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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      sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 

Hakkında Kanun”un kabulünü müteakip olarak 2 .  .2    gün ve 2 2   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 TR 2 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. 

Güney Ege Kalkınma Ajansı; bölgesel kalkınmayı desteklemek adına bir taraftan Bölgeye önemli proje 

kültürü kazandırma faaliyetlerini yürütüp sektörlere yönelik mali destekler sağlarken diğer taraftan 

Bölgeye yönelik sektörel ve yerel araştırma çalışmalarını ve Bölgeye yatırımcı çekmek için tanıtım ve 

yatırım destek faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 2 12 yılının ilk yarısında da pek çok proje 

uygulamaya geçirilmeye devam ederken bir yandan da Ajansımız Bölgeyi tanımak ve ihtiyaçları 

yerelden tespit etmek adına sektörel ve yerel analizler ve araştırma çalışmaları gerçekleştirmeye 

devam etmiştir. Bununla birlikte Bölgeyi tanıtmaya, yatırımcıların Bölgeye çekilmesine yönelik 

yürütülen faaliyetler de pek çok önemli yatırımın bölgeye kazandırılmasında önemli rol oynamıştır.  

2 12 yılının ilk yarısında atılan bu başarılı adımlarda emeği geçenleri kutluyor, çalışmalarında 

başarılar diliyorum. 

 

 

 

Abdülkadir DEMİR 
Denizli 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      sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 

Görevleri Hakkında Kanun’un  . 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 

 . Fiziksel Yapı 

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

hizmet vermektedir.  
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 . Teşkilat Yapısı 

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

kabulünü müteakip olarak 2 .  .2    gün ve 2 2   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 TR 2 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 2 .  .2    gün ve 2 2   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   , Denizli’den   , Muğla’dan  2 olmak üzere toplam 1   üyeden oluşan Kalkınma Kurulu 

%    oranında kamu kesimi, % 6  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. 

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 

2 12 yılının ilk altı ayında ajansımızda satın alma evraklarının daha hızlı ve etkin bir şekilde hazırlanıp 

takip edilebilmesi için Satın Alma Takip Sistemi web tabanlı olarak geliştirilmiştir. Sistemin test 

aşamaları devam etmekte olup 2 12 yılının ikinci yarısında kullanıma geçilecektir.  

 6 1 sayılı kanun gereğince Ajansa gelen misafirlerin internete bağlanma ihtiyaçları olduğunda internet 

girişlerinin kayıt altına alınması gerekmektedir. Bu kapsamda ajansımızda “Misafir Networkü” 

oluşturulmuş ve Ajans personeli tarafından kullanılan ağ ile misafirlerimizin kullandığı network 

birbirlerinden ayrılmıştır.  

Ajans kalite standartları ve güvenliği için sabit telefon hatları üzerinden yapılan tüm görüşmelerin kayıt 

altına alınması amacıyla telefon görüşmesi kayıt sistemi kurulmuştur. Ayrıca bilgisayarlarda kullanılan 

anti virüs programına ait lisansların süre uzatımları gerçekleştirilmiş ve tüm bilgisayarlarda lisansları 

aktivasyon işlemleri gerçekleştirilmiştir. Ajansımızda kullanılmak üzere renkli fotokopi makinesi satın 

alımı gerçekleştirilmiştir. 

Ajansımızda Elektronik Belge Sistemine geçilmesi amacıyla TSE 1  2  standardını destekleyen 

Elektronik Belge Yönetim Sistemleri araştırılmış ve gerekli satın alma gerçekleştirilmiştir. Bu sistem için 

gerekli olan sunucu, SQL sunucu, Server 2    işletim sistemlerinin satın alma gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 

yine Elektronik Belge Yönetim Sisteminde kullanılmak üzere TÜBİTAK’tan tüm personel için elektronik 

imza satın alması gerçekleştirilmiştir. Elektronik imzaların tamamlanmasıyla birlikte bu sistem için 

gerekli olan tüm kurulumlar kullanıcı bilgisayarlarının tamamına yapılmış ve sistemin sorunsuz çalışması 

için tüm personele bu konuda teknik destek sağlanmıştır. 

 . 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. 

   Haziran 2 12 tarihi itibariyle Ajans bünyesinde otuz altı uzman personel ve altı destek personeli 

olmak üzere genel sekreter dâhil kırk üç personel görev almaktadır. Uzman personelden bir kişi Denizli 
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Yatırım Destek Ofisinde, dört kişi Aydın Yatırım Destek Ofisinde, dört kişi de Muğla Yatırım Destek 

Ofisinde istihdam edilmektedir. 2 12 yılı Haziran sonu itibariyle Ajans personelinin unvanlara göre 

dağılımı aşağıdaki tabloda gösterilmektedir. 

Personel Sayısı Ünvan 

  Genel Sekreter 

  Destek Personel 

   Uzman 

   TOPLAM 

2 12 yılı Haziran sonu itibariyle çalışma birimleri bazında personel dağılımı; Ekonomik Araştırmalar ve 

Planlama Birimi   kişi, Program Yönetim Birimi 6 kişi, İzleme ve Değerlendirme Birimi   kişi, Tanıtım ve 

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

Yönetici Asistanlığı alt birimlerinden oluşan Kurumsal Hizmetler Birimi ise Birim Başkanı dâhil toplam 6 

personelden oluşmaktadır. 2 12 Haziran sonu itibariyle Ajansta 2  erkek, 2  kadın personel görev 

yapmaktadır.  

Ajansın insan kaynakları politikası ve Personel Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince öncelikle olarak 

2 12 yılı eğitim takvimi hazırlanmış ve bu takvim çerçevesinde Ajans personeline yönelik Muhasebe, 

Finansman ve Vergi Mevzuatı Eğitimi, Dış Ticaret Eğitimi ve Sayıştay Denetimi eğitimleri düzenlenmiştir. 

Ayrıca çalışma birimlerinin personel ihtiyacının analitik olarak belirlenebilmesi amacıyla Kurumsal 

Hizmetler Birimi koordinasyonunda iş yükü analizleri gerçekleştirilmiştir. 
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 . 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 

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 
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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 

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. 
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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 

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. 
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 . Yönetim ve İç Kontrol Sistemi 

Dış Denetim 

     sayılı Kanunun 2 . maddesinin 3. fıkrası ve Denetim Yönetmeliğinin 1 . maddesinin  . fıkrası 

gereğince yapılması gereken 2 11 yılı dış denetimi, Sermaye Piyasasında Bağımsız Denetimle Yetkili 

Kuruluşlardan biri olan Ser & Berker Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş tarafından 2 12 

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. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER 

A. AJANSIN AMAÇ VE HEDEFLERİ 

Ajansın amacı TR 2 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 

2 12 yılının ilk yarısına ait Ajans Bütçe Uygulama Sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar 

aşağıda sunulmaktadır. 

 . Bütçe Uygulama Sonuçları 

İl Özel İdarelerinden, il, ilçe ve belde belediyelerinden, sanayi ve ticaret odalarından aktarılan paylar, 

faiz gelirleri, diğer faaliyet gelirleri ve önceki yıllardan tahakkuk ettirilip tahsil edilecek katkı paylarıyla 

birlikte   . 6.2 12 tarihi itibariyle Ajans bütçe gelirleri toplamı  .948.942,35 TL olarak 

gerçekleşmiştir. Proje ve faaliyet destekleme giderleri, personel ücretleri, sosyal güvenlik prim 

giderleri ve vergiler, tüketime yönelik mal ve malzeme alımları, yolluklar, hizmet alımları, temsil ve 

tanıtma giderleri, menkul mal ve gayri maddi hak alımı giderleri ve bakım-onarım giderlerini kapsayan 

Ajansın bütçe giderleri toplamı   . 6.2 12 tarihi itibariyle  .6 6. 16,   TL olarak gerçekleşmiştir. 

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 

  .  .     Tarihi İtibariyle Bütçe Gelirleri 

Bütçe Gelirinin Türü Tutarı (TL) 

İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar  6 .   ,   

İl Belediyelerinden Aktarılan Paylar 1. 26.6  ,   

İlçe Belediyelerinden Aktarılan Paylar 2  .162, 2 

Belde Belediyelerinden Aktarılan Paylar   1.6 6,21 

Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar 162.2  ,   
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Faiz Gelirleri 1.2 2.6  ,   

Diğer Faaliyet Gelirleri  .21 ,   

Önceki Yıllardan Tahakkuk Ettirilip Tahsil Edilecek Paylar 1.6  . 26,2  

Bütçe Gelirleri Toplamı  .   .   ,   

 

T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı 

  .  .     Tarihi İtibariyle Bütçe Giderleri 

Bütçe Giderlerinin Türü Tutarı (TL) 

Personel Ücretleri 1.   .   ,22 

Sosyal Güvenlik Prim Giderleri, Vergiler 2  .   ,12 

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları 12 .66 ,   

Yolluklar   .6 2,   

Hizmet Alımları   1.2  ,   

Temsil ve Tanıtma Giderleri  . 12,6  

Menkul Mal ve Gayri Maddi Hak Alımı Giderleri   . 1 , 6 

Bakım ve Onarım Giderleri 12.  1,   

Bütçe Giderleri Toplamı  .   .   ,   

 . Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar 

  .06.2012 tarihi itibariyle Ajansın bütçe gelirleri toplamı  .   .  2,   TL, bütçe giderleri toplamı ise 

 .6 6. 1 ,   TL’dir 

 

  



 
 

 

 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI      YILI ARA FAALİYET RAPORU             

 

 

B. PERFORMANS BİLGİLERİ 

1. Proje ve Faaliyet Bilgileri 

 . . Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri 

Ajans Personelinin Katılım Sağladığı Eğitim, Toplantı, Konferans gibi Etkinlikler 

Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasite Geliştirilmesi için Teknik Destek Projesi (Faz II) 

Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler Modül I-II ve IF (20-24 Şubat 2012), (26-30 Mart 2012), (28 Mayıs-

1 Haziran 2012) 

AB Uyum Politikası Uzmanı Maria Joao Rauch ve Bölgesel Kalkınma Uzmanı Stefania Popa’nın 

katılımlarıyla gerçekleştirilen eğitim programı kapsamında Politika analizinin içeriği ve araçları 

bölgesel modelleme ve analiz çalışmaları, ekonomik modelleme teknikleri, Bölgesel planların rolü ve 

önemi, planlama stratejileri ve planın uygulanmasına ilişkin yöntemler, yönetişim ve iyi yönetişim 

ilkeleri üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir 

Muhasebe, Finansman ve Vergi Mevzuatı Eğitimi (4-5 Mart 2012) 

İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanlarına yönelik proje uygulama sırasında Vergi Mevzuatı 

kapsamında yararlanıcıların proje ödemeleri ile ilgili Muhasebe ve Finansman kayıtlarının tutulması 

ve ajansı ile ilgili muhasebe kayıtları hakkında konular ele alınmıştır. 

Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme Toplantısı (19 Mart 2012) 

Yeni Türk Ticaret Kanunu Bilgilendirme Toplantısı, Denizli İhracatçılar Birliği Merkez Binasında 1  

Mart tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantıda 1 Temmuz 2 12 tarihinde yürürlüğe girecek Yeni Türk 

Ticaret Kanunundaki farklı uygulamalar üzerine detaylı bir bilgilendirme yapılmıştır.  

Dış Ticaret Bilgilendirme Toplantısı (20 Mart 2012) 

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü koordinasyonunda 

Denizli İhracatçılar Birliği Konferans Salonunda düzenlenen Dış 

Ticaret Bilgilendirme seminerinde Ekonomi Bakanlığı’nın 

uzmanları tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir. Ekonomi 

Bakanlığı bürokratları tarafından dış ticaret mevzuatı ile ilgili 

bilgiler verilirken, Denizli'de başarılı ihracatçı/işadamlarının başarı öykülerinden bahsedilmiştir. 

Dış Ticaret Eğitimi (18-20 Nisan 2012) 

Ajans personelinden 21 kişinin katılım sağladığı eğitimde, dış ticarette finansman yöntemleri ile 

birlikte dış ticarette pazar araştırmaları konuları ele alınmıştır. 
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Sayıştay Eğitimi (21- 22 Haziran 2012) 

İzleme ve Değerlendirme Birimi, Birim Başkanları, Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman ile Yatırım Destek 

Ofisi Koordinatörlerinin katılım sağladığı eğitimde Sayıştay’ın Yeni Denetim Anlayışı Ve Kurumların 

Sorumlulukları ile Kalkınma Ajansları Mevzuatı ve Uygulamada Ortaya Çıkan Tereddütlerin Sayıştay 

Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi konuları ele alınmıştır. 

İzleme ve Değerlendirme 1-I Modülü (14- 18 Mayıs 2012, 11-15 Haziran, 9-13 Temmuz) 

Kalkınma Bakanlığının faydalanıcısı olduğu “Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin 

Geliştirilmesi Projesi” (ESC) kapsamında gerçekleştirilen “İzleme ve Değerlendirme” konulu 1-I 

Modülü eğitimlerine 1 - 1  Mayıs 2 12, 11-15 Haziran ile 9-1  Temmuz tarihlerinde katılım 

sağlanmıştır. Bu programda; izleme ve değerlendirme, performans kriterleri, risk analizi, etki 

değerlendirmesi, tematik değerlendirme ile çeşitli değerlendirme teknikleri ele alınmıştır.  

Proje Döngüsü Yönetimi ve Eğiticinin Eğitimi (15-18 Mayıs 2012) 

Proje Döngüsü Yönetimi ve Eğiticinin Eğitimi 1 -1  Mayıs 2 12 tarihleri arasında Denizli Merkez 

Ofiste gerçekleştirilmiştir. Hizmet alımı yolu ile gerçekleştirilen etkinliğe PYB uzmanlarının yanı sıra 

her birimden birer uzman katılım sağlamıştır ve   gün süren eğitim boyunca çeşitli uygulamalar 

yapılarak etkin proje yazma ve doğru iletişim teknikleri üzerinde durulmuştur.  

Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu 7.Toplantısı (17 Ocak 2012) ve 8. Toplantısı (2-3 Mart 2012) 

Sosyal Girişimcilik Çalışma Grubu, İSTKA, İZKA, SERKA, DAKA, DOĞAKA, GEKA, GMKA ve Karacadağ 

Kalkınma Ajanslarından sosyal girişimcilik alanında grup üyelerinin katılımı ile belirlenen paydaşlarının 

analizi, iletişim stratejisinin planlanması ve 2 12 yılı Çalışma Programı kapsamında yapılacak 

işbölümünü görüşmek üzere toplanmıştır.  

Sosyal Girişimcilik Projesi  ‘Türkiye’de Sosyal Girişimlerin Kamuyla İlişkileri Çalıştayı’ (18 Ocak 2012) 

TUSEV ve BRITISH COUNCIL tarafından Türkiye’de sosyal girişimciliğin geliştirilmesinde önemli role 

sahip kamu kuruluşlarını bir araya getiren ve Kalkınma Ajansları, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, Aile ve 

Sosyal Politikalar Bakanlığı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü, İŞKUR, Dernekler Dairesi Başkanlığı, 

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’ndan gelen uzmanların katılım sağlamıştır. 

Küme Yöneticileri için Kapasite Gelişimi Projesi Açılış Toplantısı (6 Şubat 2012) 

Avrupa Komisyonu Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı kapsamında desteklenen "Küme 

Yöneticileri İçin Kapasite Gelişimi Projesi”’nin Ege İhracatçı Birlikleri'nde gerçekleştirilen açılış 

toplantısında Türkiye'deki kümelenme ve proje genel çerçevesi, İzlanda ve Polonya'daki kümelenme 
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çalışmaları ve projelerden beklentiler, Türkiye'de kümelenme yönetişim modeli çalışmaları ile Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı kümelenme destek modeli hakkında sunumlar gerçekleştirildi. 

Yatırım Projeleri Fizibilitesi ve Finansmanı Semineri (6 Şubat 2012) 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Türkiye Bankalar Birliği'nin işbirliğiyle, Muğla Ticaret ve Sanayi 

Odası'nın ev sahipliğinde gerçekleşen "Yatırım Projeleri Fizibilitesi ve Finansmanı" konulu 

bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. Bilgilendirme Toplantısında Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası (TSKB) uzmanları tarafından sunumlar gerçekleştirilmiştir.  

Denizli Tanıtım Stratejisi Çalıştayı (14 Şubat 2012) 

Denizli Valisi Abdulkadir Demir başkanlığında Denizli Polis Evi’nde düzenlenen,   ’ye yakın kurumun 

temsilcileri ve medya mensuplarının yanı sıra TRT Belgesel Genel Koordinatörü ve Ankara’daki Denizli 

Kültür Dayanışma Derneği Başkanının katıldığı Denizli Tanıtım Stratejisi belirleme toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

ICT-PSP Bilgilendirme Toplantısı (15-16 Mart 2012) 

Avrupa Birliği Rekabet Edilebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programının içerisinde yer alan ICT PSP 2 12 Yılı 

Teklif Çağrısının tanıtıldığı toplantı Ankara'da gerçekleştirilmiştir. İki günlük toplantı boyunca, çağrı 

kapsamında desteklenecek   farklı ana tema altında 1  farklı öncelik detaylı olarak tanıtılmıştır. 

Aile Şirketlerinde Profesyonellerle Yönetişim Toplantısı (14 Mart 2012) 

Denizli Ticaret Odası bünyesinde gerçekleştirilen toplantıda Denizli genelinde faaliyet gösteren aile 

şirketlerindeki mevcut durum analiz edilmiştir. Aile şirketleri konusunda uzman Dr. Mazhar 

İzmiroğlu'nun detaylı sunumunu takip eden soru cevap bölümünde benzer sorunları yaşayan Denizli 

firmaları için çözümler önerilmiştir.  

BGUS'un Mekânsal Organizasyon Stratejileri Toplantısı (12-14 Mart 2012) 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’nin hazırlık 

çalışmaları kapsamında Mekânsal Organizasyon 

Stratejileri konulu toplantı 26 ajanstan Ekonomik 

Araştırmalar ve Planlama Birimi uzmanlarından 2’şer 

temsilcinin ve Kalkınma Bakanlığının Bölgesel 

Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü ilgili 

personellerinin katılımıyla 12 – 14 Mart 2012 

tarihleri arasında Ankara Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliği ile gerçekleştirilmiştir. Toplantı yeni dönem 

1 . Kalkınma Planı öncesinde onun mekânsal boyutunu içerme niteliğinde olan Bölgesel Gelişme 
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Ulusal Strateji Belgesinin bir bölümü olan Mekânsal Organizasyon Stratejilerini belirlemek üzere 

gerçekleştirilmiştir.  

Batı Akdeniz Havza Koruma Eylem Planı Toplantısı (15 Mart 2012) 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı bünyesinde ve TÜBİTAK-MAM koordinasyonunda yürütülen, havzalarda 

öne çıkan sorunlar ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesi açısından büyük önem taşıyan, 2 11-2040 

süreci için kısa-orta-uzun vadede yapılması gerekenlere ilişkin çalışmaların da yer alacağı “Batı 

Akdeniz Havza Koruma Eylem Planı” hazırlanması projesinin açılış toplantısı, koordinatör il olarak 

belirlenen Muğla’da gerçekleştirilmiştir. 

“Denizli Traverteni Tescillendi” Toplantısı (19 Mart 2012) 

Denizli Ticaret Odası öncülüğünde Denizli’deki traverten ve mermer “Denizli Traverteni” adıyla 

coğrafi işaret olarak tescillenmiştir. Bunun duyurulmasına yönelik düzenlenen toplantıya Güney Ege 

Kalkınma Ajansı olarak katılım sağlanmıştır. 

Tecrübe Paylaşım Toplantısı- Konya (21-23 Mart 2012) 

İzleme ve Değerlendirme Birimlerinin yaşadığı genel sorunların tartışılması ve uygulamada karşılaşılan 

zorluklara çözüm önerileri getirilmesi amacıyla düzenlenen bu toplantıya İzleme Değerlendirme 

Birimi uzmanları katılmıştır.  

TÜBİTAK EUREKA Ar-Ge Projeleri Tanıtım Sunumu (30 Mart 2012) 

Denizli OSB’de gerçekleştirilen toplantıda KOBİ’lere özel destek sağlayan bir program çeşidi olan 

Eurostars’ın tanımı, turizm inovasyonu için sağladığı fırsatlar, Türkiye’nin son yıllarda artan proje 

başarısı, gösteren veriler ve örnek projeler eşliğinde anlatılmıştır.  

Place Excellence Toplantısı (5 Nisan 2012) 

İzmir Ticaret Odası’nda İzmir Reklamcılar Derneği tarafından gerçekleştirilen Yıldızlaşan Şehirler adlı 

toplantıya katılım sağlanmıştır. Toplantıda genel olarak bir şehrin nasıl marka haline gelebileceği, 

marka şehir olabilmek için önemli olan   temel öğenin Place Management, Place Development ve 

Place Branding olduğundan bahseden konuşmacılar ayrıca şehir yöneticilerinin markalaşma sürecinde 

önemli aktörlerden olduklarını vurgulamışlardır.  

İzmir Kalkınma Ajansı Ziyareti (6 Nisan 2012) 

İzmir Kalkınma Ajansı ziyaret edilmiştir. Görüşmede İZKA’nın ve GEKA’nın tanıtım ve dış ilişkiler 

konusunda yaptığı faaliyetler ve tecrübe paylaşımı öne çıkmıştır. Ayrıca toplantıda EXPO 2020 

hazırlıkları, İZKA'ya EXPO 2 2  hazırlıklarına destek, Uluslararası ağlara üyelikler, Ulusal ve 
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uluslararası fuarlara katılım,  İZKA YDO ve GEKA YDO faaliyetleri, GEKA YDO'nun sektörlere yönelik 

ürün bazlı raporları ve GEKA'nın YDO hedefleri hakkında bilgi verilmesi gibi konular görüşülmüştür.  

EBİLTEM Ziyareti (6 Nisan 2012) 

Ege Üniversitesi’nde Avrupa Yaratıcı Bölgeleri teklif çağrısı kapsamında hazırlanması planlanan 

projenin tanıtılması amacıyla EBİLTEM (Bilim, Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi) ile 

görüşülmüştür. Yapılan görüşmede EBİLTEM'den, hazırlayacağımız diğer projeler için destek 

istenmesi, EBİLTEM aracılığıyla uluslararası projelerde uluslararası ortak bulunması gibi konulara 

değinilmiştir. 

ANKARAKA ve GMKA Ziyaret (6-9 Nisan 2012) 

6 Nisan tarihinde Ankara Kalkınma Ajansı ve   Nisan tarihinde Güney Marmara Kalkınma Ajansında 

Teknik Destek Programı hakkında bilgi almak üzere görüşmeler yapılmıştır. Toplantılarda geçmiş 

dönemlerde sağlamış oldukları destek programları, programların sonuçları, şu an açıkta bulunan 

destek programları ve proje hazırlama eğitimleri hakkında görüş alış verişinde bulunulmuş, geçmiş 

dönem yürütülen Teknik Destek programı ve yürütmekte oldukları 2 12 Teknik Destek Programı 

hakkında detaylı bilgiler edinilmiştir.  

DENİB İşbirliği ve Bilgilendirme Toplantısı (9 Nisan 2012) 

Denizli İhracatçılar Birliğinde yapılan toplantıda Ajansımız ve DENİB’in iş birliği ağlarının güçlendirmesi 

ve AB’nin çıktığı Avrupa Yaratıcı Bölgeleri teklif çağrısı için proje ortaklığı hakkında görüşülmüştür. 

Toplantı sonunda bundan sonra bölge için yapılacak faaliyetlerin bölgemizdeki kuruluşlarla birlikte 

daha etkin olacağı kararına ulaşılmıştır. 

PAÜ Teknoloji ve ARGE Günleri (16-17 Nisan 2012) 

Pamukkale Üniversitesi’nde Denizli Ticaret Odası baş sponsorluğunda gerçekleştirilen Teknoloji ve Ar-

ge günleri kapsamında düzenlenen panellere katılım sağlanmıştır.  

Tecrübe Paylaşım Toplantısı- İstanbul (07-11 Mayıs 2012) 

Daha önce Konya’da yapılan paylaşım toplantısında eksik kalan ve nihayete ulaştırılamayan konuların 

tamamlanması amacıyla düzenlenen bu toplantıda Kalkınma Bakanlığı’na sunulmak üzere Proje 

Uygulama Rehberi ve Satın Alma Rehberi revizyon önerileri üzerinde çalışılmıştır. 

T.C. Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Ziyareti (21 Mayıs 2012) 

Toplantıda Kalkınma Ajansları İşbirliği Birimi ile görüşülmüştür. Toplantıda kurulum aşamasında 

izlenen politikalar, kurumun kurumsallaşabilmesi için gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri, yatırımcı 
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çekilmesi konusunda dikkat edilmesi gereken hususlar ve ajansların, YDO'ların yatırımcı çekmek ve 

bölgeyi kalkındırmak için izleyebilecekleri politikalardan bahsedilmiştir.  

 “Bodrum Dünya Markası” Projesinin Bodrum Yarımada Genelindeki Paydaşlara Tanıtılması 

Toplantısı (28 Mayıs 2012) 

Bodrum Markasının yeni dönem ileri teknoloji ve sosyal medya ile ulusal ve uluslararası alanda 

pazarlanması ve tanıtılması amacıyla Bodrum Ticaret Odası tarafından başlatılan “Connect Bodrum” 

projesinin tanıtımı amacıyla gerçekleştirilmiştir. 

Deri İhtisas OSB ve Denizli Tabakhane Saha Gezisi (12-14 Haziran 

2012) 

2 12 yılının ikinci yarısında açıklanan “Mirasımız Dericilik” Mali 

Destek Programı hazırlık çalışmaları kapsamında Denizli Kaklık’taki 

Deri Organize Sanayi Bölgesine taşınması amacı ile Bölgedeki deri 

firmaları ve ilgili dernekler ile Deri İhtisas OSB’de ve Denizli 

Tabakhanesinde görüşmeler yapılmıştır.  

Üniversite - Sanayi İşbirliği Kongresi (18-22 Haziran 2012) 

İstanbul’da Sabancı Üniversite’sinin ev sahipliğinde düzenlenen Üniversite-Sanayi İşbirliği 

toplantısında üniversitenin sanayi sektörüne katabilecekleri ve sanayi ile işbirliğinin hangi boyutlarda 

olması gerektiği, Teknokentlerin verimliliği üzerine konuşulmuştur. 

Altın Üçgen Aydın Toplantısı (22 Haziran 2012) 

Aydın Nevzat Biçer Düğün Salonunda gerçekleştirilen toplantıda Aydın-Denizli-Muğla Altın Üçgen 

İşbirliği Planı Taslak Raporu üzerine çalışılmış, Aydın’daki temel değerleri yansıtan binalar ve alanlar 

hakkında tüm katılımcılardan fikir paylaşımı yoluyla aktif katılım gerçekleştirilmiştir. 

Heimtextile Uluslararası Tekstil Fuarı (11-14 Ocak 2012) 

Denizli’den    adet firmanın katılım sağladığı fuara katılım sağlamıştır. 

Dusseldorf Boat Show 2012 (21-29 Ocak 2012) 

Dünyanın en büyük bot fuarlarından olan bu fuarda sektörün önde gelen firmalarıyla temas 

kurulmuş, yeni ürünleri ve pazarlama stratejilerini tanıma fırsatı doğmuştur. Yat sektöründe önde 

gelen ülkelerin Bakanlık temsilcileriyle görüş alış verişinde bulunulmuştur.  

İstanbul Boat Show (22-23 Şubat 2012) 
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Dünyanın karada düzenlenen ikinci en büyük fuarı olan Boat Show 2 12 Fuarı toplam 11 sergi 

salonunda,    bin metrekarelik kapalı alanda,    ülkeden 61  firma ve firma temsilciliğinin katılımıyla 

gerçekleşmiştir. Fuarda bölge içi ve bölge dışı firmalarla görüşme fırsatı bulunmuş, sektörün sorunları 

ilk ağızdan öğrenilmiş ve katılımcılara Ajansın verdiği desteklerden bahsedilmiştir. 

Avrupa Günü Etkinlikleri (8-9 Mayıs 2012) 

Avrupa Birliği Günü çerçevesinde Denizli Valiliği ve Denizli İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Forum 

Çamlık’ta “AB Projeleri” konulu etkinlik düzenlenmiştir. Bu etkinlik içerisinde GEKA standı açılarak 

GEKA faaliyetleri ve projeler konusunda GEKA’nın yaptıkları stant ziyaretçilerine anlatılmıştır.  Ayrıca 

etkinlikte Denizli'de bulunan kurumların AB Birimlerinin ortak bir platformda buluşturulabileceği 

görülmüş ve bu birimlerin ortak çalışmaya açık oldukları gözlemlenmiştir. 

DENİF II (10-11-12 Mayıs 2012) 

İkincisi düzenlenen ve GEKA’nın organizasyon komitesinde bulunduğu ve ana sponsor olarak yer 

aldığı fuarın üç gününde de GEKA’nın standı da gelen ziyaretçilere GEKA’nın faaliyetleri ve GEKA’daki 

iş ve staj olanakları hakkında bilgi verilmiştir.  

Evteks Fuarı  (16- 20 Mayıs 2012) 

Türkiye ve dünya üzerindeki ev tekstili üretimi yapan Denizli’den yaklaşık 1   firmanın katıldığı ve   

gün süren bu fuara Ajans tarafından katılım sağlanmıştır.  
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 . . Tanıtım Faaliyetleri ve Dış İlişkiler 

Ajans Tanıtım Faaliyetleri 

Hatırlatma Kartları ve Cep Boy Ajanda Tasarım Çalışması  

Ajansımızın tanıtım faaliyetleri kapsamında hazırlanan cep ajandası ve hatırlatma kartlarının farklı 

tasarım çalışmaları incelenmiş, kurumsal kimliği en iyi yansıtan çizgilerde olan tasarım seçilmiştir. 

Ajans Sunumu  

Ajansımız ile ilgili bilgilendirme sunumlarında kullanılmak üzere Ajansı ve Güney Ege Bölgesini anlatan 

Ajans tanıtım sunumu hazırlanmıştır. 

TDB & YDO Tanıtım Sunumu  

TDB’nin kuruluş tarihinden itibaren yaptığı çalışmalar ve faaliyetler konusunda Yönetim Kurulu’nun 

bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan bu sunumda YDO’lar ile yürütülen çalışmalara da yer verilmiştir. 

Ajans Organizasyon Profili  

Ajansın yurtdışı ile iletişim kurma sürecinde faydalı olacağı düşünülen organizasyonel yapısını, Bölgeyi 

ve Bölgedeki öncü sektörleri anlatan bir broşür hazırlanmıştır. Türkçe ve İngilizce hazırlanan bu 

çalışmayla Ajansımız ve Bölgemizin farklı platformlarda etkin olarak tanıtılması amaçlanmıştır. 

Bölge Tanıtım Faaliyetleri 

Aydın Denizli Muğla YDO Flyerları 

Aydın Denizli ve Muğla Yatırım Destek Ofisleri tarafından hazırlanan yatırım odaklı broşürlerin 

içeriklerinin incelenerek, gerekli düzeltmelerin yapılması ve sonrasında tasarım ve basımı için ilgili 

ajansla iletişime geçilerek, fotoğraflar ve sloganların belirlenmesi ve tasarımın yapılması sağlanmıştır. 

Güney Ege Haritası  

TR32 Bölgesinin haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmada fiziki ve beşeri haritaların, sektör 

verilerini içerecek şekilde zenginleştirilmesine imkan verecek altyapıda olmasına dikkat edilmiştir.  

Tanıtım Filmi için Hazırlıkların Yapılması 

Ajans ve Bölgenin tanıtılması amacıyla çekilecek olan tanıtım filmi için teklifler alınmadan önce bazı 

özellikleri tanımlanmış ve araştırmalar gerçekleştirilmiştir. 

Ters Lale Kültürel Tanıtım Kitapçığı  

Kültürel tanıtım kitapçıkları kapsamında  . Kitapçık olarak Ters Lale Kültürel Tanıtım Kitapçığı 

hazırlanmıştır. Bu kitapçıkla, ters lalenin Denizli’nin bu küçük köyünde de yetiştiğinin geniş kitlelere 
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duyurulması, kamuoyunun dikkatinin buraya çekilerek köyde ters lale üretiminin aktif olarak 

gerçekleştirilmesi ve bu yolla da köyü ekonomiye kazandırılması amaçlanmıştır. 

Güney Ege’nin Lezzetleri 

Güney Ege’de öne çıkan lezzetlerin Güney Ege kültürüyle özdeşleşmiş bir şekilde anlatılacağı çalışma 

kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla’daki İl Kültür Turizm Müdürlükleri, Belediye ve İl Özel 

İdarelerdeki Kültür Müdürlükleri, Adnan Menderes Üniversitesi Didim Meslek Yüksekokulu ve Muğla 

Üniversitesindeki Gastronomi Bölümü öğretim üyeleri ile görüşülmüştür. 

Yapılan görüşmelerin ardından, her üç ilde de öne çıkan belli başlı yemekler, ortak olarak 

değerlendirilebilecek yemekler ve Güney Ege’de ritüel haline gelmiş bazı ürünler (nar ekşisi, tarhana 

vb.) belirlenmiştir. 

Aydın “Yapmadan Dönme” Flyerı 

Aydın’ın tanıtımını sağlayacak flyerın içeriğini Aydın’da kesinlikle görülmesi, tadılması ve alınması 

gerekenler oluşturmuştur. Çalışmada özellikle öne çıkan özellikleriyle Aydın ili tanıtılmıştır. 

Pide Vadisi Çalışmaları 

Pide Vadisi Çalışmaları kapsamında Türkiye ve TR 2 Bölgesi’ndeki yemek turizmi yansımaları 

incelenmiş, bölgemizde öncülük edebileceğimiz alanlar hakkında, Güney Ege Lezzet Durakları 

çalışmamızdan her üç il için elde ettiğimiz veriler derlenmiştir.  

Bu derleme sonucunda, Pide konseptinin ve bunun tarihi, kültürel, yayla turizmi gibi değişik faaliyet 

planlarını içine alacağı bir çalışma yapılması kararlaştırılmıştır ve Aydın ve Denizli illerinde   ilçe 

belirlenmiştir. (Karacasu, Yenipazar, Bozdoğan ve Tavas)  

Pide Vadisi için belirlenen ilçelerin özeliklerini anlatan, araştırmalara dayalı bir bilgilendirme yazısı 

hazırlanmıştır. Pide dışında ilçenin diğer özelliklerini anlatan bu yazıların referansı ile ilçeye ziyaretler 

düzenlenmiş, ilçelerin önde gelen, emektar pidecileri ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca, ilçeye 

yakın tarihi alanlar, turizm rotası kapsamında değerlendirilebilecek bölgeler, müzeler ve eserler de 

incelenmiştir. Ziyaretler sırasında alınan notlar ile restoranlara ilişkin göstergeler ve ilçe göstergeleri 

doldurulmuş, böylece ilçe mevcut durum analizi çıkarılmıştır.  

Medya Çalışmaları 

Yatağan Bıçakları Kültürel Tanıtım Kitapçığı Haberleri 

Basımı gerçekleştirilen Yatağan Bıçakları çalışmasının Yerel Medya’da yer alması için haber metni 

oluşturulmuş, tüm yerel iletişim kanalları aracılığıyla kamuoyuna iletilmesi sağlanmıştır. 



 
 

 

 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI      YILI ARA FAALİYET RAPORU             

 

 

Eko Vitrin Dergisi  

Ajansımız tarafından verilen destek ve hibe programlarının tanıtılması, ajansımızın faaliyetlerinin 

anlatılması ve görünürlüğünün artırılması amacıyla Eko Vitrin adlı dergiye taleb doğrultusunda bir 

bilgi notu hazırlanarak gönderilmiştir.  

Yeni Şafak 

Yeni Şafak gazetesinde “Yatağan Bıçakları” adlı Kültürel Tanıtım Kitapçığı konusunda çıkartılması 

planlanan röportaj için gerekli sorular cevaplandırılarak gazeteye gönderilmiştir.  

Medya Takip Sistemine Geçilmesi 

Ajans haberlerinin daha kolay takibinin sağlanabilmesi için Ajansımıza medya Takip Programı alınmış 

ve bunu sağlayacak Ajans Press’in yetkilileri tarafından sistemin nasıl kullanılacağı gösterilmiştir. 

Turkish Perspective Dergisi 

Turkish Perspective dergisinde yayınlanmak üzere dergi tarafından gönderilen ajansımızla ilgili 

röportaj soruları yanıtlanmıştır.  

Dünya Gazetesi Yazısı 

Dünya Gazetesinde yayınlanmak üzere Güney Ege Kalkınma Ajansı’nı ve bölgenin öne çıkan 

özelliklerini anlatan bir yazı hazırlanmıştır. Ajans’ın çalışmalarını ve gelecek hedeflerini kapsayan 

“GEKA ile Kalkınmada Nitelikli Dönüşüm” adlı bir yazıda hibe programlarına ve Yatırım Destek 

Ofislerinin faaliyetlerine de yer verilmiştir.  

Yeni Şafak Yazısı 

Denizli leblebisi üzerine Yeni Şafak gazetesinden Fahri Sarrafoğlu’ na, Denizli YDO’dan alınan bilgiler 

çerçevesinde BHİS tarafından “Denizli Leblebisi Sektörel Tanıtım ve Yatırım Raporu” başlıklı haber 

yazılarak iletilmiştir. 

MDP Basın Çalışmaları 

2 12 MDP kapsamında, reklam çalışmaları ve kapsamlı bir medya planı hazırlayabilmek amacıyla, 

bölgedeki Açıkhava reklam firmaları ile üç ilimizin ve büyük ilçelerin belediyeleri ile görüşülerek 

reklam alanlarının yerleri, listeleri, görsellerin fiyatları alınarak planlama yapılmıştır. MDP 

rehberlerinin basımı için ilgili firmalardan teklif alınarak tasarım çalışmaları yapılmıştır. 

SANKEİ Dergisi Yazısı 

TDB ve GEKA yatırım destek ofislerinin birlikte yürüttüğü çalışma kapsamında Japonya’da yayınlanan 

SANKEİ Dergisi için “Bereket Deltası Aydın-Denizli-Muğla” başlıklı yazı yazılmıştır. 



 
 

 

 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI      YILI ARA FAALİYET RAPORU             

 

 

Düzenlenen Toplantılar 

Dalaman MYO GEKA Günleri (   Nisan     ) 

Dalaman Meslek Yüksekokulu tarafından düzenlenen GEKA Günleri kapsamında Ajansımızı 1 Birim 

Başkanı, 1 Uzman ve Genel Sekreterimiz Mehmet Aydıner temsil etmiştir. Bilgilendirme toplantısında 

Ajansımız hakkında bilgilendirilen katılımcılara sonrasında Genel Sekreterimiz “Sürdürülebilir 

Kalkınma, KOBİ ve Girişimcilik, Nitelikli Dönüşüm” konuları ile ilgili bir sunum yapmıştır. Ardından 

Dünya’da ve Türkiye’de Kalkınma Ajansları, Güney Ege Bölgesi, Nasıl Bir Bölgede Yaşıyoruz ve 

Yatırımlarda Yeşil Düşünmek konulu sunumlar yapılmıştır.  

AB Birimleri İşbirliği Toplantısı (  Haziran     ) 

Denizli’deki kurum ve kuruluşların AB ve Proje Birimleriyle Ajans binamızda toplantı düzenlenmiştir. 

Toplantının amacı Denizli’nin AB kaynaklı fonlardan daha fazla yararlanmasını sağlayacak işbirliği 

mekanizmalarının geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.  

Hazırlanan Projeler 

İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor 

Ortak olduğumuz “İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor” programı Muğla Valiliği tarafından hazırlanmış ve hibe 

almaya hak kazanmıştır. Yönetim Kurulumuzun kararının ardından projenin Ortaklık Beyannamesi 

Genel Sekreterimiz Mehmet AYDINER tarafından imzalanmıştır. Projenin tanıtım materyallerinin 

oluşturulması yönünde Muğla Valiliği AB Koordinasyon Merkezi’ne teknik destek sağlanmıştır. Proje 

kapsamında verilecek olan eğitimler için eş finansman olarak bazı malzemelerin satın alma işlemleri 

ve projenin görünürlüğünü sağlayacak olan bazı materyallerin tasarım basım işlemleri de 

gerçekleştirilmiştir. 

“Avrupa Yaratıcı Bölgeleri” Projesi 

AB tarafından sağlanan destekten yararlanılarak Bölge için bir “Endüstriyel Tasarım ve Dizayn” 

merkezinin kurulması fikri ile yola çıkılarak Avrupa Yaratıcı Bölgeleri adlı teklif çağrısna yönelik proje 

yazma çalışmaları başlatılmıştır. Öncelikle Projenin amaç, hedef, faaliyet alanları, ortakları ve paydaş 

analizi yapılmıştır. Proje yazımı ilk olarak Türkçe yapılmış, ardından İngilizceye çevrilmesine karar 

verilmiştir. Ancak gerek Ajansın iş yoğunluğunun fazla olması gerekse proje teslim tarihinin çok yakın 

olması projenin bir bütün olarak hazırlanması zorlaştırmıştır. Bu yüzden bu teklif çağrısına 2 1  

yılında da çıkılması durumunda başvuru yapılması uygun görülmüştür. 

Türkiye’de Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Artırılması Teklif Çağrısı 

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sözleşme makamı olduğu hibe programı kapsamında 

Ajansımız tarafından mesleki ve teknik eğitimin kalitesini arttırarak sanayinin talep ettiği nitelikli 

eleman ihtiyacının karşılanmasına yönelik bir proje yazılmıştır. Yapılan görüşmeler ve toplantılar 
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sonrasında ortak ve iştirakçi olarak birçok kamu kurum ve STK belirlenmiştir. Projede genel olarak 

mesleki eğitimde uzaktan eğitim fırsatlarına dikkat çekmek isteyen Ajansımız Denizli’nin uzaktan 

eğitim için pilot bir şehir olmasının önünü açmıştır.  Proje Teklif Çağrısı için ön teklif verilmiş olup, ilk 

aşamada başarı kaydedildiği takdirde teklifin tamamı ilgili Bakanlığa sunulacaktır. 

Hazırlanan Raporlar 

Güney Ege’nin Sakinleri: Cittaslow 

Ajansımız tarafından yürütülecek olan bu proje ile bölgemizdeki Sakin şehir sayısını artırılması 

amaçlanmıştır. Buna yönelik olarak Cittaslowun ne olduğu, kriterleri, Türkiye’den örnekleri 

hazırlanarak bir bilgi notu Yönetim Kuruluna sunulmak üzere hazırlanmıştır. 

Yerel bir kalkınma modeli olan Cittaslow hareketi, bölgemizdeki sakin şehirlerin gerek yurt içi gerekse 

yurt dışı Turist potansiyelinin artırılması planlanmıştır.  

Avrupa’daki Kalkınma Ajansları Bilgi Notu 

Yönetim Kurulu üyelerinin istekleri doğrultusunda Avrupa’daki Kalkınma Ajansları hakkında Bilgi Notu 

oluşturulması için İZKA tarafından yayınlanmış olan Avrupa’da Kalkınma Ajansları kitabı okuması 

yapılmış ve Ajansların bazı dokümanları incelenmiştir.  

TR   Güney Ege Bölgesi Turizm Tanıtımı Bilgi Notu 

Elde edilen turizm verileri ışığında Aydın-Denizli-Muğla illeri ile turizm konusunda eş değerde olan 

Balıkesir- Nevşehir-Antalya illeri eşleştirme yapılarak bu illerin potansiyelleri ve mevcut durumları 

karşılaştırılmıştır. Yapılan karşılaştırma sonucunda Güney Ege Bölgesi’ndeki illerin potansiyel hedef 

ülke ve milliyetleri belirlenerek turizm tanıtım stratejisi oluşturulmuş ve bu bilgi notu Yönetim Kurulu 

üyelerine sunulmuştur. 

DEİK, Kalkınma Bakanlığı ve Kalkınma Ajansları Arasında İmzalanacak Protokol Hakkında Bilgi Notu 

Hazırlanması 

DEİK ile Kalkınma Bakanlığı Ve Kalkınma Ajansları arasında imzalanacak protokol taslağı incelenerek 

protokol içeriğinin nasıl olması gerektiğine dair görüş bildirimi yapılmıştır.  
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1.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 

Bölgesel Veritabanı Oluşturma Çalışmaları 

Bölge ile ilgili olarak, kurum ve kuruluşlarca üretilmiş verilerin 2   -2010 zaman serisi çerçevesinde 

derlenmesi, bu verilerin işlenerek veri tabanının oluşturulması çalışmalarına devam edilmiştir. Bu 

kapsamda 2 12 yılının ilk yarısında Aydın, Denizli ve Muğla illerine yönelik veri derleme çalışmaları 

gerçekleştirilmiş olup derlenen bu verilerin 2 12 yılı sonunda web ortamında sunulması 

planlanmaktadır.  

İlçe Gelişme Stratejileri Çalışmaları 

Bölge düzeyinde gelişme ve geri kalmış mekânların kalkındırılması için ilçe kademesinden başlayan bir 

planlama sistemi oluşturulması stratejisi benimsenmiştir. İlçelerde gerçekleştirilen GZFT analizleri ve 

öne çıkan sektörlerin belirlenmesi gibi çalışmaların girdi sağladığı bu strateji belgelerinde, ilçelerin 

sahip oldukları üstünlükler belirlenerek kısa ve uzun vadede ilçelerin gelişmelerine yön verilmesi 

planlanmaktadır. Aynı zamanda bu çalışmayla ilçelerin mevcut ve gelişmesi olası sektörlerde 

uzmanlaşmaları hedeflenmektedir. Böylece ilçe gelişme stratejileri, yerel kaynakları ve potansiyelleri 

harekete geçirerek ulusal plan ve programların gerçekleşmesine katkı sağlayacaktır. Bu bağlamda 

gerçekleştirilen Aydın ili ilçeleri GZFT çalışmaları ve Kaymakamlık görüşmeleri sonucunda İlçe GZFT 

raporları ve gelişme stratejileri oluşturulmuştur.  

- İlçe GZFT Toplantıları ve İlçe Raporları 

Bölgeyi yakından tanımak, 

yerel aktörlerle bir araya 

gelmek, ilçelerin ihtiyaç, sorun 

ve beklentilerini birinci 

ağızdan öğrenebilmek ve 

gerek önümüzdeki plan 

dönemine ilişkin veri elde 

etmek gerekse bu verileri 

analiz etmek amacıyla 

planlanan İlçe GZFT Analizi 

Toplantılarına Aralık 2 11’de 

başlanmıştır. 2 12’nin Şubat-Mayıs ayları boyunca Aydın ili ilçeleri ziyaret edilmiş ve GZFT toplantıları 

düzenlenmiştir. İlçelerin kaymakamları, belediye ve belde belediye başkanları, kamu kurumları ve 

özel kuruluşların temsilcilerinin katılımlarıyla gerçekleştirilen GZFT analizi toplantıları sonucunda 

ilçelerin tarım, tarıma dayalı sanayi,  tarım ürünlerinin pazarlanması, turizm,  sosyal ve kültürel, 
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ulaşım ve alt yapı durumunu ve sorunlarının analiz edilebileceği verimli bir çalışma 

gerçekleştirilmiştir.  

İlçelerin gelişmesi için 

yapılması gerekenleri; 

iktisadî ve sosyal açı ile 

altyapı ve çevre açısından 

irdeleyen bu raporların 

amacı, ulusal ve bölgesel 

gelişme planlarının hedef ve 

politikaları ile uyumlu, 

ilçelerdeki kaynakların 

rasyonel kullanımını 

sağlayan, sürekli ve sürdürülebilir bir gelişmenin planlanmasıdır. Plan, ilçelerin kendi kaynaklarına 

dayalı ve çevreye duyarlı gelişmesini, bu gelişmenin çevre yerleşimlere yayılmasını, ilçeler 

arasındaki ekonomik ve sosyal gelişmişlik farklarının en aza indirilmesini, insan kaynakları ile 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesini ve kaynak kullanımında etkinliğin sağlanmasını esas 

almaktadır. İlçe için öngörülen hedef ve stratejiler bu bağlamda belirlenmiştir.  

Ortaya çıkan sonuçlar tarım, 

tarıma dayalı sanayi ve 

hayvancılık, turizm ve sosyo-

kültürel durum ve ekonomik 

durum olmak üzere üç başlıkta 

incelenmiştir ve bu başlıklara 

yönelik “İlçe gelişme Stratejileri” 

belirlenmiştir.  

Geçekleştirilen İlçe GZFT Analizi 

Toplantıları ve tarihleri şunlardır:  

İLÇE ADI GZFT Analizi Toplantı Tarihi 

Bozdoğan 12 Mart 2012 

Buharkent 7 Mart 2012 

Çine 22 Mayıs 2012 

Didim 17 Nisan 2012 

Germencik 10 Mayıs 2012 

İncirliova 2 Mayıs 2012 

Karacasu 9 Mart 2012 
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Karpuzlu 20 Mart 2012 

Koçarlı 16 Mayıs 2012 

Köşk 27 Şubat 2012 

Kuşadası 27 Nisan 2012 

Kuyucak 15 Şubat 2012 

Nazilli 13 Haziran 2012 

Söke 22 Mayıs 2012 

Sultanhisar 28 Şubat 2012 

Yenipazar 10 Mayıs 2012 

 

Aynı zamanda Bölge Planı çalışmalarının 

ilk adımı sayılabilecek bu çalışmayla 

Aydın iline ait önemli bilgiler derlenmiş, 

sorunlar ve çözüm yollarına ilişkin 

görüşler elde edilmiştir. 2 12 yılı ikinci 

yarısında Muğla ili ilçeleri ile devam 

edilmesi planlanan çalışma sayesinde 

Bölge Planının en önemli ilkelerinden 

olan yerellik ve katılımcılığın 

gerçekleştirilmesi öngörülmektedir. 

Bölgesel Göstergeler Bülteni 

2 12 Mart ayında, Aydın, Denizli, 

Muğla illeri için büyük önem 

taşıyan, Tüketici Fiyat Endeksi ve 

Üretici Fiyat Endeksi, açılan-

kapanan şirket sayıları, il bazında 

ihracat rakamları, ihracatın illerde 

sektörlere göre dağılımı, il 

bazında aylara göre motorlu kara 

taşıtları, hava kirliliği gibi 

ekonomik ve sosyal pek çok 

göstergenin yer aldığı bir bülten 

hazırlanarak elektronik ve basılı ortamda paydaşlara dağıtımı sağlanmıştır. İlki 2 12 Mart ayında 

yayınlanan Bölgesel Göstergeler Bülteni, her   ayda bir yayınlanmaya ve bölgede gerçekleşen 

ekonomik değişimleri ve dönüşümleri yansıtmaya devam edecektir. Bu bağlamda Haziran ayında da 

Temmuz ayında çıkarılacak Bölgesel Göstergeler Bülteni’ne yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 
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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 2 11 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.  

 Sanayi ve Ticaret 

 Enerji ve Madencilik 

 Tarım ve Hayvancılık 

 Kültür ve Turizm 

2 12 yılının ilk yarısında da kaynak taramalarıyla elde edilen bilgiler saha ziyaretleriyle desteklenerek, 

işletmelerin mevcut durumları, büyüklükleri, kapasiteleri, sektörün bölge ve ülke ekonomisine 

katkılarına yönelik kapsamlı çalışmalar yürütülmüştür.  

Bu bağlamda  

 Ocak ayında Ceren Aksu tarafından Enerji ve Madencilik sektör çalışması doğrultusunda 

Denizli Enerji Verimliliği Derneği ziyaret edilerek sektöre yönelik görüşme gerçekleştirilmiş ve veri 

temin edilmiştir. 

 Ocak ayında Dilşad Erkek ve sektör grubunda yer alan diğer Ajans personeli ile birlikte Kültür 

ve Turizm sektör çalışması doğrultusunda Aydın İl Kültür ve Turizm Müdürü ile bir görüşme 

gerçekleştirilmiş, Aydın turizmi ile ilgili bilgi alınmıştır ve aynı zamanda sektöre yönelik veri temin 

edilmiştir.  

 Ocak ayında Dilşad Erkek ve sektör grubunda yer alan diğer Ajans personeli ile birlikte Kültür 

ve Turizm sektör çalışması doğrultusunda Denizli İl Kültür ve Turizm Müdürü ile bir görüşme 

gerçekleştirilmiş, Denizli turizmi ile ilgili bilgi alınmıştır ve aynı zamanda sektöre yönelik veri temin 

edilmiştir.  

 Ocak ayında Yeşim Esen ve sektör grubunda yer alan diğer Ajans personeli tarafından 

Çal/Akkent’te bulunan Konfrut Gıda AŞ.’ye bir sektör ziyareti gerçekleştirilmiş, sektör ve işletme 

mevcut durumu üzerine bilgi alınmıştır.  

 Ocak ayında Yeşim Esen ve sektör grubunda yer alan diğer Ajans personeli tarafından Denizli 

Ticaret Odası’na ve Denizli Sanayi Odası’na ziyaret gerçekleştirilerek sektöre yönelik bilgi alınmıştır. 



 
 

 

 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI      YILI ARA FAALİYET RAPORU             

 

 

 Şubat ayında Dilşad Erkek ve sektör grubunda yer alan diğer Ajans personeli ile birlikte Kültür 

ve Turizm sektör çalışması doğrultusunda Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürü ile bir görüşme 

gerçekleştirilmiş, Muğla turizmi ile ilgili bilgi alınmıştır ve aynı zamanda sektöre yönelik veri temin 

edilmiştir.   

 Şubat ayında Ceren Aksu tarafından Enerji ve Madencilik sektör çalışması doğrultusunda 

Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ziyaret edilerek sektöre yönelik görüşme 

gerçekleştirilmiştir. 

 Mart ayında Ceren Aksu ve sektör grubunda yer alan diğer Ajans personeli tarafından Enerji 

ve Madencilik sektörüne yönelik olarak Genel Sekreter ve Ajans Personeli için bir bilgilendirme 

sunumu gerçekleştirilmiştir.  

 Mayıs ayında Ceren Aksu ve sektör grubunda yer alan diğer Ajans personeli ile Enerji ve 

Madencilik sektör çalışması doğrultusunda Kızıldere-Tekkehamam Jeotermal Sahası ve Karahayıt 

Jeotermal Sahası ziyaret edilerek sektöre yönelik görüşme gerçekleştirilmiştir. 

Aydın İl Stratejik Planı Çalışmaları 

2023’e Doğru Aydın 

Toplantısı  

Aydın İli’nin 2 2  yılı vizyon 

ve hedeflerini belirlemek 

üzere  1 Mart 2 12 tarihinde 

“2 2 ’e Doğru Aydın 

Toplantısı” Kuşadası Fantasia 

Hotel Toplantı Salonu’nda 

gerçekleştirildi. “2 2 ’e 

Doğru Aydın Toplantısı” 

Güney Ege Kalkınma Ajansı 

Genel Sekreteri Sayın Mehmet 

Aydıner, Aydın Milletvekili Sayın Osman Aydın, Aydın Milletvekili Sayın Bülent Tezcan ve Aydın Valisi 

Sayın Kerem Al’ın açılış konuşmalarıyla başlamıştır. Prof. Dr. Emre Alkin’in moderatörlüğünde 

gerçekleştirilen toplantıda   temel başlık dâhilinde Aydın’ın güçlü ve zayıf yönleri fırsatlar ve tehditleri 

(GZFT) tespit edilmiştir. Bu başlıklar şu şekildedir;  

- Tarım 

- Kültür ve Turizm 
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- Enerji ve Madencilik 

- Sanayi ve Ticaret 

- Hizmetler 

- Çevre ve Altyapı 

- Genel Durum 

GZFT analiziyle birlikte Aydın’ı 2 2  yılına taşıyacak vizyon; 

“Cumhuriyetin    . yılında coğrafyası, doğal kaynakları ile beşeri sermayesini etkin şekilde 

kullanan, milli gelire katkı veren ilk    il içinde olan Aydın” 

şekline taslak olarak belirlenmiştir. 

Aydın İli Mevcut Durum Analizi Çalışması 

Sosyal Yapı, Ekonomik Yapı, Çevre ve Alt Yapı başlıkları altında Aydın ili Mevcut Durum Analizi raporu 

oluşturulmuştur. Bu bağlamda gerçekleştirilen çalışmaların ilki veri derleme çalışmaları olmuştur. 

Aydın İline ait tüm veriler gerekli kurumlardan talep edilmiş, elde edilen veriler düzenlenerek analiz 

edilmiş ve Aydın İli Mevcut Durum Analizi ortaya çıkmıştır. Mevcut Durum Analizi çalışmalarına ek 

olarak İlçe GZFT çalışmalarından elde edilen veriler değerlendirilerek il stratejik planı için gelişme 

eksenleri, öncelikler ve stratejiler oluşturma çalışmaları devam etmektedir. 

Yerel Yönetimlerde Kurumsal Kapasite Araştırması 

Güney Ege Kalkınma Ajansının bölgesel kalkınma hedefine yönelik olarak yürütmekte olduğu 

çalışmalar kapsamında yerel yönetimlerin kurumsal kapasitelerine ilişkin mevcut durumun ortaya 

konulması ve bu kapasitenin Ajansımız bünyesindeki teknik desteklerle kuvvetlendirilmesi amacına 

yönelik olarak planlanan faaliyetler doğrultusunda TR 2 Bölgesi’nde bulunan tüm ilçe ve belde 

belediyelerine kurumsal kapasite anketi düzenlenmiştir. Belediyelerden gerçekleşen geri dönüşler 

doğrultusunda elde edilen veriler derlenerek kapasite geliştirme ihtiyaçları belirlenerek teknik destek 

konuları üzerine çalışmalar gerçekleştirmiştir. 

Bütçe, Çalışma Programı ve Raporlama Görevleri 

2 12 Yılı ilk 6 ayında 2 12 yılı Çalışma Programı ve Bütçe revizyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

Bunun yanı sıra 2 12 yılı ilk ayı içerisinde 2 11 Yılı Ajans Faaliyet Raporu hazırlanarak Bakanlığa 

gönderilmiştir. Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi Faaliyet Raporu da hazırlanarak Genel 

Sekreterliğe sunulmuştur.  
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1.4. Proje ve Faaliyet Destekleme 

Doğrudan Faaliyet Desteğine İlişkin Faaliyetler 

650.000 TL toplam bütçeli “2 11 Yılı 

Doğrudan Faaliyet Desteği” 

12.1 .2 11 tarihinde ilan edilmiştir. 

Son başvuru tarihi ise 1 . 1.2 12 

olarak belirlenmiştir.  

     Yılı Doğrudan Faaliyet 

Desteğinin Amacı 

Kalkınma ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılması, bölge ekonomisinin önündeki 

engellerin kaldırılması, yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması, kalkınmaya ivme kazandıracak stratejik 

eylemlerin başlatılması için bölgenin potansiyellerinin tespit edilmesine katkı sağlamaktır.  

Bu amaca yönelik olarak 2 11 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği öncelikleri 2 1 -2 1  Bölge Planı’nda 

yer alan amaç ve hedefler doğrultusunda aşağıdaki gibi belirlenmiştir: 

 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 

Ajansımız Tarafından Sağlanacak Mali Kaynak 

Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için T.C. Güney Ege Kalkınma Ajansı (GEKA) 

tarafından 2 11 yılı bütçesinden tahsis edilen toplam kaynak tutarı 650.000 TL olarak belirlenmiştir. 

Destek kapsamında faaliyet başına en az 2 .    TL, en fazla   .    TL destek sağlanması 

hedeflenmiştir. 

Programın tanıtımı için 1.    adet rehber bastırılmıştır. Basılan 

rehberlerden     tanesi posta yolu ile uygun başvuru sahipleri olan 

bölgedeki valiliklere,  kaymakamlıklara, kamu kurumlarının il ve bölge 

müdürlerine/başkanlıklarına, yerel yönetimlere (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 ilave bilgilendirme yapılmıştır.  
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2 11 yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programının projeleri iki dönemde değerlendirilmiş ve ilan 

edilmiştir. 

İlk Dönem 

2 11 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında Kasım 2 11 döneminde Ajansımıza sunulan 

proje başvuruları ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek Yönetim Kuruluna arz edilmiştir.  

Yılsonu itibariyle toplam 2  adet başvuru yapılmış, Kasım ayı sonu itibariyle gelen başvuruların 

değerlendirilmesi sonunda Muğla Üniversitesi’ne ait “Muğla’nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal 

Mineralli Sularının Envanteri” adlı proje başarılı olmuştur. 

Aşağıda başvuru bilgileri yer alan projenin 2 11 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 

desteklenmesi hususu Güney Ege Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu’nun 1  Aralık 2 11 tarihli 

toplantısında görüşülerek onaylanmıştır. 

BAŞVURU NO BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU ADI 

TR32/11/DFD/0002 Muğla Üniversitesi 
Muğla’nın Jeotermal Kaynakları ve Doğal Mineralli 

Sularının Envanteri 

İkinci Dönem 

1  Ocak 2 12 tarihine kadar proje başvurularının alınmasına devam edilmiştir. İkinci dönemde son 

başvuru tarihine kadar    adet Doğrudan Faaliyet Desteği proje başvurusu alınmıştır. Her birimden 

 ’şer kişi olmak üzere Genel Sekreter başkanlığında oluşturulan değerlendirme komisyonu, başvurusu 

yapılan faaliyet tekliflerinin ön inceleme ve değerlendirmelerini mevzuat gereğince ve rehberlerde 

ilan edilen kriterlere göre yapmıştır. Yapılan ön incelemelerden sonra değerlendirme komisyonu, 

toplantılar yaparak projeleri değerlendirmeye başlamıştır. Değerlendirme komisyonunun nihai 

çalışmaları neticesinde 2 11 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programının son döneminde Ajansımıza 

sunulan proje başvuruları, ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirilerek Yönetim Kuruluna arz 

edilmiştir. 

Aşağıda başvuru bilgileri yer alan projelerin 2 11 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı kapsamında 

desteklenmesi hususu Yönetim Kurulumuzun 2  Şubat 2 12 tarihli toplantısında görüşülerek 

onaylanmıştır. 

BAŞVURU NO BAŞVURU SAHİBİ BAŞVURU ADI 

TR32/11/DFD-    Pamukkale Üniversitesi DENİZLİ TEKSTİL SANAYİ ENVANTERİNİN BELİRLENMESİ 

TR32/11/DFD-    Bodrum Ticaret Odası BODRUM YAT İMALATI İŞ KÜMESİ ROTASINI ÇİZİYOR 

TR32/11/DFD-    
Aydın İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlüğü 
JEOTERMAL ENERJİNİN SERACILIKTA KULLANILMASININ 

ÖNÜNDEKİ ENGELLERİN TESPİTİ 

TR32/11/DFD-    Adnan Menderes Üniversitesi 
BÜYÜK MENDERESİ KİRLETMEK GELECEĞİNİ 

KİRLETMEKTİR 
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TR32/11/DFD-    
Aydın Valiliği Çevre ve Şehircilik 

Müdürlüğü 
ZEYTİNYAĞI TESİSLERİN EKOLOJİK VE SOSYO EKONOMİK 

PLANLAMASI 

TR32/11/DFD-    
Markalaşma Yenilikçilik ve Kalite 
Geliştirme Derneği (MARKADER) 

AYDIN İLİNDE MARKALAŞMA POTANSİYELİNE SAHİP 
YEREL ÜRÜNLERİN ARAŞTIRILMASI 

TR32/11/DFD-    
Göltürkbükü Çevre Koruma Kültür 

Sanat ve Turizm Derneği 
GÖLTÜRKBÜKÜ TEKNE ATIK ENVANTERİNİN 

ÇIKARTILMASI 

TR32/11/DFD-    Aydın Sanayi Odası 
AYSO ÜYESİ TARIMA DAYALI SANAYİ SEKTÖRÜNÜN DIŞ 

TİCARET POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI 

TR32/11/DFD-    
Marmaris ve Çevresi Turizm Alanı 

Altyapı Hizmet Birliği 
MARMARİS TURİZM BİRLİĞİ KÖYLERİ KIRSAL TURİZM 

ENVANTERİ 

TR32/11/DFD-    Enerji Verimliliği Derneği 
FOTOVOLTAİK ENERJİ SEKTÖREL ARAŞTIRMASI VE ENEJİ 

VERİMLİLİĞİ 

TR32/11/DFD-    
Aydın İli Damızlık Sığır Yetiştiricileri 

Birliği 
'HAYVANSAL GÜBREDEN TEMİZ ENERJİYE''AYDIN 

ATLASI 

TR32/11/DFD-    Milas Ticaret ve Sanayi Odası 
MİLAS OSB-GÜLLÜK LİMANI DEMİRYOLU HATTI 

FİZİBİLİTE PROJESİ 

Güdümlü Proje Desteğine İlişkin Faaliyetler 

“Muğla’da Uluslararası Fuar 

Alanı” yapılması için 2 11 yılı 

içerisinde Güdümlü Proje 

Geliştirme Faaliyeti 

yürütülmüştü. 2 12 yılı ilk 

yarısında da Fizibilite 

Çalışmasına devam edilmiş, 

muhtemel proje uygulayıcısı olan Muğla Ticaret ve Sanayi Odası ile koordineli bir şekilde çalışılmaya 

devam edilmiştir. 

Söz konusu güdümlü proje geliştirme ile ilgili faaliyetler değişen Yönetmelik kapsamında halen devam 

etmektedir. 

Hazırlık Yapılan Programlar ve Diğer Çalışmalar 

2012 Yılı Mali Destek Programı Hazırlıkları 

2012 yılı Çalışma Programı’nda yer alan ve Program Yönetim Birimi tarafından hazırlıkları yapılan Mali 

Destek Programları aşağıdaki gibidir: 

 Tarıma Dayalı Sanayide Katma Değerin Artırılması Mali Destek Programı  

 Mirasımız Dericilik Mali Destek Programı  

Programların amaç ve öncelikleri 2 12 yılı Çalışma Programı temelinde Ekonomik Araştırmalar ve 

Planlama Birimi (APB) ile istişare edilerek derinleştirilmiş ve ayrıntılı hale getirilmiştir. Ekip liderleri 

APB ile birlikte örnek proje konularını belirlemişlerdir.  
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Amaçların ve önceliklerin belirlenmesinden sonra mali destek programlarına ait başvuru rehberleri 

hazırlanmaya başlamıştır. İlan edilecek programın uygun başvuru sahipleri, değerlendirme kriterleri 

ve performans göstergeleri açık bir şekilde belirlenerek rehberlerde yer almıştır. Rehberlerin basıma 

hazırlığı Haziran ayı sonu itibariyle tamamlanmıştır. 

2012 Yılı Teknik Destek Programı Hazırlıkları 

Teknik Destek hazırlıkları kapsamında öncelikle Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi ile birlikte 

Programa ait genel ve özel amaçlar belirlenmiştir.  

Teknik Destek Programının Genel Amacı: Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem 

arz eden ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile 

karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Özel amaçları ise; Ajans tarafından yayınlanan herhangi 

bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla; 

1. Markalaşmaya ilişkin kapasite artırıcı faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

2. Dış ticaret kapasitesinin artırılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

3. Kurumsal kapasitenin artırılmasına ilişkin faaliyetlerin gerçekleştirilmesi 

olarak belirlenmiştir. 

PYB Bilgi Sistemi 

Proje Yönetim Birimi tarafından Kalkınma Ajansları desteklerine özel tasarlanmış bir bilgi sistemi 

yazılımı satın alınmıştır. Proje başvurularının yanı sıra BD başvuruları da bu sistem sayesinde online 

olarak alınabilecek ve sistem üzerinden seçim ve değerlendirme işlemleri yapılabilecektir. 

Düzenlenen Eğitimler 

Kuşadası Ticaret Odası PDY Eğitimi (16-17 Şubat 2012) 

Kuşadası Ticaret Odası'nın talebi üzerine 16-1  Şubat 

2012 tarihlerinde PYB Uzmanları tarafından iki gün 

süre ile Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Ticaret Odası 

üyelerine ücretsiz olarak sunulmuştur. Teorik ve 

uygulamalı kısımlardan oluşan eğitim süresinin 

sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmiştir.  

Söke Ziraat Odası PDY Eğitimi (8-9 Mart2012) 

Söke Ziraat Odası'nın talebi üzerine  -9 Mart 2012 tarihlerinde PYB Uzmanları tarafından iki gün süre 

ile Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi Ziraat Odası üyelerine ücretsiz olarak sunulmuştur. Teorik ve 

uygulamalı kısımlardan oluşan eğitim süresinin sonunda katılımcılara katılım belgesi verilmiştir. 
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Kuyucak Kaymakamlığı PDY Eğitimi (23-24 Mayıs 2012) 

Kuyucak Kaymakamlığının talebi üzerine 2 -2  Mayıs 2 12 

tarihlerinde PYB Uzmanları tarafından iki gün süre ile Proje 

Döngüsü Yönetimi Eğitimi ilçe halkına ücretsiz olarak sunulmuştur. 

Teorik ve uygulamalı kısımlardan oluşan eğitim süresinin sonunda 

katılımcılara katılım belgesi verilmiştir. 
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 . . Yatırım Destek Faaliyetleri 

Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Hizmet Verilen Potansiyel Yatırımcılar/Proje Sahipleri 

Raporlama döneminde ( 1 Ocak-30 Haziran 2012),  

 Aydın YDO’dan     kişi telefonla, e-posta yoluyla ve/veya YDO’ya gelerek Ajans destekleri 

hakkında bilgi almıştır. 

 Denizli YDO’dan     kişi telefonla, e-posta yoluyla ve/veya YDO’ya gelerek Ajans destekleri 

hakkında bilgi almıştır. 

 Muğla YDO’dan     kişi telefonla, e-posta yoluyla ve/veya YDO’ya gelerek Ajans destekleri 

hakkında bilgi almıştır. 

 Yatırım Destek Ofisleri genel olarak incelendiğinde, toplam     kişi telefonla, e-posta yoluyla 

ve/veya YDO’lara gelerek Ajans destekleri hakkında bilgi almıştır. 

Söz konusu kişilerin adı, soyadı, iletişim bilgileri, yatırım/proje yapmak istedikleri alanlar kaydedilerek 

Ajans veri tabanına düzenli olarak eklenmektedir. 

Danışan potansiyel faydalanıcılara/yatırımcılara Ajansın yapısı, Ajans destekleri, destek 

mekanizmasının işleyişi, desteklere nasıl başvuru yapılabildiği, destek başvurusu döneminde verilen 

hizmetler, Ajansın desteklerine ilişkin güncel durum ve planlanan projelerine/yatırımlarına ilişkin 

Türkiye’deki mevcut diğer uygun görülen destek mekanizmaları hakkında ayrıntılı bilgi verilmiştir.  

Ajansın web sitesinden sıkça sorulan sorular kapsamında veya bilgi edinme kısmından başvuran çeşitli 

konularda (Ajans çalışmaları, yatırım alanları, yatırım konuları ve izlenecek prosedür, sosyal konular 

ve bölgenin turizm güzergahları) bilgi almak isteyenlere e-posta ile bilgilendirme yapılmaktadır.  

Yatırım Destek Ofislerinin Tamamlanan/Devam Eden Faaliyetleri 

Aydın Yatırım Destek Ofisi’nin Tamamlanan/Devam Eden Faaliyetleri 

 Bölgemizde jeotermal, biyogaz, çip üretimi, deniz gondolu ve meyve işleme – şarap üretim tesisi 

alanlarında yatırım planlayan firmaların yetkililerine Ajansımızın yatırım sürecinde 

sağlayabileceği destekler ve ilgili devlet destekleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır. 

 İlimizde planlanan biyogaz yatırımı kapsamında, yatırımcıyla görüşme yapılmış, yatırım arazisi 

araştırması kapsamında Dalama Belediye Başkanı Nihat AKTAKKA ile görüşülmüş ve uygun 

araziler yatırımcıyla birlikte yerinde incelenmiştir. 

 Aydın ilinde organize sanayi bölgelerinde yapılacak olan yatırımlarda kurumlar arasında 

koordinasyonu artırmak, yatırımlar hakkında bilgi alışverişinde bulunmak, ildeki OSB’lerin 

(Organize Sanayi Bölgeleri) genel değerlendirmesini yapmak amacıyla, Aydın İli Yatırım 

Koordinasyon Toplantısı gerçekleştirilmiştir. 
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 Yurtdışından bir organik gübre üreticisinin Aydın ilinde gerçekleştireceği iş görüşmeleri 

kapsamında, gübre üreticisi ile ilimizde biyogaz tesisi yatırımı planlayan bir firma yetkilisinin bilgi 

paylaşımı için görüşebilmesine yönelik toplantı organizasyonu planlanmıştır. 

 Bölgemizde, şişelenmiş su sektöründe iş ortaklığı kapsamında yatırım planlayan Dubai’den bir 

yatırımcının talebi kapsamında, ildeki ilgili firmalar ile iletişime geçilerek yatırım ile ilgilenen 

firmaların iletişim bilgileri yatırımcıya gönderilmiş ve yatırımcıdan gelen teknik sorular bu 

firmalara iletilmiştir.  

 Türk-Alman Biyogaz Projesi kapsamında sağlanacak olan Teknik Destek ile ilgili bölgemizde 

yatırımı bulunan yatırımcıya bilgi verilmiştir. 

 Bölgemizde meyve suyu konsantresi tesisi yatırımı planlayan bir holdingin talebi kapsamında, 

firma sınıflandırması ve teşvik sistemi ile ilgili araştırma yapılmış, bu kapsamda Ekonomi 

Bakanlığı ve Aydın Sanayi Odası yetkilileri ile iletişime geçilmiş ve gerekli bilgiler temin edilmiştir. 

 Bölgedeki potansiyel jeotermal yatırım alanları ile ilgili saha araştırması yapılmıştır 

 Aydın’da çip üretimi yatırımı ile ilgili yatırım arazisi araştırması kapsamında, merkez OSB 

Müdürlükleri ile iletişime geçilmiş, ve yatırımcının talebine uygun bir şekilde satılık tesis 

araştırması yapılmıştır.  

 Astim OSB ve Ortaklar OSB Müdürlüklerinden, yatırımcı talepleri kapsamında gerekli olabilecek, 

OSB’lerdeki parsel durumlarını gösteren haritalar temin edilmiştir. 

 Avrupa Birliği kapsamında teknik eğitim ve turizm ile ilgili teklif çağrıları incelenmiş, ilgili kişi, 

kurum ve kuruluşlara e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır. 

 Aydın İli Ekonomik Durum Analizi Raporu veri güncelleme çalışması yapılmıştır. 

 Yeni Teşvik Sistemi kapsamında Aydın’a yönelik bir broşür hazırlanmıştır. 

 Aydın ilinde kurulması planlanan Organize Sera Bölgeleri’ne yönelik çalışmalar kapsamında, 

Denizli’deki yetkililerin Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas OSB’nin kuruluş sürecinde edindikleri 

tecrübeleri paylaşım toplantısı düzenlenmiştir. 

 “Güney Ege'nin Şampiyonları” çalışması kapsamında Aydın, Denizli ve Muğla illeri ihracatçı firma 

sıralama listesi oluşturulmuştur. 

 TURKEYBUILD İstanbul Yapı Fuarı-İkili Görüşme Etkinliği ile ilgili ildeki ticaret / sanayi odaları ve 

işadamları derneklerine e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır. 

 Çine OSB Müdürlüğü’nde, GEKA Destekleri ve Aydın’da Yatırım Ortamı konulu bilgilendirme 

sunumu gerçekleştirilmiştir. 

 Yunanistan'dan Zeytinyağı Kara Suyundan Yeni Gübre Üretilmesi Teknolojisi ile ilgili, bölgedeki 

ilgili kurum ve kuruluşlara e-posta ile bilgilendirme yapılmıştır.  
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 Aydın Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği'nden Kıvanç İşbilen'e ve Söke Ziraat Odası’ndan Dilek 

Güven’e; AB projeleri kapsamında Saraybosna’dan bir ortaklık talebi ile ilgili bilgi verilmiş ve 

konuyla ilgili dokümanlar e-posta olarak gönderilmiştir.  

 Modern Seracılık Yatırım Raporu kapsamında Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğünden 

bilgi talebinde bulunulmuş ve firmalardan e-posta ile sera kurulum teklifi talep edilmiştir. 

 Modern Seracılık araştırması kapsamında Fethiye’de Fot Gıda serası Köyceğiz’de Bio-Tar serası 

ziyaret edilmiş, Denizli Ticaret Odası tarafından gerçekleştirilen Jeotermal Seracılık Paneli ve 

Eğitim Çalışmasına katılım sağlanmıştır 

 Modern Seracılık araştırması kapsamında Akdora Tarım, As Tarım, Greenhouse Tarım, Smyrna 

Seracılık ve Pekdemir Seracılık’a ait seralar ziyaret edilerek, modern seracılık hakkında bilgi 

alınmış, Aydın’da Jeotermal Kaynaklı Sultan Teknolojik Sera açılışında hazır bulunulmuştur. 

 Modern Seracılık Yatırım Raporu kapsamında, Ege İhracatçı Birlikleri (EİB) tarafından düzenlenen, 

İsrail'de Modern Tarım Uygulamaları Semineri ve Paneline katılım sağlanmıştır. 

 Modern Seracılık Yatırım Raporu kapsamında, Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi 

Prof. Dr. Ayşe Gül ziyaret edilmiş, Modern Seracılık Yatırım Raporu fizibilite hazırlanması süreci 

ile ilgili görüş alışverişinde bulunulmuştur. 

 Modern Seracılık Yatırım Raporu hazırlıkları kapsamında, 2. Fethiye Tarım, Seracılık, Hayvancılık, 

Gıda ve Tarım Fuarına katılım sağlanmıştır 

 Aydın ili Kestane Yatırım Raporu çalışmasına devam edilmiş, bu kapsamda Bursa’daki iki kestane 

işleme tesisi (Kafkas ve Kardelen), Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Aydın Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Nazilli Has Gıda kestane işletmesi ziyaret edilmiştir ve rapor için 

gerekli olan bilgiler temin edilmiştir 

 Kestane Sektörü Yatırım Raporuna yönelik gerekli verilerin temini kapsamında, Aydın Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. İşleme, paketleme ve depolama tesislerini yerinde 

incelemek amacıyla Nazilli’nin Aksu Köyü’ndeki işletmeler ile ASTİM OSB’deki Kabakçızade 

firması da ziyaret edilmiştir. ASTİM OSB Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi Tarımsal Hizmetler 

Müdürlüğü ile potansiyel kestane yatırım arazilerine yönelik görüşme yapılmıştır 

 Aydın İli Kestane Yatırım Raporu çalışması tamamlanmıştır. 

 Kültürel Tanıtım Kitapçıkları çalışması kapsamında, Söke Körüklü Çizme fotoğraf araştırması 

yapılmış, ilgili kurumlar ile iletişime geçilmiş ve fotoğraf temin edilmiştir. 

 Söke Körüklü Çizme Kültürel Tanıtım Kitapçığı çalışması tamamlanmıştır. 

Denizli Yatırım Destek Ofisi’nin Tamamlanan/Devam Eden Faaliyetleri 

 Denizli’de jeotermal seracılık alanında çeşitli büyüklüklerde yatırım yapmayı planlayan bir 

holding, 2 firma ve 2 girişimciye talepleri kapsamında yatırım yeri olarak önerilmek üzere kamu 
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ve özel arazi araştırması yapılmış, arazilere ilişkin bilgi toplanmış, hazırlanan bilgi notları ile 

yatırımcılar bilgilendirilmiş, çeşitli kurum ve kuruluş temsilcileri ile görüşülmüş, yatırımcıların ilgili 

kurum/kuruluş temsilcileri ile görüştürülmesi sağlanmış, bulunan olası yatırım yerleri 

yatırımcılarla birlikte incelenmiş, destek mekanizmaları ve prosedürler hakkında bilgilendirme 

yapılmış ve yatırıma ilişkin süreçler hakkında bilgi alabilmek amacıyla yatırımcılar ile irtibat 

sağlanmıştır.  

 Denizli’de güneş enerjisinden elektrik elde edilmesine yönelik yatırım yapmayı planlayan 2 ayrı 

firma için yatırım yeri araştırması yapılmış, arazilere ilişkin bilgi toplanmış, hazırlanan bilgi notları 

ile yatırımcılar bilgilendirilmiş, araziler yatırımcılar ile birlikte yerinde incelenmiş, çeşitli kurum ve 

kuruluş temsilcileri ile görüşülmüş, yatırımcıların ilgili kurum/kuruluş temsilcileri ile 

görüştürülmesi sağlanmış, firmalar tarafından önerilen arazilerin uygunluk durumları araştırılmış, 

firmalardan birinin araziler üzerindeki ölçüm istasyonu kurmaya ilişkin ilgili kuruma verdiği 

dilekçesi kapsamındaki yazışmalar takip edilmiştir.  

 Denizli’nin Çal ilçesinde yatırım yapan ve öncelikle fabrikalarını işletmeye geçirmek üzere çeşitli 

konularda destek talebinde bulunan bir firmanın talebi üzerine ihtiyaçları analiz edilerek teknik 

bilgi desteği sağlanmıştır. 

 Denizli YDO’ya başvuran bir firmanın Genel Teknik Müdürünün güneş ve rüzgâr enerjisine ilişkin 

Aydın, Denizli ve Muğla illerine yönelik teknik veri talebi kapsamında Güney Ege Bölgesinin iller 

bazında güneş ve rüzgar enerjisi potansiyeline ilişkin bilgi notu hazırlanarak İtalyan firmalarla 

ortak Ege ve Akdeniz’de yatırım yapma arayışında olan firma temsilcisine gönderilmiştir.  

 Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı'nın talebi üzerine Denizli'ye ilişkin talep 

edilen bilgiler, bilgi notu şeklinde hazırlanarak Denizli YDO Yatırım Olanakları Broşürü ile birlikte 

gönderilmiştir. 

 Denizli YDO’da Ajansın mali yeterlilik denetimleri kapsamında hazırlıklar yürütülmüştür. 

 Denizli’de güneş enerjisinden elektrik elde edilmesine yönelik yatırım arazisi bulunmasına ilişkin 

prosedür ve sunulan hizmetlere yönelik İstanbullu bir firmanın danışmanlarına bilgi verilmiştir.  

 Denizli Çivril’e Meyve Suyu Konsantresi İşleme Tesisi kurmak üzere çalışmalarını sürdüren bir 

firmaya talepleri doğrultusunda araştırma yapılarak danıştıkları konu hakkında teknik bilgi 

desteği sağlanmıştır.  

 Termal turizme yönelik yatırım yapmayı planlayan ve yapan   ayrı firma danıştıkları konular 

hakkında bilgi notları ile bilgilendirilmiş ve teknik bilgi desteği sağlanmıştır.  

 Ulusal bir gazetenin talebi üzerine Denizli Leblebisi üzerine yapılan çalışma, çalışmanın amacı ve 

gerçekleştirilen faaliyetlere ilişkin haber hazırlanarak fotoğraflar ile birlikte gönderilmiştir. 
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 Rapor kapsamında, geçtiğimiz dönem Serinhisar Belediye Başkanı Hüseyin GEMİ ve Serinhisar 

Kuruyemiş ve Tarım Ürünleri Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Serlebkop) Başkanı Kerim KARASİ 

ile sektör hakkında ve raporda kullanılacak verilere ilişkin görüşülmüş,  Denizli Merkezde ve 

Tavas ilçesi Kızılca Beldesinde birtakım işletmeler ziyaret edilmiştir. 

 Türkiye’nin leblebi üretimin %   ’ini karşılayan Denizli Leblebisine yönelik hazırlanmakta olan 

rapor kapsamında literatür araştırması yapılmış, sektör temsilcileri ile görüşülmüş, leblebi 

imalathaneleri ziyaret edilmiş, leblebi ve çeşitlerinin hazırlanışına yönelik incelemelerde 

bulunulmuş, imalathanelerde üretim safhalarına ilişkin fotoğraflar çekilmiş ve veriler toplanarak 

rapora aktarılmıştır. Geniş kitlelere ulaşabilmek amacıyla, rapor kapsamındaki ziyaretlere ilişkin 

haber metinleri hazırlanarak fotoğrafları ile birlikte Ajansın internet sitesinde yayımlanması 

sağlanmıştır. 

 Denizli Leblebisine yönelik Denizli Ticaret Borsası ile koordineli olarak hazırlanan rapor 

kapsamında, Denizli Ticaret Borsası Başkanı, Genel Sekteri ve Tescil Şefi, Serinhisar Belediye 

Başkanı, Kızılca Belde Belediye Başkanı, Serinhisar Kuruyemiş ve Tarım Ürünleri Üretim ve 

Pazarlama Kooperatifi yetkilileri, sektör temsilcileri ve imalathaneler ziyaret edilmiş, bilgi 

alışverişinde bulunulmuş ve incelemeler yapılmıştır. 

Muğla Yatırım Destek Ofisi’nin Tamamlanan/Devam Eden Faaliyetleri 

 Milas Halısı Kültürel Tanıtım Kitapçığı çalışmaları kapsamında Milas Bozalan ve Türkevleri köyleri 

ziyaret edilmiştir. 

 Milas Halısı Kültürel Tanıtım Kitapçığı çalışması kapsamında Ildız Halı Çiftliği ve Milas Sıtkı 

Koçman MYO Halıcılık ve Kilimcilik Program Başkanı Öğretim Görevlisi Berna Sevinç ziyaret 

edilmiştir. 

 Kültürel tanıtım kitapçığı ile ilgili araştırmalar tamamlanmış ve basıma hazır şekilde sunulmuş, 

dağıtım işlemleri gerçekleştirilmiştir. 

 YDO’ya başvuran Güneş Enerjisi yatırımcısı Belectric Firması için uygun yatırım yeri bulunması, 

izin ve ruhsat alımları ile ilgili bölgedeki ilgili kamu kurumları ile teknik görüşmeler yapılmıştır. 

 YDO’ya başvuran Güneş Enerjisi yatırımcısı Vektör Enerji Firması için uygun yatırım yeri 

bulunması, izin ve ruhsat alımları ile ilgili bölgedeki ilgili kamu kurumları ziyaret edilmiş ve ölçüm 

izni alınması sağlanmıştır. 

 Güneş Enerjisi Yatırım Raporu araştırması kapsamında İkizce Köyü,  Akkaya Köyü, Muğla 

Belediyesi Güneş Evi, Acıpayam Oğuz ve Kırca köyleri, Acıpayam Kaymakamı ve Yassıhöyük 

Belediye Başkanı ziyaret edilmiştir. 

 Güneş Enerjisi Sektör Yatırım Raporu ile ilgili araştırmalar tamamlanıp rapor hazırlanarak baskıya 

hazır halde sunulmuştur. 



 
 

 

 
GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI      YILI ARA FAALİYET RAPORU             

 

 

 Rüzgar Enerjisi Yatırım Raporu araştırması kapsamında Datça, Akbük, Söke ve Turguttepe Rüzgar 

Enerjisi Santralleri ile uygun arazilerin incelenmesine yönelik Yerkesik Belediyesi ziyaret 

edilmiştir. 

 Narenciye Sektörü Yatırım Raporu kapsamında, öncelikle bölgedeki üreticiler, birlikler ve 

yetkililer ile irtibat kurulmuş, sektör hakkında yerinde bilgi alınmış, toplantılara katılım 

sağlanmıştır. 

 Yabancı bir turizm yatırımcısının Bodrum’da yapmayı planladığı büyük yatırıma yönelik rapor 

hazırlanması için Fransız MKG- Group’un Araştırma Geliştirme Müdürü Michael Komodromou ile 

birlikte Bodrum’da ilgili kurumlar ziyaret edilmiştir. 

İrtibata Geçilen ve/veya Ziyaret Edilen Kurumlar ile İlçeler 

 Bilgi alışverişinde bulunmak ve koordineli çalışabilmeyi sağlamak amacıyla Başbakanlık Yatırım 

Destek ve Tanıtım Ajansı ziyaret edilmiştir. 

 Arıcılık sektörü raporu için MAYBİR ziyaret edilmiştir. 

 Sultanhisar’da kurulması planlanan TDİOSB kapsamında, Sultan Sera, Gökkale Sera (Sultanhisar) 

ile BM Mühendislik Sera Şantiyesi (Söke) ziyaret edilmiştir. 

 Güney Ege’nin Lezzet Durakları çalışması kapsamında, Aydın İl Özel İdaresi, Aydın Belediyesi 

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlükleri, Aydın Aşçılar Derneği Başkanı, Ay-TV, Aydın Esnaf ve 

Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanlığı, Muğla Vali Yardımcısı Dr. Mestan Yayman, Bodrum Ticaret 

Odası, Bozdoğan, Karacasu, Tavas, Yenipazar, Muğla İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ziyaret 

edilmiştir.  

 Didim Ziraat Odası Başkanlığı ziyaret edilmiş, ilçede düzenlenmesi planlanan Akdeniz Zeytin 

Ülkeleri Birliği Genel Kurulu etkinliği kapsamında Ajansımızın sağlayabileceği destekler hakkında 

görüşme yapılmıştır. 

 Bölgemizde yatırım planlayan potansiyel yatırımcılar ile uygun yatırım arazileri ve tesislerin tespit 

edilmesi amacıyla, Aydın İl Özel İdaresi ile Çine Akçaova Belediyesi ziyaret edilmiştir 

 Teşvik kapsamındaki yatırım arazileri ile ilgili İl Milli Emlak Müdürlükleri ile görüşme yapılmıştır. 

 Nazilli Aktif Sanayici ve İşadamları Derneği ziyaret edilmiş ve ilçedeki yatırımlar kapsamında 

işbirliği yapılabilecek alanlar belirlenmiştir. 

 Ekonomik Araştırmalar ve Planlama Birimi ile GZFT analizleri kapsamında Didim, Kuşadası, 

Germencik, İncirliova, Karacasu, Kuyucak, Yenipazar Sultanhisar, Nazilli ilçeleri ziyaret edilmiştir.  

 Muğla Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ziyaret edilerek Müdür Yardımcısı Mustafa 

Yeşilkaya ve Bitkisel Üretim ve bitki Sağlı Şube Müdürü Gökhan Karaca ile görüşülmüştür. 
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 Bodrum Gümüşlük Belediyesi ziyaret edilerek Belediye Başkanı Mehmet Tire ile GEKA destekleri 

ve projeleri hakkında görüşülmüştür. 

 MUTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Şükrü Altınay ve Mustafa Ercan ziyaret edilmiştir. 

 Ula Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bal Üreticileri Birliği ziyaret edilmiştir. 

 Milas Güllük Liman İşletmesi ziyaret edilmiştir. 

 Güneş Enerjisi Yatırımcılarına destek kapsamında Gülağzı ve Akkaya köyü muhtarı, Acıpayam 

Kaymakamlığı, Yassıhüyük Belediye Başkanı, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ziyaret edilmiştir. 

 Muğla Valisi Sayın Fatih Şahin Yatağan Termik Santrali Atık Isının Dönüştürülmesi kapsamında 

ziyaret edilmiştir. 

 Muğla Valisi Sayın Fatih Şahin Muğla Flyer çalışması kapsamında ziyaret edilmiştir. 

 Muğla Vali Yardımcısı Sayın Ali Kamil Başar Muğla Yatırım Rehberi ile ilgili ziyaret edilmiştir. 

 Dalga enerjisinden elektrik enerjisi üretimi kapsamında bir yatırımcıya Muğla Vali Yardımcısı 

Sayın Ali Kamil Başar’ın makamında bilgi verilmiştir. 

 Muğla Valisi Sayın Fatih Şahin ve Muğla Turizm İl Müdürü Dr. Kamil Özer ziyaret edilerek 

Rusya’da 6 ilde yapılacak turizm tanıtımı kapsamında Ajansın destekleri ve mevzuata uygunluk 

konularında bilgilendirme yapılmıştır. 

 Muğla Gülağzı ve Akkaya Beldeleri güneş enerjisi yatırımlarına yönelik arazi tespit çalışmaları 

kapsamında ziyaret edilmiştir. 

 Muğla Valiliği AB ve Dış İlişkiler Koordinasyon merkezi ziyaret edilmiştir. 

 Güdümlü Proje süreciyle ilgili bilgilendirme kapsamında Muğla Valisi Sayın Fatih Şahin ziyaret 

edilmiştir. 

 Muğla Üniversitesi Araştırma Laboratuvarları Merkezi ziyaret edilerek Merkez Müdürü Prof. Dr. 

Yaşar Demir ile görüşülmüş ve laboratuvarların özellikleri, bölgeye sağlayacağı yararlar hakkında 

detaylı bilgi alınmıştır. 

 Güneş Enerjisinden Elektrik Üretimi yatırımına yönelik arazi tahsisi kapsamında Orman Bölge 

Müdürlüğü İzin ve İrtifak Şube Müdürü Hasan Girgin ziyaret edilmiştir. 

 Köyceğiz Kaymakamı Yücel Gemici, Köyceğiz Belediye Başkanı Salih Erbay, Ortaca Kaymakamı 

Mustafa Gürdal, Ortaca Belediye Başkanı Hasan Karaçelik, Dalaman Kaymakamı Yılmaz Şimşek,  

Dalaman Belediye Başkanı Sedat Yılmaz ziyaret edilmiştir. 

 FETAB Başkanı ve GEKA Kalkınma Kurulu Üyesi Osman Otgöz ziyaret edilmiştir. 

 Ula Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bal Üreticileri Birliği ziyaret edilmiştir. 

 MAYBİR Başkanı Ziya Şahin ziyaret edilerek Muğla’da arıcılığın genel durumu ve GEKA ile 

gerçekleştirilebilecek ortak faaliyetler görüşülmüştür. 
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 Fethiye Tarım, Hayvancılık, Seracılık, Gıda İhtisas, Turizm Tedarikçileri Yiyecek İçecek Fuarı 

ziyaret edilmiştir. 

 Dalaman Elçik Köyü Süt Üreticileri Kooperatifi ziyaret edilerek kooperatif Başkanı, Köy Muhtarı 

ve kooperatif üyeleriyle kooperatifin daha iyi işletilmesi için yapılması gerekenler tartışılmıştır. 

 Muğla Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ali Abbas Çınar ziyaret edilerek, Muğla Yemekleri hakkında 

görüşülmüştür. 

 Denizli Ticaret Borsası, PAÜ BİYOM temsilcileri, Cornell Üniversitesinden Prof.Dr. Elizabeth 

D.EARLE VE Prof.Dr.Kazuo N. WATANABE ile birlikte 1  Mayıs 2 12 tarihinde Pekdemir Seracılık, 

Pamukkale Tohumculuk ve çiftlikleri, Erdem Mermer ve Tarım Ürünleri, Biricik Şarap Tesisleri 

ziyaret edilmiş ve yerinde incelenmiştir. 

 Bölgemizde planlanan bir jeotermal seracılık yatırımı kapsamında, yatırım arazilerine yönelik 

ortak çalışma yapılan Denizli YDO tarafından Denizli İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine 

gerçekleştirilen ziyarete iştirak edilmiştir. 

 Jeotermal seracılığa yönelik yatırım yerleri araştırması kapsamında Sarayköy Kaymakamı, Denizli 

İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Yardımcısı, Sarayköy Tarıma Dayalı İhtisas OSB Müdürü 

Sarayköy Mal Müdürlüğü, Sarayköy Kadastro Sicil Şefi, Buharkent İlçe Tarım Müdürü, Kurtuluş 

Belediye Başkanı, Denizli İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğü ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. 

 İstanbul’lu bir holdingin Denizli’de jeotermal seracılığa yönelik yatırım planları kapsamında Genel 

Müdür Yardımcısı, Sera Müdürü, İş Geliştirme Müdürü ve proje ekibi ile Ocak-Haziran 

döneminde yüzyüze, telefon ve e-posta ile defalarca görüşme gerçekleştirilmiş ve Denizli Valisi 

Sayın Abdülkadir DEMİR, Sarayköy Kaymakamı Sayın Aydın ABAK ve Oğuzhan Tekstil Sanayi ve 

Tic. A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer KATRANCI yatırımcılarla birlikte ziyaret edilerek 

bilgilendirilmiştir. 

 Güneş enerjisinden elektrik eldesine yönelik yatırım planları olan 2 firmanın talepleri 

kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Eski İl Müdürü Yusuf GÜLSEVER , Acıpayam Kaymakamı 

Sayın Uğur KALKAR, Yassıhüyük Belediye Başkanı, Mal Müdürlüğü, Tapu Kadastro Müdürlüğü ile 

Tavas Mal Müdürlüğü ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 

 Denizli İl Özel İdaresi Su ve Kanal Hizmetleri Müdürlüğünden Şube Müdürü İlhan GÜNGÖR ve 

Ajans uzmanları ile birlikte Değirmenci Elektrik Üretim Santrali ve İnaltı Termal Turizm Tesisleri 

ziyaret edilmiş ve çalışmalar hakkında bilgi alınmıştır. 

 Ula Belediye Başkanı Nadi Şenkal ziyaret edilerek Ula’nın sorunları ve yapılabilecekler 

değerlendirilmiştir. 
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 Bölge için hazırlanmakta olan “Tarım ve Hayvancılık Sektörü Raporu” kapsamında Denizli YDO 

tarafından Aydın, Denizli ve Muğla illerine yönelik su ürünleri avcılığı/yetiştiriciliği için istatiksel 

verilerinin araştırılması sürecinde Aydın, Denizli ve Muğla İl Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Müdürlükleri ile irtibata geçilmiştir 

 Bölgemizde yatırım yapmayı planlayan Güneş enerjisi yatırımcıları ile birlikte Muğla Orman Bölge 

Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ve yatırım yapmayı düşündükleri araziler ziyaret edilmiştir.  

 Fethiye Ticaret Odası ziyaret edilerek, GEKA destekleri, kurumsal işbirliğinin geliştirilmesi ve 

Odanın projeleri hakkında Oda Başkanı Akif Arıcan ve proje sorumlusu Meltem Şimşek ile 

görüşülmüştür 

 Pide vadisi araştırması kapsamında Aydın’da Bozdoğan-Karacasu-Yenipazar ilçeleri pidecileri ve 

Tavas ilçesinde belirlenen pideciler ziyaret edilmiştir.  

 Bölgede gerçekleştirilecek turizm yatırımı araştırması kapsamında Bodrum Kaymakamı Dr. 

Mehmet Gödekmerdan, Bodrum Belediye Başkanı Dursun Göktepe, BODTO Meclis Başkanı 

Hüseyin Nail Sağat ve Yönetim Kurulu Üyesi Deniz Eyinç, Havalimanı Başmüdürü Durmuş Duman, 

Bodrum Liman Başkanı Nihat Tozman ziyaret edilmiştir 

 Kırsal turizm yatırımı kapsamında Muğla Vali Yardımcısı Ahmet Ali Barış, Ortaca’nın Güzelyurt, 

Fevziye, Mergenli ve Akıncı köyleri ziyaret edilmiştir 

 Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ziyaret edilerek ilgili yatırımcının ölçüm izninin hangi aşamada 

olduğu öğrenilmiştir. 

 BOYTAV Genel Sekreteri M. Cemil Bayraktar ziyaret edilerek kendisine GEKA destekleri hakkında 

bilgi verilmiştir. 

 Muğla Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Ufuktan Güneş ziyaret edilerek kendisi ile  kırsal turizmin 

önündeki engeller hakkında görüşülmüştür.  

 Merkezi Finans ve İhale Birimi'nin "Engellilerin Toplumsal Hayata Entegrasyonu" destek 

programına Muğla için bir proje yazılmasını sağlamak için MUTSO Başkanı Bülent Karakuş ziyaret 

edilmiştir. 

 GSB Muğla İl Müdürlüğü'nden Mutlu Uzun ile “Engellilerin Toplumsal Hayata Entegrasyonu" 

destek programıyla ilgili görüşülmüştür.  

 Aile ve Sosyal Politikalar Muğla İl Müdürlüğü'nden Mehmet Ali Kariptaş ile "Engellilerin 

Toplumsal Hayata Entegrasyonu" destek programı hakkında görüşülmüştür. 

 Fethiye Ziraat Odası Başkanı Osman Nuri Demir ile Fethiye’de tarım ve hayvancılığın durumu 

hakkında görüşülmüştür. 

 Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Müdürü Ali Haydar Karadeveci ile yaptıkları çalışmalar 

hakkında görüşülmüştür. 
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 Muğla Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği Müdürü Ali Haydar Karadeveci ile yaptıkları çalışmalar 

hakkında görüşülmüştür. 

 Tekstil sektöründeki teknolojik gelişmelerin takibi amacıyla Denizli YDO tarafından Pamukkale 

Üniversitesi Tekstil Mühendisliği öğretim üyelerinden Yrd.Doç.Dr. Nurhan ONAR ile nano 

teknoloji ve sol jel yöntemi kullanarak yaptıkları çalışmalar hakkında üniversitede ikili görüşme 

yapılmıştır. 

Yatırım Destek Ofisi Tarafından Hazırlanan Bilgi Notları 

 Bölgemizde, yenilenebilir enerji sektöründe planlanmakta olan yatırımlara yönelik verileri içeren 

bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Güney Ege Bölgesinde ileri teknolojiye sahip sera işletmeleri kurulmasına yönelik olarak, 1    

dönümlük bir alana yatırım yapmak isteyen bir yatırımcı için jeotermal kaynağın varlığı ve 

niteliği, altyapı hizmetlerinin durumu ve yola yakınlık gibi kriterler dahilinde tahsis edilebilecek 

uygun hazine arazileri araştırılmış ve hazırlanan bilgi notu e-posta ile gönderilmiştir. 

 Avrupa Birliği Tematik Turizm proje teklif çağrısı kapsamında, ilgili kuruluşlara e-posta ile 

gönderilmek üzere bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Aydın ilinde tarım makineleri alanında yapılacak kapasite artırımı yatırımına yönelik teşvikleri 

içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Karacasu ilçesinde yapılması planlanan orman ürünleri üretimi yatırımına yönelik teşvik ve 

destekleri içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Şişelenmiş su sektöründe planlanan yatırım kapsamında, sektördeki firmalar ile ilgili bilgileri 

içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Denizli YDO’ya Denizli’de faaliyet gösteren   firma için başvuran 2 yatırımcının gerçekleştirmeyi 

düşündükleri yatırımlar analiz edilerek ihtiyaçları doğrultusunda açıklamaları içeren detaylı bir 

bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Denizli YDO'ya başvuran ve Güney Ege Bölgesinde yatırım yapılacak sektörler ile devlet teşvikleri 

hakkında bilgi talep eden yatırımcıya bilgi notu hazırlanarak e-posta ile gönderilmiştir. 

 Denizli’nin Çal ilçesinde kuru üzüm paketlemeye yönelik yatırım yapan ve öncelikle fabrikalarını 

işletmeye geçirmek üzere çeşitli konularda destek talebinde bulunan yatırımcıya bilgi notu 

hazırlanarak firma yetkilisine gönderilmiştir. 

 Denizli YDO’ya başvuran jeotermal seracılık alanında yatırım yapmak için yatırım yeri arayan bir 

holding, 2 firma ve 2 girişimci için yatırım arazisi araştırması yapılarak, kamu ve özel arazilerin 

özellikleri, jeotermal kaynağa uzaklıkları, sıcak su ve soğuk su temin imkanlarına vb. özellikleri 

içeren bilgi notları hazırlanmıştır. 
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 Denizli YDO’ya başvuran veya başvuruları iletilen çeşitli proje sahipleri/girişimci veya 

yatırımcılara yönelik alanlarına göre inceleme yapılarak, jeotermal seracılığa yönelik verilen 

desteklerden, turizm desteklerine, ziraat bankası kredilerinden Avrupa Birliği Katılım Öncesi 

Kırsal Kalkınma Destek Programı (IPARD)’ a, İslam Kalkınma Bankasından Avrupa Yatırım 

Bankasına, Dünya Bankasından Türkiye Kalkınma Bankasına, Türkiye Sanayi ve Kalkınma 

Bankasından Ekonomi Bakanlığı, KOSGEB’ten Ajansa, yatırımlarda devlet yardımlarından Türkiye 

Teknoloji Geliştirme Vakfına, TÜBİTAK’tan Bilim, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına, SGK İşveren Prim 

Desteğinden Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına kadar geniş bir ölçekte çeşitli destek 

mekanizmaları (kredi, teşvik, hibe) hakkında bilgi notları veya bilgilendirici e-postalar 

hazırlanmıştır. 

 Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’ndan gelen talep kapsamında,  bölgemizde 

Organize Sanayi Bölgeleri, öne çıkan ve gelişme potansiyeli olan sektörler ve firmalar hakkında 

bilgiler içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Yatırımcı Talep Formu kapsamında, organik büyükbaş hayvancılık, organik küçükbaş hayvancılık 

ve organik kanatlı sektörlerinde yatırım planlayan bir yatırımcıya, ilimizin organik tarım 

potansiyeli, ilgili devlet destekleri ve YDO tarafından sağlanabilecek olan hizmetler ile ilgili 

bilgileri içeren bilgi notu gönderilmiş ve yatırımcıyla iletişime geçilmiştir. 

 Aydın’da çip üretimi yatırımı planlayan yatırımcıya söz konusu yatırıma uygun olan San-Tez, 

Tübitak, TTGV ve KOSGEB destekleri ile ilgili bilgi notu sunulmuştur. 

 Yenilenebilir enerji sektöründe bölgemizde planlanan yatırım kapsamında, Aydın iline yönelik 

verileri içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Avrupa Birliği (AB) tarafından sağlanan mali destekler ile ilgili ildeki paydaşlara e-posta ile duyuru 

yapma kapsamında bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Bölgemizde yapılması planlanan meyve işleme ve şarap üretim tesisi yatırımı kapsamında, 

yatırımcı firmanın faydalanabileceği devlet destekleri, başvuru sahibi kriterleri ve ilgili ürünlerin 

üretim miktarları ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 2 12 Yılı Ziraat Bankası Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi desteği ile ilgili bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

 İhracat yapmak isteyen bir firmanın bilgi edinme talebi kapsamında, ihracat için yapılması 

gereken işlemler, devlet destekleri ve pazar analizleri ile ilgili kaynakları içeren bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

 Sosyal ağ alanında iş fikri olan ve projelerine mali destek arayışı içerisinde olan iki lise 

öğrencisine yönelik, Melek Yatırımcı konsepti ve Melek Yatırımcı Ağına başvuru konularında bilgi 

notu hazırlanmıştır. 
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 Aydın’da faaliyet gösteren yabancı sermayeli firma sayısı ve toplam firma sayısı ile ilgili bilgileri 

içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 TR  2 Bölgesi illerindeki ihracatçı firma sıralamasıyla ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Sürdürülebilir Yaşam Merkezi proje fikri kapsamında, yabancı uyrukluların ülkemizde tedavi 

görmesi durumu ile ilgili SGK mevzuatına yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Aydın’da jeotermal kaynak arama yapacak olan ve bu kapsamda tarım, turizm ve enerji 

sektöründe yatırım planlayan bir firmanın bilgi edinme talebi kapsamında, ilgili teşvikler ve 

devlet desteklerine yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Aydın’da zeytinyağı şişeleme ve depolama tesisi yatırımı planlayan iki firmaya yönelik, tesis 

kurulması ile ilgili KKYDP ve pazarlamaya yönelik KOSGEB destekleri ile ilgili bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

 YDO ile iletişime geçen derneklerin bilgilendirilmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı tarafından 

derneklere sağlanan proje bazlı hibe desteği ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Belediyelere yönelik SUKAP desteği ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 KALK!2 Kalkınma Ajansları Konferansı sunumuna yönelik, YDO faaliyetleri ile ilgili bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

 Jeotermal seracılık yatırımlarına yönelik devlet desteklerini ve uygun arazi bilgilerini içeren bilgi 

notu hazırlanmıştır. 

 Yunanistan'dan Zeytinyağı Kara Suyundan Yeni Gübre Üretilmesi Teknolojisi ve Zeytinyağı 

Atıklarının Değerlendirilmesi adlı Ajans çalışmasına yönelik, ilgili kurum ve kuruluşlara 

gönderilmek üzere bilgi notu hazırlanmıştır. 

 The Turkish Perspective Dergisi’nin Kalkınma Ajansları ile ilgili kısmına yönelik, Yeni Teşvik 

Sistemini değerlendiren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Yeni Teşvik Sistemi kapsamında Aydın ili için hazırlanan broşüre yönelik, Aydın ilinin tanıtımını 

içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Aydın’da yapılması planlanan çip üretimine yönelik teknoloji yatırımı kapsamında, uygun yatırım 

arazileri ve mali destekler ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 AB projeleri kapsamında Saraybosna’dan bir çiftçi derneğinin ortaklık talebi ile ilgili bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

 Bölgemizde meyve suyu konsantresi tesisi yatırımı planlayan bir holdingin talebi kapsamında, 

firma sınıflandırması, teşvik sistemi ve uygun mali destekler ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 TÜBİTAK - TEYDEB programından destek almış firma bilgilerini içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Bursa ilindeki kestane işleme tesisleri ziyareti kapsamında bilgi notu hazırlanmıştır. 
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 Yatırımcı Talep Formu kapsamında, organik büyükbaş hayvancılık, organik küçükbaş hayvancılık 

ve organik kanatlı sektörlerinde yatırım planlayan bir yatırımcıya, ilimizin organik tarım 

potansiyeli, ilgili devlet destekleri ve YDO tarafından sağlanabilecek olan hizmetler ile ilgili 

bilgileri içeren bilgi notu hazırlanmıştır. 

 İlimizde faaliyet gösteren bir tekstil firmasının talebi kapsamında, makine-ekipman alımı, 

istihdam ve ihracat ile ilgili destek mekanizmalarına yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Fransız Menşeli turizm yatırımcısı için gerekli bilgiler edinilmiş, derlenmiş ve İngilizceye çevirileri 

yapılarak elektronik posta yoluyla yatırımcıya ulaştırılmıştır. 

 Yeni Teşvik Sistemi ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Tereyağı üretim tesisi kurulması kapsamında gerekli olan ruhsatlar ve ilgili destek 

mekanizmalarına yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. 

 TÜBİTAK 1  1 kodlu Sanayi ve Ar-ge Projeleri Desteği, Enerji verimliliği projelerine yönelik 

verilen TURSEFF Kredileri ve KOSGEB desteklerine yönelik bilgi notu hazırlanmıştır. 

 Aydın’da planlanan bir teknoloji yatırımı kapsamında, bu sektöre yönelik sağlanan destekler ve 

Merkez OSB’lerdeki uygun satılık tesisler ile ilgili bilgi notu hazırlanmıştır. 

 CBS entegrasyon uygulaması üzerinden, ilgili ile ait, Satılık/Kiralık/Yatırım Teşviki kapsamındaki 

araziler ile ilgili bilgiler içeren Milli Emlak Genel Müdürlüğü bilgi kaynağına yönelik bilgi notu 

hazırlanmıştır. 

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

 Pınar Süt Yetkililerinin Muğla Valiliğine yapmış oldukları ziyarete katılım sağlanmıştır. 

 18-2  Nisan 2 12 tarihleri arasında, gerçekleştirilen Dış Ticaret Eğitimine katılım sağlanmıştır. 

    Mayıs 2 12 tarihinde, Denizli Ticaret Odası (DTO) tarafından gerçekleştirilen Jeotermal 

Seracılık Paneli ve Eğitim Çalışmasına katılım sağlanmıştır. 

 Denizli İhracatçılar Birliği tarafından 2  Mart 2 12 tarihinde düzenlenen ve Ekonomi Bakanlığı 

temsilcilerinin sunum yaptığı Dış Ticaret Bilgilendirme Seminerine katılım sağlanmıştır. 

 Denizli İhracatçılar Birliği (DENİB) tarafından organize edilen İhracat Bilgilendirme Seminerine 

katılım sağlanmıştır 

 Pamukkale Üniversitesi  . Teknoloji ve Ar-Ge Günleri, Ulusal ve Uluslararası Destek 

Mekanizmaları Bilgilendirme Semineri, Genç Girişimciler ve Sanayi Problemlerini Çözüm Paneline 

katılım sağlanmıştır. 

 IPA’nın  . ve  . bileşenleri kapsamındaki AB fonlarının tanıtımı sürecinde görev alabilecek 

kurumların iletişim alanındaki kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik, gerçekleştirilen Modül 1, 2, 

  eğitimlerine katılım sağlanmıştır.  
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 Pamukkale Üniversitesi ve Denizli İl Özel İdaresi işbirliği ile gerçekleştirilen Denizli Bölgesinde 

Tarımsal Prodüktivitenin Geliştirilmesi ve Genetik Kaynakların Korunması İçin İnovatif Sistemler 

Konferansı'na katılım sağlanmıştır. 

 EuroVelo Avrupa Bisiklet Rotaları Ağı Konferansı’na katılım sağlanmıştır. 

 Fethiye Pastoral Vadi’de düzenlenen “Sürdürülebilir Turizm Konferansı’na katılım sağlanarak 

GEKA sunumu yapılmıştır. 

 GE’KOBİ inovasyon eğitimine katılım sağlanmıştır Ajans uzmanları tarafından Söke Ziraat 

Odası’nda verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine katılım sağlanmıştır. 

 Kuşadası Ticaret Odası üyelerine yönelik verilen Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimine katılım 

sağlanmıştır. 

 Denizli’de GEKA merkez binada İş Yükü Analizi eğitimine katılım sağlanmıştır. 

 Denizli’de GEKA merkez binada PCM Eğiticilerin Eğitimi’ne katılım sağlanmıştır.  

 Denizli’de GEKA merkez binada Elektronik Evrak Kayıt Sistemi eğitimine katılım sağlanmıştır 

 21-22 Haziran 2 12 tarihlerinde, Ajans merkezinde gerçekleştirilen, Sayıştay Denetimi Eğitimine 

katılım sağlanmıştır. 

 2 11 Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Ajansımızdan destek alan, Markalaşma 

Yenilikçilik ve Kalite Geliştirme Derneği, Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve Aydın 

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün Proje Sonuç Toplantıları’na katılım sağlanmıştır 

 Türkiye’de Ajanslar bünyesinde faaliyet gösteren Yatırım Destek Ofislerinin (YDO) görev 

tanımları, mevcut uygulamalar, uygulamada karşılaşılan sorunların ele alındığı ve ilgili mevzuat 

değişikliklerinin görüşüldüğü çalıştaya katılım sağlanmıştır. 

 Yenipazar’da gerçekleştirilen Avrupa Bisiklet Rotaları (Euro-Velo) programına katılım 

sağlanmıştır. 

 Muğla Üniversitesi Dalaman MYO’da düzenlenen GEKA Günleri etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

 Söktaş’ın Efeler Çiftliği’nde kurulacak olan Biyogaz Tesisi Bilgilendirme Toplantısı’na katılım 

sağlanmıştır. 

 Bodrum Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Bodrum’da Yat Kümelenmesi” DFD faaliyetinin 

sunumuna ve destek kapanış toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Aydın Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünün GEKA - DFD Projesi Açılış Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 MARKAYDER'in GEKA - DFD Projesi Ortak Akıl Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

  6 Şubat 2 12 tarihli Muğla Ticaret ve Sanayi Odası koordinesinde Türkiye Sanayi ve Kalkınma 

Bankası temsilcileri katılımıyla gerçekleştirilen “Yatırım Projeleri Fizibilitesi ve Finansmanı” 

konulu Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır. 
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 Dalaman Kültür Merkezi’nde yapılan Dalaman Ortaca ve Köyceğiz ilçelerinin Turizm 

Destinasyonları toplantısına katılım sağlanmıştır.   

 Milas Ticaret Odası tarafından düzenlenen “Güllük Limanı Milas OSB Demiryolu Fizibilitesi” 

Doğrudan Faaliyet Desteğinin kapanış toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Denizli   .Yıl Bağbaşı Öğretmenevi'nde 2  Haziran 2 12 tarihinde Denizli Valiliği Uyum Danışma 

Yönlendirme Kurulu 2. Toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Muğla AB Yolunda El Ele  Projesi açılış toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Dalaman Elcik Köyü Süt Kooperatifi üyeleriyle ve köy halkıyla kooperatifin daha iyi çalışması için 

yapılması gerekenler, hayvan bakımı, süt sağlığı ve tarım ve hayvancılık destekleri konusunda 

Dalaman Gıda, Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü’nden Veteriner Aziz Kabak ve Ziraat 

Mühendisi Ergün Celil’in de katıldığı bir toplantı yapılmıştır.  

 Tarihi Kentler Birliği tarafından düzenlenen “Altın Üçgen; Muğla-Denizli-Aydın İşbirliği planı” 

Muğla ve Aydın toplantısına katılım sağlanmıştır.  

 Muğla İRENEC tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Aydın Ticaret Borsası’nda Kalkınma Bankası’ndan Yücel Özbilgin’in yeni teşvik sistemiyle ilgili 

yaptığı bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Güdümlü Proje süreciyle ilgili Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda yapılan toplantıya katılım 

sağlanmıştır. 

 Muğla ve Aydın İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Aydın Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) işbirliğinde 

gerçekleştirilen Gençlik Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 

 Aydın Valiliğindeki Biyogaz Yatırımı Bilgilendirme Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Söke Ziraat Odası'nda GEKA Bilgilendirme Toplantısı yapılmıştır. 

 Sultanhisar’da gerçekleştirilen Jeotermal Seracılık Geliştirme Projesi Toplantısı’na katılım 

sağlanmıştır. 

 Söke 1. Pamuk Çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

 Aydın Valiliğinde gerçekleştirilen Yeni Teşvik Sistemi Aydın İli Bilgilendirme Toplantısına katılım 

sağlanmıştır. 

 2 12 Yılı 2.Dönem Aydın İl Koordinasyon Kurulu Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 KÖYDES ödeneklerinin kullanılması ile ilgili, Aydın İl Özel İdaresinde gerçekleştirilen ön toplantıya 

katılım sağlanmıştır 
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 Kestane ürününün Aydın iline sağladığı katma değerin artırılması amacıyla oluşturulan Aydın 

Kestane Çalışma Grubuna, Ajansımızdan da daimi temsilci görevlendirilmesi ile ilgili Aydın Ticaret 

Odası yetkilileri ile iletişime geçilmiş ve grubun birinci ve ikinci toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Aydın Valiliği'ndeki 2 2  Stratejik Plan ön çalışma toplantısına katılım sağlanmıştır. 

  .Milas Gıda, Tarım ve Hayvancılık fuarına katılım sağlanmıştır. 

 Göcek Boat Expo Fuarı 2 12’ye katılım sağlanmıştır. 

 İstanbul’da düzenlenen uluslararası EMITT Turizm Fuarına katılım sağlanmıştır.. 

 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın düzenlediği “Kadın Çiftçiler Yarışıyor” Muğla Bölge 

Finali’ne katılım sağlanmıştır. 

 HALİSTANBUL 2 12 Yaş Sebze ve Meyve Fuarı ve Muğla’yı temsilen katılan TUR-NAR Meyve 

Üreticileri Birliği standı ziyaret edilmiştir. 

Yatırım Destek Ofisleri Tarafından Hazırlanan Tanıtım Materyalleri 

 Aydın’da Kestane Yatırımı konulu sunum ve kitapçık hazırlanmıştır. 

 Aydın YDO Flyer çalışması tamamlanmıştır. 

 Güneş Enerjisi Yatırım Rehberi hazırlanarak baskıya hazır halde sunulmuştur. 

 Muğla Yatırım Rehberi ile ilgili araştırmalar tamamlanmış ve basıma hazır şekilde sunulmuştur. 

 Denizli’nin yatırım olanaklarına ve Denizli YDO’nun hizmetlerine ilişkin yaprak broşür 

hazırlanmıştır.  

Yatırım Destek Ofisi’nin Hazırlığı Sürdürülen Raporlar 

 Ajans Sektör Raporları (Tarım ve Hayvancılık, Turizm, Sanayi ve Ticaret, Enerji ve Madencilik) 

 Denizli Leblebisi Yatırım Raporu 

 Aydın, Denizli ve Muğla İlleri Ekonomik Durum Raporları 

 Muğla İli Rüzgâr Enerjisi ve Narenciye Yatırım Raporları 

 Modern Seracılık Yatırım Raporu 

 Denizli’nin doğal, tarihi, kültürel değerleri, geleneksel ve yerel özellikleri, kültürel değerleri, 

ekonomik faaliyetleri ve yatırım alanlarına ilişkin kısa ve net bilgilerin yer alacağı tanıtım odaklı 

“Denizli Tanıtım Kitapçığı”   
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 . . İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Sözleşmeleri İmzalanması: 

2 11 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında toplam 1  adet proje destek almaya hak kazanmıştır. 

Destek almaya hak kazanan başvuru sahiplerinden bir tanesi sözleşme imzalama hakkından feragat 

etmiştir. Diğer yararlanıcıların sözleşmeleri Ajans tarafından 2 .  .2 12 tarihinde imzalanmış ve 

2 .  .2 12 tarihinde DFD Projeleri yürürlüğe girmiştir. 

Sözleşmelerin imzalanmasından kısa bir süre sonra DFD yararlanıcılarından biri finansal yetersizlikten 

ötürü fesih talebinde bulunmuştur. Geriye kalan 11 proje için ilk izleme ziyaretleri düzenlenmiş ve ön 

ödeme risk değerlendirmesi yapılmıştır. 

Proje Uygulama Süreci: 

2 12 yılının ilk 6 aylık döneminde tüm programlar bünyesinde projelere toplamda    adet 

düzenli/anlık izleme gerçekleştirilmiştir. Yapılan anlık ve düzenli izleme ziyaretlerinde proje 

faaliyetlerinin kontrolü yapılmış projelerin sağlıklı yürüyebilmesi için ihtiyaç tespiti yapılmaya 

çalışılmıştır. Ayrıca bu ziyaretlerde planlanan ve gerçekleşen faaliyetler ile harcamalar arasındaki 

tutarlılığın,  satın alınan mal veya ekipmanın fiziksel mevcudiyetinin, görünürlük kurallarına uygunluk 

durumunun ve altyüklenici performansının kontrolü amaçlanmış, performans göstergelerindeki 

ilerlemeler takip edilmiş ve projenin karşılaştığı sorunlar tespit edilmiştir.  

İlgili dönemde Ajans satın alma kurallarına tabi yararlanıcıların ihaleye hazırlık faaliyetleri sırasında 

teknik şartnamelerin, ihale dosyasının, gazete, web sitesi ilanlarının uygunluğu kontrol edilmiş ve 

gerekli yerlerde bu konularda destek sağlanmıştır. Ayrıca ihaleye çıkan yararlanıcıların ihale 

açılışlarına ve değerlendirme oturumlarına gözlemci olarak katılımda bulunulmuştur. Bu dönemde 

gerçekleşen ihalelerin 2  tanesine gözlemci olarak katılım sağlanmıştır. 

Yine uygulama süreci boyunca projelerin yürütülmesi sırasında ortaya çıkan küçük ya da büyük 

değişiklik ihtiyaçlarıyla ilgili talepler sorumlu izleme uzmanlarına iletilmiştir. Değişiklik talepleriyle ilgili 

olarak yararlanıcılara gerekli destek ve yönlendirme sağlanmış ve projelerin ihtiyaçları doğrultusunda 

yararlanıcılara değişiklilerle ilgili olarak tavsiyeler verilmiştir. Resmi olarak Ajans’a ulaşan zeyilname 

ve küçük değişiklik taleplerinin uygunluğu incelenmiş ve talebin olumlu ya da olumsuz bulunması 

hallerinde gerekli işlemler yapılmıştır. Bu bağlamda 2 12 yılının ilk 6 aylık döneminde; Ajans’a ulaşan 

zeyilname taleplerinin olumlu bulunanları için hem mali destek programları hem de doğrudan faaliyet 

desteği kapsamında toplamda 2  adet zeyilname düzenlenmiştir. 

2 12 yılının ilk yarısında 2 1  İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında    adet projenin 

ara raporu teslim edilmiştir.  Ara raporlar   aşamada değerlendirilmiştir.  
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a) Şekli uygunluk kontrolü 

b) Teknik bölümün değerlendirilmesi 

c) Mali bölümün değerlendirilmesi 

Değerlendirilmeleri tamamlanan projelerin raporları ödeme talepleriyle birlikte onaylanmış ve ödeme 

miktarı belirlenerek uygun bulunması halinde ara ödeme yapılmıştır. 

2 12 yılının ilk 6 aylık döneminde, 2 1  İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında   adet 

projenin uygulaması sona ermiştir. Bu projelerin 6 tanesinin nihai ödemesi yapılmıştır. Diğer projelere 

ait nihai raporların değerlendirilmesi devam etmektedir.  

Ayrıca 2 11 Doğrudan faaliyet desteği kapsamında yürütülen 11 adet projenin uygulama süreleri 

sona ermiştir. Nihai raporlarının ve araştırma raporlarının Ajans’a sunulması Temmuz ayında 

gerçekleşen projelerin nihai ödemeleri de ilerleyen dönemlerde gerçekleşecektir. 

2 1  İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında   adet projenin destek sözleşmeleri çeşitli 

nedenlerle feshedilmiştir. 

Ödemeler: 

2 12 yılının ilk 6 aylık döneminde tüm programlar kapsamında toplam 1.   .   ,   TL proje ödemesi 

gerçekleştirilmiştir. 

     Yılı İktisadi Kalkınma 
Mali Destek Programı 

Ön Ödeme Ara Ödeme Nihai Ödeme Toplam 

Tutar Adet Tutar Adet Tutar Adet Tutar Adet 

İK 1 - - 212.   ,1    12 . 1 ,       6.   ,     

İK 2   .    2 26 .2  ,       .   ,2  2   1.6  ,6    

İK   212.         .  2,6      .666,   1    .   ,   11 

     Yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 

2011 DFD 2  .   ,   11 - - 2 .6  ,   1  1 .   ,   12 

TOPLAM    .   ,   16    .   ,         .   ,      .   .   ,      
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 . 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. 

 . Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 

Mali Destek Programının halen devam ediyor olması nedeniyle performans sonuçları değerlendirmesi 

program sonuçlandığında yapılacaktır. 

 . 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, 

yapılanma sürecinde yaşanan birim içi ve birimler arası iletişim eksiklikleri Ajansın zayıflıkları 

arasındadır. Bununla birlikte ilgili mevzuatın yeniliği ve uygulamada çıkan sorunlara tam anlamıyla 

cevap verebilecek nitelikte olmayışı zayıf yön olarak belirlenmiştir. 

C. DEĞERLENDİRME 

2 12 yılının ilk yarısında, kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları sürdürülmüş, çeşitli eğitim, toplantı 

ve seminerlere katılım sağlanmış ve Bölgeyi tanımaya yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bölgenin 
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tanınmasına yönelik gerçekleştirilen en önemli çalışmaların başında ilçe GZFT Analizi toplantıları 

gelmektedir. İlçelere yönelik hem sayısal verilerin derlendiği, hem de ilçelerin önde gelenlerinin 

fikirlerinin değerlendirildiği İlçe GZFT Analizi raporları 2 1 -2 2  Bölge Planında belirlenecek gelişme 

stratejileri için önemli bir kaynak niteliğindedir. 2 12 Yılı başlarında başlatılan İlçe GZFT Analizi 

Toplantılarının 2 12 yılının ikinci yarısında devam ettirilmesi ve tüm Bölge ilçelerinde birer analiz 

toplantısı yapılması planlanmaktadır. Bunun yanında Bölgesel Göstergeler Bülteni, Bölge geneline 

dair verilerin derlendiği ve yorumlandığı yol gösterici bir çalışma olarak öne çıkmaktadır.   aylık 

periyotlar haline yayımlanan Bölgesel Göstergeler bülteni çalışmaları devam ettirilecektir. Ajans 

Uzmanlarının katılımlarıyla oluşturulmuş Sektör Çalışma Gruplarıyla sektörlere yönelik uzmanlaşma 

çalışmaları yürütülmüştür. Bölgeyi tanımaya yönelik gerçekleştirilen araştırma ve analiz çalışmaları 

Ajansın önemli faaliyetlerinden olan Mali Destek Programları için önemli bir kaynak oluşturmaktadır. 

2010-2 1  Bölge Planında yer alan öncelikler doğrultusunda 2 11 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği 

çalışmaları sürdürülmüş ve tamamlanmıştır. Sonucunda Ajans Değerlendirme Komisyonu tarafından 

1  projenin desteklenmesi uygun görülmüştür. Bununla birlikte 2 12 yılı ikinci yarısında çıkılması 

planlanan Mali Destek Programı ve Teknik Destek Programı hazırlıkları üzerine çalışmalar yapılmıştır. 

Bu bağlamda önceliklerin ve örnek proje konularının belirlenmesi, başvuru kılavuzlarının hazırlanması 

gibi çalışmalar yürütülmüştür. Bununla birlikte talep eden kurumlara yönelik Proje Döngüsü Yönetimi 

Eğitimi verilmiştir. 

Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında destek almaya hak kazanan 1  projenin izleme ve 

değerlendirme faaliyetleri yürütülmüş ve sona erdirilmiştir. Bununla birlikte 2 1  Yılı Mali Destek 

Programı kapsamında desteklenen projelerin izleme ve değerlendirme faaliyetleri devam etmiştir.  

2 12 yılının ilk yarısında Ajansın Mali Destek Programları dışında önemli misyonlarından biri olan 

Bölgenin tanıtımına yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bölgenin öne çıkan değerlerinden 

olan Ters Lale Kültürel Tanıtım Kitapçığı oluşturulmuş, pidecilik ve yemek kültürü üzerine araştırmalar 

gerçekleştirilmiş, Tanıtım Filmi ve Bölge haritasının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yürütülmüştür.  

Ajans tarafından düzenlenen toplantılar, eğitimler, gerçekleştirilen araştırma çalışmaları, Mali Destek 

Programı ve Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında desteklenen projeler, katılım sağlanan konferans, 

eğitim ve fuarlar, gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ve Bölgenin gelişmesi be kalkınması için atılan 

diğer tüm adımlarla Güney Ege Kalkınma Ajansı her geçen gün Bölgede daha fazla tanınmakta ve 

sahiplenilmektedir. 
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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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