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“Türk milletinin istidadı ve kesin kararı medeniyet yolunda durmadan, yılmadan 

ilerlemektir.” 
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YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU 

Güney Ege Kalkınma Ajansı 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun”un kabulünü müteakip olarak 25.07.2009 gün ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan “Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar” ile Denizli 

merkez olmak üzere Aydın, Denizli ve Muğla illerini kapsayan TR32 Bölgesi’nde kurulmuştur.  

Kuruluşundan itibaren Güney Ege Bölgesi’nde bölgesel kalkınmanın temel aktörlerinden biri olma 

yolunda ilerleyen Ajans “Güney Ege Bölgesi’nin kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını 

sağlamak, tüm paydaşları ile birlikte yerel potansiyeli harekete geçirmek ve sürekli kalkınma için 

girişimcilik, kümelenme ve inovasyon kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak suretiyle bölgenin 

küresel ölçekte rekabet gücünü arttırmak ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmek” misyonu 

doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir. 

2011 yılında kurumsallaşma çalışmalarını büyük ölçüde tamamlayan Ajans, ilk mali destek programı 

teklif çağrısı sürecini tamamlamıştır. Mali destek programı kapsamında bölgesel kalkınmaya katkı 

sağlayacak olan kamu kurumları, işletmeler ve sivil toplum kuruluşlarının projeleri desteklenerek 

uygulanmaya başlanmıştır. Güney Ege Kalkınma Ajansı; bir taraftan kamu sektörü, özel sektör ve sivil 

toplum kuruluşlarının projelerine önemli mali destekler sağlarken diğer taraftan bölgeye yönelik 

araştırma çalışmalarını ve bölgeye yatırımcı çekmek için tanıtım ve yatırım destek faaliyetlerini 

gerçekleştirmektedir.    

2011 yılında gerçekleştirilen faaliyetlerde emeği geçenleri kutluyor, çalışmalarında başarılar 

diliyorum. 

 

 Kerem AL 
Aydın Valisi 

Ajans Yönetim Kurulu Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER 

A. VİZYON VE MİSYON  

Vizyonumuz: 

Güney Ege Bölgesi’ndeki sürekli ve dengeli kalkınmayı sağlayan, bölgenin gelişmesinde öncü rol 

üstlenen, ulusal ve uluslararası saygınlığa sahip bir Ajans olmaktır. 

Misyonumuz: 

Güney Ege Bölgesi’nin kaynaklarının yerinde ve etkin kullanımını sağlamak, tüm paydaşlarımızla 

birlikte yerel potansiyeli harekete geçirmek ve sürekli kalkınma için girişimcilik, kümelenme ve 

inovasyon kapasitesinin geliştirilmesini sağlamak suretiyle bölgenin küresel ölçekte rekabet gücünü 

artırmak ve bölge halkının yaşam kalitesini yükseltmektir. 

B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

Kalkınma Ajanslarının görevleri 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 

Görevleri Hakkında Kanun’un 5. Maddesi’nde aşağıdaki şekilde sıralanmıştır: 

• Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 

• Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu 

kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve 

sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek. 

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

geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak. 

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

programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek. 

• Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil 

toplum kuruluşları arasındaki iş birliğini geliştirmek. 

• Dördüncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge 

plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak. 

C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER 

1. Fiziksel Yapı 

Ajansımız EGS Park Kongre ve Kültür Merkezi  Denizli adresinde Denizli İl Özel İdaresi’ne ait binada 

hizmet vermektedir.  
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2. Teşkilat Yapısı 

5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun”un 

kabulünü müteakip olarak 25.07.2009 gün ve 27299 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ”Bazı Düzey 2 

Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkında Karar” ile Denizli merkez olmak üzere Aydın, 

Denizli ve Muğla illerini kapsayan TR32 Bölgesi’nde Güney Ege Kalkınma Ajansı kurulmuştur. 

Ajanslar tüzel kişiliği haiz ve bu kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine 

tabidir. Ajans teşkilat yapısı Yönetim Kurulu, Kalkınma Kurulu ve Genel Sekreterlik’ten oluşmaktadır.  

 

                              

 

 

 

 

 

 

Kalkınma Kurulu 

Kalkınma Kurulu’nun teşekkülü 25.07.2009 gün ve 27299 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. 

Yapısı 

Kalkınma Kurulu, illerin dengeli şekilde temsilini sağlayacak şekilde kamu kurum ve kuruluşları ile özel 

kesim ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşturulmuş olup Ajansın danışma organıdır. 

Aydın’dan 34, Denizli’den 34, Muğla’dan 32 olmak üzere toplam 100 üyeden oluşan Kalkınma Kurulu 

% 40 oranında kamu kesimi, % 60 özel kesim ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden müteşekkildir. 

Görev ve Yetkileri 

Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

• Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna 

önerilerde bulunmak. 

• Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine  yönelik 

olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak. 
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• Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi 

yayımlamak. 

 

2011 yılında 2 Kalkınma Kurulu Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

 

V.KALKINMA KURULU TOPLANTISI ( 27.07.2011) 

 

27 Temmuz tarihinde Aydın Ticaret Borsası Toplantı salonunda 5. Kalkınma Kurulu toplantısı 

gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 2010 yılı mali destek programı hakkında bilgilendirme ve 

değerlendirme yapılmıştır. Bununla birlikte sektörel ihtisas komisyonlarının kurulmasına yönelik görüş 

ve öneriler alınmış, konuyla ilgili kurul üyelerine anket uygulanmıştır.  

 

VI.KALKINMA KURULU TOPLANTISI ( 09.12.2011) 

9-10 Aralık tarihlerinde Denizli Colassae Thermal Otel’de 6. Kalkınma Kurulu toplantısı 

düzenlenmiştir. Toplantının ilk gününde Kalkınma Kurulu Başkanı ve kâtip üyelerin seçimi yapılmış, 

ajans faaliyetlerine ve doğrudan faaliyet desteğine ilişkin sunumlar gerçekleştirilmiş ve gelecek 

dönem çalışmaları için kurul üyelerinin görüş ve önerileri alınmıştır. Kurul Başkanlığına Adnan 

Menderes Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Mustafa Birincioğlu seçilmiştir.Toplantının ikinci gününde ise 

sektörel ihtisas komisyonları çalışmalarının sonuçları sunulmuş, bu konuda kurul üyelerinin görüş ve 

önerileri alınmıştır.  
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Yönetim Kurulu 

Yapısı 

Yönetim Kurulu Ajansın karar organı olup il valileri, il merkez belediye başkanları, il genel meclisi 

başkanları, Aydın Sanayi Odası Başkanı, Denizli Sanayi Odası Başkanı ve Muğla Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı’ndan oluşmaktadır. Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı temsil eder. İlgili mevzuat çerçevesinde 

Yönetim Kurulu Başkanlığını Aydın Valisi Sayın Kerem AL olarak yürütmektedir. Yönetim Kurulu 

Başkanlığı’nın mevzuata uygun olarak müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre Valiler 

tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülmesi öngörülmektedir. 

Görev ve Yetkileri 

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır: 

• Yıllık çalışma programını  kabul etmek ve  Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak. 

• Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek. 

• Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak. 

• Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.    

• Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığı’na göndermek. 

• Ajans bütçesini onaylamak ve  Kalkınma Bakanlığı’na göndermek. 

• Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin 

teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak. 

• Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek. 

• Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek. 

• Genel Sekreterce belirlenen  çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü  onaylamak. 

• Genel Sekreter’i belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına  sunmak. 

• Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve  kiralanması ile  hizmet alımı konularında Genel 

Sekreter’in yetkili olacağı sınırları tespit etmek. 

 

Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça 

belirlemek şartıyla Genel Sekreter’e devredebilir. 
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Genel Sekreterlik 

 

Yapısı 

Genel Sekreterlik genel sekreter, uzman ve destek personelden oluşur ve Ajansın icra organıdır. 

Genel Sekreterlik’in ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. 

Görev ve Yetkileri 

Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır: 

• Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

• Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak. 

• Ajans gelirlerini toplamak, dördüncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe ve 

Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak. 

• Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına, 

satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek. 

• Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici 

faaliyetlerde bulunmak. 

• Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini 

değerlendirerek mali destek sağlamak üzere Yönetim Kurulu’na öneri götürmek. 

• Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak 

• Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla iş birliği yapmak ve ortak 

projeler geliştirmek. 

• Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 
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• Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek 

• Personelin işe alınması ve işine son verilmesini Yönetim Kurulu’na teklif etmek. 

• Ajans Genel Sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara 

katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. 

• Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek 

• Yönetim Kurulu’nun devrettiği yetkileri kullanmak 

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 

2011 yılında Ajansa ait mail sunucusu kurulumu yapılmış ve Ajansın yedekleme sistemi kurulmuştur. 

Bu amaçla satın alınan QNAP cihazları Ajans merkez binası ve Muğla Yatırım Destek Ofis binasında 

kurulmuş ve dosya sunucusu, posta sunucusu gibi kritik öneme sahip verileri barındıran sunucuların 

düzenli yedeklenmesi sağlanmıştır. Ayrıca Ajansın ağına içeriden veya dışarıdan gelen yetkisiz 

erişimleri engelleyen, süzen ve izin denetimi sağlayan yazılım veya donanım sistemleri (Firewall) 

güncellenmiş, Aydın ve Muğla Yatırım Destek Ofislerine de kurulmuştur. Bunların yanında, Ajans 

sunucusu üzerinden yapılan internet giriş çıkışlarının kayıt altına alınması amacıyla LOGSİGN yazılımı 

ile birlikte LOGSİGN için gerekli olan masaüstü bilgisayar satın alımı gerçekleştirilmiş ve sistem merkez 

binasında kurulmuştur.  

Denizli, Aydın ve Muğla illerine ait ilerleyen dönemlerde kurulacak yatırım web sitelerinin alan adları 

satın alınmıştır. Bunun yanı sıra İzleme Değerlendirme Biriminin izleme faaliyetlerinde kullanacağı 

İzleme Değerlendirme Bilgi Sistemi In-House olarak yapılmış ve kullanılmaya başlanmıştır. Doğrudan 

Faaliyet Desteği başvurularının internet üzerinden alınmasına ve raporlanmasına yönelik yazılım In-

House olarak geliştirilmiş daha güvenli veri akışını sağlamak için test ve SSL sertifikası temini 

gerçekleştirilmiştir. Bu anlamda proje takip sürecinde daha güvenli ve standart adımlar atmaya 

yönelik olarak doğrudan faaliyet desteği başvuru modülüne işlerlik kazandırılmıştır. Yatırım destek 

ofisleri site-site sanal özel alan ağı bağlantısı ile merkeze bağlanmış,  çalışan personel merkez etki 

alanına katılmıştır. Bu sayede yatırım destek ofisi personelinin merkezdeki bilgi teknolojileri 

kaynaklarından yararlanmaları sağlanmıştır. Mali Destek Programları kapsamında yapılacak 

başvuruların internet üzerinden alınması ve bu programlar kapsamında yürütülmesi gereken 

işlemlerin bilgisayar ortamında güvenli bir şekilde sürdürülebilmesi amacıyla Program Yönetim Birimi 

Süreç Yönetimi Uygulaması yazılımı satın alınmıştır. Ajans personeli dışarıdan VPN bağlantısıyla 

güvenli bir şekilde da Ajans sunucusuna dâhil olabilmekte ve bu bağlantı ile ofis ortamındaki bütün 

teknolojik olanaklara ulaşabilmektedir. Tüm bunların yanında 2011 yılı içerisinde göreve başlayan 

personelin kullanımı için 14 adet dizüstü bilgisayar satın alımı yapılmış ve bu bilgisayarların gerekli 
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kurulumları tamamlanmıştır. Görev gereği merkez binası ve yatırım destek ofis binaları dışında 

bulunması zorunlu olan personelin kullanımı için 14 adet cep telefonu ve hat alımı gerçekleştirilmiştir.  

4. İnsan Kaynakları 

Ajans insan kaynakları politikasının amacı, Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine 

getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere 

sahip personelin istihdamını ve bu personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini 

sağlamaktır. 

Organizasyon ve Personel Yapısı 

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle Ajans bünyesinde otuz yedi uzman personel ve altı destek personeli 

olmak üzere genel sekreter dahil kırk dört personel görev almaktadır. Uzman personelden bir kişi 

Denizli Yatırım Destek Ofisinde, dört kişi Aydın Yatırım Destek Ofisinde, dört kişi de Muğla Yatırım 

Destek Ofisinde istihdam edilmektedir. 2011 yılı Aralık sonu itibariyle Ajans personelinin ünvanlara 

göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

 

Personel Sayısı Ünvan 

1 Genel Sekreter 

6 Destek Personel 

37 Uzman 

44 TOPLAM 

 

2011 yılı Aralık sonu itibariyle çalışma birimleri bazında personel dağılımı; Ekonomik Araştırmalar ve 

Planlama Birimi 7 kişi, Program Yönetim Birimi 7 kişi, İzleme ve Değerlendirme Birimi 9 kişi, Tanıtım 

ve Dış İlişkiler Birimi 5 Kişi ve Yatırım Destek Ofisleri 9 kişi şeklindedir. İdari ve Mali İşler, Bilgi İşlem ve 

Yönetici Asistanlığı alt birimlerinden oluşan Kurumsal Hizmetler Birimi ise Birim Başkanı dahil toplam 

5 personelden oluşmaktadır. 2011 Aralık sonu itibariyle Ajansta 23 erkek, 21 kadın personel görev 

yapmaktadır. Ajans personelinin tamamı en az lisans mezunu olup, eğitim durumu ve uzmanlık 

alanlarına göre sayısal dağılımı aşağıda gösterilmektedir. 
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Ajans personelinin uzmanlık alanları 

Mezun Olunan Bölüm İdari 
Personel 

Uzman 
Personel 

Genel 
Sekreter 

Toplam 

Bilgisayar Mühendisliği 1    1 
Çevre Mühendisliği   2  2 
Deniz Ulş. ve İşl. Müh.   1  1 
Elektrik-Elektronik Mühendisliği   2  2 
Elektronik-Haberleşme Mühendisliği   1  1 
Endüstri Mühendisliği   3  3 
Gıda Mühendisliği   1 1 
Hukuk   1  1 
İktisat* 1 9  10 
İstatistik   1  1 
İşletme 2 6  8 
Makine Mühendisliği   1  1 
Matematik**   2  2 
Mütercim Tercümanlık 1    1 
Sinema-TV  1    1 
Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi   2  2 
Sosyoloji   1  1 
Şehir Bölge Planlama   1  1 
Tekstil Mühendisliği  1  1 
Uluslararası İlişkiler   5  5 
GENEL TOPLAM*** 5 37 1 46 
* Matematik Bölümü mezunu olup İktisat Bölümünden Çift Anadal yapmış uzman personel dâhil edilmiştir. 
** İktisat Bölümü mezunu olup Matematik Bölümünden Çift Anadal yapmış uzman personel dâhil edilmiştir. 
 

7 Kişi; 14%

3 Kişi; 7%

13 Kişi; 30%

21 Kişi; 49%

PERSONELİN EĞİTİM DURUMUNA GÖRE DAĞILIMI       
(KİŞİ)

Doktora Öğrencisi

Yüksek Lisans Derecesi

Yüksek Lisans Öğrencisi

Lisans
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5. Ajans Birimleri Tarafından Sunulan Hizmetler 

Ana Çalışma Birimleri 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminin (APB) asli görevi, Bölge Planının Bakanlık 

koordinasyonunda Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak ve yerel aktörlerin katılımıyla 

hazırlanmasını sağlamaktır. Bunun yanında bölgede ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi 

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak; Bölge Planında tanımlanan 

amaç ve önceliklerin gerçekleştirilmesine yönelik olarak bölgesel programları hazırlamak;  sektörler, 

bölge illeri hakkında araştırma yapmak da APB’nin görevleri arasındadır. APB aynı zamanda Kalkınma 

Kurulu toplantılarını düzenlemekle, Ajansın altı aylık ara raporunu, yıllık faaliyet raporunu, yıllık 

çalışma programı ve bütçesini hazırlamakla yükümlüdür. 

Program Yönetim Birimi 

Program Yönetim Birimi (PYB), Ajans tarafından sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının 

genel çerçevesini oluşturmak ve bu mekanizmayı yönetmekle sorumludur. Destek programlarının 

Bilgisayar 
Mühendisliği

2%

Çevre 
Mühendisliği

5%

Deniz Ulş. ve İşl. Müh.
2%

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği

5%

Elektronik-
Haberleşme 
Mühendisliği

2% Endüstri 
Mühendisliği

7%

Gıda 
Mühendisliği

2%

Hukuk
2%

İktisat
20%

İstatistik
2%

İşletme
18%

Makine 
Mühendisliği

2%

Matematik
2%

Mütercim 
Tercümanlık

2%

Sinema-TV 
2%

Siyaset Bilimi 
ve Kamu 
Yönetimi

5%

Sosyoloji
2%

Şehir Bölge 
Planlama

2%

Tekstil 
Mühendisliği

2%

Uluslararası 
İlişkiler

11%

PERSONELİN UZMANLIK ALANINA GÖRE DAĞILIMI
(%)
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tüm aşamaları PYB tarafından yürütülmektedir. Bu kapsamda destek programlarının başvuru 

koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, 

programlarının bölgede tanıtımını sağlamak, potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama 

eğitimleri gerçekleştirmek, Ajans internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünü 

hazırlamak, Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, Yönetim 

Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek PYB’nin 

görevleri arasında bulunmaktadır.  

İzleme ve Değerlendirme Birimi 

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve 

desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, 

bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapmaktadır. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, 

etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlamakta, bu 

nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, 

izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından 

ilgilenmektedir. 

Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi 

Tanıtım ve Dış İlişkiler Biriminin (TDB) asli görevi, Ajansın ve bölgenin tanıtılmasıdır. Bu kapsamda 

yazılı ve görsel materyalleri, internet sitesi, WebTV gibi araçların hazırlanmasını sağlamakla 

yükümlüdür. Bölgenin sanayi, tarım, turizm vb. sektörlerinin ve ürünlerinin tanıtılması ile 

pazarlanmasına ve doğal, tarihi, kültürel zenginliğin korunması, kayda geçirilmesine yönelik çalışmalar 

yürütmek TDB’nin önemli görevleri arasındadır. Bunların yanı sıra, birim yabancı yatırımcılara yönelik 

rehberlik, bilgilendirme ve destek hizmetlerini gerçekleştirmektir. 

Kurumsal Hizmetler Birimi 

Kurumsal Hizmetler Birimi (KHB), yönetsel ve idari işlemlerden sorumludur. Muhasebe ve Finansman, 

İdari İşler ve Satın Alma, Basın ve Halkla İlişkiler, İnsan Kaynakları ve Eğitim, Bilgi İşlem, Evrak ve Arşiv 

şubelerindeki İdari Personelden, Santral, Güvenlik, Mutfak, Temizlik, Şoförlük gibi hizmetleri gören ve 

hizmet alımıyla istihdam edilen Destek Personelden sorumludur.  

Muhasebe Yetkilisi 

Muhasebe yetkilisi gelirleri ve alacakları takip ve tahsil etmek, para ve parayla ifade edilebilen 

değerleri saklamak ve ayniyata ilişkin hesapları tutmak, Ajans bütçesini ilgili birimlerle birlikte 

hazırlamak, uygulamak ve muhasebe kayıtlarını tutmak, Ajans personelinin maaş, yolluk vs. 

ödemelerini ve muhtasar, SSK primi gibi vergi ödemelerini gerçekleştirmek, muhasebe kayıtlarının 
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tam, doğru ve usulüne uygun olarak tutulması ve raporlanmasını ve bu bilgilerin saydam ve erişilebilir 

olmasını sağlamakla sorumludur.  

Satın Alma ve İdari İşler Sorumlusu 

Satın alma ve İdari İşler sorumlusu, Ajansın genel harcamalarında gerçekleştirme görevlisidir. 

Harcama talimatı üzerine; işi yaptırmak, mal ve hizmetleri almak, teslim almaya ilişkin işlemleri 

yapmak ve ödeme için gerekli belgeleri hazırlamak, satın alınacak mal veya hizmetin fiyat 

araştırmasını yapmak, gerekli görülen hallerde teknik şartnamesini hazırlamak, teklif mektuplarını 

toplamak ve takip etmek, Ajans demirbaşlarının kayıtlarını tutmak ve ilgili personele zimmetlemek, 

Ambar ve depo giriş ve çıkışlarının kayıtlarını tutmak, eksik malzemenin tespitini yapmak ve gerekli 

zamanlarda teminini sağlamak başlıca görevleri arasındadır. 

İnsan Kaynakları Sorumlusu 

İnsan Kaynakları Sorumlusu, Ajansa bağlı personelin göreve başlayış, görevden ayrılış, izin ve rapor 

işlemleri, mal bildirim beyannameleri ile diğer özlük işlemlerini yapmak, kayıtlarını tutmak, personelin 

yurt içi - yurt dışı geçici görevlendirme işlemlerini ve Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili işlemlerini 

yürütmek, performans yönetim sistemini kurma ve performans değerlendirme sistemi çalışmalarını 

yapmak, her yıl insan kaynakları planlaması hazırlık çalışmaları yapmakla görevlidir. 

Bilgi İşlem Sorumlusu 

Bilgi İşlem Sorumlusunun başlıca görevleri,  Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri 

ve yazılımların sorunsuz çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek ve 

bakımlarını yapmak, personelin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın almak durumu söz 

konusu olduğunda araştırmayı yapmak, firmalarla bağlantı kurmak, teklifleri toplamak ve 

değerlendirilmesine yardımcı olmak, teknolojiyi takip ederek bilgisayar ve yazıcıları imkânlar 

dâhilinde güncellemek ve kullanılmakta olan lisanslı yazılımların yeni versiyonlarıyla değiştirilmesini 

sağlamak, virüslerden korunabilmek için koruyucu programları takip ederek yeni çıkan versiyonları 

tüm kullanıcılara iletmek, bilgisayarların internet bağlantılarını kurmak ve bilgisayar sistemleriyle ilgili 

altyapı sorunu çıktığında ilk müdahaleyi yapmak, Ajans web sayfasını birimlerden gelecek bilgilerle 

oluşturmak, güncellemek, düzenli ve sürekli çalışmasını sağlamaktır. 

Yönetici Asistanı 

Yönetici Asistanı, Genel Sekreterin sorumlulukları ile ilgili gerekli iş takibini yapmak, programını 

düzenlemek ve takip etmek, telefon ya da diğer araçlarla dâhili ve harici irtibatını sağlamak, 

randevularını düzenlemek, yazılarını hazırlamak, gezi ve toplantı organizasyonlarını düzenlemekle 

sorumludur. Bunun yanı sıra Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının ön hazırlık 

çalışmalarını yapmak, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantı tutanaklarını hazırlamak, ilgili 
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birimleri bilgilendirmek, tutanakları karar defterine kaydetmek, Ajansta bölümler arası iletişimi ve 

koordinasyonu sağlamak, görüşme yapmak üzere gelen ziyaretçilere yardımcı olmak da Yönetici 

Asistanının görevleri arasındadır. 

Aydın, Denizli ve Muğla Yatırım Destek Ofisleri 

Aydın, Denizli, Muğla Yatırım Destek Ofisleri (YDO),  bölgenin iş ve yatırım imkânlarının ulusal ve 

uluslararası düzeyde tanıtımını yapmaktan ve bölgeye yatırım yapmayı düşünen yatırımcıya yol 

göstermek, bilgi vermek, başvuruları kabul ve takip etmekten sorumludur. YDO’lar tarafından ön 

inceleme, başvuru sırasına göre en geç üç iş günü içerisinde sonuçlandırılmakta ve başvuru sahibine 

bilgi verilerek, ilgili makamlara intikal ettirilmekte ve gerekli işlemler takip edilmektedir. Aynı 

zamanda Bölgede yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunlar tespit edilerek sorunların 

çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunulmaktadır. 

6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

İç Denetim 

İç denetimin amacı, Ajansın çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için kaynakların ekonomiklik, 

etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik yapmaktır. 

Bu faaliyetler, Ajansın yönetim ve kontrol yapıları ile mali işlemlerinin risk yönetimi, yönetim ve 

kontrol süreçlerinin etkinliğini değerlendirmek ve geliştirmek yönünde sistematik, sürekli ve disiplinli 

bir yaklaşımla ve genel kabul görmüş standartlara uygun olarak gerçekleştirilir. 

Ajansta 23.11.2010 tarihi itibariyle bir İç Denetçi göreve başlamış olup; Ajansın kuruluş aşamasında 

faaliyet alanları dikkate alınarak denetim evreni oluşturulmuş, risk esaslı denetim alanları 

önceliklendirilerek iç denetim plan ve programı hazırlama çalışmaları sonuçlanmış, İç Denetim Raporu 

hazırlanmıştır. İç denetim yönergesi, 2011-2013 iç denetim planı ve 2011 iç denetim programı Yönetim 

Kurulu’nda görüşülerek uygulamaya alınmıştır. 2011 iç denetim programı kapsamında yapılan 

değerlendirme sonucunda, satın alma iş ve işlemleri ile muhasebe iş ve işlemlerinin mevzuata uygunluk 

açısından denetimlerinin yapılması kararlaştırılmıştır. Örnekleme olarak yapılan denetimler sonucunda 

satın alma iş ve işlemleri ile ilgili 12 bulguya, muhasebe iş ve işlemleri ile ilgili 8 bulguya rastlanmış ve 

söz konusu bulgulara ilişkin öneriler getirilmiş olup uzlaşılamayan herhangi bir husus bulunmamaktadır. 

Ajans Mali Yönetim Yeterlik denetimi Eylül ayının ilk yarısı olarak belirlendiği için 2011 iç denetim 

programının uygulanmasına ara verilmiştir. Bu çerçevede mali yeterlik ve iç kontrol sisteminin 

kurulması ile ilgili çalışmalar tamamlanmış ve Mali Yönetim Yeterlilik Komisyonu Faaliyetlerine 

Hazırlık ve İç Kontrol Sisteminin Kurulması Raporu hazırlanmıştır. Ajansın kurumsallaşmasının hız 

kazanması ve iç kontrol sisteminin kurulması açısından önem taşıyan faaliyetlerin yazılı hale 
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getirilmesi kapsamında, Ajanstaki tüm iş ve işlemler için yönergeler ile birlikte İç Kontrol ve Risk 

Yönetimi Hakkında Yönerge düzenlenmiş, çalışanların görev tanımları, yetki ve sorumlulukları 

belirlenmiş, İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı hazırlanmıştır. 

Mali Yönetim Yeterliliği Denetimi 

Ajansta Kalkınma Bakanlığı’nca kurulan komisyon tarafından Mali Yönetim Yeterliliği Denetimi 5 - 9 

Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Bu süreçte Ajans kurumsal yapılanma, rol ve 

sorumluluklar, planlama ve programlama, iş süreçleri ve kontrol faaliyetleri, raporlama, izleme ve 

denetim ana başlıklarında denetlenmiştir. Denetime hazırlık kapsamında, tüm iş ve işlemler ile ilgili 

yönergeler hazırlanmış, bu yönergeler ve ilgili mevzuat ışığında iş akış şemaları oluşturulmuş, bilgi 

güvenliği politikası oluşturulmuş, risk yönetim sistemi belirlenmiş ve tespit edilen risklere karşı 

önlemler belirlenmiş, satın alma ve muhasebe ile ilgili iş ve işlemlere ait süreçler tekrar gözden 

geçirilip daha güçlü bir yapıya kavuşturulmuş, personelin kendi birimlerindeki görevleri dışındaki 

görev ve sorumluluklarının detaylandırılmasının yanında kilit personel yerine vekalet edecek 

personeller görevlendirilmiş ve kurumsal yapının geliştirilmesine yönelik işlemler gerçekleştirilmiştir. 

Dış Denetim 

5449 sayılı Kanunun 25 inci maddesinin 3 üncü fıkrası ve Denetim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesinin 

3 üncü fıkrası gereğince yapılması gereken Ajansın 2010 yılı dış denetimi, Sermaye Piyasasında 

Bağımsız Denetimle Yetkili Kuruluşlardan biri olan Önder Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş 

tarafından 2011 yılının Mart ayı içinde gerçekleştirilmiştir. Yapılan denetim sonucunda bütçe 

gerçekleşmeleri ve mali tablolar, mevzuata uygunluk, organizasyonel yapılanma ve insan kaynakları, 

süreç ve yöntemler, risk yönetimi, muhasebe ve kayıt sistemleri ile bilgi sistemleri konularında 

yapılan denetimlerin tamamından olumlu görüş alınmıştır.  2011 yılı dış denetimi için ise Kasım ayı 

içerisinde Ser & Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavir A.Ş. ile anlaşılmıştır.  
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. AJANSIN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Ajansın amacı TR32 Düzey 2 Bölgesi’ndeki kaynakların etkin kullanımını sağlamak, yerel potansiyeli 

harekete geçirmek, istihdam olanaklarını artırmak ve potansiyel sektörleri desteklemek, kamu kesimi, 

özel sektör, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerini güçlendirmek ve 

işbirliği ağları oluşturmak, bölge içi gelişmişlik farklılıklarını azaltarak gerek ulusal gerekse uluslararası 

alanda bölgenin rekabet düzeyini artırmaktır. 

B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER 

Katma değeri yüksek, bilim ve teknoloji dayanağı kuvvetli sanayi ve hizmet altyapısı oluşturan ve 

istihdamı artırıcı girişimlere destek sağlanarak bölgenin rekabet düzeyinin artırılması Ajansın temel 

politika ve öncelikleri arasındadır. Bu politika ve önceliklerin dayandığı temel ilkeler ise şeffaflık, 

katılımcılık, eşitlik, sürdürülebilirlik, çevreye duyarlılık ve bilimsellik olarak belirlenmiştir. 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER 

A. MALİ BİLGİLER 

2011 yılına ait 12 aylık Ajans Bütçe Uygulama Sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 

aşağıda sunulmaktadır. 

1. Bütçe Uygulama Sonuçları 

Ajans’ın 2011 yılı başında kendisine tahsis edilmesi öngörülmüş 24.320.213,60 TL bütçe geliri 

bulunmaktadır. 2010 yılından devreden 19.004.513,38 TL Nakit ile önceki yıllarda tahakkuk ettirilmiş 

olup 2011 yılında tahsil edilecek olan 9.634.663,83 TL’lik katkı payı alacağı ile beraber önceki yıllardan 

devreden gelirlerin toplamı 28.639,177,21 TL olmuştur. Dolayısıyla 2011 yılı bütçe gelirleri toplamı 

52.959.390,81 TL olmuştur. Kalkınma Bakanlığından, Ajans hesabına transfer edilecek olan 

14.584.368,00 TL’lik 2011 yılı transfer ödeneğinin 2.917.000,00 TL’si hesaplarımıza aktarılmış olup 

geri kalan 11.667.368,00 TL’lik kısmı iptal edilmiştir. Ajans’a İl Özel İdareleri, Belediyeler ve Sanayi ve 

Ticaret Odaları tarafından tahsis edilmesi öngörülmüş toplam tutarın 5.514.057,39 TL’lik kısmı tahsil 

edilebilmiştir. 2011 yılında elde edilen faiz geliri 1.868.011,31 TL’dir. Diğer faaliyet gelirleri toplamı da 

11.243,65 TL’dir. Önceki dönemlerden tahakkuk ettirilip tahsil edilecek olan katkı paylarıyla birlikte, 

2011 yılı içinde tahsil edilen gelir toplamı 13.731.518,26 TL’ye ulaşmıştır.    

31 Aralık 2011 tarihi itibariyle bütçe giderleri toplamı 4.116.928,52 TL olarak gerçekleşmiştir. 31 

Aralık 2011 tarihi itibariyle toplam banka mevcudu 24.036.358,48 TL’dir.   
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T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Bütçe Giderleri 

 

 2011 
Gider Bütçesi 

 2011 
Toplam 

Gerçekleşen 

Gerçekleşme 
Oranı 
(%)

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 52.951.891,00 4.116.928,52 7,77
01 GENEL HİZMETLERİ 14.246.891,00 4.094.150,79 28,74

01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 12.290.482,00 3.524.616,17 28,68
01 PERSONEL GİDERLERİ 3.050.000,00 2.777.461,66 91,06

01 Personel Ücretleri 1.586.000,00 1.529.433,33 96,43
02 Sosyal Güvenlik Prim Giderleri ve Vergiler 1.464.000,00 1.248.028,33 85,25

02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 7.707.482,00 747.154,51 9,69
01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 495.922,00 153.516,03 30,96
02 Yolluklar 166.910,00 42.313,94 25,35
03 Hizmet Alımları 531.550,00 420.501,28 79,11
04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 6.500,00 4.125,10 63,46
05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 6.000.000,00 0,00 0,00
06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 425.600,00 115.520,56 27,14
07 Bakım ve Onarım Giderleri 81.000,00 11.177,60 13,80

09 YEDEK ÖDENEKLER 1.533.000,00 0,00 0,00

02
İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON 
HİZMETLERİ 37.000,00 2.107,80 5,70

02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 37.000,00 2.107,80 5,70
01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 17.390,00 0,00 0,00
02 Yolluklar 0,00
03 Hizmet Alımları 19.610,00 2.107,80 10,75
04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 0,00
05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00
06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0,00
07 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00

03 PLAN, PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ 632.300,00 358.592,96 56,71
02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 632.300,00 358.592,96 56,71

01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 99.540,00 32.994,00 33,15
02 Yolluklar 0,00
03 Hizmet Alımları 461.260,00 325.490,49 70,57
04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 71.500,00 108,47 0,15
05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00
06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0,00
07 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00

04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 151.460,00 3.974,63 2,62
02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 151.460,00 3.974,63 2,62

01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 11.280,00 2.006,00 17,78
02 Yolluklar 0,00
03 Hizmet Alımları 119.400,00 160,00 0,13
04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 17.360,00 45,00 0,26
05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00
06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 3.420,00 1.763,63 51,57
07 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00

05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 1.135.649,00 204.859,23 18,04
02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.135.649,00 204.859,23 18,04

01 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 159.050,00 5.015,00 3,15
02 Yolluklar 0,00
03 Hizmet Alımları 431.010,00 111.628,94 25,90
04 Temsil ve Tanıtma Giderleri 545.589,00 88.215,29 16,17
05 Gayrimenkul Mal Alımı Giderleri 0,00
06 Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri 0,00
07 Bakım ve Onarım Giderleri 0,00

02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 38.705.000,00 22.777,73 0,06
01 PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ 38.055.000,00 22.777,73 0,06

01 TRANSFERLER 38.055.000,00 22.777,73 0,06
01 Önceki Yıldan Devreden teklif Çağrıları 16.000.000,00 22.777,73 0,14
02 Cari Yıl Teklif Çağrıları 22.055.000,00 0,00 0,00

02 FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 650.000,00 0,00 0,00
01 TRANSFERLER 650.000,00 0,00 0,00

01 Kamu ve Özel Kesim Kişi, Kurum ve Kuruluşlarına 650.000,00 0,00 0,00

T.C. 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 

2011 YILI BÜTÇE GİDERLERİ

BÜTÇE GİDER KALEMLERİ
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2011 yılı içerisinde 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında toplam 4.480.724 TL ön ödeme olarak 
proje hesaplarına transfer edilmiştir. Avans niteliğinde yapılan ödemelere ilişkin gider kaydı ara rapor 
ile beraber harcama belgelerinin Ajansa sunulması ve kabulünü müteakip yapılmaktadır. Resmi 
kayıtlara göre bu şekilde gerçekleşen proje  destekleme gideri tutarı  22.777,73 TL’dir.  

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 2011 Yılı Bütçe Gelirleri 

T.C. 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 

2011 YILI BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI TABLOSU ( GELİR ) 

  

2011 Bütçe 
Gelirleri 

2011  
Yıllık 

Gerçekleşme 
Oranı 

Tahmini Gerçekleşen 
Toplam % 

2011 YILI BÜTÇE GELİRLERİ      52.959.390,81         13.731.518,26                       25,93    
MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN 
PAYLAR      14.584.368,00           2.917.000,00                       20,00    

İL ÖZEL İDARESİ,BELEDİYELER, 
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN 
AKTARILAN PAYLAR 

       8.635.845,60           5.514.057,39                       63,85    

İL ÖZEL İDARELERİ        1.108.166,74              950.295,49                       85,75    
BELEDİYELER        7.335.509,12           4.403.093,75                       60,02    
SANAYİ VE  
TİCARET ODALARI 

          192.169,74              160.668,15                       83,61    

FAALİYET GELİRLERİ        1.100.000,00           1.879.254,96                     170,84    
FAİZ GELİRLERİ        1.100.000,00           1.868.011,31                     169,82    
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ               11.243,65      
ÇEŞİTLİ İADELER                            -        
ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN 
GELİRLER      28.639.177,21           3.421.205,91                       11,95    

NAKİT DEVREDEN      19.004.513,38                            -                              -      
TAHAKKUK ETTİRİLİP TAHSİL EDİLECEK         9.634.663,83           3.421.205,91                       35,51    

 

2. Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

2011 Yılı Aralık Ayı sonu itibariyle personel giderleri için 2.777.461,66 TL, mal ve hizmet alımı giderleri 
için 1.316.689,13 TL ve proje-faaliyet destekleme giderleri için 22.777,73 TL olmak üzere toplam 
4.116.928,52 TL gider gerçekleşmiştir.  

 

3. Mali Denetim Sonuçları 

2011 yılı Mart ayı sonu itibariyle, 2010 yılı Ajans faaliyetlerini kapsayan bağımsız dış denetim 

yapılmıştır. Bütçe gerçekleşmeleri ve mali tablolar, mevzuata uygunluk, organizasyonel yapılanma ve 

insan kaynakları, süreç ve yöntemler, risk yönetimi, muhasebe ve kayıt sistemleri ile bilgi sistemleri 

konularında yapılan denetimlerin tamamından olumlu görüş alınmıştır.  
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B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. Proje ve Faaliyet Bilgileri 

1.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri 

Ajans Personelinin Katılım Sağladığı Eğitim, Toplantı, Konferans gibi Etkinlikler 

Küme Destek Programının Hazırlanması Projesi (05 Ocak – 17-18 Mart 2011) 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile iş birliği içerisinde 

yürütülmekte olan Küme Destek Programının Hazırlanması Projesi kapsamında düzenlenen Denizli-

Muğla Saha Çalışmasına 2 uzman tarafından katılım sağlanmıştır.  

Çukurova Tecrübe Paylaşım Toplantısı (10-11 Ocak 2011) 

13 Kalkınma Ajansının katıldığı toplantıya İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanları katılım 

sağlamıştır. Toplantıda Çukurova Kalkınma Ajansı uzmanları satın alma süreci, usulsüzlükler ve 

usulsüzlük raporları, sözleşmelerin feshi, izleme ziyaretleri, raporlama yükümlülükleri, faaliyet ve 

ödeme takvimi gibi hususlarda kendi uygulamalarını paylaşmışlardır.  

Kümelenme İstişare Toplantısı (25-26 Ocak 2011) 

DPT koordinasyonunda ve Ankara Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde düzenlenen “Kümelenme 

İstişare Toplantısı” Türkiye’deki 26 Kalkınma Ajansı temsilcilerinin ve DPT yetkililerinin katılımıyla 

gerçekleştirilmiş, 2 Ajans uzmanı tarafından katılım sağlanmıştır. 

 

Sosyal Güvenlik Uygulamaları Eğitimi (21 Şubat 2011) 

İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarının izleme 

faaliyetleri sırasında ihtiyaç duyacağı sosyal güvenlik 

uygulamalarına yönelik olarak Çalışma ve Sosyal Güvenlik 

Bakanlığı’na bağlı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve 

Araştırma Merkezi (ÇASGEM)  tarafından bir eğitim 

düzenlenmiştir. Düzenlenen eğitime 10 uzman katılmıştır.  

 

GEF - Ege Bölgesi Bilgilendirme ve Önceliklendirme Çalıştayı (28-30 Mart 2011) 

Çevre ve Orman Bakanlığı koordinasyonunda Antalya’da düzenlenen “Küresel Çevre Fonu (GEF) 

Bilgilendirme Toplantıları Bilgilendirme ve Önceliklendirme Çalıştayı”na 1 uzman tarafından katılım 

sağlanmıştır.  

 

 



 
 

 
 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU          21 
 

 

İç Denetim İyi Uygulama Örnekleri Paylaşım Toplantısı (22-24 Nisan 2011) - Denetim Türleri ve 

Teknikleri Eğitimi (25-26 Haziran 2011) 

2011-2013 iç denetim plan ve programı hazırlık çalışmaları sürdürülürken bu konuya ilişkin 2 eğitim 

programına katılım gerçekleştirilmiştir. Bunlar İç denetim koordinasyon kurulu tarafından düzenlenen 

“İç Denetim İyi Uygulama Örnekleri” konulu tecrübe paylaşımına yönelik düzenlenmiş olan toplantı 

ve Kamu İç Denetim Derneği tarafından kalkınma ajansı iç denetçilerine yönelik düzenlenen eğitim 

programıdır.  

Korunan Alanlar, Biyolojik Çeşitlilik ve Deniz Koruma Alanlarına Giriş Eğitimi (02-05 Mayıs 2011) 

“Türkiye’nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında Muğla 

Akyaka’da düzenlenen “Modül 1 Korunan Alanlar, Biyolojik Çeşitlilik ve Deniz Koruma Alanlarına Giriş 

Eğitimi ”’ne 1 uzman tarafından katılım sağlanmıştır.  

Tarihi Mirasın Kente Kazandırılması Semineri (06 Mayıs 2011) 

Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Şehircilik ve İmar 

Dairesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen toplantıda Gaziantep Büyükşehir Belediyesi başlattıkları büyük 

kentsel dönüşüm projesi anlatılmıştır.  

KİK Uygulama Eğitimi (1. Aşama: 10 Mayıs 2011, 2. Aşama: 11-18 Mayıs 2011) 

Denizli Belediyesi Mali İşler Müdürlüğü İhale Servisinin katkılarıyla düzenlenen eğitim 2 aşamadan 

oluşmuştur. Eğitimin ilk aşamasında belediye çalışanlarından İlhami Başer Kamu İhale Kanunu 

hakkında bilgi vermiştir. Kamu ihalelerinde idarenin tabi olduğu resmi mevzuatın ve alım konusuna 

ilişkin mal/hizmete ait mevzuatın detaylı bir incelemesi yapılmıştır.  

Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlama Deneyimlerinin Tartışılması (03 Haziran 2011) 

ODTÜ Kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Ağı ve TEPAV tarafından bölge planlama konusunda 

deneyimlerin paylaşılması ve tartışılması, hazırlık ve uygulama aşamasında yaşanan sıkıntıların 

değerlendirilmesi ve çözüm üretilmesi noktasında özellikle bölge planlama eğitimi veren kurumların 

uygulamadaki gereksinimlerinin analiz edilmesi ve Ajanslarla işbirliğinin kuvvetlendirilmesi amacıyla 

düzenlenen toplantıya Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminden 2 uzman katılmıştır.   

1. Kalkınma Ajansları Konferansı (16-19 Haziran 2011) 

Kalkınma Bakanlığı ve 26 Kalkınma Ajansından genel sekreter, iç denetçi, uzman ve destek personeli 

olmak üzere yaklaşık 500 kişinin katılım sağladığı 1. Kalkınma Ajansları Konferansı Erzurum 

Palandöken’de 16-19 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilmiştir ve Ajans olarak 11 uzmanla katılım 

sağlanmıştır. Söz konusu konferansın amacı, kalkınma ajansları arasında ortak bir iletişim platformu 
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oluşturarak ajansların çalışmalarını birbirleriyle paylaşabilmelerini ve güncel konular üzerinde görüş 

alış verişinde bulunabilmelerini sağlamaktır.  

Dış Ticaret Analizi ile Dış Ticarette Yeni Rotalar (Temmuz 2011) 

Ekonomi Bakanlığı tarafından düzenlenen Dış Ticaret Analizi ile Dış Ticarette Yeni Rotalar Çalışmasına 

ilişkin Bilgilendirme Toplantısına Proje Yönetim Biriminden 2 uzman katılım sağlamıştır.  

Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği Ekim Ayı Olağan Toplantısı (14 Ekim 2011)  

“Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği” tarafından Karahayıt Colossae Termal Otel'de 14 Ekim’de 

düzenlenen Ekim ayı olağan toplantısına Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Biriminden 1 uzman 

katılım sağlamıştır.  

Denizli Geçmişinin Işığında Geleceğini Arıyor (19 Ekim 2011) 

Denizli Sanayici İşadamları Derneği tarafından düzenlenen ve 19 Ekim’de Denizli’nin önde gelen 

sanayici ve işadamlarının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya 2 uzman katılım sağlamıştır.  

CBS Çalıştayı (26 Ekim 2011, 2 Aralık 2011) 

26 Ekim tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından organize edilen çalıştaya Ekonomik Araştırmalar ve 

Planlama Biriminden bir uzman katılım sağlamıştır. Toplantıda CBS’nin ajanslarda kullanım alanları 

tartışılmıştır. Kalkınma Ajanslarında hangi CBS sisteminin nasıl uygulanacağına dair sorulara cevap 

bulmak için 2. Coğrafi Bilgi Sistemleri Çalıştayı 2 Aralık tarihinde düzenlenmiştir.  

 

Denizli İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı (20-22 Ekim2011) 

20-22 Ekim 2011 tarihleri arasında işverenlerle iş arayanları 

bir araya getirerek, klasik iş ve işçi bulma hizmetlerinin 

ötesinde yerel ekonomi ve istihdam ortamını 

hareketlendirmek amacıyla düzenlenen 1.Denizli İnsan 

Kaynakları ve İstihdam Fuarı'na (DENİF 2011) Ajans 

tarafından katılım sağlanmıştır.  Ana teması "Denizli’de iş 

var, iş sizsiniz, siz neredesiniz?" olan fuarın açılış töreni 

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) işbirliğiyle PAÜ Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilmiştir. 2 gün 

süren fuarda 4 uzmanımız görev almıştır. Katılım sağlayan firmalar ile aktif olarak tanışma fırsatı 

yaratan bu fuarda Ajans standı da yer almış, uzmanlarımız bu kapsamda diğer stant sahibi firmalar ve 

kurumlar ile birebir iletişime geçme şansı bulmuştur. Gelen konuklara GEKA’nın yapısı, görevleri, 

sağladığı destekler ve destek süreçleri hakkında bilgi verildi, ziyaretçilerin soruları cevaplanmıştır.  

 

http://www.haberler.com/karahayit/
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TÜRKONFED Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu (18 Kasım 2011) 

18 Kasım 2011 tarihinde Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu’nun (TÜRKONFED), Kalkınma 

Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) 

işbirliğiyle Pamukkale Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen “Kalkınmada Bölgesel 

Dinamikler” sempozyumuna Ajans Genel Sekreteri Mehmet AYDINER ve uzmanlarımızca katılım 

sağlanmıştır. Sempozyumda Ajans uzmanlarınca tanıtım amacıyla stant kurularak, ziyaretçilere Ajans 

yapısı ve sağladığı destekler, destek süreçleri hakkında bilgi verilmiştir.  

Ege Bilgi ve Yenilik Merkezi (EBIC Ege) Bilgilendirme Toplantısı(23 Kasım 2011) 

23 Kasım’da Denizli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilen EBIC Bilgilendirme toplantısına Tanıtım ve Dış 

İlişkiler Biriminden 2 uzman tarafından katılım sağlanmıştır.  

Dış Ticaret Eğitimi(30 Kasım 2011) 

30 Kasım 2011 tarihinde Ege İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilen eğitime, Ajansı temsilen 4 uzman 

katılmıştır.  

Proje Yönetimi Tecrübe Paylaşımı Toplantısı(01-02 Aralık 201) 

Proje Yönetim Birimi uzmanları tarafından, T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansının organize ettiği 

Tecrübe Paylaşım Toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantıda, daha önceden Doğrudan Finansman 

Desteği ile Teknik Destek Programı ilan etmiş olan ajansların tecrübeleri paylaşılmıştır.  

II. Küresel Girişimcilik Zirvesi(03-06 Aralık 2011) 

 03-06 Aralık 2011 tarihlerinde 

İstanbul Harbiye Kongre 

Merkezi’nde gerçekleştirilen “ II. 

Küresel Girişimcilik Zirvesi”ne 

Ajansı temsilen 4 uzman iştirak 

etmiştir. Türkiye’ den ve 

dünyadan yaklaşık 2.000 başarılı 

girişimciyi bir araya getiren 

zirvede Başbakan Yardımcısı Sn. 

Ali Babacan ve ABD Başkan 

Yardımcısı Joe Biden açılış 

konuşmalarını gerçekleştirmiştir. Konferansın yapıldığı alanda Ajans standı kurulurken, ziyaretçilere 

Ajans ve Güney Ege Bölgesi hakkında bilgi verildi. Zirvenin yan etkinlikleri kapsamında, Kalkınma 

Ajansları tarafından bulundukları bölgenin tanıtımlarını ve yatırım olanakları anlatan sunumlar 

gerçekleştirilmiştir. 
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Ekonomi Bakanlığı Küme Anketi Eğitimi Toplantısı (6 Aralık 2011 Salı) 

6 Aralık’ta Kalkınma Bakanlığı binasında gerçekleştirilen toplantıya Ekonomik Araştırmalar ve 

planlama Biriminden 1 uzman katılım sağlamıştır.  

Hayat Boyu Öğrenme (LLP) ve Gençlik Programları Bilgilendirme Toplantısı(7 Aralık 2011) 

7 Aralık 2011 Çarşamba günü Denizli Valiliği AB Ofisinde gerçekleştirilen ve Ulusal Ajans tarafından 

organize edilen bilgilendirme toplantısında Leonardo Da Vinci Programı hakkında ayrıntılı bilgi 

alınmıştır.  

OECD Bölgesel Göstergeler Çalışma Grubu (7 Aralık 2011) 

7 Aralık’ta Paris’te düzenlenen OECD komite toplantısına Kalkınma Bakanlığı tarafından 

görevlendirilen APB Birim Başkanı katılım sağlamıştır. Toplantıda görüşülen öncelikli konular arasında 

bölgesel politika geliştirme ve politikanın etkinliğinin değerlendirilmesi sürecinde nicel ve nitel 

bilginin rolü, aşağıdan yukarıya yaklaşımın gerekliliği ve daha iyi politika değerlendirme göstergeleri 

oluşturulmasının gerekliliği yer almıştır.  

Eko-verimlilik Uygulamalarının Yaygınlaştırılması Projesi Açılış Toplantısı(14 Aralık 2011) 

İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2010-2013 İzmir Bölge Planında yer alan öncelik ve hedeflere uygun 

biçimde tasarlanmış, Türkiye Teknoloji Vakfı (TTGV) yürütücülüğünde ve Ege Bölgesi Sanayi Odası 

(EBSO) ortaklığında başlatılmış olan Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması 

Projesi’nin açılış toplantısına katılım sağlanmıştır.  

2011 Kültür Turizm Zirvesi(23-24 Aralık 2011) 

Türkiye'nin en büyük turizm zirvesi olan 

''2011 Kültür Turizmi Zirvesi''  ''Açık Hava 

Müzesi Türkiye'' temasıyla 23-24 Aralık 

tarihlerinde Ankara Sheraton Otel'de 

gerçekleştirilmiştir. Bu zirveye Ajans adına 2 

uzman tarafından katılım sağlanmıştır. Zirve 

boyunca kültür turizminin tanıtılması, 

korunması ve iyi uygulama örnekleri 

tartışılmış ve geliştirilmesine yönelik fikir 

alışverişinde bulunulmuştur. Ajans tarafından 

açılan stantta, bölge ve Ajans faaliyetlerinin 

tanıtımı ve destekler hakkında bilgilendirme 

yapılmıştır.  
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Güçlü Markalar ve Güçlü İletişim Stratejileri Eğitimi(23 Aralık 2011) 

23 Aralık 2011 tarihinde Ege İhracatçı Birliklerinde gerçekleştirilen eğitime Ajansı temsilen 2 uzman 

katılmıştır. Eğitimde, firma odaklı perspektiften tüketici odaklı perspektife geçiş yolunda, marka 

olmanın aşamaları ele alınmıştır.  

WWF Türkiye’nin Canı Hibe Programı – “Ters Lale Ağlamasın Projesi” 

WWF Türkiye’nin Canı Hibe Programı kapsamında yazılmış olan “Ters Lale Ağlamasın” projesi için 

Ajans iştirakçi olarak destek sağlamıştır. Proje yazımından önce, Denizli ili Bozkurt ilçesi Hayrettin 

Köyüne Ajans uzmanlarınca ziyarette bulunularak sahada inceleme yapılmıştır. Köyde bu projeye 

dönük çalışma alanında ne gibi ön hazırlıklar yapıldığı incelemesi sonucunda, örnek tarla yapımının ve 

bu alana soğan ekiminin gerçekleştirildiği görülmüştür. Türkiye’ de sadece birkaç yerde görülen nadir 

bir bitki türü olan ve endemik niteliği olan ters lalenin yetiştirilmesi için, köy halkının ve muhtarının, 

ayrıca bağlı oldukları Hayrettin Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneğinin konuya ilgileri 

gözlemlenmiştir. Bunun sonucunda, Hayrettin Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği ile 

proje yazma sürecinde karşılıklı fikir alışverişinde bulunulmuştur. WWF Türkiye’nin Canı Hibe 

Programı kapsamında Hayrettin Köyü Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği tarafından yazılmış 

olan “Ters Lale Ağlamasın” projesi, Ajans uzmanları tarafından geliştirilmiş, proje yazma konusunda 

gerekli destekler sağlanmış ve projedeki eksikliklerin giderilmesi için önerilerde bulunulmuştur.  
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1.2. Tanıtım Faaliyetleri ve Dış İlişkiler 

Ajans Tanıtım Faaliyetleri 

Kurumsal İletişim Stratejisinin Oluşturulması 

GEKA Kurumsal İletişim Stratejisinin oluşturulması kapsamında Kurumsal İmaj ve Bilinirlik Anketi, 

Kalkınma Kurulu’ndaki tüm üyelere sunulmuş ve yüksek katılım gerçekleştirilerek geri dönüş 

sağlanmıştır.  Bu kapsamda elde edilen sonuçlar, Ajansın kurumsal iletişim stratejisinde girdi olarak 

kullanılacaktır.  

Doğrudan Faaliyet Desteği Tanıtım Faaliyetleri 

Doğrudan Faaliyet Desteği rehberinin, bilinirliğinin artırılması için çalışmalar yürütülmüştür. Bu 

amaçla, ilk olarak basın bülteni hazırlanarak tüm bölgenin bu destekten haberdar olması sağlanmıştır. 

Veri tabanımızda bulunan paydaş listesine mail ile bildirimler gerçekleştirilmiştir. Denizli il 

merkezindeki LED ekranlarda destek duyurusunun yer alması sağlanmış ve yerel gazetelerde haber 

olarak yayınlanmıştır. Aynı zamanda üniversitelerin mail sistemleri üzerinden tüm öğretim 

görevlilerine, DFD rehberi ulaştırılmıştır. 

Ajans Görsellerinin Tasarım ve Basımı 

Ajans tanıtımı, tanıtım materyallerinin hazırlanması ve basımı konusunda, Ajans kataloğu ve 

flyerlarının içeriği gözden geçirilerek yenilenmiş ve görseli yeniden tasarlanmıştır. Önümüzdeki 

dönemde basım faaliyetlerine hız verilerek, güncel katalog ve flyerlarımızın ilgili kurum ve kuruluşlara 

iletilmesi sağlanacaktır. Ayrıca tanıtım faaliyetlerinin ön planda olması amacıyla gereksinim duyulan 6 

adet roll-up banner bastırılmıştır. Örümcek stant masa ve arka planda yer almak üzere örümcek 

background bir stant yaptırılmıştır. 

Basın Bültenleri  

Ajansın tüm çalışmaları hakkında paydaşları bilgilendirmek ve bölgede farkındalık yaratmak amacıyla 

basın bültenleri hazırlanmıştır ve bu kapsamda hazırlanan basın bültenleri yerel basın kuruluşlarına 

düzenli olarak gönderilmiştir. Bu kapsamda, hem paydaşlarımızın çalışmalarımızdan haberdar olması 

sağlanmış hem de kurumsal bilinirlik artırılmıştır.  

Sosyal Ağ Sayfalarının Aktifleştirilmesi 

Ajans facebook ve twitter sayfaları aktif olarak kullanıma açılmış ve yoğun tanıtım etkinlikleri ile 

üyelerinin sayısı yükseltilmiştir. Ajans ve bölgeden güncel gelişmeler bu siteler yoluyla üyelerimize 

aktarılmıştır. Söz konusu sayfaların anlık bilgi paylaşımı özellikleri sayesinde bu alanlar anlık bilgilerin 

aktarıldığı bir platform haline getirilmiştir.  
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Paydaş Veritabanı 

Paydaş veri tabanı çalışması gerçekleştirilerek 2011 yılı sonunda 4.300 kişiyi bulan bir paydaş listesi 

haline getirilmiştir. Oluşturulan bu sistem, yeni verilerle günden güne güncellenmektedir. Veri 

tabanımız önümüzdeki dönemde haberleşme, eşleştirme ve analiz çalışmalarımızda kullanılmaya 

devam edilecektir.  

Bölge Tanıtım Faaliyetleri 

Denizli Tanıtım Stratejisi Oluşturma Çalışmaları 

Denizli ili tanıtım stratejisini oluşturmak amacıyla Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi, Vali Yardımcısı Halil 

İbrahim Ertekin ile bir araya gelmiştir. Halkla ilişkiler çalışmalarının istenen hedeflere ulaşabilmesi 

amacıyla hedef kitlenin belirlenmesi, bu kitleye verilecek mesajların hangi iletişim kanalları ile 

ulaştırılacağı konularında yöntem belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca, Denizli’nin tanıtımı açısından 

pozitif ve negatif yönleri ortaya konulmuş, geliştirmeye açık alanlarda görüş alışverişinde 

bulunulmuştur. Güney Ege Kalkınma Ajansı, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ), Denizli Ticaret Odası, 

Denizli Sanayi odası ile sivil toplum kuruluşları, Denizli işadamları ve kentin doğal liderlerinin 

işbirliğinde gerçekleştirilecek olan halkla ilişkiler ve tanıtım faaliyetleri için 2023 yılı Denizli vizyonu 

belirlenmesi ve buna dönük bir tanıtım stratejisinin oluşturulması için hazırlıklara başlanmıştır. 

Yatırım Destek Ofisi Tarafından Hazırlanan Tanıtım Materyalleri 

Bu kapsamda Yatırım Destek Ofisleri tarafından Söke Körüklü Çizme, Yatağan Bıçakları ve Milas Halısı 

ile ilgili tanıtım kitapçıkları hazırlanmıştır. 
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1.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 

Araştırma Çalışmaları 

2011 yılı; Bölge Planı çalışmalarının ardından bölgenin daha iyi tanınması, öne çıkan sektörlerin 

mevcut durumunun ve geleceğinin araştırılması, bu sektörlere ilişkin stratejilerin belirlenmesine 

yardımcı olunması adına sektörel ve tematik araştırmalar gerçekleştirilmiş, çalışmalar Ajans internet 

sitesinde yayımlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen araştırma çalışmaları aşağıdaki gibidir: 

• Yenilenebilir Enerji Çalışma Raporu 

• Güney Ege Bölgesi’nde Meyve Üretimi Raporu 

• Güney Ege Bölgesi’nde Sağlanan Sosyal Hizmetler Araştırma Raporu 

• Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Çalışma Raporu 

• Güney Ege Bölgesi’nde Kümelenme Yaklaşımı Çalışması 

• Güney Ege Bölgesi Termal Turizm Araştırması 

• Arge, İnovasyon ve Türkiye 

• Mermer ve Traverten Sektörüne Küresel ve Bölgesel Yaklaşım 

• TR32 Bölgesi’nde bağcılık ve şarap imalatı 

• Organik Tarım 

• TR32 Bölgesi yatçılık faaliyetleri 

• Marka kavramı üzerine bilgilendirme çalışması 

• Zeytinyağı işletmelerinin atıkları ve değerlendirme yolları 

• TR32 Bölgesi jeotermal kaynakları ve jeotermal enerji santralleri araştırması 

• Buldan bezi ve geleneksel el dokumacılığı 

Yenilenebilir Enerji Çalışma Raporu 

Zengin ve çeşitli kaynaklar bölgede yenilenebilir enerjiyi oldukça cazip bir 

sektör haline getirmektedir. Bu doğrultuda hazırlanan çalışmada 

yenilenebilir enerjinin dünya, Türkiye ve Güney Ege Bölgesi’ndeki mevcut 

durumu, potansiyeli, yatırım imkânları, teşvikler ve uygulamalar üzerinde 

durulmuştur. Hazırlanan bu raporun gelecek dönemde yenilenebilir 

enerjinin kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara 

ışık tutacağı düşünülmektedir. 
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Güney Ege Bölgesi’nde Meyve Üretimi Raporu 

Dünya’da meyve yetiştirme potansiyeli oldukça yüksek olan 

Türkiye’de Güney Ege Bölgesi ülke meyve üretiminde büyük paya 

sahiptir. Bu çalışma ile bölge meyve üretiminin mevcut durumu, 

ilçelerin meyve alt sektörlerindeki görece üstünlükleri ortaya 

konulmuştur. Çalışma kapsamında bölgenin ülke üretiminin % 5’i ve 

daha fazlasını karşıladığı meyveler üzerinde durulmuştur. Bu 

kapsamda üretim değerleri ve çiftçinin eline geçen fiyatlar 

incelenmiştir.  

 

Sosyal Hizmetler Araştırma Raporu 

Yoğun göç alan bölgelerden biri olan Güney Ege Bölgesi’nde genç 

nüfusun yüksek oluşu, yaşam süresinin uzunluğu, yüksek boşanma 

oranları gibi faktörler bölgede sosyal hizmetlere yönelik ihtiyacı 

artırmaktadır. Bu noktada Aydın, Denizli ve Muğla illerindeki mevcut 

sosyal hizmetlerin incelenmesi, eksikliklerin belirlenmesi ve sosyal 

hizmetlerin geliştirilmesi açısından gerekliliklerin tespit edilmesi amacıyla 

hazırlanan bu raporda bölgedeki kadın, aile ve toplum merkezleri, engelli 

hizmetleri, yaşlı hizmetleri, korunmaya muhtaç çocuk hizmetleri ve 

yoksul hizmetleri üzerinde durulmakta; ihtiyaçlar tespit edilmektedir.  

 

Sürdürülebilir Kalkınma ve Çevre Çalışma Raporu 

Çalışmada sürdürülebilir kalkınma kavramı üzerinde durulmakta, 

küresel çevre sorunları ve kalkınma-çevre etkileşim sürecinden 

bahsedilmekte, Türkiye’deki çevre politikaları ve sürdürülebilir kalkınma 

bağlantısı değerlendirilmekte son olarak da bölgesel kalkınma ve çevre 

konusu üzerinde durulmaktadır. Çalışma sürdürülebilir kalkınmanın 

ekonomik kalkınma, sosyal kalkınma ve çevresel kalkınma olmak üzere 

üç temel ayağından biri olan “çevre” üzerinde odaklanmakta, mevcut 

durumu ve geçmişten günümüze değin kaydedilen gelişmeleri ortaya 

koymakta, yeni yaklaşımları değerlendirmektedir.  
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 Güney Ege Bölgesi’nde Kümelenme Yaklaşımı 

TR32 Düzey 2 Bölgesi’nde kümelenme potansiyeli olan sektörlerin 

belirlenmesi ve bu sektörlerde yer alabilecek yardımcı ve destek 

sektörlerin nasıl bir araya getirilebileceği konusunda çalışmaların 

gerçekleştirilebilmesi amacıyla bir ön araştırma niteliği taşıyan “Güney 

Ege Bölgesi’nde Kümelenme Yaklaşımı” isimli çalışma hazırlanmıştır. 

Bölgeye ilişkin gerçekleştirilen bu çalışmada kümelenmeye yönelik 

analiz yöntemlerinden Üç Yıldız Analizi ve Herfindahl-Hirschman 

Endeksi kullanılmıştır.  

Güney Ege Bölgesi Termal Turizm Araştırması 

Güney Ege Bölge’sinde turizmin de dâhil olduğu hizmetler sektörünün 

2008 yılı GSKD içindeki payı %63 ile sanayi ve tarım sektörünü açık ara 

geride bırakmaktadır. Türkiye Turizm Stratejisi 2023’te de vurgulanmakta 

olan sürdürülebilir turizm yaklaşımı ve yöreye özgü farklı turizm türlerinin 

entegrasyonunun sağlanması noktasında bölgeye özgü bir turizm türü 

olan termal turizmin önemi bir kez daha ortaya çıkmaktadır. 

Hazırlanan bu çalışmada termal turizmin tanımı ve terminolojisi hakkında 

bilgi verilmiş; dünyada ve Türkiye’de termal turizmin durumu, potansiyeli, destinasyonlar, 

uygulamalar, yasal durum ve mevzuat üzerinde durulmuş; bölgede termal turizmin potansiyeli ve 

mevcut durumu, ulusal stratejilerdeki yeri ile yatırım olanakları, teşvik ve desteklerden 

bahsedilmiştir.  

Arge, İnovasyon ve Türkiye 

Ar-Ge yatırımları uzun yıllardır büyük miktarda olan ülkeler günümüzde 

bilim ve teknoloji alanında büyük adımlar atmışlar; sanayi ve üretimleri ile 

küresel piyasada rekabet edebilirliklerini sağlamlaştırmışlardır. Bu 

doğrultuda hazırlanan raporda Ar-Ge ve inovasyonun ne oldukları 

irdelenmekte, dünyanın ve özellikle OECD ülkelerinin Ar-Ge ve innovasyon 

alanında son 10 yıldır gösterdiği gelişmeler incelenerek konu daha sonra 

Türkiye bazında ele alınmaktadır. 

 

 



 
 

 
 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU          31 
 

 

Mermer ve Traverten Sektörüne Küresel ve Bölgesel Yaklaşım 

Türkiye doğal taş sektöründe özellikle mermer ve traverten ihracatında 

dünya liderlerinden biri haline gelmiştir. Güney Ege Bölgesi sektörde 

ülke çapında öne çıkan bölgelerden biridir. Özellikle Denizli travertenleri 

ve Muğla beyaz mermeri dünyaca ünlü ürünlerdir. Raporda, mermer ve 

travertenin dünyada, Türkiye’de ve bölgedeki mevcut durumu 

incelendikten sonra Güney Ege Bölgesi’nin mermer ve traverten ile ilgili 

sorunları incelenmiştir.  

 

TR32 Bölgesi’nde Bağcılık ve Şarap İmalatı 

Bu çalışma kapsamında bağcılık ve şarap üretiminin tarihçesi,  Dünyada ve 

Türkiye’de bağcılık ve şarap imalatının genel durumu, TR32 Düzey2 Bölgesi 

özelinde bağ alanlarının genel dağılımı ile Bekilli, Çal, Güney ve Bodrum 

ilçelerinde faaliyet gösteren butik şarap üreticileri ile bu bölgede üretim 

tesisi ya da bağları bulunan büyük çapta işletmelerden derlenen veriler 

ışığında sektörün sorunları ve çözüm önerileri değerlendirilmiştir   

Organik Tarım 

Türkiye’deki organik tarım üretiminde önemli paya sahip olan Ege 

Bölgesi’nde, Güney Ege Bölgesi illerinin 2004-2008 yılları arasında bölge 

üretimine katkısı yıllık ortalama % 31,1 iken, Türkiye üretimine katkısı % 8,6 

düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu bağlamda, bu çalışmada bölgenin en önemli 

sektörlerinden tarımın bir parçası olan organik tarım incelenmiş, Dünyada, 

Türkiye’de ve bölgedeki uygulamaları bakımından ele alınmıştır.  

 

TR32 Bölgesi Yatçılık Faaliyetleri 

Çalışmada bölgede yer alan marinalar teknik özellikleri bakımından 

incelenmiş, Aydın ve Muğla illerindeki mevcut durum ortaya konmuştur. 

Bölgede yar alan marinalar çok boyutlu ölçekleme analiz yöntemi ile 

değerlendirilerek bölge limanları önce kendi arasında daha sonra ise diğer 

dünya limanları karşılaştırılmış ve birbirleriyle olan benzerlik ilişkileri ortaya 

konmuştur. Bununla birlikte, bölgedeki yat işletmeciliği tekne en, boy ve 
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tonaj kriterlerine göre incelenmiş, bölgedeki yat inşa faaliyetleri ve yan sanayisi ele alınmış ve son 

olarak Ülkemizde ve TR32 Bölgesi’nde yat inşa ve san sanayisinin mevcut durumu ortaya  konmaya 

çalışılarak sektöre ilişkin genel tedbir ve çözüm önerilerine yer verilmiştir. 

Marka Kavramı Üzerine Bilgilendirme Çalışması 

Rekabetin içinde başarıyla hayatta kalmayı ve pazar payını arttırmayı 

hedefleyen Türk firmalarının ulusal piyasayla yetinmek veya fason üretim 

yapmak yerine artık kendi markalarıyla üretim yapmaları gereklidir. Bu 

ihtiyaca yönelik hazırlanan bu çalışmada marka kavramının ne olduğu, 

“marka” kelimesinden ne anlaşılması gerektiği, marka olmanın getirileri ve 

marka olma yolunda atılması gereken çok temel adımlar anlatılmıştır. 

 

Zeytinyağı İşletmelerinin Atıkları ve Değerlendirme Yolları 

Zeytin işleme ve zeytinyağı sektörü Güney Ege Bölgesi (TR 32 Bölgesi)’nde 

büyük ekonomik öneme sahiptir. Ancak söz konusu işletmelerin atıkları,  

bertaraf edilme süreçleri, oluşturdukları çevre sorunları, 

değerlendirilememelerinin yanı sıra, önemli bir turizm potansiyeli olan 

bölgenin turistik faaliyetleri açısından da sıkıntı oluşturmaktadır. Bu 

çalışmada,  zeytinyağı üretimi esnasında oluşan atıklara ilişkin yapılan ulusal 

ve uluslararası çalışmalar sunulduktan sonra bölge için genel bir 

değerlendirme yapılarak,  zeytinyağı atıklarının bölgede nasıl 

değerlendirilebileceği konusunda öneriler getirilmiştir. 

TR32 Bölgesi Jeotermal Kaynakları ve Jeotermal Enerji Santralleri Araştırması 

Türkiye’nin en önemli jeotermal bölgesi olan Büyük Menderes Havzası’nda 

yer alan TR32 Düzey 2 Bölgesi illerinden Aydın ve Denizli ülkenin jeotermal 

enerji potansiyelinin büyük bir kısmına sahiptir. Bu çalışmada jeotermal 

enerjinin TR32 Düzey 2 Bölgesi’ndeki (Aydın-Denizli-Muğla) mevcut durumu 

bölgenin jeotermal kaynak sahaları ve jeotermal enerji santralleri konu 

başlıkları altında incelenmiştir 
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Buldan Bezi ve Geleneksel El Dokumacılığı 

Ülkemizde önemli bir tarihsel geçmişe sahip olan geleneksel tekstil imalatı, 

dışa dönük büyüme modelinin benimsendiği 1980’li yıllardan itibaren 

başlayarak özellikle 1990 sonrasında büyük sıçrama kaydetmiş, ulusal 

ihracatımızın lokomotif sektörü olagelmiştir. Aynı zamanda Güney Ege 

Bölgesi’nin de en önemli ihracat kalemi olan tekstilin geçmişten bugüne 

olan serüveninin çok iyi incelenmesi ve geçmişle gelecek arasında bir bağ 

kurulması adına geleneksel el dokuması ve Buldan bezine yönelik detaylı bir 

araştırma çalışması gerçekleştirilmiştir. 

İstatistiklerle Aydın-Denizli-Muğla 

İstatistiklerle Aydın, Denizli, Muğla kitapçığında “Genel Bilgiler, Nüfus ve 

Göç, Demografi, Eğitim, Kültür, Turizm, Sağlık, Adalet, Çevre, Seçimler, 

Tarım, Hayvancılık, Enerji, İşgücü, İş İstatistikleri, Ulaşım, Dış Ticaret, 

Ulusal Hesaplar, Fiyat Endeksleri, Vergi İstatistikleri, Rekabetçilik 

Endeksleri, Yatırımlar” başlıklarından oluşan 22 alt grupta bölgenin 

istatistiki verileri derlenerek ortaya konmuştur. Basımı yapılan kitapçığın 

paydaşlara dağıtımı gerçekleştirilmiştir.  

 

Bölgesel Veritabanı Çalışmaları 

Kamu kurum ve kuruluşlarından elde edilen istatistiki verilerin 2000-2010 zaman serisi çerçevesinde 

derlenmesi çalışmalarına başlanmıştır. 2012 yılı içerisinde kullanıcılara açılması planlanmaktadır. 

 

İlçeler ve Seçilmiş Göstergeler 

Kasım ayında, bölgede yer alan ilçelerin nüfus, istihdam bilgileri ile meyve, 

sebze üretimi ve hayvancılık verilerinin yer aldığı ilçe profil kartları 

hazırlanmıştır.  Kitapçık şeklinde basılması planlanan ilçe kartları çalışması, 

bölge ilçelerinin belirgin özelliklerini göz önüne çıkararak bilinirlik 

sağlanması amacıyla gerçekleştirilmiştir.  
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İlçe Ziyaretleri ve İlçe GZFT Çalışmaları 

Bölgeyi yakından tanımak, yerel aktörlerle bir araya gelmek, ilçelerin ihtiyaç, sorun ve beklentilerini 

birinci ağızdan öğrenebilmek ve önümüzdeki plan dönemine ilişkin veri elde ederek bu verileri analiz 

etmek amacıyla Nisan 2011 tarihinden itibaren ilçe ziyaretleri gerçekleştirilmeye başlanmıştır.  

Gerçekleştirilen bu ziyaretlerde kaymakam ve belediye başkanları başta olmak üzere ilçenin önde 

gelen kurum ve kuruluşlarıyla görüşmeler gerçekleştirilmiş, ilçenin sosyo-ekonomik yapısına ilişkin 

değerlendirmeler alınmıştır. Ziyaretlerin ardından elde edilen görüş, öneri ve veriler doğrultusunda 

ilçe raporları hazırlanmıştır. 

 

Temmuz ayı itibariyle toplam 14 ilçe ziyaret edilmiş, ilçe raporları yazılmıştır. Kasım ayı itibariyle, 

ilçelerde GZFT Analiz Çalışmalarına ve ilçe gelişme stratejileri hazırlama çalışmaları başlamıştır. 23 

Kasım’da Akköy ilçesinde yapılan çalışma, Akköy Kaymakamı Sabri Uzun başkanlığında köy muhtarları, 

Belde ve Belediye Başkanları, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Tarım Müdürlüğü ve özel sektör 

temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiş ve toplantıda Akköy ilçesinin güçlü, zayıf yönleri, 

karşılaşılan tehdit ve fırsatlar üzerine bir analiz yapılmıştır.  
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Sektörel İhtisas Komisyonları 

2009/15433 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ve 27.07.2011 tarihli Kalkınma Kurulu Kararı’na istinaden, 

Güney Ege Bölgesi’nde bulunan kamu kurum ve kuruluşlarının, özel sektörün, sivil toplum 

kuruluşlarının ve üniversitelerin temsilcilerinden oluşan Sektörel İhtisas Komisyonları kurulmuştur. 

İhtisas Komisyonları Ajans tarafından aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

- Çevre ve Altyapı 

- Sanayi ve Ticaret 

- Tarım ve Hayvancılık 

- Kültür ve Turizm 

- Eğitim, Sağlık ve Sosyal Hizmetler 

- Enerji ve Madencilik 

2011 Ekim ayı itibariyle Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi tarafından Sektörel İhtisas 

Komisyonları oluşturulmuş ve komisyon toplantılarına başlanarak toplam 5 toplantı 

gerçekleştirilmiştir. 

Gerçekleştirilen Sektörel İhtisas Komisyonu Toplantıları 

Aydın 1. Kültür ve Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 

3 Kasım’da Aydın 1. Kültür ve Turizm İhtisas Komisyonu toplantısı Aydın Ticaret Borsası Toplantı 

salonunda gerçekleştirilmiştir ve toplantıya Aydın turizminin ilgili isimleri tarafından katılım 

sağlanmıştır.  
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Uzman Dilşad Erkek tarafından gerçekleştirilen sunumda, Ajansın yapısı, komisyonların amacı, yapısı 

ve görevleri, Aydın ilindeki kültür ve turizm mevcut durumu hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

Sunumun ardından katılımcılara turizm ve kültür alanında ilin mevcut durumu ve yaşanan sıkıntılar 

hakkında serbest konuşma süresi (5 dk.) tanınmış ve onlardan sorunları dile getirmeleri istenmiştir. 

Ardından kart tekniği yöntemiyle sorun tespiti yapılmış ve alt çalışma grupları oluşturulmuştur. Buna 

göre oluşan alt çalışma grupları şu şekilde oluşmuştur: 

§ Tanıtım Sorunu 

§ Markalaşma Sorunu 

§ Ulaşım ve Altyapı Eksiklikleri 

§ Nitelikli İstihdam ve Eğitim Sorunları 

§ Finansman Eksiklikleri 

 

Aydın 2. Kültür ve Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 

28 Kasım’da Aydın 2. Kültür ve Turizm İhtisas Komisyonu toplantısı Aydın Ticaret Borsası Toplantı 

Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Gündemle ilgili bilgi verilmesinin ardından ilk toplantıda tartışılan 

konular ve ortaya çıkan sonuçlarla ilgili bir sunum gerçekleştirilmiştir. Sunumun ardından ilk 

toplantıya katılamamış olanlara söz hakkı verilerek Aydın’daki Kültür ve Turizmin sorunları üzerine 

fikirlerinin dinlenmesinin ardından, grup çalışmasına geçilmek üzere, yeni katılımcıların gruplarının 

belirlenmesi üzerine çalışılmış ve sorun grupları oluşturularak grup çalışmaları başlanmıştır. Grup 
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çalışmaları tamamlandıktan sonra yapılan sunumlar ve fikir alışverişinde bulunulmasının ardından 

toplantı sona ermiştir.  

 

Denizli 1. Kültür ve Turizm İhtisas Komisyonu Toplantısı 

25 Kasım’da Denizli 1. Kültür ve Turizm İhtisas Komisyonu toplantısı Denizli Eğitim Gönüllüleri 

Derneği Toplantı Salonu’nda gerçekleştirilmiştir. Ajans ve komisyonların yapısı hakkında bilgi verilmiş; 

ildeki kültür ve turizm durumu hakkında güncel ve sayısal veriler katılımcılara sunulmuştur. Sunumun 

ardından katılımcılara turizm ve kültür alanında ilin mevcut durumu ve yaşanan sıkıntılar hakkında 

serbest konuşma süresi (5 dk.) tanınmış ve onlardan sorunları dile getirmeleri istenmiştir. Ardından 

kart tekniği yöntemiyle sorun tespiti yapılmış ve alt çalışma grupları oluşturulmuştur. Buna göre 

oluşan alt çalışma grupları şu şekilde sıralanabilir: 

§ Tanıtım ve Pazarlama 

§ Strateji Eksikliği 

§ Nitelikli Eleman Eksikliği 

§ Altyapı Eksiklikleri 

Toplantı sonunda Denizli Kültür ve Turizm İhtisas Komisyonu’nun alt komisyonlar ile birlikte 

yürütülmesi kararı alınmıştır ve bir sonraki toplantının Termal ve Sağlık Turizmi özelinde yapılması 

kararlaştırılmıştır. 
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Denizli 1. Tarım ve Hayvancılık İhtisas Komisyonu Toplantısı  

30 Kasım tarihinde Denizli 1. Tarım ve Hayvancılık İhtisas Komisyonu toplantısı Güney Ege Kalkınma 

Ajansı Binası Toplantı salonunda gerçekleştirilmiştir. Ajans uzmanı tarafından bir sunum yapılmış; 

Ajans ve komisyonların yapısı hakkında bilgi verilmiştir. Sonrasında Ajans uzmanı moderatörlüğünde 

öncelikle bitkisel üretim sürecindeki sonrasında da pazarlama sürecindeki mevcut durum ve bu 

süreçlerde yaşanan sıkıntılara ilişkin katılımcıların görüşleri alınmıştır. Bir sonraki toplantıda bitkisel 

üretim sürecinde ve pazarlama konusunda yaşanan sıkıntılara ve sorunlara yönelik çözüm önerilerinin 

ele alınması kararlaştırılarak toplantıya son verilmiştir. 

 

Denizli 1. Çevre ve Altyapı İhtisas Komisyonu Toplantısı 

29 Kasım’da Denizli 1. 

Çevre ve Altyapı İhtisas 

Komisyonu toplantısı 

Güney Ege Kalkınma Ajansı 

Binası Toplantı salonunda 

gerçekleştirilmiştir. 

İlin çevre ve altyapı 

durumu hakkında güncel 

ve sayısal veriler içeren bir 

sunum yapılmıştır. Sunumun ardından katılımcılara çevre ve altyapı alanında ilin mevcut durumu ve 
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yaşanan sıkıntılar hakkında serbest konuşma süresi (5 dk.) tanınmış ve onlardan sorunları dile 

getirmeleri istenmiştir. Karşılıklı fikir alışverişinin ardından sorunlar gruplandırılmış ve zaman/değer 

matrisi oluşturulmuştur. Toplantı sonunda ikinci toplantıda görüşülecek konular tespit edilmiştir. 

Komisyon üyelerinden Denizli’nin çevre ve altyapı konusundaki sorunları dinlenip, görüşlerinin 

alınmasının ardından kart tekniği yöntemiyle sorun tespiti yapılmış ve alt çalışma grupları 

oluşturulmuştur. Buna göre oluşan alt çalışma grupları şu şekilde sıralanabilir: 

§ Hava Kirliliği  

§ Uygulama ve Denetimde Yaşanan Sorunlar 

§ Ulaşım Altyapısında Yaşanan Sorunlar 

§ Atıksu ve Atık Yönetimi 

§ Afet Yönetimi 

Kart tekniği sonrası tespit edilen 5 temel başlık için zaman/değer matrisi çalışması gerçekleştirilmiştir. 

Bu çalışma sonunda hava kirliliği sorunu ve afet yönetimi acil öncelikli ve çok önemli problemler 

olarak ifade edilirken, ulaşım altyapısında yaşanan sorunlar çok önemli ve öncelikli, uygulama ve 

denetimde yaşanan sorunlar ile atık su ve atık yönetimi önemli ve öncelikli sorunlar olarak 

belirlenmiştir. 2. toplantının “Afet Yönetimi” üzerine gerçekleştirilmesi kararı alınmış, bu toplantıya 

konuyla ilgili olduğunu düşünülen bütün kurum ve kuruluşlardan temsilcilerin davet edilmesi uygun 

görülmüştür.  

Sektör Çalışma Grupları 

Ajans uzman personelinin bölgenin ekonomik kalkınmasına katkı sağlaması ve sektörler hakkında 

uzmanlık derecesinde bilgi sahibi olmalarının sağlanmasına yönelik, Genel Sekreterlik tarafından 

sektörel çalışma grupları oluşturulmuş ve 2011 Yılı Kasım ayından itibaren çalışmalara başlanmıştır. 

Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi personelinin liderlikleriyle yürütülecek sektör çalışmaları 

aşağıdaki şekilde gruplanmış ve Ajans personeli tarafından oluşturulan gruplarla sektör raporu 

çalışmalarına başlanmıştır.  

ü Sanayi ve Ticaret 

ü Enerji ve Madencilik 

ü Tarım ve Hayvancılık 

ü Kültür ve Turizm  
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1.4. Proje ve Faaliyet Destekleme 

Mali Destek Programlarına İlişkin Faaliyetler 

2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 

3 Aralık 2010 tarihinde ilan edilen ve toplam bütçesi 16 milyon TL olan İktisadi Kalkınma Mali Destek 

Programı aşağıdaki başlıklardan oluşmaktadır. 

Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik Projeler  7 milyon TL 

Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Projeler 3,3 milyon TL 

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri    5,7 milyon TL 

Programın amacı: Kâr Amacı Güden ve Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik olarak; 

Bölgenin Ar-Ge, yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini artıran, üretim, hizmet ve kurumsal altyapısını  

güçlendiren ve çevreye duyarlı projelerle, bölgenin sürdürülebilir iktisadi kalkınmasına katkı 

sağlamaktır. 

Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri Programına yönelik amaç ise; bölgenin endüstriyel, çevresel, sosyal ve 

kültürel altyapısının geliştirilmesi yoluyla yaşam kalitesinin yükseltilmesine ve iktisadi kalkınmaya 

katkı sağlamaktır. 

Söz konusu Mali Destek Programı ile ilgili 2011 yılında 

gerçekleştirilen faaliyetler aşağıdaki başlıklarda toplanabilir. 

1. Tanıtım Faaliyetleri 

2. Bilgilendirme Sunumları 

3. Proje Hazırlama Eğitimleri 

4. Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

5. Teknik Yardım Masaları 

6. Proje Başvurularının Alınması 

7. Ön İnceleme Süreci 

8. Bağımsız Değerlendirici Süreci 

9. Değerlendirme Komitesi Süreci 

10. Bütçe Revizyonu Süreci 

11. Yönetim Kurulu Onayı ve Sonuçların ilanı 

12. Bildirim Mektuplarının Gönderilmesi 
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1. Tanıtım Faaliyetleri 

2010 yılında yapılan tanıtım faaliyetlerinin devamında, 2011 yılında aşağıdaki faaliyetler yapılmıştır: 

Programa ait 10.000 adet başvuru rehberi; bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama eğitimlerinde 

katılımcılar ile Ajansa gelen misafirlere elden dağıtılırken; kamu kurum ve kuruluşlarına, yerel 

yönetimlere, organize sanayi bölgelerine ve üniversitelere posta yoluyla gönderilmiştir. Ayrıca, 

üyelerine dağıtılmak üzere bölgedeki tüm ticaret ve sanayi odalarına, ticaret borsalarına, bazı birlik ve 

meslek kuruluşlarına da başvuru rehberleri gönderilmiştir. Bölgedeki Dünya Gazetesi abonelerine de 

13 Ocak 2011 günü gazete ekinde Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik rehberler dağıttırılmıştır. 

10-16 Ocak 2011 tarihlerinde bir hafta süreyle toplam 12 radyo kanalında radyo reklamı 

yayınlanmıştır. Yine aynı tarihlerde bir hafta süreyle toplam 8 televizyon kanalında tanıtım filmi 

yayınlanmıştır. 

20 Ocak 2011 tarihinden itibaren valilikler, belediyeler, ticaret odaları ve sanayi odalarının resmi 

internet sayfalarına ve çeşitli yerel internet sitelerine “Teknik Yardım Masaları” ile ilgili ilanlar 

verilmiştir. 

Ajans Genel Sekreterinin konuk 

olduğu TV programlarında Ajans ve 

mali destek programı tanıtılmıştır. 

Katılım sağlanan programlar 

aşağıdaki gibidir:  

• 10 Ocak 2011 tarihinde Deha TV 

de saat 17.30’da 50 dakika olarak 

canlı yayınlanan “Akşam Vakti ” 

programı,  

• 11 Ocak 2011 tarihinde ART’de 

yayınlanan Ana Haber Bülteni 

(Toplam 10 dakika), 

12 Ocak 2011 tarihinde DRT’de 

yayınlanan toplam süresi 30 dakika olan “Haberin Merkezi” programı. 

2. Bilgilendirme Sunumları 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının tanıtımı kapsamında, 8 Aralık 2010 tarihinden 25 Ocak 

2011 tarihine kadar 24 merkezde toplam 31 bilgilendirme toplantısı yapılmıştır. Program Yönetim 

Birimi koordinasyonunda gerçekleştirilen bu toplantıların her birine 3 uzman katılmıştır. Bölge 
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genelinde yapılan bilgilendirme toplantılarına 2.066 kişi katılmıştır. Ocak 2011 tarihinden itibaren 

gerçekleştirilen bilgilendirme toplantılarına 8 merkezde toplamda 555 kişi katılmıştır.  

Bu toplantılarda katılımcılara başvuru rehberleri ve tanıtım malzemeleri dağıtılmıştır. Sunum 

ekiplerinde yer alan Ajans uzmanları tarafından Toplantıya gidilen ilçelerde kaymakamlara ve 

belediye başkanlarına nezaket ziyaretlerinde bulunulmuştur.  

3. Proje Hazırlama Eğitimleri 
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İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında, potansiyel başvuru sahiplerinin proje yazma 

kapasitesinin ve kültürünün geliştirilmesini, bölgenin yerel, ulusal ve uluslararası diğer destek 

mekanizmalarından daha fazla faydalanmasını sağlamak amacıyla proje hazırlama eğitimleri 

verilmiştir.  

 

Bir kısmı Ajans uzmanları tarafından, bir kısmı ise hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilen ikişer günlük 

yoğunlaştırılmış eğitimlerde proje döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı hakkında bilgiler 

verilerek, başvuru formu ve bütçenin doldurulması uygulamalı olarak anlatılmıştır. 29 Kasım 2010–14 

Ocak 2011 tarihleri arasında yapılan 28 eğitime toplam 956 potansiyel başvuru sahibi katılmıştır. Ocak 

ayında gerçekleştirilen eğitimlere ise toplamda 576 kişi katılım sağlamıştır.  

4. Sıkça Sorulan Sorular (SSS) 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’nın son başvuru tarihinden 20 gün öncesine kadar Ajansımız 

web sayfasından sorulan soruların yanı sıra, bilgilendirme toplantılarında ve proje hazırlama 

eğitimlerinde sorulan sorular ile Yatırım Destek Ofisleri ve Ajans merkezindeki uzmanlara yöneltilen 

sorular kayıt altına alınmış ve yanıtlanmıştır. 361 soruya verilen cevaplar Ajansımız web sayfasının 

ilgili SSS bölümünde yayınlanmıştır. 
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5. Teknik Yardım Masası Süreci  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İktisadi Kalkınma Mali Destek Programına sunulmak üzere proje hazırlamakta olan kurum, kuruluş ve 

işletme temsilcilerine destek sağlamak amacıyla; Denizli, Aydın ve Muğla illerinde 19-28 Ocak 2011 

tarihleri arasında Teknik Yardım Masaları kurulmuştur.  

• 19.01.2011 tarihinde ve 25.01.2011–28.01.2011 tarihleri arasında Denizli’de;  

• 20.01.2011 tarihinde ve 24.01.2011–28.01.2011 tarihleri arasında Aydın’da;  

• 21.01.2011 tarihinde ve 25.01.2011–28.01.2011 tarihleri arasında ise Muğla’da teknik yardım 

masası hizmeti sunulmuştur.  

Teknik Yardım Masalarında hizmet 09.00-18.00 saatleri arasında ücretsiz olarak verilmiştir. Teknik 

Yardım Masalarından destek almak isteyen proje başvuru sahiplerinin telefonla randevu verilmiş, her 

bir başvuru sahibine azami 30 dakika ayrılmıştır. Bu masalardan yararlanan potansiyel başvuru sahibi 

sayısı Denizli için 70, Aydın için 73, Muğla için ise 61 kişidir. 

6. Proje Başvurularının Alınması 

Son başvuru tarihi 02.03.2011 tarihine kadar uzatılan 2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı 

kapsamında Ajansımıza toplamda 720 adet proje sunulmuştur. Bu projelerin bölge illerine göre 

dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 
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7. Ön İnceleme Süreci 

Zamanında teslim edilen proje 

teklifleri son başvuru tarihinden 

sonra uzmanlar tarafından ön 

incelemeye alınmıştır. Başvuru 

rehberlerinde yer alan kontrol 

listelerine göre idari kontrol ve 

uygunluk kontrolü 

gerçekleştirilmiştir. Ön inceleme 

sonucunda başvuru formu ve 

ekleri haricindeki destekleyici 

belgeleri eksik olan başvuru 

sahiplerine 5 iş gününü 

 PROJE BAŞVURU ADETLERİ 

 İK01                                                
Kâr Amacı Güden 

İK02                                               
Kâr Amacı Gütmeyen 

İK03                              
Küçük Ölçekli Altyapı 

TOPLAM 

Aydın 162 79 44 285 

Denizli 170 38 54 262 
Muğla 76 60 37 173 

TOPLAM 408 177 135 720 
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geçmemek kaydıyla ek süre verilmiştir. Ön inceleme süreci sonucunda değerlendirmeye alınan proje 

sayılarının bölge illerine göre dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

 

8. Bağımsız Değerlendirici Süreci 

Kalkınma Ajansları Proje ve 

Faaliyet Destekleme 

Yönetmeliği ve Destek 

Yönetim Kılavuzu’nda 

bağımsız değerlendiriciler 

için belirlenen kriterler 

doğrultusunda mali destek 

programları kapsamında 

değerlendirme yapmak 

üzere görev alacak olan 

bağımsız değerlendiricilere ilişkin 

havuz oluşturulması gerekmiştir. Bu doğrultuda Ajans web sitesinde 15 Ekim 2010 tarihinde ilan 

verilmiş, 14 Ocak 2011 tarihinde sonlanan süreçte toplam 366 aday başvuru yapmıştır.  

Yönetmelik çerçevesinde Ajansın farklı birimlerinde görevli ve aralarında hiyerarşik yönetim bağı 

bulunmayan üç uzmanın yer aldığı bir seçim komisyonu Genel Sekreterlik tarafından oluşturulmuş, 

söz konusu komisyon yapılan başvuruların değerlendirmiş, Ajansa 93 bağımsız değerlendirici, 

projeleri değerlendirmek için davet edilmiştir. Bu bağımsız değerlendiriciler; iktisat, işletme, ziraat 

mühendisi, inşaat mühendisi, tekstil mühendisi, makine mühendisi, endüstri mühendisi, çevre 

mühendisi gibi farklı uzmanlık alanları dâhilinde seçilmiş olup, İktisadi Kalkınma Mali Destek 

Programına ait ön incelemeyi geçen projeleri değerlendirmişlerdir.  

 

İLLER ÖN İNCELEME SONRASI DEĞERLENDİRMEYE ALINAN PROJE SAYISI 

 İK01                                                
Kâr Amacı Güden 

İK02                                               
Kâr Amacı Gütmeyen 

İK03                              
Küçük Ölçekli Altyapı 

TOPLAM 

Aydın 151 75 44 270 

Denizli 157 37 53 247 

Muğla 68 55 36 159 

TOPLAM 376 167 133 676 
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9. Değerlendirme Komitesi Süreci 

Bağımsız değerlendirme sürecinin sona ermesinin ardından, bağımsız değerlendiriciler tarafından 

gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli kontrol ve incelemeleri yapmak ve bunları 

raporlamak amacıyla, Kamu kurum ve kuruluşları personeli ve bölge üniversiteleri öğretim 

üyelerinden oluşturulan toplam 7 kişilik Değerlendirme komitesi çalışmalarını; Haziran Ayı sonunda 

tamamlamıştır. Program Yönetim Birimi bu sürecin sekreteryasını gerçekleştirmiştir. 

Bağımsız Değerlendirici sürecinin ardından başarılı ve başarısız projelerin tamamı değerlendirme 

komitesinin incelemesine sunulmuştur. Değerlendirme Komitesi çalışmaları sonunda toplam 302 adet 

proje başarılı, 374 adet proje ise başarısız bulunmuştur. Alt programlara göre başarılı ve başarısız 

bulunan proje adetleri aşağıdaki tabloda sunulmuştur. 

 

DEĞERLENDİRME KOMİTESİ SÜRECİ SONRASI PROJELER 

  İK 01 İK 02 İK 03 TOPLAM 
Başarılı Proje Sayısı 140 80 82 302 

Başarısız Proje Sayısı  236 87 51 374 

TOPLAM 376 167 133 676 
 

10. Bütçe Revizyonu Süreci 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yönelik Projeler 

ve Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri başarılı projelerinin bütçe revizyonları gerçekleştirilmiş. Hem 

uzman görüşü hem de bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesi görüşlerinden 

yararlanılan bu revizyonlarda uygun olmayan maliyetler, gereksiz görülen harcamalar çıkarılmış, 

piyasa fiyatlarının üzerinde bütçelenmiş kalemlerde kesintiye gidilmiştir.   

 

11. Yönetim Kurulu Onayı ve Sonuçlarının İlan Edilmesi 

Değerlendirme Komitesinin nihai olarak belirlemiş olduğu başarılı proje listeleri, Yönetim Kurulunun 

onayına sunulmuştur. Onaylanan program sonuçları 05.07.2011 tarihinde Ajans internet sitesinde ilan 

edilmiştir. İlan edilen asil listede 108, yedek listede ise 136 adet proje bulunmaktadır. Bu projelerin 

programlara göre dağılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:  

 



 
 

 
 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU          48 
 

 

 Program Bileşeni ASİL YEDEK 

İK01 Kâr Amacı Güden Kuruluşlar 51 60 

İK02 Kâr Amacı Gütmeyen Kuruluşlar 24 39 

İK03 Küçük Ölçekli Altyapı Projeleri 33 37 

Toplam 108 136 

 

12. Bildirim Mektuplarının Gönderilmesi 

Asil listede yer alamayan ve dolayısıyla destek almaya hak kazanamayan Başvuru Sahiplerine bildirim 

mektupları gönderilmiştir. Söz konusu mektuplarda, projelerin puanları ve elenme sebepleri izah 

edilmiştir.  

Değerlendirmeler konusunda daha detaylı bilgi isteyen tüm Başvuru Sahiplerine, taleplerine istinaden 

detaylı bildirim mektupları gönderilmiştir. 

Doğrudan Faaliyet Desteğine İlişkin Faaliyetler 

650.000 TL toplam bütçeli 2011 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 12.10.2011 tarihinde ilan edilmiştir. 

Son başvuru tarihi ise planlanan diğer programlarla ilgili faaliyetlerin çakışmaması için 10.01.2012 

olarak belirlenmiştir.  

Doğrudan faaliyet desteğinde şu önceliklere yer verilmiştir.  

• Bölgedeki kültürel değerlerin, sektörlerin ve üretilen ürünlerin envanter çalışmaları 

• Yatırım kararlarına yön verecek verilerin oluşturulması ve analizleri 

• Çevrenin korunmasına, doğal kaynakların etkin kullanımına ve enerji verimliliğinin 

artırılmasına yönelik araştırmalar 

 



 
 

 
 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU          49 
 

 

Destek kapsamında faaliyet başına en az 20.000 TL, en fazla 75.000 TL destek sağlanması 

hedeflenmiştir. 

Programın tanıtımı için 1.000 adet rehber bastırılmıştır. Basılan rehberlerden 870 tanesi posta yolu ile 

uygun başvuru sahipleri olan bölgedeki valiliklere,  kaymakamlıklara, kamu kurumlarının il ve bölge 

müdürlerine/başkanlıklarına, yerel yönetimlerine (İl Özel İdareleri, Belediyeler) kamu kurumu 

niteliğindeki meslek kuruluşlarına, üniversitelere, birliklere, araştırma enstitülerine, vakıflara ve 

derneklere gönderilmiştir. Ayrıca Ajansa gelen ziyaretçilere de elden teslim edilmiştir. Destek 

kapsamına giren ve yukarıda sayılan ilgili kurum ve kuruluşlara faks yolu ile de ayrıyeten bilgilendirme 

yapılmıştır.  

Her birimden 3’şer kişi olmak üzere Genel Sekreter başkanlığında değerlendirme komisyonu 

oluşturulmuştur. Komisyon, başvurusu yapılan faaliyet tekliflerinin ön inceleme ve 

değerlendirmelerini mevzuat gereğince ve rehberlerde ilan edilen kriterlere göre yapmıştır. Yılsonu 

itibariyle toplam 28 adet başvuru yapılmış, Kasım ayı sonu itibariyle gelen başvuruların 

değerlendirilmesi sonunda Muğla Üniversitesine ait “Muğla’nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal 

Mineralli Sularının Envanteri” adlı proje başarılı olmuştur. 

Güdümlü Proje Desteğine İlişkin Faaliyetler 

 “Muğla’da Uluslararası Fuar Alanı” yapılması için Güdümlü Proje Geliştirme Faaliyeti yürütülmüştür. 

Proje fikrinin gerçekleşmesi durumunda projeden olumlu veya olumsuz etkilenebilecek kişi, kurum ve 

kuruluşlarının listesi oluşturulmuştur. Listede yer alan kişi, kurum ve kuruluşların proje fikri 

hakkındaki görüşleri alınmıştır. Başlangıç toplantısı ve mutabakat toplantısı düzenlenmiştir. 

 
Bu toplantılar sonunda, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası projenin muhtemel uygulayıcısı olarak 

belirlenmiştir. Proje fikrine ilişkin amaç, dayanak, kapsam, süre, tahmini maliyet ve muhtemel proje 
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uygulayıcısı ve ortakları gibi detayları içeren bir ön çalışma raporu hazırlanmıştır. Hazırlanan 

mutabakat toplantısı metni ve ön çalışma raporu Yönetim Kurulu’nun onayına sunulmuştur. 

Yönetim Kurulu’nun onayını müteakip, mevzuatın ilgili hükümlerine göre Ajansa teslim edilmesi 

gereken belgeler, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’na Ağustos ayında bildirilmiştir.  

Söz konusu güdümlü proje geliştirme ile ilgili faaliyetler halen devam etmektedir. 
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1.5. Yatırım Destek Faaliyetleri 

Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Hizmet Verilen Potansiyel Yatırımcılar/Proje Sahipleri 

2011 yılı ikinci yarısında Aydın YDO’dan 168 kişi, Denizli YDO’dan 210 kişi, Muğla YDO’dan 174 kişi,  

telefonla ve/veya YDO’yu ziyaret ederek Ajans destekleri hakkında bilgi almıştır. Yatırım Destek 

Ofisleri genel olarak incelendiğinde, toplam 552 kişi telefonla ve/veya YDO’lara gelerek Ajans 

destekleri hakkında bilgi almıştır. 

Aydın Yatırım Destek Ofisinde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

• 11-15 Temmuz 2011 tarihlerinde, arazilerdeki parsel satış, tahsis ve devirleri ve izin ve ruhsat 

işlemlerinin izlenmesine yönelik, OSB Denetim Komisyonu görevi kapsamında, Aydın ilindeki 

Organize Sanayi Bölgelerinde denetim çalışması yapılmıştır. 

• İldeki meslek kuruluşlarının faal üye sayılarına yönelik envanter çalışması yapılmıştır 

• Yatırım Destek Ofislerinin sağladığı hizmetler kapsamında olan yatırımcıların izin ve ruhsat 

işlemlerinin tek elden takibine yönelik gerekli olabilecek bilgi ve belgelere yönelik bilgi notu 

ve süreç takip şeması hazırlanmıştır. 

• Hollanda Enerji Ticaret Misyonu Eşleştirme Projesi kapsamında, Aydın ilinde Enerji 

sektöründe faaliyet gösteren firmalar, kapsadıkları alt sektörler ve iletişim bilgileri 

araştırılmıştır. 

• Hollanda Ticaret Heyeti (Metal Sektörü) kapsamında, gerçekleştirilecek eşleştirme 

faaliyetlere yönelik, bünyesinde Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçılar Birliği bulunan Ege 

İhracatçı Birliğine, ildeki ticaret – sanayi odalarına ve işadamları derneklerine, üyelerine 

duyuru yapabilmeleri için e-posta ile bilgi verilmiştir. 

• İlde enerji sektöründe faaliyet gösteren firmalara, Hollanda Ticaret Heyeti (Enerji) ziyareti ile 

ilgili telefonda bilgilendirme yapılmıştır. 

• WWF-Doğal Hayatı Koruma Vakfı’nın hibe programı kapsamında ildeki proje başvurusu 

yapabilecek nitelikte olan kurumlara bilgilendirme yapılmıştır. 

• ASTİM OSB’de arsası bulunan ve iş ortaklığı planlayan yatırımcının talebi kapsamında Yatırım 

Destek ve Tanıtım Ajansı ile iletişime geçilmiştir. 

• Su ürünleri yetiştiriciliği, kırsal turizm, sudan elektrik üretimi alanlarında yeni yatırım 

planlayan bir yatırımcının talebi kapsamında ilgili sektörlerde sağlanan teşvikler, hibe ve kredi 

destekleri hakkında araştırma yapılmıştır. 

• OSB’ye taşınıp yeni tesis kurmak isteyen bir yatırımcıya, OSB’lerdeki bedelsiz arsa tahsisi, 

mevcut altyapı durumu, uygun parseller ve sektörel teşvikler hakkında araştırma yapılmıştır. 
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• Bölgemizden kestane alımı planlayan yabancı bir yatırımcı ile iletişime geçilmiş, ildeki kestane 

üretimi konusunda bilgilendirme yapılmış ve eşleştirmeye yönelik görüşme organizasyonları 

gerçekleştirilmiştir. 

• Kestane Yatırım Raporu çalışması yapılmıştır. 

• Gürcistan Poti Serbest Bölge yetkilisi ile Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalara ve 

yatırım olanaklarına yönelik bilgi almak için iletişime geçilmiştir. 

Denizli Yatırım Destek Ofisi’nde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

• Türkiye’deki destek/teşvik ve kredilere yönelik bilgileri içeren, bugüne kadar iki baskısı 

yapılan, bölgede yaklaşık 4000 adet dağıtımı gerçekleştirilen “Türkiye’deki Destek 

Mekanizmaları” başlıklı kitabın hazırlanması, revize edilmesi, basımı ve dağıtımına ilişkin 

faaliyetler yürütülmüştür.  

• Boğaziçi Atlantik Kültürel Dostluk ve İşbirliği Derneği (BAKİAD) tarafından Amerika Birleşik 

Devletleri ve Kanada ile Türkiye arasındaki kültürel işbirliği ve dialog çalışmalarının 

geliştirilmesi, tolerans ve hoşgörüye dayanan zengin kültürümüzün daha etkin tanıtılması 

amacıyla Güney Ege Bölgesine yönelik bölgeyi tanıtan tanıtım filmleri araştırılıp, ilgili 

kurumlardan temin edilerek gönderilmiştir.  

• Denizli Yatırım Destek Ofisine TODAİ'den gelen ve Denizli’yi de kapsayan bir çalışma yürüten 

teknik heyet karşılanmış, bilgi paylaşımda bulunulmuş ve hazırlayacakları raporda kullanılmak 

üzere çeşitli dokümanlar sunulmuştur. 

• Çevre ve Orman Bakanlığı ile ilgili kurumların katılımıyla ulusal havza yönetimi stratejisini 

belirlemek üzere gerçekleştirilen “Ulusal Havza Yönetim Stratejisi Çalıştayı” taslak raporuna 

ilişkin Ajansımızın görüş ve önerileri hazırlanarak Kalkınma Bakanlığına gönderilmiştir. 

• Türkiye’nin ilk 500 firması arasında yer alan bir firma tarafından gerçekleştirmeyi planladıkları 

yatırım kapsamında Denizli YDO’ya danışılması üzerine başvurabilecekleri uygun destek 

programı bulunmuş, başvuru koşulları ve sürecin işleyişi hakkında ayrıntılı bilgilendirme 

yapılmıştır.  

• Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV)’in ADIRA Alsace Kalkınma Ajansı ile olan işbirliği 

protokolü kapsamında kentimize/bölgemize yatırım yapılması, ortaklıklar geliştirilmesi 

konusunda izlenecek yol ile ilgili bilgi almak üzere irtibata geçilmiş ve EGEV tarafından 

konunun bölgedeki ilgili tüm kalkınma ajansları için gündeme alındığı bilgisi verilmiştir. 

• Denizli YDO’yu Amerika Birleşik Devletleri'nden arayan bir turizm firması temsilcisi bölgeye 

düzenleyeceği tur kapsamında Güney Ege’de gezilebilecek güzergahlar ile özellikleri 
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konusunda ayrıntılı olarak bilgilendirilmiş, gerçekleştirilen tur sonrası planlanan turlar 

kapsamında görüşmeler devam ettirilmiştir. 

• Denizli YDO'ya 01 Aralık 2011 tarihinde gelen Yeşilyuva Ayakkabıcılar Sanayi Kooperatifi 

İşletme Müdürü Arif ALAGÖZ ile sektör sorunları ve planlanan çalışmalarına nasıl katkı 

sağlanabileceğine ilişkin görüşme yapılmıştır. Beldedeki ayakkabıcılık faaliyetlerine ilişkin 

mevcut durumun takip edilmiştirği, sektör temsilcileri ile ortak çalışma yapılmasının 

planlandığı ve irtibatın sürdürülmesinin önemi hakkında görüşülmüştür.         

Muğla Yatırım Destek Ofisi’nde Gerçekleştirilen Faaliyetler 

• Muğla’daki kurum, kuruluş ve meslek odalarının iletişim bilgileri internet ortamında 

bulunmuş ve ilgili kurum, kuruluş ve odaların aktif üye sayıları öğrenilerek bir veri tabanı 

hazırlanmıştır. 

• Muğla İli’nde enerji sektöründe faaliyet gösteren firmaların listesi çıkarılmış, ilgili kurumlarla 

telefon veya e-mail yoluyla iletişim kurularak uluslar arası eşleştirme programı ile ilgili bilgi 

verilmiştir. 

İrtibata Geçilen ve Ziyaret Edilen Kurumlar ile İlçeler 

• Oluşturdukları Avrupa Birliği Araştırma Merkezi kapsamında Ajansımız ile işbirliği yapmak 

isteyen Doç. Dr. Fatma Neval GENÇ ile ADÜ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde görüşme 

yapılmıştır.  

• Aydın Ticaret Borsası Genel Sekreter V. Çimen MUTLU ile, yeni kurulan ve Aydın ilinde marka-

inovasyon alanında çalışmalar yapacak olan Marka-Der derneği ve Ajansımızla işbirliği konusu 

görüşülmüştür. 

• Söke Kaymakamlığında, ilçenin ekonomik potansiyeli, Söke Havaalanı projesi ve 2011 yılı 

Doğrudan Faaliyet Desteği gibi konuların görüşüldüğü bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 

• Kestane alımı planlayan yabancı bir yatırımcının talebi kapsamında, ilgili firmalar ile ikili 

görüşme organizasyonunun gerçekleştirilmesine yönelik, Nazilli Ticaret Borsası yetkilileri ile 

iletişime geçilmiştir. 

• WWF Türkiyecin Canı Hibe programı kapsamına, söz konusu program ve Ajansımız ile ilgili 

bilgilendirme yapılmasına yönelik, Kuşadası EKODOSD derneği ile iletişime geçilmiştir. 

• Ege İhracatçı Birlikleri Aydın İrtibat bürosu ziyaret edilmiş ve ilin ihracat potansiyeli hakkında 

görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

• Gürcistan Poti Serbest Bölge yetkilisi ile, Serbest Bölgede faaliyet gösteren firmalara ve 

yatırım olanaklarına yönelik bilgi almak için iletişime geçilmiştir. 



 
 

 
 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2011 YILI FAALİYET RAPORU          54 
 

 

• Kestane Yatırım Raporu kapsamında veri temin etmek için, Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl 

Müdürlüğü - Bitkisel Üretim Şube Müdürlüğü, ilçe tarım müdürlükleri ve ADÜ Ziraat Fakültesi 

ziyaret edilmiştir. 

• Denizli YDO tarafından gerektiğinde veya incelemelerde, bilgi paylaşımda bulunmak ve veri 

talep etmek üzere ilde ve bölgedeki çeşitli kurum/kuruluş, yerel yönetim, sektör ve 

kooperatif temsilcileri, Pamukkale Üniversitesi, bölgedeki ticaret ve sanayi odaları, ticaret 

odaları, sanayi odaları, ticaret borsaları ile irtibata geçilmiş ve/veya ziyaretlerde 

bulunulmuştur. Bu kapsamda Acıpayam, Bekilli, Tavas, Sarayköy, Serinhisar ve 

Buharkent/Aydın ilçelerine gidilmiştir.  

• Mermer atıklarından dekoratif malzeme üreten firma, leblebi sektöründen bir işletme, 

jeotermal seracılığa yönelik bölgede yatırım yapmak isteyen bir holding ve bir firma, bölgede 

yatırım yapmak isteyen ve sektörler hakkında bilgi almak isteyen bir holding, güneş 

enerjisinden elektrik elde etmek isteyen iki enerji şirketi ile görüşmeler gerçekleştirilmiş ve 

hizmet sunulmuştur. 

• Yatırımcı talepleri kapsamında Acıpayam, Sarayköy ve Buharkent/Aydın Kaymakamlıkları, 

Buharkent İlçe Tarım Müdürlüğü, Acıpayam Mal Müdürlüğü, Acıpayam Tapu ve Kadastro 

Müdürlüğü ile Denizli İl Özel İdaresi ziyaret edilmiştir. 

• Leblebi ve diğer kuruyemiş çeşitlerini üreten bir firma ile irtibata geçilerek hazırlanmakta olan 

Denizli Leblebi Sektörü Yatırım Raporu kapsamında, imalathane ziyaret edilmiş, üretim 

safhaları hakkında bilgi alınmış, firma yetkilisi ve uzmanları ile sektöre yönelik görüşme 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan çalışmalarda Denizli Ticaret Borsası ile koordineli çalışılmaktadır.  

• Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürlüğü, esnaf ve sanatkarlar 

odaları, meslek odaları ile irtibata geçilerek meslek gruplarına, faaliyet kollarına ilişkin veriler 

hazırlanması planlanan çalışmalarda kullanılmak üzere alınmıştır.  

• Bölgenin biyogaz potansiyelinin tespitine yönelik nasıl bir çalışma yapılabileceği dair Program 

Yönetim Biriminden Uzman Mehmet Yasin KARTAL ile birlikte 24 Kasım 2011 tarihinde 

Pamukkale Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri ile görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

• Ortaca Narenciye Üreticileri Birliği ziyaret edilmiştir ve Narenciye sektörünün sorunlarının ve 

çözüm önerilerinin tartışıldığı toplantıya katılım sağlanmıştır. 

• Muğla Vali Yardımcısı Ali Kamil Başar ziyaret edilmiştir ve potansiyel güneş enerjisi 

yatırımcısıyla ilgili desteği alınmıştır. 

• Enerji yatırımcılarını yönlendirme kapsamında Muğla İl Çevre ve Orman Müdürlüğü’nden 

İzzet Bolatkıran ziyaret edilmiştir.  
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• Enerji yatırımcılarını yönlendirme kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.  

• Enerji yatırımcılarına destek kapsamında Muğla Tapu Kadastro İl Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. 

• Enerji yatırımcılarına destek kapsamında Tapu Kadastro Koordinasyon Müdürlüğü ziyaret 

edilmiştir. 

• Ortaca Narenciye Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Keza Kundakçı önderliğinde İzmir’e 

gidilmiş ve Kemalpaşa’daki DİMES tesislerinde DİMES A.Ş. yetkilileri ziyaret edilmiştir. 

• Güneş Enerjisi yatırımcılarına destek kapsamında Muğla Valiliği ziyaret edilmiştir. 

• Muğla ili tarım ve hayvancılık ile ilgili bilgi edinmek amacıyla Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

İl Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. 

• Muğla Valisi Sayın Fatih Şahin’in daveti üzerine 15.12.2011 ve 19.12.2011 tarihlerinde 

kendileri makamında ziyaret edilmiştir ve Muğla YDO olarak yaptığımız faaliyetler kendilerine 

iletildi. 19.12.2011 tarihli görüşmede Sayın Vali Muğla YDO personelini yerel basın 

mensuplarına tanıtılmıştır. 

• Yatırıma tahsis edilebilecek hazine arazileri hakkında görüş alışverişinde bulunmak için Muğla 

Defterdarı Mustafa Kılıçarslan ziyaret edilmiştir.  

Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Hazırlanan Bilgi Notları 

• Ajans mali desteklerine yönelik İngilizce bilgi notu hazırlanmıştır. 

• IPARD destekleri ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Hayvancılık sektöründe sağlanan desteklere yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Yatırım teşvikleri kapsamında son beş yılda bölgede kullandırılan teşvikler ile ilgili bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

• Jeotermal Seracılık sektörüne sağlanan destekler ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Enerji sektöründeki mali desteklere yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Or-Köy Desteklerine yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Gıda Ürünleri ve İçecek İmalatı sektörüne yönelik sağlanan destekler ile ilgili bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

• İSO’nun yapmış olduğu “500 Büyük Sanayi Kuruluşu” çalışması incelenmiş, bölge illerindeki 

firmaların profilleri ile ilgili bilgi notu düzenlenmiştir. 

• TR 32 Düzey II Bölge illerinde, OSB’lere yönelik belirlenen arsa teşvik oranlarıyla ilgili bilgi 

notu hazırlanmıştır. 

• Yatırım teşvikleri konulu örnek senaryo ve hesaplamaları içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Türkiye’deki Destek Mekanizmaları kitabının bölgede dağıtımına ilişkin bilgi notu 

hazırlanmıştır. 
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• Avrupa Birliği (AB) 7. Çerçeve Programında 4,5 Milyar Avro Bütçe ile Açılan 50 Yeni Çağrı 

konulu bilgi notu hazırlanmıştır. 

• İŞGEM'lerin yapısına, işleyişine, dünya ile Türkiye'deki durumlarına ve Denizli kentinin 

potansiyeline yönelik incelemeyi içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Katılım Sağlanan Fuar/Seminer, Toplantı ve Eğitimler 

• Aydın Turizm Platformu Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

• ADÜ bünyesinde Mühendislik Fakültesi kurulması ile ilgili toplantıya katılım sağlanmıştır. 

• 3.Didim Turizm Yatırım Zirvesi’ne katılım sağlanmıştır. 

• İl Koordinasyon Kurulu toplantılarına katılım sağlanmıştır. 

• Nazilli 1.Girişimcilik Sempozyumuna katılım sağlanmıştır. 

• II. Uluslararası girişimcilik zirvesine katılım sağlanmıştır. 

• Aydın Afet Çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

• Yenipazar Sakin Şehirler Etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

• Aydın Merkez, Nazilli ve Söke ilçelerinde öğretmenlere yönelik bilgilendirme toplantıları 

düzenlenmiştir. 

• 2011 Kültür Turizm zirvesine katılım sağlanmıştır. 

• EBİLTEM Patent Günleri etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

• Nazilli Ticaret Odası Ekonomi Seminerine katılım sağlanmıştır. 

• Didim Ticaret Odası’nda Ajans bilgilendirme sunumu yapılmıştır. 

• 80. İzmir Enternasyonal Fuarına katılım sağlanmıştır. 

• Kalkınma Bakanlığı Teşvik Mevzuatı ve Uygulamaları Eğitimine katılım sağlanmıştır. 

• Ege İhracatçılar Birliği Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine katılım sağlanmıştır. 

• 1. İnsan Kaynakları ve İstihdam Fuarı DENİF’e katılım sağlanmıştır. 
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1.6. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Ön İzleme Faaliyetleri 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) 

Değerlendirme Komitesi incelemeleri sonucunda başarılı bulunan 140 adet KOBİ projesinden 60 

adedine Genel Sekreterlik talimatı ile ön izleme ziyareti düzenlenmiştir. Yapılan ön izleme 

ziyaretlerinde projelerin ve başvuru sahiplerinin risk ve ihtiyaçları değerlendirilmiştir. Tüm bu 

ziyaretler sonucunda İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarının ziyaret sırasında edindiği 

izlenim ve kanaatleri neticesinde 60 adet risk değerlendirme raporu hazırlanmıştır. Tüm risk 

raporlarının sonuçlarının bir arada değerlendirildiği bir rapor Genel Sekreterliğe sunulmuştur. 

Bütçe Revizyon Raporları 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı (Kâr Amacı Güden Kuruluşlara Yönelik) 

Değerlendirme Komitesi incelemeleri sonucunda başarılı bulunan 140 adet proje bütçesi üzerinde 

incelemeler yapılmış ve düzeltme ihtiyacı duyulan 95 adet proje bütçesi üzerinde çeşitli revizyonlar 

yapılmıştır. Hem uzman görüşü hem de bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesi 

görüşlerinden yararlanılan bu revizyonlarda uygun olmayan maliyetler, gereksiz görülen 

harcamalar çıkarılmış, rayicinin üzerinde bütçelenmiş kalemlerde indirime gidilmiştir. Bu kapsamda 

revize edilen 95 adet proje bütçesi için bütçe revizyon raporu düzenlenmiş ve Genel Sekreterliğe 

sunulmuştur. 

Sözleşme Çalışmaları 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı’nın sözleşmeleri, yapılan davet sonrası 2011 yılı 

Ağustos ayında başvuru sahipleri tarafından imzalanmıştır. Sözleşmelerin Ajans tarafından 

imzalanması ise uygulamada ve raporlama tarihlerinde birlik ve kolaylık sağlamak amacıyla 

05.09.2011 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Programın kâr amacı güden kuruluşlara yönelik 

bileşeninden (İK01) 19 adet, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik bileşeninden (İK02) 16 adet, 

küçük ölçekli altyapı projeleri bileşeninden (İK03) 28 adet olmak üzere toplam 65 adet başvuru 

sahibi ile sözleşme imzalanmıştır. 

2011 yılı sonuna kadar İK02 bileşeninden bir, İK03 bileşeninden bir olmak üzere toplamda iki 

yararlanıcının sözleşmesi eş-finansman kaynağı sağlamada karşılaşılan sıkıntılar sebebiyle 

feshedilmiştir.     
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Başlangıç Toplantısı ve Eğitimler 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı yararlanıcılarına yönelik olarak İzleme ve 

Değerlendirme Birimi tarafından Denizli, Muğla ve Aydın illerinin her birinde başlangıç toplantısı ve 

uygulama eğitimleri düzenlenmiştir. Toplantılar 12 Eylül Pazartesi günü Denizli’de, 14 Eylül 

Çarşamba gününde Muğla’da, 16 Eylül Cuma günü de Aydın’da gerçekleştirilmiştir. Başlangıç 

toplantısı ve uygulama eğitimine Denizli’de 29 kişi, Muğla’da 41 kişi, Aydın’da 50 kişi katılmıştır.  

Toplantılarda yaklaşık toplam 150 adet rehber (proje uygulama rehberi, satın alma rehberi, 

görünürlük rehberi) dağıtılmıştır.   

Başlangıç toplantısı ve uygulama eğitimi 2 oturum olarak gerçekleştirilmiştir. Öğleden önce 

uygulama sürecinin genel olarak tanıtıldığı, proje uygulama aşamaları ve mevzuat hakkında genel 

bilginin verildiği başlangıç toplantısı yapılmış; öğleden sonra ise görünürlük, raporlama ve satın 

alma usullerine yönelik uygulama eğitimleri düzenlenmiştir. 

Düzenlenen bu genel eğitimlerin dışında uygulama konusunda sıkıntı çeken yararlanıcılardan bir 

tanesine Ajansta uygulama ve satın alma eğitimi verilmiştir. Yine benzer şekilde iki yararlanıcı için 

proje mekânında iki ayrı uygulama eğitimi verilmiştir. Bu eğitimler dışında, projelerden sorumlu 

uzman personelinin, gerek ziyaretler sırasında gerek telefon görüşmeleri ile yararlanıcılara her 

konuda aktif destek sağlaması ile projelerde karşılaşılması muhtemel sorunlar proaktif bir 

yaklaşımla minimize edilmiştir. 

Proje Uygulama Süreci 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında sözleşme imzalanan 65 adet projeye 

2011 yılının eylül ve ekim aylarında ilk izleme ziyaretleri düzenlenmiştir. Ziyaretler iki kişilik gruplar 

halinde gerçekleştirilmiş, ziyaret esnasında proje uygulamasına yönelik olarak yararlanıcılara 

yerinde eğitim imkânı sunulmuştur. Yararlanıcı ile karşılıklı olarak düzenli izleme ziyaretleri takvimi 

kararlaştırılmıştır. Ziyaretler sırasında yaralanıcı ile beraber ilk izleme ziyaret raporu oluşturulmuş 

ve imzalanmıştır. 

İlk izleme ziyaretlerinden sonra düzenli ve anlık izleme ziyaretlerine başlanmıştır. Bu kapsamda 

2011 yılı sonuna kadar toplam 27 adet düzenli/anlık izleme ziyareti düzenlenmiştir.  

Anlık ve düzenli izleme ziyaretlerinin yanı sıra projeler kapsamında gerçekleştirilen eğitim, toplantı 

ve seminer vb. faaliyetlere izleme uzmanlarınca katılım sağlanmaya çalışılmıştır. 

Projelerin mal ve hizmet alımları için gerçekleştirilen ihalelerin 17’sine izleme uzmanlarınca 

gözlemci olarak katılım sağlanmıştır. 
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Ödemeler 

2010 yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında 2011 yılı sonuna kadar toplam 

4.483.501 TL ödeme yapılmıştır.  

2010 Yılı İktisadi 
Kalkınma Mali 

Destek Programı 

Ön Ödeme Ara Ödeme Nihai Ödeme Toplam 

Tutar Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar Adet 

İK01 1.256.000 19 2.777 1 0 0 1.258.777 20 

İK02 1.103.524 15 0 0 0 0 1.103.524 15 

İK03 2.121.200 23 0 0 0 0 2.121.200 23 

TOPLAM 4.480.724 57 2.777 1 0 0 4.483.501 58 
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2. Performans Sonuçları Tablosu 

Ajansın performans ve etki değerlendirmesinin yapılacağı ana faaliyet Mali Destek Programlarıdır. 

Mali Destek Programının halen devam ediyor olması nedeniyle performans sonuçları tablosu  

program sonuçlandığında hazırlanacaktır. 

3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Mali Destek Programının halen devam ediyor olması nedeniyle performans sonuçları değerlendirmesi 

program sonuçlandığında yapılacaktır. 

4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 

Mali Destek Programının halen devam ediyor olması nedeniyle performans bilgi sistemi 

değerlendirmesi program sonuçlandığında yapılacaktır. 

IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

A. ÜSTÜNLÜKLER 

Güney Ege Kalkınma Ajansının genç, dinamik ve eğitim seviyesi yüksek personelinin varlığı önemli bir 

üstünlüğüdür. Personelin nitelikleri ve farklı disiplinlerden gelmekte oluşu Ajansın önemli bir 

zenginliğidir. Esnek ve dinamik bir kurumsal yapıya sahip olan Ajans bölgenin sosyo-ekonomik 

kaynaklarını yakından tanımakta, bu potansiyeli harekete geçirmek amacıyla çalışmalarını 

sürdürmektedir.   

Karar alma süreçlerinde esnek, dinamik ve katılımcı bir yapıya sahip olması, Bölgeye yatırım çekme 

hususunda ulusal ve uluslar arası kuruluşlarla işbirliğine ve koordinasyona açık olması, 

teknolojiyi kullanma kabiliyeti ve bilişim alanında güçlü bir altyapı, yenilikçi, değişimlere açık ve 

rekabetçi bir çalışma anlayışına sahip olması Ajansın diğer üstün yanlarıdır. 

B. ZAYIFLIKLAR 

Ajansın fiziksel koşullarının ihtiyacı karşılayacak nitelikte olmayışı, çalışanların niteliklerine karşın 

tecrübe eksiklikleri, yeni kurulmuş olmasından kaynaklı kurumsallaşma sürecinin devam etmesi, ilgili 

mevzuatın yeniliği ve uygulamada çıkan sorunlara tam anlamıyla cevap verebilecek nitelikte olmayışı, 

yapılanma sürecinde yaşanan birim içi ve birimler arası iletişim eksiklikleri, henüz faaliyetlere ilişkin 

yeterli otomasyonun sağlanamayışı ve bölgede Ajansın tanınırlığının/bilinirliğinin daha yüksek 

düzeyde olması gereği Ajansın geliştirmesi gereken alanları olarak belirlenmiştir. 
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C. DEĞERLENDİRME 

2011 yılında kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları sürdürülmüş, çeşitli eğitim, toplantı ve 

seminerlere katılım sağlanmıştır. 2010 yılı Bölge Planı çalışmalarının ardından bölgenin daha iyi 

tanınması, öne çıkan sektörlerin mevcut durumunun ve geleceğinin araştırılması, bu sektörlere ilişkin 

stratejilerin belirlenmesine yardımcı olunması adına sektörel ve tematik araştırmalar 

gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında ilçe ziyaretleri ile paydaşlarla bir araya gelinmiş, sorun, görüş ve 

beklentiler alınmış; ilçelere dair veriler elde edilmiştir. 

2010-2013 Bölge Planında işaret edilen ihtiyaç ve stratejileri kapsayan, bölgenin sosyo-ekonomik 

kalkınmasına katkı sağlayacak İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı teklif çağrısı çalışmaları 

sürdürülmüş, program tanıtım faaliyetleri, bilgilendirme toplantıları ve proje yazma eğitimleri 

gerçekleştirilmiştir. Mart 2011’de sona eren teklif çağrısı sürecinin ardından sırasıyla ön inceleme, 

bağımsız değerlendirme ve değerlendirme komitesi süreçleri tamamlanmış, alt programlar bazında 

başarılı ve başarısız projeler belirlenmiştir.  

İktisadi Kalkınma Mali destek Programı kapsamında yürütülen bu faaliyetler esnasında ve sonrasında 

İzleme ve Değerlendirme Birimi tarafından ön inceleme ziyaretleri yapılmıştır. Başarılı bulunan 

projelere Program Yönetim Birimi ve İzleme Değerlendirme Birimi tarafından bütçe revizyonları 

uygulanmıştır. 

Bütün bu çalışmalara Ajansın gelecek dönem hedeflerini destekler nitelikte devam edilecek olup 

gerek proje teklif çağrısı çalışmaları gerekse insan kaynaklarının geliştirilmesi, bölgenin kalkınmasına 

yönelik planlama faaliyetleri ve bölgedeki yatırım imkânlarının tanıtımı ile Ajans Güney Ege 

Bölgesi’nin kalkınmasındaki rolünü daha da kuvvetlendirecektir. 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER 

Kalkınma Ajanslarının görev ve sorumluluklarını yerine getirmesinde büyük önem taşıyan bütçe 

gelirlerinden biri olan Yerel Yönetimlerden aktarılan payların tahsilinde bazı zorluklar yaşanmaktadır. 

Bu yaşanan zorlukların ve sıkıntıların aşılması için ilgili kurumlarla işbirliği içerisinde gerekli tedbirlerin 

alınması sağlanmalıdır.  

Bölge Planının yaptırımı konusundaki yasal çerçevenin yetersizliği özellikle yerel aktörler tarafından 

sahiplenilmesi olmak üzere birçok konuda sorun teşkil etmektedir. Bu bağlamda yasal çerçevenin 

netleştirilmesi ve somutlaştırılması Plan’ın uygulamaya konulması noktasında önem arz etmektedir. 

Bununla birlikte planlama faaliyetlerinde oldukça gerekli olan il ve ilçe bazında verilere erişimde 

zorluklar yaşanabilmektedir. Bu bağlamda ihtiyaç duyulan güncel verilerin üretilmesi ve söz konusu 

verilere kolaylıkla ulaşılabilmesi için gerekli adımların atılması önemli konular arasındadır. 
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