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1. SUNUġ
Bu çalışma programı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve
Görevleri Hakkında Kanun’un 11. ve 14. maddeleri ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve
Muhasebe Yönetmeliği’nin 21. maddesi hükümleri doğrultusunda, İzmir Kalkınma Ajansı’nın
(buradan sonra Ajans olarak anılacaktır) 2014 yılında gerçekleştireceği faaliyetleri planlamak
üzere hazırlanmıştır.
31 Mayıs 2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ajans,
faaliyetlerini, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen görev ve yetkiler dâhilinde gerçekleştirecektir.
Ajans tarafından hazırlanan 2014-2023 İzmir Bölge Planı taslağı, Yönetim Kurulu’nun
06.08.2013 tarihli toplantısında kabul edilerek Kalkınma Bakanlığı'nın onayına gönderilmiştir.
2014 yılı içinde sürdürülecek olan faaliyetlerin belirlenmesinde onay aşamasındaki Bölge
Planı taslağında yer alan öncelikler dikkate alınmıştır. Bölge Planı onay sürecinin
tamamlanmasından sonra ortaya çıkabilecek farklılıklar için gerekli revizyonlar yapılacaktır.

2. GĠRĠġ
2.1. KuruluĢ Süreci ve Organizasyon Yapısı
Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmasını öngören 2006/10550 sayılı
Bakanlar Kurulu kararnamesinin 06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete'de
yayımlanmasıyla birlikte, İzmir ili merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde Ajans
kurulmuştur.
Ajans Yönetim Kurulu’nun 04.01.2011 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen organizasyon
yapısı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Genel Sekreterlik tarafından sunulan hizmetler;
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi; Program Yönetim Birimi; İzleme ve
Değerlendirme Birimi; Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi; Kurumsal Yönetim Birimi ve Yatırım
Destek Ofisi tarafından yerine getirilmektedir.

Mevcut durumda 1 Genel Sekreter, 5 birim başkanı, 26 uzman, 6 destek personel ve 1 hukuk
müşaviri olmak üzere toplam 39 personel görev yapmaktadır. (EK-1 Organizasyon Şeması)
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2.2. Kurumsal Temel Politika ve Öncelikler
Ġzmir Kalkınma Ajansı’nın Vizyonu
Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip bir
ajans olmak

Ġzmir Kalkınma Ajansı’nın Misyonu
İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli
harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve uygulamak
Ajans, tüm faaliyetlerini yasal görevleri çerçevesinde, katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık,
şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılık, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve
kültürel değerlere duyarlılık, toplumsal sorumluluk, etkinlik, erişilebilirlik gibi temel ilke ve
değerler doğrultusunda gerçekleştirmektedir.
3. 2014-2023 ĠZMĠR BÖLGE PLANI
Çalışmalarına 2012 yılında başlanan ve bölgedeki aktörlerin aktif katılımıyla Ajans
koordinatörlüğünde hazırlanan 2014-2023 İzmir Bölge Planı’nın vizyonu “Bilgi, Tasarım ve
Yenilik Üreten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir” olarak belirlenmiştir. Bölge Planı'nın üç
gelişme ekseni ise aşağıdaki gibidir:
Güçlü Ekonomi

Yüksek YaĢam Kalitesi

Güçlü Toplum

2014-2023 İzmir Bölge Planı’nın gelişme eksenleri, stratejik öncelik ve hedefleri aşağıdaki
tabloda yer almaktadır:
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2014-2023 İZMİR BÖLGE PLANI
GELİŞME EKSENLERİ, ÖNCELİKLER ve HEDEFLER
GELĠġME EKSENĠ 1: GÜÇLÜ EKONOMĠ
Stratejik Öncelik
Hedef
Üniversitelerde ve iĢletmelerde araĢtırma ve teknoloji geliĢtirmeye yönelik fiziki
altyapı geliĢtirilecektir.
Bölgesel yenilik kapasitesinin izlenmesi sağlanacaktır.
Mevcut üniversite-sanayi arayüz kuruluĢlarının iyileĢtirilmesi ve sayılarının artması
sağlanacaktır.
Yüksek Teknoloji,
Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları sektörel öncelik ve ihtiyaçlara göre
Yenilik ve Tasarım
geliĢtirilecektir.
Kapasitesi
Üniversite ve iĢletmelerdeki araĢtırma çalıĢmalarının ekonomik değere dönüĢmesi
desteklenecektir.
ĠĢbirliği ve yenilikçi örgüt kültürünün yaygınlaĢtırılması ile bölgesel yenilik
ekosistemi iyileĢtirilecektir.
Ġzmir'de tasarım alanında kapasite, farkındalık ve talep artırılacaktır.
GiriĢimcilerin tespitine yönelik mekanizmalar geliĢtirilecektir.
GiriĢimcilik ekosistemi içindeki aktörler arasında etkin ağ yapılarının oluĢması
Gelişmiş Girişimcilik
sağlanacaktır
Ekosistemi
GiriĢimcilik kültürü geliĢtirilecektir
GiriĢimcilik ekosistemi izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacaktır
Potansiyel sektörlerde küme oluĢumları desteklenecektir
Kümelerin yönetim kapasitesi iyileĢtirilecektir
Gelişmiş Kümeler
Kümelerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması sağlanacaktır
Bölgesel kümelerin izlenmesi ve küme etkilerinin değerlendirilmesi sağlanacaktır
Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların ve sanayi kuruluĢlarının
kapasite, bilgi paylaĢımı ve farkındalığı artırılacaktır.
Eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz baĢta olmak üzere sürdürülebilir üretim
uygulamaları yaygınlaĢtırılacaktır.
Sürdürülebilir Üretim
Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerjinin kullanımı tüm sektörlerde
ve Hizmet Sunumu
yaygınlaĢtırılacak, yenilenebilir enerji üretimi artırılacaktır.
Temiz teknolojilerin geliĢtirilmesi ve kullanımına yönelik faaliyetler desteklenecektir.
Sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanacaktır.
Sürdürülebilir turizmin uygulanması ve yaygınlaĢtırılması sağlanacaktır.
Ġzmir'in kültür ve turizm olanakları tanıtılacaktır.
Akdeniz’in Çekim
Kentlilik bilinci geliĢtirilerek, Ġzmirlinin Akdenizli yaĢam biçimi korunacaktır.
Merkezi İzmir
Cazip iĢ ve yatırım ortamı sağlanacaktır.
GELĠġME EKSENĠ 2: YÜKSEK YAġAM KALĠTESĠ
Stratejik Öncelik
Hedef
Sağlık hizmetlerine eriĢimde bölge içi dengesizlikler azaltılacaktır.
Sağlık hizmeti sunumunda fiziki ve teknolojik altyapı güçlendirilecektir.
Sağlık çalıĢanlarının nicelik ve niteliği geliĢtirilecektir.
Herkes İçin Sağlık
Sağlık turizminin geliĢtirilmesine yönelik insan kaynakları, altyapı geliĢtirilecek, bu
alanda tanıtım etkinleĢtirilecektir.
Ġzmir sağlık alanında uluslararası bir çekim merkezi haline getirilecektir.
Sürdürülebilir atık su, içme ve kullanma suyu yönetimi sağlanacaktır.
Katı atık ve tehlikeli atık geri kazanım, depolama ve bertaraf kapasiteleri artırılacaktır.
BaĢta Aliağa, KemalpaĢa ve Torbalı olmak üzere sanayi yoğun alanlarda hava kirliliği
kontrolü sağlanacaktır.
Evsel ısıtmada enerji verimliliği sağlanacak yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı
Sürdürülebilir Çevre
yaygınlaĢtırılacaktır.
Gediz ve Küçük Menderes baĢta olmak üzere 3 havzada entegre havza yönetimi
kurumsal bazda sağlanarak endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirlilik önleme ve kontrolü
gerçekleĢtirilecektir.
Ġzmir’de hassas ekosistemlerdeki biyoçeĢitlilik korunacaktır.
İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çalışma Programı
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Kentsel sosyal donatı alanları standartlara uygun olarak geliĢtirilecektir.
Kentsel dönüĢüm uygulamalarında Ġzmir'e özgü sosyal ve kültürel zenginliklerin
korunması sağlanacaktır.
Afet yönetimi kapasitesi güçlendirilecektir.
Kaliteli Kentsel
Yaşam
Kentsel geliĢimin planlanmasında çevre yönetimi, yeĢil ulaĢım, verimli ve temiz enerji
kullanımı önceliklendirilecektir.
Sürdürülebilir bütüncül kıyı yönetimi sağlanacak, Ġzmir'in deniz ile iliĢkisi
güçlendirilecektir.
Ġzmir'in ulusal ve uluslararası ulaĢım ağı ve eriĢilebilirliği güçlendirilecektir.
Merkez ve ilçeler arasındaki ulaĢım bağlantıları ve kırsal ulaĢım altyapısı
güçlendirilecektir.
Kent içi raylı ulaĢım sistemleri geliĢtirilecektir.
Kent içi ulaĢımda denizyolu ulaĢımının payı artırılacaktır.
Kent içi ulaĢımda farklı toplu taĢıma türleri ve özel araç ulaĢımı arasında bütünleĢme
Erişilebilir İzmir
sağlayacak uygulamalar geliĢtirilecektir.
Kentsel ulaĢım altyapısı yaya, bisiklet ve engelli ulaĢımına uygun hale getirilecektir.
Ġzmir Limanı'nın ulaĢım bağlantıları, altyapısı ve hizmet olanakları güçlendirilecektir.
UlaĢım yatırımlarında lojistik sektörünün gereksinimleri göz önünde bulundurularak
demiryolu ve deniz taĢımacılığına öncelik verilecektir.
Bilgi ve iletiĢim altyapısı güçlendirilecektir.
GELĠġME EKSENĠ 3: GÜÇLÜ TOPLUM
Stratejik Öncelik
Hedef
Okulöncesi eğitimin hizmetleri yaygınlaĢtırılacak ve niteliği iyileĢtirilecektir.
Özel eğitim hizmetleri yaygınlaĢtırılacak ve niteliği iyileĢtirilecektir.
Mesleki eğitimin kalitesi artırılacaktır.
Hayat boyu öğrenme hizmetleri yaygınlaĢtırılacaktır.
Herkes İçin Kaliteli
Eğitim
Meslek liseleri ile üniversitelerdeki bölümler ve eğitim programları Ġzmir'deki ihtiyaca
yönelik olarak tasarlanacaktır.
Yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla, eğitim kalitesinin uluslararası standartlara
eriĢmesi sağlanacaktır.
Ġzmir'in uluslararası üniversiteler kenti olma yönündeki potansiyeli geliĢtirilecektir.
ĠĢgücünün sektörel ihtiyaç ve beklentileri karĢılama yeterliliği artırılacaktır.
Açık iĢler ve iĢ arayanların eĢleĢtirilmesi süreçlerinin etkinliği artırılacaktır
Yüksek İstihdam
Yeni iĢ yaratma kapasitesi artırılacak ve bu alanlara yönelik iĢgücü yetiĢtirilecektir
Kapasitesi
Kayıt dıĢı istihdamla mücadele kapasitesi artırılacaktır
ĠĢ sağlığı ve güvenliği koĢulları iyileĢtirilecektir.
Özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacaktır.
Göç olgusu, gelir dağılımı ve yoksulluk bölgesel düzeyde araĢtırılacak, izlenecek ve
uygun müdahale araçları geliĢtirilecektir.
Sosyal yardımların etkinliği yardım bağımlılığını da engelleyecek biçimde
Toplumsal Uyum İçin artırılacaktır.
Engelli ve yaĢlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve eriĢilebilirliği
Sosyal İçerme
artırılacaktır
Göçle gelenler, engelliler ve yaĢlılar gibi özel politika gerektiren grupların sosyal,
kültürel ve ekonomik yaĢama aktif katılımları desteklenecektir
Kırsal alanlarda yaĢam koĢulları ve iĢ imkânları geliĢtirilecektir.
Yerel, bölgesel ve merkezi düzeyler arasında çok düzlemli yönetiĢim geliĢtirilecektir.
Bölgesel yönetiĢim yapılarının etkinliği artırılacak ve yeni iĢbirliği mekanizmaları
oluĢturulacaktır.
İyi Yönetişim ve Güçlü
STK’ların kurumsal kapasitesi geliĢtirilecek ve sivil toplum diyalogu artırılacaktır.
Sivil Toplum
Ġzmir’de STK ve gönüllülük bilinci geliĢtirilecektir.
Bölgenin proje geliĢtirme ve yürütme kapasitesi artırılacaktır.
Bölgesel izleme sistemi oluĢturulacaktır.
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4. 2013 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ VE 2014 YILI ÖNCELĠKLERĠ
Ajans'ın 2013 yılı içerisindeki ana faaliyeti, 2014-2023 dönemini kapsayan yeni Bölge
Planı’nın hazırlanması olmuştur. Bölge Planı hazırlık sürecinde çeşitli kurum ve
üniversitelerle işbirliği içinde 10 adet analiz ve strateji çalışması yapılmış, 2.207 paydaşla
toplantı ve çalıştay gerçekleştirilmiştir. Plan hazırlık çalışmalarının yanı sıra kümelenme,
yenilik, girişimcilik ve yatırım tanıtım çalışmalarına devam edilmiştir. Okul Öncesi ve Mesleki
Eğitim Mali Destek Programı ilan edilmiş, Endüstriyel Havalandırma İklimlendirme ve
Soğutma Akredite Test ve Analiz Merkezi Güdümlü Proje sözleşmesi imzalanmıştır. İzmir’in
EXPO 2020 adaylığı süreci de Ajans’ın 2013 yılındaki çalışmalarına yön vermiştir.
Ajans 2014 yılı içerisinde, 2014-2023 dönemini kapsayan İzmir Bölge Planı öncelik ve
hedefleri ekseninde faaliyet gösterecektir. Bölge Planı’nın hayata geçirilmesi için çeşitli
kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetlere başlanacak; Kümelenme, Yenilik, Girişimcilik,
Bilgi Toplumu ve Kentsel Pazarlama Stratejilerinin eylem planlarında yer alan faaliyetler
gerçekleştirilecektir. 2014 yılı Temiz Üretim (Ekoverimlilik) uygulamalarının hayata
geçirileceği yıl olacaktır. Bunların yanı sıra, yerelde kapasite geliştirme ve yatırım tanıtımı
konularında çalışmalara devam edilecektir. Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması Küçük
Ölçekli Altyapı, Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı ve Bilgi Toplumuna
Dönüşüm

ve

Bilgi

İletişim

Teknolojileri

konularında

proje

teklif

ilanına

çıkılması

planlanmaktadır.
2014 Yılı Faaliyetleri ile 2014-2023 Ġzmir Bölge Planı ĠliĢkilendirme Tablosu
ÖNCELİK
ALANI

BÖLGE PLANI İLE
İLİŞKİSİ

Kümelenme

GeliĢme Ekseni:
Güçlü Ekonomi
Stratejik Öncelik:
GeliĢmiĢ Kümeler

YÜRÜTÜLMESİ
PLANLANAN
FAALİYET/PROJE
Kümelenme
Stratejisinin
Uygulanmasına
Yönelik ÇalıĢmalar

Hedefler:
Potansiyel sektörlerde
küme oluĢumları
desteklenecektir.

HEDEF
GRUBU
Küme
yönetimleri,
potansiyel küme
giriĢimleri,
sektörel
dernekler,
üniversiteler,

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK
KURUMLAR
Kümelenme
Komitesi, Ege
Bölgesi Sanayi
Odası, Ġzmir Ticaret
Odası, Ege Ġhracatçı
Birlikleri, Sektörel
Dernekler, Ġlgili
Bakanlıklar

Kümelerin yönetim
kapasitesi
iyileĢtirilecektir.
Kümelerde Ar-Ge ve
yenilik kapasitesinin
İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çalışma Programı
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artırılması sağlanacaktır.
Bölgesel kümelerin
izlenmesi ve küme
etkilerinin
değerlendirilmesi
sağlanacaktır.
Yenilik

GeliĢme Ekseni:
Güçlü Ekonomi

Yenilik Stratejisinin
Uygulanmasına
Yönelik ÇalıĢmalar

Stratejik Öncelik:
Yüksek Teknoloji,
Yenilik ve Tasarım
Kapasitesi
Hedefler:
Üniversitelerde ve
iĢletmelerde araĢtırma
ve teknoloji geliĢtirmeye
yönelik fiziki altyapı
geliĢtirilecektir.

ĠĢletmeler,
üniversiteler,
araĢtırmacılar,
arayüz
kuruluĢları,
STK'lar

Yenilik Komitesi,
Ege Bölgesi Sanayi
Odası, Ġzmir Ticaret
Odası, Üniversiteler,
AraĢtırma
Merkezleri,
Teknoloji GeliĢtirme
Merkezleri,
ĠĢletmeler, STK'lar,
Ġlgili Bakanlıklar,

Bölgesel yenilik
kapasitesinin izlenmesi
sağlanacaktır.
Mevcut üniversitesanayi arayüz
kuruluĢlarının
iyileĢtirilmesi ve
sayılarının artması
sağlanacaktır.
Bilim ve teknoloji
alanında insan
kaynakları sektörel
öncelik ve ihtiyaçlara
göre geliĢtirilecektir.
Üniversite ve
iĢletmelerdeki araĢtırma
çalıĢmalarının ekonomik
değere dönüĢmesi
desteklenecektir.
ĠĢbirliği ve yenilikçi
örgüt kültürünün
yaygınlaĢtırılması ile
bölgesel yenilik
ekosistemi
iyileĢtirilecektir.
Ġzmir'de tasarım
alanında kapasite,
farkındalık ve talep
artırılacaktır.
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Temiz Üretim
(Ekoverimlilik)

GeliĢme Ekseni:
Güçlü Ekonomi
Stratejik Öncelik:
Sürdürülebilir Üretim ve
Hizmet Sunumu

Ġzmir’de
Sürdürülebilir
(Temiz)
Üretim/Ekoverimlilik
Uygulamalarının
YaygınlaĢtırılmasına
Yönelik ÇalıĢmalar

ĠĢletmeler,
OSB'ler, Serbest
Bölgeler

Türkiye Teknoloji
GeliĢtirme Vakfı
(TTGV), Ege
Bölgesi Sanayi
Odası, Ticaret ve
Sanayi Odaları, OSB
ve Serbest Bölge
Yönetimleri, STK'lar

Tarihi ve Kültürel
Varlıkların
Korunması Küçük
Ölçekli Altyapı Mali
Destek Programı

ĠĢletmeler,
Ġzmir'i ziyaret
eden turistler,
Ġzmir'e yatırım
yapacak
yatırımcılar,
Ġzmir'de ikamet
edenler,

Ġzmir BüyükĢehir
Belediyesi, Ġl Kültür
ve Turizm
Müdürlüğü, Ege
Bölgesi Sanayi
Odası, Ġzmir Ticaret
Odası, STK'lar

Bilgi Toplumuna
DönüĢüm ve Bilgi
ĠletiĢim Teknolojileri
Mali Destek
Programı

ĠĢletmeler, kamu
kurumları, yerel
yönetimler,
Ġzmir'de ikamet
edenler, Ġzmir'i
ziyaret eden
turistler

Ġzmir Valiliği, Ġzmir
BüyükĢehir
Belediyesi, ilgili
kamu kurumları,
yerel yönetimler,
Türk Telekom,

Hedefler:
Bölgesel eko-verimlilik
stratejisine uyumlu
olarak, kurumların ve
sanayi kuruluĢlarının
kapasite, bilgi paylaĢımı
ve farkındalığı
artırılacaktır.
Eko-verimlilik ve
endüstriyel simbiyoz
baĢta olmak üzere
sürdürülebilir üretim
uygulamaları
yaygınlaĢtırılacaktır.
Kentsel
Pazarlama

GeliĢme Ekseni:
Güçlü Ekonomi
Stratejik Öncelik:
Akdeniz'in Çekim
Merkezi Ġzmir
Hedef:
Ġzmir'in kültür ve turizm
olanakları tanıtılacaktır.

Bilgi Toplumu

GeliĢme Ekseni:
Yüksek YaĢam Kalitesi
Stratejik Öncelik:
EriĢilebilir Ġzmir
Hedef:
Bilgi ve iletiĢim
altyapısı
güçlendirilecektir.
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5. 2014 YILI FAALĠYETLERĠ
2014-2023 İzmir Bölge Planı’na uygun olarak, Ajans’ın 2014 yılında yürütmesi planlanan
faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır:

1.

Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri

2.

Genel Yönetim Faaliyetleri

3.

Planlama Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri

4.

Proje ve Faaliyet Destekleri

5.

İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri

6.

Diğer Destekler

7.

Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri

8.

Tanıtım ve Dış İlişkiler Faaliyetleri

İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çalışma Programı
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5.1. KURUMSAL GELĠġĠM VE YÖNETĠM FAALĠYETLERĠ
5.1.1. Ġnsan Kaynakları
Personelde aynı Ajansta çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans
çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici, motivasyon sağlayıcı çeşitli faaliyetler
düzenlenecektir. 2014 yılında 1 iç denetçi, 10 uzman ve 2 destek personel alımı
planlanmaktadır.
5.1.2. Eğitim
Ajansın çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisi
doğrultusunda, Ajans personelinin mesleki ve kişisel yönden gelişmesini sağlamak amacıyla
çeşitli eğitim faaliyetleri düzenlenecektir. Ajansın vizyonu, misyonu ve 2014 hedefleri analiz
edilerek 2014 yılı eğitim ihtiyaçları belirlenmiştir.

Hizmet Ġçi Eğitimler
EĞĠTĠMĠN KONUSU

AMACI

Temel Makro Ekonomik

Ekonominin mevcut durumunu ve eğilimini

Göstergelerin Yorumlanması

izleyebilmek için temel makro ekonomik göstergeleri
yorumlamak

Fizibilite Hazırlama Eğitimi

Projelerin yapılabilirliğini teknik, mali ve ekonomik
açıdan değerlendirebilme becerisi kazanmak

Enerji Kimlik Belgesi (EKB)

EKB Uzmanlığı belgesini almak

Uzmanlığı Eğitimi
Business Management System

İşletme ve dış ticaret konularında bilgi edinmek

MüĢteri ĠliĢkileri Yönetimi

Pazarlama iletişimi konusunda bilgi edinmek

Bütçe ve Kamu Muhasebesi
Eğitimi

Kamu muhasebesi ve uygulamaları ile ilgili bilgi

Uygulamalı Finansal Tablolar
Analizi

Finansal analize dayalı verileri analitik olarak

Moderasyon Eğitimi

Moderatörün görevleri, davranışları, kullandığı

edinmek

değerlendirmek ve karar vermek

teknikler konusunda bilgi edinmek
Proje Uygulama Eğitimi
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KiĢisel GeliĢime Yönelik Eğitimler
EĞĠTĠMĠN KONUSU

Takım ÇalıĢması

AMACI

Takım çalışmasını güçlendirerek yaratıcılığı
ve verimliliği artırmak

Protokol Yönetimi

Kamusal yaşamda protokol kurallarını
öğrenmek

Resmi YazıĢma Kuralları

Resmi yazışma kurallarını öğrenmek

Toplantı Yönetimi Eğitimi

Toplantı yönetimi ile ilgili kuralları öğrenerek
toplantılarda verimi artırmak

5.1.3. Denetim
Dış denetim hizmet alımı yoluyla bağımsız denetim kuruluşlarına yaptırılacaktır. İç denetim
ise 2014 yılı içerisinde istihdam edilmesi öngörülen Ajans iç denetçisi tarafından
hazırlanacak iç denetim plan ve programlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yıl
içerisinde yapılması muhtemel Sayıştay denetimi için gerekli faaliyetler gerçekleştirilecektir.
5.1.4. Toplantı ve Konferans Organizasyonları
Ajansın temel faaliyetleri çerçevesinde, bölgesel gelişme sürecine katkı sağlayacak bölgesel
ve ulusal tanıtım ve bilgilendirme organizasyonları gerçekleştirilecektir. Kurum, kuruluşlar ve
yerel aktörlerle bir araya gelinerek bölgenin kalkınmasına yönelik sektörel toplantılar,
paneller, çalıştaylar düzenlenecek ya da düzenleyenler ile bir araya gelinerek çok taraflı iş
modelleri gerçekleştirilecektir.
2014 yılı içerisinde düzenlenecek 83. İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılım sağlanacaktır.
Yılda en az iki defa toplanan Kalkınma Kurulu ve ayda en az bir kez toplanan Yönetim Kurulu
ile ilgili faaliyetler de gerçekleştirilecektir.
5.1.5. Ajans Faaliyet Raporlarının Hazırlanması
Ajans’ın birim faaliyet raporları ile ara ve yıllık Ajans faaliyet raporları mevzuatta belirtilen
sürelere uygun olarak düzenlenecektir. Raporların tasarım ve basımına ilişkin çalışmalar
gerçekleştirilecektir.
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5.2. GENEL YÖNETĠM FAALĠYETLERĠ
5.2.1. Destek Hizmetleri
Destek hizmetleri personel giderleri, haberleşme ve lojistik giderleri ile hizmet alımı yoluyla
gerçekleştirilen temizlik, araç kiralama gibi giderleri kapsamaktadır. Bunun yanı sıra vekâlet
ve noter ücretleri, banka masrafları, ihale ilan bedelleri, sözleşmelerden kaynaklanan vergi
giderleri ve sigorta gibi diğer giderler de söz konusu olabilecektir.
5.2.2. DemirbaĢ, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri Temini
Ajans’ın faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesi için ihtiyaç duyulabilecek her türlü tüketim
malzemesi, basılı kağıt, kitap, ofis ekipmanı ve demirbaş alımı yapılacaktır.
5.2.3. Bilgi Teknolojilerinin GeliĢtirilmesi ve Devamlılığı
Ajans’ın Bilgi ve İletişim Teknolojileri Stratejisi’ne bağlı olarak 2014 yılında aşağıdaki
faaliyetler gerçekleştirilecektir:
Tablet PC Platformu Yazılımları
Ajansın tanınırlığına ve görünürlüğüne katkı sağlayacak, Ajans faaliyetlerinin planlanmasında
girdi sağlayacak tablet PC yazılımları geliştirilmeye devam edilecektir.
İş Süreçlerini İyileştirici Bilişim Uygulamaları
Ajansın yürütmekte olduğu iş süreçlerinin kalitesini ve çalışanların iş verimliliği artıracak
çeşitli yazılım ve donanım uygulamaları geliştirilecek ve temin edilecektir.
Bilgi Sistemlerinin Devamlığı
Mevcut bilgi sistemlerinin devamlılığı için donanım ve yazılımların güncellenmesi
sağlanacaktır. Kaynaklardan daha fazla faydalanmak için gerekli eklemeler ve iyileştirmeler
yapılacaktır. Yazılımsal ve donanımsal kaynaklarda sorun ve arızaların ortaya çıkmasını
önleyici ve iyileştirici tedbirler alınacaktır. Arıza ve sorunların giderilmesi için bakım ve destek
anlaşmaları yapılacaktır.
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Fuarlara Katılım
Bilişim sistemleriyle ilgili fuar, seminer, konferans ve çalıştay gibi organizasyonlara katılım
sağlanacaktır.
5.2.4. Ajans’ın Mevcut Binasının Hizmet Giderleri
Mevcut hizmet binasının kira, elektrik, su, asansör, güvenlik, bina dış cephe temizliği, ortak
kat giderlerine katılım payı, aidat ve diğer giderleri karşılanacaktır.
5.2.5. Ajans’ın Yeni Binasının Yapımı
Ulusal mimari proje yarışmasıyla elde edilecek Ajans yeni binası projesine istinaden
hazırlanacak diğer projeler ile yapım ve tefrişe yönelik gerekli iş ve işlemler hizmet alımı yolu
ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca bina ile ilgili olarak ödenmesi gereken vergiler bu faaliyet
kaleminden karşılanacaktır.
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5.3. PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDĠNASYON FAALĠYETLERĠ
5.3.1. 2014-2023 Bölge Planı’nın Tanıtımı ve Benimsenmesine Yönelik
ÇalıĢmalar
2014-2023 Bölge Planı, İzmir’de faaliyet gösteren kurumların benimseyip birlikte hareket
etmesi gereken referans belge olacaktır. Bölge Planı’nın İzmir kamuoyuna, kamu
kurumlarına, özel sektöre ve sivil toplum örgütlerine tanıtımı konusunda faaliyetler
düzenlenecek, Plan farklı formatlarda bastırılarak ilgili kişi ve kurumlara dağıtılacaktır. Plan
sürecinde vatandaş görüş, öneri ve değerlendirmelerinin alındığı www.izmiriplanliyorum.org
internet sitesi ve sosyal medya kullanımına devam edilecektir.
5.3.2. 2014-2023 Bölge Planı'nın Uygulanmasına Yönelik ÇalıĢmalar
2014 yılından itibaren Plan’ın hayata geçirilmesi konusundaki faaliyetlere başlanacak,
bölgedeki paydaşlar ve diğer kalkınma ajanslarıyla birlikte operasyonel programlar
oluşturulacak ve uygulanacaktır. Bu amaçla, ihtiyaç duyulan alanlarda araştırma ve analiz
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
Ayrıca Yarımada Kalkınma Planı'nın tanıtım ve uygulama faaliyetleri de gerçekleştirilecektir.
5.3.3. Kümelenme Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik ÇalıĢmalar
2014

yılında

da

İzmir'deki

mevcut

kümeler

ve

potansiyel

küme

oluşumlarının

desteklenmesine devam edilecektir. Bu anlamda, ulusal ve uluslararası küme destek
programları takip edilerek yerel kümelerin bu programlara başvurmaları teşvik edilecek,
uygun çağrılara yerel ya da uluslararası ortaklar ile proje başvuruları gerçekleştirilecektir.
Kümelenme konusundaki farkındalığın artırılması için, düzenlenen etkinliklere katılım
sağlanacak, ulusal ve uluslararası iş kümeleri ziyaret edilecektir. Bu anlamda TCI Network’un
17. Yıllık Konferansı takip edilecektir. Kümelenme ve yenilik çalışmalarının aktarıldığı İzmir
Kümelenme ve Yenilik Portalı güncel tutulacaktır.
5.3.4. Yenilik Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik ÇalıĢmalar
2014 yılında İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi'nin hayata geçirilmesi, stratejinin yerel, ulusal ve
uluslararası platformlarda ilgili aktörlere tanıtımı ve konuyla ilgili farkındalığın artırılması
çalışmaları gerçekleştirilecektir.
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Yenilik konusunda ulusal ve uluslararası destek programları takip edilerek ilgili kurum ve
kuruluşlar yönlendirilecek, uygun çağrılara yerel, ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte
başvuru gerçekleştirilecektir.
5.3.5. Mali Desteklerin Tasarımı
2014-2023 İzmir Bölge Planı taslağı doğrultusunda, 2014 yılında kullandırılması planlanan
mali destekler aşağıdaki gibidir:


Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması Küçük Ölçekli Altyapı



Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı



Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri



Temiz Üretim (Ekoverimlilik)



Güdümlü Proje Desteği

2014 yılının ilk döneminde, mali destek programlarının tasarımı ile ilgili olarak kurum ve
kuruluşlar ziyaret edilerek görüş ve önerileri alınacak, özellikle güdümlü proje fikirleri için
fizibilite çalışmaları gerçekleştirilecektir.
5.3.6. Diğer Kurumların Plan, Proje ve ÇalıĢmalarının Ġzlenmesi
2014-2023 İzmir Bölge Planı’nda yer alan stratejik öncelik ve sektörlerle ilgili olarak kurum ve
kuruluşların çalışmaları izlenecektir.
5.3.7. Ġzmir’de Sürdürülebilir (Temiz) Üretim/Ekoverimlilik Uygulamalarının
YaygınlaĢtırılmasına Yönelik ÇalıĢmalar
2012 yılı içerisinde, Ajans koordinasyonunda Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) ve
Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) ortaklığıyla çalışmalarına başlanan faaliyet kapsamında
Durum Değerlendirme Raporu hazırlanmış, bölgedeki sanayicilere ve hizmet sağlayıcılara,
kurum/kuruluş temsilcilerine eko-verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik
eğitimler verilmiştir. Ayrıca bu faaliyet kapsamında işbirliği yapılacak kurum ve kişilerle
iletişim sağlanmıştır.
2014 yılı içinde, bölge sanayisinde pilot uygulamaların yaygınlaştırılmasına yönelik olarak
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 10. maddesi 5. fıkrası
hükmü uyarınca TTGV ile birlikte geliştirilen işbirliği protokolünün, Kalkınma Bakanlığı’nın
uygun görüşünden sonra hayata geçirilmesi planlanmaktadır.
İzmir Kalkınma Ajansı 2014 Yılı Çalışma Programı
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Bu çerçevede, gerekli altyapı ve hazırlık çalışmaları yapılarak pilot uygulamaların
gerçekleştirileceği işletmeler ve bu işletmelerde temiz üretim olanakları belirlenecek, bu
olanakların hayata geçirilmesi sağlanacaktır. Çalışmayla ilgili farkındalığı arttırıcı faaliyetler
ve pilot uygulamaların izlenmesine yönelik faaliyetler de yürütülecektir.
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5.4. PROJE DESTEKLERĠ
Mali Destek Programları
2013 yılında, 2012 yılı sonunda teklif çağrısı yayınlanan Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri mali destek programının projelerinin değerlendirilmesi, sözleşme imzalanması
ve izlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir. 2013 yılı Eylül ayında ise 20.000.000 TL
bütçeli Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim mali destek programı teklif çağrısı yayınlanmıştır. 2014
yılı içerisinde, bu mali destek programına ilişkin faaliyetlerin yürütülmesine devam edilecektir.
Ayrıca Tarihi ve Kültürel Varlıkların Korunması Küçük Ölçekli Altyapı, Sanayi Bölgelerini
Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı ve Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri
mali destek programları ilanı yayınlanması planlanmaktadır.
5.4.1. Proje Teklif Çağrıları ile Ġlgili Hazırlık, Ġlan ve Bilgilendirme Faaliyetleri
2014 yılında çalışmaları yürütülecek teklif çağrılarıyla ilgili olarak başvuru rehberlerinin
hazırlanması, teklif çağrılarının ilanı, proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulması konularında
bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.
5.4.2. Proje Hazırlama Eğitimleri
2014 yılında çalışmaları yürütülecek teklif çağrılarıyla ilgili olarak potansiyel başvuru
sahiplerine, Ajans’ın belirlediği formata uygun olarak proje hazırlama konusunda eğitimler
verilecektir. Bu kapsamda 15 adet eğitim toplantısı gerçekleştirilmesi ve bu sayede 450’ye
yakın kişiye eğitim verilmesi hedeflenmektedir. Verilecek eğitimlere ek olarak, potansiyel
başvuru sahiplerine teknik yardımda bulunmak üzere 10 gün/adam danışmanlık hizmet alımı
gerçekleştirilecektir.
5.4.3. Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi
2014 yılında çalışmaları yürütülecek teklif çağrılarıyla ilgili olarak projelerin teknik ve mali
nitelik açısından değerlendirilmesinde görev alacak bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve
eğitilmelerine ilişkin faaliyetler yürütülecektir.
5.4.4. Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi ve Görevlendirilmesi
Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli
kontrolleri yapmak, görüş oluşturmak, bunları raporlamak ve mali destek için uygun görülen
proje listesini önermek amacıyla program bazında değerlendirme komiteleri oluşturulacaktır.
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Söz konusu komitelerin 3’ü yükseköğretim kurumu, 2’si kamu kurumu mensubu olmak üzere
5 kişiden oluşması planlanmaktadır.
5.4.5. Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi, Seçilen
Projelerin Ġlanı ve SözleĢmelerin Ġmzalanması
Proje tekliflerinin teslim alınması, değerlendirilmesi ve seçimine ilişkin işlemler, Proje ve
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetimi Kılavuzu ve başvuru rehberlerinde
belirtilen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir.
Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler Ajans’ın internet sitesinde ilan edilecektir.
Değerlendirme sonucunda başarısız olan projelerin başvuru sahipleri reddedilme gerekçeleri
ile birlikte yazılı olarak bilgilendirilecektir. Başarılı projelerin başvuru sahipleri sözleşme
imzalamaya davet edilecektir.
5.4.6. Yerelde Kapasite GeliĢtirme Faaliyetleri
Bu faaliyetler ile İzmir’deki kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar ve işletmelerin,
Ajansımız desteklerinden, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanma oranını
artırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir. Bu kapsamda ilgili
paydaşlarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenecektir. Eğitimlerin,
konuyla ilgili yetkinliğe sahip kurum ve kuruluşlardan hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi
planlanmaktadır. Bu alanda ulusal ve yerel bazda faaliyet gösteren kurumlarla ortak
çalışmalar yürütülecek, işbirlikleri yapılacaktır. Kurumsal kapasite artırımına yönelik yayınlar
hazırlanacak ve sosyal medya kanalları kullanılacaktır. Kurum ve kuruluşların proje fikirlerini
hayata geçirebilmeleri için hangi fon kaynaklarının uygun olduğu konusunda yol gösterici
olması amacıyla oluşturulan teknik yardım masası çalışmalarına devam edecektir.
2012 yılında Ajansımız ve Ege Üniversitesi İletişim Fakültesi işbirliğinde “İzmir Sivil Toplum
Araştırması” çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında belirlenen eylem
planındaki Ajansımız müdahale alanına giren eylemler, 2014 yılı içinde Ajansımızın
İzmir’deki STK’ların kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerine temel teşkil
edecektir.
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5.4.7. GiriĢimciliğin GeliĢtirilmesi ve Desteklenmesi Faaliyetleri
Bu faaliyetler ile İzmir’de girişimcilik kapasitesinin artırılması, insanların fikir üretmelerinin
teşvik edilmesi, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi hedeflenmektedir. 2012 yılı içinde Ajansımız
bünyesinde başlayan çalışmalar 2014 yılında da sürdürülecektir. 2012 yılında Ajansımız ve
TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) işbirliğinde Yerel Girişimcilik
Ekosistemi Strateji Belgesi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma kapsamında belirlenen
eylem planındaki Ajansımız müdahale alanına giren eylemler, 2014 yılı içinde bu başlık
altında yapılacak faaliyetlere temel teşkil edecektir.
Söz konusu strateji belgesi kapsamında, İzmir’de 2014 yılı içinde kurumlar tarafından
girişimcilik alanında düzenlenmesi planlanan etkinlikler belirlenerek bu kurumlarla işbirliği
yapılacaktır. Bu etkinliklerde Ajans'ın direkt uygulayıcı olması yerine, teknik işbirliği yapılan
yönlendirici kurum rolünü üstlenmesi hedeflenmektedir. Bu etkinliklere katılan girişimciler ve
melek yatırımcıların Ajans veritabanında toplanması ve bu gruplarla iletişimin devam
ettirilmesi sağlanacaktır.
İzmir genelinde etkin girişimcilerin tespit edilmesi amacıyla IBM ile SmartCamp etkinliği
kapsamında 2012 yılından beri yürütülen işbirliği devam ettirilecektir. 2014 yılında bu tip
yarışmalar sosyal medya, yerel medya vb. kanallardan etkin olarak duyurulacak,
girişimcilerin bu yarışmalara katılımları sağlanacaktır.
"İzmir’de Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi" stratejik önceliği kapsamında değişik kurumlar
tarafından belirlenen rol modeli girişimcilerle ve İzmir yerel medyasıyla işbirlikleri yapılarak
etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca yerel medyada girişimcilik haberlerinin periyodik olarak
yayınlanması sağlanacaktır.
İzmir’de bir girişimcilik enstitüsü kurulmasına yönelik hazırlık çalışmaları yürütülecek,
çalışmaları ile bu alanda dünyada sayılı örneklerden birisi olarak gösterilen Stockholm
Girişimcilik Enstitüsü’ne bir çalışma ziyareti düzenlenerek benzer bir modelin İzmir’e
uyarlanması için çalışmalar gerçekleştirilecektir.
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5.4.8. Bilgi Toplumuna DönüĢümün Desteklenmesi Faaliyetleri
Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm hedefine yönelik çalışmaların ve önümüzdeki dönemde
uygulayacağı bilgi toplumu politika, hedef ve stratejilerinin devamı olarak, 2012 yılında
Ajansımız ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliğinde İzmir Bilişim ve Bilgi
Toplumu Temelli Kalkınma Strateji Belgesi çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu çalışma
kapsamında belirlenen eylem planındaki Ajansımız müdahale alanına giren eylemler, 2014
yılı içinde bu başlık altında yapılacak faaliyetlere temel teşkil edecektir.
Bu kapsamda, bilgi toplumuna dönüşümün teşvik edilmesi ve desteklenmesi amacıyla
faaliyet gösteren ulusal ve yerel bazda kurum ve kuruluşlarla ortak çalışmalar yürütülecek,
işbirlikleri yapılacaktır. Bilgi toplumuna dönüşümün teşvik edilmesine yönelik olarak sosyal
medya kanalları kullanılacaktır.
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5.5. ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME FAALĠYETLERĠ
2014 yılı içerisinde mali destek programlarının izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile
güdümlü proje destekleri için izleme faaliyetleri yürütülecektir.
5.5.1. Program Sonrası Değerlendirme ve Ajans Etki Değerlendirme
ÇalıĢmaları
Uygulaması

tamamlanmış

olan

programların

sonuçlarının

değerlendirilebilmesi

ve

amaçlanan sonuçların ne ölçüde elde edildiğinin belirlenebilmesi için program sonrası
değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 2009 Yılı Tarım ve Kırsal Kalkınma ve 2009 Yılı
Turizm Çevre mali destek programlarının program sonrası değerlendirme çalışmaları
gerçekleştirilecektir. Ayrıca Ajansın faaliyetlerine ilişkin etki değerlendirmeye yönelik
çalışmalar gerçekleştirilecektir.
5.5.2. Mali Destek Programları Uygulama ve Hazırlık Faaliyetleri
2014 yılında sözleşmesi yapılacak mali destek programları kapsamında, ilgili görülen
ziyaretlerin yapılması ve projelerin sahiplerine yönelik bir başlangıç toplantısı düzenlenecek,
projelerle ilgili diğer hazırlık çalışmaları gerçekleştirilecektir. Gerektiği durumlarda program ve
projelerle ilgili organizasyonlar düzenlenecek veya mevcut etkinliklere katılım sağlanacaktır.
5.5.3. Ġzleme Ziyaretleri ve Denetim Faaliyetleri
2012 yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek Programı kapsamında 90
izleme ziyareti yapılacaktır.
2013 yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında 230 izleme
ziyareti yapılacaktır.
Güdümlü Proje uygulaması kapsamında 5 izleme ziyareti yapılacaktır.
Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği’nin ilgili maddelerinde belirlenen limitlere bağımlı
kalınmaksızın 2010, 2011 ve 2012 Mali Destek Programları kapsamında desteklenen 122
projenin denetim ziyareti yapılacaktır. Denetimlerde tekrar gidilmesini gerektiren durumlar
nedeniyle 150 denetim ziyaretinin yapılacağı öngörülmektedir.
Sonuç olarak 2014 yılında 475 ziyaret gerçekleştirilecektir.
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5.5.4. Ödemelerin GerçekleĢtirilmesi
2014 yılı içerisinde, 2012 ve 2013 yılı Çalışma Programı kapsamında başlatılan mali destek
programlarına ilişkin faaliyetler yürütülecektir. Bu nedenle, 2012 ve 2013 yılı Çalışma
Programı ve bütçesi çerçevesinde gerçekleştirilen teklif çağrıları kapsamında yapılacak proje
desteklemeleri için öngörülen ödemelerin gerçekleştirilmesi, 2014 yılı uygulamalarından ayrı
tutulmuştur.
5.5.5. Projelere ve Programlara Yönelik Tanıtım ÇalıĢmaları
Uygulaması tamamlanan projelere ve ilgili mali destek programlarına ilişkin başarılı proje
örnekleri ve diğer detayların bulunduğu katalog, tanıtım filmi hazırlanacaktır.
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5.6. DĠĞER DESTEKLER
5.6.1. Güdümlü Proje Destekleri
Uygulaması Devam Eden Güdümlü Projeler

Ġlgili Kurum

Projenin Adı

Projenin Konusu

İZTEKGEB
A.Ş.

İzmir Teknoloji
Geliştirme Bölgesi
İnovasyon Merkezi

Bünyesinde kuluçka merkezi, teknoloji transfer ofisi, fikri,
mülki ve sınai haklar ofisi ve promosyon ajansı bulunacak
bir inovasyon merkezinin inşası ve donanımı

Ege Soğutma
Sanayicileri ve
İşadamları
Derneği
(ESSİAD)

Endüstriyel
Havalandırma,
İklimlendirme ve
Soğutma Cihazları
Akredite Test ve
Analiz Laboratuarı

Sektördeki firmalara hizmet edecek akredite laboratuvar
kurulması ve donanımı

Ege İhracatçı
Birlikleri

Teknik Tekstil
Mükemmeliyet
Merkezi

Sektörün ortak Ar-Ge ihtiyaçlarına hizmet edecek bir
merkezin kurulması ve gerekli donanımı

2014 Yılı Güdümlü Projeleri:

Ġlgili Kurum

Projenin Adı

Projenin Konusu

İzmir Kent
Koleji

İzmir’de işgücü piyasasının talep ettiği ara eleman ihtiyacını
karşılamak üzere, belediye-özel sektör-mesleki eğitim
kurumları işbirliğinde, doğrudan istihdama yansıyacak
meslek eğitimi hizmeti sağlayacak İzmir Kent Koleji’nin
kurulması

Ege
Üniversitesi
Güneş Enerjisi
Enstitüsü

BESTMER

Biyokütle enerji teknolojileri ile ilgili ulusal/uluslararası her
türlü Ar-Ge çalışmalarını yapabilecek, üniversite-sanayi
işbirliği çalışmalarını güçlendirecek, akredite laboratuvar
kurulması

Dokuz Eylül
Üniversitesi
Teknoloji
Geliştirme
Bölgesi A.Ş.

İzmir Sağlık
Teknolojileri
Geliştirici ve
Hızlandırıcısı
Projesi

İzmir'de sağlık girişimciliğini uluslararası ölçekte geliştirecek
ve hızlandıracak, sağlık alanında yeni teknolojilerin bilimsel
sahadan uygulamaya geçmesini sağlayacak bir merkezin
altyapı ve ekipmanlarıyla birlikte oluşturulması

İzmir
Büyükşehir
Belediyesi

Ayrıca yeni güdümlü proje önerilerinin geliştirilmesi amacıyla saha çalışması ve araştırma
faaliyetleri yapılacak, yıl içinde proje fikirlerinin geliştirilmesi ve fizibilite çalışmalarının
tamamlanması halinde Çalışma Programı revize edilecektir.
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5.7. YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALĠYETLERĠ
2013 yılı içerisinde Japonya, İtalya, Amerika, Çin ve Almanya’ya yatırım tanıtım turları
düzenlenmiş, sektörel fuarlara, uluslararası konferanslara katılım sağlanmış, saha ziyaretleri
yapılarak İzmir’in yatırım konusunda sahip olduğu imkanlar ve sunduğu hizmetler
aktarılmıştır. Ayrıca yatırım tanıtım materyalleri güncellenmiş, İzmir’e yatırım yapmak isteyen
yatırımcılara yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve izin/ruhsat konularında
yardımcı olunmuştur. Mevcut internet sitesi yenilenmiş ve Almanca, Japonca ve Çince
versiyonları da erişime açılmıştır.
5.7.1. Yatırım Destekleme ve Yatırım TeĢvik Belgelerine ĠliĢkin Faaliyetler
Yatırım Destekleme Faaliyetleri
Mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcılara bilgi verme ve
yol gösterme, izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerinde bürokrasiyi azaltmaya
yönelik faaliyetlere devam edilecektir. Yatırım danışmanlığı görevinin kalitesinin artırılmasına
yönelik faaliyetler gerçekleştirilecek, birleşme/satın alma taleplerinin karşılanmasına yönelik
alt yapı faaliyetleri yürütülecektir. İzmir’de hali hazırda faaliyet gösteren firmaların sorunları
ve yeni yatırım planlarının hayata geçirilmesi konusunda saha ziyaretleri ve destek
faaliyetleri sürdürülecektir.
Yatırım Teşvik Belgelerine İlişkin Faaliyetler
Yatırım teşvikleri ile ilgili olarak kalkınma ajanslarının görevlendirilmesi kapsamında, genel
teşvik sistemi ile başvuru yapacak firmaların başvurularının alınması ve diğer tüm teşvik alan
projelerin izlenmesi, raporlanması ve kapanması konusundaki faaliyetlere devam edilecektir.
5.7.2. Yatırım Tanıtımı Faaliyetleri
2014 yılında yatırım tanıtım faaliyetleri, İZKA Yatırım Tanıtım Stratejisi ve Operasyonel
Programı ve 2014-2023 Bölge Planı'na bağlı olarak gerçekleştirilecektir.
Yatırım Tanıtımına Yönelik Saha Ziyaretleri:


Yatırım fırsatları çerçevesinde belirlenen firmalara, birebir ziyaret düzenlenerek firma
ve proje özelinde sunumlar yapılması,
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Sektörel fuarlara (Hannover Messe Makina, Paris SIAL Gıda, Essen E-World Enerji)
ve yatırım tanıtım etkinliklerine katılım sağlanması,



Sektör odaklı heyetlerin iş gezilerine katılım sağlanması,



Hedef ülkelerin elçilikleri, konsoloslukları, müşavirlikleri ve yatırım temsilcilikleri ile
düzenli görüşmeler yapılması,



İzmir’de faaliyet gösteren sanayi ve ticaret odaları, özel yatırım bölgeleri, iş adamları
dernekleri yöneticileri, yatırım danışmanları ile düzenli görüşmeler ve işbirlikleri
yapılması,



Ülkemizde ve ilimizde faaliyetlerine devam eden yabancı ve yerli sermayeli şirketlerin
yatırım planlarına, yatırım potansiyeli olabilecek İzmir dışındaki tedarikçilerine ve
networklerine ulaşılması planlanmaktadır.

Yurtdışına yönelik proaktif yatırım tanıtım çalışmaları İZKA yatırım tanıtım stratejisi ve Bölge
Planı kapsamında belirlenen öncelikli sektörlere yönelik olarak hazırlanacak alt sektör
çalışmaları kapsamında gerçekleştirilecektir.
Yatırım Tanıtım Pazarlama Faaliyetlerinin Gerçekleştirilmesi:
İzmir’in yatırım olanaklarının pazarlanması ve Yatırım Destek Ofisi faaliyetlerinin tanıtılması
amacı ile değişik pazarlama araçlarının kullanımına devam edilecektir. Bu kapsamda
yürütülen çalışmaların kalitesinin artırılmasına yönelik olarak Halkla İlişkiler firmasından
hizmet alımı yapılarak yıllık pazarlama planı hazırlanması ve bu planın uygulanması
planlanmaktadır. Web sitesinin güncel haberlerle zenginleştirilerek 5 dilde yayınlanması;
sosyal medya araçlarının etkin olarak kullanılması; çeşitli web sitelerine, çeşitli gazete ve
dergilere, havaalanı, otel gibi yabancı yatırımcıların yoğun olarak bulunabileceği yerlere
halkla ilişkiler firması aracılığıyla reklam verilmesi hedeflenmektedir.
Yatırım Tanıtım Materyallerinin Oluşturulması ve Güncellenmesi:
İzmir’in yatırım olanaklarının tanıtımı amacıyla hazırlanan tanıtım materyallerinin revizyonu
yapılacak, sektörel tanıtım materyalleri (biyomedikal, bilgi ve iletişim teknolojileri ve
yenilenebilir enerji öncelikli olmak üzere) ve kıyaslama çalışması hazırlanacak, çeşitli dillere
tercümesi ve basım işleri gerçekleştirilecektir.
İzmir’e Gelen Potansiyel Yatırımcı Heyetlerin Ağırlanması: İzmir’in yatırım tanıtımı
olanaklarını araştırmak

üzere

İzmir’e

gelen

heyetlerin

ağırlanması,

programlarının

oluşturulması ve eşlik edilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir.
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5.7.3. Yatırım Portalı ile Ġlgili Faaliyetler
Potansiyel kullanıcılara hizmet vermek üzere “İzmir’de Yatırım” (Invest in İzmir) internet
portalının yenilenmesi, güncel tutulması ve arama motorları aracılığıyla daha geniş kitlelere
ulaşılması için reklam verilmesi amacıyla hizmet alımı ve CRM Yazılım yıllık lisans bedelleri
ödemesi gerçekleştirilecektir.
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5.8. TANITIM VE DIġ ĠLĠġKĠLER FAALĠYETLERĠ
5.8.1. Kentsel Pazarlama Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik ÇalıĢmalar
İzmir’e daha fazla turist ve yatırımcı çekilmesi, aynı zamanda İzmir’de ikamet edenler için
yaşam kalitesinin yükselmesi amacıyla hazırlanan İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı
(2010-2017) doğrultusundaki faaliyetler sürdürülecektir. Söz konusu stratejinin eylem
planının Ajans müdahale alanına giren bölümlerinin uygulanmasına ve diğer eylemlerin
hayata geçirilmesi için koordinasyon sağlanmasına devam edilecektir.
Belirlenen uluslararası turizm fuarlarına katılım, hedef pazarlarda turizm tanıtımı, İzmir’in
tanıtımına yönelik yurt içi ve yurt dışında çeşitli mecralarda reklam ve halkla ilişkiler
faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım malzemeleri hazırlanması, önemli uluslararası etkinliklerin
İzmir’de düzenlenmesi için gerekli çalışmaların yapılması, İzmir’in tanıtımıyla ilgili olarak
çeşitli kurumların düzenleyeceği etkinliklerin desteklenmesi gibi faaliyetler ilgili kurum ve
kuruluşlarla koordinasyon içinde gerçekleştirilecektir.
5.8.2. DıĢ ĠliĢkiler
Kümelenme, yenilik, yatırım tanıtımı, girişimcilik gibi konulardaki faaliyetleri kapsamında üye
olunan uluslararası kuruluşların (Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği-EURADA, Dünya Yatırım
Promosyon Ajansları Birliği-WAIPA, Akdeniz Yatırım Tanıtım Ajansları Birliği-ANIMA,
Rekabet Edebilirlik, İnovasyon ve Kümelenme Ağı-TCI, Avrupa Küme Birliği-ECA, Küçük ve
Orta Ölçekli İşletmeler Uluslararası Ağı-INSME gibi) üyelik aidatı ödemelerinin takibi ve ilişki
ağlarının güçlendirilmesi sağlanacaktır.
5.8.3. ĠletiĢim ve Tanıtım
Kurumsal Kimlik Faaliyetleri:
Kurumsal ilan çalışmaları yapılarak bu ilanlar gazete ve dergilerde yayınlanacaktır. Ajans
faaliyetlerini anlatan tanıtım kitapçığı ve tanıtım malzemeleri hazırlanacaktır. Ajans kurumsal
yapısını ve faaliyetlerini anlatan, mali destek programlarında başarılı proje sahipleriyle
röportajların bulunduğu kurumsal tanıtım filmi yaptırılacaktır.
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Medya ile İlişkiler:
Düzenli olarak basın bültenleri hazırlanarak medyanın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. Aynı
zamanda aylık olarak medya takip hizmeti alınmasına devam edilecektir. Yerel ve ulusal
iletişim ağını geliştirme çalışmaları devam edecektir. Bu kapsamda; basın temsilcileri ziyaret
edilecek,

ekonomi

muhabirlerini

bir

araya

getiren

bir

toplantı

organizasyonu

gerçekleştirilecek, yerel basın temsilcileri ile proje ziyaretleri yapılacak, Genel Sekreter ya da
ilgili uzmanların TV ve radyo programlarına konuk olması sağlanacaktır.
İletişim Faaliyetleri:
İnternet sitesinin etkin kullanımı sağlanacaktır. Ajansın faaliyetlerini anlatan aylık e-bülten
hazırlanacak ve internet sitesinden yayınlanacaktır. Kurumsal iletişim faaliyetleri kapsamında
kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek iletişim ağını geliştirme çalışmaları yapılacaktır.
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6. GELECEK ĠKĠ YIL ĠÇĠN ÖNGÖRÜLER
Kurumsal GeliĢim ve Yönetim Faaliyetleri:
Ajans'ın yeni binasının yapımının 2015 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Dolayısıyla
2015 yılından itibaren yeni binasında hizmet vermeye başlayacak olan Ajans'a gerekli
demirbaş, donanım ve yazılım temin edilecektir.

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri:

2014-2023

İzmir

Bölge

Planı

kapsamında

hazırlanacak

Operasyonel

Programlar

çerçevesindeki faaliyetler 2015 ve 2016 yıllarında da uygulanmaya devam edilecektir.
Önümüzdeki iki yıl boyunca İzmir Kümelenme Stratejisi çerçevesinde İzmir'deki kümelerin
desteklenmesine devam edilecek, özellikle kümelerin yönetim kapasitelerinin geliştirilmesi ve
uluslararasılaştırma yönünde çalışmalar gerçekleştirilecektir. TCI'ın yıllık konferansları
izlenerek katılım sağlanacaktır.
İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi çerçevesinde, stratejinin eylem planında yer alan faaliyetlerin
hayata geçirilmesine devam edilecektir. Yenilik konusunda ulusal ve uluslararası destek
programlarına başvuru gerçekleştirilecektir.
2015 ve 2016 yılları, İzmir'de Temiz Üretim (Ekoverimlilik) Programı'nın sonuçlarının alındığı
yıllar olacaktır.
Söz konusu yıllarda girişimcilik, ve bilgi toplumuna dönüşüm stratejilerinin eylem planlarında
yer alan faaliyetler hayata geçirilecektir.
Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri:
2015 ve 2016 yıllarında da yatırım tanıtım ve destek faaliyetleri İZKA Yatırım Tanıtım
Stratejisi ve Operasyonel Programı çerçevesinde gerçekleştirilecektir.
İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı doğrultusunda çalışmalara devam edilecektir.
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EK-1: ĠZMĠR KALKINMA AJANSI ORGANĠZASYON ġEMASI
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