proje/Faaliyet/Alt Program
1
TDİ

OSB

Alanlarının

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Belirlenmesine

Yönelik Çalışmalar
Kırsal Turizm Değerleri Çalışması
İda-Madra

Jeoparkı’nın

UNESCO

Nezdinde Tescili
Kültürel

Değerler

Koordinasyon

Faaliyetleri
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Ortak Üretim Modeli Uygulaması
Lisanslı

Depo

Kurulum

Süreçlerinin

Takip Edilmesi
Bölge Kırsalına Uluslararası Kaynakların
Çekilmesi için İşbirliği Faaliyetleri
Kooperatiflere Mentorluk Hizmetlerinin
Sağlanması
Kooperatifleşme Alanında İyi Uygulama
Örneklerinin Ziyareti
Tarımsal

Üretici

Kapasite

Örgütlere

Geliştirme

Yönelik

Eğitimlerinin

Verilmesi
YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına Katılım
Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine Katılım
Kırsal

Turizmin

Gökyüzü

Gözlem

Etkinlikleriyle Desteklenmesi
Yerli

Tohumların

Yaygınlaştırılmasına

Yönelik Tanıtım Faaliyetleri
Kırsal

Ekonominin

Geliştirilmesi

Mali

Destek Programı
Güdümlü Proje Desteği
Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı
(SOGEP)
Kırsal

Ekonominin

Geliştirilmesi

Finansman Desteği

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, İl Ticaret Müdürlükleri, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlükleri, Balıkesir Üniversitesi,
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi,
kaymakamlıklar, il-ilçe belediyeleri, ilgili spor federasyonları, odalar ve borsalar, sivil toplum kuruluşları, bölgedeki
yöresel ürün satışı yapan firmalar, üreticiler, üretici birlikleri ve kooperatiflerdir.
Araştırma, analiz ve programlama 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 açıklanmıştır.
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2.3.7. İzleme ve Değerlendirme
SOP’un yürütülmesinden ve SOP Yönetim Planının hazırlanmasından Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP
Birimi sorumlu olacaktır. SOP kapsamındaki ilerlemeler Yönetim Kurulu toplantılarında Yönetim Kurulu üyeleri ile
de paylaşılacaktır.
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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. Stratejik Plan Çalışmaları
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Bölgesel kalkınma çalışmalarını daha planlı bir şekilde yürütmek,
kurumsallaşmak ve bu kapsamdaki yol haritasının belirlenmesi amacıyla hazırlanmış olan Güney Marmara
Kalkınma Ajansı 2017-2021 Stratejik Planının güncelliğini kaybedecek olmasından dolayı, yeni stratejik plan
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Bölge içinde ve bölge dışındaki çeşitli kurum ve kuruluşlar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı boyunca gerçekleştirilecektir.

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: 2021 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 bölgemizin önemli sektörleri,
dinamikleri ve yaklaşımları ile ilgili birçok rapor hazırlanmıştır. 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. Hazırlandığı dönem itibariyle güncel
olan fakat aradan geçen süre zarfında bazı bölümleri güncelliğini yitiren bazı raporların güncellenme çalışmaları
yapılacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 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 Bakanlığı”, “Meteoroloji Genel Müdürlüğü” kurumlarının resmi internet sitelerinden elde edilerek
derlenmiş ve internet sitesine eklenmiştir. 2020 yılı içinde verilerin güncellenme çalışmalarına devam edilecektir.
Sayfa 44 / 75

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çalışma Programı

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: 2021 yılı içerisinde faaliyetin tamamlanması planlanmaktadır.

3.1.1.5. COVID-19 Etki Değerlendirme Raporunun Güncellenmesi ve Rapor
Doğrultusunda Aksiyon Planlarının Hazırlanması
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: 2020 yılında hazırlanan Covid-19 etki değerlendirme raporunun
güncellenmesi ve rapor doğrultusunda somut aksiyon planlarının belirlenmesine devam edilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin

gerçekleşeceği

tarih:

2021

yılı

2.

Çeyreğine

kadar

faaliyetin

tamamlanması

planlanmaktadır.

3.1.2. İşbirliği ve Koordinasyon
3.1.2.1.
Düzenlenmesi

Toplantı,

Eğitim,

Konferans,

Seminer,

vb.

Organizasyonlar

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: 2021 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-EskişehirBilecik Kalkınma Ajansı ile eşleşmiştir.

Bu doğrultuda 2019 yılında başlatılan faaliyetler Sonuç Odaklı Programlar ile uyumlu olarak 2021 yılı
içerisinde devam edecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 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: Üç ana başlıkta aşağıdaki gibi ifade edilmiştir.
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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.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 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 2021 Yılı
Hizmet İçi Eğitim Planı hazırlanacaktır.
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: 2021 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: 2021 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 yatırımcı ziyaretleri gibi saha ziyaretleri ve proje izlemeleri
gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır.
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3.1.4. Tanıtım ve Yatırım Destek
3.1.4.1. Yatırım Teşvik İşlemleri
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından teşvik iş ve işlemleri E-TUYS
sistemi üzerinden yürütülmekle birlikte, görevlendirilmesi durumunda yatırım destek ofisi teşvik belgesine sahip
yatırımlara ilişkin tamamlama ekspertizi işlemlerini gerçekleştirilecektir. Her bir teşvik kapama işlemi için iki
personel görevlendirilir. Görevlendirilen personel yatırımcı tarafından belirlenen yeminli mali müşavirin
incelemesini de göz önünde bulundurur ve Yatırım Tamamlama Ekspertiz Raporunu müştereken düzenleyerek
Bakanlığa iletir.
Bunun haricinde yatırım destek ofisi gelen yatırımcılara teşvikler hakkında bilgi vermekte ve yapılan
bilgilendirmelere ilişkin Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin ilgili ara yüzünde kayıt tutmaktadır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yatırım destek ofisi uzmanları, yeminli mali müşavirler
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır.

3.1.4.2. Yatırımcıların İzin ve Ruhsat İşlemleri
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Yatırım Destek Ofislerinden talep edilmesi halinde ofis ilgili yatırımın
kısmen veya tamamen izin ve ruhsat süreçlerinin takibini yapmakla görevlidir. Bu görev çerçevesinde kamu kurum
ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemleri tek elden takip ve
koordine edilecektir. Ayrıca yatırımcılara gerekli bilgilendirme ve yönlendirme hizmetleri de sağlanır. 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.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yatırım destek ofisi uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır.

3.1.4.3. Invest-in Sitelerinin Geliştirilmesi
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: Kurumsal faaliyetlerin gerçekleştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Dijital platformların ana mecra olduğu ve kitlelere ulaşmanın en pratik
yolunun dijital araçlar olduğu günümüzde Bölgemizin iş ve yatırım ortamını tanıtmak için kurulan
investinbalikesir.com ve invesincanakkale.com internet sitesi yatırım destek ofislerimizin temel aracıdır. Site
üzerinden ile dair yatırımcının ihtiyaç duyacağı veriler, ilin sunduğu fırsatlar, tanıtım videoları, materyalleri,
dokümanları, interaktif arayüzler ve daha birçok unsur en güncel şekilde sunulmalıdır. Yatırım destek ofisi yıl
boyunca site arayüzünde ve içeriğinde ihtiyaç duyulabilecek her türlü güncellemeyi ve geliştirmeleri
gerçekleştirecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Genel itibariyle Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecek olup
arayüzleri ilgilendiren teknik uzmanlık gerektiren çalışmalar için hizmet alımı yapılacaktır.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 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 ebülten bilgilendirmeleri yapılacaktır. Ulusal mecrada yer alma potansiyeli olan konular ile ilgili çalışmalar yapılarak
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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. 2021 yılında genel olarak Ajansın
tamamını ilgilendiren tasarım ve baskı işleri gerçekleştirilmeye devam edilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans eliyle gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 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: 2021 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. 2021 yılı içerisinde 2018 yılı
Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı MDP, 2018 yılı Turizmde Rekabetçiliğin Artırılması MDP,
2019 yılı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi MDP ve 2019 yılı İşletmelerde Stratejik Yapılanma MDP ilişkin mevzuatın
öngördüğü raporlamalar gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Ajans uzmanları eliyle gerçekleştirilecektir.
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 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.
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3.2. Kurumsal Gelişim Çıktı Hedefleri
Gösterge Adı

Birim

2021 Yılı

Doğrulama

Hedefi

Kaynağı
Ajans raporları

Güncellenen stratejik plan sayısı

Adet

1

Kişi başına düşen eğitim gün sayısı

Adet

10

Adet

10

Adet

2

Bilgilendirilecek yatırım yapmak isteyen kişi ya da firma sayısı

Adet

100

İzin ve ruhsat takibi yapılan yatırım sayısı

Adet

4

İzin ve ruhsat takibine yönelik katılım sağlanan toplantı sayısı

Adet

6

Adet

30

Süreli yayın aboneliği sayısı

Adet

7

Medya takip hizmeti aboneliği sayısı

Adet

1

Ajans faaliyetlerine ilişkin yapılan video prodüksiyon sayısı

Adet

2

Adet

2

Adet

2

Adet

2

Sektörel Uzmanlaşma kapsamında üretilen makale/rapor
sayısı
Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin kapatılacak teşvik
belgesi sayısı

İzin ve ruhsat işlemlerine yönelik kurumlar ile gerçekleştirilen
görüşme sayısı

Ajans faaliyetlerine ilişkin yapılan özel basın yayın çalışması
sayısı
Kurumsal kimlik ve tanıtım materyali basım işi sayısı
Ajans destekleri kapsamında proje başına izleme ziyareti
sayısı

Ajans faaliyet
raporu
Ajans İnternet
Sitesi
KAYS, Ajans
faaliyet raporu
KAYS, Ajans
faaliyet raporu
KAYS, Ajans
faaliyet raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
KAYS
Ajans faaliyet

Ajans destekleri kapsamında yapılacak eğitim toplantısı sayısı

Adet

1

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
Yerel kalkınma fırsatları kapsamında hazırlanan araştırma,
analiz sayısı

Birim

Adet

2021 Yılı

Doğrulama

Hedefi

Kaynağı

4

Ajans raporları
Ajans faaliyet

Düzenlenen sınır ötesi işbirliği faaliyeti sayısı

Adet

1

raporu, Ajans
internet sitesi

Bölge paydaşlarına yönelik gerçekleştirilen saha ziyareti sayısı

Adet

50

Düzenlenen işbirliği/koordinasyon toplantısı sayısı

Adet

8

Adet

20

Adet

1

TeamUp Güney Marmara Programı kapsamında mentorluk
verilen girişimci sayısı

Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet

Düzenlenen melek yatırımcı etkinliği sayısı

raporu, Ajans
internet sitesi
Ajans faaliyet

Düzenlenen webinar sayısı

Adet

5

raporu, Ajans
internet sitesi
Ajans faaliyet

Gerçekleştirilen İl Yatırım Komitesi toplantısı sayısı

Adet

1

raporu, Ajans
internet sitesi

Yürütülen güdümlü proje sayısı

Adet

2

Yürütülen mali destek programı sayısı

Adet

1

Mesleki eğitim teması kapsamında gerçekleştirilen faaliyet
sayısı

Ajans faaliyet
raporu
Ajans faaliyet
raporu
Aylık

Adet

5

raporlama
şablonları
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4.2. Proje ve Faaliyetler
4.2.1. Araştırma, Analiz ve Programlama
4.2.1.1. 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-ÇanakkaleSavaştepe Otoyolunun Etki Analizi
Amaç: 1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale Otoyolunun TR22 Bölgesine etkilerinin
incelenmesi
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.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Hizmet alımı gerçekleştirilerek 1 adet etki analizi raporu hazırlanacaktır.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Faaliyet kapsamında kamu kurumu niteliğindeki
meslek kuruluşları, yerel yönetimler gibi yerel paydaşların katkıları ile etki analizi raporu hazırlanacaktır.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı içerisinde faaliyetin tamamlanması öngörülmektedir.

4.2.1.2. Bölgede Deniz Üstü RES Kurulması Çalışmaları
Amaç: Yenilenebilir enerji sektöründe ekosistemin geliştirilmesine katkı sağlanması
Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi: 2019 yılında Balıkesir ve Çanakkale genelinde Yenilenebilir Enerji
Kaynak Alanı (YEKA) ilan edilebilecek potansiyel yerlerin belirlenmiş ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile
paylaşılmıştır. 2021 yılında Bakanlık ile YEKA alanındaki işbirliği çalışmalarına devam edilecektir. Ülke gündeminde
olan deniz üstü RES çalışmalarına bölge olarak verilebilecek katkılarla ilgili 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.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Bölgenin karasularında tesis kurulabilecek alanların belirlenmesine yönelik
çalışmalar yapılacaktır.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Faaliyet kapsamında Enerji ve Tabii Kaynaklar
Bakanlığı ile işbirliği yapılacaktır.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı boyunca faaliyet gerçekleştirilecektir.

4.2.1.3. Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi
Amaç: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Japon Hükümeti ve T.C. Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı işbirliği ile yürütülen ‘Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi’ kapsamında, bölgemizdeki gıda
sektörü özelinde yapılan çalışmalara aktif katılım ve destek sağlanacaktır.
Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi: Kovid-19 sebebiyle, krizden en çok etkilenen sektör ve bu
sektörlere ait bölgelerdeki KOBİ’lerin bu krizden etkilenme durumları incelenerek, KOBİ’lerin dayanıklılığının
arttırılması için yol gösterici raporlar hazırlanması son derece önemlidir. Bu sebeple, Kırılgan Sektörler Analizi, Yeni
Pazarlar Analizi çalışmaları yapılacak, Dayanıklılık Hizalama eğitimi alınacaktır.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Proje kapsamında yapılan hizmet alımlarıyla, bölgemizdeki gıda sektörüne
yönelik “Sektör Analizi” ve “Yeni Pazarlar Analizi” olmak üzere 2 adet rapor hazırlanacaktır.
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Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Faaliyet kapsamında Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü, UNDP, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, KOBİ’ler ve Organize Sanayi Bölgelerinin
katkıları ile Sektör Analizi ve Yeni Pazarlar Analizi raporları hazırlanacaktır.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı içerisinde faaliyetin tamamlanması öngörülmektedir.

4.2.2. İşbirliği ve Koordinasyon
4.2.2.1. Türk-Yunan İş Forumu
Amaç: Yunanistan ile Çanakkale arasındaki ticari ilişkilerin geliştirilmesi
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.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: 1 adet etkinlik düzenlenecektir.
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.
İzleme

ve

Değerlendirme:

2021

yılı

Nisan

ayında

gerçekleştirilmesi

öngörülen

faaliyetin

koordinasyonu Çanakkale Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülecektir.

4.2.2.2. Yatırıma Uygun Alanların Envanterinin Geliştirilmesi için
İlgili Kurumlarla İşbirliği
Amaç: Yatırımcıya hizmet eden kurumlarla işbirliğinin güçlendirilmesi
Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi: Potansiyel yatırımcıların yatırım kararlarında göz önünde
bulundurduğu en önemli faktörlerden biri yatırıma uygun yerin tespit edilmesidir. Ülkemizde de mevcut arazi
stokunun kısıtlılığı ve çeşitli etkenler nedeniyle uygun yer tespiti zaman alabilmektedir. Bu nedenle yatırım destek
ofislerimiz yatırıma uygun alanların envanterini ilgili kurumlarla işbirliği halinde tutmaya çalışmaktadır.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Yatırıma uygun alanların envanterinin çıkarılması
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Milli Emlak
Müdürlükleri, organize sanayi bölgeleri ve küçük sanayi siteleri
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı boyunca aralıklarla gerçekleştirilecek faaliyetin koordinasyonu
Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülecektir

4.2.3. Kapasite Geliştirme
4.2.3.1. TeamUp Güney Marmara Programı
Amaç: Girişimciliğin geliştirilmesi, melek yatırımcı ağlarından bölgenin faydalanma oranının artırılması
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
StartUp adıyla mentorluk programı uygulanmış ve Çanakkale Teknokent’te yer alan 6 adet firmaya mentorluk
hizmeti verilmiştir. Ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında üniversite öğrencilerine yönelik Idea2Product etkinlikleri ile
girişimcilik kapasitesinin artırılması amaçlı etkinlikler düzenlenmiştir. 2021 yılında söz konusu 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,
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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.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: TeamUp Güney Marmara programı yürütülecek ve melek yatırımcılığa
yönelik 2 adet seminer düzenlenecektir.
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.
İzleme ve Değerlendirme: 2022 yılı sonuna kadar düzenli olarak her yıl faaliyet uygulanacaktır.
Faaliyetin yürütülmesinden Yatırım Destek Ofisleri sorumlu olacaktır.

4.2.3.2. Yatırımcılara Bilgilendirme ve Danışmanlık Yapılması
Amaç: Kapasite geliştirilmesi
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.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Bilgilendirme faaliyetleri Ajans tarafından
gerçekleştirilecek olup gerekli durumlarda hizmet alımı yoluyla eğitimler gerçekleştirilecektir.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 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
Amaç: Bölgenin yatırım ortamının iyileştirilmesi ve yatırımcı çekilmesi
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.
Bölgenin yatırım ortamını iyileştirmek ve potansiyel yatırımcılar için cazibesini artırmak amacıyla, illerde
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.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yönetilen yatirimadestek.gov.tr platformu ilin iş
ve yatırım ortamının tanıtılmasına hizmet etmek üzere aktif kullanılacaktır. Platform hem yatırımcıların
bilgilendirilmesi süreçlerinde yardımcı bir platform olmakta hem de “Soru-Cevap” modülü üzerinden gelen
bölgemizle ilgili sorular yatırım destek ofislerimizce cevaplandırılmaktadır.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Bölgenin çeşitli kanallar aracılığıyla tanıtılması ve yatırım ortamının
iyileştirilmesi hedeflenmektedir.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Yatırım ortamının tanıtılmasında ve yatırım
ortamına ilişkin sorunların çözümünde birlikte hareket sağlanması konusunda Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi,
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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.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı boyunca devam edecek yatırım ortamının tanıtılması ve
geliştirilmesi faaliyetleri Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülecektir.

4.2.4.2. Sektör Bazlı Yatırım Süreçleri Rehberleri Hazırlanması
Amaç: İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve geliştirilmesi
Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi: Yatırım kararı alınırken yatırım konusu, konum alternatifleri,
mevzuatsal kısıtlar ve kaideler, coğrafi özellikler, nüfus ve demografi, izin ve ruhsat süreçleri gibi bir çok öğeye
bağlıdır. Bu anlamda yatırımcıları yönlendirebilmek için sektör bazlı olarak yatırım senaryoları geliştirilmesi
planlanmaktadır. Yapılacak çalışmayla ilin öncelikle çekmek istediği konularda muhtemel bir yatırımın
başlangıcından tamamlanana kadar muhatap olacağı aşamalar hazırlanacak ve rehberler haline getirilecektir
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Bölgenin yatırım ortamının sektörel bazda yatırım süreçleri rehberleri
aracılığıyla aktarılması hedeflenmektedir.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Yatırım ortamının tanıtılmasında tüm ilgili kurum
ve kuruluşlarla ortak hareket edilecek ve güç birliği sağlanacaktır.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı boyunca devam edecek yatırım ortamının tanıtılması ve
geliştirilmesi faaliyetleri Balıkesir Yatırım Destek Ofisi tarafından yürütülecektir.

4.2.4.3. Belirli Yatırım Konularında Lobi Faaliyetleri ve Ön Fizibilite
Hazırlıkları
Amaç: İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve geliştirilmesi
Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi: İlin yatırım ortamını tanıtmada kullanılan klasik yöntemler (tanıtım
materyalleri, genel il sunumları vb.) dışında izlenebilecek proaktif bir yöntem ilin gerek eksikliği duyulan gerekse
de potansiyeli bulunan lokasyon ve sektör bazlı yatırım alanlarını tespit etmek ve yatırımcıya hazır iş fikirleri olarak
sunmaktır. Burada yatırım alanlarında potansiyel yatırımcılar nezdinde lobi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Lobi
faaliyetlerine altlık teşkil etmesi için de bu bakış açısıyla Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda
bölgenin ve illerin öncelikli konularında ön fizibiliteler hazırlamaya başlanmıştır. Yürütülen ön fizibilite çalışmaları
ülkemizin yatırım ortamı tanıtımına da katkı sunmaktadır.
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen ön fizibilite çalışmaları sonucunda
ortaya çıkan fizibilitelerin yatırımcılara duyurulması ve sunulması amacıyla uluslararası nitelikte bir Yatırım Zirvesi
düzenlenmesi planlanmaktadır.
2020 Yılında Belirlenen Ön Fizibilite Başlıkları:















5 Yıldızlı Otel Yatırımı
Jeotermal Sera Tesisi
Biyogaz/Biyokütle Tesisi
Rüzgar Türbini (Nacelle Üretimi)
Off-shore Rüzgar Santrali ve Limanı
Rüzgar Türbini (Jeneratör Üretimi)
Mermer Atıkları Mikronize Öğütme Tesisi
Sınai ve Tıbbi Gazlar Üretim ve Dolum Tesisi
Profesyonel Dalış Merkezi
Spor Kulüpleri Kamp ve Eğitim Oteli
Geriatri Merkezi
Çilek, böğürtlen, yaban mersini gibi özellikli meyve yetiştiriciliği ve dondurulmuş meyve ticareti
yatırımı
Çan Termik Santralinde Kojenerasyonla Bölgesel Isıtma Sistemi Ön Fizibilitesi
Lavanta Üretim ve İşleme Tesisi
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Süt ve Süt Ürünleri İmalat Tesisi
5 Yıldızlı Otel Yatırımı (Çanakkale)
Profesyonel Dalış Merkezi (Çanakkale)
Agroturizm Tesisi
Ekoturizm Tesisi
Jeotermal Sera Tesisi (Çanakkale)
Biyogaz/Biyokütle Tesisi (Çanakkale)
Küçükbaş Hayvancılık Yatırımı
Gönen İlçesi Kaplıcalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi Fizibilitesi
Sındırgı’da Uygulamalı Jeotermal Fizibilitesi

Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Bölgenin yatırım ortamının belirli yatırım konularını işleyen ön fizibiliteler
aracılığıyla tanıtılması hedeflenmektedir.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Yatırım ortamının tanıtılmasında tüm ilgili kurum
ve kuruluşlarla ortak hareket edilecek ve güç birliği sağlanacaktır.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı boyunca devam edecek yatırım ortamının tanıtılması ve
geliştirilmesi faaliyetleri Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülecektir.

4.2.4.4. Yatırım Yapılabilirlik Endekslerinde Yükselme Çalışmaları
Amaç: Yatırım ortamının geliştirilmesi
Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi: Yatırımcıların yatırım kararlarını verirken başvurdukları kaynaklar
arasında ülke/bölge raporları ve (eğer mevcutsa) objektif kriter setlerine göre hazırlanmış yatırıma elverişlilik
endeksleri yer alır. Söz konusu raporlarda pozitif şekilde yer almak için rapor kuruluşları nezdinde lobicilik ve
doğru bilgi aktarımı şeklinde çalışmalar yapmakta fayda vardır. Öte yandan yatırıma elverişlilik endekslerinde
yükselmek için de yapısal düzenlemeler yapmak ve ilgili veri setlerinde mevcut durumunuzu iyileştirmek gerekir.
Bunun için de ilgili endeksleri incelemek ve atılması gereken adımları ona göre tespit edip uygulamak elzemdir.
Örneğin ülkemiz gerçekleştirilen yapısal iyileştirmeler sayesinde "Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi"nde
son yıllarda istikrarlı bir şekilde yükselmektedir. En son açıklanan sıralamaya göre de 10 basamak birden
yükselmiş ve 33'ncü olmuştur.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan benzer bir
çalışma ile illerin yatırıma elverişliliği 2020 yılının başında bir araya getirilen belirli bir veri setine göre bir endekse
bağlanmıştır. Söz konusu endeks iller arası kıyaslamanın da aracılığını yapmış olacaktır. Yatırım destek ofisimiz bu
endekste Balıkesir'in daha yukarılarda yer alması için atılması gereken adımları tespit edecek ve Balıkesir
Valiliğimiz koordinasyonunda tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde çalışacaktır.
Benzer çalışmalar Çanakkale özelinde de gerçekleştirilecek olup il yatırım ortamının değerlendirilmesi
amacıyla 2020 yılında yürütülen yatım ortamı endeksi çalışması 2021 yılında güncellenecektir.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Yatırım ortamının tanıtılmasında tüm ilgili kurum
ve kuruluşlarla ortak hareket edilecek ve güç birliği sağlanacaktır.
İzleme ve Değerlendirme: Her yıl ilan edilen endeks değişimini yatırım destek ofisi takip edecek ve
kurumları bilgilendirecektir.

4.2.4.5. İl Yatırım Komitesi
Amaç: Yatırım ortamının geliştirilmesi
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.
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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.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Balıkesir’de komite toplantılarına devam edilmesi, Çanakkale’de İl Yatırım
komitesi kurulması hedeflenmektedir.
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.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı boyunca aralıklarla devam edecek toplantının koordinasyonu
Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülecektir.

4.2.4.6. Bölgesel Kalkınma ile Teknoloji ve İnovasyon Fonları’ndan
Bölgeyi Faydalandırma
Amaç: Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon
Fonundan Balıkesir ve Çanakkale illerinde yer alan girişimcilerin faydalanma düzeyinin artırılması
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.
Ayrıca fondan faydalanma potansiyeli yüksek olan firmalarla birebir görüşmeler yapılacak ve uygun bulunan
firmaların fona başvuru yapması için yönlendirileceklerdir.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Balıkesir ve Çanakkale’de yer alan firmaların ve girişimcilerin fondan
faydalanma düzeyinin artırılması hedeflenmektedir.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Faaliyet kapsamında Ticaret ve Sanayi Odaları
ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası ile işbirliği yapılacaktır.
İzleme ve Değerlendirme: 2021 yılı içerisinde yürütülecek faaliyetin koordinasyonu Yatırım Destek
Ofisleri tarafından yürütülecektir.

4.2.4.7. Uluslararası Enerji Çevre Fuarı ve Konferansı’na (ICCI)
Katılım
Amaç: Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi
Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi: Yenilenebilir enerji alanında 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
Uluslararası Enerji Çevre Fuarı ve Konferansı’na (ICCI) stantlı katılım sağlanacaktır.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Bölgeden katılım sağlamak isteyen firmalarla birlikte hareket edilmesi
hedeflenmektedir.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Bölgede faaliyet gösteren ilgili paydaşlar fuara
katılım sağlanacaktır.

4.2.4.8. Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nin Bölgede Düzenlenmesi
Amaç: İnsan kaynağı niteliğinin artırılması, Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi
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
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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
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca Ajansımız ile İzmir Kalkınma Ajansı arasında bu alanda Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü’nce eşleştirme yapılmıştır. Bu kapsamda Balıkesir, Çanakkale ve İzmir Yatırım Destek Ofisleri işbirliği
halindedir. Tüm bu değerlendirmeler çerçevesinde 2021 yılında TÜREK organizasyonunun Balıkesir'de
gerçekleştirilmesi hedeflenmektedir. RE-YOU projesinde de benzer gündemlerle düzenlenmesi planlanan bazı
toplantıların TÜREK ile birlikte planlanması ve gerçekleştirilmesi de düşünülmektedir.
Sonuç ve Çıktı Hedefleri: Bölgeye rüzgar türbini ekipmanı üretim tesis yatırımlarının gelmesi
hedeflenmektedir.
Diğer Ajans/Kurum Faaliyetleriyle Koordinasyon: Organizasyon Bölgede faaliyet gösteren firmalar,
TÜREB, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir meslek odaları ortaklığıyla gerçekleştirilecektir.

4.2.5. Ajans Destekleri
4.2.5.1. Fizibilite Desteği
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve geliştirilmesi, yatırım
ortamının iyileştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Küresel ölçekteki ekonomiyi tehdit eden Covid-19 pandemisi bölgemizdeki
sektörlerin hafif hasarlarla atlatmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yapılması planlanan çeşitli fizibilite
çalışmaları ile sektörlere yol haritaları hazırlanacak ve yatırımcıların bu konuda paydaşlar ile temas kurması
sağlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yararlanıcı kurum ve kuruluşlar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılı içerisinde faaliyetin aralıklarla yapılması planlanmaktadır.

4.2.5.2. Teknik Destek
Faaliyetin ilgili olduğu özel amaç: İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve geliştirilmesi, yatırım
ortamının iyileştirilmesi
Faaliyetin amacı/kapsamı: Küresel ölçekteki ekonomiyi tehdit eden Covid-19 pandemisi bölgemizdeki
sektörlerin hafif hasarlarla atlatmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. Yapılması planlanan çeşitli teknik
destek çalışmaları ile sektörlere yol haritaları hazırlanacak ve yatırımcıların bu konuda paydaşlar ile temas kurması
sağlanacaktır.
Faaliyetin ortakları/paydaşları: Yararlanıcı kurum/kuruluşlar
Faaliyetin gerçekleşeceği tarih: 2021 yılının ilk yarısında program ilan edilecektir.

4.2.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki
Projeler
Bu başlıkta faaliyet öngörülmemiştir.
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4.2.7. Diğer Proje ve Faaliyetler
Bu başlıkta faaliyet öngörülmemiştir.

4.3. Program Süresi ve Zaman Planlaması
Yerel Kalkınma Fırsatları kapsamında gerçekleştirilecek faaliyetlerin zaman planlaması aşağıdaki tabloda
gösterilmiştir.
2021 Yılı
Proje/Faaliyet/Alt Program
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1915 Çanakkale Köprüsü ve KınalıTekirdağ-Çanakkale-Savaştepe
Otoyolunun Etki Analizi
Bölgede Deniz Üstü RES Kurulması
Çalışmaları
Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık
Projesi
Türk-Yunan İş Forumu
Yatırıma Uygun Alanların Envanterinin
Geliştirilmesi

için

İlgili

Kurumlarla

İşbirliği
TeamUp Güney Marmara Programı
Yatırımcılara

Bilgilendirme

ve

Danışmanlık İşlemleri
İş ve Yatırım Ortamının Tanıtılması ve
Geliştirilmesi
Sektör Bazlı Yatırım Süreçleri Rehberleri
Hazırlanması
Belirli

yatırım

Konularında

Lobi

faaliyetleri ve Ön Fizibilite Hazırlıkları
Yatırım

Yapılabilirlik

Endekslerinde

Yükselme Çalışmaları
İl Yatırım Komitesi
Bölgesel

Kalkınma

İnovasyon

ile

Teknoloji

Fonları’ndan

ve

Bölgeyi

Faydalandırma
Uluslararası

Enerji

Çevre

Fuarı

ve

Konferansı’na (ICCI) Katılım
Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nin
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Bölgede Düzenlenmesi
Fizibilite Desteği
Teknik Destek
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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 2021 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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EKLER
Ek-1

Düzenlenecek Etkinlikler Tablosu

Gerçekleştirilecek
Etkinlik

Ajans

Desteği

Kurulan
Eğitim

ile

Mesleki
Atölyelerinin

Sektörle

İlişkili SOP

Etkinliğin
Amacı

Beklenen

Etkinliğin

İşbirliği

Fayda

Gerçekleştirileceği

Kurumlar

Çıktılar

İl

Yüklendiği Maliyetler

Çalışma Birimi

Balıkesir - Çanakkale

Milli

ve

Yapılacak
ve

Sorumlu Ajans

Firmaların üretim

Mesleki

İmalat

2021

kabiliyetlerinin

eğitim veren

Müdürlükleri/Okullar,

Sanayiinde

altı ay

Kurumsallaşma

artırılması, İnsan

kurumların

Fakülteler, MYO’lar

Kurumsallaşma

ve Dönüşüm

kaynağı

sektörle

ve

niteliğinin

entegrasyon

Sonuç

artırılması

u

Programı

Yönetimde

Kurulacak

Sanayiinde

kurumsallaşmanı

dış

Çalışmalar

Kurumsallaşma

n

sağlanması,

merkezleri

Sanayi Odası ve Bölgede

Kurumsallaşma

ve Dönüşüm

Firmaların üretim

vasıtasıyla

faaliyet

ve

kabiliyetlerinin

bölge

firmalar

artırılması, İnsan

firmalarının

kaynağı

dış

niteliğinin

hacimlerinin

artırılması

artırılması

ve
Transfer

İmalat

Ar-Ge

Sanayiinde

yenilikçiliğin

Kurumsallaşma

ve

Balıkesir - Çanakkale

Odaklı

İmalat

ticaret

ilk

Dönüşüm

Konusunda Yapılacak

Teknoloji

Takvimi

Sanayiinde

Dış Ticaret İstihbaratı

Teknopark

Etkinlik

İmalat

Entegrasyonu

Eğitim

Etkinlikten

Balıkesir Sanayi Odası,

İmalat

2021

Çanakkale

Sanayiinde

boyunca

Ticaret

ve

gösteren

yılı

Dönüşüm

Sonuç

Odaklı

Programı

ticaret

Bölgedeki

Bandırma On Yedi Eylül

İmalat

2021

TGB’lere

Balıkesir - Çanakkale

Üni., Bandırma Teknoloji

Sanayiinde

boyunca

yatırımların

Transfer Ofisi, Balıkesir

Kurumsallaşma
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Ofisleri İle İşbirliği

ve Dönüşüm

geliştirilmesi

artması

Teknoloji
Bölgesi

ve

Teknoloji

Geliştirme

ve

Çanakkale

Sonuç

Dönüşüm

Geliştirme

Programı

Odaklı

Bölgesi
Sektörel Performans

İmalat

Yönetimde

Bölgedeki

İmalat

2021

yılı

Değerlendirme

Sanayiinde

kurumsallaşmanı

firmaların

MARKA, İSTKA, BEBKA,

Sanayiinde

ikinci

altı

Organizasyonu

Kurumsallaşma

n

sektör

TRAKYAKA

Kurumsallaşma

ay

ve Dönüşüm

Firmaların üretim

içindeki

ve

kabiliyetlerinin

yerlerinin

Sonuç

artırılması, Ar-Ge

belirlenmesi

Programı

ve

ve

sağlanması,

yenilikçiliğin

Balıkesir - Çanakkale

geliştirilmesi,

bilinirlikleri

İnsan

hakkında

kaynağı

niteliğinin

detay sahibi

artırılması

olmaları
ve

ve

Balıkesir - Çanakkale

Sanayi

TRAKYAKA,

Odası,

Ar-Ge ve Teknoloji

İmalat

Ar-Ge

Proje Pazarı

Sanayiinde

yenilikçiliğin

pratik

Onsekiz

Kurumsallaşma

geliştirilmesi

bilgilerin bir

Üniversitesi,

araya

Onyedi

getirilmesi

Üniversitesi,

ile

Üniversitesi,

üniversite

Kemal

Üniversitesi,

sanayi

Kırklareli

Üniversitesi,

işbirliğinin

meslek odaları

ve Dönüşüm

Teorik

Kocaeli

Çanakkale
Mart
Bandırma
Eylül

Dönüşüm
Odaklı

İmalat

2021

Sanayiinde

yılının son

Kurumsallaşma

üç ayı

ve

Dönüşüm

Trakya

Sonuç

Odaklı

Namık

Programı

geliştirilmesi
Bölgede

Savunma

İmalat

Yönetimde

Bölge

Sanayii

Sanayiinde

kurumsallaşmanı

firmalarının

Başkanlığı,

Tedarikçiliğinin

Kurumsallaşma

n

EYDEP

Sanayi Odası, Çanakkale

sağlanması,

Firmaların üretim

programına

Balıkesir - Çanakkale

Savunma

Sanayii
Balıkesir

İmalat

2021

Sanayiinde

boyunca

Kurumsallaşma
ve
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Geliştirilmesi

ve Dönüşüm

kabiliyetlerinin

kayıt

artırılması, Ar-Ge

olmaları ve

ve

savunma

yenilikçiliğin

geliştirilmesi

Ticaret ve Sanayi Odası

Sonuç

Odaklı

Programı

sanayiine
yönelik
üretim
ekosistemin
e

dahil

olmaları
Güney Marmara E-

İmalat

Yönetimde

Bölgemizde

İmalat

2021

Ticaret Atölyesi

Sanayiinde

kurumsallaşmanı

ki

Sanayiinde

boyunca

Kurumsallaşma

n

firmalarda

Kurumsallaşma

ve Dönüşüm

İnsan

e-ticaret

ve

niteliğinin

yöneticiler

Sonuç

artırılması

yetiştirilmesi

Programı

İmalat

Firmaların üretim

Güdümlü

Sanayiinde

kabiliyetlerinin

proje

Kurumsallaşma

artırılması, Ar-Ge

desteği

ve Dönüşüm

ve

kurulan

Bölgede
Fabrika

Model
Kurulması

Çalışmaları

sağlanması,
kaynağı

yenilikçiliğin

geliştirilmesi,

BALOSB

İnsan

Mesleki

kaynağı

niteliğinin

Teknik

artırılması

Eğitim

Balıkesir - Çanakkale

Balıkesir

Meslek Odaları

Sanayi

ve

Odaları,
ile

Ticaret
Balıkesir

Dönüşüm
Odaklı

İmalat

2021

Sanayiinde

boyunca

Organize Sanayi Bölgesi,

Kurumsallaşma

Balıkesir Üniversitesi

ve

yılı

Dönüşüm

Sonuç
ve

yılı

Odaklı

Programı

Merkezi’nin
model
fabrikaya
dönüşümü
Kapasite

Geliştirme

İmalat

Yönetimde

Kaynak

Sanayiinde

kurumsallaşmanı

verimliliği

Balıkesir - Çanakkale

Meslek Odaları

İmalat
Sanayiinde
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Webinarları

Kurumsallaşma

n

teması

Kurumsallaşma

ve Dönüşüm

Firmaların üretim

sağlanması,

kapsamında

ve

kabiliyetlerinin

kapasite

Sonuç

artırılması, İnsan

geliştirmeye

Programı

kaynağı

yönelik

niteliğinin

online

artırılması

seminerler

boyunca

Dönüşüm
Odaklı

düzenlenme
si
Ar-Ge ve İnovasyon

İmalat

Ar-ge

Zirvesi & Sergisi

Sanayiinde

yenilikçiliğin

ve

projelerin

ve/veya

Kurumsallaşma

geliştirilmesi

yatırıma

Geliştirme

dönüşümü

yer alan firmalar

ve Dönüşüm

İnovatif

Balıkesir - Çanakkale

Ar-Ge

merkezi

olan

Teknoloji
Bölgelerinde

İmalat

2021

yılı

Sanayiinde

ikinci

altı

Kurumsallaşma

ay

ve

Dönüşüm

ve

Sonuç

üniversite

Programı

Odaklı

sanayi
işbirliğine
katkıda
bulunulması
Sağlık

ve

Esenlik

Turizmde

Termal ve sağlık

Yabancı

Turizminin

Destinasyon

turizm

Geliştirilmesine

Yönetimi

destinasyonlarını

Yönelik Çalışmalar

Balıkesir - Çanakkale

Sağlık turizmi alanında

Turizmde

turistlerin

hali hazırda çalışmaları

Destinasyon

ülkemizdeki

bulunan Ajanslar, Ticaret

Yönetimi

n geliştirilmesi ve

sağlık

Odaları,

Odaklı Programı

yönetimi

hizmetlerind

Sağlık

en

Çanakkale’de

faydalanma

Gösteren Kamu ve Özel

sı

Hastaneler,

Çanakkale

Onsekiz
Üniversitesi,

İl

Müdürlüğü,
Faaliyet
Çanakkale
Mart
TÜRSAB,

Çanakkale Diş Hekimleri
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Odası
Bölgede

Müze

Sayısının
Artırılmasına
Müzelerin

ve

Turizmde

Kültür turizminde

Müzelerin

Destinasyon

yeni

ziyaretçi

Müdürlükleri,

Yönetimi

oluşturulması

sayılarının

Yönetimler

rotalar

Çekicilik

Balıkesir - Çanakkale

Kültür

ve

Turizm

İl

Yerel

Turizmde

2021

Destinasyon

boyunca

Yönetimi

artırılması

yılı

Sonuç

Odaklı Programı

Unsurunu Artırmaya
Yönelik Çalışmalar
Sualtı

Turizmde

Su

Galerisi Kurulması İle

Mermer

Destinasyon

dalış

İlgili Çalışmalar

Yönetimi

sporları

ve

turizm

Alternatif

Balıkesir

Marmara

Adası

turizm

Belediyesi,

Gömeç

destinasyonlarını

olanaklarını

Belediyesi,

Burhaniye

n geliştirilmesi

n

Ticaret Odası, Balıkesir

geliştirilerek

Büyükşehir

bölge

Üniversiteler, Burhaniye

turizminin

Belediyesi

Turizmde

2021

Destinasyon

boyunca

Yönetimi

yılı

Sonuç

Odaklı Programı

Belediyesi,

on iki aya
yayılması
Su

Turizmde

Su

Turizminin

Sporları

Destinasyon

dalış

Geliştirilmesine

Yönetimi

Yönelik Çalışmalar

sporları

ve

turizm

Alternatif

Balıkesir - Çanakkale

Çanakkale

Savaşları

turizm

Gelibolu

Tarihi

Alan

destinasyonlarını

olanaklarını

Başkanlığı, Valilikler

n geliştirilmesi

n

Turizmde

2021

Destinasyon

boyunca

Yönetimi

yılı

Sonuç

Odaklı Programı

geliştirilerek
bölge
turizminin
on iki aya
yayılması
Sürdürülebilir Turizm

Turizmde

Termal ve sağlık

Bölgedeki

Seminerleri

Destinasyon

turizm

turizm

Balıkesir - Çanakkale

Bölgedeki

turizm

Turizmde

2021

işletmeleri,

Ticaret

Destinasyon

boyunca
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Yönetimi

destinasyonlarını

tesislerinin

Odaları,

n geliştirilmesi ve

uluslararası

dernekleri,

turizm

yönetimi

geçerliliğe

üniversitelerin

sahip

fakülteleri

Yönetimi

Sonuç

Odaklı Programı
turizm

sertifikalara
sahip olması
Dijital

Turizmde

Termal ve sağlık

Bölgenin

Odalar,

Valilikler,

Üreticileri ve Seyahat

İçerik

Destinasyon

turizm

turistik

Kültür

ve

Acentalarına Yönelik

Yönetimi

destinasyonlarını

unsurlarının

Müdürlükleri

n geliştirilmesi ve

bilinirliğinin

yönetimler,

yönetimi,

artırılması

Turizm Bakanlığı

Tanıtım

Su

Balıkesir - Çanakkale

İl

Turizm
Yerel
Kültür

ve

Turizmde

2021

Destinasyon

boyunca

Yönetimi

yılı

Sonuç

Odaklı Programı

sporları ve dalış
turizm
destinasyonlarını
n

geliştirilmesi,

Kültür turizminde
yeni

rotalar

oluşturulması
Destinasyonların

Turizmde

Kültür turizminde

Balıkesir ve

Turizmde

2021

Uluslararası

Destinasyon

yeni

Çanakkale

Belediyeler, İl Kültür ve

Destinasyon

boyunca

Yönetimi

oluşturulması

destinasyon

Turizm Müdürlükleri

Yönetimi

Ağlara

Dahil Edilmesi

rotalar

Balıkesir - Çanakkale

Odalar

ve

Borsalar,

olarak

yılı

Sonuç

Odaklı Programı

görünürlüğü
nü

ve

bilinirliğini
arttırmak
Sualtı

Görüntüleme

Çalışmaları

Turizmde

Su

Destinasyon

dalış

sporları

ve

turizm

destinasyonlarını

Alternatif
turizm
olanaklarını

Balıkesir - Çanakkale

İl

Kültür

ve

Müdürlükleri,

Turizm
Yerel

Turizmde

2021

Destinasyon

boyunca

Yönetimi
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Yönetimi

n geliştirilmesi

n

Yönetimler

Odaklı Programı

geliştirilerek
bölge
turizminin
on iki aya
yayılması
Kültürel

Değerler

Koordinasyon

Kırsal Ekonominin

Tarım ürünlerinin

Kültürel

Geliştirilmesi

markalaştırılması

değerlerin

Müdürlükleri,

ve

korunması

belediyeleri,

Sonuç

değerinin

amacıyla

üniversiteler, ilgili odalar

Programı

artırılması, kırsal

idari

turizmin

yapılanmanı

geliştirilmesi

n

Tarım

Kırsal Ekonominin

2021

Geliştirilmesi

boyunca

Faaliyetleri

katma

Balıkesir - Çanakkale

Kültür

ve

Turizm

İl
ilçe

Kırsal Ekonominin

2021

Geliştirilmesi

boyunca

yılı

Odaklı

oluşturulma
sı
Ortak Üretim Modeli

Kırsal Ekonominin

Tarımda ortak iş

Kırsal

Uygulaması

Geliştirilmesi

yapma

üretimin

kültürünün

ve

Balıkesir - Çanakkale

ve

Orman

İl

Müdürlükleri

ekonomik

Sonuç

girişimciliğin

rekabet

Programı

geliştirilmesi

edebilirlik

yılı

Odaklı

düzeyinin
artırılması
Lisanslı

Depo

Kurulum Süreçlerinin
Takip Edilmesi

Kırsal Ekonominin

Tarım ürünlerinin

Lisanslı

Geliştirilmesi

markalaştırılması

depo

ve

kurulması

değerinin

katma

Balıkesir - Çanakkale

Tarım

ve

Orman

İl

Kırsal Ekonominin

2021

Müdürlükleri, Ticaret İl

Geliştirilmesi

boyunca

Müdürlükleri

Sonuç
Programı

artırılması
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Bölge

Kırsalına

Uluslararası

Kırsal Ekonominin

Tarımda ortak iş

Bölgenin

İl müdürlükleri, il ve ilçe

Kırsal Ekonominin

2021

Geliştirilmesi

yapma

uluslararası

belediyeleri,

Geliştirilmesi

boyunca

fon

üniversiteler, ilgili odalar

Sonuç
Programı

ve

Balıkesir - Çanakkale

Kaynakların Bölgeye

kültürünün

Çekilmesi için İşbirliği

girişimciliğin

kaynakların

ve

Faaliyetleri

geliştirilmesi,

dan istifade

kuruluşları

tarım ürünlerinin

etmesi

sivil

toplum

yılı

Odaklı

markalaştırılması
ve

katma

değerinin
artırılması, kırsal
turizmin
geliştirilmesi
Kooperatiflere

Kırsal Ekonominin

Tarımda ortak iş

Kooperatifle

Ticaret İl Müdürlükleri,

Kırsal Ekonominin

2021

Mentorluk

Geliştirilmesi

yapma

re

Tarım

Geliştirilmesi

boyunca

mentorluk

Müdürlükleri

Hizmetlerinin

kültürünün

Sağlanması

girişimciliğin

ve

hizmetinin

geliştirilmesi,

sağlanması

Balıkesir - Çanakkale

ve

Orman

İl

Sonuç

yılı

Odaklı

Programı

Tarım ürünlerinin
markalaştırılması
ve

katma

değerinin
artırılması
Kooperatifleşme
Alanında

İyi

Kırsal Ekonominin

Tarımda ortak iş

İyi

Geliştirilmesi

yapma

uygulama

Uygulama

kültürünün

Örneklerinin Ziyareti

ve

Balıkesir - Çanakkale

Kooperatifler, Tarım ve

Kırsal Ekonominin

2021

Orman Müdürlükleri

Geliştirilmesi

boyunca

örneklerinin

Sonuç

girişimciliğin

bölgedeki

Programı

geliştirilmesi

kooperatifle
re

örnek

teşkil etmesi
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Tarımsal

Üretici

Örgütlere

Yönelik

Kapasite

Kırsal Ekonominin

Tarım ürünlerinin

Bölgedeki

Kırsal Ekonominin

2021

Geliştirilmesi

markalaştırılması

tarımsal

Geliştirilmesi

boyunca

ve

üretici

Sonuç
Programı

Geliştirme

katma

Eğitimlerinin

değerinin

örgütlerinin

Verilmesi

artırılması

kurumsal

Balıkesir - Çanakkale

Odalar ve borsalar

yılı

Odaklı

kapasiteleri
nin artması
YÖREX

Yöresel

Kırsal Ekonominin

Tarım ürünlerinin

Bölgede

Ürünler

Fuarına

Geliştirilmesi

markalaştırılması

üretilen

ve

Katılım

Coğrafi

İşaretli

Ürünler

Zirvesine

Kırsal

Turizmin

Gökyüzü

Gözlem

Bölgedeki yöresel ürün

Kırsal Ekonominin

2021

satışı yapan firmalar

Geliştirilmesi

boyunca

ürünlerin

Sonuç

değerinin

tanınırlığının

Programı

artırılması

artması

Kırsal Ekonominin

Tarım ürünlerinin

Bölgede

Geliştirilmesi

markalaştırılması

üretilen

Üreticiler,

ve

ürünlerin

Birlikleri, Kooperatifler

Katılım

katma

Balıkesir - Çanakkale

katma

değerinin

tanınırlığının

artırılması

artması

Kırsal Ekonominin

Kırsal

turizmin

Geliştirilmesi

geliştirilmesi

Alternatif

Balıkesir - Çanakkale

Oda

ve

Borsalar,
Üretici

yılı

Odaklı

Kırsal Ekonominin

2021

Geliştirilmesi

boyunca

Sonuç

yılı

Odaklı

Programı

Balıkesir

İlgili belediyeler

Kırsal Ekonominin

2021

yılı

turizm

Geliştirilmesi

Temmuz –

Etkinlikleriyle

olanaklarını

Sonuç

Ağustos

Desteklenmesi

n

Programı

geliştirilerek
bölge
turizminin
on iki aya
yayılması
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Yerli

Tohumların

Yaygınlaştırılmasına
Yönelik

Kırsal Ekonominin

Tarım ürünlerinin

Bölgeye

Kırsal Ekonominin

2021

Geliştirilmesi

markalaştırılması

özgü

Müdürlükleri, ilgili oda ve

Geliştirilmesi

boyunca

ve

biyolojik

borsalar

Sonuç

Tanıtım

Faaliyetleri

Kalkınma

Ajansları

Tüm

Eşleştirme

Programı

Birimleri

SOP

Faaliyetleri

katma

Balıkesir - Çanakkale

değerinin

çeşitliliğin

artırılması

korunması

Kurumsal

Ajanslar

faaliyetlerin
gerçekleştirilmesi

Tarım

ve

Orman

İl

yılı

Odaklı

Programı

Balıkesir – Çanakkale

İZKA, KUDAKA, ZAFER,

Tüm

arası

TRAKYAKA,

Birimleri

işbirliğinin

BEBKA

GEKA,

SOP

2021

yılı

boyunca

artırılması
İş

ve

Yatırım

Ortamının Tanıtılması
ve Geliştirilmesi

Yerel
Fırsatları

Kalkınma

İlin iş ve yatırım

Bölgenin

ortamının
tanıtılması
geliştirilmesi

ve

Balıkesir - Çanakkale

Yatırım

ortamının

Yatırım

yatırım

tanıtılmasında tüm ilgili

Ofisleri

ortamının

kurum ve kuruluşlarla

belirli
yatırım
konularını
işleyen

ön

fizibiliteler
aracılığıyla
tanıtılması
hedeflenme
ktedir.
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EK-2 Yapılacak Araştırmalar, Analizler, Stratejiler ve Raporlar Tablosu

Yapılacak
Araştırma/Analiz/Strateji/Raporlar
Endüstriyel

Simbiyoz

Uygulamalarının

Yaygınlaştırılması

Amaç

Hazırlanış Şekli

Bölgede endüstriyel simbiyoz ağı kurulması ve işletmeler arası

Parçacıl hizmet alımı

sinerjinin hayata geçirilmesi

Hizmet

Alımı

Gerekçesi

ve

Kapsamı
Endüstriyel simbiyoz işbirliklerinin
hayata

geçirilmesi

için

Ajans

tarafından hazırlanması hedeflenen
fizibilite

raporları

konularda

parçacıl

için

teknik

hizmet

alımı

gerçekleştirilebilecektir.
Mermer ve Doğal Taş Sektörü ile Orman

Bölgede yaygın olan mermer ve doğal taş ile orman endüstrisi

Endüstrisi ve Mobilya Sektörü Değer Zinciri

ve mobilya sektörü sektörünün rekabetçiliğinin artırılması

Ajans Eliyle

Analiz

raporu

Ajans

tarafından

hazırlanacaktır.

Analizi
Yenilenebilir

Enerjiye

Ekipman

Üretim

Yönelik

Makine

Firmaların yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman

Ekosisteminin

üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji

eliyle

sektörüne yönelik yatırımcı çekilmesi

Ajansımız tarafından yürütülen Re-

Geliştirilmesi

Ajans Eliyle

Bu konuda bir çalışma raporu Ajans

You

hazırlanacaktır.
Operasyonu

hazırlanacak
fizibilite

ihtiyaç

Halihazırda
kapsamında
analizi

raporlarından

ve

çalışma

raporu hazırlığında faydalanılacaktır.
Tatil ve Kültür Rotalarının Belirlenmesi

Rotalara

olan

ilginin

canlı

tutulması

amacıyla

ilgili

Parçacıl hizmet alımı

Bölgede zeytin rotası, peynir rotası

kurum/kuruluşlarla işbirliği içinde rotalar üzerinde doğal,

ve Troas Kültür Rotası gibi bu

kültürel ve turistik değerlerin yanı sıra, zeytin hasadı,

kapsamda

zeytinyağı tadım eğitimi, sirke imalatı, peynir imalatı gibi

önemli örnekler yer almaktadır. Bu

deneyime dayalı faaliyetlerin belirlenmesi

kapsamda

Bölgenin

genelini

kapsayacak

şekilde

seyahat
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acentaları ile paylaşmak üzere tatil
rotalarının

hazırlanması

amacıyla

çalışmalar yürütülecektir. Rotaların
belirlenmesinde veri kaynaklarının
araştırılması ile rotaların hikayesine
hakim kişiler ile iletişime geçilmesi
Ajans eliyle yürütülecektir. Bununla
birlikte,

rotaların

işaretlenmesi,

belirlenmesi,
koordinatlarının

harita üzerine işlenmesi ve altyapı
çalışmalarının tespiti ile uygulanması
çalışmaları

için

hizmet

alımı

planlanmaktadır.
Gastronomi Rotalarının Belirlenmesi

Turizm çeşitliliğini arttırmak ve bölgenin lezzetlerini öne
çıkarmak

amacıyla,

şehirlerin

kendine

özgü

Ajans eliyle

tatlarının

Balıkesir turizm çeşitliliğini arttırmak
ve şehrin lezzetlerini öne çıkarmak

belirlenerek bunların harita üzerine rota şeklinde işlenmesi

amacıyla,

faaliyetidir.

tatlarının belirlenerek bunların harita
üzerine

şehrin
rota

kendine

şeklinde

özgü

işlenmesi

gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda
hizmet alımı yapılacaktır.
TDİ OSB Alanlarının Belirlenmesine Yönelik

Bölgede potansiyel vadeden sektörlerin geliştirilmesi, yatırımcı

Çalışmalar

adaylarına yer gösterilmesine yardımcı olunması ve ilgili

TDİOSB potansiyeli taşıyan alanlara

sektörlerde

yerel paydaşların ilgi göstermesi

üretimde

niceliğin

ve

niteliğin

Parçacıl hizmet alımı

artırılması

Ajans

tarafından

belirlenecek

amaçlarına hizmet etmek üzere ihtisas OSB kurulmasına

durumunda

yönelik çalışmalar

TDİOSB’nin fizibilite çalışması için
gerekli

kurulabilecek

çalışmalar

hizmet

bir
alımı

yoluyla gerçekleştirilecektir.
Kırsal Turizm Değerleri Çalışması

Tüm bölgeyi kapsayacak şekilde yapılacak kırsal turizm
değerleri çalışması ile bölgenin kırsal turizm potansiyelinin

Parçacıl hizmet alımı

Kırsal turizm değerleri çalışmasının
basım,
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ortaya çıkarılması

çeşitli

çalışmalar

çalışmalarında

için

tasarım

hizmet

alımı

gerçekleştirilecektir.
İda-Madra Jeoparkı’nın UNESCO Nezdinde

Bölgenin UNESCO Jeopark alanı ilan edilmesiyle; çevresel

Tescili

açıdan

jeolojik

mirasının

korunması,

tanıtım

Parçacıl hizmet alımı

açısından

Jeopark potansiyeli taşıyan alana
yönelik gerçekleştirilmesi gereken

uluslararası arenada bilinirliğin artması, akademik açıdan

altyapı

hakkında yapılan çalışmaları yoğunlaştırması ve turizm sektörü

amacıyla alanında uzman bir kadro

açısından

tarafından

da

bölgeye

nitelikli

turist

çekilmesine

katkı

sağlanması

yatırımlarının

belirlenmesi

gerçekleştirilmesi

gereken saha çalışmaları için hizmet
alımı gerçekleştirilecektir.

Gıda Sektörü ve Yeni Pazarlar Analizi

Kovid-19 sebebiyle, krizden en çok etkilenen sektör ve bu

Kırılgan

Sektörler

sektörlere ait bölgelerdeki KOBİ’lerin bu krizden etkilenme

Parçacıl Hizmet Alımı

Pazarlar

Analizi

durumları incelenerek, KOBİ’lerin dayanıklılığının arttırılması

Hizalama eğitimlerini içeren hizmet

için yol göstermek

alımı gerçekleştirilecektir.

Sayfa 73 / 75

Analizi,
ve

Yeni

Dayanıklılık

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2021 Yılı Çalışma Programı

EK-3 Kaynak Verimliği Teması Kapsamında Yapılacak Çalışmalar

Faaliyet Adı

Açıklama

Sürdürülebilir Turizm Seminerleri

Turizmde sürdürülebilir turizm altyapısının geliştirilmesi için sertifikalandırma sistemleri bulunmaktadır. Bölgedeki oteller tarafından bu
sertifikasyonların alınması, hizmet kalitesinin artırılması, personel yapısının güçlendirilmesi ve turizmde kaynak verimliliğinin sağlanması
amacıyla sürdürülebilir turizm seminerleri düzenlenecektir.

Termal

ve

Sağlık

Destinasyonlarının

Geliştirilmesi

Turizm

Mevcut kaynakların en iyi şekilde kullanılması, ilave yapılması gereken çalışmaları ortaya koyulması, kaynakların etkin kullanılmasına ilişkin

ile

yeni projelerin geliştirilmesi ve kaynak verimliliğinin de sağlanabilmesi açısından 2021 yılında termal kaynakların tek elden yönetilmesine

Yönetimi

ilişkin çalışmalar yapılacaktır.

Teknik Destek Programı

Teknik Destek Programı hizmet kalitesinin artırılması, pandemi sonrası yatırım ve pazarlama tekniklerinin doğru kurgulanması, kaynak
verimliliği odaklı bir program olacaktır. Program kapsamında turizm işletmelerinin yönetim altyapılarının dönüştürülmesine yönelik ihtiyaç
duydukları danışmanlık hizmetlerini almaları sağlanacaktır.

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 2020 yılında envanter oluşturumuştur. 2021 yılında Bölgedeki firmaların endüstriyel
simbiyoz olanakları çerçevesinde eşleşmesi gerçekleştirilecektir.

Yenilenebilir

Enerjiye

Ekipman

Üretim

Yönelik

Makine

Bölgede faaliyet gösteren sanayi firmaları, yenilenebilir enerji sektöründeki firmaların makine ekipman ihtiyacını karşılayabilme potansiyeline

Ekosisteminin

sahiptir. Bu firmaların yenilenebilir enerjiye yönelik makine ekipman üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji sektörüne

Geliştirilmesi

yönelik yatırımcı çekilmesi hedeflenmektedir. Çalışma kapsamında mevcut firma envanteri çıkarılacak, firmalar ile çalışma grupları
oluşturularak bir araya gelinecek ve üretim ekosisteminin geliştirilmesine yönelik bir çalışma raporu hazırlanacaktır.

Bölgede
Çalışmaları

Model

Fabrika

Kurulması

Ajansımız tarafından desteklenen BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi kapsamında Balıkesir OSB bünyesinde kurulan
merkezin, model fabrika benzeri bir yapıya dönüştürülmesi adına 2021 yılında çalışmalar gerçekleştirilecektir.
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Kapasite Geliştirme Webinarları

Ajansımız kaynak verimliliği teması kapsamında aşağıdaki konularda seminerler düzenleyecektir. Seminerler Covid-19 pandemisi sebebiyle
webinar (online seminer) olarak gerçekleştirilecektir. Aile anayasası, enerji verimliliği, yalın üretim ve temiz üretim teknolojileri konusunda
webinarlar düzenlenecektir.

İmalat

Sanayiinde

Kurumsallaşma

Dönüşüm Mentorluğu Programı

ve

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.

Mali Destek Programları

İşletmelerde Stratejik Yapılanma MDP: İşletmelerin sürdürülebilir altyapısının geliştirilmesine yönelik verimlilik, temiz ve çevreci üretim,
endüstriyel simbiyoz ve atık yönetimi vb. alanlarda projeler desteklenecektir.
Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi MDP: Bölgede üretim verimliliğine yönelik, endüstriyel simbiyoz uygulamalarını içeren altyapı projeleri
desteklenecektir.

Ortak Üretim Modeli Uygulaması

Tarım alanlarının ortak yönetildiği kaynak verimliliğini esas alan, kırsal alanda sosyo-ekonomik refahın üst düzeye çıkarılmasını hedefleyen
profesyonel bir üretim yöntemi hayata geçirilmesi değerlendirilmiştir.

Fizibilite Desteği

TDİOSB, modern tarım yatırımı uygulamaları, kırsal turizm yatırımı fizibilitesi ve kaynak verimliliği çalışmaları gibi konuların desteklenmesi
hedeflenmektedir.

Teknik Destek

Teknik Destek Programı temelde kaynak verimliliği odaklı bir program olacaktır. Program kapsamında ü retici 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.
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