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‘Ekonomik kalkınma, Türkiye’nin hür, müstakil, daima
daha kuvvetli, daima daha refahlı Türkiye idealinin belkemiğidir.’
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YÖNETİM
KURULU
BAŞKANI
SUNUŞU
İzmir Kalkınma Ajansı; bölgesel, sektörel ve genel kalkınma problemlerini yerinde belirleyerek, bu problemlerin çözümüne yönelik faaliyetleri desteklemek amacıyla kurulan iki
pilot ajanstan biri olarak faaliyetlerine 2006 yılı sonunda başlamıştır. O günden bu yana
kurumsal yapılanmasını tamamlamış olup; İzmir ile ilgili analiz, araştırma çalışmaları ve
paydaş toplantıları ile mevcut durumu ortaya koyarak, operasyonel çalışmalarını hızla
sürdürmekte ve bölgenin sürdürülebilir kalkınmasına katkı koymaya devam etmektedir.
Ajansımız, 2008 yılının sonunda ilan ettiği ve toplam bütçesi 29.440.000 TL olan KOBİ ve
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları ile 2007-2008 Ön Bölgesel Gelişme Planı’nda belirlenmiş olan stratejik hedefler ve öncelikler doğrultusunda İzmir ekonomisine ve sosyal
gelişimine katkı sağlamayı amaçlamıştır. Mali destek programları kapsamında toplam 156
projenin uygulamaya devam etmesi, İzmir’de hareketlilik yaratan bir sürecin de başlangıcı olmuştur. Ayrıca 2009 yılı sonunda Turizm ve Çevre, Tarım ve Kırsal Kalkınma alanlarında toplam 31.610.489 TL bütçesi olan mali destek programları kapsamında başvuru
süreci başlatılmıştır. Bu alanlarda verilecek desteklerle ajansımız İzmir’in gelişimine katkı sağlamaya devam edecektir. Mali destek programlarının yanında Ajansımız bölgenin ihtiyacı olarak belirlenen tanıtım ve kümelenme stratejisi konularında da bölgenin önemli
aktörleri ile oluşturduğu komitelerle birlikte önemli adımlar atmıştır. Ayrıca düzenlenen
yatırım tanıtım turları ile hedef bölgelerde İzmir’imizin yatırım olanaklarının tanıtım
faaliyetlerine başlanmış, yatırımcı desteği konusunda ise önemli yol katedilmiştir.
İnanıyorum ki bölge düzeyinde katılımcılıkla yürütülen bu çalışmalar, bölgedeki tüm
kurum ve kuruluşların verdiği destek ve sahiplenme bilinci ile başarılı sonuçlanacak ve
İzmir’de önemli sosyo-ekonomik gelişmeye ivme kazandırmaya devam edecektir. Ve
umuyorum ki; İzmir Kalkınma Ajansı, çalışmalarına başlayan diğer Kalkınma Ajanslarına
iyi bir model olma yolunda attığı adımları hızlandıracaktır.
Mustafa Cahit Kıraç
Vali
Yönetim Kurulu Başkanı
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4)

5)

A) VİZYON VE MİSYON
VİZYON:
Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin,
uluslararası tanınırlığa sahip bir ajans olmak.

6)

7)

MİSYON:
İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül
bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak.

B) YETKİ, GÖREV VE
SORUMLULUKLAR
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun
5.maddesinde Kalkınma Ajanslarının görevleri
aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
1) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına
teknik destek sağlamak.
2) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını
sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak;
bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına bildirmek.
3) Bölge plan ve programlarına uygun olarak
bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağ-

8)

lamak.
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 işbirliğini geliştirmek.
4 üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi
çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak
kullanmak veya kullandırmak.
Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik
araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi,
kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları
desteklemek.
Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
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9) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum
ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve
işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre
içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip
ve koordine etmek.
10) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği
sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle
yeni girişimcileri desteklemek.
11) Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı
uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin
bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar
kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak.
12) Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla
ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.

C) AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER
1) Fiziksel Yapı
Ajansımız Şehit Fethi Bey Caddesi No.49/1 Birlik Plaza Pasaport, İzmir adresinde İzmir Esnaf
ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne ait binada hizmet vermektedir. 02.07.2008 tarihinden itibaren
Birlik ile yapılan kira sözleşmesi çerçevesinde
Plaza’nın 2.katının yarısı ve 3. kat kiralanmıştır.
Temmuz 2009’dan itibaren 2. katın diğer yarısı
da Ajans bünyesine katılmıştır.
Ajans taşıt ihtiyacını hizmet alımı sözleşmesi ile
karşılamaktadır. 09.01.2007 tarihinde bir adet
Volkswagen Passat hizmet sözleşmesi çerçevesinde teslim alınmıştır ve 2008 ve 2009 yıllarında
kullanımına devam edilmiştir. Ayrıca 01.05.2008
tarihinde bir adet Clio Symbol hizmet alımı sözleşmesi çerçevesinde teslim alınmıştır ve 2009
yılında kullanımına devam edilmiştir. KOBİ ve

Sosyal kalkınma mali destek programları kapsamında 26.06.2009 tarihinde Halkbank ile yapılan protokol çerçevesinde bir adet Megan Sedan
Ajans kullanımına katılmıştır.

2) Teşkilat Yapısı
25.01.2006’da 5449 No’lu “Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında
Kanun” kabul edilmiştir. 08.02.2006 tarihinde
26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.
Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 2006/10550
sayılı kararnamesi 06.07. 2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış İzmir İli merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde İzmir
Kalkınma Ajansı kurulmuştur.
Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir.
Ajans organizasyon yapısında; Kalkınma Kurulu,
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım
Destek Ofisi yer almaktadır.

Kalkınma Kurulu:
İzmir Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 10 Kasım
2008 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla oluşturulmuş olup, 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Yapısı:
Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerden oluşan Kalkınma Kurulu ajansın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik
olarak; bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları,
özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere kalkın-
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KALKINMA
KURULU

(danışma organı)

Plan ve Faaliyet
Raporları

Seçim, Tavsiye
İzleme

YÖNETİM KURULU
GENEL SEKRETERLİK
YATIRIM
DESTEK
OFİSİ

ma kurulu oluşturulmuştur.Yüz üyeden oluşan
İzmir Kalkınma Kurulu, %30 kamu kesimi ,%70
özel kesim ve STK temsilcilerinden oluşmaktadır.

Görev ve Yetkileri:
1) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine,
tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine
yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
2) Yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve
/ veya sivil toplum kuruluşları temsilcilerini
seçmek.
3) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim
kuruluna önerilerde bulunmak.

Yönetim Kurulu:
Yapısı:
Yönetim kurulu, Ajansın karar organıdır. Yönetim
kurulu, tek ilden oluşan bölgelerde vali, Büyükşehir belediye başkanı, il genel meclisi başkanı,
sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı ile
kalkınma kurulu tarafından özel kesim ve/veya
sivil toplum kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden oluşmaktadır. İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulunun üç üyesi kalkınma kurulu tarafından 18.12.2008 tarihinde seçilmiştir. Yönetim
Kurulu, doğal üyelerle birlikte Ege Genç İşadamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı, İzmir Ticaret Borsası Başkanı ve İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı olmak üzere kalkınma

kurulu tarafından seçilmiş üç üyeden oluşmakta
iken İzmir Ticaret Borsası Başkanlık seçimi sonucu gerçekleşen değişiklik nedeniyle, 6 Mart 2009
İzmir Ticaret Borsası yerine EGEV yönetim kurulunda yerini almıştır.

Görev ve Yetkileri :
1) Yıllık çalışma programını kabul etmek ve DPT
Müsteşarlığı’nın onayına sunmak.
2) Yıllık malî raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
3) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
4) Yıllık faaliyet raporunu DPT Müsteşarlığına
göndermek.
5) Ajans bütçesini onaylamak ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığına göndermek.
6) Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine
ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
7) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
8) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
9) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki iş bölümünü onaylamak.
10) Genel sekreteri belirlemek ve Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığının onayına sunmak
11) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı
ve kiralanması ile hizmet alımı konularında
genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
12) Yönetim kurulu gerekli gördüğü hallerde
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İZKA Genel Sekreterlik Organizasyon Şeması

yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını,
sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel
sekretere devredebilir.

Genel Sekreterlik:
Yapısı:
Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri
genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna
karşı sorumludur. Genel sekreterlik, genel sekreter, teknik ve destek personelden oluşmaktadır.

Görev ve Yetkileri:
1) Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak.
2) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak.
3) Ajans gelirlerini toplamak, bütçe ve yönetim
kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları
yapmak.
4) Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek
sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır
malların alımına, satımına, kiralanmasına ve
hizmet alımına karar vermek.
5) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje

üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici
faaliyetlerde bulunmak.
6) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini
değerlendirerek malî destek sağlamak üzere
yönetim kuruluna öneri götürmek.
7) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek,
değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak.
8) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve
dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler geliştirmek.
9) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına
teknik destek sağlamak.
10) Personelin performans ölçütlerini belirlemek
ve performansını değerlendirmek.
11) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek.
12) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslar arası
toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda
bulunmak.
13) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına
giren diğer hizmetleri yürütmek.
14) Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak.
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3) Bilgi ve Teknolojik
Kaynaklar

bilgisayarı (akılı GSM telefonu) bulunmaktadır.
Bu el bilgisayarları ajanstaki e-posta sunucusu
ile senkronize çalışmaktadır.

Ajans çalışanlarının ortak dosya kullanımını sağlamak amacıyla bir dosya sunucusu (file server)
çalışmaktadır. Bu sunucu üzerinde çalışan merkezi bir antivirüs yazılımı bulunmaktadır. Yazılım tüm kullanıcıların bilgisayarlarında otomatik
olarak virüs taraması yapmakta ve virüslere karşı tüm bilgisayarları sürekli kontrol etmektedir.
Antivirüs yazılımı yeni çıkan virüslere karşı kendi kendini güncellemektedir. Haziran ayı içinde
antivirüs yazılımının sürümü güncellenmiş ve
e-posta sunucusu tarama özelliği de eklenmiştir.
E-posta sunucusu Sürü (spam) postalara karşı
antivirüs yazılımı sayesinde korunmaktadır. Bilgi güvenliğini sağlamak için bir güvenlik duvarı
cihazı bulunmaktadır. Ajansın tüm internet ve
lokal ağ trafiği güvenlik duvarı cihazı üzerinden
geçmektedir. Güvenlik duvarı üzerinde hazırlanan çeşitli filtrelerle güvenli bir ağ trafiği sağlanmaktadır.

Ajansa bir kartlı geçiş sistemi ile kameralı güvenlik sistemi kurularak fiziksel güvenlik sağlanmıştır.

Ajansın, internet sitesi yenilenmiş ve yayım yaptığı barındırma hizmeti veren firma aylık trafiği
daha geniş olan bir firmayla değiştirilmiştir. Dışarıdan hizmet alımı ile alınan e-posta hizmetinden vazgeçilmiş, alınan bir e-posta sunucusu
ile e-posta trafiği ajans imkanlarıyla sağlanmaya
başlanmıştır. Bu sayede e-posta güvenliği artırılmış ve e-posta kutularının yedeklenmesi sağlanmıştır.

Ajansımızın insan kaynakları politikasının amacı,
Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde
yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış,
ulusal ve uluslar arası düzeyde ihtiyaç duyulan
niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu
personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.

Ajansta kablolu ve kablosuz internet ve lokal ağ
erişimi hizmeti bulunmaktadır. Ajansımızın internet erişimi 2 adet 4 Mbps ADSL bağlantısı ile
sağlanmaktadır. Ayrıca e-posta trafiği için 1 adet
G.SHDSL internet bağlantısı vardır. İnternete
kablolu ve kablosuz olarak erişilmektedir. Ajansa
gelen misafirler için de kablosuz internet erişimi
mevcuttur.

2009 yılında Ajansın hedefleri doğrultusunda, gelecek yılarda ihtiyaç duyulacak insan kaynağını
belirlemek amacıyla insan kaynakları planlaması
yapılmıştır. Ajansımızın mevcut yapısının, ortaya
çıkacak veya ortaya çıkması muhtemel yeni ihtiyaçları karşılayıp karşılayamayacağı, iş hacminde
beklenen değişimler ve bütçe imkanları dikkate
alınmış ve çalışma birimlerinin özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda personel alımı gerekli görülmüş ve Maliye, İşletme, Şehir ve Bölge Planla-

Personelin mobil olduğu durumlarda e-postalarına
erişimini sağlamak amacıyla tüm personelde el

Toplu SMS ve toplu faks gönderimi konusunda
programlar kurulmuş, bu sayede zamandan ve
emekten tasarruf ederek çok hızlı bir şekilde
toplu SMS ve faks gönderilebilmektedir.
Ajans bünyesinde yürütülen işlerin takibine yardımcı olmak amacıyla e-posta sunucusu üzerinde
birim takvimleri oluşturulmuştur. Ayrıca Genel
Sekreterliğinin ihtiyacı için randevu ve telefon
kayıtları takibini yapan bir yazılım geliştirilmiştir.

4) İnsan Kaynakları
İnsan Kaynakları Politikası

Organizasyon ve Personel Yapısı
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ma, Mimarlık, Ziraat Mühendisliği, alanlarından
beş uzman personel ve bir iç denetçi istihdam
edilmesine karar verilmiştir.
İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini gerçekleştirmek hedefiyle 12 Ekim 2009 tarihinde
yapılan yarışma sınavı sonucunda beş uzmandan
ziraat mühendisi hariç dördü 2009 Ekim ayı içinde göreve başlamıştır.
İç denetçi istihdamı için gerekli koşuları taşıyan
iki kişi yarışma sınavına girmeye hak kazanmış
ancak yarışma sınavının mevzuat gereği yapılan
yazılı kısmında başarılı bulunmamışlardır.
2009 sonu itibariyle Ajansımızda yirmi sekiz uzman personel ve yedi destek personeli olmak
üzere otuz beş personel görev yapmaktadır.
2009 sonu itibariyle Ajans personelinin statülerine göre dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

Ajans personelinin cinsiyete göre sayısal dağılımı
aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.

kadın

ERKEK: 19

erkek

KADIN: 16

Ajans personelinin eğitim durumuna göre sayısal
dağılımı aşağıdaki grafikte gösterilmiştir.
Doktora
Devam Eden: 5
%14

Lisans Derecesi: 14
%41

Yüksek Lisans
Devam Eden: 5
%14

destek
uzman

DESTEK: 7

Yüksek Lisans Derecesi: 11
%31
Yüksek Lisans Derecesi
Lisans Derecesi
Yüksek Lisans Devam Eden

UZMAN: 28

2009 sonu itibariyle çalışma birimleri bazında
personel dağılımı şu şekildedir. Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi yedi kişi, Program Yönetim Birimi altı kişi, İzleme Değerlendirme Birimi dokuz kişi ve Yatırım Destek Ofisi beş
kişiden oluşmaktadır. İdari Mali İşler, Bilgi İşlem,
Halkla İlişkiler ve Yönetici Asistanlığı alt birimlerinden oluşan destek birimleri ise birim başkanı
ile birlikte sekiz kişiden oluşmaktadır.

Doktora Devam Eden

5) Ajans Birimleri Tarafından
Sunulan Hizmetler
İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği, genel
sekreter, birim başkanları, uzman personel ve
destek personelinden oluşur.
Ajans tarafından sunulan hizmetler Planlama,
Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program
Yönetimi Birimi, İzleme Değerlendirme Birimi,
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Yatırım Destek Ofisi ve Destek Birimleri tarafından yerine getirilmektedir.

a) Ana Çalışma Birimleri Tarafından
Sunulan Hizmetler:
i) Planlama, Programlama ve
Koordinasyon Birimi
Planlama, Programlama ve Koordinasyon
Biriminin görev ve yetkileri şunlardır:
1) İzmir ili’nde bölge planı ve operasyonel
programlara yönelik, ekonomik, sosyal ve
kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet
gücünü artırmak için araştırmalar yapmak
veya yaptırmak.
2) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile
uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını
sağlayarak bölge planını hazırlamak veya hazırlanmasını koordine etmek.
3) Bölge planında tanımlanan amaç ve önceliklerin bir veya birkaçının gerçekleştirilmesine
yönelik olarak bölgesel operasyonel programları hazırlamak.
4) Diğer birimlerle işbirliği içinde bölge planı ve
bölgesel operasyonel programlar ile uyumlu
olarak sağlanacak desteklerin çerçevesini
oluşturmak, zamanlamasını ve mali desteklerin bütçe dağılımını planlamak.
5) Ajansın yıllık çalışma programı ve bütçesini
diğer birimler ile koordineli bir şekilde hazırlamak ve mevzuatla belirlenmiş mercilere
sunmak.
6) Diğer birimlerle işbirliği içinde, bölge planı,
bölgesel operasyonel programlar ve destek
programlarının değerlendirilmesine yönelik
program ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek.
7) Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak, mevzuatla belirlenmiş mercilere sunmak.

8) Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

ii) Program Yönetimi Birimi
Program Yönetimi Biriminin görev ve
yetkileri şunlardır:
1) Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve
güncellemek.
2) Destek programları kapsamında, Destekleme Yönetim Kılavuzu’nda belirlenen çerçeve
içerisinde başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek.
3) Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru
rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik
başvuru rehberini Ajans internet sitesinde
devamlı surette bulundurmak.
4) Destek programlarının bölgede tanıtımı için
gerekli tedbirleri almak.
5) Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje
hazırlama eğitimleri planlamak ve gerçekleştirmek.
6) Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans
internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular
(SSS)” bölümünde yayımlayarak herkesin
aynı anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak.
7) Proje başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak.
8) Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin
düzeltmeler yapmak.
9) Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim
kriterlerini belirlemek, seçim sürecinde etkin rol oynamak.
10) Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek.
11) Proje değerlendirme süreçlerini planlamak
ve yönetmek.
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12) Değerlendirme komitesince yapılan nihai
değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya
hak kazananlar ve kazanamayanlar listesini”
kamuoyuna ilan etmek.
13) Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine,
yapılan değerlendirme sonucunda verilen
kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek.
14) Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini değerlendirmeler ışığında revize etmek, proje sahiplerini sözleşme sürecinden
önce konu ile ilgili olarak bilgilendirmek.
15) Destek almaya hak kazanan projelerin sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek.
16) Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve
seçilen projelerle ilgili temel verilerin Bilgi
Sisteminde tutulmasını temin etmek.
17) Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve
Değerlendirme Birimine devretmek.
18) Birimle
ilgili
görev
ve
faaliyetler
kapsamında
ilgili
yerel,
ulusal
ve
uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite
geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

iii) İzleme ve Değerlendirme Birimi
İzleme ve Değerlendirme Biriminin
görev ve yetkileri şunlardır:
1) Bölge Planı ve programlarının gerçekleşmesi
amacıyla desteklenen faaliyet ve projeleri
izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu ve Devlet Planlama
Teşkilatı Müsteşarlığı’na bildirmek.
2) Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı
gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak.
3) Ajansın yürüttüğü programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmak, periyodik
değerlendirme raporları hazırlamak; bölgenin kalkınması bakımından yarattığı etki ve

sonuçları ile başarı düzeylerini tespit etmek
amacıyla etki değerlendirmelerini yapmak.
4) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile
koordineli bir şekilde, Ajansın sağlayacağı
mali ve teknik desteklerin izleme ve değerlendirmesine yönelik temel ilke ve kurallar,
sorumluluklar, kullanılacak belge ve formların standartları, yararlanıcıların proje ve
faaliyetlerini uygularken uymaları gereken
kuralların yasal ve kurumsal altyapısının tasarlanmasına katkıda bulunmak.
5) Desteklenen proje ve faaliyetler için tasarlanan izleme bilgi sisteminin koordinasyonunu
sağlamak.
6) Ajanstan destek almaya hak kazanmış proje/
faaliyet sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri hazırlamak, sözleşme imzalanması sürecine aktif olarak katılmak.
7) Sözleşme öncesinde, Genel Sekreterce gerekli görülen projelere ön izleme ziyareti
yapmak.
8) Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek,
yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak;
projenin risk ve ihtiyaç analizlerine göre ön
ödeme yapılmasının uygunluğu ve ön ödeme
miktarı konusunda görüşünü Genel Sekretere
bildirmek.
9) Yararlanıcılara, proje/faaliyet uygulama ve
satın alma usulleri, izleme bilgi sisteminin
kullanımı, raporlama gibi konularda eğitimler vermek; uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek vermek.
10) Desteklenen proje/faaliyetlere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek.
11) Uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kurallara, usul ve esaslara
ve sözleşme hükümlerine uygun yürümesini
sağlamak.
12) Riskleri önceden tespit ederek düzeltici ve
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önleyici tedbirler almak, gerekiyorsa sözleşme değişiklikleri, fesih, usulsüzlükler, geri
ödemeler vb. ilgili işlemleri yapmak.
13) Yararlanıcılar tarafından sunulan raporları
ve ödeme taleplerini değerlendirmek, ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamak,
yapılan harcamaların usule uygunluğunu denetlemek.
14) Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

iv) Yatırım Destek Ofisi
Yatırım Destek Ofisinin görev ve yetkileri
şunlardır:
1) İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi
vermek ve yol göstermek.
2) Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin dördüncü bölümünde yer alan maddelere uygun olarak
yatırımcıların başvurularını kabul ve takip
etmek.
3) Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun
olarak yatırımcıların başvuruları üzerinde ön
inceleme yapmak.
4) Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelikte yer alan maddelere ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun
olarak, yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam veya makamlara intikal ettirmek
ve gerekli takip işlemlerini yapmak.
5) İzmir’de yatırımcıların karşılaşabilecekleri
engel ve sorunları tespit ederek sorunların
çözümü konusunda ilgili merciler nezdinde
girişimde bulunmak.
6) İzmir’in iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuru-

luşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası
düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.
7) Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları
Valiliğe ve Genel Sekreterliğe vermek.
8) Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği
halinde İzmir’de yatırım destek ve tanıtım
stratejisini belirlemek ve uygulamak.
9) İzmir’de kamu kurum ve kuruluşları ve özel
sektör kuruluşlarınca uluslararası düzeyde
yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek.
10) Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları
desteklemek.
11) Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında
ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla
işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak.

v) Hukuk İşlerinden Sorumlu Uzman
Personel
Hukuk işlerinden sorumlu uzman personelin
görev ve yetkileri şunlardır :
1) Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve takiplerde Ajansı temsil etmek veya Ajans tarafından hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen
davaları takip ve koordine etmek.
2) Yönetim Kurulu veya Genel Sekreterlik makamı ile diğer birimlerden sorulan hukuki
konular ile hukuki, mali, cezai sonuçlar doğuracak işlemler hakkında görüş bildirmek.
3) Ajansın menfaatlerini koruyucu, anlaşmazlıkları önleyici hukuki tedbirleri zamanında
almak, anlaşma ve sözleşmelerin yapılmasına yardımcı olmak.
4) Kamu kurum ve kuruluşları tarafından hazırlanıp, Ajansa gönderilen kanun, kanun hükmünde kararname, tüzük ve yönetmelik tasarıları hakkında görüş bildirmek.
5) Ajans tarafından düzenlenen yönerge, söz-
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leşme ve protokolleri incelemek ve bunların

bulunmadığını ve hak sahibinin kimliğine iliş-

ilgili mevzuata uygunlukları hakkında görüş

kin bilgileri kontrol etmek.

bildirmek.
6) Ajans personeli hakkında düzenlenip ilgisi
nedeni ile kendisine gönderilen inceleme ve
soruşturma raporlarını inceleyerek gerekli
işlemleri yapmak.
7) Ajansa mahkemelerce tebliğ edilen mahkeme ara kararlarına, icra dairelerinden gön-

4) Para ve parayla ifade edilebilen değerleri
saklamak ve ayniyata ilişkin hesapları tutmak.
5) Ajansa ait emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek.
6) Ödemelerin hak sahiplerine yapılmasını sağlamak.

derilen icra emirlerine ve üçüncü şahıs haciz

7) Ajans Personelinin maaş, yolluk v.s. ödeme-

ihbarnamelerine, noterlikler vasıtası ile gön-

lerini ve muhtasar, SGK primi gibi vergi öde-

derilen ihtarnamelere karşı gerekli cevapları

melerini gerçekleştirmek.

vermek.

8) Muhasebe kayıtlarının tam, doğru ve usulüne

8) İdare birimlerinin talepleri üzerine kendi-

uygun olarak tutulması ve raporlanmasını,

leriyle işbirliği yaparak anlaşma, protokol,

bu bilgilerin saydam ve erişilebilir olması-

şartname, vekaletname, ibraname ve diğer

nı sağlamak, muhasebe ile ilgili diğer işleri

belgelerin hazırlanmasında yardımcı olmak.

yapmak.

9) 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluş ve
Görevleri Hakkında Kanun ve Ajansı ilgilendiren diğer kanunlar, kararlar , tüzükler ve
yönetmeliklerle verilen veya Genel Sekreterlik makamınca verilecek diğer görevleri
yapmak, çağrıldığı toplantılarda hazır bulunmak.

9) Mali konulara ilişkin olarak ilgililere gerekli
bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
10) Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere
Ajans Bütçe sonuçlarını çıkarmak.
11) Bütçe ve muhasebe bilgi sisteminin işleyişini
yönetmek.
12) Harcama programını aylık olarak çıkartmak
ve her üç ayda bir Devlet Planlama Teşkilatı

vi) Muhasebe Yetkilisi

Müsteşarlığı’na göndermek.
13) İlgili diğer hizmetleri yürütmek.

Muhasebe yetkilisinin görev ve yetkileri
şunlardır :

14) Genel Sekreter tarafından verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.

1) Gelirleri ve alacakları takip ve tahsil etmek.
2) Ödeneği dahilinde gerçekleşen giderlerin
hak sahibine ödenmesini sağlamak ve harca-

b) Destek Birimleri Tarafından
Sunulan Hizmetler:

ma yetkilisinin uygun gördüğü hallerde avans
vermek.

Destek Personelleri İdari ve Mali İşler, Halkla İliş-

3) Ödeme emri ve eki kanıtlayıcı belgeler üze-

kiler ve Bilgi İşlem, Yönetici Asistanı’ndan oluş-

rinde gerçekleştirme görevlisi ve harcama

maktadır. İdari ve Mali İşlerde, Destek Hizmetleri

yetkilisi ile diğer görevlilerin imzasını, öde-

Gerçekleştirme Görevlisi, Mali işler Personeli,

meye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tam ol-

İdari İşler Sorumlusu, İnsan Kaynakları Sorum-

masını, hesaplamalarda maddi hata bulunup

lusu yer almaktadır.
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i) Destek Hizmetleri Gerçekleştirme
Görevlisi
Destek Personellerinin görev ve yetkileri
şunlardır :

1) Mali İşler Personelinin hazırladığı ödeme evrakların kontrol ederek işleme almak.
2) Ödeme evraklarını saklamak ve düzgün bir
şekilde muhafaza etmek.
3) Mali İşler Personelinin hazırladığı personel
puantaj işlemlerini ve ücret bordrolarını
kontrol etmek.
4) Mali İşler Personelinin hazırladığı SGK prim
bildirimlerini, Aylık damga vergisi ve muhtasar beyannamelerini kontrol ederek onaylamak.
5) Bütçe çalışmalarına katılmak.
6) Bütçe kalemlerine dağılım tablolarını hazırlamak.
7) Yevmiye ve Kebir Defterlerinin kayıtlarına
yönelik taslakları hazırlamak.
8) Ajansın vadeli hesaplarına ilişkin işlemleri
gerçekleştirmek ve muhasebe kayıtlarının
Muhasebe Yetkilisi gözetiminde tutmak.
9) Avans işlemlerini Muhasebe Yetkilisi gözetiminde kayıt altına almak.
10) Harcama Programını aylık ve üçer aylık olarak hazırlayarak Muhasebe Yetkilisinin kontrolüne sunmak.
11) Bütçe Uygulama sonuçlarını aylık, üçer, altışar aylık ve yıllık olarak hazırlayarak Muhasebe Yetkilisinin kontrolüne sunmak.
12) Tahakkuk ve Gelir Kayıtlarını hazırlayarak
Muhasebe Yetkilisinin kontrolüne sunmak.
13) Yönetim Kuruluna sunulmak üzere Harcama
Dökümünü hazırlamak.
14) Ajans personelinin ihtiyacı olan bilgileri personelle paylaşmak ve personele yardımcı olmak.
15) Genel Sekreter tarafından verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.

ii) Mali İşler Personeli
1) Harcama işlemlerini ödemeye uygun hale gelecek şekilde gerekli ödeme evraklarını eksiksiz hazırlamak ve bu evrakları Gerçekleştirme
Görevlisine, Harcama Yetkilisine, Muhasebe
Yetkilisine ve sorumlu kişilere imzalatmak.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Harcama talimatı
Ödeme emri
Yurt içi ve yurt dışı yolluk bildirimi
Ambar giriş – çıkış evrakları
Muhasebe işlem fişi
Ödeme talimatı

2) Harcamalarla ilgili, sözleşme, ihale komisyon tutanağı, fiyat araştırması gibi birimlerce hazırlanan evrakların ilk kontrolünü yaparak eksiklikleri ilgililere bildirmek ve takibini
yapmak.
3) Ödeme talimatını imzalatarak bankalara
iletmek, bankalardaki evrakların takibini
yapmak.
4) Personel puantaj işlemlerini yapmak, ücret
bordrolarını hazırlamak.
5) Personelin SGK prim bildirimlerini, aylık
damga vergisi, muhtasar beyannamelerini hazırlamak ve e-beyanname gönderimini
yapmak.
6) Ajans gelirlerinin takibini yapmak, Ajans’ın
mevzuatta belirtilen kurumlardan olan alacaklarının süreleri içinde tahsili için gerekli
görüşme ve yazışmaları yapmak ve raporlayarak üst yöneticilere bildirmek.
7) Genel Sekreter tarafından verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.

iii) İdari İşler Sorumlusu
1) Ajans bina, araç ve gereçleriyle ilgili ihtiyaç
tespiti ve teminini sağlamak, bakım ve onarımlarını düzenli olarak yaptırmak.
2) Ajans’ın resmi ve özel kurumlarla, gelen-gi-

22
den evrakına ilişkin her türlü yazışma ve dokümanlarının güvenlik esasları çerçevesinde
kayıtlarının tutulmasını, numaralandırılmasını, tasnif edilmesini ayrıca gizlilik ve aciliyetleri dikkate alınarak ilgililere zamanında
ulaştırılmasını sağlamak.
3) Hizmet alımı yolu ile çalışan personelin sevk
ve idaresini sağlamak.
4) Ajans çay ocağının genel yönetimini sağlamak.
5) Genel Sekreter tarafından verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.

iv) İnsan Kaynakları Sorumlusu
1) Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve
temel ilkelerinin gerçekleşmesini sağlamak.
2) İnsan kaynakları politikasını uygulanması,
izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin raporlar
hazırlamak.
3) Bir sonraki yıla ilişkin insan kaynakları ihtiyacını birimlerle irtibatlı bir şekilde belirlemek ve çalışma programına dahil etmek.
4) Personel alımı ile ilgili işlemleri yürütmek.
5) Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek.
6) Personel performans yönetim sistemini kurmak ve yönetmek.
7) İŞKUR aylık işgücü bildirgelerini hazırlamak.
8) Personel özlük dosyalarını hazırlamak ve muhafaza etmek.
9) Personelin Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, personele verilmesi
gereken hasta sevk/ vizite kâğıdı düzenleme
işlemlerini yapmak.
10) Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantı
tutanaklarını hazırlamak, tutanakları karar
defterine kaydetmek, belgeleri muhafaza
etmek.
11) Genel Sekreter tarafından verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.

v) Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
1) Ajansın iletişim ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek.
2) Toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum, vb. organizasyonları planlamak ve koordine etmek.
3) Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının organizasyonunu gerçekleştirmek.
4) Ajansın iletişimi ve tanıtımı ile ilgili çeşitli tanıtım materyallerinin hazırlamasını, ve
dağıtılmasını sağlamak.
5) Görsel ve yazılı medya takibi yapmak ya da
hizmet alımı karşılığında yaptırmak.
6) Yazılı ve görsel basınla ilişkileri düzenli olarak sağlamak.
7) Basın bültenleri ve bilgi notlarını hazırlamak
ve yayımlamak.
8) Kurumsal kimlik çalışmalarını yapmak ya da
hizmet alımı yolu ile yaptırmak.
9) Ajans iletişim stratejisini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak.
10) Ajansın faaliyetlerine yönelik süreli ve süresiz yayınların içerik tasarım ve basımı ile
ilgili organizasyonu gerçekleştirmek ve dağıtımını sağlamak.
11) Promosyon materyallerinin hazırlanması, basımı ve dağıtımını sağlamak.
12) Ajansın yıllık yayın ve organizasyon faaliyetlerini diğer birimler ile birlikte planlamak.
13) Genel Sekreter tarafından verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.

vi) Bilgi İşlem Sorumlusu
1) Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer
donanım birimleri ve yazılımların sorunsuz
çalışmasını sağlamak için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek ve bakımlarını
yapmak.
2) Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın almak durumu
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3)

4)

5)

6)

7)

8)

söz konusu olduğunda araştırmayı yapmak,
firmalarla bağlantı kurmak, teklifleri toplamak ve değerlendirilmesine yardımcı olmak.
Teknolojiyi takip ederek, Ajansta bulunan
bilgisayar ve yazıcıları imkanlar dahilinde
güncellemek ve kullanılmakta olan lisanslı
yazılımların yeni versiyonlarıyla değiştirilmesinin sağlamak.
Mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde kullanılabilmesine yardımcı olmak ve bu konuda
Ajans personeline gerekli eğitimleri vermek.
Virüslerden korunabilmek için koruyucu
programların takip edilerek yeni çıkan versiyonları tüm kullanıcılara iletmek, yeni çıkan
virüsler hakkında personelin bilgilendirilmesini sağlamak.
Tüm 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 sağlamak.
Genel Sekreter tarafından verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.

vii) Yönetici Asistanı
1) Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının ön hazırlık çalışmalarını yapmak, ilgili
birimleri bilgilendirmek.
2) Genel Sekreterin sorumlulukları ile ilgili gerekli iş takibini yapmak.
3) Genel Sekreterin programını düzenlemek ve
takip etmek, telefon ya da diğer araçlarla
dahili ve harici irtibatını sağlamak, randevularını düzenlemek, yazılarını hazırlamak.
4) Genel Sekreter tarafından istenecek raporları hazırlamak ve kayıtlarını tutmak.
5) Genel
Sekreterin
gezi
ve
toplantı
organizasyonlarını düzenlemek.
6) Ajansta birimler arası iletişim ve koordi-

nasyonu sağlamak.
7) Görüşme yapmak üzere gelen ziyaretçilere
yardımcı olmak.
8) Genel Sekreter tarafından verilecek her türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine
getirmek.

6) Yönetim ve İç Kontrol
Sistemi
İzmir Kalkınma Ajansı 4 ana birim ve destek birimlerden oluşmaktadır. Ajansın temel fonksiyonları bu birimler tarafından yürütülmektedir.
5449 sayılı Kanun ile Kurumumuza verilen görevler yukarıda belirtilen birimler tarafından, birim
başkanlarının sorumluluğunda yürütülmektedir.
2009 yılının ikinci döneminde 24.08.2009 tarihinde İç Denetçi Personel alımı için ilana çıkılmıştır.
Şartları sağlayan iki iç denetçi adayı 28.09.2009
tarihinde yazılı sınava katılmışlar fakat yeter puanı alamadıkları için iç denetçi istihdamı gerçekleştirilememiştir.
Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe
Yönetmeliği’nin 11. maddesine iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi
ve Yönetim Kurulunun kararı ile Ajanslarda bir
iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir.
İzmir Kalkınma Ajansı bünyesinde iç denetçi istihdam edilemediği için iç kontrol sisteminin kurulması konusunda 2009 yılı içerisinde Deloitte
firmasından destek alınmış ve iç kontrol sistemi
oluşturulmuştur.

II - AMAÇ VE
HEDEFLER
A) İZMİR KALKINMA
AJANSI’NIN
TEMEL AMAÇLARI
1) İzmir İli’nde kamu kesimi, özel kesim, sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini artırmak, aralarında ortak iş yapma kültürü ve verimli işbirlikleri
geliştirmek.
2) İzmir İli’nde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, bölge
içi gelişmişlik farklarını azaltmak.

B) TEMEL POLİTİKALAR
VE ÖNCELİKLER
1) Strateji ve politikalar oluşturulurken İzmir’in
daha yüksek katma değerli, bilim ve teknolojiye dayalı yeni bir sanayi ve hizmet üretimi
yapısına kavuşturulması gayretlerinin desteklenmesi önceliklidir.
2) Toplumsal mutabakat sağlamaya yönelik olarak katılımcılık, paylaşım, hesap verebilirlik,
şeffaflık ve en yüksek kamu faydası sağlamaya yönelik uygulamalar esastır.
3) Kalkınma ile ilgili konularda bütüncül bir
yaklaşım esastır.
4) Doğal ve kültürel varlıkların korunması ve
sürdürülebilirliği esastır.
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Temel Değerler ve Çalışma
İlkeleri
İzmir Kalkınma Ajansı’nın faaliyetlerinde ve projelerinde temel aldığı değer ve çalışma ilkeleri
aşağıda sıralanmıştır:

Katılımcılık
Yenilikçilik
Tarafsızlık
Şeffaflık
Güvenilirlik
Çözüm Odaklılık
Verimlilik
Sürdürülebilirlik
Bilimsellik
Çevreye ve Kültürel
Duyarlılık
♦♦ Toplumsal Sorumluluk
♦♦ Etkinlik
♦♦ Erişilebilirlik
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦
♦♦

Değerlere

C) DİĞER HUSUSLAR
1) İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyet
Konuları
1) Planlamaya Yönelik Faaliyetler / Yerel Aktörlerin ortak hedefler çerçevesinde ortak akıl ve
katılımcılıkla hazırlayacağı stratejik belgelerin
oluşturulmasında koordinasyon
2) Mali ve Teknik Destek Verilmesine Yönelik Faaliyetler
3) Yatırım Destek ve Tanıtıma Yönelik Faaliyetler
4) Yerel, Ulusal Ve Uluslar Arası Düzeyde Kurumsal
Kapasite Geliştirme Ve Ağ Oluşturmaya Yönelik
Faaliyetler ( İşbirlikleri, Koordinasyon ve İletişim
Faaliyetleri)
5) Araştırma & Eğitim ve Beceri Geliştirmeye Yö-

nelik Faaliyetler
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2) İzmir Kalkınma Ajansı Ana
Faaliyetleri
1) İzmir ili’nde kamu kesimi, özel kesim, sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin kurumsal kapasitesini ve ortak iş yapma kültürü
ve verimli işbirliklerinin oluşmasına yönelik
faaliyetlerde bulunmak,
2) İzmir ili’nin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak,
3) Ulusal Kalkınma Planı’na uyumlu olarak İzmir ili Bölgesel Gelişme Planı’nı paydaşların
katılımı ile hazırlamak,
4) Bölgesel Gelişme Planı’nda belirlenen temel
amaç ve önceliklere yönelik mali ve teknik
destekte bulunmak,
5) İzmir’in iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslar
arası düzeyde tanıtımını yapmak ve / veya
yaptırmak,
6) İzmir ili’nde yatırımcıların, kamu kurum ve
kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve
işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre
içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip
ve koordine etmek.
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III - FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ
VE DEĞERLENDİRMELER

A) MALİ BİLGİLER
2009 yılına ait 12 aylık Ajans Bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

1) Bütçe Uygulama
Sonuçları
Ajans’ın 2009 yılı başında kendisine tahsis edilmesi öngörülmüş 47.179.644 TL bulunmaktadır.
2008 yılından devreden 29.349.930 TL Nakit ile
2006 Yılı Bütçe Gelirlerinden Tahsil Edilecek
3.542.786 TL’lik tutar olmak üzere önceki yıllardan devreden gelirlerin toplamı 32.892.716
TL olmuştur. Dolayısıyla 2009 yılı bütçe gelirleri
toplamı 80.072.360 TL olmuştur.
DPT’den 28.12.2009 tarihinde 19.425.563 TL
Ajans hesabına aktarılmıştır. Ajans’a İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Sanayi ve Ticaret Odaları
tarafından tahsis edilmesi öngörülmüş toplam
tutarın 15.590.126,20 TL’ lik kısmı tahsil edilebilmiştir. 2009 yılında elde edilen faiz geliri
3.131.254,58 TL‘ dir. Çeşitli iadelerle birlikte gelir toplamı 38.173.497,62 TL’ ye ulaşmıştır.
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle bütçe giderleri
toplamı 9.009.586,92 TL olarak gerçekleşmiştir.
31 Aralık 2009 tarihi itibariyle banka mevcudu
49.036.889,76 TL’dir.

2. Temel Mali Tablolara İlişkin
Açıklamalar
2009 yılı 31.12.2009 tarihi itibariyle personel giderleri için 2.483.819,41 TL, mal ve hizmet giderleri için 4.130.883,96 TL tahakkuk etmiştir.
Faaliyet giderleri için 2.214.883,55 TL tahakkuk
etmiştir.

3. Mali Denetim Sonuçları
2006 – 2007 – 2008 yıllarına ilişkin dış denetim
Deloitte bağımsız dış denetim şirketi tarafından
2009 yılının ikinci yarısında yapılmıştır. Oluşturulan rapor Yönetim Kuruluna, Devlet Planlama
Teşkilatına ve İçişleri Bakanlığına sunulmuştur.

B) PERFORMANS BİLGİLERİ
1) Proje ve Faaliyet Bilgileri
BÖLGEYE İLİŞKİN PLANLAMA,
PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON
FAALİYETLERİ
İzmir 2009-2013 Bölgesel Gelişme Planı
Hazırlıkları
2008 yılından beri hazırlıkları süren Bölgesel Gelişme Planı kapsamında 2009 yılına kadar “İzmir
Bölgesine (TR 31) Genel Bir Bakış” raporu ta-

T.C.
İZMİR KALKINMA AJANSI
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2009 YILI 12 AYLIK BÜTÇE GELİRLERİ
ÖNCEKİ YILLARDAN

2009

DEVREDEN

BÜTÇE GELİRLERİ

TL CİNSİNDEN

GELİRLER

TAHMİNİ

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

TOPLAMI

BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

32.892.716,00

47.179.644,00

599.780,58

374.852,80

322.030,88

266.620,52

278.320,73

5.793.914,04

2.001.491,49

1.970.431,36

1.818.470,21

1.896.493,68

1.835.524,48

21.015.566,85

38.173.497,62

80,91

20.696.402,00

21.587,96

0,00

10.268,44

0,00

0,00

5.539.910,13

1.768.359,67

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.250.000,00

15.590.126,20

75,33

829.725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

829.725,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

829.725,00

100,00

19.541.871,00

21.587,96

0,00

10.268,44

0,00

0,00

4.391.811,45

1.766.278,13

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.750.000,00

1.250.000,00

14.439.945,98

73,89

324.806,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

318.373,68

2.081,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

320.455,22

98,66

2. FAALİYET GELİRLERİ

2.000.000,00

577.990,98

374.827,50

311.066,24

265.605,56

276.137,05

253.744,71

230.968,74

220.402,80

63.422,29

144.896,54

84.019,01

328.173,16

3.131.254,58

156,56

2.1.FAİZ VE REPO GELİRLERİ

2.000.000,00

577.990,98

374.827,50

311.066,24

265.605,56

276.137,05

253.744,71

230.968,74

220.402,80

63.422,29

144.896,54

84.019,01

328.173,16

3.131.254,58

156,56

0,00

201,64

25,30

696,20

1.014,96

2.183,68

259,20

2.163,08

28,56

5.047,92

1.597,14

1.505,47

11.830,69

26.553,84

0,00

24.483.242,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

19.425.563,00

19.425.563,00

79,34

1. İL ÖZEL İDARESİ, BELEDİYE VE
SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN
1.1. İL ÖZEL İDARESİ'NDEN AKTARILAN PAY
1.2. BELEDİYELERDEN AKTARILAN GELİR PAYLARI
1.3. SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN

3. ÇEŞİTLİ İADELER
4. MERKEZİ BÜTÇEDEN DEN AKTARILAN PAYLAR
2009 BÜTÇE GELİR TAHMİNİ/ 2009 OCAK - ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI*100

OCAK

ŞUBAT

MART

NİSAN

MAYIS

HAZİRAN

TEMMUZ

AĞUSTOS

EYLÜL

EKİM

KASIM

ARALIK

OCAK -ARALIK

2009

GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME
ORANLARI (%)

T.C.
İZMİR KALKINMA AJANSI
2009 YILI 12 AYLIK BÜTÇE GİDERLERİ

TL CİNSİNDEN

BÜTÇE GİDERLER TOPLAMI
GENEL YÖNETİM GİDERLERİ
1.PERSONEL GİDERLERİ
1.1.PERSONEL ÜCRETLERİ
1.2.SOSYAL GÜVENLİK PRİM GİDERLERİ
2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.2.YOLLUKLAR
2.3.HİZMET ALIMLARI
2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ
2.6.MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİD.
2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ
9.YEDEK ÖDENEK
İZLEME DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON GİDERLERİ
2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.2.YOLLUKLAR
2.3.HİZMET ALIMLARI
2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ
2.6.MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİD.
2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ
PLAN,PROGRAM VE PROJE HİZMET GİDERLERİ
2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.2.YOLLUKLAR
2.3.HİZMET ALIMLARI
2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ
2.6.MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİD.
2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ
ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMET GİDERLERİ
2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.2.YOLLUKLAR
2.3.HİZMET ALIMLARI
2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ
2.6.MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİD.
2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ
TANITIM VE EĞİTİM HİZMET GİDERLERİ
2.MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
2.1.TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMLARI
2.2.YOLLUKLAR
2.3.HİZMET ALIMLARI
2.4.TEMSİL VE TANITMA GİDERLERİ
2.5.GAYRİMENKUL MAL ALIMI GİDERLERİ
2.6.MENKUL MAL VE GAYRİ MADDİ HAK ALIMI GİD.
2.7.BAKIM VE ONARI GİDERLERİ
PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMET GİDERLERİ
1.PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ
1.1.TRANSFERLER
1.1.1.ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN TEKLİF ÇAĞRILARI
1.1.2.YILI TEKLİF ÇAĞRILARI
2.FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ
2.1.TRANSFERLER
2.1.1.KAMU VE ÖZEL KESİM KİŞİ,KURUM VE KURULUŞLARINA

2009
BAŞLANGIÇ
ÖDENEĞİ

80.072.360,00
14.288.661,00
2.822.368,00
2.441.824,00
380.544,00
7.463.543,00
189.000,00
501.401,00
1.885.292,00
23.680,00
4.600.000,00
226.500,00
37.670,00
4.002.750,00
449.740,00
449.741,00
9.135,00
0,00
135.169,00
4.960,00
0,00
265.919,00
34.558,00
795.650,00
795.650,00
130.368,00
0,00
634.946,00
30.336,00
0,00
0,00
0,00
880.150,00
880.150,00
0,00
0,00
880.150,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1.907.550,00
1.907.550,00
294.450,00
0,00
1.559.870,00
26.230,00
0,00
24.000,00
3.000,00
61.750.610,00
61.750.610,00
61.050.610,00
29.440.121,00
31.610.489,00
700.000,00
700.000,00
700.000,00

OCAK
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

195.253,83
156.790,05
80.864,65
68.240,33
12.624,32
75.925,40
38.324,57
3.826,56
29.404,41
2.576,00
0,00
1.793,86
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
29.318,20
29.318,20
1.085,52
0,00
27.634,46
598,22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9.145,58
9.145,58
0,00
0,00
5.784,58
116,00
0,00
3.245,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ŞUBAT
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

261.428,37
247.634,67
174.335,62
147.161,86
27.173,76
73.299,05
11.686,59
1.708,00
58.420,22
0,00
0,00
1.484,24
0,00
0,00
5.310,00
5.310,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.310,00
0,00
1.485,23
1.485,23
0,00
0,00
1.485,23
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6.998,47
6.998,47
0,00
0,00
2.540,47
642,00
0,00
3.816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MART
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

252.067,33
229.684,96
188.030,39
159.398,48
28.631,91
41.654,57
3.522,88
7.801,27
28.450,32
1.180,10
0,00
700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.481,10
7.481,10
7.457,61
0,00
23,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
14.901,27
14.901,27
2.690,40
0,00
11.317,07
893,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NİSAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

2.310.522,52
2.274.722,22
212.067,96
182.877,61
29.190,35
2.062.654,26
13.544,77
2.045,49
27.121,52
5.428,45
2.000.000,00
13.886,69
627,34
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
7.722,64
7.722,64
143,49
0,00
6.673,00
906,15
0,00
0,00
0,00
162,00
162,00
0,00
0,00
162,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.915,66
27.915,66
1.092,69
0,00
23.910,68
2.912,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

MAYIS
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

1.599.655,53
1.519.820,45
192.527,19
163.988,56
28.538,63
1.327.293,26
5.997,71
15.681,64
28.629,81
2.658,32
1.266.300,00
3.895,78
4.130,00
0,00
369,62
369,62
0,00
0,00
369,62
0,00
0,00
0,00
0,00
26.774,82
26.774,82
0,00
0,00
25.778,00
996,82
0,00
0,00
0,00
22.637,50
22.637,50
0,00
0,00
22.637,50
0,00
0,00
0,00
0,00
30.053,14
30.053,14
6.832,20
0,00
22.355,94
865,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

NOT: Önceki yldan devreden teklif çağrlar ile ilgili olarak yl içerisinde 9.556.711,08 TL tutarnda avans niteliğinde ön ödeme yaplmş olup bu rakam henüz bütçe gideri olarak gerçekleşmediğinden tabloda gösterilmemiştir.
*2009 OCAK - ARALIK GERÇEKLEŞME TOPLAMI/2009 BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ*100

HAZİRAN
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

455.558,82
264.837,99
209.713,97
181.186,00
28.527,97
55.124,02
5.331,58
20.416,49
28.616,10
317,35
0,00
442,50
0,00
0,00
10.709,62
10.709,62
0,00
0,00
89,62
0,00
0,00
10.620,00
0,00
128.431,66
128.431,66
1.475,00
0,00
126.676,66
280,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51.579,55
51.579,55
8.171,50
0,00
40.212,53
3.195,52
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

TEMMUZ
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

465.966,43
348.816,29
217.309,04
188.385,62
28.923,42
131.507,25
11.986,26
2.227,68
72.716,75
1.600,65
0,00
42.837,68
138,23
0,00
18.434,25
18.434,25
1.426,62
0,00
17.007,63
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
435,65
435,65
0,00
0,00
435,65
0,00
0,00
0,00
0,00
98.280,24
98.280,24
896,80
0,00
96.811,14
572,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

AĞUSTOS
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

334.941,20
305.863,02
210.177,21
182.056,36
28.120,85
95.685,81
10.539,76
2.554,81
40.941,40
671,40
0,00
38.285,68
2.692,76
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.038,88
2.038,88
0,00
0,00
2.038,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
27.039,30
27.039,30
3.824,10
0,00
22.970,40
244,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EYLÜL
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

302.855,26
255.409,20
202.263,66
174.738,06
27.525,60
53.145,54
2.638,95
350,00
42.379,93
351,40
0,00
7.425,26
0,00
0,00
265,56
265,56
0,00
0,00
265,56
0,00
0,00
0,00
0,00
4.000,00
4.000,00
0,00
0,00
4.000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
20.591,00
20.591,00
0,00
0,00
20.591,00
0,00
0,00
0,00
0,00
22.589,50
22.589,50
5.711,20
0,00
16.062,30
816,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

EKİM
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

348.002,19
299.485,22
207.057,95
179.354,81
27.703,14
92.427,27
14.676,26
16.859,65
51.859,75
727,11
0,00
8.304,50
0,00
0,00
92,10
92,10
0,00
0,00
92,10
0,00
0,00
0,00
0,00
4.015,00
4.015,00
0,00
0,00
4.015,00
0,00
0,00
0,00
0,00
2.884,34
2.884,34
0,00
0,00
2.884,34
0,00
0,00
0,00
0,00
41.525,53
41.525,53
8.618,77
0,00
27.184,88
5.721,88
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

KASIM
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

624.835,41
398.562,12
226.865,89
196.923,71
29.942,18
171.696,23
17.117,26
53.898,80
59.462,14
2.075,40
0,00
36.590,67
2.551,96
0,00
497,10
497,10
0,00
0,00
92,10
0,00
0,00
405,00
0,00
185,60
185,60
0,00
0,00
185,60
0,00
0,00
0,00
0,00
29.391,63
29.391,63
0,00
0,00
29.391,63
0,00
0,00
0,00
0,00
196.198,96
196.198,96
1.156,40
0,00
194.490,56
552,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

ARALIK
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

1.858.500,03
493.077,18
362.605,88
316.219,58
46.386,30
130.471,30
16.676,52
17.086,68
93.390,62
1.515,85
0,00
722,22
1.079,41
0,00
92,10
92,10
0,00
0,00
92,10
0,00
0,00
0,00
0,00
1.840,80
1.840,80
1.840,80
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5.495,08
5.495,08
0,00
0,00
5.495,08
0,00
0,00
0,00
0,00
46.668,29
46.668,29
12.248,40
0,00
29.527,88
4.892,01
0,00
0,00
0,00
1.311.326,58
1.311.326,58
0,00
1.311.326,58
0,00
0,00
0,00
0,00

OCAK - ARALIK
GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

9.009.586,92
6.794.703,37
2.483.819,41
2.140.530,98
343.288,43
4.310.883,96
152.043,11
144.457,07
561.392,97
19.102,03
3.266.300,00
156.369,08
11.219,70
0,00
35.770,35
35.770,35
1.426,62
0,00
18.008,73
0,00
0,00
16.335,00
0,00
213.293,93
213.293,93
12.002,42
0,00
198.510,32
2.781,19
0,00
0,00
0,00
81.597,20
81.597,20
0,00
0,00
81.597,20
0,00
0,00
0,00
0,00
572.895,49
572.895,49
51.242,46
0,00
493.168,43
21.423,60
0,00
7.061,00
0,00
1.311.326,58
1.311.326,58
0,00
1.311.326,58
0,00
0,00
0,00
0,00

OCAK - ARALIK
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)*

11,25
47,55
88,00
87,66
90,21
57,76
80,45
28,81
29,78
80,67
71,01
69,04
29,78
0,00
7,95
7,95
15,62
0,00
13,32
0,00
0,00
6,14
0,00
26,81
26,81
9,21
0,00
31,26
9,17
0,00
0,00
0,00
9,27
9,27
0,00
0,00
9,27
0,00
0,00
0,00
0,00
30,03
30,03
17,40
0,00
31,62
81,68
0,00
29,42
0,00
2,12
2,12
0,00
4,45
0,00
0,00
0,00
0,00
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mamlanmış, İzmir geneli ve ilçelerinde 500’den
fazla kurum, kuruluşun ve temsilcinin katılımıyla
GZFT analizi gerçekleştirilmiştir. 5 Kasım 2008
tarihinde 2009-2013 Bölgesel Gelişme Planının
süreci ve yapılan çalışmalarla ilgili İzmir’deki
yerel paydaşlar bilgilendirilmiş ve 18-19 Kasım
tarihlerinde 7 farklı gelişme ekseni çerçevesinde
atölye çalışmaları gerçekleştirilmiş, katılımcılıkla birlikte her bir gelişme ekseni altında stratejik
öncelikler, hedefler ve eylemler üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara paralel
olarak planın vizyon, temel amaç ve ilkeleri ile
ilgili çalışmalar devam etmiştir. Vizyon üzerine
çıkan alternatifler konusunda atölye çalışmaları
katılımcılarından anket yoluyla yeniden fikirler
toplanmış ve vizyon alternatifleri üçe indirilerek
Kalkınma Kurulundan görüş alınması için bir anket derlenmiştir.
2009 yılının ilk yarısında planla ilgili çalışmalara devam edilmiştir. Kalkınma Kuruluna 22 Ocak
2009 tarihinde İzmir Bölgesel Gelişme Planı hazırlıkları ve çalışmaları ile ilgili bilgilendirme yapılmış ve daha önceki anket, toplantı ve atölye
çalışmaları sonucunda ortaya çıkan plan kapsamındaki üç alternatif arasından İzmir’in gelişme
vizyonunun hangisi olması konusunda hazırlanan
anket ile kurulun görüşleri alınmıştır. Anket sonuçları Yönetim Kuruluna sunulmuş ve 2009-2013
İzmir Bölgesel Gelişme Planı kapsamında İzmir
’in vizyonu;

“Koruyarak Gelişen, Üreterek Büyüyen
Yenilikçi İzmir”
olarak kabul edilmiştir.
2009 yılı ilk altı ayı içerisinde yapılan diğer bir
çalışma olarak “A Socio-economic Outloook for
İzmir Region“ isimli İngilizce rapor basılmış,
hem yabancı yatırımcılar için hem de bölgeye
ilişkin genel bakışı ortaya koyan İngilizce bir rapora olan ihtiyacı karşılamak amacıyla kamuoyu

ile paylaşılmıştır. Ayrıca İzmir Bölgesine (TR 31)
Genel Bir Bakış” raporu güncellenmiş ve analiz
çalışması gerçekleştirilmiştir. Bunun sonucunda
İzmir’in sosyo-ekonomik durumunu ortaya koyan; ulusal, bölgesel verilerle birlikte, yereldeki
kurum ve kuruluşların da aktif olarak veri sağlaması sonucu ortaya çıkan “İzmir Mevcut Durum
Analizi” raporu hazırlanmış ve basılmıştır. İzmir
Kalkınma Ajansı internet sitesinde yayınlanan
analiz raporunda İzmir’e genel bir bakışın yanı
sıra, sosyal, kültürel, ekonomik, sektörel, çevre ve ulaşım altyapısı ile ilgili durum analizleri
ortaya konulmuştur. Rapor İzmir’deki paydaşlar
ve Kalkınma Kurulu ile paylaşılmış, gelen önerilerle tekrar derlenmiştir. “İzmir Mevcut Durum
Analizi” raporundan gelen girdilerle GZFT analizi
güncellenmiştir. Daha fazla analize gereksinim
duyulan Lojistik ve Turizm sektörlerinde hizmet
alımı yöntemiyle “İzmir’de Lojistik Sektörünün
Mevcut Durumu ve Gelişme Potansiyelinin Analizi” ve “İzmir’de Turizm Çeşitleri ve Turizm Yatırımları İhtiyaç Analizi” raporları hazırlatılmıştır.
Analiz çalışmalarının, raporların ve ulusal strateji belgelerinin yeniden gözden geçirilmesi ile
sağlanan girdilerle birlikte plan eksen, öncelik,
hedefleri gözden geçirilmiş ve plan kapsamında
4 adet tematik gelişme ekseni ve 5 adet sektörel
gelişme ekseni ortaya konmuştur.
18-19 Kasım 2008 tarihlerinde gerçekleştirilen atölye
çalışmalarında iki eksen olarak plan kapsamında tarım ve turizm sektörleri
üzerine çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Planda
yer alan diğer sektörel
gelişme eksenlerinde
katılımcı çalışmalara
Mayıs 2009 tarihinden
itibaren İzmir’deki çeşitli kurumlarla ortaklaşa gerçekleştirilmeye
devam edilmiştir. Sektör
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daha önce yapılmış analiz çalışmaları ışığında
netleştirilmiştir.
Tematik ve sektörel gelişme eksenleri bazında
2009 – 2013 İzmir Bölgesel Gelişme Planının öncelik ve hedeflerinin yazımı tamamlanmıştır.

Yenilenebilir Enerji Sektörü Çalıştayı - 13 HAZİRAN 2009
Yenilenebilir Enerji Sektörü Çalıştayı13 Haziran 2009

çalıştaylarında amaç; plandaki sektörel gelişme
eksenine yön verecek şekilde İzmir’de sektörle ilgili
sorunlar, stratejik öncelikler, hedefler ve eylemlerin
belirlenmesidir.
2009 yılı Mayıs ayı başında sektör çalıştaylarının
yöntem ve süreciyle ilgili planlama tamamlanmıştır. Bölgedeki ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde gıda, yenilenebilir enerji, lojistik,
tekstil ve giyim eşyası ve ileri teknolojiye dayalı
sanayiler sektörlerinde
bölgedeki
firma
Gıda Sektörü Çalıştayı
29 Mayıs
2009temsilcilerinin katıldığı çalıştaylar gerçekleştirilmiş, plana girdi sağlamak üzere her sektörlerin öncelik
ve hedefleri belirlenmiştir. Çalıştaylara paralel
olarak çıkan sonuçlar mevcut veri ve analizler ışığında tekrar derlenmiş ve yapılmış olan 4 sektör
toplantısı için bu sektörlerin plan kapsamındaki
gelişme eksenleri, stratejik öncelik ve hedefler

2009-2013 İzmir Bölgesel Gelişme Planı Özet taslağı kalkınma kuruluna sunulmuş, planın büyük
ölçüde kurul tarafından benimsenmesi sağlanmıştır. İlgili görüşler değerlendirilerek, analitik
veriler ve yereldeki mevcut durumlar gözetilerek, plandaki ilgili değişikliler yapılmıştır.
2009 yılının 3. çeyreğinde planın stratejileri ve
öncelikleri tamamlanarak yönetim kuruluna 1.
taslak olarak sunulmuştur. Ayrıca yılın son çeyreğinde plan taslağı kalkınma kuruluna sunulmuştur. Yine yılın 3. döneminde taslak plan, operasyonel programların oluşturulma süreci ve bölge
planı mekansal şematik gösterimleri konularında görüş almak üzere Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na gönderilmiştir. Bu aşamadan
sonra plan ile ilgili görüşlerin alınması, onaylanması ve basımı konusunda çalışmalar gerçekleştirilecektir.

2009 Yılı Mali Destek Programları
Genel Çerçevesinin Belirlenmesi
Çalışmaları
2009 yılında
ilan
edilecek
olan Turizm
ve Çevre
Yenilenebilir
Enerji
Sektörü Çalıştayı13
Haziran 2009
Mali Destek Programı ve Tarım ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programları’nın amaçları, öncelikleri, başvuru sahiplerinin uygunluğu, destek
tutarları gibi konularda genel çerçevenin belirlenmesine yönelik hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Hazırlık çalışmaları temel olarak,
2009-2013 İzmir Bölgesel Gelişme Planı hazırlık
çalışmaları kapsamında ortaya çıkan gelişme eksenleri ve öncelikler bazında ele alınmıştır.

Lojistik Sektörü Çalıştayı17 Haziran 2009

Lojistik Sektörü Çalıştayı - 17 HAZİRAN 2009

Ayrıca bu konuda iki adet tecrübe paylaşımı
programı düzenlenmiştir. İlk olarak 15-16 Nisan
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tarihlerinde Ajansımız ve DPT işbirliği ile Tarım
ve Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı Hazırlıklarına İlişkin Bilgilendirme Toplantısı programı
düzenlenmiştir. Programla amaçlanan, hem hali
hazırda yürüyen bölge planı hazırlık çalışmalarında fayda sağlamak ve hem de önümüzdeki
dönemde uygulanacak tarım ve kırsal kalkınma
mali destek programı hazırlık çalışmalarına katkı
sağlamak olmuştur. Toplantıda paylaşılan konular
genel olarak; AB OTP politikası, IPARD programı:
kapsamı, yararlanıcıları, destek miktarları, uygulama ve izleme esasları vs., ulusal kaynaklarla
uygulanmakta olan TEDGEM programlarının yapısı, tarımsal ve kırsal destekleme politikalarının
dönüşümü ve yakın dönemdeki içeriği ve söz konusu politika ve uygulamalar arasındaki uyum ve
Ajans için öneriler başlıkları altında toplanmıştır.
İkinci gün öğleden sonra biten program sonrasında İl Tarım Müdürlüğü ile işbirliği içinde, İzmir’de
Kırsal Kalkınma Yatırımlarını Destekleme Programı kapsamında uygulanan bir projeye ziyaret
düzenlenmiştir. Faydalanıcı ve sözleşme makamlarının bir arada bulunduğu toplantıda karşılıklı
görüş alışverişi gerçekleşmiş ve sonrasında ise
projenin uygulandığı tesise gidilerek, uygulama
sonuçlarının görülmesi sağlanmıştır. 7-8 Mayıs tarihlerinde ise MFİB işbirliği ile Turizm, Çevre, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Hazırlıklarına ilişkin bilgilendirme toplantısı programı
düzenlenmiştir. Bu programın düzenlenme amacı
önümüzdeki dönemde uygulanacak Turizm, Çevre, Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı
hazırlık çalışmalarına katkı sağlamak olmuştur.
Programda bilgi ve tecrübe aktarımında bulunan
katılımcılar Merkezi Finans ve İhale Birimi’nden
olmuştur. Toplantıda öncelikle AB Hibe Programlarının hazırlık ve uygulama süreçleri ile ilgili bilgi veren bir sunum yapılmıştır. Sonrasında
Ajans’ın başvuru rehberi hazırlık çalışması ile ilgili bir bilgilendirme gerçekleştirilmiştir. Bu tecrübe paylaşımı programları sonrasında edinilen
bilgi ve birikimler değerlendirilerek mali destek
programları genel çerçeve belirleme çalışmaları

devam etmiş, PPKB koordinatörlüğünde PYB, İDB
ve YDO’da görev alan konu ile ilgili uzmanların
katılımı ile ön taslak dokümanlar ortaya çıkarılmıştır.
Programın uygulama aşamasına ilişkin öngörülerin oluşması adına ilgili kurumlarla görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
Tüm bu hazırlık çalışmaları sonucunda; her iki
mali destek programının da genel çerçevesi
oluşturulmuş, PPKB koordinatörlüğünde çalışma
grupları tarafından Başvuru Rehberleri olarak nihai hale getirilmesi için son hali verilmiştir.
Proje teklif çağrısı yöntemi ile uygulanacak mali
desteklerin yanı sıra 2010 yılı çalışma programı
kapsamında değerlendirmek üzere; Yönetim kurulu üyeleri güdümlü proje destekleri ile ilgili
bilgilendirilmiş, kaynağın hangi konularda, hangi
öncelikler bazında değerlendirilebileceği konusunda kendilerine mevzuata ilişkin açıklamalarda bulunulmuştur. Öte yandan bölgede güdümlü
proje fikri olan kurum ve kuruluşların güdümlü
proje önerileri belirlenen şablonun doldurulması
aracılığıyla toplanmış, yönetim kurulu tarafından
değerlendirilmiş, 2010 yılı ajans çalışma programında yer almıştır.

Kümelenme Stratejisi’nin Oluşturulmasına
Yönelik Araştırmalar
İzmir Kalkınma Ajansı olarak “İzmir Kümelenme
Stratejisi” oluşturma çalışmaları kapsamında;
öncelikle bölgede kümelenme konusunda deneyimli uzmanlardan bir kümelenme komitesi
oluşturulmuştur. Potansiyel ve mevcut kümelenmelerin tespitine yönelik araştırmanın ne
kapsamda yapılacağına dair bölgede konuda deneyimi olan Ege İhracatçı Birlikleri’yle işbirliği
görüşmeleri yapılmış, ortak çalışma kararı alınmıştır. Araştırma yöntemi üzerinde anlaşılmış,
araştırmanın istatistik ve saha olmak üzere iki

36
2008’de başlatılan ve Ocak 2009’da sona eren
“Bölgesel İnovasyon Stratejileri” Projesi Kapanış
Konferansı 20 Şubat 2009 tarihinde yapılmıştır.
Konferansta, Ajansımızın desteğiyle ve bölgedeki paydaşların katılımıyla İzmir’de gerçekleştirilen pilot uygulamanın sonuçları MEDİBTİKAR
uzmanları tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştır.

aşamada gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.
İzmir Kalkınma Ajansı olarak “İzmir Kümelenme
Stratejisi” oluşturma çalışmaları kapsamında; İzmir ve ilçelerinde sektörlerin rekabet edebilirliğini analiz ederek küme potansiyeli olan sektörleri belirlemek amacıyla katılımcı yöntemlerle
yapılacak analiz çalışması başlatılmıştır.
Ajans uzmanları ile birlikte kısa dönemli uzmanlarca gerçekleştirilen istatistik araştırma sonuçlarında bölgede kümelenme potansiyeli olan 14
sektör tespit edilmiştir. Kümelenme komitesinin
de görüşleri doğrultusunda bu sektörler arasından 6 sektörün alt sektörlerinde saha araştırmaları gerçekleştirilmiştir. Saha araştırmaları
gerçekleştirilen sektörlerde kümelenme yol haritalarının hazırlanmasına yönelik çalışmalara devam edilecektir.

Yenilik Stratejisi’nin Oluşturulmasına Yönelik Araştırmalar
Avrupa Komisyonu tarafından desteklenen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’nın ulusal odak noktası
olarak yer aldığı “EUROMED Teknoloji ve İnovasyon Programı” (MEDİBTİKAR) kapsamında Haziran

Kümelenme stratejisi oluşturma çalışmaları kapsamında yapılan istatistiki analiz ve saha
çalışmalarında sektörel ve bölgesel bazda elde
edilmiş veri ve bilgilerden yola çıkılarak, ortaya çıkarılacak kümelenme stratejisi ile uyumlu
bir inovasyon bilgi sistemi oluşturabilmek adına yenilik stratejisi oluşturulabilmesine yönelik
araştırmalar 2010 yılında gerçekleştirilecektir.
İzmir’in yenilikçilik uygulamaları ile bölgesel
kalkınmaya katkı koyabileceği tespit edilen sektörler bazında kümelenme çalışmaları ile ortak
hareket edilmesi öngörülmüştür. Bu şekilde kümelenme çalışması çıktıları da kullanılabilecek
ve birbirine uyumlu iki yol haritası oluşturulabilecektir.

İzmir Tanıtım Stratejisi’nin Oluşturulmasına
Yönelik Çalışmalar
İzmir Kalkınma Ajansı ve Ege Ekonomiyi Geliştirme Vakfı (EGEV) işbirliğinde Haziran 2008’de
İzmir’in EXPO sürecinde edinmiş olduğu kazanımları nasıl değerlendirebileceğine yönelik bir
arama/ karar konferansı gerçekleştirilmiş, konferans sonucunda “İzmir’in tanıtım stratejisinin
oluşturulması,” belirlenen 15 öncelikli eylem
arasında yer almıştı.
Bu doğrultuda, “İzmir Tanıtım Stratejisi” ve stratejiye ilişkin eylem planının tüm ilgili kurum ve
kuruluşların katılımıyla koordine edilmesi amacıyla, Ajans’ın Yönetim Kurulu Üyesi kurumların
– İzmir Valiliği, İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir İl Genel Meclisi, Ege Bölgesi Sanayi Odası,
İzmir Ticaret Odası, İzmir Esnaf ve Sanatkârlar
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ile görüşülmüş, öneri ve değerlendirmeleri alınmıştır.
İzmir Marka Kent Stratejik Planı’nın hazırlanması
için Ekim ayında ihaleye çıkılmış ancak katılım
yetersizliği nedeniyle ihale iptal edilmiştir. Aralık ayında ihale bazı değişikliklerle yinelenmiştir.

Bölgeyi İlgilendiren Konularda Plan,
Proje ve Komite Toplantılarının
İzlenmesi
DTM-EİB-İzmir Organik
Gıda İş Kümesi
25 Haziran 2008 Çarşamba günü başlayan İzmir
Organik Gıda Kümelenme Projesi Çalışma Grubu
Odaları Birliği, Ege Genç İşadamları Derneği, Ege
Ekonomiyi Geliştirme Vakfı – birer temsilcisinden
oluşan bir “Tanıtım Stratejisi Komitesi” oluşturulmuştur. Bugüne kadar iki toplantı gerçekleştiren Komite tarafından, İzmir’in kentsel pazarlama faaliyetlerinin hızla yürütülmesine karar
verilmiştir.
Buradan hareketle, İzmir Marka Kent Stratejik
Planı’nın hazırlanması için ihaleye çıkılmıştır.
İzmir marka kent stratejik planının 2013 yılına
kadar kısa vadeli, 2017 yılına kadar orta vadeli
stratejik hedef ve eylemleri içermesi öngörülmektedir. Ön çalışmalar ve analizler, konumlandırma, kent kimliği ve imajının yaratılması
bu projenin ana unsurları ve çıktıları olacaktır.
İzmir’in doğal, kültürel, ekonomik, tarihsel ve
sosyal niteliklerini bir bütün olarak ele almak ve
İzmir’i diğer kentlerden farklı kılan ürün-hizmet
konularını, avantajlarını ve yatırım olanaklarını
yaratıcı ve yenilikçi bir yaklaşım ile ortaya koyabilmek projenin esasını oluşturacaktır. İhale
dokümanları hazırlanırken kentsel pazarlama konusunda deneyimli marka stratejistleri ve uluslararası ihaleler konusunda deneyimli hukukçular

toplantılarının beşincisi 27 Şubat 2009’da, altıncısı ve sonuncusu ise 19 Haziran 2009 Cuma günü
gerçekleştirilmiştir. Beşinci toplantıda küme yol
haritası sunulmuş, aksiyon planı ve küme yapısının nasıl olması gerektiği konuları katılımcılarla tartışılmıştır. 19 Haziran 2009 tarihindeki
altıncı toplantıda daha önce İzmir Organik Gıda
İş Kümesi için ortaya konan eylem planının nasıl
harekete geçirileceğine ilişkin konuların görüşülmüş, kümelenmeyi de içeren yeni destek mekanizması, Türkiye Kümelenme Politikasının Geliştirilmesi Projesi kapanış toplantısı, ETO, İzmir
Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Ticaret Borsası
tarafından yürütülen organik pazaryeri çalışması hakkında bilgi verilmiştir. Daha sonra Organik
Gıda İş Kümesinin yasal statüsü ve kuruluş çalışmalarına başlanması için görüşler alınmıştır.

Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) AB ve Dış
İlişkiler Komitesi Çalışmaları
EBSO AB ve Dış İlişkiler Çalışma Grubu, Türkiye’nin
AB’ye uyum sürecinde AB ve dış ilişkiler çerçevesinde, kümelenme, rekabet analizi, vb. ko-
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nularda neler yapılabileceğine ilişkin bir beyin
fırtınası ortamı oluşturmayı hedeflemektedir.
Çalışma Grubu’nda Ajansımızın yanı sıra, Dokuz
Eylül Üniversitesi SBE AB Anabilim Dalı, İhracatı
Geliştirme Etüd Merkezi (İGEME), Ege Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EBİLTEM), İzmir Ekonomi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Yaşar Üniversitesi
AB Merkezi, Ege Sanayici ve İşadamları Derneği
(ESİAD), İzmir Valiliği Dış İlişkiler ve AB Koordinasyon Merkezi’nin temsilcileri ile farklı alanlardan özel sektör temsilcileri yer almaktadır.
Üyeliğin gönüllülük esasıyla sağlandığı çalışma
grubu, 2009 yılında bölgede konu ile ilgili örnek
projeler ve olası işbirliklerinin kurulması konusunda görüşmeler yapmıştır.

İGEP İç Göç Entegrasyon Projesi
İç göç alan büyükşehirlerdeki

göç

sonucu

gereksinim

duyulan

sosyoeko-

nomik entegrasyona odaklı bir proje olan İç Göç
Entegrasyon Projesi’nin takibi sağlanmıştır. Proje AB Komisyonu’nun hibe destegi ile desteklenmektedir, sözlesme makamı MFİB ve DeLeeuw
liderligindeki TESEV, TEPAV gibi ulusal STK’ların

ve Human Dynamics, ICMPD, WYG International
gibi uluslararası danısman kurumların dahil oldugu konsorsiyum projenin uygulayıcısıdır. Projenin faydalanıcıları ise İstanbul, Ankara, İzmir
ve Bursa Büyükşehir belediyeleridir. Bu amaçla
çalıştaylara katılım sağlanmış, veri alışverişi ile
proje ekibi ile koordinasyon sağlanmıştır. 11-12
Haziran 2009 tarihlerinde düzenlenen İGEP İç
Göç Entegrasyon Projesi İzmir Yerel Paydaş Toplantısı ve Çalıştayına katılım sağlanmıştır. Söz
konusu çalışma, iç göç ile ilgili olarak bu 4 metropolde yerel paydaşların katılımıyla iç göç ile
ilgili GZFT analizinin yapılması süreciyle başlamış 23 Temmuz 2009 Perşembe günü “Yönetişim,
Koordinasyon, Bilgi Yönetimi” çalışma grubunun
düzenlediği ikinci GZFT Analizi çalıştayına ve 24
Temmuz 2009 Cuma günü “İstihdam” çalışma
grubunun düzenlediği ikinci GZFT Analizi çalıştayına katılım sağlanmıştır. Çalışmada ajansın tecrübelerine dayanan bilgi ve veriler aktarılmıştır.
Kasım 2009’da projenin İhtiyaç Analizi çalışmalarının sona erdiği ve Stratejik Eylem Planlaması
çalışmalarının başladığı bu aşamada, ilk olarak
18 Kasım 2009 Çarşamba günü gerçekleştirilen
toplantıya katılım sağlanmıştır. Ardından 23-24
Kasım tarihlerinde Stratejik Planlama/ Operasyonel Programlama eğitimine katılım sağlanmıştır. Tüm bu süreçte projenin İzmir yerel ekibi ile
etkin iletişim ve işbirliği sürdürülmüştür. Aynı şekilde projenin önemli çıktılarından olan “İzmir İç
Göç İhtiyaç Analizi” ile ilgili taslak rapor, veriler
ve sosyal haritalar Ajans geneli ile paylaşılmıştır.
Proje faaliyetleri ve çıktıları takip edilmektedir.

İzmir Ticaret Odası (İZTO) 48. Meslek
Komitesi Çalışmaları

İGEP Çocuklarından Mektuplar

İZTO Seyahat Acentesi, Tur Operatörü ve Diğer
Rezervasyon Hizmetleri Grubu Meslek Komitesinin çalışmalarına katılım ve katkı sağlanmıştır.
5 Haziran 2009 tarihinde düzenlenen “Seyahat
Acentelerinin Sorunları ve Çözüm Önerileri”
Toplantısı’nda KOSGEB İzmir İşletme Geliştirme

39
Merkezi Müdürü, İZTO Yönetim Kurulu Başkan
Vekili, TÜRSAB Bölgesel Yürütme Kurulu Başkanı,
İZTO ilgili Meslek Komitesi Başkanı katılım sağlamıştır. Turizm sektörü ile bilgi paylaşımlarının
sağlandığı toplantıda, sektör ile ilgili sorunlar ele
alınarak katılım sağlayan kurum temsilcilerinin
konu ile ilgili gelecekte planlanabilecek kurumsal katkılarının neler olabileceği konularında fikir paylaşımı gerçekleştirilmiştir.

İzmir İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı

Türkiye’de Temiz Üretim Uygulamalarının
Yaygınlaştırılması için Çerçeve Koşulların
ve Ar-Ge İhtiyacının Belirlenmesi Projesi ve
UNIDO Eko-verimlilik Programı
Çevre ve Orman Bakanlığı’nın TTGV ile birlikte
Türkiye’nin İklim Değişikliğine Uyum Kapasitesinin Geliştirilmesi Birleşmiş Milletler Ortak Programı kapsamında yürüttüğü proje kapsamında
sanayide sürdürülebilir üretim konusundaki kapasitenin geliştirilmesi ve bu konuda ulusal bir
yol haritasının oluşturulması hedefine sahip olan

İzmir’deki kamu yatırımlarına ilişkin mevcut durumun ele alındığı, 11 Mart tarihinde düzenlenen
toplantıya katılım sağlanmıştır. Kamu yatırımlarına ilişkin takip aynı zamanda Valilik İl Planlama
ve Koordinasyon Müdürlüğü kanalı ile de sağlanmaktadır.

proje kapsamında Ajans paydaş olarak seçilmiş-

ESBAŞ Havacılık Kümelenmesi
Faaliyetleri

İzmir Enstitüsü Ziyareti

ESBAŞ tarafından koordinasyonu yürütülen Havacılık Kümelenmesi faaliyetleri dernek kurulması
aşamasına gelmiş, Havacılık Kümelenmesi Projesi çalışmaları kapsamında sektörün gelişimini
destekleyecek bir “Havacılık Meslek Yüksekokulu” kurulması çalışmalarına Gaziemir Belediyesi,
ESBAŞ ve Ege Üniversitesi işbirliği ile başlanmıştır.
İzmir 2. Küresel Havacılık ve Uzay Konferansı’nın
2010 Ekim ayında gerçekleştirilmesi yönünde çalışmalara başlanmıştır. 6 Ekim’de yapılan koordinasyon toplantısının ardından Havacılık ve Uzay
Kümelenmesi Çalışma Grubu oluşturulmuştur.
Grupta yer alan kurumlar İZKA, İZTO, EBSO, EİB,
Deniz Ticaret Odası, Eskişehir Sanayi Odası, Gaziemir Belediyesi, Ege Üniversitesi Ege MYO, İzmir
Ekonomi Üniversitesi, İAOSB, Kemalpaşa OSB, Aliağa OSB, Manisa OSB, Eskişehir OSB, TAV, ESBAŞ ve
EGEV olarak belirlenmiştir. Belirtilen kurumların
temsilcileri ile 28 Ekim’de yapılan toplantıda dernek tüzüğü görüşülmüş, gerekli düzenlemelerin
yapılması ve eksikliklerinin giderilmesine çalışılmıştır.

tir. Bu kapsamda bölgede temiz üretim konusuyla ilgili kapasite sahibi kurum olunması itibari ile
mevcut altyapının belirlenmesi ve öncelikli sektörlerin seçilmesi konusundaki çalışmalara katkı
sağlanmıştır.

İzmir Enstitüsü ziyaret edilmiş, İzmir Kalkınma
Ajansı organizasyonu, Kalkınma Kurulu görev,
yetki ve sorumlulukları, bölge planı hazırlık çalışmaları, mali destek programları, İzmir yatırım
tanıtımı faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, sorular cevaplandırılmıştır.

EBSO Stratejik Plan Oluşturma
Çalıştayı
EBSO Stratejik Plan çalışmasına katılınmış, diğer
katılımcılarda 2009-2013 İzmir Bölge Planı çalışmaları hakkında farkındalık yaratılmıştır.

Küçük Menderes Havzası Atık
Yönetimi Toplantıları
İzmir Valiliği koordinasyonunda, il çevre ve orman il müdürlüğü, iller bankası, il özel idare ve
havzada yer alan belediyelerin oluşturduğu çalışma grubuna, bölgenin öncelikleri ve mali destek
programları çerçevesi ile ilgili bilgi vermek üze-
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re katılım sağlanmıştır. Grubun çalışmaları takip
edilmekte, gereken durumlarda bilgilendirme
yapılmaktadır.

fından

anlaşılırlı-

ğını arttırmak için
“Proje

Terimleri

Sözlüğü” hazırlan-

EBSO Enerji Komitesi

mıştır.

Yenilenebilir enerji ve enerji verimliliği konularında çalışmak üzere oluşturulmuş alt komitelerin çalışmalarına katkı sağlanmaktadır.

Tarım

ve

Kalkınma
rizm

Kırsal
ve Tu-

ve

Çevre

Mali destek prog-

MALİ VE TEKNİK DESTEKLERE İLİŞKİN
FAALİYETLER

Müsteşarlığına görüş ve onay almak üzere ile-

ilan edilen KOBİ
ve Sosyal Kalkınma Mali Destek
Programları kapsamında her iki
mali destek programı için başvuru
rehberlerinin bagerçekleşti-

rilmiştir.
ve

üzerinde çalışmalar tamamlanmış, Yönetim Kuyapılmasının ardından Devlet Planlama Teşkilatı

2008 yılı sonunda

Tarım

başvuru rehberleri
rulunun onayına sunulmuş, gerekli düzeltmelerin

Başvuru Rehberlerinin Tamamlanması
ve Basımı

sımı

ramlarına yönelik

tilmiştir. Gelen görüşler doğrultusunda başvuru
sahiplerinin niteliklerine göre 4 ayrı rehber hazırlanmıştır.

Proje Teklif Çağrılarının İlanı
ve Duyurulması
Her dört mali destek programının mümkün olduğunca geniş bir kitleye duyurulabilmesini sağlamak amacıyla duyuru planı hazırlanmış, muhtemel iletişim araçları, maliyetleri ve zamanlamaları belirlenmiştir. Hazırlanan görsel materyalle-

Kırsal

Kalkınma ve Turizm ve Çevre Küçük Ölçekli Altyapı Mali destek programlarına yönelik olarak
amaç ve önceliklerin belirlenmesi için oluşturulan çalışma grubunda bir önceki programa ilişkin deneyimler aktarılmıştır. Çalışma grupları
içerisinde PPKB ile birlikte mali destek konuları
ile ilişkili kurum ve kuruluşlara ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Gerçekleştirilen görüşmeler ve
grup çalışmaları sonucunda destekleyici belgelere ilişkin başvuru sahiplerinin örnek alabilecekleri standart belgeler hazırlanmıştır. Ayrıca proje
terimlerinin potansiyel başvuru sahipleri tara-

rin, mali destek programları ile ilgili bilginin bölgedeki potansiyel başvuru sahiplerine en iyi şekilde duyurulmasını
sağlamak amacıyla tüm ilçelere ve
merkeze dağıtımı
sağlanmıştır.
Ayrıca

Ajansımız

web sitesinde ilan
metni ve ek belgelere sürekli ulaşılabilmesi sağlanmış, çeşitli kurum
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ve kuruluşların web sitesinde ilanı gerçekleştirilmiştir.
Teklif çağrılarının daha geniş ölçekte duyurulabilmesi için gazetelere ilanlar ve röportajlar
verilmesi sağlanarak basında geniş bir yer tutulmuş, teklif çağrısı süreci boyunca çeşitli televizyon ve radyo programlarına katılım sağlanmıştır.
Ayrıca ilk dönem mali destek programlarına yönelik açılış toplantıları düzenlenmiş olup; bunlardan kobi ve sosyal kalkınma mali destek programına 900 kişi katılım gerçekleştirmiştir. Öte
yandan 22 ayrı ilçede yapılan bilgilendirme toplantılarında toplam 1297 kişiye ulaşılmıştır.
İlçe

Katılımcı Sayısı

İlçe

Katılımcı Sayısı

Aliağa

30

Kınık

Balçova

18

Kiraz

47

Bayındır

41

Konak

100

Bergama

91

Menderes

75

Beydağ

25

Menemen

70

Bornova

62

Ödemiş

80

Çeşme

50

Seferihisar

38

Dikili

47

Selçuk

67

Foça

34

Tire

98

Karaburun

63

Torbalı

60

Karşıyaka

24

Urla

37

Kemalpaşa

75

Toplam

65

1297

Yılın sonunda ilan edilen diğer mali destek programları ile ilgili açılış ve bilgilendirme toplantılarının organizasyonuna yönelik hazırlıklar tamamlanmıştır. Ayrıca yılın ikinci yarısında ilçelerde ve
ilgili merkezi kurumlar bünyesindeki proje ofislerinin oluşturulmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilmiştir.

Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Eğitim
Faaliyetleri
Yılın ilk yarısında KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali
Destek Programları proje hazırlama eğitimleri
için çalışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda;

20’si Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına ve
23’ü KOBİ Mali Destek Programına yönelik olmak
üzere toplam 43 adet Eğitim Programı düzenlenmiştir. İki günlük yoğun eğitim programı kpasamında toplam 1483 kişiye başvuru rehberleri,
mantıksal çerçeve yaklaşımı ve başvuru formu ve
bütçenin doldurulmasına ilişkin bilgilendirmeler
yapılarak proje hazırlama kapasitelerinin artırılması hedeflenmiştir.
Ayrıca eğitime katılan potansiyel başvuru sahiplerinden hazırladıkları projeler özelinde Ajansın
teknik açıdan destek sağlaması yönünde yoğun
talep gelmiştir. Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği uyarınca Ajans
uzmanlarının böyle bir faaliyete dahil olmasının
mümkün olmaması nedeniyle Ajans, proje hazırlama konusunda tecrübeli kişiler arasından hizmet satın alımı yaparak söz konusu ihtiyacın giderilmesine karar vermiştir. Bu doğrultuda Ajans
dışından biri KOBİ ve biri Sosyal Kalkınma Mali
Destek Programına yönelik olmak üzere 2 dış uzman hizmet alımı yoluyla görevlendirilmiş ve bu
uzmanlar 23 Şubattan 6 Marta kadar 408 kurum
ve kuruluşa teknik yardım sağlanmıştır.
Yılın ikinci yarısı Turizm ve Cevre ile Tarım ve
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programları çerçevesinde verilecek olan eğitim programı hazırlanmıştır. Bu kapsamda
♦♦ Eğitim verilmesi sırasında dışarıdan görevlendirme ile katkı sağlayabilecek eğitmen-

42
ler saptanmış, mülakatlar gerçekleştirilmiş
ve eğitmen havuzu oluşturulmuştur.
♦♦ Eğitimlerde dağıtılacak kitapçıklar ve malzemeler hazırlanmıştır.
♦♦ Eğitim başvuru formu web tabanlı olarak
hazırlanmış ve yayına hazır hale getirilmiştir.
♦♦ İnteraktif eğitim setinin hazırlık çalışmaları yürütülmüştür.

Mali Destek Programlarına ilişkin Sıkça Sorulan Sorular ile İlgili Faaliyetler
Her iki mali destek programı kapsamında da potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansa bilgilendirme toplantılarında ve eğitimlerde sözel;
e-posta ve dilekçe yoluyla yazılı olarak oldukça
yoğun bir şekilde açıklama talep edilen sorular
yöneltilmiştir. Bu doğrultuda Ajansa yöneltilen
sorular yanıtlanmıştır. KOBİ ve Sosyal Kalkınma
Mali Destek Programları kapsamında potansiyel
başvuru sahipleri tarafından yöneltilen toplam
204 adet soru cevaplanmıştır.
Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Turizm ve Çevre Mali
Destek programları Sıkça Sorulan Sorular bölümüne yönelik olarak aynı başlıkta daha önce
uygulanan AB programları incelenmiş ve sorular
derlenmiştir.

Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve
Görevlendirilmesi
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği’nde bağımsız değerlendiriciler için
belirlenen kriterler doğrultusunda KOBİ ve Sosyal
Kalkınma mali destek programları kapsamında
değerlendirme yapmak üzere görev alacak olan
bağımsız değerlendiricilere ilişkin havuz oluşturmak üzere Ajans web sitesinde ve çeşitli insan
kaynakları sitelerinde ilanlar verilmiştir.
Yönetmelik çerçevesinde Ajansın farklı birimle-

rinde görevli ve aralarında hiyerarşik yönetim
bağı bulunmayan üç uzmanın yer aldığı bir seçim
komisyonu Genel Sekreterlik tarafından oluşturulmuş, söz konusu komisyon yapılan başvuruların değerlendirmesini yapabilmek amacıyla çeşitli kriterler belirlemiştir. Başvurular öncelikle
yönetmelikçe belirlenen asgari kriterleri taşıyıp
taşımama yönünde incelendikten sonra gerekli
asgari şartları taşıyanlar komisyonca belirlenen
kriterler doğrultusunda (proje bilgisi, proje tecrübesi, değerlendirme tecrübesi…) puanlamaya
tabi tutularak sıralamaya koyulmuştur.
Komisyon tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda KOBİ Mali Destek Programında 60 ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programında 32 olmak
üzere toplamda 92 kişinin bağımsız değerlendirici olarak görev yapabileceği kararına varılmış
olup görevlendirilmelerinin yapılabilmesi için
gerekli onayı almak üzere Genel Sekreterliğe intikal ettirilmiştir.
Görev alacak bağımsız değerlendiricilerin Genel
Sekreter tarafından onaylanmasının ardından söz
konusu kişilere değerlendirmelerde görev alacaklarına ve değerlendirmelere ilişkin esasların
anlatılacağı eğitimlere ilişkin bilgilendirmeler
yapılmıştır.
Bağımsız değerlendiriciler tarafından değerlendirmeler yapılırken dikkate alınacak hususları ve
puanlamalarda kullanılacak kriterleri içeren bir
Değerlendirme Rehberi hazırlanmıştır. Bağımsız
Değerlendiricilere verilen bir günlük eğitimde
Değerlendirme Rehberi ile birlikte Başvuru Rehberi, ekleri ve İzmir Kalkınma Ajansı’nın projelerden beklentilerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır.
Tarım ve Kırsal Kalkınma ve Turizm ve Çevre Mali
destek programlarında görev alacak bağımsız değerlendiricilere yönelik olarak ilan web sitesinde yayınlanmaya devam etmektedir. Bu kişilerin
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belirlenmesinde görev alacak seçim komisyonları
oluşturulmuş; ve başvuran kişiler seçim kriterleri doğrultusunda ön değerlendirmeye tabi tutulmuştur. Üniversitelerden gelen başvuruların
sayısının yetersiz olması nedeniyle bölgemizde
bulunan üniversitelere bağımsız değerlendirici
havuzumuza yönelik bilgilendirme yapılmıştır.

Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi
ve Görevlendirilmesi
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği uyarınca Değerlendirme Komitesinde görev alacak kişileri belirlemek üzere Genel
Sekreterlikçe gerekli asgari şartları da içeren
bir yazı görev yapmak isteyen kişileri belirlemek
üzere ilgili kurumlara gönderilmiştir. Söz konusu yazı çerçevesinde yapılan başvurular bağımsız değerlendiricileri belirlemek için oluşturulan
seçim komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve
bu çerçevede her iki program için ayrı ayrı beşer
kişiden oluşan komiteler belirlenmiştir.
Ayrıca seçilen değerlendirme komitesi üyelerine
yönelik olmak üzere aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilmiştir:
♦♦ Değerlendirme Komitesi üyelerine verilecek eğitim ile ilgili hazırlık çalışmaları yapılmış ve eğitimler gerçekleştirilmiştir.
♦♦ Değerlendirme komitesi üyeleri için sözleşmeler ve ekleri hazırlanmıştır.
♦♦ Değerlendirme komitesinin çalışma mekanı
hazırlanmış, ilgili belgeler hazırlanmış (katılım formları, toplantı tutanakları, nihai
rapor formatı vb.) ihtiyaçları belirlenmiş,
malzemeler hazırlanmıştır.
Yeni uygulanacak mali destek programlarımız
kapsamında değerlendirme komitesinde görev
alabilecek kişilerin belirlenmesine yönelik araş-

tırmalara başlanmıştır.

Proje Tekliflerinin Alınması,
Değerlendirilmesi ve Seçimi
KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları
proje teklif çağrısının ilanını müteakip proje tekliflerinin teslim alınmasına ve değerlendirilmesine ilişkin gerekli altyapı hazırlıkları yapılmıştır.
Bu çerçevede gelen tekliflerin kaydının yapılması ve daha sonra ortaya çıkacak karışıklıkları
gidermek amacıyla numaralandırma işlemini de
içeren bir kayıt sistemi oluşturulmuştur. Ayrıca
değerlendirme sürecinde bağımsız değerlendiricilere tahsis edilen projelerin takibi, yapılan
puanlamaların kayıt altına alınması ve nihai puanların otomatik olarak hesaplanabilmesi amacıyla bir elektronik sistem oluşturulmuştur. Ayrıca proje kabul-kayıt-arşivleme sistemine ilişkin
çalışmalar tamamlanmıştır.
Bununla beraber Açılış Oturumu ve Ön İnceleme
Aşamasına İlişkin Hazırlıklar tamamlanmış ve
başvuruların kabulu gerçekleştirilmiştir. Proje
tekliflerinin Ajansa sunulması için son tarih olan
25 Mart 2009 tarihi itibariyle KOBİ Mali Destek
Programı kapsamında 441 ve Sosyal Kalkınma
Mali Destek Programı kapsamında ise 234 olmak
üzere toplamda 675 adet proje teklifi elden veya
posta yoluyla Ajansa teslim edilmiştir.

Ön İnceleme
Başvurusu yapılan projeler, yönetmelik çerçevesinde idari, şekli ve rehberde belirtilen uygunluk
kriterleri açısından Ajans uzmanları tarafından
ön incelemeye tabi tutulmuştur. Yapılan ön incelemeler sonucunda KOBİ Mali Destek Programı kapsamında sunulan 441 adet projeden 73’ü
gerekli koşulları taşımadıkları için elenmiş olup
kalan 368 adet proje teklifi teknik ve mali değerlendirme aşamasına dahil edilmeye hak kazanmıştır. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı
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kapsamında ise sunulan 234 adet proje teklifinden 32 adedi gerekli koşulları taşımadığı gerekçesiyle elenmiş olup kalan 202 adete proje teklifi teknik ve mali değerlendirme aşamasına dahil
edilmiştir.

Teknik ve Mali Değerlendirme

♦♦ Rasgele seçim yapılarak bazı projelerin başvuru evrakının okunarak bağımsız değerlendiricilerin yaptıkları değerlendirmelerin
gerçekçiliğinin ve yeterliliğinin saptanması
yönlerinden ön çalışma yapmışlardır.
Değerlendirme Komitesinin yaptığı çalışmalar sonucunda Sosyal Kalkınma Mali Destek Programın-

Ön inceleme aşamasından geçen projelere ilişkin

da 71 proje, KOBİ Mali Destek Programında 225

olarak seçilen bağımsız değerlendiriciler görev

proje 65 puan ve üzerinde puanlanarak Değer-

almıştır. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı

lendirme Komitesi tarafından tavsiye edilmiştir.

kapsamında görev alan 32 bağımsız değerlendiri-

KOBİ Mali Destek Programında altmış beş ve üzeri

ci tarafından 494 değerlendirme, KOBİ Mali Des-

puan almış olmasına rağmen tahsis edilen kayna-

tek Programı kapsamında görev alan 60 bağımsız

ğın yetmemesi sebebiyle 160 adet proje yedek

değerlendirici tarafından ise toplam 933 değer-

listede yer almıştır.

lendirme gerçekleştirilmiştir.
Bağımsız Değerlendiricilerin çalışmalarını tamamlamasının ardından Kalkınma Ajansları Proje
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin yirminci
maddesi uyarınca bağımsız değerlendiricilerin
yaptıkları teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde görüş oluşturmak ve bunları raporlamak
üzere Değerlendirme Komitesi çalışmalarını gerçekleştirmiştir. Komite çalışmalarına ajans uzmanlarından ikişer kişi dahil olmuş, komite baş-

Bütçe Revizyonu
Değerlendirme Komitesinin raporunun Genel
Sekreterliğimize intikal ettirilmesinin ardından,
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme
Yönetmeliği’nin 21.maddesinin 10. fıkrası uyarınca başarılı projeler listesinde yer alan projelerin bütçe kalemleri ve bunlar için öngörülen
bütçe tutarlarının ayrı ayrı incelemesi gerçekleştirilmiştir.

kanı ve sekreter olarak görev almışlardır.
Değerlendirme Komiteleri üyelerine teknik ve
mali değerlendirmeye ilişkin eğitim verilmiş,
yetki ve sorumlulukları ile ilgili bilgi aktarılmıştır.
Değerlendirme Komitesi çalışma yöntemi olarak
teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçen
tüm projeleri aralarında paylaşarak;
♦♦ Bağımsız değerlendiricilerin yorum ve puanlamaları arasındaki tutarlılık
♦♦ Aynı proje için değerlendirme yapan bağımsız değerlendiricilerin puanlama ve yorumlarının karşılaştırılması

İncelemelere başlamadan önce; incelemeler arasında uygulama birliğini sağlamak ve bütçelemelerin piyasa rayiçleri üzerinde olmasını engellemek amacıyla projelerde ortak olarak kullanılan
kalemler için piyasa araştırması gerçekleştirilmiş ve bu araştırmaya binaen standart rakamlar
belirlenmiştir. Bütçe revizyonları gerçekleştirilirken Başvuru Rehberi, sıkça sorulan sorulara Ajans tarafından verilen cevaplar, bağımsız
değerlendiriciler ve değerlendirme komitesince
hazırlanan raporlar esas alınmıştır. İncelemelerde ayrıca bütçelendirilen maliyetlerin herhangi
bir faaliyete karşılık gelip gelmediği ve projede
belirtildiği şekliyle bütçelendirilmesi hususu da
dikkate alınmıştır.
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Bütçe çalışmalarının tamamlanmasının ardından Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere
genel sekterlik görüşü hazırlanmış ve Yönetim
Kurulu toplantısı için gerekli tüm çalışmalar tamamlanmıştır. Sunumlarda başvuru sahipleri başvuru ve uygulama ilçesine, sektörlerine, statülerine göre kategorize edilmiştir. Ayrıca Programın
ekonomide yaratacağı muhtemel etkiler vergi ve
istihdam anlamında tespit edilmiş ve çeşitli çıka-

TEDGEM Projesi, Tariş Seytinyağı Fabrikası, Selçuk

rımlar yapılmıştır.
Yönetim Kurulunun onayının ardından Sos-

mesi” incelenmiş ve yorumlar DPT’ye iletilmiştir.

yal Kalkınma Mali Destek Programı kapsamında

Ayrıca, KAYS için gelen protokol taslakları ince-

Değerlendirme Komitesi tarafından tavsiye edi-

lenmiştir.

TEDGEM Projesi, Tariş Zeytinyağı Fabrikası, Selçuk

len 71 adet projeye 6.017.950,04 TL mali destek tahsis edilmesine; KOBİ Mali Destek Programı

Projelerin görünürlüğünün destek yönetimi mev-

kapsamında ise doksan sekiz adet projeye top-

zuatına uygun bir şekilde sağlanması amacıyla

lam 23.422.049,96 TL kaynak tahsis edilmesine

İzmir Kalkınma Ajansı görünürlük rehberi hazır-

karar verilmiştir.

lanmıştır.

Başarılı Proje Listesi Ajansın web sitesinde ilan

Mart ve Nisan aylarında Merkezi Finans ve İhale

edilmiş, Devlet Planlama Teşkilatına da yayınlan-

Birimi (MFİB) ve İzmir İl Tarım Müdürlüğü tara-

mak üzere gönderilmiştir.

fından düzenlenen İzmir’deki çeşitli projelere
yönelik izleme ziyaretlerine katılım sağlanmış-

İZLEME VE DEĞERLENDIRME
FAALIYETLERI

tır. Ayrıca, Mayıs ayı içinde MFİB’ye programların
finansal yönetimine yönelik bir haftalık çalışma
ziyareti gerçekleştirilmiştir.

Proje İzlemelerine Yönelik Hazırlık
Faaliyetleri

KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarının finansal yönetimiyle ilgili sistemin kurul-

Projelere izlemelerine yönelik hazırlık faali-

masına yönelik banka protokolü şartnamesi ha-

yetleri kapsamında destek yönetimi mevzuatı

zırlanmış, İzmir’de şube ağı geniş olan bankalar

üzerinde yoğun bir şekilde çalışılmıştır. Destek

araştırılmış, bu bankalarla görüşmeler yapılmış

Yönetimi Kılavuzu ve Proje Uygulama Rehberi

ve çalışmalar sonucunda Halk Bankası ile proto-

taslakları ile ilgili görüş oluşturulmuş ve Devlet

kol imzalanmıştır.

Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’na çeşitli öneriler
İzleme ekipman ve araçlarının (çelik kasa, dos-

sunulmuştur.

ya dolabı, dosya, fotoğraf makinesi, çanta, kır(KAYS)

tasiye malzemeleri vs.) teminine yönelik pazar

kurulmasına yönelik olarak Devlet Planlama

araştırması yapılmış, bu araçların bir kısmı temin

Teşkilatı’ndan gelen “Kalkınma Ajansları Büt-

edilmiş ve geçici bir arşiv düzenlemesi yapılmış-

çe ve Muhasebe Yazılımı İdari ve Teknik Şartna-

tır.

Kalkınma Ajansları Yönetim

Sistemi
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Proje izlemelerine yönelik hazırlık faaliyetleri
kapsamındaki diğer çalışmalar mali destek programları kapsamında yapılacak ödemelere yönelik
süreç tasarımı, KOBİ ve Sosyal Kalkınma Programlarının performans göstergelerinin geliştirilmesi,
proje başvuru, kabul, değerlendirme ve izleme
süreçlerini kayıt altına almaya yönelik veri giriş
formunun hazırlanmasıdır.

Başlangıç Toplantısı
26 Haziran 2009 Cuma günü Devlet Bakanımız
Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla Swiss Otel
Grand Efes’te, KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarında başarılı olan projelerin ilan

Sözleşme imzalamayan KOBİ projelerinin yanı
sıra 4 KOBİ ve 1 Sosyal Kalkınma projesinin sözleşmenin iptali için yazılı bildirim göndermesi
üzerine bu projelerin sözleşmeleri feshedilmiştir.
KOBİ Mali Destek Programı için yedek listeden
toplam 8 firmaya sözleşme davetinde bulunulmuştur. Bunlardan 4 tanesi ile sözleşme imzalanırken, 4 tanesi sözleşmeyi imzalamamıştır.
Sözleşme fesihleri ve yedek projelerin sözleşme
imzalaması süreçlerinden sonra KOBİ ve Sosyal
Kalkınma Mali Destek Programları kapsamında
158 adet proje yürütülmektedir. Bunların programlara göre dağılımı ve bütçeleri aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

edildiği başlangıç toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Başlangıç toplantısına ilişkin olarak sunumlar hazırlanmış, organizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Yararlanıcılarla Sözleşmelerinin
İmzalanması
Yararlanıcılarla sözleşmelerin imzalanmasına yönelik faaliyetler başarılı projelerin dosyalarındaki evrakların kontrolüyle başlamıştır. Yararlanıcılara gönderilen sözleşme davet mektubunda
eksik destekleyici belgeleri belirtmek amacıyla
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programındaki 65
üstü puan alan 71 adet projenin ve KOBİ Mali
Destek programında en yüksek puanı alan 111
adet projenin dosyaları tekrar incelenerek eksik
evraklar tespit edilmiştir.
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı asil listesinde yer alan 71 projenin 67’si, KOBİ Mali Destek
Programı asil listesinde yer alan 98 projenin 93’ü
ile sözleşme imzalanmıştır. Böylece, 2008 yılı
mali destek programları kapsamında asil listede
yer alan 169 projenin 160 tanesi ile sözleşme imzalanırken, 9 proje ile sözleşme imzalanmamıştır.

Projelerin
Toplam Bütçesi
(TL)

İZKA Destek
Miktarı (TL)

Proje Sayısı

KOBİ

47.070.491,63

21.709.655,82

92

SOSYAL

7.764.612,31

5.596.658,27

66

TOPLAM

54.835.103,94

27.306.314,09

158

Tablo 1: Sözleşmeye bağlı olan projelerin dağılımı ve
bütçeleri

Uygulama Eğitimleri Hazırlıkları ve
Gerçekleştirilmesi
Hazırlık faaliyetleri kapsamında proje uygulamalarına yönelik eğitim ihtiyaçları tespit edilmiştir.
Öncelikle, Kamu İhale Kanunu ve sahte fatura
eğitimi alınması gerektiği ortaya koyulmuştur. Bu
eğitimlerin organizasyonuna yönelik araştırmalar
yapılmıştır.
Sonrasında asil listede yer alan projelerle sözleşmelerin imzalanması tamamlandıktan sonra proje sahiplerine ve yürütücülerine proje uygulama
rehberi ve satın alma rehberi kapsamında uygulama eğitimleri verilmiştir. 15 Temmuz’da KOBİ

47
projelerine ve 17 Temmuz’da sosyal kalkınma
projelerine birer günlük eğitimler verilmiştir. Bu
eğitimlere KOBİ mali destek programı kapsamında 95 kişi, sosyal kalkınma mali destek programı
alanında ise 114 kişi olmak üzere toplam 209 kişi
katılım sağlamıştır.
Proje süreçleri ilerledikten sonra Projeler kapsamında yapılacak ödemeler için temel oluşturacak
Ara/Nihai raporların hazırlanmasında yararlanıcılar tarafından yapılan hataların ve eksiklerin
önlenebilmesi ve buna bağlı olarak ödemelerde
ortaya çıkabilecek gecikmelerin önüne geçilebilmesi amacıyla Ara ve Nihai raporların hazırlanması ile ilgili olarak yararlanıcılarımıza bir eğitim programı hazırlanmıştır. 8 Aralık Salı ve 10
Aralık Perşembe tarihlerinde toplam 181 proje
çalışanına bu eğitimler verilmiştir.

İzleme Ziyaretleri, Raporlamalar ve Diğer
İlgili Faaliyetler
27 Mayıs -11 Haziran tarihleri arasında KOBİ ve
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları kapsamındaki 181 adet projeye ön izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir. Bu tarihten sonra ön izlemesi
yapılan 3 adet proje ile birlikte toplam 184 adet
projeye ön izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Proje kapsamındaki satın alımların önceden yapıldığına dair beyanların doğrulanması amacıyla
KOBİ mali destek programı başarılı proje listesinde yer alan 2 adet projeye sözleşmeleri imzalanmadan önce anlık izleme ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Proje Uygulama Eğitimleri gerçekleştirildikten sonra, ön izlemelerden sonraki ilk izleme
ziyaretlerine başlanmıştır. Temmuz ve Ağustos aylarında asil listede yer alan projelerin
ilk izleme ziyaretleri tamamlanmıştır. Yedek
projelerin ilk izleme ziyaretleri de sözleşmeden sonra ilk 45 gün içinde gerçekleştirilmiştir.

Ön İzleme Ziyareti, Haziran 2009

Ön İzleme Ziyareti, Haziran 2009

Daha sonra, riskli projelerin bazılarına anlık izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
İzleme ziyaretlerinin raporları proje dosyalarına
eklenmiş, ayrıca DPT tarafından Ajansların kullanımına sunulan İzleme Bilgi Sistemi’ne (İBS) pek
çoğunun girişi yapılmıştır. Bu sistemin devreye
girmesi sayesinde yararlanıcıların pek çoğu iki
aylık beyan raporlarını İBS’ye girebilmişlerdir.
Ayrıca, destek almaya hak kazanan projelerin satın alma takvimleri takip edilmiştir. Söz konusu
projelerin satın alma ihalelerine imkânlar çerçevesinde gözlemci olarak katılım gerçekleştirilmiştir. Bu gözlemlerin sonucunda, satın almalar
esnasında yararlanıcıların karşılaştığı güçlükler
göz önüne alınarak, Satın Alma Rehberi’ne dayalı
bir “satın alma kuralları özeti” oluşturulmuştur.
Proje uygulama sürecinin ilk aylarında yoğun
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bir şekilde gelen bildirim mektupları ve zeyilnameler değerlendirilmiştir. Zeyilname taleplerini
değerlendirmek amacıyla izleme uzmanı, hukuk
müşaviri ve İDB Başkanından oluşan bir komisyon
kurulmuştur.
Düzenli izleme ziyaretlerinin yanı sıra, destek
almaya hak kazanan projelerin satın alma ihalelerine imkânlar çerçevesinde gözlemci olarak
katılım gerçekleştirilmiştir.

izleme uzmanları ilgili ödemelere ilişkin tüm
belge ve dokümanları incelemiş, gerekli saha
ziyaretlerini gerçekleştirmiş ve sonuç raporlarını, ödemelerin kontrolünü sağlamak için kurulan ödeme komisyonuna onaylatmışlardır. 9
adet sosyal proje için olmak üzere toplam 17
ara ödeme için 945.506,86 TL uygun maliyet
olarak hesaplanmıştır ve ödemeleri gerçekleştirilmiştir. 3 nihai ödeme için ise 119.754,65
TL uygun maliyet olarak hesaplanmış ve öde-

Proje uygulama süreci boyunca ihtiyaçlar çerçevesinde, yararlanıcılar tarafından sunulan
bildirim mektupları ve zeyilnameler değerlendirilmiştir. Zeyilname taleplerini değerlendirmek
amacıyla kurulan, izleme uzmanı, hukuk müşaviri ve İDB Başkanından oluşan, komisyon çalışmalarına devam etmiştir.

ÖDEMELERİN
GERÇEKLEŞTİRİLMESİ
2009 sonu itibariyle ön ödeme yapılabilmesi
için gerekli şartları sağlayan 5 proje için (KOBİ
Bileşeni için: 516.710,48 TL, Sosyal Kalkınma
Bileşeni için: 26.678,26 TL) henüz ön ödeme
talimatı verilmiştir. Bu bağlamda ön ödemesi
yapılmayan 5 proje daha kalmıştır. Yıl içinde
toplamda ise 10.225.144,52 TL tutarında ön
ödeme 152 projenin hesabına aktarılmıştır.
Halk Bankası nezdindeki proje hesapları yararlanıcılar tarafından verilen yetkiye dayanılarak incelenmiş, ön ödeme oranında eş finansmanını proje hesabına aktaran projeler için,
İZKA tarafından yapılan ön ödemeler üzerindeki blokelerin kaldırılması sağlanmıştır.
Ön ödemeler ve bloke çözme işlemleri dışında, ara ödeme ve nihai ödemeler gerçekleştirilmiştir. Bu ödemelerin yapılabilmesi için

meleri gerçekleştirilmiştir.
Aralık ayı sonu itibari ile 8 ara rapor ve 1 nihai
rapor, inceleme ve eksiklerin talep edilmesi
aşamasındadır.

YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME
FAALİYETLERİ
Yatırım İzlemeye Yönelik Faaliyetler
YDO tarafından 2009 yılı içerisinde 33 adet
yatırım projesi ile ilgili çeşitli çalışmalar yürütülmüş; bunlardan 8 tanesi olumlu sonuçlanırken 2 proje mevzuattaki sınırlamalar nedeniyle olumsuz sonuçlanmış, işlem takibi kapsamında 2 şirket kuruluşu ve 1 tasfiye işlemi
gerçekleştirilmiş, 3 işlem takibi başvurusuyla
ilgili olarak mevzuat nedeniyle olumlu bir ge-
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lişme kaydedilememiştir. İzmir’le ilgili çeşitli
konularda 19 yatırımcıya bilgi sağlanmıştır; bu
yatırımcılarla ilgili takip süreci devam etmektedir.

de toplantılar gerçekleştirilmiş, katılımcılara
Rusça ve İngilizce olarak sunumlar yapılmıştır.

Belçika Gent Heyeti

Yatırım Tanıtımı Faaliyetleri
Yatırım Tanıtım Turları ve Yatırım
Ziyaretleri
Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti¸
Rusya Büyükelçiliği Ziyareti
26 Şubat 2009 tarihinde Japonya, Çin Halk Cumhuriyeti¸ Rusya Büyükelçilikleri ziyaret edilmiş,
Büyükelçilikler ile İzmir Kalkınma Ajansı arasındaki işbirliği olanaklarını görüşülmüştür. Görüşme sırasında İzmir Kalkınma Ajansı ve faaliyetleri hakkında bilgi verilmiş, kendilerinden İzmir’e
yatırım yapmak isteyen Japon, Çin ve Rus yatırımcıların İzmir Kalkınma Ajansı’na yönlendirmesi için destek istemiştir.

Sicilya Türkiye Fahri Konsolosu’nun
Ajansımızı Ziyareti

14 Nisan 2009 tarihinde aşağıda isimleri yer alan
Gent Heyeti ile toplantı yapılıp, Gent’de Eylül
yapılacak ve İzmir’in onur konuğu olduğu fuarda
yapılabilecek ortak çalışmalar üzerinde görüşülmüştür.

Yatırım Tanıtımı için İstanbul’da
Ziyaretler

04.02.2009 tarihinde Sicilya Türkiye Fahri Konsolosu Mr. Domenico ROMEO ve Sicilya Bölge
Yönetimi Temsilcileri ajansımızda ağırlanarak
Türkiye’de açmak istedikleri ticaret ofisi için
İzmir’in neden doğru bir adres olduğu kendilerine aktarılmıştır.

26 Mart 2009 tarihinde İstanbul’da DEİK, ABFT ve
“Turk of America” Dergisi ile görüşmeler yaparak
İzmir’in Yatırım Olanaklarının tanıtımı konusunda ortak yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulunmuşlardır.

Rusya Yatırım Tanıtım Turu

Almanya Yatırım Tanıtım Turu

17-21 Mart 2009 tarihleri arasında Rusya Federasyonu Yatırım Tanıtım Turu gerçekleştirilmiştir. Tur programı kapsamında Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Odası Rus-Türk İş Konseyi,
Moskova Sanayi ve Ticaret Odası, St. Petersburg
Valiliği, St. Petersburg Sanayi ve Ticaret Odası, Leningrad Sanayi ve Ticaret Odası, Tuskon
Moskova Temsilciliği ile Rus-Türk İşadamları
Derneği Moskova ve St. Petersburg şubelerin-

29 Mart – 1 Nisan 2009 tarihleri arasında Kuzey
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Ren Vestfalya Eyaleti-Neuss Ren bölgesini kapsayan Almanya Yatırım Tanıtım Turu gerçekleştirilmiştir. 1. Alman – Türk Ekonomi Kongresi çerçevesinde düzenlenen tur kapsamında kongre
merkezinde kurulan stantla İzmir’in tanıtımı sağlanmıştır. Tanıtım turu sırasında ayrıca Neuss Ren
Bölge İdaresi, Mönchengladbach Ekonomi Teşvik
Kurumu ve NRW Invest kuruluşu ile de görüşmeler gerçekleştirilmiştir.

Suudi Arabistan Yatırım Tanıtım Turu
27 Nisan – 1 Mayıs 2009 tarihleri arasında Suudi Arabistan tanıtım ziyareti gerçekleştirilmiştir.
Hedef ülke hakkında bilgiler derlenmiş ve başta
sanayi faaliyetleri olmak üzere ekonomik yapı incelenmiştir. Faaliyet şeması oluşturulmuş ve bu
çerçevede program boyunca ziyaret edilecek şehirler ve kurumlar önceden belirlenmiş ve randevular alınmıştır. Buna göre Riyad ve Cidde şehirlerinde Suudi Arabistan Yatırım Ajansı Başkanı,
Riyad Ticaret Odası Başkanı, Cidde Ticaret Odası
Başkanı, Cidde Belediye Başkanı, İslam Kalkınma
Başkanı, İslam Kalkınma Başkan Yardımcısı, Riyad
ve Cidde Türk konseyi ve bazı önemli işadamları
ile toplantılar yapılmış ve katılımcılara sunumlar
gerçekleştirilmiştir.

kapsamında, Washington D.C.’de ATC (AmericanTurkish Council) ve TAIK (DEİK Türk Amerikan İş
Konseyi) işbirliğiyle bu yıl 28.si düzenlenen ve
üst düzey bir katılımın gerçekleştiği Türk – Amerikan İlişkileri Konferansı’nda İzmir Kalkınma
Ajansı (İZKA) standı açılmıştır.
Yatırım tanıtım turu esnasında, İzmir’e yatırım
çekilmesi bağlamında işbirliği yapılabilecek pek
çok kurum, kuruluş ve şahısla görüşülerek, yakın gelecekte birlikte çalışılarak ne gibi somut
çıktıların elde edilebileceği konularında görüş
alışverişinde bulunulmuştur.

Çin İş ve İnceleme Gezisi
9-17 Mayıs 2009 tarihleri arasında İzmir Ticaret
Odası tarafından düzenlenen Çin İş ve İnceleme
Gezisine Genel Sekreter Dr. Ergüder CAN tarafından katılım sağlanmış Pekin-Wuhan-NanjingShanghai-Hong Kong şehirlerinde yapılan görüşmelere katılım sağlanmıştır.

Türk Alman İş Geliştirme Günleri
Ajansımız organizasyonunda ESBAŞ, TAİC, Alman
İlkokulu ve Almanya Konsolosluğe ile 5-6 Hazi-

Sicilya Türkiye Fahri Konsolosu ile Görüşme

ran 2009 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. İlk

21.04.2009 tarihinde Sicilya Türkiye Fahri Konsolosu Mr. Domenico ROMEO ajansımızda ağırlanarak işbirliği olanakları üzerine bir toplantı gerçekleştirilmiştir

etkinliğin ikinci günü Güzelbahçe Açık Hava ti-

ABD Yatırım Tanıtım Turu

lunan bazı Alman firmalar tarafından sunulan

gün iş geliştirme günleri olarak gerçekleştirilen
yatrosunda festival olarak devam etmiştir. 1.
gün konferansa katılan konuşmacılar tarafından,
İzmir ve Almanya’nın iş ilişkilerine ve çeşitli istatistiklere değinilmiş, ülkemizde faaliyette buhizmetler ve Almanya’dan gelen iki Havacılık

27 Mayıs – 5 Haziran 2009 tarihleri arasında dört
kişilik bir heyet, ABD’nin New York ve Washington D.C. şehirlerini kapsayan bir yatırım tanıtım
turu gerçekleştirmişlerdir.

Kümelenmesi başkanları tarafından da üyelerini
ve uzmanlık alanlarının aktarıldığı sunumlar gerçekleştirilmiştir.
Konferansa gelen Hanse ve Baveria Havacılık

Asıl amacın İzmir’in yatırım olanaklarının hedef
kitleye tanıtımının yapılması olan tanıtım turu

Kümelenmeleri ile ESBAŞ arasında bir işbirliği
anlaşması imzalanarak, Almanya ile şehrimiz
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arasında yeni projelerin gelişmesi için ilk adımlar da bu konferans sırasında atılmıştır. İzmir’de
bulunan havacılık ve savunma sanayi firmaları
ile gelen havacılık kümelenmeleri heyeti arasın-

nizasyonlar Müdürlüğü ile birlikte bir görüşme
gerçekleşmiştir. Görüşmede Yatırım Destek Ofisi
tarafından düzenlenen “roadshowlar” da yapılabilecek işbirlikleri konusunda görüşülmüştür.

da ikili görüşmeler organize edilmiş, firmalarla
birebir tanışma ve görüşme fırsatı sağlanmıştır.

VOB Lansmanı

Çin Jiangsu Heyetinin Ağırlanması

12 Ağustos 2009 tarihinde İstanbul’da tarihi Esma
Sultan Yalısı’nda İzmir’de yerleşik Vadeli işlemler
ve Opsiyon Borsası’nın yeni kurumsal kimliğinin
lansmanına katılım sağlanmıştır.

Çin Halk Cumhuriyeti Jiangsu Eyaleti’nden Jiangsu Eyaleti Vali Yardımcısı Kezhi ZAHO başkanlığındaki 9 kişilik bir heyet 27 Eylül – 29 Eylül
2009 tarihlerinde İzmir Valiliği’nin konuğu olarak
İzmir’de temaslarda bulunmuştur. İZKA’nın organize ettiği ziyarette Çin heyeti, Valilik, İZTO,
EBSO ve Büyükşehir Belediyesi’ndeki temaslarının ardından ziyaretlerinin son gününde İzmir’in
en önemli yatırım bölgelerinden ESBAŞ’ı ziyaret
etmiştir. Kardeş kent anlaşması kapsamında İzmir ve Jiangsu arasında ticaret alanında işbirlikleri yapılması, Çin ile olan karşılıklı ticaretimizde ülkemiz aleyhine olan durumun düzeltilmesi
için çalışmalar yapılması amacıyla gerçekleştirilen temaslarda ayrıca turizm, eğitim ve kültür
alanında işbirliği olanakları da görüşülmüştür.

Overseas Private Investment
Copropation (OPIC) Ziyareti
OPIC Bölge Temsilcisi Peter Sallinger ve Amerikan Ticaret Müşaviri Berrin Ertürk, 11 Ağustos
2009 tarihinde Ajansımızı ziyaret etmişlerdir.
Mayıs ayında gerçekleştirilen ABD Yatırım Tanıtım turunda ziyaret edilen kurumun temsilcisi
ile ABD’den İzmir’e yatırım yapabilecek ABD’li
firmalar ve ortak işbirliği konuları görüşülmüştür.

INEA ile Görüşme
Uluslararası İlişkiler Kurulu INEA’nın temsilcisi
Wolfgang Rühl ile 5 Ağustos 2009 tarihinde Ajansımızda, İzmir Ticaret Odası Uluslararası Orga-

İZTEKGEB Hakkında Rapor
Hazırlanması
Başkabanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın
talebi üzerine İzmir Teknoloji Geliştirme Bölgesi
ile ilgili detaylı bir dosya bölge yönetimi ile işbirliği içinde hazırlanarak, Ajansa iletilmiştir.

ACCENTA 2009 Fuarına Katılım
Belçika’nın Ghent şehrinde bu yıl 63.’sü düzenlenen Accenta Fuarı; pek çok ürünün sergilendiği,
tüketicilere ve profesyonel katılımcılara en son
bilgilerin aktarıldığı bir platformdur. İzmir’in bu
yıl onur konuğu olarak katıldığı fuarda, İZKA da
stant kurarak İzmir’in iş ve yatırım olanaklarını
tanıtmıştır. Bu amaçla hazırlanmış olan broşür,
tanıtım filmi DVD’leri ve İzmir’deki yatırım alanlarına (OSB’ler, serbest bölgeler, Teknoloji geliştirme bölgesi) ilişkin anahtar bilgileri içeren
kartela ile İzmir’in tanıtımına katkı sağlanmıştır.
Ayrıca İZKA olarak, seyahatin daha verimli hale
getirilmesi amacıyla, farklı kurum ve kişilerden
randevular alınarak görüşmeler gerçekleştirilmiş, iş ve yatırım konularında kontaklar kurulmuştur. Türkiye’nin Brüksel Ticaret Müşaviri
ile özel bir görüşme yapılmıştır. Görüşmede İZKA’
nın faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir ve
Belçika’ dan yabancı yatırımcı çekme konusunda
da kendilerinden beklentilerimiz aktarılmıştır.
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Belçika ve Türkiye – İş ve Yatırım Olanakları
Forumuna Katılım
29 – 30 Eylül 2009 tarihlerinde Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı, DEİK ve Belçika
Ekonomi Bakanlığı işbirliğiyle “Belçika ve Türkiye: İş ve Yatırım Olanakları” başlıklı etkinlik
düzenlendi. Organizasyonda TC Maliye Bakanı Sn
Mehmet Şimşek başkanlığındaki Türk Heyeti ile
şirketlerden sorumlu Belçika Bakanı Sn Sem Van
Quickenborne başkanlığındaki evsahibi heyet bir
araya geldiler. TC Başbakanlık Yatırım Destek ve
Tanıtım Ajansı Başkanı Sn Alparslan Korkmaz’ın
da Türkiye’nin yatırım ortamı ile ilgili bir sunum
gerçekleştirdiği toplantılar dizisinde, iki ülkenin
yatırım olanaklarının anlatıldığı karşılıklı sunumların yanısıra, şirketlerin bir araya gelmesiyle
B2B görüşmeler de yer almıştır.

Anuga Gıda Fuarı
İstanbul Ticaret Odası’ nın koordinatörlüğünde hazırlıkları devam eden ve 10-14 Ekim 2009
tarihleri arasında Köln’de düzenlenecek Anuga
Gıda ve İçecek Fuarında, katılımcı İzmirli firmaların bilgileri temin edilerek, kendilerine izmir’i
tanıtıcı materyaller gönderilmiştir.

dan bazılarıdır. 20-25 Kasım aralığında çıkacak
dergide İzmir bölümü olacaktır, bu sayıda Ajansımızın bedelsiz reklamı yapılması konusunda görüş birliğine varılmış ve buna ilişkin materyaller
CD ile teslim edilmiştir.

Bu görüşmenin sonucu olarak, anılan dergide
İZKA YDO’nun reklam metni ve uzman röportajları bedelsiz olarak yayımlanmıştır.

Atina- İzmir İzair Direkt Uçuşu
Törenine Katılım
9.10.2009 tarihinde İzair tarafından başlatılan
direkt uçuş törenine katılım sağlanmıştır. Ali
Sabancı’ya İzmir’de yapılabilecek yatırımlar ile
ilgili bilgi verilmiştir. Aynı uçuşta Yunanca İzmir
Tanıtım Broşürleri uçağa yerleştirilmiş, IZair dergisinde İzmir Yatırım Olanaklarının tanıtımı için
İzmir Ticaret Odası Başkanı Ekrem Demirtaş ile
görüşülmüştür.

Kırgız Ekonomik ve Resmi
Heyetinin Ağırlanması

Rus Seyahat Yazarları Derneği
Heyetinin Ağırlanması
Rusya Seyahat Yazarları Derneği Başkanı olan
Anatoly F. Kovalev başkanlığındaki heyet Ajansımızda 20 Ekim 2009 tarihinde tarafımızca ağırlanmıştır. Dernek aynı zamanda Russian Travel
and Culture Industry isimli dergiyi 2 ayda bir
çıkarmaktadır. Görüşmede olası işbirliği alanları
üzerinde durulmuştur. İzmir ile ilgili yayınlarında bilgi ve fotoğraf desteği, yatırım ve ekonomi
alanlarındaki dergilerinde de İzmir’in iş ve yatırım olanaklarının tanıtımı, İzmir’e kültür turizmi amacıyla gelen Rus turist sayısının artırılması
için ortak etkinlikler düzenlenmesi bu başlıklar-

12–16 Ekim tarihleri arasında İzmir’i tanımak
ve iş ve yatırım imkanlarını araştırmak üzere
toplam 19 kişilik bir heyet, Yatırım Destek Ofisi tarafından organize edilen program dahilinde
uzmanlarımızca eşlik edilmek suretiyle ağırlanmıştır. Program, hem kültürel hem de ekonomik
faaliyetlere yer verilecek şekilde hazırlanmış
olup Kırgız heyet tarafından çok başarılı ve verimli bulunduğu ifade edilmiştir.
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Waipa Yıllık Yatırım Konferansı
12-14 Ekim 2009 tarihlerinde, Milano – Dünya Yatırım tanıtım Ajansları Birliği tarafından düzenlenen Waipa Yıllık Yatırım Konferansı’na katılım
sağlanmış ve diğer ülke ajanslarıyla işbirliği imkanları tartışılmıştır.

Türkiye Yatırım Zirvesi “Londra”

Çin Yatırım Tanıtım Turu
Ajansımızın 2009 Çalışma programında yer aldığı üzere, İzmir’in yatırım olanaklarını tanıtmak
üzere 25 Ekim–04 Kasım tarihleri arasında Çin
Halk Cumhuriyeti’ne bir Yatırım Tanıtım Turu
gerçekleştirmiştir.
Yatırım Tanıtım Turu, 3-4 Kasım tarihlerinde Çin,
Pekin’de düzenlenen Çin’in en büyük dış yatırım fuarı olan COIF China Overseas Investment
Fuarı’na ve 25-28 Ekim tarihlerinde İzmir’in kardeş şehri Tianjin’de düzenlenen PECC Int’l Trade & Investment and Int’l Eco-City Construction
Fuarı’na katılımları da içermiştir.
Yatırım Tanıtım Turu, direkt olarak Çin’deki yatırımcı firmaların ziyaret edilmesine odaklanmıştır. Bu ziyaretler dışında Sanayi ve Ticaret Odalarında İzmir’in tanıtım sunumları yapılmıştır.
Çin Yatırım Tanıtım Turu sırasında kurulan olumlu
ilişkilerin, ilerleyen dönemlerde mutlak suretle
devam ettirilmesi gerekmektedir. Bunu teminen
Çinli yatırımcı firmalardan bir liste oluşturularak, bu firmaların temsilcilerinin İzmir’e davet
edilmelerine yönelik çalışmalar yapılacaktır.
Ayrıca iletişim bilgileri alınan tüm yatırımcı firma temsilcileri ile elektronik ortamda iletişim
devam ettirilecek ve yatırım projelerinin son durumları tarafımızca takip edilecektir.

20-22 Ekim 2009 tarihleri arasında Londra’da
Adam Smith Konferansın organizasyonunda İngiltere Türk Büyükelçiliği’nin himayesinde Türkiye
Yatırım Zirvesi gerçekleştirilmiştir. Birçok yabancı şirketin katılım gösterdiği 3 günlük programda İzmir Kalkınma Ajansı iki farklı oturumda
yer almıştır. Ajansımız Genel Sekreteri Dr. Ergüder Can, açılışını Maliye Bakanı Sn. Mehmet
Şimşek’in yaptığı oturumda, Sermaye Piyasası
Başkanı Dr. Vedat Akgiray, İngiltere Türk Ticaret
Odası Başkanı Duncan Blake, EnBW Holding Başkanı Wolfgang Eckert, Shuaa Kapital Bölge Direktörü Ada Boran ile aynı panelde yer almıştır. Dr.
Ergüder Can, zirvenin ana sektör konuları olan
Yenilenebilir Enerji ve Tarıma Dayalı Sanayi alanlarında İzmir’in rekabetçi avantajlarını interaktif
bir sunumla izleyenlerle paylaşmıştır.
Katılımcılar, uluslararası toplantıda çeşitli sektörlerde gerçekleşen hükümet reformları hakkın-
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da bilgi sahibi olmuşlardır. Dr. Akgiray, düzenle-

Hollanda Ticaret Ofisi ile görüşme

me ve denetim makamı olarak Sermaye Piyasası
Kurulu, Türkiye’nin yatırımcılar ve girişimcilerin
tercih ettikleri piyasa olmasını sağlamak için,
sermaye piyasalarının etkin ve şeffaf gelişimini
nasıl sağladıklarını aktarmıştır.
Tarımsal işletme, Gıda Sektörü ve Parekende besinde özel odak gününde ajans uzmanı İzmir’in
stratejik avantajlar sunduğu sektörün cazip
alanlarını yatırımcılarla paylaşmıştır. Panelde
Türkiye’nin ürettiği besin ürünlerini ihraç eden
şirketlerin küresel krize dayanaklılık için geliştirecekleri stratejilerin dışında büyüme için hangi
stratejileri uygulamaları gerektiği ve bunun için
sağlanabilecek finansman kaynakları görüşülmüştür.

TAVAK-BTEU (Avrupalı Türk
İşadamları Birliği) ile Görüşme
Avrupalı Türk İşadamları Birliği Yönetim Kurulu
Başkanı ile İZKA YDO’nun Almanya ile ilgili olarak
gerçekleştireceği faaliyetlerle ilgili olarak görüş
alışverişinde bulunulmuştur. Alman işadamlarından oluşan bir heyetin Türkiye gezisinin 25-28
Mayıs 2010 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. İstanbul ve Ankara ziyaretlerinin
ardından 26 Mayıs 2010 gecesi İzmir’e gelmesi
düşünülen heyet için resmi ziyaretlerin yanı sıra
İzmirli işadamlarıyla B2B toplantılar, ESBAŞ ziyareti ve İZFAŞ yetkilileri ile birlikte yeni fuar alanında deneyim paylaşımı programda yer alacaktır. 27 Mayıs 2010 akşamı için Alman heyet, İzmir
işdünyası için bir kokteyl vermek istemektedir.
Program detayları Ahmet Güler ve YDO tarafından kesinleştirilecektir. Öte yandan belirlenen
sektörlerde tespit edilen potansiyel yatırımcı
Alman firmalara yönelik düzenlenecek bir roadshow programı hazırlığı da gündemde olan konulardandır.

Özellikle Hollanda’da Türkiye’ye yatırım yapmak
isteyen firmalara hizmet vermektedirler. Çok yoğun talep bulunduğunu ifade etmişlerdir. 16 Ekim
2009 tarihinde Hollanda’dan gelen firma temsilcileri ile İzmir firmalarının temsilcileri arasında
ofisleri aracılığıyla gerçekleştirilen ikili görüşmelerin çok başarılı geçtiği belirtilmiştir. Bunun
dışında Bakanlık nezdinde Türkiye’ye ilişkin bir
strateji geliştirmektedirler. Bu strateji çalışmasına girdi olmak üzere İZKA tarafından belirlenen
stratejik sektörler ve yeni bölgesel teşvik yasası kapsamındaki öncelikli sektörlerle ilgili bilgi
desteği verilmiştir. Hollanda Yatırım Ajansının
İstanbul’da branch ofis açtığı da öğrenilmiştir.
Türkiye’ye olan bu yoğun ilginin somut yatırım
projelerine dönüştürülmesi için işbirliği yapılması kararlaştırılmıştır.

Moskova Ticaret Odası Yatırım ve
İhracat Tanıtım Ajansı ile İşbirliği
27.10.2009 Moskova Ticaret Odası Yatırım ve İhracat Tanıtım Ajansı ile işbirliği protokolü imzaya
gönderilmiştir.

Saraybosna Heyeti ile görüşme
Bu yıl İzmir’de üçüncüsü düzenlenen Travel Turkey fuarına katılarak Saraybosna’nın turizm tanıtımını yapan heyet, 10 Aralık 2009 tarihinde İzmir
Kalkınma Ajansı’nı da ziyaret ederek inceme ve
temaslarda bulunmuştur. Bosna ve Hersek’teki
kalkınma ajanslarının yapısı, görevleri ve devam
etmekte olan projeleri hakkında İZKA personeli
ile bilgi paylaşan heyet, İZKA ile somut işbirliği
zemini oluşturmak istemektedir. İZKA’nın yapısı
ve faaliyetleri konularında bilgilendirilen konuk
heyet, iki ajans arasında bir işbirliği protokolü
imzalanması teklifini sunmuştur. İZKA yetkilileri
tarafından özellikle Avrupa Birliği fonları için ortak proje hazırlanmasında partner olunabileceği
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ifade edilerek ilişkilerin devam ettirilmesi yö-

Türkiye 11. Enerji Kongresi

nünde mutabakata varılmıştır.
Ajansımızın da sponsor olduğu Türkiye11. Enerji

Libya Yatırım Otoritesi Heyeti
04.11.2009 tarihinde organizasyonu İzmir Ticaret Odası tarafından yapılan Libya Yatırım Heyeti Ajansımızda ağırlanmış, kendilerine İzmir
Yatırım Olanakları ile ilgili brifing verilmiş ve

Kongresi kapsamında, İZKA’yı temsil etmek üzere
standımız kurulmuş ve hem Ajansımızı hem de
İzmir’in yatırım olanaklarını tanıtıcı faaliyetler gerçekleştirilmiştir. İzmir’deki yenilenebilir
enerji potansiyelini anlatan sunumun yanısıra
Ajans sunumu ile İzmir’in İş ve Yatırım Olanakları
sunumları da gerçekleştirilmiştir.

İzmir’in altyapısı ile ilgili soruları cevaplanmıştır. LIBYAN INVESTMENT AUTHORITY (Libya Ya-

İş Geliştirme Platformu

tırım Otoritesi) ve Libya Arap Yabancı Yatırım
Şirketi (LAFICO) en az 45-50 milyon USD yatıra-

ESİDEF İş Geliştirme Platformu: 31 Ekim - 1 Ka-

bilecekleri potansiyel projeler aramaktadırlar.

sım 2009 tarihlerinde İzmir Fuar alanında bu yıl

Libya tarafından dış yatırımlar için 60 Milyar

üçüncüsü gerçekleştirilen İş Geliştirme Platfor-

USD ayrılmıştır. Libyada hükümet eliyle yatırım

muna 12 m²’ lik bir alanda katılım sağlanmıştır.

yapan maddi olanakları geniş olan bu organizasyon Ajansımız için oldukça büyük önem taşımaktadır. Heyete Libya Ticaret Ateşesi Yusuf
Yıldız eşlik etmiştir. Heyet, yenilenebilir ener-

Akdeniz Ticareti Ve Liman Kentleri
Kongresi Yürütme Kurulu Ve
Çalışma Grupları Toplantısı

ji, tarım, gayrimenkul yatırımları ile ilgili sorular üzerine yoğunlaşmıştır.

Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi
Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantı-

Türk –Yunan İş Forumuna Katılım
15 Ekim 2009 tarihinde düzenlenen ve Genel
Sekreterimizin bir de sunum gerçekleştirdiği
Türk-Yunan İş Forumu’na katılım sağlanmış ve
İzmir’in iş ve yatırım olanaklarının tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

ABD Yatırım Heyeti

sı 05.11.2009 tarihinde İzmir Ticaret Odası’nda
gerçekleştirilmiştir. Yürütme kurulu ve çalışma
grupları, 2008 Eylül ayında yapılan ve 16 Akdeniz ülkesinden temsilcilerin katıldığı 1. Uluslararası Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri: Geçmiş
ve Gelecek Sempozyumu’nda oluşturulmuştu.
Akdeniz Ticareti ve Liman Kentleri Kongresi Yürütme Kurulu ve Çalışma Grupları toplantısına,
dokuz Akdeniz ülkesinden 20 iş dünyası temsilcisi
katılım sağlamaktadır. “Turizm ve taşımacılık”,
“Eğitim, kültür ve sosyal işbirliklerini geliştir-

13 Kasım 2009 da İzmir’e Dış Ekonomik İlişkiler

me”, “Ticaret ve ekonomik işbirliği” alanların-

Kurulu organizasyonuyla ABD den bir heyet gel-

da çalışma grupları oluşturulmuştur. Ticaret ve

miştir. Heyetin İzmir bacağının organizasyonu

ekonomik işbirliği çalışma grubunun sonucunda

ABD İzmir Ticaret Müşaviri tarafından yapılmıştır. 8 şirketin temsilcisinin katıldığı heyete İzmir Yatırım Olanakları tanıtım kiti dağıtılmıştır.

Ülkelerin yatırım ajansları ve yabancı sermaye
kuruluşlarını bir araya getirmek amacıyla sanal
ortamda ya da bir kitap basılarak çalışma yapılması kararı alınmıştır.
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Çin Heyetinin Ağırlanması
13 Aralık 2009 tarihinde 8.000 kişilik Çin Parlementosunun mensuplarından oluşan heyetin gerçekleştirdiği İzmir seyahatinde, İzmir’in yatırım
olanakları ile ilgili sunum gerçekleştirilmiş ve gelecekteki işbirliği başlıkları tartışılmıştır. Heyet
Başkanı sıfatıyla gelen Meclis Başkanı Yardımcısı
Sn LI WUEWI Çin Ekonomisini yönlendirme gücü
olan önemli aktörlerden birisidir.

Hollanda EVD ile Görüşme
7 Aralık tarihinde Hollanda EVD (Hollanda Ekonomi Bakanlığı’nın Yatırımlardan ve Dış Ticaretten sorumlu kurumu) nin Türkiye sorumlularının
İzmir ziyaretleri kapsamında kendileri ile olası
işbirliği imkanları hakkında görüşülmüştür. Hollanda Hükümeti’nin denizaşırı ülkelerde yatırım
yapmak isteyen firmalara verdiği destekler hakkında bilgi edinilmiştir.

FDI Avrupa Şehirleri Yarışmasına
İzmir’in Başvurusu
Avrupa kıtasında yatırım tanıtımı konusunda faaliyet gösteren, şehir ve bölgelerin katıldığı sonuçlarının 2010 yılının Şubat ayında ilan edileceği her yıl tekrar eden yarışmaya İzmir adına
İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir için başvurmuştur.

Yarışmada şehir ve bölgelerin değerlendirildiği
kriterler aşağıdaki gibidir:
♦ En iyi ekonomik potansiyele sahip
olması
♦ İnsan Kaynakları
♦ Yaşam kalitesi
♦ Altyapı
♦ İş ortamı dostu
♦ En iyi yatırım tanıtımı faaliyetleri

Tanıtım Stratejisi İhalesi
İzmir’in markalaşması, yatırım ve turistik tanıtımına ilişkin bir strateji hazırlanmasına yönelik
olarak uluslararası bir ihaleye çıkılmıştır. Anılan
çalışma Ajansımız Planlama Programlama ve Koordinasyon Birimi ve Yatırım Destek Ofisi tarafından ortaklaşa yürütülmektedir. Bu kapsamda
18.12.2010 tarihinde ertelenen ihale tekrar duyurulmuştur. Son başvuru tarihi 15.02.2010 olarak belirlenmiştir.
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Yayınlar
Yerli ve Yabancı Dergi Yatırım
Tanıtım İlanları
İzmir’in yatırım tanıtımı ile ilgili olarak, yatırımcılara yönelik yerli dergilerde İzmir ilanlarının
yayınlanması için çalışmalar tamamlanmıştır.
Yatırım Destek Ofisi devam ettirdiği tanıtım faaliyetlerinin arasına, İzmir’de yatırım yapmayı
özendirici ve teşvik edici basın ilanlarını da katmıştır. Aylık olarak yayınlanan Forbes ve Capital dergilerinde, Ağustos ayından başlayarak yıl
sonuna dek 5 ay boyunca İZKA’nın, İzmir’e yatırım yapılmasına dair davetinin ve sunduğu ücretsiz
hizmetlerinin vurgulandığı
ilanlar yer alacaktır.
İzmir’in yatırım tanıtımı ile
ilgili olarak, yatırımcılara
yönelik yabancı dergilerde
(FDI Magazine, Siteselection) İzmir ilanlarının yayınlanması için çalışmalar devam etmektedir.

Yatırım Tanıtım Filmi

kalitesine vurgu yapılan görüntüler kullanılmış,
hâlihazırda İzmir’de faaliyet gösteren doğrudan
yabancı yatırım şirketlerinin yöneticileri ile yapılan röportajlara da yer verilmiştir.
Tanıtım filmi, 13 dakikalık bütün sürümü yanında,
filmin tümünün özeti niteliğinde 7 ve 2 dakikalık
sürümü ile birlikte 3 farklı metrajda üretilmiştir.

Turk of America Dergisi Özel Sayısında İzmir
Yatırım Olanaklarının Tanıtılması
ABD’de yaşayan Türklerin yayın kurulunu oluşturduğu, ABD’deki tüm senato üyelerine dağıtımı
yapılan ve Devlet Bakanımız Sn. Egemen Bağış’ın
Yayın Kurulu’nda yer aldığı TurkofAmerica 33. Mayıs
01
Haziran 2009 özel sayısında
İzmir Yatırım Olanaklarını
anlatan 4 sayfalık bir yazı
Ajansımız tarafından hazırlanmıştır.

Tanıtıcı Diğer Materyaller

FDI AVRUPA GELECEĞİN BÖLGE VE
ŞEHİRLERİ YARIŞMASI’NDA İZMİR 4.OLDU

İzmir Kalkınma Ajansı, yurtdışı yatırım tanıtım turlarında, yurtiçinde ve yurtdışındaki fuarlarda ve diğer ilgili
ortamlarda kullanılmak üzere İzmir’in yatırım
olanaklarının anlatıldığı “İzmir yatırım tanıtım
filmi” çalışmasını tamamlamış bulunmaktadır.
Sözkonusu filmin hazırlık çalışmaları İZKA bünyesinde oluşturulmuş olan “İzmir Tanıtım Stratejisi
Komitesi”nin desteği alınarak sürdürülmüştür.
Film içeriğinde, İzmir’deki yatırım yapılabilecek yatırım alanları, İzmir’in lojistik avantajları,
ticaret hacmi, kaliteli insan kaynağı ve yaşam

Yatırım tanıtımı faaliyetleri
kapsamında 11 dilde İzmir
yatırım olanaklarını tanıtıcı
broşürler bastırılmıştır. Ayrıca yatırım tanıtım turlarında
kullanılmak üzere İzmir’deki
organize yatırım alanlarının
tanıtıldığı İngilizce kartela
bastırılmıştır.

İzmir’in iş ve yatırım olanaklarının tanıtıldığı büyük boy broşürün Fransızca, Yunanca, Rusça ve
Çince versiyonları hazırlanmıştır.
İzmir’in iş ve yatırım olanaklarının tanıtıldığı
büyük boy broşürün İspanyolca versiyonu hazırlanmıştır. Yatırım tanıtım kiti kapsamında YDO
dosya tasarımı revize edilmiş, büyük boy Almanca broşür baskıya hazırlanmıştır. Küçük broşür
bilgileri 2009 verileri ile güncellenmiştir. Türkçe,
İngilizce, Fransızca, Almanca, Rusça ve İtalyanca
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küçük broşürlerin yeniden baskısı yaptırılmıştır.
National Geographic ulaslararası baskısının Ocak
2010 sayısında İzmir’e ilişkin bir tanıtıcı bölümün
yer alması için gerekli hazırlıklar yapılmıştır.
İzmir’in iş ve yatırım olanaklarının tanıtıldığı büyük boy broşürün Arapça, Japonca ve İtalyanca
versiyonları hazırlanmıştır. İZKA tarafından yayınlanacak olan prestij yayınının ilgili bölümleri
hazırlanarak baskıya hazırlanmasına destek verilmiştir.
İzmir Adnan Menderes Havalimanındaki panonun
tasarımı güncellenmiştir. Diğer panoların kiralanması için çalışmalar yürütülmüştür.

Yatırım Süreci İzleme ve Koordinasyon
Bilgi Sistemi
İzmir Kalkınma Ajansı’na 5449 sayılı “Kalkınma
Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun ile atanmış olan “özel kesimdeki yatırımcılara ilgili mevzuattaki başvuru
koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda bilgi
vermek ve yol göstermek, izin ve ruhsat işlemleri
ile diğer idari iş ve işlemlerini tek elden takip ve
koordine etmek” görevi kapsamındaki faaliyetlerin, bilgisayar destekli otomasyonunu gerçekleştirmek için gerekli yazılımların ilk versiyonlarının
geliştirilmesi, ilgili kurumların bilgi sistemleri ve
ajansın diğer bilgi sistemleri ile entegrasyonunun sağlanması çalışmaları kapsamında, sistemin
BETA versiyonunun devreye alınması sağlanmıştır.

KURUMSALLAŞMA VE İLETİŞİM
FAALİYETLERİ
Coğrafi Bilgi Sistemi Destekli Yatırım
Yeri Bilgi Sisteminin Oluşturulması
Çalışmaları
Kurulmak istenen CBS tabanlı İzmir İli yatırım
yerleri bilgi sistemi için teknik şartname hazırlığı tamamlanmış, Yönetim Kurulu toplantısında bu proje ile varılması planlanan hedefler ve
yaratacağı fayda aktarılmıştır. İzmir Büyükşehir
Belediyesi’nin (İBB) halihazırda yürüttüğü çalışmalar ve kurulu sistem ile Ajansımızın kurmak
istediği sistemin entegre edilmesinin uygun olacağı değerlendirilmiş ve bunun üzerine Ajansımız
İBB Bilgi Teknolojileri Daire Başkanlığı ile iletişime geçmiştir. Ajansımız, İBB ile bir protokol yapılarak teknik ve idari detayların görüşülmesini
talep eden yazıyı İBB’ye göndermiş olup, bunun
sonucu olarak iki kurum arasında bir dizi toplantının başlatılması kararlaştırılmıştır.

İnsan Kaynakları
İzmir Kalkınma Ajansı Performans Değerlendirme Sistemi Uygulama Usul ve Esasları Şubat 2009
itibariyle uygulamaya konmuştur. Mevcut performans değerlendirme sistemimiz ile sadece geçmişte gösterilen performansın seviyesini ortaya
çıkarmak değil, çalışanların ve Ajansın geleceğe
yönelik potansiyel performanslarını da belirlemek, uygun yönlendirmelerle gelecekteki performanslarını yükseltmek amaçlanmıştır. Ajansımızda yetkinliklere ve hedeflere dayalı performans değerlendirme sistemi uygulanmaktadır.
Bu doğrultuda 2009’un ilk altı aylık döneminde
öncelikle performans yöneticileri ile personelin
bir araya geldiği hedef belirleme toplantıları
yapılmış ve kişiler bazında yıllık hedefler belirlenmiştir. 2009 Mayıs’ında Philip Morris Sabancı
A.Ş. ev sahipliğinde yapılan toplantıda firmanın
uyguladığı performans yönetim sistemi, uygula-
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mada karşılaşılan sorunlar ve hedef belirleme
sürecinde yapılması gerekenler Philip Morris Sabancı A.Ş.İnsan Kaynakları Müdürü ile karşılıklı
görüşülmüş, iki kurum arasında performans yönetimi konusunda bilgi alışverişi yapılmıştır.
Ajans personelinin iş ve işlemlerini yerine getirirken uyması gereken ortak davranışları içeren
Etik Kurallar Şubat ayında yürürlüğe girmiştir.
İzmir Kalkınma Ajansı Genel Sekreterliği’nin teşkilatlanma, görev, yetki ve sorumlulukları ile çalışma usul ve esaslarını düzenleyen ve hali hazırda yürürlükte olan İzmir Kalkınma Ajansı Genel
Sekreterliği Teşkilat ve Görev Yönergesi Ajans
personelinin ve çalışma birimlerinin görev tanımlarında meydana gelen değişiklikler doğrultusunda mart ayında revize edilmiştir.
İnsan kaynakları politikamızın en önemli ilkelerinden biri Ajans personelinin insan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine katılımı,
düşünce, görüş ve önerilerini Ajans yönetimine
iletebilmesidir. Bu ilkeyi gerçekleştirebilme doğrultusunda Mart ayında Genel Sekreter Değerlendirme Anketi düzenlenmiştir. Ayrıca personelin
görüş ve önerilerini iletebilmesinin yanı sıra kendisini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, birimler arası sağlıklı iletişimi sağlamak
adına personel toplantılarının düzenli aralıklarla
gerçekleştirilmesine devam edilmiştir.
Nisan ayında Dokuz Eylül Üniversitesi Kariyer
Günleri kapsamında İzmir Kalkınma Ajansı ve
Ajans’ta çalışma olanakları hakkında üniversite
öğrencilerine bilgilendirme yapılmıştır.
Personelimizin, dolayısıyla Ajansımızın verimliliğini artırmayı amaçladığımız hizmet içi eğitimler
üzerinde önemle durduğumuz konuların başında
gelmektedir. 2009’un ilk yarısında gerçekleştirdiğimiz ve 2009 eğitim planı doğrultusunda yılın
ikinci yarısında gerçekleştirmeyi öngördüğümüz

hizmet içi eğitimler Haziran ayında değerlendirilmiş, 2009’un geri kalanı ve bir sonraki yıl için
birimlerin eğitim ihtiyacı tespit edilmiş, ihtiyaç
bildiren birimin, hangi eğitimi, hangi katılımcılar
ile almayı planladığı karara bağlanmıştır. Bu tespit yapılırken çalışma birim başkanlarınca doldurulan formlardan ve yüz yüze yapılan görüşmelerden faydalanılmıştır.
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği’nin 4.
maddesine istinaden uygulanmakta olan insan
kaynakları politikasına ilişkin olarak Aralık ayının
sonunda bir rapor hazırlanarak Yönetim Kuruluna
sunulmuştur.

Ajans Personelinin Aldığı Eğitimler
Personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek üzere 2009 yılı içinde hizmet içi eğitimler
düzenlenmiş ayrıca yurtiçi ���������������������
çalışma ziyareti ger����
çekleştirilmiştir.

Mali Destek Programlarının Tanıtımı
(02 Ocak 2009)
Programda proje teklif çağrısı dönemine ilişkin
olarak eğitim verecek Ajans personelinin KOBİ ve
sosyal kalkınma mali destek programlarına ilişkin
bilgisini artırmak amaçlanmıştır. Eğitim boyunca
başvuru rehberlerine ilişkin genel açıklamalar
yapılmıştır.

Proje Hazırlama Eğitim Programı
(15-16 Ocak ve 21-23 Ocak 2009)
Eğitim görevlisinin Merkezi Finans ve İhale Birimi uzmanlarında Fatih Yıldız’ın olduğu eğitimde
başvuru rehberlerine ilişkin açıklamalar yapılmış, proje hazırlama ve mantıksal çerçeve yaklaşımı üzerinde durulmuş ve başvuru formunun
doldurulmasına ilişkin bilgiler verilmiştir.
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Eğitimcinin Eğitimi Programı
(7-8 Şubat 2009)
Proje teklif çağrısı dönemine ilişkin olarak eğitim verecek Ajans personelinin bilgisini artırmak amaçlanmıştır. Eğitim yöntemleri, eğitim
yönetim süreci, eğitim etkinlik ölçümü üzerinde
durulmuş, yüksek performanslı eğitimcinin özellikleri, eğitmen olmanın gerektirdiği beceriler,
iletişim süreci, sözlü iletişim becerileri, soruları
cevaplamak ve iletişim sanatı konuları ele alınmıştır. Eğitim görevlisi Doç. Dr. Gaye Özdemir
olmuştur.

İZKA-DPT-MFİB Bilgi Paylaşımı
Eğitim Programı (9-11 Mart 2009)
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ve Merkezi Finans ve İhale Birimi uzmanlarının eğitim
görevlileri olarak yer aldığı programda özelde
proje teklif çağrısı dönemine ve genelde Ajansın
kurumsal altyapısının güçlendirilmesine yönelik
Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı, Merkezi
Finans ve İhale Birimi ve Ajansımız arasında bilgi
ve deneyim paylaşımında bulunulmuştur.

İZKA-British Council Çalıştayı
(16-18 Mart 2009)
British Council Uzmanı Richard Crofts ve Ajans
İzleme Değerlendirme ve Planlama,
Programlama ve Koordinasyon birimlerinin katıldığı eğitim programı, İngiltere kalkınma ajanslarının yapısı, planlama-programlama ve izleme-değerlendirme süreçleri, sosyal ve ekonomik
ihtiyaç analizi, performans göstergeleri hakkında
bilgi düzeyini artırması ve bazı konularda Türkiye ile karşılaştırma yapabilme imkanı sağlaması
bakımından yararlı olmuştur.

Excel Eğitim Programı
(19 Mart 2009)
Ajans bilgi işlem sorumlusu eğitim görevlisi ola-

rak yer aldığı programda Ajans personelinin Excel programına ilişkin bilgisini artırmak amaçlanmıştır.

Tarım ve Kırsal Kalkınma Plan ve Programları
Tecrübe Paylaşımı Eğitim Programı
(15-16 Nisan 2009)
Bu programın düzenlenme amacı, hem hali hazırda yürüyen bölge planı hazırlık çalışmalarına
hem de önümüzdeki dönemde uygulanacak tarım
ve kırsal kalkınma mali destek programı hazırlık
çalışmalarına katkı sağlamak olmuştur.
DPT Uzmanları; Tarım ve Köyişleri Bakanlığı uzmanı ve Kırsal Kalkınma Dairesi Başkanı; Tarım
ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Uzmanı
yanı sıra İl Tarım Müdürlüğü, Çukurova Kalkınma
Ajansı ve İzmir Kalkınma Ajansı temsilcileri de
programa katkı sağlamıştır.

Technopolis Yetkinlik Geliştirme Programları
(28-30 Nisan 2009)
Süreç yönetimi, risk yönetimi, performans yönetimi konularının ele alındığı üç günlük programa
İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanları tarafından katılım gerçekleştirilmiştir.

Sosyal Güvenlik ve İş Hukuku
(6 Mayıs 2009)
İşveren açısından iş hukuku uygulamalarının ele alındığı eğitimi Celal Kapan vermiştir.

Merkezi Finans ve İhale Birimi
Tecrübe Paylaşım Programı
(7-8 Mayıs 2009)
Merkezi Finans ve İhale Birimi Başkanı Muhsin
ALTUN’un da katıldığı program kapsamında iki
kurum arasında bilgi ve deneyim aktarımı gerçekleştirilmiştir.
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Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji
Alanında Faaliyet Gösteren Kobi’lere Yönelik Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Eğitimi
(7-8 Mayıs 2009)
Eğitim, TÜBİTAK tarafından yürütülen BIO-NET
Projesi kapsamında düzenlenmiştir. Gıda, Tarım,
Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanında faaliyet gösteren KOBİ’leri 7. Çerçeve Programı hakkında
bilgilendirmek ve bu programa başvurmalarını
teşvik etmek amacıyla düzenlenen programa katılım sağlanmıştır.

Merkezi Finans ve İhale Birimi Çalışma
Ziyareti (11-15 Mayıs 2009)
Merkezi Finans ve İhale Birimi’ne düzenlenen çalışma ziyaretinde izleme değerlendirme sürecine ilişkin görüşmeler yapılmış, program deneyim
aktarımı açısından oldukça faydalı bulunmuştur.

Kurum İçi İletişim Eğitimi
Ajansımız Basın ve Halkla İlişkiler Sorumlusu
Nazlı KAYI tarafından verilen eğitim ile Ajans içi
ve dışı iletişimin güçlendirilmesi ve iletişim becerilerinin geliştirilmesi hedeflenmiştir.

Naylon Fatura Eğitimi
Eğitim kapsamında suç ve vergi suçu kavramları
ele alınmıştır. Sahte faturanın nasıl anlaşılacağı,
bu yola başvuran firmaların ortak özellikleri ile
ilgili pratik bilgiler, Av. Mahmut SEKDUR tarafından verilmiştir.

Zaman ve Toplantı Yönetimi
Eğitim görevlisinin Yalçın GÜR olduğu program
kapsamında zaman ve strateji tanımı ele alınmış,

ajanda tasarımı, toplantı öncesi ve top-

lantıya hazırlık süreci, toplantı sırası ve toplantı

Patent Marka Tasarım ve İnovasyon Zirvesi
(22-23 Mayıs 2009)

sonrasında yapılması gerekenlerle ilgili bilgi ve-

Sınai Haklar, İnovasyon ve Patent Yönetimi, Fikri
Haklar zirvenin öne çıkan konularından olmuştur.

Yönetici Asistanlığı Zirvesi

Sosyal Güvenlik Uygulamaları
(26 Mayıs 2009)
5510 sayılı Kanun çerçevesinde Sosyal Güvenlik
Kurumu uygulamalarındaki değişikliklerin ele
alındığı eğitimi Celal Kapan vermiştir.

rilmiştir.

Zirvede, güncel yönetim uygulamalarına, diğer
ülkelerde ve dünya çapında lider kuruluşlarda
gözlemlenen yeniliklere ve görev pratiklerini
içermenin yanı sıra; kurumsal, kişisel kimlik ve
imaj gelişimine, modern ofis yönetim anlayışına
daha geniş bir bakış açısı ile değinilmiştir. Ajansımız yönetici asistanı eğitime katılım sağlamıştır.

Bilgi Toplumu ve Kalkınma Semineri
(18 Haziran 2009)
Kalkınma ile ilgili teorik bilgilerin sunulduğu ve
kalkınma ajanslarının rollerinin tartışıldığı seminere Prof. Dr. Hüsnü Erkan konuşmacı olarak
katılmıştır.

Çoklu Alıcı Uygulamaları
İnternet üzerinden faks gönderme, Venali web faks sisteminin kullanımı, web sitesini kullanarak faks gönderme, toplu faks raporunuzu almak, toplu sms gönderme
konularında Ajansımız bilgi işlem sorumlusu Mehmet
H. YAZICIOĞLU tarafından bilgilendirme yapılmıştır.
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Kamu Diplomasisi ve Liderlik

Türkiye’ye Sağlanan AB Mali Yardımı
(13 Ekim 2009)

Konak Belediye Başkanı Hakan TARTAN Ajansımızı
ziyaret etmiş ve liderlik konusunda deneyimlerini paylaşmıştır.

Protokol Yönetimi
Nihat AYTÜRK tarafından verilen eğitimde protokol kurallarının uygulandığı yerler, makam,
toplantı, taşıt, konut ağırlama, konut protokolü
konuları ele alınmış, resmi yazışma kurallarına
da değinilmiştir. Özel ve sosyal alanda uygulanan
görgü ve nezaket kuralları ile resmi alanda uygulanan protokol kuralları konusunda Ajans personeli bilgilendirilmiştir.

Kalkınma Ajansları Yönetim
Sistemi Çalıştayı

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği’nden Bülent ÖZCAN tarafından yapılan bilgilendirme ile Avrupa
Birliğinin Türkiye’ye sağladığı mali yardımlara
ilişkin olarak Ajans personelinin bu mali yardımların (hibelerin) miktarlarına, kullanılış prosedürlerine ve uygulanışlarına yönelik bilgi ihtiyacını karşılamak amaçlanmıştır.

Muhasebe Eğitimleri
(05-18 Ekim 2009)
Muhasebe bölümünün eğitim ihtiyaçlarını karşılamak üzere 2009 Çalışma Programında yer alan
muhasebe eğitimlerinin tamamı bu program kapsamında gerçekleştirilmiştir.

İzleme Değerlendirme Birimi Muhasebe
Eğitimleri (19-22 Ekim 2009)

Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı’nda düzenlenen çalıştay kapsamında Kalkınma Ajansları
Yönetim Sistemine (KAYS) yönelik süreç modelleme toplantısının açılış toplantısı ve ardından iki
günlük eğitim programı gerçekleştirilmiştir.

Kamu İhale Kanunu Eğitimi
Ajansımızda geçici görevli olan Burcu DUMAN tarafından verilen eğitimde Kamu İhale Kanunu ve
Uygulamaları üzerinde durulmuştur.

Problem Çözme ve Çatışma Yönetimi
(10-11 Ekim 2009)
ESBAŞ Uzay Kampı’nda gerçekleşen aktivite
programı ile takım çalışması, liderlik, iletişim
becerileri, müzakere teknikleri, zaman yönetimi
konuları hem teorik hem de uygulamalı olarak
ele alınmıştır.

İzleme Değerlendirme Birimi’nin yararlanıcılar
tarafından sunulan raporları ve ödeme taleplerini değerlendirmek, yapılan harcamaların usule
uygunluğunu denetlemek görevini daha etkin bir
şekilde yerine getirilmesi için düzenlenmiştir.

Oryantasyon Eğitimi
(30 Ekim 2009)
2009 personel alımı sonucunda göreve başlayan
personele yönelik eğitimde Ajans yapısı ve faaliyetleri ilgili birim yöneticileri tarafından anlatılmıştır.

Bilgi İşlem Altyapısının Kullanılması
(5 Kasım 2009)
Oryantasyon programı kapsamında göreve yeni
başlayan personele bilgi işlem alt yapısının kullanılması konusunda Ajans bilgi işlem sorumlusu
tarafından bilgilendirme yapılmıştır.
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26 Haziran 2009 Cuma günü Devlet Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz’ın katılımlarıyla, KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programlarında başarılı
olan projelerin ilan edildiği başlangıç toplantısının organizasyonu gerçekleştirilmiştir.
13 Ekim 2009 tarihinde Yönetim Kurulu Başkanı
Sayın Cahit Kıraç’ın başkanlığında yönetim kurulu

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimi
(18-21 Kasım 2009)
İzmir Valiliği tarafından düzenlenen eğitime göreve 2009 yılında başlayan personelin katılımı
sağlanmıştır.

Yatırım Destek Çalıştayı
(2-3 Aralık 2009)
Eğitim programı, İngiltere ve diğer bazı ülkelerde yürütülmekte olan yatırım promosyonu ve
yatırımcı hizmetleri hakkında bilgi düzeyinin artması ve bazı konularda Türkiye ile karşılaştırma
yapabilme imkânı sağlaması bakımından yararlı
olmuştur.

üyeleri ile birlikte üst düzey basın temsilcilerine yemek verilmiştir. Soru işaretinden oluşan ve
“Hayalinizdeki İzmir’i Birlikte Yaratalım” sloganıyla geceye özel konsept tasarlanmış, gecenin
sonunda basın temsilcileri isimlerine özel tasarlanmış kartlara hayallerindeki İzmir’i yazmışlardır.
10-13 Aralık 2009 tarihleri arasında Türkiye’nin
turizm alanındaki en önemli buluşmalarından biri
olan Travel Turkey fuarına katılım sağlandı. 4 gün
boyunca İZKA standı açılarak ziyaretçiler bilgilendirilmiştir.
6 Ocak 2010 tarihinde gerçekleşecek olan Tarım
ve Kırsal Kalkınma ile Turizm ve Çevre Mali Des-

İletişim ve Tanıtım

tek Programları Açılış ve Bilgilendirme Toplantısı

Gerçekleştirilen Toplantı ve
Organizasyonlar

örneklerinden oluşan Tanıtım Filmi hazırlanmıştır.
Avrupa Birliği Bölgeler Komitesi (CoR) Türkiye
Çalışma Grubu’nun 7-8 Ocak 2010 tarihlerinde
İzmir’de düzenlenecek toplantı organizasyonuna
destek olunmuştur.

KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları
Açılış Toplantısına ilişkin hazırlıklar yapılmış ve 6
Ocak 2009 tarihinde Açılış Toplantısı gerçekleştirilmiştir.
Başbakanın katılımıyla İzmir’in üst düzey protokolüne Valilik ile birlikte 15 Ocak 2009 tarihinde
300 kişinin katıldığı akşam yemeği organizasyonu
gerçekleştirilmiştir.
20 Şubat 2009 tarihinde İnovasyon Stratejisi Kapanış toplantısının organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

Organizasyon çalışmaları yürütülmüştür.

Proje
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Katılım Sağlanan Televizyon Programları
ve Hazırlanan Haberler

basın yayın kurumu, dernek ile ortak çalışma

Mali Destek Programlarının tanıtımına yönelik
Genel Sekreterimiz tarafından ulusal ve yerel
olmak üzere 10 üzerinde TV programına katılım
sağlanmıştır. Bu programların yapımcı ve/ veya
yönetmenleriyle görüşülmüş, bilgi notları ve sorular hazırlanmış, programın gerektirdiği organizasyon gerçekleştirilmiştir. Aynı zamanda çeşitli
dergilerde yayınlanmak üzere Ajans ve faaliyetleri ile ilgili onun üzerinde haber yazılmıştır.

Uluslararası 23 Nisan Şenlikleri Kapsamında

Basın Temsilcileri ile Yapılan Röportajlar
ve Görüşmeler
Yazılı ve görsel medya kuruluşlarının Genel Yayın
Yönetmenleri ve/veya Bölge Temsilcileri ziyaret edilmiştir. İzmir Kalkınma Ajansı Faaliyetleri
hakkında bilgi verilmiş, tanıtım kiti sunulmuştur.

olanakları hakkında görüşülmüştür.

dünyanın 4 bir yanından gelen çocuklara Sayın Valimiz tarafından verilecek mesajı belirlemek amacıyla Milli Eğitim Müdürlüğü ile
işbirliği içinde “Dünya Çocukları Kaynaşıyor”
konulu kompozisyon yarışması düzenlenmiştir.
Ayrıca Dünya çocukları için İzmir’e tekrar gelmeleri ana fikirli İzmir bardakları tasarlanmış
ve dağıtılmıştır.
Vadeli Opsiyonlar Borsası’nın Logo Tanıtım
Toplantısına katılım sağlanmıştır.
Ajansın genel tanıtımına yönelik olarak İzmir
Rotary Derneğinin iki toplantısında bilgilendirme yapılmıştır. Aynı amaçla 9 Eylül Rotary
Kulübü’ne ve İzmir Rotary Kulübü’ne yapılan

Basında ajansımızla ilgili yer alacak haberler için
bilgi almak isteyen muhabirlerle görüşülmüş, Genel Sekreterimiz tarafından röportaj verilmiştir.

İZKA hakkında Bilgilendirme Toplantısına katı-

Bilgi Notları ve Basın Bültenleri

e-bülten hazırlanmıştır.

Ajans faaliyetleri, Mali Destek Programları, Yatırım Tanıtım Çalışmaları, Bölgesel Gelişme Planı
Çalışmaları gibi konularda yaklaşık 90 adet bilgi
notu ve basın bülteni hazırlanmıştır.

Ekonomik Kalkınma Kurulu Basın toplantısına

lım sağlanmıştır.
İZKA’ nın faaliyetlerini anlatan aylık bülten ve

katılım sağlanmıştır.
İzmir Gazeteciler Cemiyetinin Basın ödülleri
Gecesine katılım sağlanmıştır.

İnternet Sitesi Çalışmaları
İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2010 İletişim Strateİnternet sitesi yenilenmiştir. İnternet sitesine
yeni bir görsel kimlik kazandırılmış, işlevsel ve
kullanıcı dostu bir tasarım yapılmıştır. İçeriği genişletilmiş ve yaklaşık 200 sayfa yeni içerik girilmiştir.

Kurumsal İletişim Faaliyetleri
Ajansa ziyarete gelen ve kurumları hakkında
brif veren yirminin üzerinde otel, reklam ajansı,

jisi hazırlanmıştır.
8-11 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenen Promotürk Promosyon fuarı ziyaret
edilmiştir.
7-11 Ekim tarihleri arasında gerçekleşen CEBİT
Bilişim Fuarı ziyaret edilmiştir.
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Mali Destek Programlarında Başarılı Olan
Projelerin Bilgilendirme Toplantıları
Sosyal Kalkınma ve KOBİ Mali Destek Programları çerçevesinde desteklenen bazı projelerin
bilgilendirme ve basın toplantılarına katılım
sağlanmıştır.

İZKA Marka Bilinirliği Araştırması
İzmir Kalkınma Ajansı kuruluşunun 3. yılında
hedef kitlesi nezdinde İZKA ’nın bilinirliğini ölçmek, bilinirliğinin bulunduğu hedef kitlede kurumsal itibarının ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin
nasıl algılandığını ortaya çıkarmak ve İZKA’ dan
beklentilere yönelik aksiyon planlarını ortaya çıkarmak amacıyla İZKA Marka Bilinirliği Araştırması yapmak üzere araştırma şirketleri, üniversite
temsilcileri ve TÜİK ile görüşme yapılmıştır.

Projem İzmir Prestij Yayını
İzmir Kalkınma Ajansını anlatan ve Mali Destek
Programlarında başarılı olan projelerle yapılan
röportajlar ve örneklerden oluşan “Projem İzmir”
adlı Prestij yayını çıkartılmıştır. Gözlem Gazetesi
işbirliği ile gerçekleştirilen çalışma çerçevesinde İzmir ve Ankara Protokolüne, yararlanıcılara,
İZKA hedef kitlesinde bulunan kurum kuruluş ve

kişilere, kalkınma kurulu üyelerine ve basın
temsilcilerine toplam
5000 adet derginin dağıtımı sağlanmıştır.

E-yayın çalışması
İzka yayınlarını e-yayına
çevirmek üzere bir yayıncılık firması ile anlaşma yapılmış, bu sayede
İZKA bültenleri ve önemli yayınları e-dergi formatına çevrilmiştir.

Panaromik İzmir Fotoğrafları
Şehir Fotoğrafçısı Tamer Hartevioğlu ile İzmir’in
Panaromik Fotoğraf çalışması gerçekleştirilmiştir.
İzmir’in belirlenen noktalarında özel 270 derecelik açı tekniği ile çekilen fotoğraf çekimleri yapılmış, her fotoğraf için özel kurgu ve senaryo çalışması yapılmıştır. Bu fotoğraflar ajanda, takvim,
internet sitesi, broşür, sunum gibi İZKA’ nın kurumsal görünürlük unsurları üzerinde kullanılmıştır.

Tanıtım ve Promosyon Malzemeleri
İzmir Kalkınma Ajansı kurumsal hediyeleri hazırlanmış ve on çeşit tanıtıcı promosyon malzemeleri tasarlanarak basımı sağlanmıştır.
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İkili İşbirlikleri ve Dış İlişkiler

VERİLEN EĞİTİM VE SEMİNERLER

TİKA Ziyareti

Mevlana Kalkınma Ajansına 2 günlük eğitim verilmiştir.

23 Ocak 2009 tarihinde,
Koordinatörler
Toplantısı
vesilesiyle
Ankara’da Türk İşbirliği ve Kalkınma
İdaresi Başkanlığı
(TİKA) ziyaret edilmiştir. TİKA Başkanı ile görüşülmüştür. Ziyarette, İzmir Kalkınma Ajansı’nın
yapısı ve faaliyetleri hakkında bilgiler verilmiştir.
Bilgiler, 20 ülkede bulunan 23 Program Koordinasyon Ofisi ile paylaşılmıştır.

EURADA Üyeliği
Ajans’ın Avrupa Kalkınma
Ajansları Birliği (EURADA)
üyeliği
yenilenmiş
olup,
Ajans’ın Avrupa’da tanınırlığını ve çalışmalarını arttırmak amacıyla EURADA ile işbirliği olanakları konusunda
görüşülmektedir. Avrupa Birliği’nden yaklaşık
150 bölgesel kalkınma ajansının üyesi olduğu
EURADA; Avrupa Komisyonu ile diyalog, üyeler
arasında iyi uygulamaların paylaşımı ve işbirliği
aracılığıyla bölgesel ekonomik kalkınmayı desteklemeyi hedeflemektedir.

İzmir Valiliği AB Ofisinin “Proje Zengini İzmir”
projesi kapsamında Kalkınma için Mali Destek
Olanakları ve Projeler başlıklı bilgilendirme konferansında İZKA ve mali destek programlarıyla
ilgili sunum yapılmıştır.
İzmir Valiliği AB Ofisi “Proje Zengini İzmir” projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk eğitimde Ajans
tanıtım sunumu yapılmıştır.
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına program yönetim birimi faaliyetlerine yönelik 2 günlük eğitim
verilmiştir.
İzmir’ de yenilenebilir enerji kaynakları ve kullanım potansiyeli ile ilgili 200 adet İlköğretim ve
lise öğrencisine yönelik seminer verilmiştir.

KATILIM SAĞLANAN SEMİNER,
KONFERANS, SEMPOZYUM GİBİ
ETKİNLİKLER
2009 yılı içerisinde katılım, teknik katkı ve organizasyon yardımı sağlanan etkinlikler ayrı ayrı şu
şekilde olmuştur:
♦♦ Türkiye’de Tarım Ve Gıda Raporu Bölgesel
Toplantısı

Kırgızistan Ziyareti

♦♦ Beşinci Dünya Su Forumu: Dünyanın En Bü-

19 Haziran- 3 Temmuz itibariyle ekonomik ilişkiler ve işbirlikleri olanaklarının canlandırılması amacıyla Kırgızistan Chuy Bölgesine, Yönetim
Kurulu Başkanı Sayın Valimiz, Genel Sekreterimiz, üst düzey bürokrat ve işadamlarının katılımı
ile ziyaret gerçekleştirilmiştir. Chuy Bölgesi ile
kardeş bölge anlaşması imzalanmıştır.

♦♦ Turizmin Gelişmesinde Kültürün Rolü – Av-

yük Su Zirvesi
rupa Kültür Başkenti Projesi Örneği Bilgilendirme Semineri
♦♦ Patent, Marka, Tasarım Ve İnovasyon Zirvesi
♦♦ Bodrum Yat Üretimi İş Kümesi İçin Yol Haritası
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♦♦ Eproca –Esbaş Kümelenme Konferansı
♦♦ Bölgesel Gelişme Ve Bölge Planlamada Yeni
Yaklaşımlar Konferansı
♦♦ İzmir İktisat Kongresi Organizasyon Toplantısı
♦♦ İgep Göç Ve Kentsel Yoksulluk Sempozyumu
♦♦ Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu (Keas)
♦♦ Tepav Bölgesel Kalkınma Konferansı
♦♦ Ostrava Kalkınma Ajansı Ziyareti
♦♦ İzmir Ulaşım Sempozyumu
♦♦ Bornova Oto Tamircileri Ve Sanatkarları
Odası Tarafından “Meslek Odalarının Ka-

Ajansları Tecrübe Paylaşımı Programı
♦♦ İzmir Valiliği “Proje Hazırlama Ve Uygulama, Proje Döngüsü Yönetimi” Eğitimi
♦♦ Stuttgart Fuarı
♦♦ Devlet Planlama Teşkilatı koordinasyonuyla
gerçekleştirilmiş olan TEDGEM Kırsal Kalkınma Destekleri Deneyim Paylaşımı Programı
♦♦ Gıda, Tarım, Balıkçılık ve Biyoteknoloji Alanında faaliyet gösteren KOBİ’lere yönelik
Avrupa Birliği 7.Çerçeve Programı Eğitimi
♦♦ Tarım Bakanlığı tarafından hazırlanmakta
olan Ulusal Kırsal Kalkınma Planı Çalışmaları

pasitelerinin Arttırılarak AB Odaları İle İşbirliğinin Geliştirilmesi” Projesi Kapsamında Gerçekleştirilecek “Ab Standartlarında
Mesleki Eğitim” Konulu Panel

ARAŞTIRMA RAPORLARI, MAKALE,
BİLDİRİ, BİLGİ NOTLARI

♦♦ Okul Öncesi Eğitimin Güçlendirilmesi Hibe
Programı Bilgilendirme Toplantısı

İzmir’in yatırım olanaklarını ABD’deki yatı-

♦♦ British Council İngiltere Çalışma Ziyareti

rımcılara tanıtmak amacıyla Turk of America

♦♦ İzmir Valiliği İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü

Dergisi Temmuz Ayı özel sayısında yayımlanan

Sokakta Yaşayan Çalıştırılan Çocuklara Yö-

“İzmir: The Rising City Of Aegean And Turkey”

nelik Geliştirilen Yeni Hizmet Modelinin İl
Eylem Planlarının Değerlendirilmesi
♦♦ İzmir Güzelyalı Rotary Klubü Toplantısı
♦♦ ‘Vinolive’ Fuarı
♦♦ 9 Eylül Rotary Klubü Toplantısı

isimli makale kaleme alınmıştır.

“A New Regional Development Tool in Turkey:
“İzmir Development Agency, the Forerunner in
New Era” başlıklı makale güncellenmiştir.

♦♦ Uluslararası Menemen Tarımsal Araştırma
Ve Eğitim Merkezinin Açılışı
♦♦ Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Tarafından Düzenlenen Çalıştayı
♦♦ British Council Tarafından Düzenlenen İzleme Değerlendirme Eğitimi
♦♦ Ebso Üniversite Sanayi Koordinasyon Toplantıları
♦♦ Avusturya/Viyana İş Ajansları Ve Kalkınma

Kentsel Ekonomik Araştırmalar Sempozyumu’nda
sunulmak üzere plan hazırlama deneyimleri
üzerine odaklanan “Kalkınma Ajansları ve Bölge
Planlama: İzmir Kalkınma Ajansı Bölgesel Gelişme Planı Örneği” isimli bildiri metni hazırlanmıştır.
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Orta Anadolu Makine ve Aksamları İhracatçıları
Birliği Dergisi için bilgi notu hazırlanmıştır.

13 – 16 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmiş
olan Uluslararası Multidisipliner Kadın Kongresine bildiri hazırlanmıştır.

tır.

2) Performans Sonuçları Tablosu
Ajans faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi oluşturulamamıştır. Ajansların
performansını ölçmeye yönelik olan söz konusu
çalışma, hali hazırda Devlet Planlama Teşkilatı

Mali destek veren diğer kurumlarla Ajans destekleri arasındaki ilişkiyi içeren bilgi notu hazırlanmıştır.

Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olup, çalışmaya Ajansımız tarafından gerektiği durumlarda
katkı sağlanmıştır.

Ayrıca, TÜBİTAK Bilim Merkezleri ve İl Yenilik

3) Performans Sonuçlarının

Platformları hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.

Değerlendirilmesi

Çeşme limanı konusunda araştırma yapılmıştır.

Dünyadaki Kalkınma Ajansları tarafından çeşitli
yerlerde ve zamanlarda uygulanmış olan ‘Girişim
Sermayesi’ örnekleri incelenmiş, söz konusu finansal destek mekanizmasının ajanslarda nasıl
uygulanabileceğine dair bir rapor hazırlanmış-

Ajans faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi oluşturulamamıştır. Ajansların
performansını ölçmeye yönelik olan söz konusu
çalışma, hali hazırda Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olup, çalışmaya Ajansımız tarafından gerektiği durumlarda
katkı sağlanmıştır.
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4) Performans Bilgi Sisteminin
Değerlendirilmesi
Ajans faaliyetlerine ilişkin ölçülebilir bir performans bilgisi oluşturulamamıştır. Ajansların
performansını ölçmeye yönelik olan söz konusu
çalışma, hali hazırda Devlet Planlama Teşkilatı
Müsteşarlığı tarafından yürütülmekte olup, çalışmaya Ajansımız tarafından gerektiği durumlarda
katkı sağlanmıştır.

IV- KURUMSAL KABİLİYET VE
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KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ   
henüz onay alınamaması ajansın mali destek

A) ÜSTÜNLÜKLER

ve diğer operasyonel faaliyetlerini sekteye
uğratmakta ve bölgenin gelişimi için bir zaman kaybına neden olmaktadır.Daha önceki

Ajans, geçtiğimiz dönemde yürüttüğü tüm
çalışmalarını gerçekleştirirken bağlı kaldığı
tarafsızlık ve güvenilirlik değerleri sayesinde
bölgede bu yönden iyi bir kurumsal imaj oluşturmuştur. Öte yandan güçlü finansal yapısı ve
faaliyetlere destek veren Yönetim Kurulu ve
Kalkınma Kurulu ajansın güçlü yönlerindendir.
Ajans aynı zamanda nitelikli personeli ve bölgede her zaman erişilebilir olmasıyla da güçlü
bir yana sahiptir.

çalışmalara katılan aktörlerin ajansa karşı güvenini de sarsmaktadır.
Mevzuattan gelen geniş görev tanımı ve bu
doğrultuda bölgenin ajanstan beklentisini
karşılama gerekliliği nedenlerinden dolayı
ajansta iş yoğunluğu fazladır. Bundan dolayı
ajansın insan kaynağı niceliksel olarak eksik
kalabilmektedir. Fakat bu konunun çözümünü sağlayacak olan insan kaynağı temini de;
Ajansın mevcut hizmet ofisinin fiziki olarak
yetersiz olması nedeniyle sağlanamamaktadır.

Ayrıca hızla devam eden faaliyetlerin bölgede
kazandırdığı hareketlilikle birlikte Ajans’ın artan tanınırlığı; işbirliği ve koordinasyon gerektiren faaliyetlerde olumlu etki yaratmaktadır.

B) ZAYIFLIKLAR

Öte yandan arşiv oluşturma ve toplantılar için
uygun mekan bulunmaması da ajansın mevcut
hizmet binasının yetersizliğinin doğurduğu
olumsuz sonuçlar arasında yer almaktadır.
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)
‘nin halen hayata geçirilememiş olması özellikle muhasebe biriminin takipte zorlanmasına

Ajansların Türkiye’de yeni bir model olması,
bölgesel kalkınma politikaları hakkında kamuoyunun bilgi eksikliği, model ve tecrübe eksikliği ajansın zayıf yönleri arasında sayılabilir.
DPT tarafından resmi yazı ile ajanslara verilmiş olan Bölge Planı yapma yetkisinin yasal
dayanağının hazırlanmamış olması yerel aktörlerin Bölge Planı ve Operasyonel programların
hazırlanması sürecine dahil olmaları ile ilgili
problem yaratabilmektedir.
Bölge planına ilişkin sürecin tamamlanmaması,

sebep olmaktadır. Hazır muhasebe programları, hataya neden olabilecek elle takip uygulamasının yürütülmesini zorunlu kılmaktadır.
Bölgedeki yerel aktörler stratejik plan ve
çalışma programı hazırlıklarını Eylül’de başlatmaktadır. Ajansların mevzuat gereği çalışma programını Ağustos ayı içinde Yönetim
Kurulu’na ve Eylül ‘de DPT Müsteşarlığı’na
sunması, yeni program yapılırken yerel aktörlerin bir sonraki yıl içinde planladıkları faaliyetler hakkında yeterince bilgi alınamamasına
neden olmaktadır.
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C) DEĞERLENDİRME
İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir’de çalışma ilkelerine ve temel değerlerine bağlı olarak çalışmalarını sürdürmektedir. Katılımcılık, tarafsızlık,
şeffaflık, güvenilirlik, erişilebilirlik prensiplerine tüm faaliyetlerde hayata geçirilmesi bölgede
Ajansa olan olumlu görüşleri pekiştirmektedir.
Öte yandan bölge planına ilişkin belirsizliklerin
devam etmesi, ajansın faaliyetlerine doğrudan
olumsuz etki etmektedir. Dolayısıyla ajansın en
önemli temel dayanak dokümanı olan bölge planının ve onay sürecini takiben ortaya çıkarılacak
olan operasyonel program(lar) ile ilgili belirsizliğin ortadan kaldırılarak, uygula(n)ma esaslarının
net bir şekilde ortaya konulması yine ajans çalışmaları için önem arz etmektedir.
Ajans için yeni bina temini, fiziksel eksikliklerin
giderilmesi ve mevcut personel ihtiyacının karşılanması açısından son derece önem taşımaktadır.
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V- ÖNERİ VE
TEDBİRLER   
♦♦ Ajans ile Devlet Planlama Teşkilatı

♦♦ İl ve ilçe bazında ihtiyaç duyulan verilerin

arasında koordinasyon ve iletişimin

tespitinin Kalkınma Ajansları, DPT ve TÜİK

sürekliliğini sağlayacak mekanizma-

işbirliği içinde belirlenmesinin bölgesel

lar geliştirilmelidir. Müsteşarlık ile

düzeyde faydalı olacağı düşünülmektedir.

faaliyetlerin işleyişine yönelik teknik
konuları içeren görüş alış-verişi imkanı artırılmalıdır. Görüş alış-verişlerini
içeren toplantılar için gereken zaman
ayrılmalı ve faaliyetlerin kesintisiz
devam etmesine engel olacak hususlar göz önünde bulundurulmalıdır.
♦♦ Yeni kurulacak kalkınma ajansları ile
ortak bilgi iletişim ağı hızla kurulmalı,
bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanmalıdır.

♦♦ İkincil mevzuatlarla adım adım tanımlanmış her iş süreci ajansların felsefesinde
yatan ‘özel sektör mentalitesi ile çalışan
esnek kurumsal yapı’ olma özelliğine zarar vereceği düşünülmektedir.

♦♦ Kalkınma Ajanslarının bütçesi görüş alınmak üzere, çalışma programı ise onaylanmak üzere Devlet Planlama Teşkilatı’na
gönderilmektedir. Merkezi bütçeden aktarılacak pay da aylık harcama programına göre Müsteşarlıkça Ajanslara kul-

♦♦ Bölge planı ve operasyonel programlara

landırılmaktadır. Ajansların teklif çağrısı

ilişkin sürece dair belirsizliğinin ortadan

öncesinde mali yeterliliği için ayrıca ko-

kaldırılması sağlanmalıdır.

misyon oluşturulmasının zaman ve emek

♦♦ Mevzuatla gelen faaliyet alanları ve bölgedeki beklentiler önceliklendirilerek faaliyetlerde odaklanma sağlanmalı, faaliyetler mevcut insan kaynağına göre programlanmalıdır.

♦♦ Yeni binanın temini ile ilgili süreç hızlandırılmalı, sayıca eksik olan insan kaynağının tamamlanması sağlanmalıdır.

kaybına yol açacağı düşünülmektedir.

♦♦ Yerel yönetimlerden gelecek payların tahsilinde İller Bankası yetersiz kalmaktadır.
Ek düzenleme uygun olacaktır.

