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I- GENEL BİLGİLER 

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

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunu doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı’nın koordinasyonunda, 

25.07.2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, faaliyetlerini katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, 

verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi 

temel ilke ve değerler doğrultusunda gerçekleştirmektedir. 

 

A) Misyon ve Vizyon 

 

Misyon 

Bölgemizin sürdürülebilir kalkınması ve rekabet gücünün artırılması için nitelikli insan gücünü 

kullanarak ulusal ve uluslararası kaynakların etkili ve verimli bir şekilde değerlendirilmesi yoluyla bölgenin 

potansiyelini ortaya çıkarmak ve paydaşların kalkınma girişimlerini örgütlemek ve desteklemektir. 

Vizyon 

Sürdürülebilir kalkınmasını sağlamış Güney Marmara’nın bilgi, düşünce, koordinasyon ve destek 

noktası olmaktır. 

 

B) Yetki, Görev ve Sorumluluklar 

 

Kalkınma Ajanslarının yetki, görev ve sorumlulukları 4 nolu “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili 

Kurum Ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” 

ile tanımlanmıştır. Buna göre kalkınma ajanslarının görevleri şunlardır: 

a. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak, 

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

bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek 

ve sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına bildirmek,  

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

kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek 

sağlamak,  

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

plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek,  

e. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil 

toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,  

f. Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç ve dış kaynaklı fonları, bölge plan ve 

programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak,  
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g. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya 

ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve 

kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,  

h. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası 

düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,  

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

ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde 

sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek,  

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

konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni 

girişimcileri desteklemek,  

k. Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede 

tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,  

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

bir internet sitesi oluşturmak. 

 

C) Ajansa İlişkin Bilgiler 

 

1) Fiziksel Yapı 

 

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

iki noktada hizmet vermektedir. 

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

birimlerinin ofisleri, 135 kişilik konferans salonu, 40 kişilik toplantı salonu, Yönetim Kurulu toplantı salonu, 

arşiv, kafeterya ve depo bulunmaktadır. Çanakkale ili Merkez ilçesinde yer alan ofisimiz ise, Çanakkale 

Valiliği’nin yanında yatırım destek ofisi olarak hizmet vermektedir. 

 

2) Teşkilat Yapısı 

 

Ajansın teşkilat yapısı aşağıdaki şemada gösterilmiştir. 
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Kalkınma Kurulu 

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil 

toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı 

yönlendirmek üzere kalkınma kurulu oluşturulur. 

Yönetim Kurulu 

Yönetim Kurulu, Ajansın karar organıdır. Ajansımızın Yönetim Kurulu şu şekilde teşkil edilmiştir: 

 Balıkesir ve Çanakkale Valileri, 

 Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı ve Çanakkale Merkez Belediye Başkanı, 

 Çanakkale İl Genel Meclis Başkanı, 

 Balıkesir Ticaret Odası ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanları (dönüşümlü) 

 Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Genel Sekreterlik 

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

amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur. 

 

3) Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı, sürekli gelişen bilişim teknolojilerinden aktif şekilde 

yararlanabilmek için gerekli altyapısını kurmuş olup yeni gelişmeler doğrultusunda mevcut sistemini 

sürekli güncelleyerek geliştirmektedir. Ajansımız iş ve işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve güvenilir 

biçimde gerçekleştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojisi kullanımının artırımına yönelik çalışmalar 

yapılmaktadır. 

Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Ajans, kaliteli süreçler geliştirme prensibini ön planda 

tutarak faaliyetlerine ilişkin işlemlerin tamamını Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ve Elektronik 

Belge Yönetim Sistemi (EBYS) gibi uygulamalarla elektronik ortamda gerçekleştirmektedir. Ve tüm bu 

hizmetlerinde EBYS dışında kullandığı web, mail, bulut gibi diğer sunucularında işletim sistemi olarak 

açık kaynak kodlu Linux dağıtımlarını ve yazılımlarını tercih ederek maliyet ve güvenlik avantajı 

sağlamaktadır.  

Ajans bilgi sistemlerinde bulut bilişimin de aktif şekilde kullanımı ile yer ve zamandan bağımsız 

erişim imkânları sunarak bilgiye her yerden ulaşılan bir yapı oluşturmuştur. Üretilen veriler bulut bilişim 

sistemiyle senkronize edilmektedir. Ayrıca tüm sunucular için planlanan periyotlarda düzenli yedekler 

alınmakta ve aynı zamanda ikinci bir lokasyonda yer alan Felaket Kurtarma Sunucusu ile senkronize 

edilmektedir. 
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3) İnsan Kaynakları 

 

İnsan Kaynakları Politikasının Uygulanmasına Dair Bilgiler 

Ajans personeli 5449 sayılı Kanun, 4 nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, 4857 sayılı İş Kanunu 

ve Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak istihdam edilmektedir. Ayrıca 696 

sayılı Kanun Hükmünde Kararname’ye tabi olarak da personel çalıştırılmaktadır. 

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

ait bir İnsan Kaynakları Raporu hazırlanmakta ve Yönetim Kuruluna sunulmaktadır. 

Ajansta, 1 Genel Sekreter, 26 uzman personel (1 Hukuk Müşaviri dahil) ve 7 destek personeli 

olmak üzere toplamda 34 personel; ayrıca 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname kapsamında, 4 ü 

güvenlik olmak üzere toplamda 16 personel çalışmaktadır. 

Personele İlişkin Bilgiler 

Ajansta Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği hükümlerine tabi olarak çalışan 34 personelin 

22’si lisans, 10’u yüksek lisans, 2’si doktora mezunudur. Söz konusu personelin lisans mezuniyetlerine 

göre dağılımı; İşletme (4), Makine Mühendisliği (2), İktisat (2), Maliye (3), Uluslararası İlişkiler (3), 

Hukuk (1), Kamu Yönetimi (3), Matematik (1), İstatistik (2), Endüstri Mühendisliği (1), Gıda Mühendisliği 

(2), Ziraat Mühendisliği (1), İnşaat Mühendisliği (2), Kimya Mühendisliği (1), Şehir ve Bölge Planlama 

(2), Halkla İlişkiler ve Tanıtım (2), Bilgisayar Mühendisliği (1), Sosyoloji (1) şeklindedir. 

Hizmet İçi Eğitim 

Ajans personelinin aldığı eğitimler toplam 50 personel için ortalama 4,5 gün olarak 

gerçekleşmiştir. Bu kapsamında alınan eğitimler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

No Eğitimin Adı Gün Kişi Sayısı 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    
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Performans Değerlendirme 

Ajansımız iş verimliliği ve objektif değerlendirme standartları gereğinde bünyesinde personel 

performans değerlendirme sistemi kurmuştur. Sistemle çalışanların karşılaştırmalar, eksiklik ve 

yeterliliklerinin her yönden gözden geçirilmesi yoluyla performanslarının sürekli gelişmesi 

hedeflenmektedir. Performans değerlendirme süreçleri yönergesinde tanımlandığı doğrultuda altı aylık 

ve yıllık olarak ve gereken gizlilik standardında yapılmaktadır. 

 

5) Sunulan Hizmetler 

 

Ajansımız tarafından sunulan hizmetler Genel Sekreterliğe bağlı çalışma birimleri eliyle yerine 

getirilmektedir. Bu kapsamda Ajans mevzuatta belirtilen görevleri gerçekleştirmek için aşağıdaki ana 

başlıklarda hizmetler sunmaktadır: 

 Bölge içi ve dışı koordinasyon ve işbirlikleri geliştirme 

 Planlama, programlama, araştırma ve strateji geliştirme 

 Mali de teknik destek programları yürütme 

 Bölgede proje kültürünü geliştirme ve proje üretme 

 Yatırım desteği 

 Tanıtım 

 

6) Yönetim ve İç Kontrol ve Sistemi 

 

İç Kontrol ve Risk Sistemine ilişkin 2021 yılı ilk altı ayı içerisinde gerekli kontroller devam ettirilmiş 

olup İç Kontrol ve Risk Sistemleri gözden geçirilerek gerekli güncellemeler yapılmıştır.  

 

D) Diğer Hususlar 

 

1) Kurumsal İletişim Çalışmaları 

 

Ajansımızın iletişim çalışmalarının merkezinde basın, internet ve sosyal medya çalışmaları yer 

almaktadır. Bu iletişim çalışmaları ile Ajans faaliyetlerinin, dokümanlarının, desteklerinin ve Bölgede öne 

çıkan gelişmelerin, yerel ve ulusal ölçekte yazılı, işitsel ve görsel şekilde kamuoyuna duyurulması 

sağlanmaktadır. Aynı zamanda iletişim faaliyetleri kapsamında sosyal medya kanalları vasıtasıyla Ajans 

görsel arşivinden Bölgenin ve bölge iş ve yatırım ortamının tanıtımına yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. 

2021 yılı ilk altı ayı içerisinde basın, web ve sosyal medya kapsamında yapılan çalışma sayıları aşağıda 

belirtilmiştir. 
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Türü Sayısı 

Sosyal Medya 209 

Basın Bülteni 18 

Toplu Elektronik Posta Gönderimi  24 

Duyuru 26 

 

İnternet Siteleri 

Ajansın kurumsal olarak yönetimini yaptığı 3 internet sitesi bulunmaktadır. 

 

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

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

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

 

Sosyal Medya 

Ajans bölge içi ve dışı tüm paydaşlarla iletişim kurmada ve kurumsal tanıtım faaliyetlerinde ve 

bölgenin yatırım olanaklarının tanıtım faaliyetlerinde sosyal medya araçlarını aktif bir şekilde 

kullanmaktadır. Bu kapsamda Ajans tarafından yönetilen sosyal medya hesapları şu şekildedir: 

 

Sosyal Medya Türü Hesap Adı/Bağlantısı 

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

Twitter https://twitter.com/gmkajansi 

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

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

  

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

A) Ajansın Amaç ve Hedefleri 

 

Ajansın amacı kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 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. 

 

B) Temel Politikalar ve Öncelikler 

 

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

geliştirilen destek mekanizmaları yoluyla Bölge potansiyelinin harekete geçirilmesi, yatırımların artırılması 

ve Bölgesel işbirliği ve koordinasyonun geliştirilmesi hedeflenmektedir. Buna yönelik olarak 2014-2023 

Bölge Planı’nda; 

 Kaliteli Sosyal Yaşam ve Nitelikli İnsan 

 Yaşanabilir Çevre ve Mekân 

 Güçlü Ekonomi ve Rekabetçi Sektörler 

şeklinde 3 temel gelişme ekseni belirlenmiştir. Her bir gelişme ekseni altında yer alan öncelikler 

kapsamında Ajans bu önceliklere yönelik tedbirlerin hayata geçirilmesini temel politika olarak 

benimsemiştir. 

 

C) Sonuç Odaklı Program Birimleri (2020 – 2022) 

 

1) İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm 

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP’un genel amacı; TR22 Bölgesi’nde 

potansiyele sahip metal sanayi, kimya, doğal taş, tarıma dayalı sanayi, orman endüstrisi ve mobilya 

sektörlerinde yüksek katma değerli üretim sağlanması ve bölgesel rekabetin artırılmasıdır. 

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

 1. Yönetimde kurumsallaşmanın sağlanması 

 2. Firmaların üretim kabiliyetlerinin artırılması 

 3. Ar-ge ve yenilikçiliğin geliştirilmesi 

 4. İnsan kaynağı niteliğinin artırılması 
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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. 

 

2) Turizm Destinasyon Yönetimi 

Turizmde Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Programının genel amacı, TR22 Bölgesinde 

profesyonel destinasyon yönetimi bakış açışıyla potansiyel arz eden alternatif turizm çeşitlerinin 

geliştirilmesidir. 

Destinasyon Geliştirme Sonuç Odaklı Programı özel amaçları; 

 1. Termal ve sağlık turizm destinasyonlarının geliştirilmesi ve yönetimi 

 2. Su sporları ve dalış turizm destinasyonlarının geliştirilmesi 

 3. Kültür turizminde yeni rotalar oluşturulması 

 

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. Turizm Destinasyonlarının Geliştirilmesi ve 

Pazarlanması 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. 

 

3) Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi  

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP’un genel amacı; TR22 bölgesinde kırsal kesimde 

üretkenliğin artırılması ve refah düzeyinin geliştirilmesidir. 
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Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP’un özel amaçları ise şu şekilde belirlenmiştir: 

 1. Tarımda ortak iş yapma kültürünün ve girişimciliğin geliştirilmesi 

 2. Tarım ürünlerinin markalaştırılması ve katma değerinin artırılması 

 3. Kırsal turizmin geliştirilmesi 

 

Arka Plan ve Müdahale Gerekçesi 

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

nüfusun önemli bir kısmının tarım sektöründe istihdam edildiği bir bölgedir. Verimli tarım arazileri 

sebebiyle bölge hayvansal ve bitkisel üretimde geniş bir ürün yelpazesine sahiptir. Bitkisel üretim, 

büyükbaş hayvancılık, küçükbaş hayvancılık, kümes hayvancılığı faaliyetleri bölge genelinde yaygındır. 

Organik tarım, iyi tarım uygulamaları ve seracılığın her geçen gün yaygınlaştığı bölge bu alanlarda 

gelişme potansiyeli taşımaktadır. Edremit ve Ayvalık zeytinyağları, Ezine peyniri, Balıkesir kuzusu, 

Kapıdağ mor soğanı ve Susurluk ayranı gibi ülke genelinde markalaşmış önemli coğrafi işaretli ve yöresel 

ürünlere sahiptir. 

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

arazileri parçalıdır. Bu nedenle tarımsal işletmelerdeki verimlilik düşük ve buna bağlı olarak da 

işletmelerin rekabet gücü zayıftır. Kırsal ekonominin yeterince gelişmemiş olmasından dolayı kırsaldan 

kente doğru göç söz konusudur. Kırsal ekonominin geliştirilmesi ve kırsalın canlandırılması adına tarımda 

verimliliğin ve kalitenin artırılması ile kırsal turizmin geliştirilmesi bölge açısından önem arz etmektedir. 

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

işletme yönetimi konusunda bilgi ve deneyim eksikliği mevcuttur. İşletmeleri bir araya getiren yapıların 

kurulması, üretici örgütlerinin kapasitelerinin geliştirilerek daha etkin çalışmasının sağlanması ve 

kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması verimliliğin artırılması adına atılacak önemli adımlardandır. Bölgeye ait 

tarımsal ürünlerin, yöresel ürünlerin ve el sanatlarının markalaştırılması ve tanıtımı ürünlerin ekonomiye 

kazandırılması ve katma değerin artırılması için gereklidir. Tüm bu gerekçelerle Ajansımız tarafından 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi SOP kurgulanmıştır.  
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III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A) Mali Bilgiler 

 

1) Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı’nın 2021 yılı ilk altı ayına ait mali tablolarına ilişkin açıklamalara 

bu başlık altında, bütçe uygulama sonuçları (gider ve gelir gerçekleşmeleri)’ne ise bu raporun ekinde 

(EK-1) yer verilmiştir. 

  

2) Temel Malî Tablolara İlişkin Açıklamalar 

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı 2021 yılı öngörülen bütçesi 34.896.954,55 TL (+ 24.587.963,09 

TL önceki yıldan devreden nakit ve MDP bütçe dışı avanslar finansman cetvelinde görülebilir) ; 30 Haziran 

2020 tarihi itibariyle gerçekleşen gelirler 16.003.779,07 TL’dir. Faiz ve diğer faaliyet gelirleri 654.500 TL 

olarak öngörülmüş ve 837.507,72 TL tahsilat yapılmıştır. Merkezi Yönetim Bütçesinden 9.951.353,00 TL 

öngörülmüş ve ilk altı ayda 9.951.353,00 gerçekleşmiş, İl Özel İdarelerinden ise 1.324.918,05 TL 

öngörülmüş ve ilk altı ayda 1.324.704,00 TL tahsilat gerçekleşmiştir. Sanayi ve Ticaret odalarından 

öngörülen bütçe aktarımının gerçekleşme oranı ilk altı ayda % 90,22 dir. Ajansın ilk altı ayda 

belediyelerden olan alacaklarını tahsil etme oranı ise % 9,96 dır. 

30 Haziran 2020 tarihi itibariyle proje ve faaliyet destekleme hizmetleri için 13.822.290,69 TL, 

personel giderleri için 4.033.838,08 TL, Sosyal Güvenlik Kurumları Prim giderleri için 911.714,06 TL mal 

ve hizmet alımı giderleri için 433.783,28 TL kullanılmıştır. Ayrıca, Bütçe Uygulama Sonuçları şeffaflık, 

saydamlık ve hesap verebilirlik ilkeleri gereğince Ajansın internet sitesinde yayımlanmaktadır. 

 

3) Malî Denetim Sonuçları 

 

Ajanslarda iç ve dış denetim yapılır. 

İç denetimde; Ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansı yönetim kurulu başkanı 

veya genel sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. İç denetim raporları yönetim kuruluna ve 

kalkınma kuruluna sunulur. 

Dış denetimde; Ajansın her türlü hesap ve işlemleri, yönetim kurulu tarafından her yıl en geç 

mart ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş 

bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilir. 

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

2021 yılı ilk alltı ayı içinde Ajansın 2020 yılına ait dış denetimi yaptırılmıştır. Denetim sonucu 

ortaya çıkan bulgular ve çözümleri 26.05.2021 tarih ve 2021/3 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda 

görüşülmüştür. 
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B) Faaliyet ve Performans Bilgileri 

 

1) İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Sonuç Odaklı Program 

Birimi 

1.1 Araştırma, Analiz ve Programlama Çalışmaları 

Endüstriyel Simbiyoz Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 

Ajansın endüstriyel simbiyoz uygulamaları konusunda yürüttüğü çalışmalardan biri olan “bor ara 

ürünleri ve atıklarından çimento üretimi”ne yönelik Bigadiç Bor İşletme Müdürlüğü’ne Limak Çimento ve 

Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü yetkilileri ile birlikte Haziran ayında teknik gezi düzenlenmiş ve 

bir istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılı kaynak verimliliği teması kapsamında gerçekleştirilen endüstriyel simbiyoz çalışmalarının bir 

parçası olarak, Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Limak Çimento ve Ajansımızın tarafı olduğu taslak 

kurumsal iş birliği protokolü ve iş planı hazırlanarak taraflara iletilmiştir. 

Ajansımız tarafından Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü’nün de katılım sağladığı “Türkiye'nin 

Hidrojen Enerjisi Yolculuğu-TR22 Güney Marmara Bölgesi Özelinde Bir Değerlendirme” konulu bir 

toplantı düzenlenmiştir. 

 

Mermer ve Doğal Taş Sektörü İle Orman Endüstrisi ve Mobilya Sektörü Değer Zinciri 

Analizleri 

İşletmelerin ürettikleri ürün ve hizmet gibi değerleri analiz etmek, pazarlama ve satış imkânlarını 

ortaya koymak, müşterilere yönelik sunulan hizmet değerini artırmak, sektördeki firmaların eksiklerini 

ve bu eksiklere yönelik alınacak aksiyonları ve geleceğe yönelik geliştirmeleri saptayarak rakipleri 

arasındaki durumlarını tespit etmek amacıyla hazırlanması planlanan Orman Endüstrisi ve Mobilya 

Sektörü Değer Zinciri Analizi çalışmaları için literatür taramaları yapılmış ve istatistiki veriler 

düzenlenmiştir. Çalışma kapsamında firmalara uygulanacak olan anket çalışması hazırlanarak yılın ikinci 

yarısında uygulanmak üzere düzenlenmiştir. Mermer ve Doğal Taş Sektörü Değer Zinciri Analizi çalışması 

kapsamında literatür incelemesine başlanmıştır.  

 

Yenilenebilir Enerjiye Yönelik Makine Ekipman Üretim Ekosisteminin Geliştirilmesi 

Bölgede faaliyet gösteren sanayi firmaları, yenilenebilir enerji sektöründeki firmaların makine 

ekipman ihtiyacını karşılayabilme potansiyeline sahiptir. Bu firmaların yenilenebilir enerjiye yönelik 

makine ekipman üretme kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve yenilenebilir enerji sektörüne yönelik yatırımcı 

çekilmesi hedeflenmektedir. Yenilenebilir kaynaklardan enerji üreten firmalar ile sektöre 

malzeme/ekipman üreten ve üretme potansiyeli olan firmaların tespiti için oluşturulan 2020 yılı envanter 

listesi baz alınarak çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmaların başında Rotterdam Limanı İş Geliştirme 

Müdürü Randolf Weterings ile liman işletmesinin yenilenebilir enerji faaliyetleri hakkında gerçekleştirilen 

görüşme gelmiştir. 

 “TR22 Bölgesi Yenilenebilir Enerji Sektörü Analizi&Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi” raporu 

kapsamında yürütülen güncelleme çalışmaları kapsamında – derinlemesine mülakatlar ve teknik geziler 

gerçekleştirilmiştir. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği 

(ENSİA) ortaklığıyla uygulanan BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir Dönüşümün 

Desteklenmesi – Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi kapsamında 

gerçekleştirilen çalıştay ve toplantılara katılım sağlanmıştır. 

 

 



 

14 

 

1.2 İşbirliği ve Koordinasyon Çalışmaları 

Teknopark ve Teknoloji Transfer Ofisleri İle İşbirliği 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesinin yararlanıcı olduğu ve 2019 yılı Fizibilite Programı 

kapsamında desteklenen "Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi" projesi Mayıs 

2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır. Proje kapsamında hazırlanan fizibilite raporu sonucunda kurulacak 

teknoloji geliştirme bölgesinin hem Bandırma hem de TR22 bölgesi için önemli kazanımlar sağlayacağı 

ve uygulanabilir olduğu raporda ortaya konulmuştur. 

2021 yılının ikinci yarısında da Bölgedeki tüm TGB’lerde yer alan firma listeleri temin edilerek 

sene başında belirlenen performans göstergeleri ile uyumluluk kontrol edilecek ve sektörel olarak 

TGB’lerin gelişim analizi yapılacaktır. 

Sektörel Performans Değerlendirme Organizasyonu 

Marmara Bölgesindeki sanayi kuruluşlarının sektördeki konumlarını görmeleri ve başarılı olan 

kuruluşların ödüllendirilmesi amacıyla, Kocaeli Sanayi Odası önderliğinde, MARKA, İSTKA, BEBKA, 

TRAKYAKA ve Ajansımız bölgesel ortaklığıyla düzenlenen Sanayi Kuruluşları Sektörel Performans 

Değerlendirme Organizasyonuna katılım 2021 yılının ikinci yarısında sağlanacaktır. Bu kapsamda, etkinlik 

paydaşlarıyla görüşmeler sağlanmıştır. 

Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı 

Trakya Üniversiteler Birliği bünyesinde bölgemiz üniversitelerinden Çanakkale Onsekiz Mart 

Üniversitesi tarafından 2021 yılının 2. yarısında düzenlenecek Trakya Ar-Ge ve Teknoloji Proje Pazarı’na 

Ajansımız da katılım sağlayacaktır. Bu kapsamda, etkinlik paydaşlarıyla görüşmeler sağlanmıştır. 

Ajans Desteği ile Kurulan Mesleki Eğitim Atölyelerinin Sektörle Entegrasyonu 

2018 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programları kapsamında kurulan atölyelerin 

sektörle mevcut iş birlikleri incelenecektir. Bu kapsamda, Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek 

Programları’na ilişkin Program Sonrası Değerlendirme Raporu çalışmaları yapılacak ve sektörle mevcut 

iş birlikleri özel olarak incelenecektir. İlgili çalışmanın planlama çalışmaları devam etmekte olup saha 

çalışmaları için anket soruları hazırlanmıştır. 

Dış Ticaret İstihbaratı Konusunda Yapılacak Çalışmalar 

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 yılının ilk altı ayında “Çanakkale Dış Ticaret Merkezi” projesi tamamlanmış ve Çanakkale’de bir Dış 

Ticaret İstihbarat Merkezi kurulmuştur. 

 

1.3 Kapasite Geliştirme Çalışmaları 

Bölgede Savunma Sanayii Tedarikçiliğinin Geliştirilmesi 

Biga OSB’de bir biyokütleden enerji üreten ve atık malzemeden karbon siyahı ile grafen üreten 

bir tesis ziyaret edilmiştir. Son derece önemli olan ve savunma sanayiine girdi olarak kullanılacak grafen 

için gerekli araştırma yapılmıştır. Görüşmelerden sonra şu anda aktif olan veya gelecekte açılacak olan 

destek programları ile alakalı bir bilgi notu hazırlanarak ilgili işletmeye gönderilmiştir.  
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Güney Marmara E-Ticaret Atölyesi 

Faaliyet kapsamında Bölgemizde yer alan KOBİ’lerde çalışan ve e-ticaret alanında kendini 

geliştirmek isteyen kişilere yönelik uygulamalı eğitim programları tasarlanmış; ürün yönetimi, lojistik, 

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

konularda kapasite geliştirilmesi kapsamında teknik şartnameler hazırlanmıştır. E-ticaret kapsamında 

bölgemizde yer alan paydaşların düzenlediği eğitimlere katılım sağlanmış; bunun yanında diğer 

ajansların ve meslek kuruluşlarının düzenlediği organizasyonlar takip edilmiştir. 

Bölgede Model Fabrika Kurulması Çalışmaları 

Ajansımız tarafından desteklenen BALOSB Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezi Güdümlü Projesi 

kapsamında Balıkesir OSB bünyesinde kurulan merkezin, model fabrika benzeri bir yapıya 

dönüştürülmesi faaliyeti kapsamında ülkemizde kurulan Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm Merkezleri (Model 

Fabrika); Ankara, Bursa, İzmir, Gaziantep, Kayseri, Mersin, Konya ve Adana örnekleri incelenmiştir. 

Bunun yanında Ankara Model Fabrika kurulum sürecinde rol alan Mckinsey firmasının dünya çapındaki 

diğer çalışmaları incelenmiştir.  

Kapasite Geliştirme Webinarları 

Ajansımız tarafından bölgemizdeki sanayicilere yönelik düzenlenen “Yalın Üretim Semineri” ne 

panelist olarak Adana Model Fabrika ve Yenilik Merkezi Direktörü Güneş Ümit ARTUK ve Avient 

Corporation Orta Doğu ve Afrika Operasyonlar Direktörü Can Atalay GÜNGÖR katılım sağlamıştır.  

Ajansımız tarafından Balıkesir ve Çanakkale firmalarına yönelik olarak, panelistleri Ajansımız 

tarafından desteklenen “İşletmelerde Değer Artışı” proje koordinatörü Erdoğan DUR ile İzgören Akademi 

Danışmanlık Projeleri Yöneticisi Ömer Emre KAYA olan “Aile Anayasası Semineri” düzenlenmiştir. 

 

1.4 Tanıtım ve Yatırım Destek Çalışmaları 

Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi & Sergisi 

Türkiye'nin Ar-Ge ve inovasyon stratejilerine katkıda bulunmak, üreten Türkiye'nin teknolojide 

geldiği noktaları göstermek, üniversite, sanayi ve kamu iş birliğini 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 Ar-Ge ve İnovasyon Zirvesi & Sergilerine 2022 

yılının ikinci yarısında katılım sağlanacaktır. Bu kapsamda, etkinlik paydaşlarıyla görüşmeler sağlanmıştır. 

 

1.5 Ajans Destekleri Çalışmaları 

İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm Mentorluğu Programı 

Bölgede yer alan firmalara yönelik tasarlanacak olan İmalat Sanayiinde Kurumsallaşma ve 

Dönüşüm Mentorluğu Programının 2021 yılı son çeyreğinde tasarımına başlanacak olup mentorluk 

ihtiyacı olan konuların belirlenmesi için anket çalışması ve paydaşlarla odak grup toplantıları 

gerçekleştirilecektir. Bu kapsamda birim içi hazırlık çalışmaları başlamıştır. 

 

 



 

16 

 

Mali Destek Programları 

2018 yılı İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali Destek Programı  

Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve 

stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi hedefi ile İşletmelerde Stratejik Yapılanma (SAYA) Mali 

Destek Programı ilan edilmiştir. Mevcut ve yeni kurulacak fiziksel sanayi unsurlarının altyapılarının 

iyileştirilmesi; çatı kuruluşların etkinliğinin artırılmasıyla işletmelerin kurumsal yönetim ve yenilikçi üretim 

kapasitesini artırmaya yönelik ortak çalışmaların gerçekleştirilmesi amacıyla yürütülen programda, 

İmalat Sanayinde Kurumsallaşma ve Dönüşüm SOP Birimi çalışmaları kapsamında dört kurum ile 

sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan projelere ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiş, süreçleri tamamlanan 

projelerin ön ödemeleri proje hesaplarına iletilmiş ve uygulama süreci fiilen başlatılmıştır. Program 

kapsamında yürütülen Çanakkale Dış Ticaret Merkezi Projesi tamamlanmış ve merkez faaliyete geçmiştir. 

Balıkesir Genç İşadamları Derneği tarafından yürütülen projenin eğitim çalışmaları ve saha faaliyetleri 

yürütülmüştür. Balıkesir Sanayici ve İşadamları Derneği projesi kapsamında saha faaliyetleri yürütülmüş 

olup raporlama çalışmalarına devam edilmektedir.  

2018 yılı Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programı  

Bölgede sanayi ve teknoloji alanlarında üretim ile istihdamı doğrudan etkileyecek yenilikçi ve 

stratejik altyapı yatırımlarının gerçekleştirilmesi hedefi ilan edilen bir diğer program ise Sanayi 

Altyapısının Geliştirilmesi (SAGE) Mali Destek Programıdır. Organize sanayi alanlarının kuruluş 

çalışmalarının hızlandırılması ile mevcutların üretim yapısını güçlendirecek ortak çalışma alanlarında 

altyapı ve üstyapı çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve Ar-Ge, yenilikçilik, kalite ve markalaşma alanlarında 

özel sektörün yatırımlarına zemin oluşturacak ortak kullanım amacıyla altyapı çalışmalarına yönelik 

yürütülen program kapsamında İSKDSOP bünyesinde altı kurum ile sözleşme imzalanmıştır. İmzalanan 

projelere ilk izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiş, süreçleri tamamlanan projelerin ön ödemeleri proje 

hesaplarına iletilmiş ve uygulama süreci fiilen başlatılmıştır. Program kapsamında satınalma faaliyetleri 

ve ihale süreçleri yürütülmüştür. İhale süreçleri iptal edilen projelerde satınalma süreçleri tekrar 

edilmiştir. İhaleleri sonuçlanan projelerde inşaat faaliyetleri yürütülmeye başlamıştır. Ezine Gıda İhtisas 

OSB tarafından yürütülen elektrik altyapı projesi fiili olarak tamamlanmış ve nihai rapor süreci 

beklenmektedir. 

Finansman Desteği 

2022 yılında Ajansımızca Bölgede yer alan firmalara yönelik olarak uygulanması beklenen 

Finansman Desteği Programı hazırlık çalışmaları kapsamında 2021 yılının ikinci altı ayında Finansman 

desteği sürecinde ilerleme kaydeden Kalkınma Ajansları ile temasa geçilecek, Bakanlık, Ajans Yönetim 

Kurulu ve ilgili paydaşlarla yapılan görüşmeler neticesinde programın öncelikleri, hedef sektörleri, bütçesi 

vb. düzenlenecektir. 

Güdümlü Proje Desteği 

Teknoloji ve dijital platformlar alanında yaratıcı fikirlerin desteklenerek katma değerli ürün ve 

hizmetlere dönüştürülmesini sağlamak, Bölgenin dinamikleri ve nitelikli insan kaynağı değerlendirilerek 

yenilikçi ve teknoloji odaklı girişimlerin oluşmasını sağlamak amacıyla Çanakkale Teknopark A.Ş’nin 

başvuru sahibi olduğu Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme Merkezinin güdümlü proje çalışması 

yürütülmüştür. Proje hazırlık çalışmaları kapsamında 2019 yılında Başlangıç Toplantısı ve Mutabakat 

Toplantısı gerçekleştirilmiş, ön mutabakat metni taraflarca imzalanmış olan projenin fizibilite çalışması 

tamamlanmıştır. Ardından Aralık 2019’da destek programı ilan edilerek başvuru sahibi ve proje ortakları 

proje başvurusu için davet edilmiştir. Başvuru Sahibi Nisan 2020’de “Çanakkale Dijital İçerik Geliştirme 
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Merkezi” adı altında hazırladığı ve KAYS-PFDY ile girişini tamamladığı projesinin taahhütnamesini Ajans’a 

sunmuştur. Ön inceleme aşamasından başarı ile geçen projenin Haziran 2021’de değerlendirilmesi 

tamamlanmıştır. Proje, dijital içerik üretim ekipmanları, bilgisayar ve renderfarm donanımları, grafik-

animasyon ve modelleme yazılımları, görüntü çekim ve dublaj ekipmanları ve Çanakkale Dijital İçerik 

Geliştirme Merkezi'nin inşaat faaliyetlerini içermektedir. Fizibilitenin Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanmasının ardından proje Bakanlığa sunulmuş, gelen revizyon talepleri kapsamında gerekli 

çalışmalar yürütülerek tekrar Bakanlığın görüşüne sunulmuştur.  

Fizibilite Desteği 

2019 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında desteklenen Bandırma Onyedi Eylül 

Üniversitesine ait Teknoloji Geliştirme Bölgesi Fizibilite Desteği tamamlanmıştır.  

Beyond Recovery of SMEs through Digitalization (Digital Way) Projesi 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve UNDP iş birliği kapsamında yürütülen ve İmalat sektöründe yer 

alan KOBİlerin dijital ekonomiye geçişlerinin desteklenerek yerel kapasitenin artırılmasını hedefleyen 

proje için Ajajnsımız çalışmalarının 2021 yılının ikinci yarısında başlaması öngörülmektedir. 

 

1.6 AB ve Diğer Dış Kaynaklı Programlar Kapsamındaki Projeler 

Yenilenebilir Gençlik Enerjisi (RE-YOU) Operasyon Programı Çalışmaları 

Operasyonun üç yıllık uygulama süreci 5 Ağustos 2020 tarihinde gerçekleştirilen Kick-Off 

Meeting (Başlangıç Toplantısı) toplantısıyla başlamıştır. Operasyon kapsamında ilk Yönlendirme Komitesi 

Toplantısı ocak ayında gerçekleştirilmiştir. Operasyonun Açılış Konferansının 2021 yılı Eylül ayı içerisinde 

gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. 2021 yılının ilk altı ayında her ay olmak üzere Aylık Yönetim ve 

Operasyonel Yönetim toplantıları gerçekleştirilmiştir. Projenin paydaşlarıyla gerçekleştirilen haftalık süreç 

yönetim toplantıları düzenli olarak gerçekleştirilmiştir. Operasyon başlangıç raporu hazırlanmış ve 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Hizmet alımı bileşeni kapsamında 

çalışmaya başlayan yüklenici firmanın her bir faaliyet özelinde spesifik teknik şartname hazırlık süreçleri 

takip edilmektedir. Her bir faaliyet özelinde görev alacak kilit olmayan uzmanların seçim ve mobilizasyon 

süreçleri yürütülmektedir. Takım liderinin görevden ayrılması nedeniyle yeni takım lideri seçim süreci 

yürütülmüştür. Rüzgar ve Biyogaz Ulusal Meslek Standartları (seviye 4-5)'in revizyonu hedefiyle 

operasyonun iki paydaşı olan Balıkesir Üniversitesi ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi adına yetki 

alınması için yüklenici konsorsiyumun teknik desteğiyle MYK'ya başvuru gerçekleştirilmiştir. Akreditasyon 

faaliyetleri kapsamında dört akademisyen TÜRKAK 17024 Standardı Eğitimi, altı akademisyen de MYK 

sınav ve belgelendirme seminerine katılım sağlamıştır. Staj faaliyetine hazırlık amacıyla paydaş firma 

ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

Mal alımı bileşeni kapsamında toplam 6 lottan oluşan ve rüzgâr, PV, biyogaz, GWO, IT 

ekipmanları ve araç teminini kapsayan tedarik süreci başlamıştır. Yüklenici firma tarafından eğitim 

merkezlerinde gerçekleştirilecek kurulumlara yönelik saha ziyaretleri yapılmıştır. 
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1.7 Çıktı Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2021 İlk 

Yarı 

Gerçekleşme 

2021 

Yılı 

Hedefi 

SOP 

Hedefi 

(3 yıllık) 

SOP kapsamında hazırlanan araştırma, analiz sayısı Adet - 2 5 

Mentorluk/danışmanlık hizmeti alan firma sayısı Adet - 0 10 

İhtiyaç analizi yapılan firma sayısı Adet - 0 10 

Sektörle entegre çalışmaya başlayan mesleki eğitim atölyesi sayısı Adet - 5 15 

Dış ticaret istihbarat merkezinden faydalanan firma sayısı Adet - 5 20 

Düzenlenen proje pazarı etkinliği sayısı Adet - 1 1 

Gerçekleştirilen kapasite geliştirme faaliyeti sayısı Adet 2  8 20 

Savunma Sanayi Sanayileşme Portalına kayıt olan firma sayısı Adet 20 5 30 

Yetiştirilen e-ticaret yöneticisi sayısı Adet - 120 240 

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik kurulan eğitim merkezi sayısı Adet - 0 2 

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik eğitim verilen öğrenci sayısı Adet - 0 480 

Yürütülen mali destek programı sayısı Adet - 2 4 

Başlatılan güdümlü proje sayısı Adet - 1 1 

 

1.8 Sonuç Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2021 İlk 

Yarı 

Gerçekleşme 

2021 

Hedef 

SOP 

Hedef 

Endüstriyel simbiyoz konusunda eşleştirilen firma sayısı Adet 2 2 6 

Aile anayasasını benimseyen firma sayısı Adet - 5 10 

Üretim verimliliği tekniklerini uygulayan firma sayısı Adet - 0 5 

Teknoloji Geliştirme Bölgelerinde yer almaya başlayan firma 

sayısı 
Adet 14 5 20 

Dış ticaret ve e-ticaret yapmaya başlayan firma sayısı Adet - 10 30 



 

19 

 

Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme 

Programından (EYDEP) faydalanan firma sayısı 
Adet 0 1 3 

Yenilenebilir enerji sektörüne yönelik ekipman üretimi yapmaya 

başlayan firma sayısı 
Adet 0 -  2 

 

 

2) Turizm Destinasyon Yönetimi Sonuç Odaklı Program Birimi 

2.1 Araştırma, Analiz ve Programlama Çalışmaları 

Tatil ve Kültür Rotalarının Belirlenmesi 

Troas Kültür Rotası Çalışmaları 

Kültür turizmi, sezondan bağımsız yapısıyla turizmin on iki aya yayılması için önemli bir fırsattır. 

Kültür turizminin önemli bir bileşeni olan yürüyüş rotaları doğal, kültürel öğeleri veya her ikisini de aynı 

anda içerebilen rotalar olup tarihi kentler, kırsal yerleşim alanları, tekil tarihi yapıları, doğal çevreyi ve 

yaban hayatı bütünleştirebilmektedir. Kültür rotaları özellikle son yıllarda kültür turizminin önemli bir 

öğesi haline gelmiştir. Küçük ölçekli alt yapı mali destek programı kapsamında desteklenen Troas Kültür 

Rotaları projesi için kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür. 

Bu amaca yönelik olarak; Çanakkale merkezden başlayıp çeşitli noktalara uğrayarak Ayvacık 

ilçesine kadar devam eden 200 km’lik 9 etabın uluslararası normlarda işaretleme, haritalandırma 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve belirlenen noktalara dinlenme ekipmanları, tag, tabela, çöp konteynırı 

gibi donatılar sağlanması konusunda öncelikle tespit çalışmalarına başlanmıştır. Proje yararlanıcısı olan 

Çanakkale İl Özel İdaresi ile projenin koordinasyonu amacıyla çok sayıda toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca, kültür rotalarının Bölge turizmine daha fazla katma değer sağlayabilmesi açısından Ajansımız 

tarafından destek sağlanan küçük ölçekli altyapı mali destek programının projeleri rotaya eklenmiştir. 

Fizibilitesi tamamlanan Troas Kültür Rotaları işaretleme ve donatı çalışmaları ile ilgili çalışmalar devam 

etmektedir. 

 

Şekil 1. Troas Kültür Rotası 
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Aeneas Kültür Rotası Çalışmaları 

Aeneas Destanı, Troya’dan ayrılan Aeneas’ın Edremit Antandros Antik kenti bölgesinde bulunan 

Kazdağları eteklerinde yaptığı gemilerle Yunanistan, Arnavutluk, Tunus’u aşarak İtalya’ya varışını ve 

Roma’nın temellerini atarak tarihin en önemli değişimlerden birini konu almaktadır. M.Ö. 1. yüzyılda 

yazılmış, Roma’nın kuruluş hikâyesini anlatan Aeneas Destanı, Avrupa’da eğitim müfredatında bulunan 

en bilinen hikâyeler arasındadır. Bir dönemin bilinen en önemli metropollerinden Troya’nın yıkılışını, 

Troyalıların Aeneas önderliğinde büyük yeni bir başlangıç için yolculuklarını ele alan bu hikâyede beş 

ülkenin (Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Tunus) ortak kültürel mirası ön plana çıkmaktadır.  

Aeneas Rotası’nın tescillenmesine yönelik olarak üç yıldır toplantı, lobi faaliyetleri ve çalıştaylar 

düzenlenmektedir. 2021 yılında da faaliyetlere tescil sürecine kadar devam edilmiş ve Ajansımız 

gerçekleştirilen toplantıların birkaçında bölgenin turizm olanaklarına ilişkin sunum gerçekleştirilmiştir. 

Tüm çalışmalar neticesinde rota, 35 ülkenin oybirliği ile Avrupa Kültür Rotaları Enstitüsü tarafından 20 

Mayıs 2021’de tescil edilmiştir. Bir rotanın Avrupa Kültür Rotası kapsamında değerlendirilebilmesi için en 

az 3 ülkeden geçmesi gerekmektedir. Mevcut durumda Türkiye’den geçen ve Avrupa Kültür Rotası 

kapsamında değerlendirilen 6 adet rota arasında Aeneas Kültür Rotası, Türkiye’den başlayan tescilli ilk 

kültür rotası ve ilk arkeolojik deniz kültür rotası konumundadır. Aeneas Kültür Rotası’nda yer alan 50’den 

fazla uluslararası 10’dan fazla ulusal kurumla birlikte Ajansımız, projenin ortakları arasında yer almıştır. 

Avrupa Konseyi tarafından verilen “Kültür Rotası” tescili, sürdürebilir turizm alanında bölgenin prestijini 

artırması açısından önemlidir. Bu unvan, uluslararası turizm çağrılarına yapılacak başvuruların olumlu 

sonuçlanmasını kolaylaştıracaktır. Ayrıca, ulusal ve uluslararası kuruluşlar arasında oluşan sinerji ve iş 

birliği, zeytin rotası gibi başka projelerin de hayata geçirilmesi açısından avantaj sağlayacaktır. 

Tescillenen Aeneas Kültür Rotasının tanıtımının yapılması ve turizme kazandırılması doğrultusunda 

lansman çalışmalarına Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Edremit Belediyesi ile iş birliği halinde 

başlanmıştır. Bu kapsamda, Haziran 2021’de Sayın Kültür ve Turizm Bakanı ile istişare toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte etkin bir tanıtım ve yürütme mekanizması için yol haritası 

belirlenmiştir. Projenin etkin bir şekilde sürdürülmesi için yönetim, yürütme ve danışma kurulları 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil 2. Aeneas Kültür Rotası 
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Yağcıbedir Kültür Rotası Çalışmaları 

Sındırgı, Bigadiç, Kepsut, İvrindi, Bergama ve Dikili ilçelerinde Yağcıbedir Yörüklerinin yaşadığı 

dağ köylerini içine alacak şekilde halıcılık, köy hayırları, yağlı güreş, düğünler gibi geleneklerin 

sürdürüldüğü alanlar için Yağcıbedir Kültür Rotası oluşturulması çalışmalarına başlanmış ve kültür rotası 

üzerinde yer alan Kalkınma Ajansları ile iletişime geçilmiştir. Sındırgı Belediyesi ile birlikte yönetim, 

yürütme ve danışma kurulları belirlenmiştir. 2022 yılı içerisinde rota üzerinde güzergâh ve donatı 

belirlemeye yönelik fizibilite çalışmalarının yapılması planlanmaktadır. 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Programı Birimi tarafından yürütülen somut olmayan 

kültürel miras çalışmaları sonucunda çalışmayı destekler nitelikte sonuçlar ortaya çıkmaktadır. İlgili 

çalışma yakından takip edilmektedir ve gerçekleştirilen toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

TR22 Bölgesi’nde Yer Alan Kamp ve Karavan Alanlarının Tespit Edilmesine Yönelik 

Çalışmalar 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın öncülüğünde ve KUZKA koordinasyonunda Türkiye genelinde 

tüm Ajanslar tarafından kamp – karavan alanlarının tespiti çalışmasına başlanmış olup bu kapsamda 

kamp – karavan alanlarının tespiti çalışmasına yönelik ilçelerdeki sorumlu kişilerle iletişime geçilerek 

çalışmalar yapılmıştır. İlçelerdeki sorumlu kişilerden gelen bilgilerin incelenmesinin ardından potansiyeli 

olan 2’si Balıkesir, 9’u Çanakkale’den olmak üzere toplam 11 adet kamp-karavan turizmine elverişli alana 

ait Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından talep edilen bilgiler koordinatör ajansa yollanmıştır. 

Gastronomi Rotalarının Belirlenmesi 

Balıkesir’in tarihi, kültürel, doğal güzelliklerinin; yatırım olanaklarının, gastronomisinin ve diğer 

tüm zenginliklerinin tek bir çatı altında, stratejik odakla tanıtılması için Balıkesir Valiliği, Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Sanayi Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Güney 

Marmara Kalkınma Ajansı iş birliğiyle “Balıkesir Marka Şehir Projesi” başlatılmıştır. Proje kapsamında, 

2020 yılının Ekim ayında kurumlar arasında protokol imzalanmıştır. 

Protokol çerçevesinde Ajansımız, yeni nesil tanıtım modeli olan dijital içerik üreticileri faaliyetinin 

yürütülmesini üstlenmiştir. Bu faaliyet kapsamında 2021 yılının ilk yarısında gastronomi ve gezi 

alanlarında rotaların tanıtılması için hizmet alımı yapılmış ayrıca tanıtılacak yerlerin listesi ve programı 

hazırlanmıştır. Projenin sürdürülebilir olması için devredileceği yönetişim mekanizmasına ilişkin iyi 

uygulama örnekleri de araştırılmıştır. Projenin Haziran 2021 itibariyle ilk fazı tamamlanmış olup yönetişim 

mekanizması kurulana dek bir sonraki yıl da faaliyetlere devam edilecektir. 

Gastronomi rotalarının belirlenmesine katkı sunan çalışmalardan bir diğeri, dijital içerik 

üreticileriyle gerçekleştirilmiştir. Dijital içerik üreticileri ile iş birliği içinde Bölgenin gastronomi 

değerlerinin tanıtımı doğrultusunda faaliyetler yürütülmüştür. Söz konusu faaliyetler, ilgili bölüm altında 

detaylı bir şekilde ele alınmaktadır. Bu faaliyetlerin devamı niteliğinde Gastronomi Atlası çalışmasının 

bölge için yapılmasına karar verilmiştir. 

 

2.2 İşbirliği ve Koordinasyon Çalışmaları 

Sağlık Turizmine Yönelik Çalışmalar 

Beş termal turizm merkezine sahip ve hemen her ilçesinde termal kaynakları olan Balıkesir’in, 

termal ve sağlık turizmi alanında beklenen faydayı almasına yönelik olarak 2014 yılından bu yana 
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Ajansımız tarafından aktif şekilde odaklanılmış ve yoğun faaliyetler yürütülmektedir. 2019 yılında 4. 

Uluslararası Termal Turizm Zirvesine ev sahipliği yapılan Balıkesir’e olan yatırımcı ilgisi her geçen gün 

artmaktadır. 2021 yılında, konuyu öncelikli çalışılacak konular arasında belirlemiş olan Balıkesir Valiliği 

koordinasyonunda Ajansımızın bilgi ve deneyimi ile verdiği katkı ile termal ve sağlık turizmi yeniden 

çalışılmaya başlanmıştır. Temmuz ayında ilgili kurum temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirilen ilk ortak 

akıl toplantısında; termal ve sağlık turizminde Balıkesir’in daha ilgi çekici destinasyon hâline gelmesi için 

alınacak aksiyonlar, alt ölçekli planlama çalışmaları, alt ve üst yapı çalışmaları, yurt içi ve yurt dışı hastalar 

için medikal turizmin geliştirilmesi, termal kaynakların etkin kullanılması, geriatri hizmetlerinin 

geliştirilmesi, sağlık ve esenlik hizmetlerinin geliştirilmesi gibi başlıklarda ele alınmıştır. Yol haritası 

Ajansımız tarafından hazırlanmıştır.  

Değerlendirme toplantılarının ikinci aşamasında sektör temsilcisi kurum ve kuruluşlarla bir araya 

gelinmesi planlanmaktadır. Bu şekilde termal ve sağlık turizmi ile ilgili konuların geniş bir çerçevede ele 

alınması, sorunların değerlendirilerek çözümler üretilmesi, bütün kurum ve kuruluşların geniş katılımlı bir 

koordinasyon içerisinde bulunmalarının sağlanması amaçlanmaktadır.  

Bölgede Müze Sayısının Artırılmasına ve Müzelerin Çekicilik Unsurunu Artırmaya 

Yönelik Çalışmalar 

Müze sayısının artırılması ve müzelerin geliştirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında lobi 

çalışmalarına başlanmış olup konu ile ilgili faaliyetlere yılın diğer yarısında ağırlık verilecektir. Gülpınar 

Zeytinyağı Müzesinin projesi yılın ilk altı ayı içinde tamamlanmış olup pandemi sebebiyle turizme 

kazandırılamamıştır. Ancak, sezonun açılması ile birlikte müzenin ziyaret edilebilirliğinin artırılması için 

yapılabileceklerle ilgili yerinde ziyaretlerde bulunulmuş, ilgili paydaşlarla görüşmeler yapılmıştır. Bununla 

birlikte, Truva Müzesinin kazandığı ödülün tanıtımı ile ilgili toplantılara katılım sağlanmış olup yol 

haritasının belirlenmesi konusunda fikir önderliği yapılmıştır. 

Sualtı Mermer Galerisi Kurulması İle İlgili Çalışmalar 

Otuzu aşkın mavi bayraklı plajı, uzun sahil şeridi ve dikkat çekici koylarıyla önemli bir potansiyeli 

barındıran bölgenin denizden yararlanma oranını artırmaya ilişkin en etkin çözüm yollarından birisi dalış 

turizminin geliştirilmesidir. Bu doğrultuda, Balıkesir ve Çanakkale’de eş zamanlı iki proje yürütülmektedir. 

Balıkesir’de, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Burhaniye, Gömeç ve Marmara Belediyeleri, 

Burhaniye Ticaret Odası, Ajansımız, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi arasında imzalanan protokol ile 

yürütülen proje, iş birliğinin en güzel örneklerini ortaya koymaktadır. Proje alanı, Gömeç ve Burhaniye 

ilçeleri sahilini kapsamaktadır. Proje ile deniz altı canlılığının artırılması ve dalış turizminin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu hedefe yönelik olarak ilk hamle 2018 yılı Fizibilite Desteği Programı kapsamında 

Burhaniye Ticaret Odası’na sağlanan destekle ortaya çıkarılan Burhaniye-“Gömeç Dalış Turizmi Fizibilite 

Çalışması Raporu” dur. Çalışma ile batırmanın yapılacağı koordinatlar belirlenmiştir. Batırılacak yapay 

resiflerin canlılar için barınma alanı oluşturması ve böylelikle biyoçeşitliliğin artırılması sağlanacaktır. 

Coğrafi işaretli Marmara Mermer’inden yapılan Balıkesir Değerleri temalı heykeller, dalış turizmi için 

cazibe yaratıcı diğer bir unsur olarak görülmektedir. 2020 yılında yapay resif ve kapanların uygun 

boyutlarda üretilmesi tamamlanmıştır. 2021 yılının ikinci yarısında ise resif ve kapanlar belirlenen 

koordinatlara batırılacaktır. 

Sualtı heykel galerisi için ise, Gömeç’te 17 Mayıs – 18 Haziran tarihleri arasında Balıkesir 

değerleri temalı “1. Uluslararası Kuzey Ege Mermer Sempozyumu düzenlenerek Sempozyumda on 

sanatçı, “Kurtdereli Mehmet Pehlivan”, “Kocaseyit”, “Ömer Seyfettin”, “Kuzu ve Çocuk” gibi temalarda 

on eseri, coğrafi işaretli Marmara Mermeri ile çalışmıştır. Sempozyuma 21 ülkeden 127 heykeltıraş 

başvuruda bulunmuş, protokol tarafı kurumların temsilcilerinden oluşan jüriler tarafından sempozyumda 

yer alacak sanatçı ve eserleri seçilmiştir. Yapılan heykeller şu an Gömeç’te sergilenmektedir. Sergileme 

ve çalışma alanı yerel yönetimler tarafından yapılan proje ile Gömeç’e açık hava sergi alanı da 
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kazandırılmıştır. 2022 yılında ikincisi gerçekleştirilecek sempozyumda üretilecek heykeller ile birlikte tüm 

eserler yine aynı yıl içerisinde bir kerede batırılacaktır. Heykellerin ve resiflerin batırılmasında Bandırma 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanlığının önemli bilimsel katkıları olacaktır. 20 yılı aşkın süredir 

heykel sempozyumunu yapan Marmara Belediyesi tecrübe ve doğal taş katkısıyla projeye önemli destek 

sağlamıştır. 

Su Sporları Turizminin Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar 

Dalış turizminin geliştirilmesi doğrultusunda yürütülen faaliyetlerden biri de Majestic Batığı’nın 

Dalış Turizmine Açılması projesidir. Ajansımız Mali Destek Programı kapsamında desteklenen proje, 

yaklaşık 5 milyon bütçeye sahip olup Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından 

sürdürülmektedir. Proje ile HMS Majestic Gemisi’nin de içerisinde bulunduğu proje alanında bilimsel 

olarak tespit ve belgeleme çalışmaları gerçekleştirilmesi planlanmıştır.2019 yılında başlayan projede 

2021 yılına kadar proje alanı içerisinde batıkların yerleri tespit edilmiş; HMS Majestic Batığı’nda yapılacak 

pilot uygulamada kullanılacak dalgıç takip sistemi ve görüntüleme sistemi test çalışmaları tamamlanmıştır. 

2021 yılının ilk altı aylık periyodunda denizin altındaki araştırmalara devam edilmiş; dalış alanına 

ulaşmada kullanılacak iskele yapımı ve alandaki çevre düzenleme çalışmaları tamamlanmıştır. 

Projede sona gelinmiş olup alanın dalış turizmine açılması ile birlikte Çanakkale, sportif amaçlı 

dalış turizminde 11 ayrı dalış noktası ile ulusal ve uluslararası alanda önemli bir merkez haline gelecektir. 

Yerli ve yabancı turistler Türkiye’nin tarihi ile kültür başkenti konumundaki Çanakkale'yi suyun altından 

izleme olanağı bulacaktır. Böylece, bölgedeki alternatif turizm olanakları güçlendirilmiş ve bu 

olanaklardan elde edilecek katma değer artırılmış olacaktır. Proje süreci içerisinde, HMS Majestic 

Batığının da içerisinde bulunduğu alan Birinci Dünya Savaşı Sualtı Parkı olarak belirlenmiştir. Bu alanın 

sualtı parkı olarak Çanakkale’ye kazandırılması projenin bütünleyici unsuru olarak nitelendirilmektedir. 

 

2.3 Kapasite Geliştirme Çalışmaları 

Sürdürülebilir Turizm Seminerleri 

Covid-19 Sonrası Turist Tercihlerinde Yeni Eğilimler, Yeni Destinasyon Yönetimi Anlayışı ve 

İşletmelerin Yeni Döneme Uyumu Çevrimiçi Bilgilendirme Semineri 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen “Covid-19 Sonrası Turist 

Tercihlerinde Yeni Eğilimler, Yeni Destinasyon Yönetimi Anlayışı ve İşletmelerin Yeni Döneme Uyumu 

Çevrimiçi Bilgilendirme Paneli” gerçekleştirilmiştir. 

Panele, TÜRSAB, TÜROB, Novus Otel İşletme ve Danışmanlık Şirketi, Alternatif Turizm 

Etkinlikleri ve İşletmeleri Birliği, Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası ve Balıkesir Üniversitesi 

Turizm Fakültesi’nden üst düzey yetkinliğe sahip kişiler, panele konuşmacı olarak katılım sağlamıştır. 

Türkiye genelindeki özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluşlarından 100’e yakın temsilcinin 

dinleyici olarak katıldığı panelde pandemi ile değişen turizm trendleri, gelişim önerileri, Covid-19 

pandemisinin ardından turizm sektöründe yaşanan gelişmeler, işletmelerin ve yerel yönetimlerin bu 

konuda alması gereken aksiyonlar, turistin değişen beklentileri ve buna yönelik pazarlama yöntemleri, 

turizm endüstrisinde artan teknoloji ve inovasyon uygulamaları gibi özellikle turizm işletmelerinin Covid-

19 sonrası sürece adapte olmalarına yardımcı olabilecek konular ele alınmıştır. 

Yeni Dönem Faaliyet Önerileri Toplantıları 

2020 yılında yaşanan salgın gibi olağan dışı durumlarla başa çıkabilmek için hayata geçirilecek 

yenilikçi uygulamalar, işletimlerin daha uzun ömürlü ve kârlı olabilmesi için önem arz etmektedir. Ajansın 

post pandemi dönemine uyum sağlayabilmesi için yıllık çalışma programı çerçevesinde çalışacağı 
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konuların, paydaşların önerileri ile belirlenmesi başarı oranını artıracaktır. Bu amaçlar doğrultusunda hem 

Çanakkale hem de Balıkesir’de çalışma programı hazırlık sürecinde geniş katılımlı ortak akıl toplantıları 

düzenlenmiştir. 

Turizm Sezonu Açılış Töreni Çalışmalar  

Her yıl gerçekleşen turizm sezonu açılış ve kapanış toplantılarından 2021 yılı açılış toplantıları iki 

ilde de gerçekleştirilmiştir. Sektörün sorun ve beklentilerinin belirlenmesi için ilgili kurum yetkilileri ve 

sektör temsilcilerini illerin Valileri başkanlığında bir araya getiren toplantılarda, turizm faaliyetlerinin 

genel bir değerlendirmesi, pandemi dönemi mevcut durum analizi ve yeni dönemde izlenmesi gereken 

yol haritası üzerine değerlendirmeler yapılmıştır.  

Programlarda akademisyenlerin sunumları ve sektör temsilcilerinin konuşmalarına yer verilmiştir. 

Ajansımız Turizmde Destinasyon Yönetimi Birimi tarafından Ajansın takip ve koordine ettiği konulara 

yönelik sunuşlar gerçekleştirilmiştir. Ayrıca alt ve üst yapı, tanıtım, çevre ve gürültü gibi başlıklarda 

yürütülmesi gereken faaliyetler; katılımcılar tarafından ortaya konulmuştur. Toplantılar sonrası sonuç 

raporu ve yol haritası Ajansımız tarafından hazırlanmıştır. 

 

2.4 Tanıtım ve Yatırım Destek Çalışmaları 

Balıkesir Marka Şehir Çalışmaları 

Balıkesir Marka Şehir projesinin ilk adımı olarak 2020 yılında Balıkesir’in cazibe unsurlarının 

belirlenmesi ve marka şehir yol haritasının çizilmesi için strateji çalışması yürütülmüştür. Bu kapsamda, 

kamu, özel sektör, STK ve Balıkesir’in yerlileri ile birebir görüşmeler yapılmış ve çalıştaylar 

gerçekleştirilmiştir. Strateji çalışması neticesinde projenin ilk fazında logo, slogan ve kurumsal kimlik, 

sosyal medya hesaplarının açılması, fotoğraf ve video çekimleri, internet sitesi tasarım ve içeriğinin 

hazırlanması, halka ilişkiler ve influencer faaliyetlerinin yapılmasına karar verilmiştir. 

2021 yılının ilk yarısında 2020 yılında olduğu gibi proje Yürütme Kurulu ve Yönetim Kurulu ile 

düzenli olarak toplantılar yapılmıştır. Daha önceden tasarlanan logo ve slogana uygun olarak kurumsal 

kimlik uyarlanmıştır. Açılmış olan sosyal medya hesaplarından haftada en az üç paylaşım yapılmıştır. 

Balıkesir’in görsel arşivinin güçlendirilmesi için fotoğraf ve video çekimlerine devam edilmiştir. Ulusal 

çapta basın bültenleri yayınlanmıştır. İnternet sitesi tasarım ve içerik çalışmaları tamamlanmıştır. 

Projenin tüm paydaşlar tarafından sahiplenilmesi amacıyla Nisan ayında proje ortaklarının, ilçe 

belediyelerinin katılım sağladığı lansman toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Çanakkale Marka Şehir Çalışmaları 

Küçük ölçekli alt yapı programı kapsamında desteklenen Çanakkale Destinasyon Yönetimiyle 

Markalaşıyor çalışmaları içerisinde Çanakkale algısının belirlenmesi, Çanakkale turizminin değer 

zincirindeki eksiklerin tespit edilmesi ve ideal değer zincirine ulaşmak için yapılması gerekenlerin 

belirlenmesi, kurumsal kimlik çalışmaları, görsel ve işitsel logolar, afiş, broşür, magnet, hediyelik 

tasarımları geçtiğimiz yıllarda tamamlanmıştır. 

2021 yılı ilk yarısında ise proje çıktılarının tanıtımının yapılacağı turist bilgilendirme merkezi 

olarak faaliyet gösterecek, yöresel ürünlerin sergileneceği Çanakkale Store’un oluşturulması için 

çalışmalar yapılmıştır. Yer seçiminin yapılabilmesi için Çanakkale Valisi başkanlığında proje danışma 

kurulu ile bir araya gelinmiş olup alternatifler değerlendirilmiştir. Seçilecek yerin kira giderleri, idari 

harcamaları, yönetimi, içeriği ve sürdürülebilirliği konusunda araştırmalar yapılmıştır.  
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Proje danışma kurulunda yer alan Çanakkale Bölgesel Turist Rehberleri Odası (ÇARO), Çanakkale Ticaret 

ve Sanayi Odası, Çanakkale Turistik Otelciler Derneği (ÇATOD), Çanakkale Valiliği, Çanakkale İl Özel 

İdaresi, TÜRSAB ile yönetişim mekanizmasının kurulması için yapılması gerekenler hakkında bir çalışma 

hazırlanmıştır. Kurumlar arası iş bölümü niteliğinde olan bu çalışma ile ilgili bütün kurumların fikirleri 

alınarak yapılması gerekenler yazılı hale getirilmiştir. Ajansımız tarafından çalışmaları yürütülmüş olan 

www.canakkale.com.tr internet sitesinin projeye entegre edilmesi için gerekli koordinasyon süreci 

tamamlanmıştır. 

Çanakkale’nin kültürel değerlerinin tanıtılması amacıyla Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası ve 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı arasında imzalanan “Çanakkale’de Kültür Turizminin Geliştirilmesi” 

protokolünün bir parçası olarak, Troya yılı kapsamında yürütülen faaliyetlerin devamı niteliğinde bir dizi 

tanıtım çalışması yapılması konusunda mutabakata varılmıştır. Bu kapsamda, NTV’de Mesut YAR 

tarafından sunulacak “Taş Gaste” programının ilk çekiminin Çanakkale’de gerçekleştirilmesine karar 

verilmiştir. Program çekimi için 2021 yılının Haziran ayı içerisinde Çanakkale’ye ziyaret gerçekleştirilmiş, 

konu başlıkları ve yöntem konusunda mutabakata varılmıştır. Program, Temmuz ayı içerisinde ise 

yayımlanacaktır. Program kaydına online platform üzerinden de ulaşılabilecektir. 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA) İşbirliği 

Balıkesir ve Çanakkale’nin tanıtımının TGA platformlarında daha aktif bir şekilde yapılması için 

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile yapılan toplantılara katılım sağlanmıştır. Bu kapsamda, 

tanıtım araçlarının yayınlanacağı GoTurkey sayfası incelenerek sayfada yer alacak bölgesel unsurlar 

hakkında görüş verilmiştir.  

GoTurkey’de Bölge illerinin tanıtımının geliştirilmesi için sitenin marka şehir çalışmalarının 

çıktılarıyla beslenmesi gerektiği konusunda görüş birliğine varılıp iş birliğine gidilmiştir. Tanıtım süreçleri 

içinde TGA ile görüşmelere devam edilmektedir.  

Dijital İçerik Üreticileri ve Seyahat Acentalarına Yönelik Tanıtım 

Balıkesir Marka Şehir ve Gastronomi Şehri Olma Yolunda Balıkesir projeleri kapsamında, 2021 

yılının ilk yarısında dijital içerik üreticileri çalışması yürütülmüştür. Yapılan çalışma, UNESCO Yaratıcı 

Şehirler Ağı Programına gastronomi teması ile yapılan başvuruya katkı sağlayacak şekilde kurgulanmıştır. 

Balıkesir Marka Şehir Yürütme Komitesi tarafından dijital içerik üreticileri konusunda detay 

analizler yapılmış, potansiyel içerik üreticileri incelenmiş ve mevcut paylaşımların etkileri 

değerlendirilmiştir. Balıkesir gastronomi unsurlarının tanıtımının Arda TÜRKMEN ve Ömür AKKOR ile 

yapılması konusunda mutabık kalınmıştır. Bu doğrultuda Arda TÜRKMEN’e Balıkesir yöresel ve coğrafi 

işaretli ürünlerinden oluşan paket gönderimi yapılmıştır. Arda TÜRKMEN tarafından ürünler kullanılarak 

özgün bir tarif hazırlanmış ve resmi YouTube kanalına yüklenmiştir. 

Ömür AKKOR ile yürütülen çalışmada gastronomi alanında belirlenen güzergâh üzerinde 3 

günlük bir program oluşturulmuştur. Ömür AKKOR, bu rota üzerinde gittiği noktalarda Balıkesir’in 

gastronomik değerlerinin tanıtımını ve bilgilendirmesini yapmıştır. Resmi sosyal medya hesapları 

üzerinden Instagram hikâyeleri ve postu yayınlamıştır.  

Gastronomi teması dışında doğa, kültür, tarih ve denizi kapsayacak biçimde seyahat alanındaki 

dijital içerik üreticileri ile de çalışma gerçekleştirilmiştir. Bu alanda ise Rotasız Seyyah ve Biz Evde Yokuz 

ile ilerlenmesi yönünde proje Yürütme Kurulu tarafından karar verilmiştir. Rotasız Seyyah ile üç, Biz Evde 

Yokuz ile beş gün olacak biçimde bir program hazırlanmıştır. İçerik üreticileri, gittiği noktalarda 

Balıkesir’in tanıtımını ve bilgilendirmesini yapmıştır.  
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Dijital içerik üreticileri ile yürütülen çalışmalar neticesinde Balıkesir Marka Şehir projesi sosyal 

medya hesaplarında yüksek sayıda takipçi artışı ve etkileşim gerçekleşmiştir. Bunun yanı sıra, Balıkesir 

balı, kuzu eti, Mihaliç peyniri gibi ürünlerine yönelik talep artışı yaşanmıştır. Ajans mali destek programı 

kapsamında Balıkesir turizm değerleri arasına kazandırılmış Kaz Dağları Seyir Terası yüksek oranda ilgi 

görmüştür. Farkındalık artışının bir örneği olarak TÜRSAB, tur acentelerine sunulmak üzere Balıkesir’de 

gastronomi ve deneyim turizmi odağında bir gezi rotasının oluşturulmasına yönelik olarak Ajans ile 

iletişime geçmiştir. 

Balıkesir mutfağının ve ürünlerinin ulusal alanda yayılması çalışmaları kapsamında, İstanbul 

Avcılar’da Anadolu Mutfağına özgü lezzetleri “fine dining” konseptiyle sunarak 2015 yılından bu yana 

faaliyet gösteren Seraf Restoran işletmecisi ve şefi Sinem ÖZLER Balıkesir’e davet edilmiştir. Nisan 

ayında gerçekleştirilen etkinlik kapsamında Gönen, Manyas ve Burhaniye ilçeleri ziyaret edilmiştir. 

Program dâhilinde yerel pazar ziyaretleri, peynir, zeytin ve zeytinyağı üreticileri ziyaretleri, yerel 

lezzetlerin yerinde keşfi ile yerel paydaş ve şef ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan etkinlik sırasındaki 

faaliyetler Sinem ÖZLER tarafından kendi hesabında ve Seraf Restorana ait sosyal medya hesaplarında 

#hayatdolubalıkesir etiketi ile paylaşılmıştır. Üretilen içerikler büyük ilgi çekerek tanıtım anlamında 

olumlu katkı sağlamıştır. 

Destinasyonların Uluslararası Ağlara Dahil Edilmesi 

Balıkesir’in gastronomik değerlerinin araştırılması, ön plana çıkarılması ve turistik öğe haline 

getirilmesi amacıyla, ekim ayında Balıkesir Valiliği, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, 

Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Balıkesir Ticaret Odası, Balıkesir Ticaret Borsası ve Ajansımız iş birliği 

ile gerçekleştirilen “Gastronomi Şehri Balıkesir” projesinin protokol imza töreni gerçekleştirilmiştir. 

Balıkesir UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Programı 2021 başvurusunun, paydaşlar tarafından ortak 

planlanmasının temin edilmesi, iş birliğinin güçlendirilmesi ve çalışmaya yönelik icracı kurumsal yapıların 

oluşturulması imzalanan protokolün konusunu oluşturmaktadır.  

Çalışmalar Balıkesir Valiliği koordinasyonunda Ajans sekretaryasında yürütülmüş, kurumsal 

yapılar faaliyete geçirilmiştir. Protokole konu kurumların en üst düzeydeki amirleri yönetim kurulunu 

teşkil ederken, bu kurumların ilgili personellerinin oluşturduğu 17 kişilik Teknik Yürütme Kurulu başvuru 

çalışmalarını yürütmüştür. Sayısı 100’e ulaşan Danışma Kurulu ilçelerdeki paydaş kurumları, turizm ve 

gastronomi ile ilgili dernekleri, konuyla ilgili akademisyenleri, 350’yi aşkın üyesi ile aşçılar ve pastacılar 

odasını, bölgesel turist rehberleri odasını, turizmde söz sahibi TÜRSAB Bölge Temsilciliği gibi kurumları 

da içerecek şekilde geniş bir biçimde kurgulanmıştır. İletişimin güçlendirilmesi için yapılar arasında 

iletişim mekanizmaları kurulmuştur. Toplantı ve organizasyonlar organize edilmiştir.  

UNESCO Başvuru formu kapsamında özelleştirilmiş soru setleri hazırlanarak, il genelinde 

gastronomi alanında söz sahibi olan tüm kurum kuruluş yetkilileri ile paylaşılarak geri dönüşler 

toplanmıştır. Ayrıca UNESCO Milli Komisyon ile sürekli irtibatta olunarak, yürütülen çalışma ile ilgili 

bilgilendirmeler yapılmıştır. Başvuru süreci ve sonrasında yapılacak çalışmalar ile ilgili iş planı 

hazırlanarak paydaşların aynı hedef etrafında toplanması sağlanmıştır. 

Yaratıcı şehirler ağına dâhil olma sürecinde yürütülen önemli çalışmalardan birisi de uluslararası 

iş birliklerinin kurulmasıdır. Bu süreçte gastrodiplomasi üzerine çalışan akademisyenlerden, Aeneas 

Kültür Rotasının tescili konusunda çalışan yerel yönetimlerden önemli destekler alınmıştır. İş birliği 

kurulmak istenen ülkelere sunulmak üzere Balıkesir’in turizmdeki yeri ve gastronomik öğelerini içeren 

bir sunum tasarlanmış, özet bilgi notu ve iş birliğinin temellerini içeren iyi niyet mektubu hazırlanmıştır. 

Nisan ve Mayıs ayları içerisinde iş birliği kurma faaliyetleri hızlandırılmıştır. Uneversita’ Federico II of 

Naples, Moroccan Food Tour, Beir Jala Municipality gibi uluslararası; TÜRSAB, TÜREB, TÜROB, 
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Gastronomi Turizm Derneği ve Balıkesir Aşçılar ve Pastacılar Derneği ile ulusal ölçekte ayrı ayrı iyi niyet 

mektubu imzalanmıştır. 

Başvuru sürecinde Balıkesir Valisi, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Milletvekillerinin de dâhil 

olduğu heyetle birlikte birden fazla ilgili Ankara’da Bakanlık düzeyinde toplantılara ve lobi faaliyetlerine 

katılım sağlamıştır. Toplantılarda mevcut durum, yürütülen faaliyetler ve yapılması planlanan çalışmalar 

ile ilgili bilgi aktarımında bulunulmuştur. 

Gastronomi şehri algısının yerel ve ulusalda fark edilip sahiplenilmesinin sağlanması amacıyla 

görünürlük faaliyetini güçlendirecek şekilde basın bültenleri hazırlanmış; ilçe bazında gastronomi 

görsellerini içeren billboardlar oluşturulmuştur. Valilik sosyal medya hesaplarından paylaşılmak üzere her 

gün için bir içerik hazırlığı yapılmıştır. Buna ek olarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi vermek üzere 

Gastronomi Şehri Balıkesir Lansman Toplantısı düzenlenmiştir.  

Balıkesir’de gastronomi turizminin geliştirilmesi için stratejiler hazırlamak ve faaliyetleri 

belirlemek üzere hazırlanacak olan Balıkesir Gastronomi Turizmi Stratejisi ve Eylem Planı’na altlık teşkil 

edecek nitelikte, Türkiye’de Balıkesir gastronomi algısının ölçülmesine yönelik olarak paydaş anketi 

hazırlanmıştır.  

Balıkesir’in gastronomi turizminde gelişim kaydetmesi, UNESCO Yaratıcı Şehirler ağında bu 

alanda yer alması için uygulanacak stratejilerin netleştirilmesi ve stratejilere uygun olarak yürütülecek 

faaliyetlerin belirlenmesi amacıyla bölge paydaşlarının katılımı ile Mart ayında Ortak Akıl Toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Toplantı tanıtım, pazarlama, hizmetler sektörü, sürdürülebilirlik ve yerele saygı, 

tarımsal üretim, eğitim, tescillendirme ve marka değeri, dezavantajlı grupların projeye katılımı, sivil 

toplum, ortaklık ve iş birliği alt konularında gerçekleştirilmiştir. Toplantı geniş katılım ile gerçekleştirilmiş 

ve toplantı sonuç raporu hazırlanmıştır.  

Balıkesir’de gastronomi alanında girişimcilik kültürünün geliştirilmesi, inovatif yaklaşımların 

belirlenmesi, kaynakların verimli kullanılması, ulusal ve uluslararası düzeyde gastronomi ağlarının 

kurulması veya bu ağlara dâhil olunması, yöresel ve unutulmaya yüz tutmuş lezzetlerin ön plana 

çıkarılmasına yönelik yenilikçi fikirlerin derlenmesi amacıyla “Balıkesir Gastronomik Fikirler Maratonu” 

düzenlenmiştir. Turizm fakültesi, ziraat fakültesi, gıda mühendisliği, gastronomi ve mutfak sanatları, 

aşçılık veya bu bölümlerle ilişkili bölümlerde eğitim gören veya eğitimlerini tamamlamış kişilerin 

başvurabildiği yarışma programında proje fikirleri 8 Şubat-1 Mayıs 2021 tarihleri arasında toplanmıştır.  

Yürütülen tüm bu çalışmalar neticesinde Ajansımız tarafından hazırlanan başvuru 28 Mayıs 2021 

tarihinde UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ile paylaşılmıştır. UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına diğer 

şehirler tarafından da yoğun ilginin gösterilmesi sonucunda 18 şehir farklı temalar ile Yaratıcı Şehirler 

Ağı Programına başvuru yapmıştır. Balıkesir, gastronomi alanında birbirinden kuvvetli 11 farklı şehir ile 

yarışmıştır. Onlarca güçlü başvuru arasından Sivas müzik, Bursa ise zanaat ve halk sanatları temasında 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından destek almaya hak kazanmıştır. 

Balıkesir gastronomi şehri olma anlamında sahip olduğu güçlü yanları ve mevcut potansiyeli ile 

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yaratıcı Şehirler Ağı Ulusal Listesine girmeye hak kazanmıştır. Bu 

listedeki şehirler Milli Komisyon tarafından gerçekleştirilen her türlü etkinliğe dâhil edilmekte ve bir 

sonraki başvuru döneminde eşitler arasında öncelikli olarak değerlendirilmektedir. Bu süreçte, 

Gastronomi Şehri olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Balıkesir için yürütülen çalışmalar hız kesmeden 

devam edecektir. 
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Termal Su Kaynaklarının Etkin Değerlendirilmesi 

Termal kaynakların etkin kullanımı, seracılık, turizm ve sağlık sektörlerinin yatırım ortamının 

iyileştirilmesi, termal ve sağlık turizminin önemli bir konusudur. Balıkesir ilinde yer alan termal 

kaynaklarla ilgili doğru planlamanın yapılması kapsamında sektörün sürdürülebilirliğine zarar verecek 

uygulamaların devamı yerine yeni modellerin ortaya koyulması için Afyon Jeotermal A.Ş (AFJET) ile iş 

birliği halinde termal kaynakların etkin değerlendirilmesi raporu tamamlanmıştır. Ayrıca konuya ilişkin bir 

yol haritası oluşturulmuştur. Bu doğrultuda rapor ile ilgili olarak Ajansımız tarafından talep edilen son 

düzeltme talepleri tamamlanmış ve yol haritasının sunulması ve gerekli aksiyonların belirlenmesi için ilgili 

paydaşların katılımı ile toplantı düzenlenmiştir. Toplantıda özellikle termal kaynakların etkin yönetimi ve 

planlanması için yerel yönetimler ve kamu idarelerince aksiyon alınması konusu vurgulanmıştır. 

Termal Kent Vizyonu ile Termal Bölgelerin Planlanmasına Yönelik Çalışmalar 

Kültür ve Turizm Bakanlığı ziyareti sonucunda Altıeylül İlçesi’ndeki Pamukçu Mahallesi ve 

çevresinin termal turizm merkezi ilan edilmesi kapsamındaki lobi faaliyetleri hızlandırılmıştır. Bununla 

birlikte, termal kaynakların etkin değerlendirilmesi konusunda hazırlanan raporda termal alanların 

planlanmasına yönelik öneriler mevcut olup söz konusu öneriler yerel yönetimlere sunulmuştur. 

Bölge Termal Turizm Yatırımlarının Artırılması 

Termal kaynakların etkin değerlendirilmesine ilişkin hazırlatılan rapora göre termal kaynakların 

yönetiminde bir model oluşturulmadığı sürece yatırım ortamındaki dezavantajlı durumlar nedeniyle daha 

fazla yatırımcı çekilmesine yönelik yapılacak tanıtım çalışmalarının anlamsız olacağı tespit edilmiştir. 

Bununla birlikte, Balıkesir Valisi ve Balıkesir Milletvekilleri ile birlikte Haziran ayı içerisinde Kültür ve 

Turizm Bakanı ziyaret edilerek, Balıkesir’in turizm olanakları ve yapılan çalışmalarla ilgili bilgi verilmiştir. 

Gerçekleştirilen görüşmede, termal turizm alanında yatırımların artırılması için destek talep edilmiştir. 

Sualtı Görüntüleme Çalışmaları 

Marmara ve Ege’ye kıyısı olan Güney Marmara Bölgesi, zengin sualtı biyoçeşitliliğine ve dalış 

olanaklarına sahiptir. Bu olanakların fotoğraflanarak, alternatif turizm imkânlarının görünürlüğünün 

artırılması amacıyla sualtı görüntüleme çalışması yapılmasına karar verilmiştir. 2020 yılında su altı 

görüntüleme yarışması düzenlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiş ve bu alanda yetkin 

dalgıçlarla görüşülmüştür. 2021 yılının ilk altı aylık süresinde ise çalışmanın devamı niteliğinde, konuyla 

ilgili olan kurum, kuruluş ve uzmanlarla çevirim içi toplantılar düzenlenmiştir. Ayrıca, sualtı görüntüleme 

alanında gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanarak mevcut durum ve gelecekte yapılabilecek 

faaliyetler hakkında takip yapılmıştır. 2021 yılının başından beri Marmara Denizi’nde yaşanan müsilaj 

sorunu nedeniyle dalgıçlar için dalış yapılmasının tehlike olduğu ve sualtında kaliteli fotoğrafların elde 

edilemeyeceği görülmüştür. Bu sebeple çalışmanın ertelenmesinin uygun olacağı kararlaştırılmıştır. 

 

2.5. Ajans Destekleri Çalışmaları 

Mali Destek Programları 

Turizm Altyapısının Geliştirilmesi Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 

2018 yılında çıkılan programda yapılan değerlendirmeler sonucunda 18 adet proje ile destek 

sözleşmesi imzalanmış olup yararlanıcı eş finansmanları ile birlikte programın toplam bütçesi 

33.867.809,94 TL ve destek oranı %88,9 olmuştur. 2021 yılının ilk altı ayında içerisinde Program 

kapsamında yararlanıcılardan 1 adet ara rapor alınarak uzmanlar tarafından gerekli kontroller yapılmış 
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olup ara rapora istinaden 85.572,19 TL ödeme yapılmıştır. 5 adet proje ise fiili olarak tamamlanmış ve 

Ajans tarafından nihai ödeme yapılmıştır. 2021 yılı içerisinde Ajansın ödediği toplam tutar 1.649.212,44 

TL olmuştur. 2021 yılı içerisinde 6 adet düzenli, 4 adet anlık izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Program 

kapsamında 1 adet Usulsüzlük Raporu düzenlenmiş ve proje faaliyetlerinin süresi içinde yetişmesinin 

mümkün olmayacağının anlaşılması üzerine 1 adet proje fesih olmuştur. 4 adet projede ise zeyilname 

yapılmıştır. 

Güdümlü Proje Desteği 

Balıkesir’in tarih turizmi destinasyonlarından biri olmasına yönelik güdümlü proje kapsamında 

öngörülen 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. Ancak proje bütçe yetersizlikleri nedeniyle ilk altı ayda 

hayata geçirilememiştir. Konu ile ilgili bütçe arayışı söz konusudur. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile 

görüşmeler devam etmektedir. 

2.6 Çıktı Göstergeleri 

Gösterge adı Birim 

2021 İlk 

Yarı 

Gerçekleşme 

2021 

Yılı 

Hedefi 

SOP 

Hedefi (3 

yıllık) 

SOP kapsamında hazırlanan araştırma, analiz sayısı Adet 2 3 10 

Oluşturulan turizm rotası sayısı Adet 2 3 7 

Düzenlenen kapasite geliştirme faaliyeti sayısı Adet 3 6 12 

Turizm potansiyelinin tanıtımına yönelik düzenlenen organizasyon 

sayısı 
Adet 10 8 15 

Jeotermal kaynaklara yönelik olarak ortaya konulan kaynak 

yönetim planı sayısı 
Adet 1 1 2 

Başlatılan güdümlü proje sayısı Adet - 1 1 

SOP özelinde kurgulanan mali destekler kapsamında desteklenen 

proje sayısı 
Adet 8 5 10 

SOP özelinde Ajans desteklemeleriyle ve Ajans bünyesinde yapılan 

fizibilite sayısı 
Adet 1 0 5 

Turizmde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılan iş birliği 

sayısı 
Adet 5 3 10 

Turizm konusunda Ajans tarafından hazırlanan rapor sayısı Adet 4 4 12 

Turizmde yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik yapılan toplantı 

sayısı 
Adet 8 15 30 
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Kapasite geliştirme faaliyetleri kapsamında eğitim verilen turizm 

işletmesi sayısı 
Adet 32 30 60 

Geliştirilen turizm komitesi sayısı Adet 7 1 2 

Termal turizm, sağlık turizmi, dalış ve su sporları veya kültür 

turizmi konusunda yapılan fizibilite sayısı 
Adet 1 0 2 

 

2.7 Sonuç Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2021 İlk 

Yarı 

Gerçekleşme 

2021 

Hedef 

SOP 

Hedef 

Jeotermal kaynakların yönetimine yönelik kurulan işletme sayısı Adet - - 1 

Bölgeye çekilen termal ve sağlık turizmi yatırımı sayısı Adet 1 1 3 

Kurulan sağlık-wellness merkezi sayısı Adet - 1 3 

Sağlık hizmeti almak üzere bölgeye gelen yabancı hasta 

oranında artış 
Yüzde 0 0 30 

Kurulan su altı mermer müzesi sayısı Adet - 1 1 

Kurulan su sporları ve dalış merkezi sayısı Adet - - 2 

Dalışa açılan batık sayısı Adet 1 1 3 

UNESCO Kültürel Miras listesine dâhil edilme süreci başlatılan 

öğe sayısı 
Adet 1 1 2 

Seyahat acentalarının tur programlarına eklenen turizm rotası 

sayısı 
Adet 1 2 5 

Restore edilen turistik öğe sayısı Adet 2 2 4 

Turizm rotalarında yapılan çevre düzenlemesi, sokak 

güzelleştirmesi, vb. altyapı-üstyapı çalışması sayısı 
Adet 2 1 7 

Uluslararası ağa dahil edilen destinasyon sayısı Adet 1 1 2 

Tanıtım faaliyetleri kapsamında geliştirilen site sayısı Adet 2 2 2 

Bölge Müzelerini ziyaret eden kişi sayısı Yüzde - 5 30 

Açılan yeni müze sayısı Adet - 1 2 

Planlanan ve yapılandırılan yürüyüş rotası sayısı Adet 1 2 2 
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3) Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Sonuç Odaklı Program Birimi 

3.1 Araştırma, Analiz ve Programlama Çalışmaları 

Tarıma Dayalı İhtisas OSB Alanlarının Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar 

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 gerçekleştirilmesi planlanmıştır. 2021 yılının ilk 

yarısında büyük oranda Çanakkale’de bir jeotermal sera TDİOSB kurulmasına yönelik çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. Çanakkale Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile düzenli görüşmeler gerçekleştirilmiş, 

kurulması planlanan arazinin netleşmesi sağlanmış, alanın detaylı haritaları çıkarılmıştır. TDİOSB 

kurulumunun ilk aşaması olarak gerekmekte olan fizibilite çalışması Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla 

gerçekleştirilmesine karar verilmiş olup bölge gerçeklerine uygun olarak gerekli görülecek alanları 

kapsayan bir satın alma süreci başlatılmıştır. Piyasa araştırması tamamlanmış olup alımın kesin olarak 

başlatılması öncesinde Çanakkale’deki paydaşların alanın tam koordinatlarında hemfikir olması 

beklenmektedir. 

Balıkesir’de çalışmaları 2020 yılında yürütülen küçükbaş TDİOSB çalışmalarında, yer bulunmuş 

olmakla birlikte kurucu paydaşların fizibilite hazırlanması konusunda 2021 yılının beklenmesi yönündeki 

talebine istinaden fizibilite çalışmaları duraklatılmış ilave girişimde bulunulmamıştır. Yılın ilk yarısında 

sürecin önemli aktörlerinden Balıkesir Ticaret Borsası ile düzenli görüşmeler gerçekleştirilmeye devam 

edilmiş olup ilde sürecin olgunlaşması durumunda yılın ikinci yarısında girişimlerin sürdürülmesi 

planlanmaktadır. 

Kırsal Turizm Değerleri Çalışması 

Kırsal turizme olan ilginin artması için yörelerin tarihi, doğal ve kültürel değerlerinin turistlerin 

ilgisine sunulması gerekmekte olup bölgede daha önce gerçekleştirilmemiş olan bir kırsal turizm değerleri 

envanteri 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. Bunun için hazırlanmış olan 

Balıkesir ve Çanakkale illeri turizm envanterleri incelenmiş ve detaylıca ele alınacak turizm değerleri 

listelenmiştir. Yılın ikinci yarısında envanteri çıkarılan değerler hakkında detaylı bilgi veren bir doküman 

hazırlığının tamamlanması ve yayına girmesi hedeflenmektedir. 

Yapılacak çalışmanın yanı sıra kırsalın değerlerini ortaya çıkarıp tanıtımını yapmaya, turizme 

kazandırılmasına hizmet edecek şekilde görsel envanter oluşturulması da hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda yılın ikinci yarısında düzenlenecek bir organizasyon ile çok sayıda görselin envantere 

eklenmesi planlanmaktadır. Bunun ardından çalışma ile üretilen tanıtım materyalleri uygun platformlarda 

yayımlanacaktır. 

2019 yılı Fizibilite Desteği kapsamında desteklenen "Kapıdağ Mor Soğanı İşleme, Paketleme ve 

Depolama Tesisi Yatırım Fizibilitesi" projesi sonucunda fizibilite raporu değerlendirme toplantısı video 

konferans yöntemi ile çevrimiçi gerçekleştirilmiştir.2019 yılı Fizibilite Desteği kapsamında desteklenen 

"Kapıdağ Mor Soğanı İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi Yatırım Fizibilitesi" projesi sonucunda 

fizibilite raporu değerlendirme toplantısı video konferans yöntemi ile çevrimiçi gerçekleştirilmiştir. 
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İda-Madra Jeoparkı’nın UNESCO Nezdinde Tescili 

Balıkesir’in güney bölgeleri başta olmak üzere Ezine’ye kadar uzanan alanın eşsiz bir jeolojik 

yapıya sahip olduğunun akademik araştırmalarca da desteklendiğinden hareketle alanın korunması için 

UNESCO Jeopark ilan edilmesi konusunda çalışmalar başlatılmıştır. UNESCO Jeopark alanının ilanının 

ardından 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 sağlanmış olacaktır. Bu kapsamda Balıkesir Üniversitesi 

akademisyenleri tarafından 2021 yılında bir önceki yıl başlatılmış bulunan saha ziyaretleri sürdürülmüştür. 

Jeopark çalışmasına altlık değeri taşıması için çeşitli branşlarda farklı uzmanların da bölgeyi ziyaret 

etmesi gerekmekte olup bu faaliyet Balıkesir Üniversitesi ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi tarafından 

planlanmaktadır. Çalışmanın bitişinin ardından Ajans’ın katkısıyla, belirlenecek jeositlerde hangi altyapı 

çalışmalarının gerçekleştirilmesi gerektiğine dair fizibilite hazırlanacaktır. Bu aşamaya geçilmeden önce 

sahadaki ön keşif çalışmalarının tamamlanması beklenmektedir. 

UNESCO Milli Komisyonu tarafından 26-28 Nisan 2021 tarihleri arasında çevrimiçi düzenlenen 

Doğa ve Jeopark Eğitim Okulu Programına katılım sağlanmıştır. Söz konusu eğitimde UNESCO uzmanları 

tarafından başta “UNESCO Yerbilimleri ve Jeoparklar Programı” olmak üzere jeoparklar ile ilişkili 

konularda sunumlar gerçekleştirilmiştir. 

 

3.2 İşbirliği ve Koordinasyon Çalışmaları 

Kültürel Değerler Koordinasyon Faaliyetleri 

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, belgelenmesi ve korunması için gerekli tedbirlerin 

alınması adına Balıkesir Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından “Balıkesir Somut Olmayan 

Kültürel Miras Araştırmaları” projesi hazırlanmıştır. Söz konusu proje kapsamında Balıkesir Valiliği, 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Ajansımızın 

da dâhil olduğu iş birliği protokolü 27.11.2020 tarihinde imzalanmış ve görev paylaşımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda Ajans olarak koordinasyon faaliyetlerinde görev alınmakla birlikte, 

araştırmalar neticesinde ortaya çıkması planlanan dokümanın basımından sorumlu olacağı belirlenmiştir. 

Balıkesir Valisi Hasan Şıldak başkanlığında Yürütme Kurulu toplantısı 12.01.2021 tarihinde 

gerçekleştirilmiş, ardından 21.01.2021 tarihinde gerçekleştirilen yürütme kurulu toplantısında da teknik 

danışma kurulunun yanı sıra çalışma grupları oluşturulmuştur. 03.03.2021 ve 02.06.2021 tarihlerinde 

gerçekleştirilen değerlendirme toplantılarında çalışmada görevli üniversite öğretim görevlileri tarafından 

gerçekleştirilen çalışmalar ve derlenen çalışmalar özet şekilde komisyona aktarılmıştır. Bölgemizin önemli 

kültürel değerleri arasında yer alan Roman vatandaşları tarafından oluşturulmuş “Balıkesir Roman 

Kültürü Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği” ile federasyon ve üst kuruluş kurma 

çalışmaları hakkında görüşmeler gerçekleştirilmiş, atılması gereken adımlar konusunda hazırlanan bilgi 

notu dernek yöneticileriyle paylaşılmıştır. 
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Ortak Üretim Modeli Uygulaması 

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. Bu amaçla Türkiye’de bulunan iyi uygulama örneklerine bölgeden de örneklerin 

eklenmesi ve bölgede bu uygulamaların da yaygınlaşması amaçlanmaktadır. Covid-19 salgını nedeniyle 

yılın ilk yarısında yapılması planlanan iyi uygulama örneği ziyaretleri iptal edilmiş olup, sürecin yılın ikinci 

yarısında telekonferans ve webinar yöntemiyle bölgede tanıtılması ve ortak üretim modelinin 

gerçekleştirilebileceği uygun bir kırsal yerleşim bulunması planlanmaktadır. Modelin hayata geçirilmesi 

sürecinde profesyonel danışmanlık hizmeti de sağlanacaktır. Bu bağlamda teknik şartname hazırlıkları 

ve piyasa araştırması gerçekleştirilmiştir. İlgili çalışma 2020 yılı Çalışma Programında yer alan Kırsal 

Yaşam Projesi çalışmasıyla birleştirilmiş olup, elde edilen çıktılar ilgili çalışmanın geliştirilmesinde 

kullanılacaktır. 

24 Mayıs 2021 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı öncülüğünde geliştirilen “Türkiye'de 

Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırması YERSİS Projesi” Çevrimiçi Tanıtım Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. Türkiye’deki kentsel ve kırsal yerleşimlerin tamamının mekânsal sosyo-ekonomik yapısını 

ve birbirleriyle ilişkilerini ortaya koymak amacıyla gerçekleştirilen proje çıktılarının Bölgemizde de kırsal 

alanların birbirleriyle ilişkileri kapsamında ele alınıp ortak üretim modellerinin geliştirilmesi adına katkı 

sağlayacağı düşünülmektedir. 

Lisanslı Depo Kurulum Süreçlerinin Takip Edilmesi 

Bu faaliyet döneminde, başta Bandırma Ticaret Borsası’nın kurulumu devam eden lisanslı deposu 

ile TR22 Güney Marmara bölgesinde kurulumu devam diğer lisanslı depoların süreçlerinin takip ve 

izlenmesi planlanmıştır.  

Ticaret Bakanlığı’nca kuruluş izni verilmiş TR22 Güney Marmara bölgesi lisanslı depoları aşağıda 

çizelgede verilmiştir. TR22 Güney Marmara bölgesinde, Haziran 2021 itibariyle, kuruluş izni alınmış 9 

lisanslı depo olup bunlardan 6’sı tamamlanarak lisans almıştır. Kuruluş izni verilmiş geri kalan 3 lisanlı 

depodan Bandırma Borsa ve Has Lidaş lisanslı depolarının yapımı tamamlanmış olup lisans alma 

sürecindedir. Bu sürecin 2021 sonbaharına kadar tamamlanacağı ve 2021-2022 kış dönemi depolama 

mevsiminde hizmete gireceği beklenmektedir. Kuruluş izni verilmiş lisanslı depoların kuruluş kapasiteleri 

468.500 ton olup, bunlardan lisans alanların kapasiteleri 133.075 tondur. Bu kapasitenin 8.500 tonu 

zeytin diğer geri kalan miktar ise hububat depolamak içindir. 

 

Tablo 1. Bölgemizdeki lisanslı depolar 

Lisanslı Depo 
Faaliyet 

Konusu 
Merkez İl İlçe 

Kuruluş 

Kapasitesi 

Lisans 

Kapasitesi 
Lisans Tarihi 

Marmarabirlik Zeytin Bursa Balıkesir Erdek 8500 8500 10.11.2015 

Tiryaki Hububat G.Antep Balıkesir Bandırma 30000 30000 12.07.2012 

Matlı Hububat Bursa Balıkesir Bandırma 30.000 
 

02.11.2016 
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Balıkesir 

Hububat 
Hububat Balıkesir Balıkesir Karesi 70.000 21000 17.06.2020 

Mutlular 

Gönen 
Hububat Balıkesir Balıkesir Gönen 150.000 45000 31.08.2020 

Bandırma 

Borsa 
Hububat Balıkesir Balıkesir Bandırma 70.000 

 Lisans 

süreci  

Has Lidaş Hububat Bursa Balıkesir Susurluk 40.000 
 Lisans 

süreci 

1001 Hububat Balıkesir Balıkesir Bandırma 50.000 29250 27.05.2020 

Nadir Lidaş Hububat Balıkesir Balıkesir Bandırma 20.000 
 Yapım 

süreci 

 

Lisans almış depolardan Marmarabirlik’e ait olan Erdek’te hizmet veren depo zeytin, Gönen’de 

kurulu Güney Marmara’nın en büyük kapasiteli deposu olan Mutlular Gönen deposu ise bu ilçe ismi ile 

özdeşleşmiş pirinç depolamak amaçlıdır. 

Bandırma Ticaret Borsası, üreticilere hizmet vermek üzere, bünyesinde lisanslı depoculuk 

yapmak üzere “Bandırma Borsa Tarım Ürünleri Lisanslı Depoculuk A.Ş.”’yi kurmuştur. Adı geçen A.Ş. 

lisanslı depo yapım işine Ekim 2020’de başlamış olup inşaat Haziran 2021’de tamamlanmış ve lisans 

müracaatını yapmıştır. Yapım ve lisans alım süresinde olan lisanslı depo yetkilileri ve depo sahaları diğer 

görevlerle bir araya getirilerek ziyaret edilmiş ve süreçleri yakından izlenmiştir.  

 Bölge Kırsalına Uluslararası Kaynakların Çekilmesi için İşbirliği Faaliyetleri 

Bölge kırsalının kalkınması adına başta uluslararası kaynaklar olmak üzere çok sayıda destek 

programı ilan edilmekle birlikte kırsaldaki aktörlerin ve potansiyel başvuru sahiplerinin gerek haberdar 

olmaması gerek proje yazma kapasitelerinde görülebilecek yetersizlikler nedeniyle kaynakların 

değerlendirilemediği görülmüştür. Bu nedenle kurumlarla iş birliği girişimleri başlatılmıştır.  

Bölgenin uluslararası kaynaklara erişiminin sağlanması ve bu alanda bilgilendirme hizmetlerinin 

gerçekleştirilmesini temin amacıyla Balıkesir Valiliği AB ve Dış İlişkiler Bürosu ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiş ve ilan edilen programlara ilişkin bölgede bilgilendirme yapılması adına fikir alışverişi 

gerçekleştirilmiştir. Valiliklere Ajans’ın bu alana yapabileceği katkılar aktarılmış olup kurumlar bünyesinde 

gerçekleştirilen program duyuru çalışmaları Ajansça da bölge paydaşlarına düzenli olarak aktarılmıştır.  

Balıkesir Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ocak ayında ziyaret edilmiş, 10. 

Başvuru Çağrı İlanı ve yatırımların uluslararası kaynaklar vesilesiyle desteklenebilmesi adına atılabilecek 

adımlar konusunda kurumlararası iş birliği konuları istişare edilmiştir.  

4 Şubat 2021 tarihinde AB Yapısal Uyum ve Yönetim Otoritesi Daire Başkanlığı tarafından 

yürütülen “Küçük Çiftçiler İçin Ortak Başvuru Modellerinin Geliştirilmesi Çalışması İçin Teknik Destek" 

projesi kapsamında gerçekleştirilen toplantı kapsamında da Bölgemizde geliştirilebilecek alternatif destek 

modelleri, yeni dönem IPARD süreci, çiftçilerin kırsal kalkınma desteklerine başvururken karşılaştıkları 

zorluklar ve çiftçilerin ihtiyaçları ile ilgili görüşler paylaşılmıştır.  
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IPARD Yönetim Otoritesi'nin düzenlediği "LEADER Yaklaşımı Uygulama Eğitimleri Teknik Destek 

Projesi İkinci Aşama İllerinde Kurulacak Olan Potansiyel YEG’ler İçin Çevrimiçi Eğitimi"ne katılım 

sağlanmıştır. “Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD II) Programı (2014-2020) kapsamında 

desteklenecek tedbirler arasında yer alan "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER 

Yaklaşımı" kapsamında; “Yeni YEG’lere yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve YKS 

hazırlanması için teknik destek projesi ” ile başlatılan yeni çalışma çerçevesinde projenin tanıtımına 

yönelik, Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yrd. Sn. Dr. Osman Yıldız ve AB Komisyonu 

Temsilcisi Sn. Anna Nowak-Wood'ın katılımlarıyla şubat ayında gerçekleştirilen çevrimiçi açılış 

toplantısının yanı sıra mart ayında gerçekleştirilen İkinci Aşama İllerinde Kurulacak Potansiyel YEG’ler 

için LEADER Yaklaşımı” Eğitimi’ne de katılım sağlanmıştır. Yine mart ayında LEADER tedbirine yönelik 

ikinci aşama illerinde kurulacak olan Yerel Eylem Grupları için lansman Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 “Ulusal Kırsal Ağ Kapasite Geliştirme İçin Teknik Destek Projesi” çerçevesinde düzenlenen UKA 

bölgesel toplantılarının ilki 23-24 Mart 2021 tarihlerinde çevrim içi olarak Balıkesir’de gerçekleştirilmiştir. 

Toplantıda Balıkesir UKA bölgesel paydaşları olarak IPARD illerindeki Tarım ve Orman İl Müdürlükleri ile 

TKDK İl Koordinatörlüklerinden UKA temsilcileri, Balıkesir ili kooperatifleri, üretici birlikleri ve ziraat 

odaları temsilcileri ile çiftçiler olmak üzere toplam 240 katılımcı yer almıştır. Toplantıda yerel paydaşların 

bölge özelinde belirlediği kırsal turizm, küçük aile işletmelerinin teşvik edilmesi, kırsalda inovasyon ve 

girişimcilik, tıbbi ve aromatik bitkiler ve LEADER yaklaşımı olmak üzere beş ana tema üzerine oturumlar 

gerçekleştirilmiş ve Türkiye kapsamında beş ana temanın mevcut durumu ve daha önce yapılan 

çalışmalar konu uzmanları tarafından paydaşlara aktarılmıştır. Ayrıca iyi uygulama örneği proje sahipleri 

başarı hikayeleri ve projeleri hakkında bilgiler paylaşılmıştır. UKA Balıkesir Bölgesel Toplantısı sunumlar, 

etkinlik sonunda düzenlenen panel, bilgi ve tecrübe paylaşımıyla başarılı bir şekilde tamamlanmıştır. 

Çalışmaların yılın ikinci yarısında da aynı şekilde sürdürülmesi beklenmektedir. 

 

3.3 Kapasite Geliştirme Çalışmaları  

Kooperatiflere Mentorluk Hizmetlerinin Sağlanması  

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. Bu kapsamda, yılın ikinci yarısında söz konusu 

danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin uygulanabilmesine yönelik, Ticaret Bakanlığı Esnaf, Sanatkârlar ve 

Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü uzmanı ile eğitim içeriklerinin oluşturulması ve eğitimlerin planlanması 

adına görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Balıkesir ve Çanakkale Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ve 

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı’nın söz konusu çalışmalara 

sağlayabilecekleri katkılar konusunda görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte bölgedeki 

tarımsal işletmeler ve etkin faaliyet gösteren kooperatiflerin yöneticilerinin de katkı sağlayabilmeleri 

adına görüşmeler gerçekleştirilecek ve içerik ve deneyim paylaşımı konusunda destekleri talep edilecektir. 

Pandemi sebebiyle eğitimlerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanmakla birlikte, özellikle kırsal 

alanlardaki kooperatifler ve üyeleri için teknolojiye ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılar göz önüne 

alınarak katılımcıların Ajans konferans salonunda sosyal mesafe kuralları gözetilerek bir araya getirilmesi 

ve eğitimi gerçekleştirecek olan Bakanlık uzmanlarının ise uzaktan bağlanarak eğitimleri sağlamaları 
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planlanmıştır. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde eğitimlerin başlaması ve yılsonuna kadar tamamlanması 

öngörülmektedir. 

Balıkesir Valisi Hasan ŞILDAK başkanlığında düzenlenen, Balıkesir'deki Kadın Kooperatifleri ve 

ilgili kamu kurumları, kadın kooperatiflerinin desteklenmesi çalışması amacıyla gerçekleştirilen toplantıya 

katılım sağlanmıştır. Toplantıda İlimizde kadın kooperatiflerinin etkinlik, verimlilik ve sürdürebilirliğinin 

artırılması; hâlihazırda faaliyet gösteren kooperatiflerin sorunlarının tespit edilerek çözüme 

kavuşturulması için ileriye dönük bir yol haritası belirlenmesi konularında istişareler gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca 6 Mayıs tarihinde de Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi Çalışması kapsamında 

Vali Bey Başkanlığında ilgili kurumların yöneticileri ile gerçekleştirilen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

Kooperatifleşme Alanında İyi Uygulama Örneklerinin Ziyareti 

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 

düzenlenmesi planlanmıştır. Bölgemizdeki kooperatifçilik yapısına uygun başarılı modellerle temasa 

geçilerek kooperatiflere deneyimlerinin aktarılması planlanmaktadır. Söz konusu çalışma, geçtiğimiz yıl 

tamamlanan kooperatif analiz çalışması sonuçlarıyla birlikte değerlendirilecek olup çalışma kapsamında 

ziyaret planlanmak üzere, kooperatifleşme alanında iyi örnek olarak ele alınabilmesi muhtemel 

alternatifler değerlendirilmektedir. 

Tarımsal Üretici Örgütlere Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimlerinin Verilmesi 

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. Bu kapsamda, yılın ikinci 

yarısında söz konusu danışmanlık ve eğitim faaliyetlerinin uygulanabilmesine yönelik, Ticaret Bakanlığı 

Kooperatifçilik Müdürlüğü uzmanı ile eğitim içeriklerinin oluşturulması ve eğitimlerin planlanması adına 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Balıkesir ve Çanakkale Tarım ve Orman İl ve İlçe Müdürlükleri ve Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesinin Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığının söz konusu çalışmalara sağlayabilecekleri 

katkılar konusunda görüşmeler gerçekleştirilecektir. Bununla birlikte bölgedeki tarımsal işletmeler ve 

etkin faaliyet gösteren kooperatiflerin yöneticilerinin de katkı sağlayabilmeleri adına görüşmeler 

gerçekleştirilecek ve içerik ve deneyim paylaşımı konusunda destekleri talep edilecektir. Pandemi 

sebebiyle eğitimlerin çevrimiçi gerçekleştirilmesi planlanmakla birlikte, özellikle kırsal alanlardaki 

kooperatifler ve üyeleri için teknolojiye ulaşma konusunda yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak 

katılımcıların Ajans konferans salonunda sosyal mesafe kuralları gözetilerek bir araya getirilmesi ve 

eğitimi gerçekleştirecek olan Bakanlık uzmanlarının ise uzaktan bağlanarak eğitimleri sağlamaları 
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planlanmıştır. 2021 yılı üçüncü çeyreğinde eğitimlerin başlaması ve yılsonuna kadar tamamlanması 

öngörülmektedir. 

 

3.4 Tanıtım ve Yatırım Destek Çalışmaları 

YÖREX Yöresel Ürünler Fuarına Katılım 

Fuar, 2020 yılında pandemi nedeniyle gerçekleştirilmemiştir. 2021 yılında fuarın 20-24 Ekim 

tarihlerinde ANFAŞ Antalya Fuar Merkezi’nde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu nedenle, Ara 

Faaliyet Raporu dönemi içerisinde hazırlık çalışmaları sürdürülmüştür. 

Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesine Katılım   

Ankara Ticaret Odası (ATO) tarafından gerçekleştirilen Coğrafi İşaretli Ürünler Zirvesi 2020 

yılında pandemi nedeniyle gerçekleştirilmemiştir, 2021 yılının zirve planlaması konusunda ATO ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir, zirve takvimi ara faaliyet raporu döneminde netleşmemiştir. 

Kırsal Turizmin Gökyüzü Gözlem Etkinlikleriyle Desteklenmesi 

Doğası gereği kırsal alanda gerçekleşen gökyüzü gözlem etkinlikleri gerçekleştirildiği alanda 

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. Bu kapsamda bölge kırsalında 

araştırmalar yapılmış olup Marmara Bölgesinde ışık kirliliğinden en az etkilenen yöreler içinde Balıkesir 

kırsalındaki Alaçam Dağları bölgesi tespit edilmiştir. 2021 yılının ilk yarısında bölgede ışık kirliliği tespitleri 

yapılmış, Dursunbey-Bigadiç-Sındırgı kırsalında 21.60 değerlerine ulaşılmıştır. Ulaşım kolaylığı, geniş 

kitleleri misafir edebilme, geniş açıklık, düşük nem, rakım gibi kriterler de göz önüne alındığında Sındırgı 

Sarıcaova mevkinin uygunluğu Sındırgı Belediyesi ile değerlendirilmiş hazırlık çalışmaları 

gerçekleştirilmiştir. Pandemi tedbirlerine uygun olacak şekilde büyük bir grubun ağırlanmasının 

doğuracağı zorluklar hesaba katıldıktan sonra bölgede ülkenin önemli gökyüzü fotoğrafçılarından bir 

ekibin ağırlanmasının ve başlangıç olarak bu yolla alanın tanıtılmasının uygunluğu değerlendirilmiş olup 

küçük bir heyetin alanı değerlendirmesi sağlanmıştır. 2 gece süren alan değerlendirme etkinliği 

neticesinde, sahanın uzmanlarının yaptığı geri dönüşler doğrultusunda sahanın uygunluğu 

kesinleştirilmiş olup 2022 yılında geniş halk kitlelerinin katılacağı bir organizasyonun yapılmasına karar 

verilmiştir. 

Yerli Tohumların Yaygınlaştırılmasına Yönelik Tanıtım Faaliyetleri 

Sürdürülebilir bir bitkisel üretim kaliteli tohumluğa, hayvansal üretim ise kaliteli damızlık 

materyale bağlıdır. Bu nedenle, tarım içerisinde, tohumculuk ve damızlık hayvan üretimi katma değeri 

en yüksek alanlardan birisidir. Bu alan, aynı zamanda, bilgi ve teknoloji gerektirmekte, ulusal ve 

uluslararası iş birliğini zorunlu kılmaktadır. Ülkemiz tohumculuk sektörü, son yıllarda, önemli düzeyde 

ilerlemeler kaydederek belli bir noktaya gelmiştir. Ancak, yerli çeşit geliştirme, Ar-Ge, bilgi ve teknoloji 

üretimi ve tohumculuk ticaretinde istenilen düzeyde değildir. Bu nedenle, yerli tohum çeşidi geliştiren ve 

yerli tohumculuk teknolojileri üreten sektörün geliştirdiği tohum ve teknolojiyle dünya çapında rekabet 

edebilmesi için desteklenmeye ihtiyacı olduğu ulusal ve bölgesel planlarda vurgulanmaktadır. Ülkemizde 

tohumculuk faaliyetleri 5553 sayılı “tohumculuk kanunu” çerçevesinde sürdürülmekte olup, Türkiye 

Tohumcular Birliği’ne üye sayısı 60 bin civarındadır. Fide, fidan, süs bitkileri ve tohum “tohumculuk 

sektörü” olarak tanımlanmaktadır. Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine göre TR22 Güney Marmara 
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Bölgesinde yetkilendirilmiş tohumcu kuruluş sayısı 23 olup, bunun 22’si Balıkesir’de 1’i ise 

Çanakkale’dedir.  

Bu faaliyet kapsamında, bölgemizdeki belli başlı tohumculuk firmaları, ticaret borsaları ve Tarım 

ve Orman İl Müdürlükleri’nin ilgili birimleri ile irtibata geçilerek/ziyaret edilerek bilgi alışverişinde 

bulunulmuş, sektörün mevcut durumu ve problemleri konuşulmuştur. Bölgemizde tohum üretiminin 

büyük ekseriyetle tohumcu kuruluşların sözleşmeli üretimi ile yapılmakta olduğu kendi arazisinde üretim 

yapan birkaç firmanın da olduğu ifade edilmiştir. TR22 Güney Marmara Bölgesi illerinden Balıkesir ili, 

Türkiye’de tohumculuk üretiminde ön sıralarda gelen illerden birisidir. İlin iklim özellikleri, toprak yapısı 

ve üretim periyodunun uzunluğu ile özellikle yetiştiricilik konusunda çiftçilerin eğitimli olmaları ili ilk 

sıralara taşıyan etmenlerdir. Ülkemizde Tohumluk Tescil ve Sertifikasyon Müdürlüğü verilerine göre tescil 

edilmiş çeşit sayısı 13.604 adet olup bunun %63 yabancı, geri kalan %37’si ise yerli çeşittir. Bölgemizdeki 

sektör temsilcileri ile yapılan görüşmelerde bölge çiftçimizin tarla tarımında tohumun önemini büyük 

oranda kavradığı bildirilmektedir. Bölgede yerli tohum kullanımının arttırılması, her şeyden önce yerli 

çeşidin verimi, kalitesi, dayanıklılığı gibi özelliklerine göre tercih sebeplerine bağlıdır. Bu noktada; yerli 

tohum çeşitlerimizin kullanımının özendirilmesi ve yaygınlaştırılması başta tohum üreticileri ve ilgili il 

müdürlükleri eliyle yürütülmektedir. Tohumculuk sektörünün en önemli görevi, iç ve dış pazar taleplerine 

uygun çeşitleri geliştirebilmektir. Bu da yetişmiş beşerî kaynak, bilgi ve teknoloji birikimi, Ar-Ge ve mali 

güce bağlı olarak ilerlemektir.  

Yerel tohum çeşitleri, bulunduğu bölgeye adapte olmuş, seleksiyonla günümüze ulaşmış 

çeşitlerdir. Ülkemizin bitki genetik kaynaklarının önemli materyalleri olup ıslah çalışmalarının ana 

materyalini oluşturmaktadırlar. Bu nedenle, genetik kaynak olarak toplanması, tanımlanması, kayıt altına 

alınması ve muhafazası çok önemlidir. Ancak, sürekli gıda temininin sağlanması adına, bölgemiz konu 

kuruluşları yerel çeşitlerin kullanımının sertifikalı tohumculuğun önüne geçmesinin teknik olarak pratik 

bir tercih konumunda olmadığını dile getirmektedirler. Önümüzdeki ikinci ara faaliyet dönemi içerisinde 

de yerli tohum kullanımının arttırılması için tohumculuk sektörünün ilgilileri ile irtibat halinde farkındalık 

faaliyetleri sürdürülmeye devam edecektir. 

 

3.5 Ajans Destekleri Çalışmaları 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 

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. 

Güdümlü Proje Desteği 

Bitkisel üretime ait en son teknolojiler kullanılarak hastalıklardan ari tıbbi hoş kokulu 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, yurt dışından ülkemize ithal edilen koku, kozmetik, ilaç ve gıda sanayisi 

hammaddelerine ödenen miktarın düşürülmesi ve yapılacak Ar-ge çalışmaları ile ihracatın artması 

hedeflenmektedir. Şubat ayında Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Birimi tarafından Çiftçi Eğitim Merkezi 

(BAÇEM) ziyaret edilerek, Çiftçi Eğitim ve Üretim Şube Müdürü Nazım Tanrıkulu ve müdürlük personelleri 

ile tıbbi aromatik bitkiler çalışmaları, Tıbbi Aromatik Bitkiler Güdümlü Projesi planlaması ve kurumların 

faaliyetleri görüşülmüştür. Yatırım fizibilitesi tamamlanan Tıbbi Aromatik Bitkiler Güdümlü Projesi 
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kapsamında ikinci altı ayda Başlangıç Toplantısının düzenlenmesi, Ön Mutabakat Toplantısının yapılması 

planlanmaktadır.  

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP) 

2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında, illerde 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 olarak 

belirlenmiştir. 

Programın Bölgede tanıtılması ve potansiyel başvuru sahiplerinin bilgilendirilmeleri adına 22 

Ocak tarihinde Çanakkale, 25 Ocak tarihinde ise Balıkesir için çevrimiçi bilgilendirme toplantısı 

düzenlenmiştir. 2 Şubat tarihinde de Balıkesir'deki ilgili İl Müdürlükleri'nde görevli proje sorumluları ile 

proje geliştirmeye yönelik istişare toplantısı gerçekleştirilmiştir.  

Ajansımız tarafından SOGEP Programı iki aşamalı olarak yürütülmüş olup; 1. aşamada, başvuru 

sahibi tarafından proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Proje Ön Başvuru Formunun doldurularak 1 Mart 

2021 Pazartesi mesai bitimine kadar sogep@gmka.gov.tr e-posta adresine gönderilen projeler 

kaydedilmiştir. Proje fikrinin program amaçlarıyla uygunluk ve bu amaçlara ulaşmadaki faydası 

yönünden en fazla katkı sağlayacak projeler için oluşturulan ön değerlendirme komisyonu tarafından ön 

değerlendirme işlemleri gerçekleştirilmiş ve Ajansımıza sunulan toplam 69 proje fikrinden 21 tanesi 

olumlu, 48 tanesi olumsuz olarak değerlendirilmiştir. Başvuru Sahiplerine gerçekleştirilen bildirimler 

neticesinde 4 Başvuru Sahibi tarafından proje geliştirme çalışmalarına devam edilmeyeceği beyan edilmiş, 

toplam 17 projenin geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve nihai dokümanlar sogep@gmka.gov.tr 

adresine iletilmiştir.  

Geliştirilen ve 26 Nisan tarihi itibariyle Ajansımıza iletilen projeler oluşturulan Nihai 

Değerlendirme Komisyonu tarafından proje fikrinin program amaçlarıyla uygunluk ve bu amaçlara 

ulaşmadaki faydası yönünden 2021 Yılı SOGEP Nihai Değerlendirme Formu kullanılarak puanlanıp 

değerlendirilmiştir. Gerçekleştirilen nihai değerlendirmeler neticesinde seçilen Balıkesir ve Çanakkale için 

4’er proje Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine 

sunulmak üzere 30 Nisan tarihi itibariyle gönderilmiştir. 

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı tanıtım faaliyetleri kapsamında, Yeşilay Genel Merkezi 

Program Yönetimi Birimi ile TR22 Bölgesinde bağımlılıkla mücadele konusunda kurumların iş birliği 

yapabileceği konulara dair çevrim içi istişare toplantısı gerçekleştirilmiş, 2022 yılında ilan edilmesi 

muhtemel SOGEP hakkında bilgilendirmeler gerçekleştirilmiştir.  

2019 yılı başarılı projeleri Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin “Jeotermal ile Sağlıklı Gıda” ve 

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün “Mevsimlik Tarım İşçilerinin Konaklama ve Sosyal 

Hayatlarının İyileştirilmesi Projesi” ile 2020 yılının başarılı projeleri Otizmli Bireyleri Destekleme Vakfı’nın 

“Ürettiğim için Mutluyum” ve Çanakkale İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Minik Eller Hayata Hazırlanıyor” 

uygulama projelerinin uygulama dönemleri devam etmektedir. 

Kırsal Ekonominin Geliştirilmesi Finansman Desteği 

Küresel ölçekte ekonomiyi tehdit eden pandemi nedeniyle bölgemizdeki sektörlerin hafif hasarla 

süreci atlatabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında ele alınan bu program, içinde bulunulan sürecin 

küçük çaplı desteklerle bu mücadelenin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulamayacağını göstermektedir. 
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2021 yılının ikinci yarısında da gelişmeler takip edilerek yıl içinde en uygun aksiyon planının harekete 

geçirilmesine yönelik adımlar atılacaktır. 

 

3.6 Çıktı Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2021 İlk 

Yarı 

Gerçekleşme 

2021 

Hedef 

SOP 

Hedef 

Kırsal ekonominin geliştirilmesine yönelik hazırlanan araştırma, 

analiz sayısı 
Adet - 1 4 

Kurumsal kapasitesi geliştirilen kooperatif sayısı Adet - 8 20 

Kooperatifçilik alanında ziyaret edilen iyi uygulama örneği sayısı Adet - 1 3 

Düzenlenen kapasite geliştirme faaliyeti sayısı Adet - 2 6 

Kırsal turizmin geliştirilmesine yönelik düzenlenen etkinlik sayısı Adet 1 1 3 

Yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik katılım sağlanan 

fuar/organizasyon sayısı 
Adet 1 2 6 

Katılım sağlanan yöresel ürünler fuar/organizasyonunda 

bağlantı kurulan firma sayısı 
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 

 

 3.7 Sonuç Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 

2021 İlk 

Yarı 

Gerçekleşme 

2021 

Hedef 

SOP 

Hedef 

Bölgede kurulan Tarıma Dayalı İhtisas OSB sayısı Adet - - 2 

Bölgede kurulan lisanslı depo sayısı Adet 1 1 2 

Satış kanallarını çeşitlendiren kooperatif sayısı Adet - 3 20 

Satış Kanalları çeşitlendirilmiş coğrafi işaretli ürün sayısı Adet - - 2 

Avrupa Birliği tescili sürecine giren coğrafi işaret sayısı Adet 1 - 2 
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UNESCO tescil sürecine giren bölgesel unsur sayısı Adet 1 0 2 

Geliştirilen kırsal turizm destinasyonu sayısı Adet 3 1 3 

 

4) Kurumsal Gelişim Faaliyetleri 

4.1 Araştırma, Analiz ve Programlama Çalışmaları 

Stratejik Plan Çalışmaları  

Ajansımızın yürürlükte olan 2017 – 2021 Stratejik Planı’nın 2022 – 2026 yılları için güncelleme 

çalışmaların 2021 yılının ikinci yarısında başlanması planlandığı için, 2021 yılı ilk altı aylık faaliyet 

raporunda belirtilecek herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

TR22 Güney Marmara Bölgesi Paydaş Katılım Anketi 

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 yer alan paydaş katılım anketinde 

2021 yılının ilk yarısı için 2 adet anket Ajansımız ile paylaşılmıştır.  

Plan ve Raporların Güncellenmesi  

Ajansımız tarafından bugüne kadar bölgemizin önemli sektörleri, dinamikleri ve yaklaşımları ile 

ilgili birçok rapor hazırlanmış ve bu raporlar ilgili paydaşlarımızın kullanımına sunulmuştur. Zaman zaman 

bu raporların güncel veriler ışığında güncellenmesi gerekmekte olup, 2021 yılının ilk yarısında “TR22 

Bölgesi Yenilenebilir Enerji Sektörü Analizi&Ar-Ge ve İnovasyon Stratejisi”, “Kooperatif Analiz Çalışması” 

ve “Mesleki Eğitim Analizi ve Strateji Çalışması” güncellenmiştir. Güncellenen raporlar Kalkınma 

Kütüphanesine sunulmak üzere Bakanlığa iletilmiştir. 

Güney Marmara Bölgesi İstatistiki Verileri  

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 belirtilen faaliyet kapsamında gerekli 

verilerin tüm veri sağlayıcıları tarafından güncellenmiş hallerinin paylaşmasının ardından 2021 yılının 

ikinci yarısı içerisinde güncellenerek kamuoyu ile paylaşılacaktır. 

COVID-19 Etki Değerlendirme Raporunun Güncellenmesi ve Rapor Doğrultusunda 

Aksiyon Planlarının Hazırlanması  

Dünya geneline yayılarak küresel bir salgın haline gelen Covid-19 salgının TR22 Bölgesine olan 

ekonomik ve sosyal etkilerini analiz etmek üzerine 2020 yılında bir etki değerlendirme raporu 

hazırlanmıştır. 2021 yılının ilk atı ayında rapor sonucu oluşturulan politika önerilerine yönelik adımlar 

atılmasına destek olunmuştur. Yılın ikinci altı ayında ise raporun güncelleme çalışmaları devam edecek 

ve aksiyon planı hazırlanacaktır.  
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4.2 İşbirliği ve  Koordinasyon Çalışmaları 

Toplantı, Eğitim, Konferans, Seminer, vb. Organizasyonlar Düzenlenmesi  

Ajansımızın kurumsal faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla gerek Ajans içi gerekse diğer ilgili 

paydaşların temsilcilerinin de katılımları ile 2021 yılının ilk yarısı içerisinde gerçekleştirilen toplantı, eğitim 

vb. organizasyonlar çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Çevrimiçi olarak gerçekleştirilmeyen ve pandemi 

koşulları göz önünde bulundurularak alınan tedbirler doğrultusunda gerçekleştirilen toplantı, eğitim, 

konferans vb. mahiyetindeki organizasyon sayısı 31’dir. Ayrıca zaman zaman bölgedeki diğer 

paydaşlarımızın organize ettiği birtakım toplantılara bölgesel iş birliğine katkıda bulunmak amacıyla ev 

sahipliği de gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantı sayısı ise 3’tür. 

Kalkınma Ajansları Eşleştirme Programı Faaliyetleri 

Eşleştirme Programı kapsamında Ar-Ge, Yenilikçilik ve Enerji konularında eşleştirilen İZKA ile 

2021 yılının ilk yarısında yenilenebilir enerji, yeşil mutabakat, off-shore rüzgâr enerjisi ve hidrojen üretimi 

ile ilgili konularda görüşmeler yapılmıştır. İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) tarafından, Enerji Sanayicileri ve 

İş Adamları Derneği (ENSİA) ortaklığıyla uygulananan BEST For Energy (Enerjide Etkin ve Sürdürülebilir 

Dönüşümün Desteklenmesi – Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy) Projesi 

kapsamında gerçekleştirilen çalıştay ve toplantılara katılım sağlanmış; bölgemizde yürütülen çalışmalar 

hakkında bilgi paylaşımı yapılmıştır.  

“Termal Turizm” temasında eşleştirme programı kapsamında Güney Ege Kalkınma Ajansı, Zafer 

Kalkınma Ajansı ve Bursa, Eskişehir, Bilecik Kalkınma Ajansı ile faaliyetlerimiz devam etmekte olup yılın 

ikinci yarısında Ajansımız tarafından düzenlenecek olan toplantının hazırlıklarına başlanmıştır. Yağcıbedir 

Kültür Rotası çalışmaları kapsamında Zafer Kalkınma Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı ile iş birliğine 

başlanmış olup rotanın güzergâhı üzerinde olan Ajanslarla bir araya gelinmesi planlanmaktadır. Bunun 

yanı sıra kamp ve karavan alanlarının belirlenmesi için diğer ajanslarla koordineli şekilde çalışmalara 

başlanmış, kamp ve karavan alanlarının tespiti için diğer Ajansların tecrübelerinden faydalanılmıştır. Dalış 

turizminde koordinatör olarak belirlenen Ajansımız söz konusu alanda tecrübelerini ilgili Ajanslarla 

paylaşmaya devam etmektedir. 

 

4.3 Kapasite Geliştirme Çalışmaları 

Ajans İdari İşlerine Yönelik Faaliyetler 

Ajansımızın kurumsal faaliyetlerinin sürdürülmesi amacıyla taşınır mal ve hizmet temininden 

personel ödemelerine kadar çok çeşitli faaliyetler 2021 yılının ilk altı ayı içerisinde devam ettirilmiştir. 

Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi nedeniyle yılın ilk altı içerisinde belirli bir dönem boyunca Ajans 

faaliyetleri nöbet sistemine göre devam ettirilmiş ve kurum içerisinde her birimden en az bir temsilci 

olacak şekilde bir sistem kurgulanarak çalışılmaya devam edilmiştir. Devam eden süreçte esnek çalışma 

prensibine göre faaliyetlere devam edilmiştir. Sürecin en az hasarla atlatılması adına mevzuattan doğan 

sorumluluklar yerine getirilerek, çalışmalarımızın güvenli bir ortamda devam ettirilmesine özen 

gösterilmiştir. 

Hizmet İçi Eğitim Faaliyetleri  

Ajansımızın vizyonu ve misyonu çerçevesinde Bölgemize daha yüksek katkı sunabilmek amacıyla 

2021 yılı için hazırlanmış olan hizmet içi eğitim planı, yılın ilk altı ayı içerisinde pandemiden dolayı hayata 

geçirilememiştir. Yılın ikinci yarısında ise mevcut koşullar göz önünde bulundurularak mümkün 
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olduğunca hizmet içi eğitim çalışmaları gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Kişi başına düşen yıllık eğitim gün 

sayısı kümülatif olarak 4,5 gün olarak tespit edilmiştir. 

Sektörel Uzmanlaşma  

Ajans bünyesinde çalışan uzman personelin bölgenin öne çıkan sektörlerinden ve tematik alanlarından 

birinde uzmanlaşması sonrasında her bir personelin, alanı ile ilgili eğitim alması ve bunun sonucunda 

rapor, sunum, makale vb. bir çıktı sunması amaçlanmıştır. Bu kapsamda eğitim alanında TR22 Güney 

Marmara Bölgesel Eğitim Raporu hazırlanmıştır. Çalışmada eğitime ilişkin genel verilerin yanı sıra TR22 

Bölgesi ve ayrı ayrı Balıkesir ve Çanakkale’ye ilişkin verilere yer verilmiş, yanı sıra Ajansın bugüne dek 

verdiği mali ve teknik destekler de sıralanmıştır.  

Toplantı, Eğitim, Konferans, Seminer, vb. Organizasyonlara Katılım, Saha Ziyaretleri 

ve İzlemelerin Gerçekleştirilmesi 

Ajansımızın vizyonu ve misyonu çerçevesinde Bölgemize daha yüksek katkı sunabilmek amacıyla 

gerçekleştirilen organizasyonlara katılım sağlamaktadır. Bilgilendirme, görüş alış verişinde bulunma ve 

yönlendirme amacı taşıyan bu toplantılarda çeşitli konular ele alınmaktadır. Fakat 2021 yılının ilk 

yarısında da COVID-19 pandemisi nedeniyle birçok kurum ve kuruluş uzaktan çalışma sistemine geçmek 

zorunda kalmış veya zorunlu hizmetler hariç iş ve işlemlerini durdurmuştur. Bu nedenle yıl içerisinde 

düzenli gerçekleşen birçok toplantı/organizasyon da ertelenmek veya iptal edilmek durumunda 

kalınmıştır. Zorunlu faaliyetler ise mümkünse çevrimiçi uzaktan bağlantı yöntemiyle gerçekleştirilmeye 

çalışılmıştır. 

Katılım sağlanan bazı organizasyonlar aşağıda yer almaktadır; 

 

Toplantı, Eğitim, Konferans, Seminer, vb. 
Düzenleyen 

Kurum 
İlgili Birim 

Uzay Çalışmaları-Bor-Hidrojen GMKA İSKD 

Enerji Yöneticiliği Sertifika Programı 
Enerji ve Tabii Kay. 

Bak. 
İSKD 

Yalın Üretim ve Yönetim Teknikleri Eğitimi MEVKA İSKD 

Enerjide Milli Güç Etkinliği İTÜ PES İSKD 

Enerji Verimliliği Eğitimi TÜBİTAK İSKD 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi  

İSKD – 

ÇYDO – 

BYDO 

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi  İSKD 

Stratejik Sektör İşbirliği Projesi Liman ve Alt Yapı Çalışmaları 

Enerji ve Tabii Kay. 

Bak. – Danimarka 

Enerji Ajansı 

İSKD – 

ÇYDO – 

BYDO 
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Ufuk Avrupa Çerçeve Programı Küme-4: Dijital, Endüstri ve 

Uzay 
 İSKD 

BEST for Energy İZKA 
İSKD – 

BYDO 

Yeşil Verimlilik Semineri BEBKA İSKD 

Yeşil Dönüşüm Çağrısı Eurogia İSKD 

Yerel Yönetimler ve Özel Sektör için Yenilenebilir Enerji ve 

Kaynak Verimliliği Semineri 
BEBKA İSKD 

Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı Bilgi Günü 
Yeditepe Üni. – 

TÜBİTAK 

İSKD 

A’dan Z’ye Sıfır Emisyonlu Gemiler Mission Hydrogen İSKD 

Teknik Analiz Finans Eğitimi Yaşar Erdinç İSKD 

UNDP&KAGM Dayanıklılık Eğitimi 3 (Legal Framework) UNDP – KAGM İSKD 

UNDP&KAGM Dayanıklılık Eğitimi 4 (Typology) UNDP – KAGM İSKD 

UNDP&KAGM Dayanıklılık Eğitimi 5 (Senaryo) UNDP – KAGM İSKD 

UNDP&KAGM Dayanıklılık Eğitimi 6 (Acil Durum Planı) UNDP – KAGM İSKD 

UNDP&KAGM Dayanıklılık Eğitimi 7 (Hizmet Sürekliliği Planı) UNDP – KAGM İSKD 

UNDP&KAGM Dayanıklılık Eğitimi 8 (Toparlanma Stratejisi) UNDP – KAGM İSKD 

Döngüsel Ekonomi Haftası SKD Türkiye İSKD 

Balıkesir Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı Çalıştayı 
Balıkesir BüyükŞehir 

Bel. 

İSKD 

Ufuk Avrupa Gıda, Biyoekonomi, Doğal Kaynaklar, Tarım ve 

Çevre (Küme 6, Cluster 6) Bilgi Günü 
 

İSKD 

COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi 

UNDP – Japonya 

Hükümeti – Sanayi 

ve Tek. Bak. 

İSKD – 

ÇYDO – 

BYDO 

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı ile Endüstrilerde Su ve Değerli 

Madde Geri Kazanımı Uygulamaları: Tekstil Endüstrisi Örneği 

TÜBİTAK MAM 

ÇTÜE 

İSKD 

Ufuk Avrupa Yeşil ve Dijital Dönüşüm Dış İşleri Bak. İSKD 
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Türkiye’nin Hidrojen Stratejisi Semineri 
SHURA Enerji Dön. 

Merk. – Bilkent Üni. 
İSKD 

Kaynak Verimliliği Semineri 
TÜBİTAK MAM 

ÇTÜE 

İSKD 

Kimya Sektöründe Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Webinarı İstanbul Kimyevi 

Mad. Mam. İhr. Bir. 

İSKD 

Türkiye Döngüsel Ekonomi Haftası Dcube – B4G – SKD 

Türkiye 

İSKD 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Üretimde Yapısal 

Dönüşüm Çağrısı Çevrimiçi Tanıtım ve Bilgilendirme Toplantısı 
Sanayi ve Tek. Bak. 

İSKD 

Kırsal Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Toplantısı TKDK Ç. Kale İl 

Koor. 

ÇYDO 

Şehir ve Bölge Planlama Bölümü İkinci Sınıf Öğrencileri Lapseki 

Atölyesi Değerlendirme Toplantısı 
Kırklareli Üni. 

ÇYDO 

Müsilaj Olayları ve Etkileri: Farklı Denizel Sistemlerden 

Örnekler 

Tarım ve Orman 

Bak. – ÇOMÜ 

ÇYDO – 

BYDO 

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı Değerlendirme 

Komitesi Toplantıları 
Ticaret Bak. 

ÇYDO 

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi İlave Alan Yer Seçimi 

Komisyonu Toplantısı 
Ç. Kale OSB  

ÇYDO 

Çanakkale İl Risk Azaltma Planı Çalıştayı AFAD ÇYDO 

İl Risk Azaltma Planına Yönelik Hazırlık Toplantısı AFAD ÇYDO 

LEADER İkinci Etap İller Açılış Toplantısı TKDK ÇYDO 

Ayvacık Jeotermal Sera Ön Danışma Toplantısı ÇTSO ÇYDO 

Go Turkey Tanıtım Faaliyeti Çalışmaları TGA ÇYDO 

Kaynak Verimliliği Toplantısı 
Sanayi ve Tek. Bak. 

ÇYDO – 

BYDO 

Çanakkale Turizm Sektörü Temsilcileri ile İstişare Toplantısı Ç. Kale Valiliği – 

ÇTSO 

ÇYDO 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı YERSİS Bilgilendirme Toplantısı 
Sanayi ve Tek. Bak. 

ÇYDO – 

BYDO 
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Vaşington Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği İstişare Toplantısı 
Sanayi ve Tek. Bak. 

ÇYDO – 

BYDO 

Londra Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği İstişare Toplantısı 
Sanayi ve Tek. Bak. 

ÇYDO – 

BYDO 

Lefkoşe Büyükelçiliği Ticaret Müşavirliği İstişare Toplantısı 
Sanayi ve Tek. Bak. 

ÇYDO – 

BYDO 

Serbest Ticaret Anlaşmaları Çevrimiçi Toplantısı TOBB BYDO 

Özel Sektör Temsilcilerine Yönelik Yenilebilir Enerji ve Kaynak 

Verimliliği Yatırımlarının Finansman Semineri 

Enerji ve Tabii Kay. 

Bak. 

BYDO 

Re – You Projesi Mal Alım Sözleşmesi Eğitimi Çalışma ve Sos. 

Hizm. Bak. 

BYDO – 

ÇYDO 

Yatırım Tamamlama Vizesi Ekspertiz Eğitimine KAGM BYDO 

Girişimci Bilgi Sistemi eğitim KAGM BYDO 

İşimin Enerjsi Webinar TBB – EnerjiSa BYDO 

Ön Fizibilite Raporlarının Hazırlanmasına Yönelik Bilgilendirme 

Toplantısına 
Sanayi ve Tek. Bak. 

BYDO – 

ÇYDO 

14. Travel Turkey İzmir Dijital Fuarı Webinarları İZFAŞ TDB 

Bandırma Ticaret Borsası ve TOBB Balıkesir Danışmanı ile 

Genel Sekreterlik Arasında İstişare Toplantısı 

GMKA-Bandırma 

Ticaret Borsası 
TDB 

Università degli Studi di Napoli Federico II ile İş Birliği 

Toplantısı 
GMKA TDB 

AENEAS Rotası Paydaşlarına “Gastronomi Şehri Balıkesir” 

Sunumu Toplantısı 
GMKA TDB 

GMKA Genel Sekreteri ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Genel Müdür 

Yardımcısının “Osmanlı’dan Yadigâr Saklı Cennet: HAVRAN” 

Projesi Ziyaret Toplantısı 

GMKA TDB 

Edremit Belediyesi Yabancı İlişkiler Ofisi ile Napoli Üniversitesi 

ve AENEAS Rotası katılımcıları Toplantısı 
GMKA TDB 

Balıkesir Kent Konseyi Genel Kurulu Toplantısı GMKA TDB 

Kapıdağ Mor Soğanı İşleme, Paketleme ve Depolama Tesisi 

Yatırım Fizibilitesi Değerlendirme Toplantısı 
GMKA KEG 
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Doğa ve Jeopark Eğitim Okulu Programı 
UNESCO Türkiye 

Milli Komisyonu 
KEG 

Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları Yürütme 

Kurulu Toplantısı 
Balıkesir Valiliği KEG 

Balıkesir Somut Olmayan Kültürel Miras Araştırmaları 

Değerlendirme Toplantıları 
Balıkesir Valiliği KEG 

Balıkesir Roman vatandaşlar için sivil toplum hareketi 

değerlendirme toplantısı 

Balıkesir Roman 

Kültürü Eğitim 

Araştırma 

Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği 

KEG 

Balıkesir TKDK ile devlet destekleri tanıtım yaygınlaştırma 

toplantısı 
GMKA KEG 

Desteklerin küçük çiftçiler nezdinde yaygınlaştırılması toplantısı GMKA KEG 

Bölgede yerel eylem grupları (YEG) oluşturulması ve lansman 

toplantıları 

Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü 
KEG 

Ulusal Kırsal Ağ bölgesel toplantıları 
Tarım ve Orman İl 

Müdürlükleri 
KEG 

Kadın Kooperatiflerinin Geliştirilmesi ve Desteklenmesi 

toplantısı 
Balıkesir Valiliği KEG 

SOGEP bilgilendirme ve proje geliştirme istişare toplantıları GMKA KEG 

 

 

4.4 Tanıtım ve Yatırım Destek Faaliyetleri 

Yatırım Teşvikleri 

2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kalkınma ajanslarına yatırım tamamlama ekspertizi 

ile ilgili bazı görev ve sorumluluklar verilmiştir. Her ne kadar teşvik iş ve işlemleri Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından E-TUYS sistemi üzerinden yürütülüyor olsa da Ajansların Bakanlık tarafından 

görevlendirilmesi durumunda yatırım tamamlama ekspertizi işlemleri yatırım destek ofisleri tarafından 

gerçekleştirmektedir. 

Bu kapsamda Balıkesir’de 4 ayrı yatırıma ilişkin ekspertiz süreci yürütülmüştür. Her iki yatırıma 

ilişkin belgeler incelenmiş, tespit edilen hatalar ve eksik belgeler konusunda yatırımcılar gerek e-posta 

gerekse çevrimiçi toplantılar aracılığıyla bilgilendirilmiş, söz konusu yatırımlara ilişkin ekspertiz ziyareti 

gerçekleştirilmiştir. 

Ayrıca Çanakkale’de bir tanesi 21 Milyon TL diğeri 11 Milyon TL olan 2 ayrı yatırıma ilişkin 

ekspertiz süreci yürütülmüştür. Her iki yatırıma ilişkin belgeler incelenmiş, tespit edilen hatalar ve eksik 
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belgeler konusunda yatırımcılar gerek e-posta gerekse çevrimiçi toplantılar aracılığıyla bilgilendirilmiş, 

11 Milyon TL’lik yatırıma ilişkin ekspertiz ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılının ilk yarısında çok sayıda yatırımcı proje desteği arayışıyla yatırım destek ofislerine 

başvurmuştur. Bilgi edinmek amacıyla gelen yatırımcılar özellikle uygun olması halinde Yatırım Teşvik 

Sistemi hakkında bilgilendirilmiş ve sistemden faydalanmaları konusunda yönlendirilmiştir. Yapılan 

bilgilendirmeler birebir görüşme, e-posta ile bilgilendirme, telefon yoluyla bilgilendirme olarak 

Balıkesir’de 31 Çanakkale’de ise 22 toplam 53 adet olmuştur. Ayrıca yatırımcılara devlet tarafından 

verilen destek, hibe ve teşvikleri bir web sitesi ile tek çatı altında topladıklarını 

www.yatirimadestek.gov.tr web sitesi tanıtılmaktadır. 

Yatırımcıların İzin ve Ruhsat Süreçlerinin Takibi  

Yatırım destek ofislerine yatırım konusunun tamamı veya bir bölümünün izin ve ruhsat 

işlemlerinin takip edilmesi, yatırıma uygun arazi bulunması veya yatırım süreçleri ile ilgili konularda bilgi 

alınması amacıyla başvuran yatırımcılara destek sağlanmaya devam edilmiştir. 

2021 yılının ilk yarısında Balıkesir Yatırım Destek Ofisi tarafından destek sunulan yatırımcılara 

ilişkin bilgiler şu şekildedir:  

• Tekstil alanında faaliyet gösteren bir firmanın Havran ilçesinde yapmayı planladığı 

yatırım için izin ve ruhsat süreçlerinin takibi amacıyla tarafımıza ulaşması nedeniyle Tarım İl Müdürlüğü 

nezdinde alınması gereken kurum görüşü için süreç takibi yapılmıştır. 

• Hayvan yemi üretimi amacıyla yatırım yapmak isteyen bir yatırımcının ihtiyaç duyduğu 

uygunluk görüşüyle ilgili resmi kanallar üzerinden süreç takibi yapılmış ve uygunluk konusunda görüş 

bildirilmiştir. Ayrıca ilgili kurum ve kuruluşlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

• Rüzgar enerjisine yönelik ekipman üretimi amacıyla yer arayışı içerisinde olup tarafımıza 

başvuran bir firmaya yatırıma uygun yer araştırması, kurumlarla yapılan görüşmeler, firmanın ihtiyaç 

duyduğu bilgi ve belgelerin temini gibi hususlarda yatırım danışmanlığı sağlanmıştır. Gerekli durumlarda 

ilgili kurumlarla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılının ilk yarısında Çanakkale Yatırım Destek Ofisi tarafından destek sunulan yatırımcılara 

ilişkin bilgiler şu şekildedir:  

• Kırsal Turizm Yatırımı: Kırsal turizm alanında yatırım yapmayı planlayan yabancı bir 

yatırımcı, Çanakkale’nin bazı bölgelerinde yabancılara gayrimenkul satışı sınırlaması olması sebebiyle 

yatırım yeri olarak Bayramiç ilçesini tercih etmiş ve 191 dönümlük bir arazi satın almıştır. Yatırımı için 

ithalat işlemlerine başlayan yatırımcıya İzmir Gümrük Müdürlüğü’nden makine ve ekipman alımı 

konusunda destek sunulmuştur. Bu yatırım özelinde sunulan desteklerin yanı sıra ultraviyole ışınlarla 

büyük mekanların hava ortamının virüsten arındırılması amacıyla geliştirilecek bir faydalı model için 

üretim yeri bulunması ve faydalı modelin tescil edilmesi konularında bilgi aktarılmış, yapılabilecek 

çalışmaların istişare edilebilmesi amacıyla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

öğretim üyeleri ile yatırımcı arasında toplantılar organize edilmiştir. Ayrıca Çanakkale Teknopark’ın 

hâlihazırda girişimcilere sağladığı muafiyet ve istisnalar hakkında da yatırımcı bilgilendirilmiştir.  

• Hayvancılık ve Zeytin Üretimi Yatırımı: Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’nin yönlendirmesi 

sonucunda Ajans ile irtibata geçen yabancı yatırımcının zeytin üretimi ve hayvancılık alanlarında 

gerçekleştirmeyi planladığı yatırımlar hakkında bilgi talebi olmuş, yatırımcı gayrimenkul alımlarındaki 

prosedürler, yatırıma yönelik arazi şartları ve bürokratik süreçler hakkında bilgilendirilmiştir.  
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• Tekstil Yatırımı: Hâlihazırda Çanakkale’de faaliyet göstermekte olan bir yatırımcının 

üretim alanını büyütmek ve daha modern bir tesise sahip olabilmek adına yapmayı planladığı yatırım için 

lokasyon belirleme çalışmalarına katkı sunulmuştur. Bu kapsamda Türkiye İş Kurumu Çanakkale İl 

Müdürlüğü, Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi ve Çanakkale Valiliği ile toplantılar organize edilmiş; 

personel temini, yatırım arazisi temini ve teşvikler konusunda bilgilendirme yapılmıştır. 

Invest-in Sitelerine Yönelik Çalışmalar 

Bölgenin iş ve yatırım ortamının tanıtımı amacıyla faaliyete geçirilen Invest-in internet sitelerinin 

geliştirilmesine yönelik çalışmalara devam edilmiştir. Bu kapsamda Bölge illerinin iş ve yatırım ortamı 

hakkında potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesi amacıyla yayın yapmakta olan 

www.investinbalikesir.com ve www.investincanakkale.com sitesinin içeriği ilgili kurumların son verileri 

göz önünde bulundurularak güncellenmiştir. 

Raporlama döneminde Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda devam eden 

Kalkınma Ajansları ortak internet sitesinin geliştirilmesi çalışmasına dahil olunmuş ve içerik katkısı 

sağlanmıştır. 

Kurumsal İletişim, Tanıtım ve Tasarım Faaliyetleri  

Ajansımızın iletişim çalışmalarının merkezinde basın, internet ve sosyal medya çalışmaları yer 

almaktadır. Bu iletişim çalışmaları ile Ajans faaliyetlerinin, dokümanlarının, desteklerinin ve Bölgede öne 

çıkan gelişmelerin, yerel ve ulusal ölçekte yazılı, işitsel ve görsel şekilde kamuoyuna duyurulması 

sağlanmaktadır. Aynı zamanda iletişim faaliyetleri kapsamında sosyal medya kanalları vasıtasıyla Ajans 

görsel arşivinden Bölgenin ve bölge iş ve yatırım ortamının tanıtımına yönelik paylaşımlar yapılmaktadır. 

 

4.5. Ajans Destekleri Çalışmaları  

Ajans Destekleri Hazırlık ve Değerlendirme Süreçleri  

Küresel ölçekte ekonomiyi tehdit eden pandemi nedeniyle bölgemizdeki sektörlerin hafif hasarla 

süreci atlatabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında ele alınan bu program, içinde bulunulan sürecin 

küçük çaplı desteklerle bu mücadelenin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulamayacağını göstermektedir. 

2021 yılının ikinci yarısında da gelişmeler takip edilerek yıl içinde en uygun aksiyon planının harekete 

geçirilmesine yönelik adımlar atılacaktır. 

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Ajansımızca çeşitli destek programları kapsamında desteklenen ve 2021 yılında süreçleri devam 

eden toplam 33 projenin rutin izleme ve değerlendirme faaliyetlerine devam edilmiştir.8 adet proje ise 

fiili olarak tamamlanmış ve Ajans tarafından nihai ödeme yapılmıştır. 

2021 yılı içerisinde mali destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yolu ile 

12.083.760,12 TL, fizibilite desteği yolu ile 138.530,57 TL, Sosyal Destekleme Programı kapsamında 

1.600.000 TL olmak üzere 13.822.290,69 TL ödeme yapılmıştır.  
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4.6 Diğer Proje Ve Faaliyetler  

Dış Denetim  

Ajansın her türlü hesap ve işlemleri, yönetim kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve 

gerekli görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız 

denetim kuruluşlarına inceletilir. 

2021 yılı içinde Ajansın 2020 yılına ait dış denetimi yaptırılmıştır. Denetim sonucu ortaya çıkan 

bulgular ve çözümleri 26.05.2021 tarih ve 2021/3 sayılı Yönetim Kurulu toplantımızda görüşülmüştür. 

 

4.7 Çıktı Göstergeleri  

Gösterge Adı Birim 

2021 İlk 

Yarı 

Gerçekleşme 

2021 

Hedef 

Güncellenen Stratejik Plan sayısı Adet 0 1 

Kişi başına düşen eğitim gün sayısı Adet 4,5 10 

Sektörel Uzmanlaşma kapsamında üretilen makale/rapor sayısı Adet - 10 

Yatırımlarda devlet yardımlarına ilişkin kapatılacak teşvik belgesi 

sayısı 
Adet - 2 

Bilgilendirilecek yatırım yapmak isteyen kişi ya da firma sayısı Adet 53 100 

İzin ve ruhsat takibi yapılan yatırım sayısı Adet 4 4 

İzin ve ruhsat takibine yönelik katılım sağlanan toplantı sayısı Adet 3 6 

İzin ve ruhsat işlemlerine yönelik kurumlar ile gerçekleştirilen 

görüşme sayısı  
Adet 18 30 

Süreli yayın aboneliği sayısı  Adet - 7 

Medya takip hizmeti aboneliği sayısı Adet 0 1 

Ajans faaliyetlerine ilişkin yapılan video prodüksiyon sayısı Adet 2 2 

Ajans faaliyetlerine ilişkin yapılan özel basın yayın çalışması 

sayısı 

Adet 
2 2 

Kurumsal kimlik ve tanıtım materyali basım işi sayısı Adet 44 2 

Ajans destekleri kapsamında proje başına izleme ziyareti sayısı Adet 2 2 

Ajans destekleri kapsamında yapılacak eğitim toplantısı sayısı Adet - 1 

Yapılan dış denetim sayısı Adet 1 1 
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5) Yerel Kalkınma Fırsatları 

5.1 Araştırma, Analiz ve Programlama Çalışmaları 

1915 Çanakkale Köprüsü ve Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolunun Etki 

Analizi  

1915 Çanakkale Köprüsü’nü de içeren Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi’nin 

sosyo-ekonomik yapı ve sektörler üzerindeki etkilerinin belirlenmesine yönelik çalışmalar devam 

etmektedir. Çalışmalar kapsamında yerel paydaşlar ile istişare toplantıları gerçekleştirilmiş, etki analizinin 

hazırlanması amacıyla gerçekleştirilecek hizmet alımına ilişkin taslak teknik şartname hazırlanmıştır. 

Bölgede Deniz Üstü RES Kurulması Çalışmaları  

Danimarka Enerji Ajansı’nın iş birliği ve Enerji İşleri Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda 

yürütülmekte olan "Deniz Üstü (Offshore) Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası" Projesi’nin 2. Faz dönemi 

kapsamında yürütülmekte olan Liman ve Altyapı Çalışmaları başlığı ile ilgili düzenlenmiş olan çevrimiçi 

Proje Başlangıç Toplantısı’na katılım sağlanmıştır.  

Söz konusu toplantı kapsamında proje ekibi deniz üstü RES yatırımlarında aktarma alanı olarak 

kullanılabilecek limanların değerlendirilmesi konusunda yürütülecek çalışma hakkında bilgilendirme 

yapmış, bu bilgilendirmeye istinaden Kepez Limanı yetkilileri ve yatırım destek ofisi personeli tarafından 

söz konusu limanın da çalışmaya dâhil edilmesinin önemi vurgulanmıştır. Başlangıç toplantısı sonrasında 

liman yetkilileri ile proje ekibi arasında çevrimiçi bir toplantı organize edilmesine yönelik adımlar atılmış 

ve mayıs ayının ilk günlerinde bir toplantı düzenlenerek, liman yönetimi ile birlikte limanın teknik 

kapasitesi, olası depolama alanları gibi konularda proje ekibine bilgi verilmiştir. 

Bursa Teknik Üniversitesi’nde görevli bir akademisyen tarafından hazırlanan Denizüstü Rüzgar 

Enerji Santralleri Olası Projeler çalışmasının bir parçası olan ve Bandırma özelinde hazırlanan çalışmayı 

konu alan online toplantı düzenlenmiştir. 

Bölgede yatırım açısından önemli potansiyele sahip deniz üstü RES kurulumu için rüzgar enerjisi 

ekipmanı üretimi amaçlı konsorsiyumu kurulması ve destek ile teşvik mekanizmaları hakkında bilgi 

verilmesi amacıyla ilde yer alan ilgili paydaşlarla yüz yüze toplantılar gerçekleştirilmiştir. 

Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi 

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), Japon Hükümeti ve T.C. Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı iş birliği ile yürütülen “COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında TR22 

Bölgesinde öncelikli sektör olarak gıda sektörü belirlenmiştir. 2020 yılı son çeyreği itibariyle başlayan 

çalışmalardan TR22 Kırılgan Sektörler Analizi, 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmıştır. Yine bir diğer 

raporlama çalışması olan Yeni Pazarlar Analizi de 2021 yılı ilk çeyreğinde tamamlanmıştır. 

Kovid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi’nin bir diğer unsuru da eğitim ve danışmanlık 

faaliyetleridir. Bu kapsamda KOBİ’lere yönelik 33 farklı modülde eğitim ve danışmanlık faaliyetleri 

gerçekleştirilmiştir. Ajansımızı bu eğitimlerle ilgili web sitesinde ve sosyal medya hesaplarında aktif bir 

şekilde duyurular gerçekleştirilmiş ve tüm paydaşlarını ve çatı meslek kuruluşlarını etkin duyuru için 

harekete geçirmiştir. 

Projenin son modülü ise Ajans personellerine yönelik gerçekleştirilen ve 8 modülden oluşan 

Dayanıklılık ve Hizalama eğitimleri olmuştur. Bu kapsamda, Ajansımızdan 3 personel tüm eğitimlere 

katılmış ve sertifika almaya hak kazanmıştır. Alınan bu eğitimlerin devamı ve somut çıktısı niteliğinde 

olması planlanan Kalkınma Ajansları Afet Sonrası Kılavuzu İş Planı için 9 Haziran 2021 tarihinde 

gerçekleştirilen toplantıya da Ajansımız tarafından katılım sağlanmıştır. 
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5.2 İşbirliği ve Koordinasyon Çalışmaları 

Türk-Yunan İş Forumu  

Sınır ötesi iş birliğinin artırılması ve özellikle Çanakkale ile Yunanistan arasında dış ticaretin 

geliştirilmesi amacıyla Çanakkale Ticaret ve Sanayi Odası’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanan 

Çanakkale-Yunanistan İş Forumu organizasyonuna taraflar arasında koordinasyon sağlanarak katkı 

sunulmaktadır. Bu kapsamda gerek yazılı ortamda gerekse çevrimiçi sistemler aracılığıyla birçok kez 

Yunanistan İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Ataşeliği ile irtibata geçilmiş, etkinliğin planlanması 

amacıyla görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen son görüşmeler kapsamında Yunanistan 

Konsolosluğu Avrupa İşletmeler Ağı ile birlikte sanal bir forum düzenlenmesi yönünde öneride 

bulunmuştur. Bahsi geçen etkinliğin zamanının ve içeriğinin belirlenmesine yönelik çalışmalar Çanakkale 

Ticaret ve Sanayi Odası ile birlikte yürütülmektedir. 

Yatırıma Uygun Alanların Envanterinin Geliştirilmesi için İlgili Kurumlarla İşbirliği  

Potansiyel yatırımcıların yatırım kararlarında göz önünde bulundurduğu en önemli faktörlerden 

biri yatırıma uygun yerin/arazinin tespit edilmesidir. Ülkemizde mevcut arazi stokunun kısıtlılığı ve çeşitli 

etkenler nedeniyle uygun yer tespiti zaman alabilmektedir. Bu nedenle yatırım destek ofislerimiz yatırıma 

uygun alanların envanterini ilgili kurumlarla iş birliği içinde tutmaya çalışmaktadır. Bu kapsamda geçmiş 

yıllarda olduğu gibi 2021 yılında da başta Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüklerinin Milli Emlak Daireleri, 

Kadastro Müdürlükleri, Tarım ve Orman Bakanlığı İl Müdürlükleri olmak üzere ilgili kurum ve kuruluşlar 

ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  

Balıkesir Yatırım Destek Ofisi söz konusu envanteri genişletmek amacıyla Tarım İl Müdürlüğü, 

Milli Emlak Müdürlüğü, Sanayi Odası, OSB’lerle görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Dönemsel olarak 

OSB’lerden yatırımcıya tahsise uygun yerlerin güncel bilgisi talep edilmiştir. Çanakkale Yatırım Destek 

Ofisi ise tarım ve hayvancılık alanında yapılması planlanan yatırımlar için önerilebilecek arazilere ilişkin 

bilgiler Çanakkale Kadastro Müdürlüğü’nden, atıl tarım arazilerine ilişkin bilgiler ise Çanakkale Tarım ve 

Orman İl Müdürlüğü’nden alınarak envanter oluşturma çalışmalarına devam edilmiştir. 

 

5.3 Kapasite Geliştirme Çalışmaları 

TeamUp Güney Marmara Programı  

2019 yılında gerçekleştirilen Girişim Evi faaliyeti ile iş fikrini girişime dönüştürmeyi başarmış ve 

şirketleşme sürecini yeni tamamlamış girişimciler için altı ay süreyle StartUp adıyla bir mentorluk 

programı uygulanmış ve ayrıca 2018 ve 2019 yıllarında girişimcilik kapasitesinin artırılması amacıyla 

üniversite öğrencilerine yönelik Idea2Product etkinlikleri düzenlenmiştir. Söz konusu faaliyetler 

neticesinde elde edilen tecrübe doğrultusunda 2021 yılı için “TeamUp Güney Marmara Programı” 

tasarlanmıştır. Bölgesel ölçekli yürütülmesi planlanan söz konusu program açısından nasıl bir kurgu 

yapılması gerektiği konusunun görüşüldüğü ve yatırım destek ofislerinin sahip olduğu tecrübelerin 

değerlendirildiği hizmet içi toplantılar organize edilmiş, program içeriğinin oluşturulması amacıyla nasıl 

bir yol izlenebileceği konusunda istişareler gerçekleştirilmiştir. 

Yatırımcılara Bilgilendirme ve Danışmanlık Yapılması  

Balıkesir ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisi’ne telefon, e-posta gibi iletişim araçlarıyla veya 

ziyaret ederek ulaşan ve bilgi talebinde bulunan girişimciler/yatırımcılar; yatırım konuları ve yatırım 

tutarlarına göre faydalanabilecekleri teşvik unsurları, Ajans ve diğer kurum/kuruluşlar tarafından 
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sağlanan destekler hakkında bilgilendirilmiştir. Bu çerçevede rapor dönemi içerisinde yatırım destek 

ofisimize doğrudan ulaşan 53 yatırımcıya bilgilendirme ve danışmanlık hizmeti sağlanmıştır. 

Teke tek yapılan bilgilendirme ve sağlanan danışmanlık hizmetinin yanı sıra geçmiş yıllarda da 

olduğu gibi potansiyel yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik toplantı organizasyonlarına da devam 

edilmiştir. Bu kapsamda Biga ilçesinde kırsal kalkınma destekleri hakkında potansiyel yatırımcıların 

bilgilendirilmesi amacıyla Biga Ticaret ve Sanayi Odası, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal 

Kalkınmayı Destekleme Kurumu ile iş birliği içinde bir toplantı gerçekleştirilmiş, potansiyel yatırımcılar 

kırsal kalkınma destekleri hakkında bilgilendirilmiş ve soruları yanıtlanmıştır.  

Daha önce de belirtilmiş olduğu üzere birçok yatırımcı/girişimci için teke tek bilgilendirme 

yapılmaktadır. Bu kapsamda katkı sunulan girişimcilerden bir tanesi farklı konularda birçok faydalı model 

çalışması olan bir girişimci olmuş, söz konusu girişimci ile Savunma Sanayii Başkanlığı yetkilileri arasında 

bir toplantı organize edilmiş ve faydalı model çalışmaları konusunda yetkililer bilgilendirilmiştir.  

Ayrıca Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda geliştirilmiş olan, yatırımcılar 

için önemli bir bilgi kaynağı vazifesi gören www.yatirimadestek.gov.tr portalı aracılığıyla yatırımcılar 

bilgilendirilmeye devam edilmiş, portal üzerinden gelen sorular yanıtlanmıştır. 

 

5.4 Tanıtım ve Yatırım Destek Çalışmaları 

İş ve Yatırım Ortamının Tanıtılması ve Geliştirilmesi 

Balıkesir ve Çanakkale Yatırım Destek Ofisi olarak ilin iş ve yatırım ortamının tanıtılması ve 

yatırımcı çekilmesine yönelik çalışmalara 2021 yılının ilk altı aylık döneminde de devam edilmiştir. Bu 

kapsamda ilin iş ve yatırım ortamı hakkında bilgi aktaran sunumlar hazırlanmış, potansiyel yatırımcılar 

ile çevrimiçi toplantılar organize edilmiş ve potansiyel yatırımcılara yönelik ziyaretler gerçekleştirilmiştir.  

Balıkesir ilinde kurulabilecek yeni OSB’ler ve mevcut OSB’lerin genişleme çalışmaları söz 

konusudur. Bu nedenle OSB’lerin güncel ihtiyaç ve talepleri yapılan görüşmelerle toparlanmış ve bu 

ihtiyaçların giderilmesine yönelik Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı nezdinde takip yapılmıştır. 

Çanakkale’nin hayvansal ve bitkisel üretimde geniş bir ürün yelpazesine sahip olması, ilin tarım 

ve tarıma dayalı sanayi alanında yatırımcılara birçok fırsat sunma potansiyelini de beraberinde 

getirmektedir. Özellikle başta süt ve süt ürünleri ile zeytin ve zeytinyağı tesislerini bir araya getirmesi 

planlanan ve Çanakkale’nin ilk gıda ihtisas organize sanayi bölgesi olacak Ezine Gıda İhtisas Organize 

Sanayi Bölgesi’nin tanıtımına yönelik çalışmalar yılın ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilen önemli 

faaliyetler arasında yer almıştır.  

Bu kapsamda Çanakkale İl Özel İdaresi, Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi ve Ezine Gıda 

İhtisas Organize Sanayi Bölgesi yetkililerinden oluşan bir heyet ile birlikte ülkemizin gıda ve içecek 

alanında ön plana çıkan holdinglerinden bir tanesinin İzmir’de bulunan üretim fabrikası ziyaret edilmiştir. 

Ziyaret kapsamında genel müdür ve yatırım koordinatörleri ile bir toplantı gerçekleştirilmiş, ilin iş ve 

yatırım ortamı hakkında bilgilendirme yapılmış özellikle altyapı çalışmaları devam eden Ezine Gıda İhtisas 

Organize Sanayi Bölgesi’nin yatırım imkânları hakkında bilgi aktarılmıştır. Söz konusu organizasyon 

kapsamında ziyaret edilen bir diğer kuruluş ise Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) olmuş, EBSO üyelerinin 

bilgilendirilmesi amacıyla oda yetkililerine başta ihtisas organize sanayi bölgesi olması üzere ilin iş ve 

yatırım ortamı hakkında bilgi aktarılmıştır.  

Rapor dönemi süresince pandeminin devam ediyor olması bazı faaliyetlerin çevrimiçi olarak 

yapılmasını gerektirmiştir. Yılın ilk altı aylık döneminde iş ve yatırım ortamının tanıtılması amacıyla kimi 
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zaman ziyaretler gerçekleştirilebilmişken kimi zaman çevrimiçi toplantıların organize edilme durumu söz 

konusu olmuştur. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantılardan bir tanesi Türkiye’nin en önemli meyve 

yetiştiricisi ve meyve suyu üreticisi olan bir holding ile gerçekleştirilen çevrimiçi toplantı olmuştur. 

Holdingin yatırımlardan sorumlu başkanının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Çanakkale Yatırım 

Destek Ofisi, Ezine Kaymakamlığı, Ezine Belediyesi ve Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi 

yetkilileri katılım sağlamış, holding yetkilileri yatırım fırsatları hakkında bilgilendirilmiştir.  

Çanakkale’yi ziyaret eden yabancı heyetler (örneğin Bangladeş Halk Cumhuriyeti Ankara 

Büyükelçisi’nin Çanakkale ziyareti) ile gerçekleştirilen toplantılara sağlanan katılım da ilin tanıtımına 

yönelik faaliyetlere sunulan katkılar arasında yer almıştır.  

İlin iş ve yatırım ortamının tanıtılması amacıyla yürütülen bir diğer çalışma geçmiş yıllarda 

hazırlanmış olan Yatırım Rehberleri ile ilgili olmuştur. Yılın ilk altı aylık dönemi içinde söz konusu 

rehberlerin içeriklerinin güncellenmesine yönelik çalışmalar tamamlanmış, güncel bilgiler içeren rehberler 

basıma hazır hale getirilmiştir.  

Kalkınma ajanslarınca gerçekleştirilen faaliyetlerin elektronik ortamda kamuoyuyla daha etkin 

bir şekilde paylaşılabilmesi amacıyla hazırlanmakta olan web sayfası için Balıkesir Yatırım Destek Ofisi ile 

birlikte TR22 Bölgesi için Yatırım Promosyon ve Teşvikleri hakkında bilgi aktaran bir sunum hazırlanmış, 

hazırlanan çalışma Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na iletilmiştir.  

Rapor dönemi içinde ilin iş ve yatırım ortamının tanıtımına yönelik çalışmaların yanı sıra ilin 

yatırım ortamının iyileştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmalar da yürütülmüştür. Bu kapsamda 

Çanakkale Organize Sanayi Bölgesi’nin doğu bitişiğinde bulunan yaklaşık 43 hektar büyüklüğündeki 

alanın bölgeye ilave edilmesi konusunun değerlendirildiği organize sanayi bölgesi yer seçimi 

komisyonunda görev alınmış, söz konusu duruma ilişkin görüş ve öneriler sunulmuştur. Yatırım ortamının 

geliştirilmesine yönelik bir diğer çalışma; Çan ilçesinde kurulması planlanan karma organize sanayi 

bölgesi için hazırlanmış bilgilendirme raporunun içeriğinin incelenmesi ve içerik ile ilgili görüş ve 

önerilerin sunulması ile ilgili olmuş, bilgilendirme raporunun değerlendirildiği çevrimiçi toplantılar 

organize edilmiştir. Diğer bir çalışma kapsamında da güncellenen Yatırım Teşvik Sistemi hakkında 

iyileştirici görüş ve öneriler içeren bilgi notları hazırlanmış ve ilgili paydaşlarla paylaşılmıştır. 

Rapor dönemi içinde farklı kurum/kuruluşlardan gelen görüş talepleri mevcut yatırım ortamı 

değerlendirilerek yanıtlanmıştır. Bu kapsamda Lapseki ve Bayramiç ilçelerinde yapılması planlanan soğuk 

hava deposu yatırımları, Ezine ilçesinde yapılması planlanan süt işleme tesisi yatırımı ile ilgili oluşturulmuş 

görüşler talebin geldiği kuruma iletilmiştir. Oluşturan bir diğer görüş Biga ilçesinde bulunan paydaşların 

başlatmış oldukları bir inisiyatif ile ilgili olmuş, paydaşların ilçeye demiryolu hattı getirilmesi amacıyla 

başlattıkları çalışmaya ilişkin görüş ve öneriler ilgili paydaşlara iletilmiştir. Aynı şekilde Balıkesir 

Büyükşehir Belediyesi, Enerji Bakanlığı, BOTAŞ gibi kurumlardan gelen görüş taleplerine TR22 Güney 

Marmara Bölge Planı ve ilgili mevzuat çerçevesinde dönüş yapılmıştır. 

Geçmiş dönemlerde olduğu gibi Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile iş birliği çalışmaları bu rapor 

döneminde de devam etmiş, Balıkesir ve Çanakkale’nin tarım ve gıda ürünleri üretimi konusunda sahip 

olduğu potansiyel hakkında bilgilendirmenin yapıldığı çevrimiçi bir toplantı organize edilmiştir. 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ve yatırım destek ofisleri arasında gerçekleştirilen toplantı kapsamında 

her iki ilin iş ve yatırım ortamı hakkında yapılan bilgilendirmenin yanı sıra badem bahçesi yatırımı yapmayı 

planlayan potansiyel bir yatırımcı için yatırım yeri önerisi yapılmıştır. Toplantı kapsamında ele alınan bir 

diğer konu yabancı yatırımcıların gerek yatırım öncesi gerek yatırım süresi gerekse yatırım sonrası 

karşılaştıkları sorunlar ile ilgili olmuş yaşanan sorunların çözümüne yönelik öneriler sunulmuştur. Söz 

konusu toplantı sonrasında Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi’ne yazılı olarak çözüm önerileri iletilmiştir. 
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Türkiye ve Birleşik Krallık arasında imzalanan Serbest Ticaret Anlaşması sonrasında bölgemizde yer alan 

firmaların bu anlaşmadan faydalanma oranını artırmak amacıyla girişimlerde bulunulmuştur. Bu 

kapsamda Balıkesir’de yer alan ticaret odalarıyla eşgüdümlü çalışılmış ve ortak firma ziyaretleri 

gerçekleştirilmiş ve serbest ticaret anlaşması hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. 

Sektör Bazlı Yatırım Süreçleri Rehberleri Hazırlanması 

Yatırım konusu, konum alternatifleri, mevzuat kaynaklı kısıtlar ve kaideler, coğrafi özellikler, 

nüfus ve demografi, izin ve ruhsat süreçleri gibi birçok konuda yatırımcıları yönlendirebilmek için sektör 

bazlı olarak yatırım senaryoları içeren rehberlerin hazırlık çalışmaları devam etmektedir. Rehberlerin yılın 

ikinci yarısında tamamlanarak kurumsal internet sitesinde yayınlanması öngörülmektedir.  

Belirli Yatırım Konularında Lobi Faaliyetleri ve Ön Fizibilite Hazırlıkları  

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 2020 yılında hazırlanmaya başlanan ön 

fizibilite raporlarına yılın ilk aylarında nihai hali verilmiş ve söz konusu raporlar 

www.yatirimadestek.gov.tr adresinde “Yatırım Fırsatları” sekmesinde yayımlanmaya başlamıştır.  

Yatırım destek ofisleri 5 Yıldızlı Otel Yatırımı, Jeotermal Sera Tesisi ve Profesyonel Dalış Merkezi 

Ön fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır. Daha teknik konular içermesi nedeniyle bazı ön fizibilite 

raporlarının hazırlanması için hizmet alımı yapılması öngörülmüş ve alıma yönelik teknik şartname yatırım 

destek ofislerinin kendi aralarındaki iş birliği içinde hazırlanmıştır. 

Yatırım Yapılabilirlik Endekslerinde Yükselme Çalışmaları  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü bünyesinde kalkınma 

ajanslarından uzmanların da katılımıyla yürütülen “il yatırım ortamı endeksi” çalışması ile ilgili çalışmaların 

bir kısmı 2020 yılı içinde tamamlanmıştır. Yerel düzeyde gerçekleştirilebilecek iyileştirmeler hakkında bilgi 

vermesi öngörülen çalışmanın sonuçlarının 2021 yılının ikinci yarısında yayımlanması planlanmaktadır. 

Her ne kadar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından henüz çalışma sonuçları paylaşılmamış olsa da 

rapor dönemi içinde illerin yatırım yapılabilirlik düzeylerinin artırılmasına yönelik birtakım adımlar 

atılmıştır. Örneğin her ne kadar faaliyet raporu kapsamında farklı başlıklar altında ele alınmış olsalar da 

Deniz Üstü (Offshore) Rüzgâr Enerjisi Yol Haritası Projesi açısından yürütülen çalışmaların; demiryolunun 

Çanakkale’ye gelmesi konusunda başlatılan inisiyatif için ortaya konan görüş ve önerilerin; yatırım öncesi, 

yatırım süreci ve yatırım sonrası sorunların ve çözüm önerilerinin ele alındığı bilgi notlarının hazırlanarak 

ilgili kurumlara gönderilmesi gibi çalışmaların ilin yatırım yapılabilirlik düzeyinin artırılmasına katkı 

sunabilecek çalışmalar olduğu değerlendirilmektedir. 

İl Yatırım Komitesi  

Yatırım ortamının iyileştirilmesi amacıyla yatırım amacının yatırım aşmasında muhatap olduğu 

tüm kurum ve kuruluşları bir araya getiren İl Yatırım Komitesi yılda bir defa toplanmaktadır. Komitenin 

2021 yılı toplantısının yılın ikinci yarısında gerçekleşmesi öngörülmektedir.  

Bölgesel Kalkınma ile Teknoloji ve İnovasyon Fonları’ndan Bölgeyi Faydalandırma  

Balıkesir ve Çanakkale illerinde yer alan girişimcilerin Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında 

kurulan Bölgesel Kalkınma Fonu ile Teknoloji ve İnovasyon Fonundan faydalanma düzeyinin artırılması 

adına düzenli olarak her firma ve saha ziyaretinde bilgilendirme faaliyeti yapılmaktadır. İlgili faaliyet yıl 

boyu düzenli olarak yapılmaktadır. 
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Uluslararası Enerji Çevre Fuarı ve Konferansı’na (ICCI) Katılım  

Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı 2021 yılının ikinci yarısında İstanbul’da 

gerçekleştirilecektir. Yenilenebilir enerji alanında öne çıkan Balıkesir ve Çanakkale’nin gerek yatırımcılar 

nezdinde gerekse de sektör açısından konumunu güçlendirmek ve sektörün nabzını tutmak için her 

yatırım destek ofisleri olarak katılmak ve B2B görüşmeler gerçekleştirmek üzere hazırlıklara devam 

edilmektedir. 

Türkiye Rüzgâr Enerjisi Kongresi’nin Bölgede Düzenlenmesi  

Her yıl Türkiye Rüzgâr Enerjisi Birliği (TÜREB) tarafından organize edilen Türkiye Rüzgâr Enerjisi 

Kongresi’ne Ajans da katılım sağlamaktadır. 2019 TÜREK’de alınan karara göre 2020 yılı organizasyonu 

İzmir ilinde İzmir Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilmesi planlanmış ancak daha sonrasında 

pandemi nedeniyle çevrimiçi olarak düzenlenmiştir. Ayrıca Ajansımız ile İzmir Kalkınma Ajansı arasında 

bu alanda Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nce eşleştirme yapılmıştır. Tüm bu değerlendirmeler 

çerçevesinde TÜREK organizasyonu için TÜREB ve İZKA ile eşgüdümlü olarak hareket edilmektedir. 2021 

yılının ikinci yarısında gerçekleştirilmesi planlanan organizasyonda Balıkesir ve Çanakkale illerimizin 

görünürlüğünü ve katkısını azami kılacak adımlar atılacaktır.  

 

5.5 Ajans Destek Çalışmaları 

Fizibilite Desteği  

Küresel ölçekte ekonomiyi tehdit eden pandemi nedeniyle bölgemizdeki sektörlerin hafif hasarla 

süreci atlatabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında ele alınan bu program, içinde bulunulan sürecin 

küçük çaplı desteklerle bu mücadelenin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulamayacağını göstermektedir. 

2021 yılının ikinci yarısında da gelişmeler takip edilerek yıl içinde en uygun aksiyon planının harekete 

geçirilmesine yönelik adımlar atılacaktır. 

Teknik Destek  

Küresel ölçekte ekonomiyi tehdit eden pandemi nedeniyle bölgemizdeki sektörlerin hafif hasarla 

süreci atlatabilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında ele alınan bu program, içinde bulunulan sürecin 

küçük çaplı desteklerle bu mücadelenin etkin bir şekilde çözüme kavuşturulamayacağını göstermektedir. 

2021 yılının ikinci yarısında da gelişmeler takip edilerek yıl içinde en uygun aksiyon planının harekete 

geçirilmesine yönelik adımlar atılacaktır. 

 

5.6 Çıktı Göstergeleri 

Gösterge Adı Birim 
2021 İlk Yarı 

Gerçekleşme 
2021 Hedef 

Yerel kalkınma fırsatları kapsamında hazırlanan araştırma, 

analiz sayısı 
Adet 2 4 

Düzenlenen sınır ötesi iş birliği faaliyeti sayısı Adet  1 

Bölge paydaşlarına yönelik gerçekleştirilen saha ziyareti sayısı Adet 32 50 

Düzenlenen iş birliği/koordinasyon toplantısı sayısı Adet 1 8 
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TeamUp Güney Marmara Programı kapsamında mentorluk 

verilen girişimci sayısı 
Adet  20 

Düzenlenen melek yatırımcı etkinliği sayısı Adet  1 

Düzenlenen webinar sayısı Adet 2 5 

Gerçekleştirilen İl Yatırım Komitesi toplantısı sayısı Adet  1 

Yürütülen güdümlü proje sayısı Adet  2 

Yürütülen mali destek programı sayısı Adet  1 

Mesleki eğitim teması kapsamında gerçekleştirilen faaliyet 

sayısı 

Adet 
2 5 

 

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

A) Üstünlükler 

 

Güney Marmara Kalkınma Ajansı mevzuatça tanımlanan görevlerini istenen şekilde yerine 

getirebilmesi için bazı üstünlüklere sahiptir. Bunlara örnek vermek gerekirse; 

 Ajansın bölge planı doğrultusunda öncelikler belirleyip çalışacağı alanları belirleme imkânı 

 Ajansın bölgesinde yer alan tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapabilecek bir yapıda ve 

sağlıklı iletişim düzeyinde olması 

 Genç, dinamik, yetişmiş ve farklı alanlarda uzmanlaşmış personele sahip olması 

 Bölgenin ihtiyaç duyduğu alanlara özel projeler ve mali ve teknik desteklemeler 

kurgulayabilmesi 

 Bölgeye gelen yeni yatırımların bürokratik süreçlerinde hızlandırıcı bir rol üstlenebilecek 

şekilde yerel kurumlar ve ilgili dış paydaşlarla hızlı iletişim kurabilmesi 

 Bölge içi ve dışında kalkınma çalışmalarına temas eden her alanda gelişmeleri takip etmesi, 

gerektiğinde müdahil olması ve bu sayede geniş bir portföye ve deneyime sahip olması 

 Projecilik kapasitesinin yüksek olması 

 Ajansın yerel ve bölgesel düzeyde hızlı karar alma ve uygulama kapasitesine sahip olması 
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B) Zayıflıklar 

 

Ajansın çalışmalarında konjonktürel, operasyonel ve/veya yapısal olarak bazı zayıflıklar ortaya 

çıkabilmektedir. Bu gibi durumların tespiti halinde Yönetim Kurulu eliyle iç işleyişte veyahut gerektiğinde 

Bakanlık ile hızlı bir şekilde koordine olup gerekli iyileştirmeleri yapmaktadır. Bu gibi zayıflıklara örnek 

vermek gerekirse; 

 Ajansların yürüttüğü mali desteklerin ölçek ekonomisi bakış açısıyla etki analizini yapmanın 

zorluğu 

 Kalkınma ajanslarının yapısı gereği bölgesel düzeyde farklılaşması nedeniyle ajanslar 

arasında bazı uygulama farklılıkları oluşması 

 Ajansların hazırlığında rol aldığı bölge planlarının yaptırım gücünün olmaması 

 Ajansların kullandırabildiği mali kaynakların bölge ölçeği ve ihtiyaçları açısından yetersiz 

gelmesi 

 

C) Değerlendirme 

 

Faaliyete geçtiğinden bu yana kurumsallaşma sürecinde önemli adımlar atmış olan Güney 

Marmara Kalkınma Ajansı; Balıkesir ve Çanakkale illerinde ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 

faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ajansımız tarafından sağlanan mali ve teknik destekler, hayata geçirilen 

büyük ölçekli projeler, bölgenin ve yatırım ortamının tanıtımı ve geliştirilmesi ile bölgeye yatırımcı 

çekilmesi ve planlama faaliyetleri ekonomik, sosyal, kültürel ve kurumsal alanda yapılanların genel bir 

özetidir diyebiliriz. 

 geliştirilmesi günümüz yönetim anlayışında kabul gören bir gerçektir. Yerel potansiyelin 

harekete geçirildiği, bölgedeki bütün paydaşların aktif olarak süreçte yer aldığı, katılımcı, planlı, uzun 

vadeli, sürdürülebilir bir bölgesel kalkınma için stratejik planlamanın önemi büyüktür. Bu nedenle de 

kurumsal kabiliyetleri doğru stratejilere kanalize etmek amacıyla hazırlanan 2017-2021 Stratejik Planı 

Ajansın çalışmalarında yol gösterici niteliktedir. 

Ajansın temelde odaklanacağı konuları, alanları ve öncelikleri ortaya koyan belge TR22 Bölge 

Planı iken, bu önceliklere hangi yöntem ve stratejilerle ulaşacağını belirleyen doküman da Stratejik Planı 

olmaktadır. Daha sonrasında ise üç yıllık planlamalar ile ele aldığı Sonuç Odaklı Programları yer 

almaktadır. Sonuç Odaklı Programlar spesifik bir konuda üç yıl boyunca hayata geçirilecek çalışmalar 

bütünüdür. Son olarak da Çalışma Programı ile Ajans takip eden yıl faaliyetlerini planlamaktadır. 

Ajansın insan kaynağı açısından bakılırsa da personelin uzmanlaşmasına önem verilmektedir. Ajansta 

uzman statüsünde çalışan tüm personel belirli alanlarda kendilerini geliştirmesi için teşvik edilmektedir. 

Bu açıdan Ajans aynı zamanda kurumsal kapasitenin geliştirildiği bir okul gibi görülmektedir. 
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V- ÖNERİ ve TEDBİRLER 

Ajansların ilk kuruluşundan bugüne 10 yılı geçkin bir süre olmuştur. Tüm bu süreçte hem her 

bir bölgesel Ajans bazında hem de tüm ajansların ortak hafızasında önemli bir deneyim ve birikim ortaya 

çıkmıştır. Bu deneyim önümüzdeki dönemde Ajansların üstleneceği görevlerin ve bölgesel kalkınma 

açısından yapılacak çalışmaların neler olacağı hakkında bir kılavuz olacaktır. 

Çok çeşitli alanlara temas edebilen ajansların bölgelerindeki tüm sorunlara birden çözümler 

sunması mümkün değildir. Bu nedenle de odaklanmaya gidilmesi gereği ortaya çıkmıştır. Sonuç Odaklı 

Programlar belirli bir konuyu öncelikle ele alıp, o konu üzerine daha uzun süreyle odaklanarak gözle 

görülür bir iyileşme sağlamak amacıyla ortaya çıkarılmış bir uygulamadır. Ajansımız da 2018 yılı başından 

itibaren Sonuç Odaklı Program yaklaşımıyla çalışmaya başlamıştır. Büyük resimde görünür noktalar 

bırakabilmek olarak da ifade edilebilecek SOP yaklaşımı Ajansları çalışmalarında daha verimli hale 

getirmiştir ve devam ettirilmesi faydalı olacaktır. 

Yatırım destek ofisleri ajansların önemli bir unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. Bürokrasiyi 

sevmeyen ve en küçük bir zorlukta yönünü başka tarafa çevirmeye meyilli olan yatırım ve yatırımcılar 

için ajans bünyesinde faaliyet gösteren yatırım destek ofisleri ücretsiz olarak yatırım danışmanlığı 

yapmakta, tek durak ofis mantığıyla çalışmaktadır. Böyle kritik bir görevi yürüten bu ofislerin her açıdan 

güçlendirilmesi ve görünürlüğünün artırılması gerektiğini düşünmekteyiz. 

Proje geliştirme ve uygulama kültürü ülkemizde yakın döneme kadar istenen düzeyde değilken 

kalkınma ajansları gibi projeci kurumların kurulması ve bölgelerinde projecilik kültürünü aşılamaları ile 

ülke geneline ve hatta kılcallarına kadar yayılmış, belirli bir noktaya gelmiştir. Gerek yurtiçi gerek de 

yurtdışı finansman kaynaklarına erişmenin oldukça zorlaştığı günümüzde fikrini hayata geçirmenin proje 

üretmekten geçtiği malum. Ajansımız da kuruluşundan bugüne yürüttüğü tüm mali destek programları 

ile işte projecilik kültürüne katkı sunmuştur. Ayrıca son dönemde görece büyük ölçekli ve büyük etkili 

projeler üretilebilmesi amacıyla proje havuzu oluşturmuştur. Kurum için ve kurum dışı paydaşlardan 

beslenen bu havuz projeler için bir kuluçka alanı gibi düşünülmüştür. Burada yer verilen projelerin 

olgunlaştırılması ve uygulanmasına yönelik çalışmalar yürütülmektedir. 

Benzer amaca hizmet eden kurum ve paydaşların güçlerini birleştirip birlikte hareket etmesi çok 

önemlidir. Ajansların mevzuattan gelen bir görevi de bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye 

yönelik olarak kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmektir. 

Ajansımız bu doğrultuda çalışmalarını yürütmektedir. Burada da bölgesindeki tüm paydaşların desteğine 

ihtiyaç duymaktadır. Diğer bir ifade ile ajansların ne kadar başarılı olduğunda paydaşların ne derece 

eşgüdümle işlediğinin etkisi büyüktür. Bu nedenle Güney Marmara Bölgesinde yer alan tüm kurum ve 

kuruluşlarımızın arasında var olan eşgüdümün daha da artması ajansımızın bölgesine olan katkısını da 

artıracaktır. 
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VI- EKLER 

EK-1 - Bütçe Uygulama Sonuçları 

 

01

Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan 

Paylar** 9.951.353,00 9.951.353,00 0,00 0,00 0,00 6.000.000,00 0,00 3.951.353,00 9.951.353,00 100,00%

02 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 1.324.918,05 -214,05 1.324.704,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.324.704,00 1.324.704,00 100,00%

03 Belediyelerden Aktarılan Paylar 11.410.918,14 11.410.918,14 1,40 0,00 0,00 808.148,42 328.727,03 1.136.876,85 9,96%

04

Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan 

Paylar 255.037,18 255.037,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 230.096,73 230.096,73 90,22%

05

Avrupa Birligi ve Diger Uluslararası 

Fonlardan Sağlanan Kaynaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

05 01 Avrupa Birliğinden Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

05 02

Diğer Uluslararası Kurum ve Kuruluşlardan 

Sağlanan Fonlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

06 Faaliyet Gelirleri 50.000,00 50.000,00 965,83 0,04 7.071,22 3.825,00 5.797,46 3.075,60 20.735,15 41,47%

06 01 Gayri Maddi Hak Gelirleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

06 09 Diğer Faaliyet Gelirleri 50.000,00 0,00 965,83 0,04 7.071,22 3.825,00 5.797,46 3.075,60 20.735,15 41,47%

07 Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

07 01 Şartlı Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

07 02 Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

08 Alacaklardan Tahsilatlar 11.600.228,18 11.600.228,18 42.122,81 103.048,23 420.592,15 729.118,40 504.426,61 723.932,57 2.523.240,77 21,75%

08 02 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

08 03 Belediyelerden Aktarılan Paylar 11.600.228,18 11.600.228,18 42.122,81 103.048,23 417.414,84 725.941,09 504.426,61 720.755,26 2.513.708,84 21,67%

08 04

Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan 

Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 3.177,31 3.177,31 0,00 3.177,31 9.531,93 0,00%

08 05

Avrupa Birliği ve Diğer Fonlardan Aktarılan 

Paylar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 Destek Ödemelerinden İadeler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 01

Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen 

Destekler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 02 Doğrudan Faaliyet Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 03 Güdümlü Proje Destekleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 04 Faiz Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

09 05 Faizsiz Kredi Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 Diğer Gelirler 604.500,00 604.500,00 40.651,35 100.483,84 16.814,47 287.796,22 214.483,86 156.542,83 816.772,57 135,12%

10 01 Faiz Gelirleri 600.000,00 600.000,00 40.272,06 100.483,84 16.435,18 287.606,57 214.483,86 155.784,25 815.065,76 135,84%

10 02 Duran Varlıklardan Elde Edilen Gelirler 4.000,00 4.000,00 379,29 0,00 379,29 189,65 0,00 758,58 1.706,81 42,67%

10 03 Kişilerden Alacaklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 04

Şartname , Basılı Evrak, Form, Kitap, 

Yayın vb. Satış Gelirleri 500,00 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 05 İrat Kaydedilecek Teminat Mektupları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

10 06 Para Cezaları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

90 Ret ve İadeler (-) -300.000,00 -300.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

Gelir Toplamları* 34.896.954,55 -214,05 34.896.740,50 83.741,39 203.532,11 444.477,84 7.020.739,62 1.532.856,35 6.718.431,76 16.003.779,07 45,47%

Kodlar Gelir Kalemleri

2021 2. DÖNEM 
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01 GENEL HİZMETLER 16.042.000,00 16.435.000,00 939.939,54 705.008,84 733.470,85 1.158.428,77 1.117.049,59 800.111,77 5.454.009,36 33,19%

01 01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 13.235.000,00 13.235.000,00 939.939,54 705.008,84 733.470,85 1.158.428,77 1.042.375,65 800.111,77 5.379.335,42 40,64%

01 01 1 01 Personel Giderleri 9.190.000,00 9.190.000,00 732.554,56 529.673,33 535.460,36 815.325,03 834.064,38 586.760,42 4.033.838,08 43,89%

01 01 1 01 01 Personel Ücretleri 6.800.000,00 6.800.000,00 496.372,50 512.319,83 517.811,37 543.480,59 561.406,45 566.849,89 3.198.240,63 47,03%

01 01 1 01 02 İhbar ve Kıdem Tazminatları 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 01 03 Sosyal Haklar 100.000,00 100.000,00 7.674,33 6.868,87 7.007,78 7.649,24 11.484,20 7.899,28 48.583,70 48,58%

01 01 1 01 04 Fazla Mesailer 40.000,00 40.000,00 771,93 0,00 0,00 771,93 4.245,58 0,00 5.789,44 14,47%

01 01 1 01 05 Ödül ve İkramiyeler 1.700.000,00 1.700.000,00 217.251,17 0,00 0,00 252.481,22 245.675,66 0,00 715.408,05 42,08%

01 01 1 01 06 Ek Çalışma Karşılıkları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 01 09 Diğer Ödemeler 400.000,00 400.000,00 10.484,63 10.484,63 10.641,21 10.942,05 11.252,49 12.011,25 65.816,26 16,45%

01 01 1 02 Sosyal Güvenlik Kurumlarına Prim Giderleri 1.990.000,00 1.990.000,00 166.685,42 126.703,61 120.289,59 178.264,71 182.335,27 137.435,46 911.714,06 45,81%

01 01 1 02 01 İşsizlik Sigortası Fonuna Ödemeler 190.000,00 190.000,00 14.816,48 11.262,54 10.692,43 15.845,77 16.207,58 12.216,49 81.041,29 42,65%

01 01 1 02 02 Sosyal Güvenlik Kurumuna Ödemeler 1.800.000,00 1.800.000,00 151.868,94 115.441,07 109.597,16 162.418,94 166.127,69 125.218,97 830.672,77 46,15%

01 01 1 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 1.855.000,00 1.855.000,00 40.699,56 48.631,90 77.720,90 164.839,03 25.976,00 75.915,89 433.783,28 23,38%

01 01 1 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 320.000,00 320.000,00 7.399,53 19.518,14 21.193,58 30.884,82 13.313,66 10.807,81 103.117,54 32,22%

01 01 1 03 03 Yolluklar 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 03 04 Görev Giderleri 10.000,00 10.000,00 3.068,10 76,00 2.416,00 140,10 672,50 140,10 6.512,80 65,13%

01 01 1 03 05 Hizmet Alımları 720.000,00 720.000,00 28.923,57 26.271,30 53.816,32 115.961,33 3.115,10 62.947,46 291.035,08 40,42%

01 01 1 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 30.000,00 30.000,00 0,00 0,00 0,00 3.597,20 3.780,00 0,00 7.377,20 24,59%

01 01 1 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri150.000,00 150.000,00 1.308,36 2.766,46 0,00 14.255,58 5.094,74 151,40 23.576,54 15,72%

01 01 1 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 75.000,00 75.000,00 0,00 0,00 295,00 0,00 0,00 1.869,12 2.164,12 2,89%

01 01 1 03 09 Teknik Destek Giderleri 400.000,00 400.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 05 Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 05 09 Diğer Cari Transferler 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 01 Mamul Mal Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 02 Menkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 03 Gayri Maddi Hak Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 04 Gayrimenkul Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 05 Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 06 Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 07 Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 06 09 Diğer Sermaye Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 09 Yedek Ödenekler 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 01 1 09 09 Yedek Ödenek 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZMETLERİ0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 03 Yolluklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 04 Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 05 Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 02 1 03 09 Teknik Destek Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%
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01 03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 03 Yolluklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 04 Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 05 Hizmet Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 03 1 03 09 Teknik Destek Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 720.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 720.000,00 550.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 03 Yolluklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 04 Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 05 Hizmet Alımları 720.000,00 -10.000,00 710.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 04 1 03 09 Teknik Destek Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 2.087.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.673,94 0,00 74.673,94 2,82%

01 05 1 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri 2.087.000,00 2.650.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.673,94 0,00 74.673,94 2,82%

01 05 1 03 02 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 22.500,00 22.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 05 1 03 03 Yolluklar 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 05 1 03 04 Görev Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 05 1 03 05 Hizmet Alımları 2.064.500,00 10.000,00 2.074.500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 74.673,94 0,00 74.673,94 3,60%

01 05 1 03 06 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 05 1 03 07 Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 05 1 03 08 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

01 05 1 03 09 Teknik Destek Giderleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ43.442.917,64 43.442.917,64 2.096.959,97 0,00 127.506,72 6.605.011,92 663.092,91 4.329.719,17 13.822.290,69 31,82%

02 01 PROJE DESTEKLEME GİDERLERİ 42.751.027,64 42.751.027,64 2.051.804,27 0,00 127.506,72 6.605.011,92 569.718,04 4.329.719,17 13.683.760,12 32,01%

02 01 1 07 Sermaye Transferleri 42.751.027,64 42.751.027,64 2.051.804,27 0,00 127.506,72 6.605.011,92 569.718,04 4.329.719,17 13.683.760,12 32,01%

02 01 1 07 01 Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Verilen Destekler 30.711.027,64 30.711.027,64 2.051.804,27 0,00 127.506,72 6.605.011,92 569.718,04 2.729.719,17 12.083.760,12 39,35%

02 01 1 07 03 Güdümlü Proje Destekleri 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 01 1 07 04 Faiz Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 01 1 07 05 Faizsiz Kredi Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 01 1 07 09 Diğer Sermaye Transfeleri 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 01 1 07 80 Pilot destek Uygulamaları 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 01 1 07 90 Cazibe Merkezleri Destekleme Programı Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 01 1 07 91 Sınırötesi İşbirliği Programı Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 01 1 07 92 Sosyal Destek Programı Desteği 5.540.000,00 5.540.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.600.000,00 1.600.000,00 0,00%

02 01 1 07 93 Avrupa Birliği Fonlarından Aktarılan Paylar Kapsamında Yapılan Sermaye Transferleri500.000,00 500.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 01 1 07 94 Sosyal Etkileşim Programı Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 02 FAALİYET DESTEKLEME GİDERLERİ 691.890,00 1.000.000,00 45.155,70 0,00 0,00 0,00 93.374,87 0,00 138.530,57 13,85%

02 02 1 07 Sermaye Transferleri 691.890,00 691.890,00 45.155,70 0,00 0,00 0,00 93.374,87 0,00 138.530,57 20,02%

02 02 1 07 02 Doğrudan Faaliyet Desteği 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00%

02 02 1 07 08 Fizibilite Desteği 691.890,00 691.890,00 45.155,70 0,00 0,00 0,00 93.374,87 0,00 138.530,57 20,02%

Harcama Toplamları 59.484.917,64 59.877.917,64 3.036.899,51 705.008,84 860.977,57 7.763.440,69 1.780.142,50 5.129.830,94 19.276.300,05 32,19%


