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İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), İzmir’in 
sürdürülebilir kalkınması için bütüncül 
bir yaklaşımla yerel potansiyeli hareke-
te geçirecek katılımcı araçlar geliştirme 
ve uygulama misyonuyla faaliyetlerine 
devam etmektedir. Özel sektör, kamu ve 
sivil toplum kuruluşlarının koordinasyo-
nunu sağlayan bir şemsiye kurum niteli-
ğindeki Ajansımız, İzmir’in kalkınması için 
belirlenen ortak hedeflere ulaşılmasında 
kilit bir role sahiptir.

Söz konusu ortak hedeflerin ve bu he-
deflere ulaşılabilmesi için gerekli adım-
ların, İzmir’deki ilgili tüm paydaşların 
katılımıyla belirlenmesi için Ajansımız 
tarafından planlama ve strateji geliş-
tirme faaliyetleri yürütülmektedir. Böl-
ge planı ve bölge planına veri sağlayan 
strateji ve analizler bu kapsamda hazır-
lanmaktadır. Yarımada Sürdürülebilir 
Kalkınma Stratejisi de dokuz aylık bir 
çalışmanın sonucunda tamamlanmıştır. 
Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar ve 
Güzelbahçe ilçelerini kapsayan bölgenin 
çevresel değerlerini koruyarak ekonomik 
ve sosyal kalkınmasına yönelik tematik 
stratejik hedefler, yol haritası ve eylem 

planı belirlenmiş, gelişme senaryoları 
oluşturulmuştur. 

Ajansımız, 2014 yılında “Sanayi Bölge-
lerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı” ve  “Bilgi Top-
lumuna Dönüşüm ve Bilgi Teknolojileri 
Mali Destek Programı’nın proje başvuru  
ve değerlendirme süreci tamamlanmış, 
projeler uygulama aşamasına geçmiş-
tir.  İZKA’nın 10. proje teklif çağrısı olan 
“Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük 
Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı”, 
sağlayacağı 12 Milyon TL’lik kaynak ile İz-
mir’de faaliyet gösteren Organize Sanayi 
Bölgeleri (OSB’ler), Serbest Bölgeler ve 
Küçük Sanayi Sitelerinin (KSS’ler) altyapı 
ihtiyaçlarını karşılayacaktır. İzmir Kalkın-
ma Ajansı’nın 11. proje teklif çağrısı olan 
“Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İleti-
şim Teknolojileri Mali Destek Programı” 
kapsamında aktarılacak 15 Milyon TL’lik  
kaynak ile İzmir’in bilgi toplumuna dönü-
şüm sürecinin hızlandırılmasına ve süreci 
destekleyecek uygulamaların yaygın-
laştırılmasına, bu amaca hizmet edecek 
şekilde kentteki işletmelerin belirlenen 
öncelikli alanlarda kaliteli bilgi iletişim 

teknolojileri üretmelerinin sağlanmasına 
katkı sağlanacaktır.

Yine bu dönemde, 13 Aralık 2013 tarihin-
de başvuruları sona eren “Okul Öncesi 
ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı” 
değerlendirme süreci tamamlanarak pro-
jelerin uygulanmasına başlanmıştır. Bu 
kapsamda, 42 adet projeye yaklaşık 20 
Milyon TL mali destek tahsis edilmiştir.
Mali destek almaya hak kazanan başarılı 
projelerin uygulanmasıyla İzmir’de okul 
öncesi ve mesleki eğitime yönelik 131 
adet atölye, laboratuvar, sınıf gibi eği-
tim ortamının kurulması veya modernize 
edilmesi planlanmaktadır.

İzmir’de temiz üretimin geliştirilmesi 
amacıyla İZKA’nın Türkiye Teknoloji Ge-
liştirme Vakfı işbirliği ile başlattığı prog-
ram kapsamında, uygulama için dört 
firma seçilmiş ve programın uygulama 
safhasına geçilmiştir.

Bu projelerin İzmir’de ürün ve hizmet 
eldesi süreçlerinde girdilerin daha ve-
rimli kullanılarak, hammadde kayıpla-
rının azaltılması ve kirliliğin kaynağında 

Önsöz
Mustafa TOPRAK
İzmir Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı
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önlenmesi veya azaltılmasına yönelik 
teknolojik-yönetsel uygulamaların ge-
liştirilmesi için iyi birer örnek teşkil ede-
ceğine inanıyoruz.

Ayrıca yine bu yıl İzmir açısından çok 
önemli gördüğümüz güdümlü projelerin 
uygulanmasına devam edildi. Ege Üni-
versitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü’nün 
yürüttüğü Biyokütle Enerji Sistemleri 
ve Teknolojileri Merkezi (BESTMER), 
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
yürütülen İzmir Kent Koleji, İzmir Tekno-
loji Geliştirme Bölgesi (İZTEKGEB) tara-
fından yürütülen İnovasyon Merkezi ve  
Ege Soğutma  Sanayicileri ve İşadamları 
Derneği tarafından yürütülen Endüst-
riyel Havalandırma, İklimlendirme ve 
Soğutma Amaçlı Akredite Test ve Ana-
liz Laboratuvarı projeleri, Ege Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
tarafından yürütülen Teknik Tekstiller 
Araştırma ve Uygulama Merkezi Gü-
dümlü Projesi ile İzmir’imizin bilimsel 
ve sosyal hayatına katkıda bulunmaya 
devam edildi. 

İzmir’in sunduğu turizm olanaklarının ta-
nıtımı için, 2014 yılında hedef pazarlara 
yönelik karşılıklı ziyaretler gerçekleşti-
rilmiş, özel etkinliklere ve uluslararası 
turizm fuarlarına katılım sağlanmıştır. 
Aynı şekilde, ilimizin daha fazla yabancı 
yatırım çekmesi amacıyla İzmir’in po-
tansiyeli ve sunduğu fırsatlar yerli ve 
yabancı yatırımcılara aktarılmış, yabancı 
yatırımcıya yer seçimi konusu dâhil ol-
mak üzere, ilgili tüm destekler verilmiştir. 
Ek olarak, İzmir yatırım tanıtım strateji-
sinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar 
başlamıştır.

İlimizin, “Bilgi, Tasarım ve Yenilik Üreten, 
Akdeniz’in Çekim Merkezi İzmir” vizyonu 
doğrultusunda kalkınması için çalışan 
İZKA, temel değerleri ve çalışma ilkeleri 
doğrultusunda, yüksek nitelikli personeli 
ile faaliyetlerine devam etmektedir. Tüm 
bu çalışmalarda emeği geçen Yönetim 
Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerine ve 
Genel Sekreterlik çalışanlarına teşek-
kürlerimi sunar ve Ajansın başarılarının 
devamını dilerim.

Özel sektör, kamu ve sivil top-
lum kuruluşlarının koordinas-
yonunu sağlayan bir şemsiye 
kurum niteliğindeki Ajansımız, 
İzmir’ in kalkınması için belirle-
nen ortak hedeflere ulaşılma-
sında kilit bir role sahiptir.
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I. Genel Bilgiler
A. Vizyon ve Misyon

B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 5. maddesinde Kalkınma Ajans-
ları’nın görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:

1. Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik des-
tek sağlamak.

2. Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı 
faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda destek-
lenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, 
değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na 
bildirmek.

3. Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin 
kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin geliştiril-
mesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere 
destek sağlamak.

4. Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluş-
ları tarafından yürütülen ve bölge plan ve programları 
açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.

5. Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik 
olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluş-
ları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

6. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Gö-
revleri Hakkında Kanun’un 4. maddesinin ikinci fıkrasının 
(c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, 
bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak 
veya kullandırmak.

7. Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekono-
mik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücü-
nü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, 
başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları 
desteklemek.

8. Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla iş-
birliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımını 
yapmak veya yaptırmak.

9. Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşla-
rının 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, finans-
man, 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 yap-
mak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine 
katkı sağlamak.

12. Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hu-
susların güncel olarak yayınlanacağı bir internet sitesi 
oluşturmak.

Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü 
ve etkin, uluslararası tanınırlığa sahip 
bir ajans olmak.

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

Vizyon Misyon
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C. Ajansa İlişkin Bilgiler

1. Fiziksel Yapı
İZKA, Şehit Fethi Bey Caddesi No.49/1 
Birlik Plaza Pasaport İzmir adresinde  
İESOB’a ait binada hizmet vermektedir. 
Ajans yeni hizmet binası proje çalışma-
ları devam etmektedir. 

İZKA taşıt ihtiyacını, mülkiyeti Ajansa 
ait bir adet araç ve hizmet alımı sözleş-
mesi ile karşılamaktadır.

2. Teşkilat Yapısı
5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuru-
luşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak-
kında Kanun” 25.01.2006’da kabul edildi 
ve 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlandı. Bazı Dü-
zey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları 
Kurulması’nı öngören Bakanlar Kuru-

lu’nun 2006/10550 sayılı kararnamesi 
06.07.2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlandı. İzmir İli merkez 
olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde 
İZKA kuruldu.

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanun-

la düzenlenmemiş bütün işlemlerinde 
özel hukuk hükümlerine tâbidir. Ajans 
organizasyon yapısında; Kalkınma Ku-
rulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik 
ve Yatırım Destek Ofisi yer almaktadır. 
Ajansın organizasyon yapısı aşağıdaki 
şemada gösterilmektedir.

Şekil 1: Ajans Organizasyon Yapısı

HUKUK MÜŞAVİRİ YATIRIM DESTEK OFİSİ

Planlama, 
Programlama ve 

Koordinasyon 
Birimi

Program 
Yönetim Birimi

İzleme ve 
Değerlendirme 

Birimi

Kurumsal 
Yönetim Birimi

Tanıtım ve Dış 
İlişkiler Birimi

GENEL SEKRETERLİK

YÖNETİM 
KURULU

KALKINMA 
KURULU
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2.1. Kalkınma Kurulu
Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, 
kamu kurum ve kuruluşları, yerel yö-
netimler ve  üniversitelerin temsilcile-
rinden oluşan Kalkınma Kurulu, Ajansın 
danışma organıdır. 

Kalkınma kurulunun görev ve yetkileri 
şunlardır:

1. Bölgenin sorunlarına ve çözüm öne-
rilerine, tanıtımına, potansiyeline ve 
önceliklerine yönelik olarak yönetim 
kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

2. Yönetim kurulunda yer alacak özel 
kesim ve / veya sivil toplum kuru-
luşları temsilcilerini seçmek.

3. Ajansın faaliyet ve iç denetim ra-
porlarını görüşmek, değerlendir-
mek ve yönetim kuruluna önerilerde 
bulunmak.

İZKA Kalkınma Kurulu’na temsilci gön-
derecek kurum ve kuruluşlar, 8 Nisan 
2013 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla 
belirlendi. Karar, 31 Mayıs 2013 tarih ve 
28663 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; 
bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, 
özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üni-
versiteler ve yerel yönetimler arasında 
işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlen-
dirmek üzere oluşturulan Kalkınma Ku-
rulu’nda 100 üye bulunmaktadır.

2.2 Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu, Ajansın karar organı-
dır. Yönetim kurulu, tek ilden oluşan 
bölgelerde vali, büyükşehir belediye 
başkanı, sanayi odası başkanı, ticaret 
odası başkanı ile kalkınma kurulu tara-
fından özel kesim ve/veya sivil toplum 
kuruluşlarından seçilecek üç temsilciden 
oluşmaktadır. İZKA Yönetim Kurulu’nun 
üç üyesi Kalkınma Kurulu tarafından 25 
Haziran 2013 tarihinde seçildi. Yönetim 
Kurulu, doğal üyelerle birlikte İzmir Es-
naf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Baş-
kanı, Alfemo Mobilya San. ve Tic. A.Ş. 
Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve 
Kavuklar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı 
olmak üzere Kalkınma Kurulu tarafın-
dan seçilmiş üç üyeden oluşmaktadır.

Yönetim kurulunun görev ve yetkileri 
şunlardır:

1. Yıllık çalışma programını kabul et-
mek ve Kalkınma Bakanlığı’nın ona-
yına sunmak.

2. Yıllık malî raporu ve kesinleşen büt-
çe sonuçlarını onaylamak.

3. Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satı-
mı ve kiralanması ile hizmet alımına 
karar vermek.

4. Yıllık faaliyet raporunu Kalkınma 
Bakanlığı’na göndermek.

5. Ajans bütçesini onaylamak ve Kal-
kınma Bakanlığı’na göndermek.

6. Genel sekreterlik tarafından sunu-
lan program, proje ve faaliyetlerin 
desteklenmesine ilişkin teklifler ile 
kişi ve kuruluşlara yapılacak yar-
dımları 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. Taşıt dışındaki taşınır malların alı-
mı, satımı ve kiralanması ile hizmet 
alımı konularında genel sekreterin 
yetkili olacağı sınırları tespit etmek.

11. Yönetim Kurulu gerekli gördüğü 
hallerde yukarıda sayılan yetkile-
rinden bir kısmını, sınırlarını açıkça 
belirlemek şartıyla genel sekretere 
devredebilir.

İZKA Yönetim Kurulu 2014  yılında 14 
toplantı gerçekleştirmiştir.

Kalkınma Kurulu Toplantısı Yönetim Kurulu



2014 Yılı Faaliyet Raporu 13

2.3 Genel Sekreterlik
Genel sekreterlik, Ajansın icra organıdır. 
Genel sekreterliğin ve yatırım destek 
ofislerinin en üst amiri genel sekreter-
dir. Genel sekreter yönetim kuruluna 
karşı sorumludur. Genel sekreterlik, ge-
nel sekreter, uzman personel ve destek 
personelden oluşmaktadır.

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 
şunlardır:

1. Yönetim Kurulu kararlarını uygula-
mak.

2. Yıllık çalışma programı ile bütçeyi 
hazırlamak ve yönetim kuruluna sun-
mak. 

3. Ajans gelirlerini toplamak, bütçe ve 
yönetim kurulu kararlarına uygun 
olarak harcamaları yapmak.

4. Yönetim kurulu tarafından tespit edi-
lecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki 
taşınır malların alımına, satımına, ki-
ralanmasına ve hizmet alımına karar 
vermek,

5. Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların 
proje üretme ve uygulama kapasite-
sini geliştirici faaliyetlerde bulunmak.

6. Özel kesim, sivil toplum kuruluşları 
ve yerel yönetimlerin proje ve faali-
yet tekliflerini değerlendirerek malî 
destek sağlamak üzere yönetim ku-
ruluna öneri götürmek.

7. Desteklenen proje ve faaliyetleri iz-
lemek, değerlendirmek, denetlemek 
ve raporlamak.

8. Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt için-
deki ve dışındaki ajans ve kuruluşlar-
la işbirliği yapmak ve ortak projeler 
geliştirmek.

9. Yerel yönetimlerin planlama çalışma-
larına teknik destek sağlamak.

10. Personelin performans ölçütlerini 
belirlemek ve performansını değer-
lendirmek.

11. Personelin işe alınması ve işine son 
verilmesini yönetim kuruluna teklif 
etmek.

12. Ajans genel sekreterliğini temsilen, 
bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve 
uluslararası toplantılara katılmak ve 
yurt dışı temaslarda bulunmak.

13. Ajansın sekretarya işlerini ve görev 
alanına giren diğer hizmetleri yürüt-
mek.

14. Yönetim kurulunun devrettiği yetki-
leri kullanmak.

3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
İZKA, hizmetlerinin sunumunda çevri-
miçi, kesintisiz, güvenli ve çoklu ortam-
lardan erişilebilir nitelikte, elektronik 
sistemler kullanmaktadır. Bu amaçla 
Ajansımız iş ve işlemlerinin elektronik 
ortamda gerçekleştirilmesi için kurul-
duğu günden  itibaren bilgi teknolojileri 
projeleri hazırlanarak, bilgi ve iletişim 
teknolojisi kullanımı ve sunumu hızla 
yaygınlaştırılmıştır.

Teknolojik gelişmeleri yakından takip 

eden, kalite geliştirme prensibini ön plan-
da tutan İZKA, KAYS (Kalkınma Ajansları 
Yönetim Sistemi), EBYS (Elektronik Bel-
ge Yönetim Sistemi), CRM uygulamaları, 
vb. bilgi teknolojileri sayesinde Kalkınma 
Bakanlığı ve ajans arasında hızlı ve etkili 
bir iletişim kurmuş, ajansta  yapılan iş ve 
işlemlerin tamamı elektronik ortamda 
gerçekleştirilmeye başlanmıştır.

Ajansımız şeffaf, etkin ve basit iş süreç-
lerine sahip olmayı ilke edinmiş e-Devlet 

model anlayışıyla çalışmalarını sürdür-
mekte, kurum ve kuruluşlar ile vatan-
daşlara elektronik ortamda hizmetler 
sunmaktadır. Ajans stratejik planı doğ-
rultusunda 2014 yılı ve sonrasında da 
bu hizmetlerin yaygın, etkili ve sürekli 
yürütülmesi hedeflenmektedir.

Bu stratejiye bağlı olarak, İZKA’da Tablo 
1 ve 2’deki donanım ve yazılımlar kulla-
nılmaktadır.

3.1 Bilgi Sistemleri Envanteri
31 Aralık 2014 tarihi itibariyle İZKA bilgi teknolojileri envanteri aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 1: İZKA Donanım Envanteri (31 Aralık 2014)

Donanım Adı Miktarı Kullanım Amacı Marka-Model

Kişisel  Bilgisayarlar 53  adet Personel ve sunum bilgisayarı Lenovo, HP, 
Toshiba

Sunucu Bilgisayarlar 5 adet 3 adet Sanallaştırma Platformu, 1 adet ikincil DC, 1 Adet 
telefon santrali sunucusudur. IBM ve HP

Disk Ünitesi 1 adet Tüm sunucuların bağlı olduğu, ajans verilerinin depolandığı 
disk üniteleridir. IBM

Yedekleme Sistemi 2 adet Disk ünitesindeki verinin bir kopyasını saklayan yedekleme 
üniteleridir. QNAP ve HP

Grafik Tasarım Bilgisayarı 1 adet Ajansın grafik tasarım işleri için kullanılmaktadır. Apple
Yüksek Kapasiteli hepsi 
bir arada Lazer Yazıcılar 3 adet Her katta bir adet konumlandırılmıştır. Ajansın yazıcı, 

fotokopi, tarama gibi ihtiyaçlarını karşılamaktadır. 
Xerox 
Workcentre

Yönetim Kurulu
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Düşük Kapasiteli Hepsi 
Bir Arada Yazıcılar 1 adet

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 
faaliyetlerinde kullanılmaktadır. Fotokopi, tarama ve yazıcı 
fonksiyonları vardır. 

Xerox 
Workcentre

Lazer Yazıcılar 4 adet Kurumsal Yönetim Birimi  ve Genel Sekreterlik HP, Xerox

Fotoğraf Yazıcısı 1 adet Acil ihtiyaç duyulan fotograf baskılarında kullanılmaktadır. HP

Kablosuz Erişim Noktası 4 adet Ajans personeli ve misafirlerin kablosuz ağa erişiminde 
kullanılmaktadır. Her katta en az 1 adet konumlandırılmıştır. HP ProCurve

Kesintisiz Güç Kaynağı 2 adet

20 kVA gücünde olan cihaz tüm bilgi sistemlerini yaklaşık 4 
saat süre ile elektrik kesintilerinden korumaktadır. 2 kVA olan 
gücündeki cihaz ise kritik öneme sahip cihazların yedek güç 
kaynağı olarak kullanılmaktadır. 

Tunçmatik ve 
Tescom

Ağ Anahtarları 5 adet Tüm ağın omurgasında kullanılmaktadır. HP ProCurve

Güvenlik Duvarı 1 adet İnternet ve mail trafiğinin kontrolü Netsafe

Video Konferans Sistemi 1 adet Video konferans için kullanılmaktadır. Polycom

Projeksiyon Cihazları 5 adet Ajans içindeki tüm sunumlarda kullanılmaktadır. Hitachi, LG, 
Epson

Akıllı Tahta 1 adet İnteraktif sunumlar için kullanılmaktadır. Mimio

Video Kamera 2 adet Toplantı ve etkinliklerin kayıt altına alınması amacıyla 
kullanılmaktadır Canon

Fotograf Makinesi 6 adet Toplantı ve etkinlikler ile İzleme ve Değerlendirme Birimi’nin 
proje izlemelerinde kullanılmaktadır. 

Fujifilm, Nikon, 
Panasonic, 
Canon

IP Telefon Santrali 1 adet Telefon iletişimi için kullanılan yeni nesil IP Telefon santralidir. NEC Philips
Masaüstü IP Telefon 
Setleri 58 adet Tüm personel ve toplantı odalarındaki dahili masaüstü 

setleridir. NEC Philips

Tarayıcılar 1 adet Evrak Kayıt Sistemi’nde kullanılmaktadır. HP

Kartvizit Tarayıcılar 3 adet Kartvizitlerin elektronik ortama aktarılması amacıyla 
kullanılmaktadır. TTec

Tablo 2: İZKA Yazılım Envanteri (31 Aralık 2014)

Yazılım Adı Kullanıcı Sayısı Kullanım Amacı

Windows 7 Professional 46 adet Personel Bilgisayarları İşletim Sist.

Windows 2003 server 2 adet Server İşletim Sistemi

Windows 2008 server 1 adet Server İşletim Sistemi

Apple Imac Leopard 1 adet Grafik Bilgisayarı İşletim Sistemi

iWork 1 adet iMac Office Yazılımı

SPSS İstatistik Yazılımı 1 adet Genel Kullanım

Faks Maker Yazılımı 5 adet Faks Sistemi

Trend Micro Antivirüs 2 adet server 55 adet kullanıcı lisansı Antivirüs

MS Exchange Server 1 adet sunucu 55 adet e-posta lisansı E-posta Sistemi

M-Files Doküman Yönetim Sistemi 1 adet sunucu 15 adet kullanıcı lisansı Doküman Yönetim ve iş süreçlerini

Veeam Backup Yedekleme Yazılımı 2 adet sunucu lisansı Yedekleme 

Poros İK Sınırsız kullanıcı İnsan Kaynakları Yönetimi 

Tablo 3: İnternet ve Uzak İletişim Envanteri (31 Aralık 2014)

Bağlantı Tipi Bağlantı Hızı Kullanım Amacı Hizmet Sağlayıcı

ADSL  (1 Adet) 4 Mbit/sn Yedek internet Bağlantısı için TTNET

Fiber ME internet 10 Mbit/Sn Tüm internet erişimleri için 
kullanılmaktadır. 

TurkNET
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3.2 Bilgi Sistemlerinin 
Kullanımı
Kablolu ve kablosuz erişim sağlanabilen 
bilgisayar ağı üzerinde çeşitli bilişim 
kaynakları paylaşılmaktadır.  Bilgisa-
yar ağının iç ve dış güvenliği bir adet 
oturum sunucu ile bir adet güvenlik du-
varı cihazı ile karşılanmaktadır. Ayrıca 
virüs ve zararlı yazılımlara karşı bir anti 
virüs sunucusu kurulmuş olup, düzenli 
ve gerçek zamanlı taramalarla sistemin 
güvenliği sağlanmaktadır. 

Personelin ve misafirlerin internet ihti-
yaçlarını karşılayacak iki ayrı internet 
erişimi vardır. Tüm internet trafiğinde 
kullanıcı bazında erişim günlüğü tutul-
maktadır. E-posta trafiği ise ajans bün-
yesinde kurulu olan e-posta sunucusuyla 
sağlanmaktadır. E-posta sunucusuna 
internet erişimi olan her yerden erişmek 
mümkündür. Personel, kendilerine tahsis 
edilen PDA cep telefonları ile internete 
ve e-postalara erişmektedir.  

Ajans faaliyetlerinin gerçekleştirilme-
sinde e-posta haricinde elektronik faks, 
kısa mesaj, video konferans, akıllı tahta 
vb. iletişim araçlarından da faydalanıl-
maktadır.

4. İnsan Kaynakları

4.1 İnsan Kaynakları 
Politikası
İnsan kaynakları politikasının amacı, 
İZKA’nın görevlerini etkin ve verimli bir 
şekilde yerine getirebilmesi için alanında 
uzmanlaşmış, ulusal ve uluslararası dü-
zeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip 
personelin istihdamını, bu personelin 
niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdü-
rülebilirliğini sağlamaktır.

4.2 Organizasyon 
ve Personel Yapısı
2014 yılında İZKA 1 Genel Sekreter, 5 
Birim Başkanı, 1 Yatırım Destek Ofi-
si Koordinatörü, 20 Uzman, 5 Destek 

Personel, 1 Hukuk Müşaviri olmak üze-
re toplam 33 personel ile faaliyetlerine 
devam etmiştir. 

2014 yılı içerisinde 4 uzman ve 1 destek 
personel Ajans’tan ayrılmıştır. 

Ajans Genel Sekreterliği görevini 
31.12.2013 tarihinden itibaren vekale-
ten yürüten Murat YILMAZÇOBAN, Kal-
kınma Bakanlığı tarafından 31.12.2014 
tarihinde asil Genel Sekreter olarak gö-
revlendirilmiştir.

Personelin birimlere göre dağılımı açısın-
dan; Planlama, Programlama ve Koordi-
nasyon Birimi 4 kişi, Program Yönetim 
Birimi 6 kişi, İzleme ve Değerlendirme 

Birimi 8 kişi, Yatırım Destek Ofisi 4 kişi, 
Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi 3 kişi ile 
hizmet vermektedir. Kurumsal Yönetim 
Biriminde ise 6 kişi görev yapmaktadır.

Ajans personelinin cinsiyete göre dağılı-
mı ise Şekil 4’te gösterilmiştir. Buna göre 
İZKA’da 14 kadın ve 19 erkek personel 
görev yapmaktadır.

Ajans personelinin eğitim durumu aşa-
ğıdaki grafikte gösterilmektir.

Ajans personelinin yabancı dil bilgisi 
aşağıdaki grafikte gösterilmektir.

Şekil 3: İZKA Personelinin Kurumsal 
Statüye Göre Dağılımı (31 Aralık 2014)

Genel Sekreter

Uzman

Birim Başkanı

Destek Personel 

Hukuk Müşaviri

Yatırım Destek 
Ofisi Koordinatörü

20

5

5

111

Şekil 3: İZKA Personelinin Cinsiyete 
Göre Dağılım (31 Aralık 2014)

Erkek Kadın

%57

%43

Şekil 4: İZKA Personelinin Eğitim Du-
rumuna Göre Dağılımı (31 Aralık 2014)

Lisans

Y. Lisans Öğr.

Yüksek Lisans

Doktora Öğr.

Doktora

%27
%15

%43

%9%6

Şekil 5: İZKA Personelinin Yabancı 
Dil Bilgisine Göre Dağılımı 
(31 Aralık  2014)

İngilizce İng. ve Almanca

İng. ve Rusça

%94

%3%
3
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5. Ajans Birimleri 
Tarafından Sunulan 
Hizmetler
Ajans tarafından sunulan hizmetler Plan-
lama, Programlama ve Koordinasyon 
Birimi (PPKB), Program Yönetimi Birimi 
(PYB), İzleme Değerlendirme Birimi (İDB), 
Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi (TDİB), Ya-
tırım Destek Ofisi (YDO) ve Kurumsal 
Yönetim Birimi (KYB) tarafından yerine 
getirilmektedir.

5.1 Planlama, 
Programlama ve 
Koordinasyon Birimi
Planlama, Programlama ve Koordinas-
yon Birimi’nin (PPKB) temel görevi; bölge 
planlarının, yerel aktörlerin katılımıyla, 
Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak, 
Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda 
hazırlanması, yerel aktörler tarafın-
dan benimsenmesi ve sahiplenilmesinin 
sağlanmasıdır. Bölgede kamu kesimi, 
özel kesim ve sivil toplum kuruluşları 
tarafından yürütülen ve bölge plan ve 
programları açısından önemli görülen 
projeleri izlemek ve desteklemek, bölge 
planında önceliklendirilmiş konularda 
kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 
kuruluşları arasındaki işbirliği ve iletişimi 
geliştirmektir. Bölgeye yönelik ekonomik 
ve sosyal kalkınmaya ilişkin araştırma-
ların yapılması, planların hayata geçi-
rilmesinin temelini oluşturan bölgesel 
operasyonel programların oluşturulma-
sına yönelik çalışmaların yürütülmesi ve 
söz konusu plan ve programlar ışığında 
destek programlarının çerçevesinin oluş-
turulması da PPKB’nin çalışma alanları 
arasında bulunmaktadır. PPKB ayrıca, 
Ajans’ın yıllık çalışma programları ve 
bütçesini de diğer birimlerle işbirliği 
içinde hazırlamaktadır.

5.2 Program 
Yönetimi Birimi
Program Yönetim Birimi (PYB), Ajans 
tarafından sunulan mali ve teknik destek 
programlarının uygulama mekanizması-
nı oluşturmak ve yönetmekten sorumlu 
olan birimdir. Sağlanacak desteklerin 
uygulama mekanizmasının genel çer-
çevesinin oluşturulmasından, destek 
programları kapsamında başvuru ko-
şullarının ve değerlendirme kriterlerinin 
belirlenmesine; destek programlarının 
bölgede tanıtımı için gerekli tedbirle-
rin alınmasından, potansiyel başvuru 
sahiplerine yönelik proje hazırlama 
eğitimlerinin gerçekleştirmesine; pro-
je başvurularının kabul edilmesinden, 
proje değerlendirme süreçlerinin plan-
lamasına ve yönetilmesine kadar mali 
destek programlarının yönetimsel her 
aşamasından sorumludur.

5.3 İzleme ve 
Değerlendirme Birimi
İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), 
bölge planı ve programların gerçekleş-
mesi amacıyla desteklenen faaliyetleri 
ve projeleri izlemek, denetlemek, değer-
lendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu 
ve Kalkınma Bakanlığı’na bildirmekten 
sorumlu olan birimdir. İDB, uygulama 
aşamasına geçmiş projelerde öngörülen 
amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı 
olur ve yararlanıcıların ödeme taleplerini 
değerlendirerek ödemelerin zamanında 
yapılmasını sağlar. İDB ayrıca, Ajans’ın 
yürüttüğü programların, destekledi-
ği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine 
yönelik değerlendirmeler yapmakta, 
periyodik değerlendirme raporları ha-
zırlamakta ve bölgenin kalkınması ba-
kımından yaratılan etki ve sonuçları ve 
başarı düzeylerini tespit etmek ama-
cıyla etki değerlendirme analizlerini 
hazırlamaktadır.

5.4 Tanıtım ve Dış 
İlişkiler Birimi
İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Pla-
nı’nın uygulama sürecini koordine etmek 
ve Ajans’ın uluslararası ilişkilerini geliş-
tirmek için faaliyet gösteren Tanıtım ve 
Dış İlişkiler Birimi (TDİB), İzmir’in ulusla-
rarası tanınırlığını artırmak için ulusla-
rarası organizasyonlara destek vermek, 
İzmir’in tanıtımı kapsamında ulusal ve 
uluslararası fon kaynaklarının çekilme-
si amacıyla lobi faaliyetlerini koordine 
etmek, Ajans’ın uluslararası kuruluşlara 
üyeliklerinin koordinasyonunu yürütmek 
ve Ajans’ın uluslararası alanda tanıtı-
mına ve bilinirliğini artırmaya yönelik 
faaliyetler gerçekleştirmektedir. Ajan-
sın kurumsal iletişimi de birim sorum-
lulukları arasındadır. Kurumsal İletişim 
Sorumlusu  tarafından Ajans’ın iletişim 
ve tanıtım faaliyetleri yürütülmektedir. 

5.5 Yatırım Destek Ofisi
Yatırım Destek Ofisi (YDO),  yerli ve 
yabancı yatırımcılara İzmir’in yatırım 
olanaklarını tanıtmak ve İzmir’de yatı-
rım yapmayı planlayan firmalara des-
tek olmak amacıyla faaliyet gösteren 
birimdir. Bu kapsamda, ilgili mevzuat-
taki başvuru koşulları ve istenen bel-
geler doğrultusunda yatırımcıya bilgi 
vermekte ve yol göstermektedir. Yatı-
rımcıların başvurularını kabul ve takip 
etmekte, yatırımcıların izin ve ruhsat 
işlemlerini, ya da diğer idari iş ve işlem-
leri ilgili makamlara aktararak, gerekli 
takip işlemlerini yapmaktadır. YDO ay-
rıca, İzmir’de yatırımcıların karşılaşabi-
lecekleri engel ve sorunları tespit ederek 
bunların çözümüne yönelik girişimlerde 
bulunmaktadır.
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5.6 Kurumsal 
Yönetim Birimi
Yönetsel ve idari anlamdaki temel so-
rumluluk ve işlemler Kurumsal Yönetim 
Birimi (KYB) tarafından yürütülmektedir. 
KYB, İdari ve Mali İşler, Organizasyon 
Sorumlusu, Bilgi İşlem Sorumlusu ve 
Yönetici Asistanı’ndan oluşmaktadır. 
İdari ve Mali İşler’de, Muhasebe Yet-
kilisi, İdari İşler Sorumlusu ve İnsan 
Kaynakları Sorumlusu yer almaktadır. 
Muhasebe Yetkilisi, Ajans’ın gelirleri-
nin tahsili, ödemelerin hak sahiplerine 
yapılması ve hesapların tutulması, vb. 
işleri yürütmektedir. İnsan Kaynakları 
Sorumlusu, Ajans’ın insan kaynakları po-
litikasını belirlemek, uygulamak, izlemek 
ve geliştirilmesini sağlamaktan sorum-
ludur. İdari İşler Sorumlusu, evrak kayıt 
ve Ajans’ın idari işlerini yürütmektedir. 
Organizasyon Sorumlusu toplantı, se-
miner, fuar, konferans, sempozyum vb. 
organizasyonları koordine etmektedir. 
Bilgi İşlem Sorumlusu, Ajans’ta bulunan 
bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birim-
leri ve yazılımların sorunsuz çalışmasını 
sağlamak için gerekli önlemleri almak, 
sorunları gidermek ve bakımlarını yap-
maktan sorumludur. Yönetici Asistanı, 
Genel Sekreter’in sorumluluklarıyla ilgili 
gerekli iş takibini yapmakta, birimler ile 
Genel Sekreterlik arasındaki iletişimi ve 
koordinasyonu sağlamakta, Genel Sek-
reterin programını düzenlemekte, takip 
etmekte ve Genel Sekreter tarafından 
istenecek raporları hazırlamaktadır.

5.7 Hukuk İşlerinden 
Sorumlu Uzman 
Personel ve İç Denetçi
İZKA’da ana birimlerin dışında, hukuk 
işlerinden sorumlu bir uzman personel 
görev yapmaktadır. Hukuk işlerinden 
sorumlu personel, Ajans’ın taraf olduğu 
davalarda, icra ve takiplerde Ajans’ı tem-
sil etmek ya da Ajans tarafından hizmet 
alımı yoluyla temsil ettirilen davaları 
takip ve koordine etmekten sorumlu-
dur. Bunun dışında, Yönetim Kurulu, 
Genel Sekreter ya da diğer birimlerden 
sorulan hukuki konular ile hukuki, mali, 
cezai sonuçlar doğuracak işlemlerle ilgili 
olarak ya da kanun, kanun hükmünde 
kararname, tüzük ve yönetmelik tasa-
rıları hakkında görüş bildirmektedir.

İç Denetçi’nin görev ve yetkileri ara-
sında, nesnel risk analizlerine dayana-
rak Ajans’ın yönetim ve kontrol yapıla-
rının değerlendirilmesi, risk yönetimi 
ve kontrol mekanizmasının etkinliğinin 
geliştirilmesi, harcamaların, finansal iş-
lemlere ilişkin karar ve tasarrufların ve 
diğer faaliyetlerin, amaç ve politikalara, 
planlara ve programlara uygunluğunun 
izlemesi, değerlendirilmesi ve denetlen-
mesi bulunmaktadır. İç Denetçi ayrıca, 
iç kontrol ve mali yönetim sisteminin 
oluşumuna katkıda bulunmakta ve iş-
leyişini değerlendirmektedir. İç denetçi 
30.03.2013 tarihinde görevinden ayrıl-
dığından, 2014 sonu itibariyle iç denetçi 
bulunmamaktadır.

Yönetim ve İç 
Kontrol Sistemi

5449 sayılı kanunla Ajansımıza verilen 
görevler yukarıda belirtilen birimler 
tarafından, birim başkanlarının ve YDO 
Koordinatörü’nün sorumluluğunda yü-
rütülmektedir.

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliği’nin 11. maddesine istinaden 
iç denetçinin görüşü alınmak suretiyle, 
genel sekreterin teklifi ve yönetim kuru-
lunun kararı ile ajanslarda bir iç kontrol 
sisteminin kurulması gerekmektedir. 
2009 yılı içerisinde bağımsız dış dene-
tim firmasından destek alarak kurulan 
iç kontrol sisteminin uygulamasına 2014 
yılında da devam edilmiştir. Ayrıca 2014 
yılı içerisinde sistem, öneriler ve ihtiyaç-
lar çerçevesinde Ajans çalışma birim-
lerinin temsilcilerinden müteşekkil bir 
komisyon tarafından gözden geçirilmiş 
ve revize edilmiştir. 
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II. Amaç ve Hedefler
A) İzmir Kalkınma Ajansı’nın Temel Amaçları
İzmir Kalkınma Ajansı’nın temel amaçları şu şekilde sıralanabilir:

1. İzmir’in ekonomik ve sosyal kalkın-
ması doğrultusunda ildeki kamu 
kurumları, özel sektör kuruluşları 
ve sivil toplum kuruluşları arasında 
eşgüdümü ve ortak iş yapma kültü-
rünü geliştirmek ve ildeki kurumla-

rın kapasitelerinin geliştirilmesine 
katkıda bulunmak

2. İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültü-
rel alanlarda gelişmesini hızlandır-
mak ve ilin rekabet gücünü artırmak

3. İlin sürdürülebilir kalkınmasına kat-
kıda bulunmak ve bölge içi gelişmiş-
lik farklarını azaltmak

 
 

B) Temel Politikalar ve Öncelikler
İçinde bulunduğumuz dönemde bu temel 
amaçlar ekseninde yürütülecek politika 
ve öncelikleri tarif eden temel strateji 
belgemiz olan 2014-2023 İzmir Bölge 
Planı’nın vizyonu “Bilgi, Tasarım ve Ye-
nilik Üreten, Akdeniz’in Çekim Merkezi 
İzmir” olarak tanımlanmıştır. Bu vizyona 
uygun olarak İzmir Kalkınma Ajansı’nın 
2014-2023 İzmir Bölge Planı şu ilkeler 
gözetilerek hazırlanmıştır: 

• Sosyal İçerme

• Sürdürülebilirlik

• Katılımcılık

• Yenilikçilik

Sosyal içerme  

Sosyal içerme ilkesi, bireylerin mevcut 
toplumsal düzende eğitim, sağlık, kültür, 
istihdam gibi alanlara erişimi ve fırsat 
eşitliği çerçevesinde bu alanlarda ken-
dilerini etkin biçimde var edebilmeleri 
koşulunu ifade eder. Sosyal içermeye 
yönelik uygulamalar, toplumsal alan-
daki çeşitli dezavantajların (engellilik, 
yoksulluk, vb.) tetiklediği ayrımcılığı ve 
sosyal dışlanmayı ortadan kaldıracak 
politikaları kapsar. İZBP, öngördüğü 
öncelik ve hedefler kapsamında tüm 
süreçlerde sosyal içermeyi genel bir 
ilke olarak benimsemektedir.

Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik, insan yaşamının gerek-
sinimleri ve doğal kaynakların mevcudi-
yeti arasında bir denge kurarak ekono-
mik, çevresel ve toplumsal boyutlarıyla 
bugünden geleceğe uyumlu bir planlama 
ve programlama yapılmasını amaçlayan 
bütünsel bir yaklaşımdır. İZBP kapsa-
mında ele alınan her eksen, öncelik ve 
hedef, bölgesel kalkınmayı sürdürüle-
bilir kılacak bütünsellikte ele alınmıştır. 

Katılımcılık

Toplumsal diyalog ve katılımcılık güç-
lendirilerek toplumsal katkı ve sahip-
lenmenin sağlanması esastır. Bu yüzden 
vatandaşın memnuniyeti ve karar alma 
süreçlerine dahil edilmesi önem taşımak-
tadır. İZBP, İzmir Kalkınma Ajansı koordi-
nasyonunda, İzmir’deki kamu kurum ve 
kuruluşları, özel sektör ve sivil toplum 
kuruluşlarının katkılarıyla hazırlanmıştır. 
Bu çerçevede, yüzyüze görüşmeler,  te-
matik ve sektörel çalıştaylar, Vatandaş 
Toplantısı, Kalkınma Çalıştayı, çalışma 
ziyaretleri gibi araçlarla her düzeyde 
katkı sağlanmış olup, İZBP’nin uygu-
lama sürecinde de katılımcılık esastır. 

Yenilikçilik

Yenilikçilik ilkesi bölge planının hazırlık 
ve uygulama sürecindeki çalışmaların 
etkinliğini artırmaya yönelik yeni bakış 
açısı, farklı yöntem ve mekanizmaların 
ortaya konulmasını esas almaktadır. Bu 
ilkeye dayanarak planlama döneminde 
tüm süreçlerde analiz, strateji geliştir-
me, uygulama aşamalarında etkililik ve 
etkinlik sağlayacak yeniliklerin gerçek-
leştirilmesi önem taşımaktadır.

İZKA, tüm faaliyetlerini 2014-2023 İz-
mir Bölge Planı doğrultusunda, yukarı-
da aktarılan vizyon ve ilkeler eksenin-
de sürdürür. Vizyon ve ilkelere uygun 
biçimde odaklanılacak temel politika 
başlıklarını ise aynı belgede yer alan 
şu 3 gelişme ekseni ifade eder. Her bir 
gelişme ekseni kapsamında odaklanı-
lacak öncelik alanlarını bu gelişme ek-
seni kapsamındaki stratejik öncelik ve 
hedefler oluşturmaktadır:

• Güçlü Ekonomi

Bölgesel ekonomik çeşitliliğin yarattı-
ğı sıçrama kapasitesini, yüksek katma 
değerli ve sürdürülebilir bir üretim an-
layışıyla değerlendirmek.
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• Yüksek Yaşam Kalitesi

Bölgede gerçekleşen ekonomik ve sosyal 
faaliyetleri destekleyecek şekilde, yaşa-
yan memnuniyetini artırmak, çevreye 
duyarlı, insan yaşamına saygılı sürdü-
rülebilir bir şehir gelişimini sağlamak.

• Güçlü Toplum

Eğitim ve istihdam koşullarını ve sosyal 
hizmetler, sağlık, kentleşme, ulaşım, 
kurumsal karar mekanizmaları gibi di-
ğer toplumsal süreçleri geliştirerek bi-
reylerin ve tüm toplumsal kesimlerin 
bütünleşmesini sağlamak ve böylece 
güçlü bir toplum çerçevesi oluşturmak.

Temel Değerler ve 
Çalışma İlkeleri
Temel değerler; kuruluşun, kurumsal 
ilkeleri ve davranış kuralları ile yöne-
tim biçimini ifade eder. Kurum olarak 
ulaşılmak istenen amaç çerçevesinde 
kurumu yönlendiren sosyal ilkelerdir. 
İZKA, kurum içinde ve kurum dışında 
yürüttüğü tüm faaliyetleri temel değer-
leri çerçevesinde gerçekleştirir. İZKA’nın 
kararlarına, seçimlerine ve stratejileri-
nin belirlenmesine rehberlik eden temel 
değerleri şu şekildedir.

Katılımcılık Yenilikçilik

Şeffaflık Çözüm OdaklılıkVerimlilik

Tarafsızlık

Güvenirlilik

Katılımcılık ilkesi, karar alma süreçlerinin 
hazırlıktan uygulamaya ve oradan da 
izlemeye kadar olan aşamalarında ilgili 
paydaşların etkin biçimde sürece dahil 
olmasını ifade eder. Kararların katılımcı 
bir anlayış ile alınmasının, aynı zamanda 
kararların uygulanma olasılığını artırdı-
ğına inanılmaktadır.

Yenilikçilik, tüm kurumsal süreçleri-
mizde yenilikçi bir bakış açısı ile sürekli 
gelişmeyi hedeflemektir. Kurum içinde 
yaratıcı düşüncenin desteklenmesi de 
yenilikçilik ile ilişkilidir.

İZKA uygulamalarının en temel unsurla-
rından olan tarafsızlık ilkesi; faaliyetleri 
gerçekleştirmede, kararların alınması 
ve uygulanmasında tüm kesimlere eşit 
uzaklıkta olmayı gerektirmektedir.

Şeffaflık, uygulamaların iç ve dış pay-
daşların bilgilendirilmesine açık tutul-
duğu ve hesap verebilir biçimde izlenip 
denetlenebildiği süreçleri tanımlar.

Verimlilik ilkesi, faaliyetlerin yerine ge-
tirilmesinde kullanılan kaynak ve elde 
edilen çıktı dengesini gözeten bir bakış 
açısı ile planlama, uygulama ve izleme 
süreçlerini gerçekleştirmeyi gerekli kıl-
maktadır.

Çözüm odaklılık, hızlı analiz, karar alma 
ve uygulama kapasitesi ile problemle-
rin çözülmesine odaklanmayı gerektir-
mektedir.

Güvenilirlik ilkesi, tarafsızlıkla gerçek-
leştirilen uygulamalar neticesinde pay-
daşların güven duymalarını sağlamayı 
ve sürekli bunu artırmayı amaçlamak-
tadır.
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III. Faaliyetlere İlişkin Bilgi 
ve Değerlendirmeler
A) Mali Bilgiler
2014 yılına ait Ajans bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

1. Bütçe Uygulama Sonuçları
Ajans’ın 2014 yılı başında kendisine tahsis edilmesi öngörülmüş 40.287.092 TL’lik kaynağı bulunmaktadır. 59.812.908 TL 
nakit finansman ile 2014 yılı bütçe gelirleri toplamı 100.100.000 TL olarak öngörülmüştür. 

2014 yılı sonu itibariyle bütçe gelirleri toplamı nakit finansman hariç 18.512.446,36 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 4: 2014 Yılı Aralık Ayı Sonu Gelir Bütçe Gerçekleşmeleri 

2014 YILI GELİR BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİNDEN AKTARILAN PAY 0 TL

İL ÖZEL İDARESİNDEN AKTARILAN PAY 363.496,25 TL

BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR 12.488.822,67 TL

SANAYİ VE TİCARET ODALARINDAN AKTARILAN PAYLAR 512.926,19 TL

FAALİYET GELİRLERİ 4.232.695,71 TL

BAĞIŞ VE YARDIMLAR 7.087,28 TL

GEÇMİŞ YIL GELİRLERİNDEN ALACAKLAR 907.418,26 TL

TOPLAM 18.512.446,36 TL

2014 yılı sonu itibariyle bütçe giderleri toplamı ise 30.121.383,83 TL olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 5: 2014 Yılı Aralık Ayı Sonu Gider Bütçe Gerçekleşmeleri

2014 YILI GİDER BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

01 GENEL HİZMETLER 7.800.812,45 TL

01 GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 5.490.704,66 TL

01 PERSONEL GİDERLERİ 3.635.401,12 TL

02 MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ 1.855.303,54 TL

02 İZLEME, DEĞERLENDİRME VE KOORDİNASYON HİZMETLERİ 28.901,89 TL

03 PLAN, PROGRAM VE PROJE HİZMETLERİ 256.237,39 TL

04 ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ 379.713,29 TL

05 TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ 1.645.255,22 TL

02 PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ 22.320.571,38 TL

TOPLAM 30.121.383,83 TL
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2. Temel Mali 
Tablolara İlişkin 
Açıklamalar
2014 yılında Ajans’a merkezi yönetim 
bütçesinden pay aktarımı olmamıştır. 
İl Özel İdaresi, Belediyeler ve Sanayi 
ve Ticaret Odaları tarafından tahsis 
edilmesi öngörülmüş toplam tutarın 
% 82,5’lik kısmını oluşturan 13.365.245,11 TL 
tahsil edildi. 2014 yılında elde edilen 
faiz ve diğer faaliyet gelirleri toplamı 
4.232.695,71 TL’dir. Geçmiş yıl gelirle-
rinden alacaklardan ise 907.418,26  TL 
tahsil edildi. Ayrıca Avrupa Birliği pro-
jesinden elde edilen 7.087,28 TL bağış 
ve yardım kaleminde görünmektedir. 

2014 yılında Ajansın genel yönetim hiz-
metleri için 5.490.704,66 TL harcandı. Bi-
rimlerin faaliyetleriyle birlikte harcanan 
toplam tutar 7.800.812,45 TL’dir. Proje 
ve faaliyet desteği olarak 22.320.571,38 
TL bölgedeki yararlanıcılara aktarıldı.

3. Mali Denetim 
Sonuçları
2013 yılına ilişkin dış denetim, bağımsız 
dış denetim şirketi tarafından 2014 yılı 
Şubat ayında yapıldı. Oluşturulan rapor 
Yönetim Kurulu’na, Kalkınma Bakanlığı’na 
ve İçişleri Bakanlığı’na sunuldu. Raporda 
belirtilen hususlarla ilgili gerekli çalışmalar 
yapıldı. 2014 yılına ilişkin dış denetim ise 
takip eden yıl yapılacaktır.

4. Mali Yeterlilik
Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeli-
ği’nin 4. Maddesine göre; Ajansların mev-
cut kaynaklarını kullanabilme ve hesap 
verebilme yeterlilikleri, Kalkınma Bakanlığı 
başkanlığında İçişleri Bakanlığı, Maliye 
Bakanlığı ve Hazine Müsteşarlığı’nın katı-
lımıyla oluşturulan “Mali Yönetim Yeterlik 
Komisyonu” tarafından değerlendirilmek-
tedir. Bu kapsamda 29 Kasım – 3 Aralık 
2010 tarihleri arasında Yeterlik Komisyonu 
incelemelerde bulundu. Bu incelemeler so-
nucunda Kalkınma Bakanlığı’nın 24 Ocak 
2011 tarihli yazısıyla İZKA’nın mali yönetim 
yeterliğinin uygun bulunduğu bildirildi.

B) Performans 
Bilgileri
1. Proje ve Faaliyet 
Bilgileri 
1.1. Planlama Çalışmaları
2014-2023 İzmir Bölge Planı  

Planlama süreci, İzmir’in var olan kay-
naklarının en etkin şekilde değerlen-
dirilmesi, kaynak kullanmadaki bilinç, 
sorumluluk ve verimliliği artırarak ge-
lecek nesillerin umutlarına ve yaşam 
standartlarına sahip çıkmak sorumlu-
luğu ile hazırlandı.

Katılımcı planlama tekniklerinin hassasi-
yetle uygulandığı 2014-2023 İzmir Bölge 
Planı (İZBP) yerel dinamikleri harekete 
geçirecek nitelikte, yerellik, yerindenlik 
ve aşağıdan yukarıya planlama ilkelerine 
uyumlu ve yenilikçi bir şekilde tasarlandı. 

Öncelikler ve Hedefler

Şekil 6: 2014 - 2023 İzmir Bölge Planlama Sürecinin Temel Faaliyetleri
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Tablo-6. Güçlü Ekonomi Gelişme Ekseni Öncelikleri ve Hedefleri

Gelişme Ekseni 1: Güçlü Ekonomi

Stratejik Öncelik Hedef

Yüksek Teknoloji, Yenilik 
ve Tasarım Kapasitesi

Üniversitelerde ve işletmelerde araştırma ve teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapı 
geliştirilecektir.

Bölgesel yenilik kapasitesinin izlenmesi sağlanacaktır.

Mevcut üniversite-sanayi arayüz kuruluşlarının iyileştirilmesi ve sayılarının artması 
sağlanacaktır.

Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları sektörel öncelik ve ihtiyaçlara göre 
geliştirilecektir.

Üniversite ve işletmelerdeki araştırma çalışmalarının ekonomik değere dönüşmesi 
desteklenecektir.

İşbirliği ve yenilikçi örgüt kültürünün yaygınlaştırılması ile bölgesel yenilik ekosistemi 
iyileştirilecektir.

İzmir'de tasarım alanında kapasite, farkındalık ve talep artırılacaktır.

Gelişmiş Girişimcilik 
Ekosistemi

Girişimcilerin tespitine yönelik mekanizmalar geliştirilecektir.

Girişimcilik ekosistemi içindeki aktörler arasında etkin ağ yapılarının oluşması 
sağlanacaktır

Girişimcilik kültürü geliştirilecektir

Girişimcilik ekosistemi izleme ve değerlendirme mekanizması kurulacaktır

Gelişmiş Kümeler

Potansiyel sektörlerde küme oluşumları desteklenecektir

Kümelerin yönetim kapasitesi iyileştirilecektir

Kümelerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin artırılması sağlanacaktır

Bölgesel kümelerin izlenmesi ve küme etkilerinin değerlendirilmesi sağlanacaktır

Sürdürülebilir Üretim ve 
Hizmet Sunumu

Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu olarak kurumların ve sanayi kuruluşlarının 
kapasite, bilgi paylaşımı ve farkındalığı artırılacaktır.

Eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz başta olmak üzere sürdürülebilir üretim 
uygulamaları yaygınlaştırılacaktır.

Enerji verimliliği uygulamaları ve yenilenebilir enerjinin kullanımı tüm sektörlerde 
yaygınlaştırılacak, yenilenebilir enerji üretimi artırılacaktır.

Temiz teknolojilerin geliştirilmesi ve kullanımına yönelik faaliyetler desteklenecektir.

Sürdürülebilir tarımsal üretim sağlanacaktır.

Sürdürülebilir turizmin uygulanması ve yaygınlaştırılmasısağlanacaktır.

Akdeniz’in Çekim 
Merkezi İzmir

İzmir'in kültür ve turizm olanakları tanıtılacaktır.

Kentlilik bilinci geliştirilerek, İzmirlinin Akdenizli yaşam biçimi korunacaktır.

Cazip iş ve yatırım ortamı sağlanacaktır.
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Tablo-7. Yüksek Yaşam Kalitesi Gelişme Ekseni Öncelikleri ve Hedefleri

Gelişme Ekseni 2: Yüksek Yaşam Kalitesi

Stratejik Öncelik Hedef

Herkes İçin Sağlık Sağlık hizmetlerine erişimde bölge içi dengesizlikler azaltılacaktır.

Sağlık hizmeti sunumunda fiziki ve teknolojik altyapı güçlendirilecektir.

Sağlık çalışanlarının nicelik ve niteliği geliştirilecektir.

Sağlık turizminin geliştirilmesine yönelik insan kaynakları, altyapı geliştirilecek, bu 
alanda tanıtım etkinleştirilecektir.

İzmir sağlık alanında uluslararası bir çekim merkezi haline getirilecektir.

Sürdürülebilir Çevre Sürdürülebilir atıksu, içme ve kullanma suyu yönetimi sağlanacaktır.

Katı atık ve tehlikeli atık geri kazanım, depolama ve bertaraf kapasiteleri artırılacaktır. 

Başta Aliağa, Kemalpaşa ve Torbalı olmak üzere sanayi yoğun alanlarda hava kirliliği 
kontrolü sağlanacaktır.

Evsel ısıtmada enerji verimliliği sağlanacak yenilenebilir ve temiz enerji kullanımı 
yaygınlaştırılacaktır.

Gediz ve Küçük Menderes başta olmak üzere 3 havzada entegre havza yönetimi 
kurumsal bazda sağlanarak endüstriyel, tarımsal ve kentsel kirlilik önleme ve kontrolü 
gerçekleştirilecektir.

İzmir’de hassas ekosistemlerdeki biyoçeşitlilik korunacaktır.

Kaliteli Kentsel Yaşam Kentsel sosyal donatı alanları standartlara uygun olarak geliştirilecektir.

Kentsel dönüşüm uygulamalarında İzmir'e özgü sosyal ve kültürel zenginliklerin 
korunması sağlanacaktır.

Afet yönetimi kapasitesi güçlendirilecektir.

Kentsel gelişimin planlanmasında çevre yönetimi, yeşil ulaşım, verimli ve temiz enerji 
kullanımı önceliklendirilecektir.

Sürdürülebilir bütüncül kıyı yönetimi sağlanacak, İzmir'in deniz ile ilişkisi 
güçlendirilecektir.

Erişilebilir İzmir İzmir'in ulusal ve uluslararası ulaşım ağı ve erişilebilirliği güçlendirilecektir.

Merkez ve ilçeler arasındaki ulaşım bağlantıları ve kırsal ulaşım altyapısı 
güçlendirilecektir.

Kent içi raylı ulaşım sistemleri geliştirilecektir.

Kent içi ulaşımda denizyolu ulaşımının payı artırılacaktır.

Kent içi ulaşımda farklı toplu taşıma türleri ve özel araç ulaşımı arasında bütünleşme 
sağlayacak uygulamalar geliştirilecektir.

Kentsel ulaşım altyapısı yaya, bisiklet ve engelli ulaşımına uygun hale getirilecektir.

İzmir Limanı'nın ulaşım bağlantıları, altyapısı ve hizmet olanakları güçlendirilecektir.

Ulaşım yatırımlarında lojistik sektörünün gereksinimleri göz önünde bulundurularak 
demiryolu ve deniz taşımacılığına öncelik verilecektir.

Bilgi ve iletişim altyapısı güçlendirilecektir.
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Tablo-8. Güçlü Toplum Gelişme Ekseni Öncelikleri ve Hedefleri

Gelişme Ekseni 3: Güçlü Toplum

Stratejik Öncelik Hedef

Herkes İçin Kaliteli Eğitim Okul öncesi eğitim hizmetleri yaygınlaştırılacak ve niteliği iyileştirilecektir.

Özel eğitim hizmetleri yaygınlaştırılacak ve niteliği iyileştirilecektir.

Mesleki eğitimin kalitesi artırılacaktır.

Hayat boyu öğrenme hizmetleri yaygınlaştırılacaktır.

Meslek liseleri ile üniversitelerdeki bölümler ve eğitim programları İzmir'deki ihtiyaca yönelik 
olarak tasarlanacaktır.

Yenilikçi model ve yöntemler kullanımıyla, eğitim kalitesinin uluslararası standartlara 
erişmesi sağlanacaktır.

İzmir'in uluslararası üniversiteler kenti olma yönündeki potansiyeli geliştirilecektir.

Yüksek İstihdam 
Kapasitesi

İşgücünün sektörel ihtiyaç ve beklentileri karşılama yeterliliği artırılacaktır.

Açık işler ve iş arayanların eşleştirilmesi süreçlerinin etkinliği artırılacaktır

Yeni iş yaratma kapasitesi artırılacak ve bu alanlara yönelik işgücü yetiştirilecektir

Kayıt dışı istihdamla mücadele kapasitesi artırılacaktır

İş sağlığı ve güvenliği koşulları iyileştirilecektir.

Özel politika gerektiren grupların istihdamı artırılacaktır.

Toplumsal Uyum İçin 
Sosyal İçerme

Göç olgusu, gelir dağılımı ve yoksulluk bölgesel düzeyde araştırılacak, izlenecek ve uygun 
müdahale araçları geliştirilecektir.

Sosyal yardımların etkinliği yardım bağımlılığını da engelleyecek biçimde artırılacaktır.

Engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmetlerinin etkinliği ve erişilebilirliği artırılacaktır

Göçle gelenler, engelliler ve yaşlılar gibi özel politika gerektiren grupların sosyal, kültürel ve 
ekonomik yaşama aktif katılımları desteklenecektir

Kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkânları geliştirilecektir.

İyi Yönetişim ve Güçlü 
Sivil Toplum

Yerel, bölgesel ve merkezi düzeyler arasında çok düzlemli yönetişim geliştirilecektir.

Bölgesel yönetişim yapılarının etkinliği artırılacak ve yeni işbirliği mekanizmaları 
oluşturulacaktır.

STK’ların kurumsal kapasitesi geliştirilecek ve sivil toplum diyalogu artırılacaktır.

İzmir’de STK ve gönüllülük bilinci geliştirilecektir.

Bölgenin proje geliştirme ve yürütme kapasitesi artırılacaktır.

Bölgesel izleme sistemi oluşturulacaktır.

Tablo-9. 2015 Yılı Faaliyetleri ile 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlişkilendirme Tablosu

Öncelik 
Alanı Bölge Planı ile İlişkisi

Yürütülmesi 
Planlanan Faali-
yet/Proje Hedef Grubu

İşbirliği 
Yapılacak 
Kurumlar 

Kümelenme Gelişme Ekseni: Güçlü Ekonomi 

Stratejik Öncelik: Gelişmiş Kümeler

Hedefler: 

Potansiyel sektörlerde küme oluşumları 
desteklenecektir.

Kümelerin yönetim kapasitesi 
iyileştirilecektir.

Kümelerde Ar-Ge ve yenilik kapasitesinin 
artırılması sağlanacaktır.

Bölgesel kümelerin izlenmesi ve küme 
etkilerinin değerlendirilmesi sağlanacaktır.

Kümelenme 
Stratejisinin 
Uygulanmasına 
Yönelik Çalışmalar

Küme 
yönetimleri, 
potansiyel küme 
girişimleri, 
sektörel 
dernekler, 
üniversiteler, 

Kümelenme 
Komitesi, Ege 
Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir 
Ticaret Odası, 
Ege İhracatçı 
Birlikleri, 
Sektörel 
Dernekler, İlgili 
Bakanlıklar
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Öncelik 
Alanı Bölge Planı ile İlişkisi

Yürütülmesi 
Planlanan Faali-
yet/Proje Hedef Grubu

İşbirliği 
Yapılacak 
Kurumlar 

Yenilik Gelişme Ekseni: Güçlü Ekonomi 

Stratejik Öncelik: 

Yüksek Teknoloji, Yenilik ve Tasarım 
Kapasitesi

Hedefler: 

Üniversitelerde ve işletmelerde araştırma ve 
teknoloji geliştirmeye yönelik fiziki altyapı 
geliştirilecektir.

Bölgesel yenilik kapasitesinin izlenmesi 
sağlanacaktır.

Mevcut üniversite-sanayi arayüz 
kuruluşlarının iyileştirilmesi ve sayılarının 
artması sağlanacaktır.

Bilim ve teknoloji alanında insan kaynakları 
sektörel öncelik ve ihtiyaçlara göre 
geliştirilecektir.

Üniversite ve işletmelerdeki araştırma 
çalışmalarının ekonomik değere dönüşmesi 
desteklenecektir.

İşbirliği ve yenilikçi örgüt kültürünün 
yaygınlaştırılması ile bölgesel yenilik 
ekosistemi iyileştirilecektir.

İzmir'de tasarım alanında kapasite, 
farkındalık ve talep artırılacaktır.

Yenilik Stratejisinin 
Uygulanmasına 
Yönelik Çalışmalar

İşletmeler, 
üniversiteler, 
araştırmacılar, 
arayüz 
kuruluşları, 
STK'lar

Yenilik 
Komitesi, Ege 
Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir 
Ticaret Odası 
Üniversiteler, 
Araştırma 
Merkezleri, 
Teknoloji 
Geliştirme 
Merkezleri, 
İşletmeler, 
STK'lar, İlgili 
Bakanlıklar,

Temiz Üretim 
(Ekoverimlilik)

Gelişme Ekseni: Güçlü Ekonomi 

Stratejik Öncelik: Sürdürülebilir Üretim ve 
Hizmet Sunumu

Hedefler: 

Bölgesel eko-verimlilik stratejisine uyumlu 
olarak, kurumların ve sanayi kuruluşlarının 
kapasite, bilgi paylaşımı ve farkındalığı 
artırılacaktır.

Eko-verimlilik ve endüstriyel simbiyoz 
başta olmak üzere sürdürülebilir üretim 
uygulamaları yaygınlaştırılacaktır. 

İzmir’de 
Sürdürülebilir 
(Temiz) Üretim/
Ekoverimlilik 
Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılmasına 
Yönelik Çalışmalar

İşletmeler, 
OSB'ler, Serbest 
Bölgeler 

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

Kentsel 
Pazarlama 

Gelişme Ekseni: Güçlü Ekonomi 

Stratejik Öncelik: Akdeniz'in Çekim Merkezi 
İzmir

Hedef: 

İzmir'in kültür ve turizm olanakları 
tanıtılacaktır. 

Kentsel Pazarlama 
Mali Destek 
Programı

İşletmeler, 
İzmir'i ziyaret 
eden turistler, 
İzmir'e yatırım 
yapacak 
yatırımcılar, 
İzmir'de ikamet 
edenler, 

İzmir 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
İl Kültür 
ve Turizm 
Müdürlüğü, 
Ege Bölgesi 
Sanayi Odası, 
İzmir Ticaret 
Odası, STK'lar
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2013 İzmir Mevcut Durum 
Analizi’nin Hazırlanması: 

2014-2023 İZBP hazırlıkları kapsamında 
yapılan analiz, araştırma, çalıştay ve ana-
litik değerlendirmeler sonucunda 2013 
Mevcut Durum Analizi (MDA) taslağı 
oluşturuldu. 2014-2023 İZBP’ye altlık 
teşkil edecek MDA taslağı görüş alınmak 
üzere İZKA personeli, İZKA Yönetim Ku-
rulu, bölgesel analiz çalışması yürüten 
gruplar, İzmir’deki kurum ve kuruluşlar 
ile diğer kalkınma ajanslarına gönderildi. 
Görüşlerin sistematik bir biçimde alın-
masını sağlamak üzere bir “Görüş For-
mu” oluşturuldu. E-posta, resmi yazı ve 
portal üzerinden çevrimiçi olmak üzere 
farklı yollarla paydaş görüşleri alındı. 
Görüşler incelenerek gerekli revizyonlar 
tamamlandıı. 

Katılımcı Çalışmalar/ İZBP 
Yönetişim Çalışmaları:

Bölge Planının sahiplenilmesini sağlamak 
ve analiz çalışmalarının başlangıcından 
itibaren bölgede bütün kilit paydaşlar 
tarafından bilinirliğini artırmak amacıyla, 
planlama sürecinin tanıtımına yönelik bir 
iletişim planı yürütüldü. İletişim planının 
ilk faaliyetleri olarak bir internet portalı 
oluşturuldu, sosyal medya kullanıldı ve 
geniş katılımlı bir bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirildi. Şekil 7: 2014 - 2023 İzmir Bölge Planı Portalı

2014-2023 İzmir Bölge Planı Portalı 
(izmiriplanliyorum.org): 

Planlama sürecine İzmirlilerin doğrudan katılımını sağlamak üzere bir 
internet portalı oluşturuldu. Plan kapsamında tamamlanan analizler, 
araştırmalar ve 2013 MDA taslağı portal kanalıyla paylaşıldı ve MDA için 
görüş önerileri bu portal aracılığıyla da toplandı. Bizimle Planla, Fikrini 
Söyle uygulamaları ile tüm paydaşlara sürece doğrudan katkı ve katılım 
imkanı sağlandı. İzmir Bölge Planlama Portalı  dinamik katılımı sağlamak 
ve süreç hakkında İzmirlilere gerekli bilgi akışını gerçekleştirmek ama-
cıyla sürecin her aşamasında  etkin olarak kullanıldı.

İZBP Taslak Planının 
Oluşturulması ve 
Onaya Sunulması

 İZBP taslak planı onaylanmak üzere 
Kalkınma Bakanlığı’na sunuldu. Böl-
ge’deki kurum, kuruluşlar ile Kalkınma 
Bakanlığı Bölgesel Gelişme Yapısal Uyum 
Genel Müdürlüğü’nden gelen görüş ve 
öneriler değerlendirildi ve 2014-2023 
İzmir Bölge Planı II. Taslağı oluşturuldu. 
Oluşturulan İzmir Bölge Planı II. Taslağı, 
28 Kasım 2013 tarihinde Kalkınma Ba-
kanlığı’nın ilgili daire başkanı ve uzman-
larıyla yapılan değerlendirme sonrası 
nihai hale getirildi. 

Strateji Geliştirme ve 
Uygulamaları Çalışmaları 

Urla-Çeşme-Karaburun 
Yarımadası Sürdürülebilir 
Kalkınma Stratejisi Çalışmaları

2013 Yılı Mayıs ayında İZBP hazırlıkları 
ile paralel olarak başlanan Urla-Çeş-
me-Karaburun Yarımadası Sürdürü-
lebilir Kalkınma Stratejisi çalışmaları 
Şubat ayında tamamlandı.  Çalışma ile 
Urla, Çeşme, Karaburun, Seferihisar, 
Güzelbahçe ilçeleri ile belde ve köylerini 
kapsayan bölgenin sahip olduğu değer-
leri tespit eden, bunlar üzerinden yerel 

ekonomik ve sosyal kalkınmanın güçlen-
dirilmesi için gerçekleştirilmesi gereken 
adımları tarif eden strateji, hedef ve 
eylemler çerçevesi oluşturuldu. İZKA, 
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Ege 
Üniversitesi, ve Dokuz Eylül Üniversitesi 
işbirliği ile yapılan çalışmada bölgeyle 
ilgili mevcut kaynaklar tarandı, coğrafi 
bilgiler derlendi, yerel katkı ve katılı-
mın sağlanması için halk toplantıları ve 
çalıştaylar düzenlendi. Yerel halk, özel 
sektör, sivil toplum ve kamu kuruluşu 
temsilcilerinden toplam 334 kişinin ka-
tıldığı çalıştay ve halk toplantılarından 
çıkan görüşler uzman paneli ile sektörler 
özelinde değerlendirildi. 
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17 Ocak 2014 tarihinde Futurizm Derneği 
ile düzenlenen “İzmir Yarımada Kalkınma 
Stratejisi’ne Fütürist Bakış Paneli” ile 
strateji kapsamında elde edilen kalkın-
ma fikirlerinin dünyada geçerli güncel 
eğilimler ve piyasa dinamikleri çerçe-
vesinde tartışılması sağlandı.

Dokuz ay süren Yarımada Sürdürülebilir 
Kalkınma Stratejisi çalışması sonucun-

da beş ana tema, 10 stratejik gelişme 
ekseni ve alt ekseni altında toplam 130 
varlık-odaklı kalkınma fikrini içeren Ur-
la-Çeşme-Karaburun Yarımadası Sür-
dürülebilir Kalkınma Stratejisi Raporu 
ortaya çıktı. Düzenleme, redaksiyon 
ve tasarım çalışmaları tamamlanarak 
raporun 500 adet baskısı yapıldı, ilgili 
kurum ve kuruluşlara gönderildi ve in-
ternet sayfasında yayınlandı . 

İzmir Yarımada Kalkınma Stratejisi'ne Fütürist Bakış Paneli

İzmir’in Eurovelo Bisiklet Ağına Katılımı ile Kent İçi Bisiklet Politikaları Toplantısı

Yarımada Turizm Rotaları Toplantısı

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stra-
tejisi’nin hayata geçirilmesine yönelik bil-
gilendirme ve koordinasyon çalışmaları 
kapsamında İzmir Bisiklet Derneği ile 
birlikte “İzmir’in Eurovelo Bisiklet Ağına 
Katılımı ile Kent İçi Bisiklet Politikaları” 
paydaş toplantısı gerçekleştirildi. Toplan-
tıda Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma 
Stratejisi hazırlık süreci ve öncelikleri 
hakkında bilgilendirme yapıldı, toplantı-
nın amacı ve çerçevesi aktarıldı. İzmir’in 
Eurovelo Bisiklet Ağına katılımının önemi 
ve potansiyel kazanımlarının yanı sıra 
adaylık süreci ve hali hazırda yürütülen 
çalışmalar hakkında bilgi verildi. Adaylık 
sürecinin gereksinimleri ve sorumluluk-
lar ilgililerle paylaşıldı. 

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stra-
tejisi’nde Yarımada’nın turizm potansi-
yelini güçlendirecek öneriler arasında 
bisiklet rotası, gastronomi rotası, eko-
turizm rotası, şarap yolu rotası, zeytin 
yolu rotası, İyonya yolu rotası ve eski 
kervan yolu rotası gibi turizm rotalarının 
geliştirilmesi yer almaktadır. Yarıma-
da’da farklı kurumlar tarafından turizm 
rotaları oluşturmaya yönelik çalışmalar 
yürütülmektedir. Söz konusu çalışmalar 
hakkında bilgilendirme sağlamak ve al-
ternatif rotalara ilişkin proje fikirleri ko-
nusunda görüş alışverişinde bulunulmak 
üzere 25 Ağustos 2014 tarihinde kamu, 
STK ve özel sektör temsilcilerinin katı-
lım sağladığı “Yarımada Turizm Rotaları 
Toplantısı” gerçekleştirildi.
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Kümelenme Çalışmaları 

İZKA tarafından yürütülen kümelenme 
çalışmaları kapsamında, 2014 yılından 
bugüne, çok sayıda faaliyet hayata ge-
çirildi. Bu kapsamda üç temel yayın (İz-
mir Kümelenme Analizi, İzmir ve İlçeleri 
İstatistikî Analiz Raporu, İzmir Kümelen-
me Stratejisi) hazırlandı. İzmir’deki tüm 
ilgili kuruluşların bir araya getirildiği çok 
sayıda kümelenme komitesi toplantısı 
gerçekleştirildi. İzmir’deki kümelere ve 
kümelenme potansiyeli taşıyan sektör-
lere İZKA faaliyetleri çerçevesinde çeşitli 
destekler sağlandı. 

Yenilik Çalışmaları

İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi’nin haya-
ta geçirilmesine yönelik çalışmalar Ajans 
koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir. 
Strateji çalışmaları ile ilgili bilgi vermek 
üzere Kalkınma Bakanlığı tarafından 
tüm ajansların katılımıyla 27 Ocak 2014 
tarihinde düzenlenen “Bölgesel Yenilik 
Stratejileri”  toplantısına katılım sağlandı. 
Toplantıda çalışmada izlenen yöntem ve 

İzmir Kümelenme ve Yenilik Portalı

www.izmirkumelenme.org    ve   
www.clusterizmir.org adreslerinden 
erişim sağlanabilen İzmir Kümelenme 
ve Yenilik Portalı, bilgilendirme ve iş-
birliği kanallarını açık tutarak bölgesel 
kümelenme çalışmalarına katkı sağla-
mak amacıyla yenilendi. Konuya yönelik 
olarak bölgede gerçekleştirilen etkinlik 
ve çalışmalar ile kaydedilen gelişmele-
rin yanı sıra bölgesel çalışmalara ışık 
tutacak nitelikteki ulusal ve uluslara-
rası düzlemdeki gelişmelerin de düzenli 
olarak paylaşıldığı bir platform olarak 
yönetildi. İzmir’deki kümelerin tanıtıldığı 
Portalda kümelerin veya küme inisiyatif-
lerinin kümelenme ve yenilik konusun-
daki çalışmaları için teknik ve finansal 
destek sağlayabilecekleri fon kaynakları 
ile ilgili düzenli bilgilendirmeler yapıldı. 
Portalın bilinirliğini, erişilebilirliğini ve 
etkililiğini artırmak üzere portalın sosyal 
medya hesapları tasarlandı ve uygula-
maya geçirildi

çıktılar ile ilgili bilgi verildi.

20 Mayıs 2014 tarihinde “İzmir’in Gele-
ceğinde Yenilik: Stratejik Bir Yaklaşım 
için Ortak Akıl Arayışları” konulu, İZKA, 
Yaşar Üniversitesi ve EGİAD işbirliği ile 
tam gün süreli bir etkinlik düzenlendi. 
Yenilikçi işletmelerin deneyim aktarımı-
na yönelik bir seminer ve İzmir Bölgesel 
Yenilik Stratejisi önceliklerinin uygula-
maya yansıtılmasına yönelik bir çalış-
tay olmak üzere iki bölümden oluşan 
etkinlik, uygulamanın geliştirilmesine 
odaklı biçimde tasarlandı. Etkinlik ve-
silesiyle Ajansın yenilik alanında yaptığı 
çalışmalar hakkında bilgi verildi. Ayrıca, 
TTGV temsilcisi tarafından İzmir Yenilik 
Fonu çalışmalarına ilişkin genel çerçeve, 
çalışmanın amacı ve esasları katılımcı-
larla paylaşıldı.  

TTGV ile yapılan işbirliği protokolü kap-
samında yenilikçi girişimleri ortaya çı-
karmak ve büyümelerini desteklemek 
amacı ile “İzmir Yenilik Fonu” fizibilite 
çalışması yapılmaya başlandı. Bölge-
sel bir fon teşkil edecek olan bu fonun 

hazırlık çalışması ile garantiler, mikro 
ve yeni girişimlerin desteklenmesi, risk 
sermayesi fonları, iş melekleri yapıları, 
çekirdek sermayesi finansmanı, teknoloji 
transferi fonları, inkübasyon merkezle-
ri, hızlandırıcı fonlar, altyapı finansmanı 
gibi alanlarda bölgedeki potansiyelin 
ortaya çıkarılması, eksikliklerin tespit 
esilmesi ve öneriler geliştirilmesi he-
deflenmektedir. Bu bağlamda yenilik 
komite üyelerinin katılım sağladığı 13 
Haziran 2014 günü “Yenilik Fonu Ça-
lıştayı” düzenlendi. Çalıştayda ortaya 
konulan görüşler TTGV tarafından ön 
rapor ve nihai rapor olarak sunuldu. 
Söz konusu raporların değerlendirmesi 
devam etmektedir. 

Türkiye’de inovasyonun önemini an-
latmak ve inovatif çalışmaları destek-
lemek için her yıl düzenli olarak orga-
nize edilen Türkiye İnovasyon Haftası 
Etkinliğine, Ege İhracatçı Birlikleri ile 
yapılan protokol kapsamında finansal 
destek sağlandı. Etkinlikte, öğrenciler 
arasında inovasyon alanında farkında-
lık artırılmış, girişimciler ve sanayiciler 

de ulusal ve uluslararası çapta önemli 
projelere imza atmış profesyonellerin 
deneyimlerinden faydalanılmıştır. 9 ar-
ge merkezi, 10 üniversite, 1 teknopark 
ve 1 bilim merkezinin katılım sağladığı 
etkinliğe 75 proje sergilenerek 2 gün bo-
yunca toplam 4706 kişi katılım sağladı. 

INNOCASE Projesi

Leonardo da Vinci Programı kapsamında 
Ege İhracatçı Birlikleri, Yaşar Üniversi-
tesi, Pro-competence (Almanya), Sağlık 
Bahçesi ve BrainPlus (Avusturya) or-
taklığında yürütülen İnovasyon Yöne-
timi için Vaka Bazlı Eğitim Programının 
Geliştirilmesi Projesi’ne (INNOCASE) 
proje ortağı olarak katılım sağlandı. 
Özel sektörün inovasyon kapasitesinin 
geliştirilmesi için gerekli olan nitelikli 
insan kaynağının geliştirilmesine yö-
nelik olarak inovasyon yönetimi konu-
sunda eğitim materyallerinin transfer 
edilmesi, eğitim içeriğinin geliştirilmesi, 
böylece inovasyon kapasite gelişimine 
katkı sağlanmasını amaçlayan projenin 
24 ay sürmesi öngörüldü.
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Eko-Verimlilik Stratejisi 
Çerçevesinde Gerçekleştirilen 
Çalışmalar

Ekim 2011’de İZKA, Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı (TTGV) ve Ege Bölgesi 
Sanayi Odası (EBSO) arasında işbirliği 
protokolü imzalanarak “İzmir’de Eko-Ve-
rimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının 
Yaygınlaştırılması” çalışmaları başlatıl-
dı. Bu kapsamda, 2012 yılında eko ve-
rimlilik ve çevre konularında geniş bir 
deneyime sahip TTGV ile birlikte “İzmir 
Eko-verimlilik Stratejisi”  hazırlandı. Bu 
strateji belgesinin devamı olarak, yine 
bir işbirliği protokolü kapsamında, Şubat 
2014’te İZKA ve TTGV işbirliğiyle “İzmir 
Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” 
çağrısına çıkıldı. 

İzmir’de eko-verimlilik uygulamalarına 
yönelik kapasitenin geliştirilmesi, sana-
yi kuruluşlarının eko-verimlilik alanında 
teşvik edilmesi ve işletmelerde örnek uy-
gulamaların gerçekleştirilerek çıktıların 
yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen 
program kapsamında, örnek uygulama 
gerçekleştirilecek 5 işletmenin seçim sü-
reci tamamlandı. Bu süreçte; Program 
Değerlendirme Komisyonu tarafından 
program başvuru rehberinde yer alan 
değerlendirme kriterlerinin yanı sıra, 
farklı sektörlerden, farklı ölçeklerden ve 
İzmir içi farklı bölgelerden işletmelerin 
programa dahil edilmesi ve işletmenin 
süreçlerinin örnek oluşturabilecek fark-
lı eko-verimlilik uygulamaları içermesi 
kriterleri dikkate alındı.

2 Temmuz 2014 tarihinde Ege Bölgesi 
Sanayi Odası’nda düzenlenen “Proje 
Ekipleri Tanışma Toplantısı”nı takiben 
destekten yararlanacak işletmelerle 
eko-verimlilik olanaklarının belirlen-
mesine yönelik etüt çalışmaları TTGV 
sorumluluğunda başlatılmış ve yürü-
tülmüştür. Etüt çalışmaları kapsamında 
işletmelerde saha ziyaretleri gerçekleşti-
rilmiş; çevresel performansın artırılması 
ve üretim verimliliğini sağlayacak şekil-
de hammadde kullanımının azaltılması, 
kaynakta atık azaltılması, enerji verim-
liliğinin artırılması, tehlikeli kimyasal 
madde kullanımının azaltılması, çevreye 

duyarlı tasarım, ürün dayanıklılığının ve 
ömrünün artırılması, geri kazanım, geri 
dönüşüm, yeniden kullanım, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanımı, atıkların 
değerlendirilmesi konularında etütler 
gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmalara en-
tegre olarak, işletme temsilcilerine TTGV 
koordinasyonunda temiz üretim uygula-
malarına ilişkin eğitimler de verilmiştir.

Gelinen noktada; etüt çalışmalarının 
çıktısı olarak her işletme için bir “etüt 
raporu” hazırlanmıştır. Raporda, tespit 
edilen tüm eko-verimlilik (temiz üretim) 
olanakları yer almakta, işletme yetkili-
leri ile birlikte öncelikli olarak hayata 
geçirilmesine karar verilen olanaklar 
belirtilmekte ve bunlara ilişkin fizibilite 
çalışmaları bulunmaktadır. 

Etüt raporu kapsamında, işletmelerde 
hayata geçirilecek olan eko-verimlilik 
(temiz üretim) pilot projesi belirlenmiş; 
projeye ait Finansman Planı oluşturul-
muştur. 

Pilot projelerin finansman planlarının 
İZKA ve TTGV tarafından onaylanması-
nı takiben TTGV işletmelerle sözleşme 
imzalayacak; pilot projelerin uygulama 
sürecine başlanacaktır.  Pilot proje uy-
gulamalarının en fazla 6 ay içinde ta-
mamlanması beklenmektedir.

Projelerin tamamlanmasını müteakip, 
program çıktı ve sonuçlarına yönelik iz-
leme, değerlendirme yaygınlaştırma ça-
lışmaları yapılacak ve sürdürülebilirliğe 
yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir.

Programının tamamlanmasıyla birlikte, 
İzmir’in önde gelen sanayi kuruluşlarını 
da içeren seçilmiş işletmelerin İzmir’de 
diğer işletmelere çevresel duyarlılık 
anlamında örnek model oluşturması, 
eko-verimlilik alanındaki deneyimleri-
nin İzmirli kuruluşlar ile paylaşılması 
sağlanacak, İZKA ve TTGV arasında çok 
önemli bir işbirliği gerçekleşmiş olacaktır. 
İzmir, kurumlar arası işbirliği anlamın-
da güzel bir örnek olan bu çalışmayla, 
eko-verimlilik alanında da diğer şehirlere 
örnek olması planlanmaktadır.

Desteklenen Çalışmalar

Türkiye İnovasyon Haftası 
İzmir Etkinliği

29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde gerçek-
leştirilen Türkiye İnovasyon Haftası İz-
mir Etkinliği çalışmaları İZKA tarafından 
teknik ve finansman olarak desteklendi. 
Türkiye ekonomisi ve ihracatı açısından 
inovasyon ve Ar-Ge çalışmalarının taşı-
dığı önem iki gün boyunca öğrenciler-
den akademisyenlere, girişimcilerden 
sanayicilere kadar geniş bir profilde 
katılım sağlayan tüm paydaşlara akta-
rıldı. Etkinlik katılımcılarını sanayiciler, 
girişimciler, akademisyenler, üniversite 
ve lise öğrencileri oluşturdu. Bunun ya-
nında 9 ar-ge merkezi, 10 üniversite, 1 
teknopark ve 1 bilim merkezi etkinliğe 
katılım sağladı. Etkinlikte 10 üniversi-
tenin toplam 75 projesi sergilendi. ilk 
gününe 2593, ikinci gününe ise 2113 kişi 
katılım sağladı.

Proje Ekipleri Tanışma Toplantısı
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İzmir 3. İstihdam Zirvesi

İİMEK kararıyla planlama çalışmaları-
na başlanan İzmir 3. İstihdam Zirvesi 
çalışmalarına katılım sağlandı. Ajans 
tarafından Zirve’nin finansal olarak des-
teklenmesine karar verilirken aynı za-
manda organizasyondan sorumlu olan 
Zirve Yürütme Kurulu çalışmalarına da 
katılım sağlandı. Yürütme Kurulu çalış-
maları, Zirve teması ile programının be-
lirlenmesi noktasında yoğunluk gösterdi. 
Zirve’ye yönelik finansal desteğe ilişkin 
İzmir İŞKUR İl Müdürlüğü ile Ajans ara-
sında işbirliği sözleşmesi 17 Ekim 2014 
tarihinde imzalandı. 14-15 Kasım 2014 
tarihinde fuar 3 ve 4 nolu hollerde dü-
zenlenen İzmir 3. İstihdam Zirvesi et-
kinliğine katılım sağlandı. Ajans tanıtım 
standının da bulunduğu etkinliğe, panel 
ve söyleşi programlarına yaklaşık 40 bin 
kişi katılım sağladı.

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu

EMBARQ TÜRKİYE Sürdürülebilir Ulaşım 
Derneği ve İzmir Kalkınma Ajansı işbir-
liğinde sürdürülen Yaşanabilir Şehirler 
Sempozyumu 20 Kasım 2014 tarihinde 
İzmir Mimarlık Merkezi’nde yapıldı. Sem-
pozyumda yaşanabilir şehirlere doğru 
iyi uygulamalar ve proje örnekleri; ya-
şanabilir şehirlerin oluşturulmasında 
teknolojinin katkısı ve akıllı sistemler; 
İZKA programları, sürdürülebilir şehir-
cilik yaklaşımlarına sunulan destekler; 
yayalaştırma projeleri ve herkes için 
erişilebilirlik, sürdürülebilir ulaşımda 
yenilikçi çözümler; İsveç’ten yeni bir yak-
laşım- Symbio City; İzmir ilçeleri kadın 
belediye başkanları ve yöneticileri ile 
yaşanabilir şehirler oturumu; bir ulaşım 
aracı olarak bisikletin çevresel, sosyal ve 
ekonomik etkileri; sürdürülebilir ulaşı-
mı teşvik eden politikalar geliştirme ve 
katılımcılık konuları görüşüldü.

1.2. Mali Destek, 
Doğrudan Faaliyet 
Desteği ve Güdümlü 
Proje Desteğine 
İlişkin Faaliyetler
Mali Destek 
Programlarının Tasarımına 
Yönelik Faaliyetler 

2014-2023 İzmir Bölge Planı taslağında 
yer alan hedef ve önceliklerin hayata ge-
çirilebilmesi için mali destek programları 
tasarım çalışmalarına başlandı. Bu kap-
samda 2015 yılı ve sonrasını kapsayan 
dönem için gerçekleştirilebilecek alter-
natif mali destek programlarına yönelik 
fikirler geliştirildi.

“Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma 
MDP”, “Engelsiz İzmir MDP”, “İlçeler Arası 
Gelişmişlik Farkının Azaltılması MDP”,  
“Teknolojik Üretim ve Yenilik MDP” ve 
“Yenilenebilir Enerji MDP” künyelerinin 
hazırlanmasına yönelik çalışmalar sür-
dürüldü. Hazırlanan künyeler Temmuz 
2014 Yönetim Kurulu gündemine alına-
rak “Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma 
MDP” ve “İlçeler Arası Gelişmişlik Far-
kının Azaltılması MDP”lerin  2015 Çalış-
ma Programı ve Bütçesi’ne alınmasına 
karar verildi. 

Yaşanabilir Şehirler Sempozyumu
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Tablo 10: Mali Destek Programlamaya İlişkin Bilgiler

Yıl Mali Destek Programının Adı Teklif Çağrısı Bütçesi Uygulanan 
Proje Sayısı

2008
KOBİ 17.664.000 TL 89

Sosyal Kalkınma 11.776.000 TL 62

2009
Tarım ve Kırsal Kalkınma 18.966.293 TL 63

Turizm ve Çevre 12.644.196 TL 33

2010
Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik 12.000.000 TL 13

Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik 6.000.000 TL 41

2011 Teknolojik Üretim ve Yenilik 14.000.000 TL 28

2012 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 25.000.000TL 38

2013 Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim 20.000.000 TL 42

2014
Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri 15.000.000 TL *

Sanayi Bölgelerini Geliştirme 12.000.000 TL *

TOPLAM 11 Program 165.050.489 TL

*Sözleşme imza işlemleri devam etmektedir

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali 
Destek Programı çalışmalarını yürütmek 
amacıyla oluşturulan MDP komisyonu 
tarafından, bölge içinde kurum temsilci-
leriyle 8 tane paydaş görüşmesi yapıldı. 
2014 yılının ikinci altı aylık dönemin-
de komisyon çalışmalarına başlayarak 
Aralık ayı içerisinde “Yarımada Sürdü-
rülebilir Kalkınma MDP”nin künyesi ta-
mamlandı. Genel amacı, temel çerçevesi, 
öncelikleri, destek alt ve üst limitleri 
belirlendi. Temel çerçevenin Şubat ayı 
İZKA Yönetim Kurulu gündeminde onaya 
sunulması planlandı.

Temmuz ayı itibariyle İzmir’de ilçeler 
arası gelişmişlik farklarını azaltarak sür-
dürülebilir kalkınmanın sağlanması ama-
cıyla Kınık, Kiraz, Beydağ, Karaburun ve 
Dikili ilçelerine yönelik  sosyoekonomik 
gelişmeyi destekleyerek İzmir’de yerel 
kalkınmanın hızlandırılması için İlçeler 
Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılma-
sı Mali Destek Programı çalışmalarını 
yürütmek amacıyla oluşturulan MDP 
Komisyonu tarafından, ilçeler özelinde 
her ilçede mülki amir ve yerel yöneti-
cisinin de dahil olduğu kurum, STK ve 
firma temsilcilerin katılım sağladıkları 
toplam 5 paydaş görüşme toplantısı ger-
çekleştirildi. Merkezde İzmir Büyükşehir 
Belediyesi Daire Başkanlıkları ve şube 

müdürleriyle İZSU yetkililerinin katılım 
sağladığı paydaş toplantısı yapıldı. İlçe-
lerde yapılan 5 çalışmaya toplam 94 üst 
düzey yetkili/ilgili katılım sağlamışken 
merkezde İBB Daire Başkanlıkları ve 
İZSU yetkilileriyle gerçekleştirilen odak 
toplantısına katılan 25 yetkiliyle birlikte 
toplam sayı 119’a ulaştı. Aralık ayı içe-
risinde İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının 
Azaltılması MDP künyesi tamamlandı. 

Mali Destek 
Programlarının 
Yürütülmesine İlişkin  
Çalışmalar

2014 yılında 2011 yılında ilan edilen Tek-
nolojik Üretim ve Yenilik Mali Destek 
Programı, 2012 yılı MDP kapsamında 
17.12. 2012 tarihinde ilan edilen Yenile-
nebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali 
Destek Programı ve 19.09. 2013 tarihinde 
ilan edilen Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim 
Mali Destek Programı’na yönelik çalış-
malar yürütüldü. Ajansın uygulamasını 
tamamladığı maili destek programla-
rına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda 
özetlenmiştir. 

Teknolojik Üretim ve Yenilik 
Mali Destek Programı 

2014 yılında Teknolojik Üretim ve Yenilik 
MDP kapsamında 38 adet düzenli izleme 
ziyareti ve 16 tane anlık izleme ziyareti 
yapıldı. Yapılan ziyaretlerin büyük kısmı 
nihai izleme şeklinde olup bu ziyaretlerde 
proje kapsamında edinilen ekipmanların 
ve sağlanan gerçekleşmelerin tespiti ya-
pıldı. Bunların dışında gerçekleştirilen 2 
ihaleye gözlemci olarak katılım sağlandı.

Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Mali Destek Programı

Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknoloji-
leri Mali Destek Programı kapsamında 
30 projeye ön ödeme gerçekleştirildi. 
Program kapsamında lisanssız elekt-
rik üretim projelerinde yasal gereklilik 
olan bağlantı ve sistem anlaşması ön 
ödeme şartı olarak belirlendiği ve bazı 
projelerde henüz bu şart yerine getiril-
mediği için ön ödeme yapılmayan proje-
ler bulunmaktadır.Projelerde ara rapor 
dönemi gelmiş olmasına rağmen yasal 
süreçler nedeniyle proje gerçekleşme-
leri geciktiği için projelerin çoğunda ara 
rapor sunulmamış olup sadece nihai 
rapor sunuldu. Ara rapor incelemesi 
sonucunda ödemeleri gerçekleştirilen 
proje sayısı yedi oldu.
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Rapor döneminde toplam 32 nihai rapor 
geldi, 26’sının incelemesi tamamlanarak 
onaylandı, kalan 6’sının inceleme süreci 
devam etmektedir. Onaylanan projelerin 
bir kısmında TEDAŞ geçici kabulü ve ge-
rekli Üretim Lisansı işlemlerinin henüz 
tamamlanmamış olması nedeniyle nihai 
ödemeleri yapılmamıştır. 

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali 
Destek Programı

2014 yılının ilk yarısında, teklif çağrısı 
yöntemi ile verilen mali destekler çerçe-
vesinde Program Yönetim Birimi tara-
fından 19 Eylül 2013 tarihinde ilan edilen 
ve 13 Aralık 2013 tarihinde başvuruları 
sona eren Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim 
Mali Destek Programının değerlendirme 
sürecine yönelik çalışmalar tamamlandı.

Teknik ve Mali Değerlendirme-
Bağımsız Değerlendirici Çalışmaları

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Des-
tek Programı kapsamında İZKA’ya su-
nulan toplam 153 başvurudan 145’i ön 
inceleme aşamasını geçerek teknik ve 
mali değerlendirmeye alındı. Söz konusu 
projelerin değerlendirilmesi sürecinde 
Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Des-
tek Programı kapsamında 24 bağımsız 
değerlendirici görev aldı. Değerlendirici-
ler çalışmalarını Ajans hizmet binasında 
kurulu bilgisayarlar aracılığıyla Kalkın-
ma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 
üzerinden gerçekleştirdi.

Ön İzleme Çalışmaları 

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Des-
tek Programı değerlendirme sürecinin 
bir parçası olarak 22 Ocak-14 Şubat 2014 
tarihleri arasında toplamda 89 proje 
için İDB ile birlikte ön izleme ziyaretleri 
gerçekleştirildi ve raporlandı. Ön izleme 
ziyaretleri sonuçları Değerlendirme Ko-
mitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na sunuldu..

Ön İzleme Ziyareti

Teknik ve Mali Değerlendirme-
Değerlendirme Komitesi Çalışmaları 

Bağımsız değerlendiricilerin çalışmala-
rını tamamlamasının ardından, 24 Şubat 
– 13 Mart 2014 tarihleri arasında, Kalkın-
ma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekle-
me Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca 
bağımsız değerlendiricilerin yaptıkları 
teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde 
görüş oluşturmak ve bunları raporlamak 
üzere değerlendirme komitesi çalışmala-
rı gerçekleştirildi. Komite çalışmalarında 
birim uzmanlarından birer kişi oy hakkı 
olmaksızın komite başkanı, sekreter ve 
gözlemci olarak görev aldı. Ayrıca proje 
ön izleme çalışmalarına katılan birim 
uzmanları gerekli durumlarda komite 
toplantılarına katılarak izlenimlerini 
komite üyelerine aktardı.

Bütçe Revizyonu 

Değerlendirme Komitesi raporunun Ge-
nel Sekreterliğe 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 
gerçekleştirildi. Ön izleme ziyaretleri 
kapsamında yüz yüze görüşmelerde elde 
edilen bilgiler de revizyon için kullanıldı.  

Bütçe çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından Genel Sekreterlik görüşü ha-
zırlandı. 20 Mart 2014 tarihli Yönetim 
Kurulu onayının ardından Değerlendir-
me Komitesi tarafından tavsiye edilen 
asil listede yer alan kar amacı güden 2, 
gütmeyen 41 olmak üzere toplam 43 
adet projeye yaklaşık 20 Milyon TL mali 
destek tahsis edilmesine karar verildi. 
Asil ve yedek başarılı proje listesi Ajansın 
internet sitesinde ilan edildi.

Mali Destek Almaya Hak 
Kazanan Başarılı Projeler 

Başarılı projelerin uygulanmasıyla İz-
mir’de okul öncesi ve mesleki eğitime 
yönelik olarak 131 adet atölye, laboratu-
var, sınıf gibi eğitim ortamının kurulması 
veya modernize edilmesi planlanıyor. Bu 
eğitim ortamlarında 11.935 kişiye okul 
öncesi ve mesleki eğitim alanlarında çe-
şitli eğitimler verilirken, eğitim verilecek 
kişilerin 5.013’ünün kadın, 959’unun ise 
engelli birey olması hedefleniyor.

Programın bir diğer önceliği kapsamında 
eğitimde yenilikçi yöntemler geliştiril-
mesi ve uygulanması, buna bağlı olarak 
İzmir’de inovasyona açık bireyler yetiş-
tirilmesi hedeflenirken, bu yöntemlerin 
uygulanacağı kurum sayısı 293 olacak.

Programın etkisinin başarılı projele-
rin hayata geçmesiyle ortaya çıkacak 
sonuçlarla sınırlı kalmaması, program 
kapsamında geliştirilecek yenilikçi uy-
gulamaların diğer kurum ve kuruluşlara 
örnek oluşturması bekleniyor. 

İZKA’nın mali destek programının bir 
diğer önemli etkisiyse, desteklenen pro-
jelerde İzmir’de kurumların yapmış ol-
duğu kurumsal işbirliklerinin artırılması 
ve başta nitelikli insan kaynağı olmak 
üzere yeni istihdam olanakları yaratıl-
ması olacak. Özellikle mesleki eğitim 
kurumları ve işletmelerin ortaklık yap-
tıkları projelerde işletmelerin ihtiyacına 
uygun olarak eğitilen kişilerin doğrudan 
istihdamı sağlanacak. İZKA’nın destekle-
yeceği projelerde mesleki eğitim kurum-
larıyla işbirliği yapan şirketler arasında 
havacılık sektörünün en büyük firmala-
rından Boeing ve otomotiv sektörünün 
önemli temsilcilerinden olan, geçtiğimiz 
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yıllarda İzmir’de Ege Serbest Bölgesi’nde 
yatırım yapan Cummins gibi uluslararası 
şirketler ön plana çıkarken, Dimes, Tariş 
gibi büyük kuruluşlar da projelere katkı 
sağlayan şirketler arasında yer alıyor.

Projelerdeki eğitimlerin tamamlanma-
sıyla direkt istihdamı sağlanacak kişi 
sayısının yaklaşık 700 olması beklenir-
ken, projelerde eğitmen, teknik eleman, 
idareci pozisyonlarında çalışmak üzere 

işe alınacak kişi sayısı da 100’e ulaşacak.

Mali destek programının tamamlan-
masıyla birlikte, destek alan kurum ve 
kuruluşların eş finansmanları da dikkate 
alındığında toplam yaklaşık 24 Milyon 
TL’lik mali kaynak İzmir ekonomisine 
enjekte edilmiş olacak. İZKA ile başa-
rılı projelerin başvuru sahipleri arasın-
da mali desteğe yönelik sözleşmelerin 
imzalanmasının Nisan sonu itibarıyla 

tamamlanarak uygulamaya geçirilmesi 
ve projelerin 2015 yılı ortalarında sona 
ermesi planlanmaktadır.

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Des-
tek Programı kapsamında kar amacı 
güden ve gütmeyen tüm projelerin ba-
şarı durumlarına, uygulama ilçelerine, 
konularına ve başvuru sahiplerine göre 
dağılımı aşağıda özetlenmektedir. 

Tablo 11: Başarılı Projelerin İlçelere Göre Dağılımı (Kar Amacı Güden ve Gütmeyen)

İlçe Asil Yedek Başarısız Toplam İlçe Asil Yedek Başarısız Toplam

Konak 12 6 19 37 Aliağa 1 2 0 3

Bornova 3 2 9 14 Torbalı 0 1 1 2

Karabağlar 1 4 5 10 Selçuk 1 0 1 2

Karşıyaka 1 2 6 9 Kınık 2 0 0 2

Buca 2 2 5 9 Güzelbahçe 0 0 2 2

Çiğli 2 1 4 7 Foça 0 0 2 2

Seferihisar 1 1 4 6 Beydağ 1 0 1 2

Ödemiş 3 0 3 6 Bayındır 1 0 1 2

Menemen 1 0 5 6 Urla 1 0 0 1

Bayraklı 2 1 3 6 Tire 0 0 1 1

Bergama  1 1 3 5 Gaziemir 0 1 0 1

Narlıdere 1 2 1 4 Çeşme 1 0 0 1

Menderes 1 1 2 4 Balçova 0 1 0 1

Kiraz 2 0 2 4 Karaburun 0 0 0 0

Kemalpaşa 2 1 1 4 Dikili 0 0 0 0

Tablo 12: Başarılı Projelerin Kurumlara Göre Dağılımı (Kar Amacı Güden ve Gütmeyen)

Kurum Türü Asil Yedek Başarısız Toplam

Meslek Liseleri 15 8 15 38

Anaokulları 5 1 6 12

Organize Sanayi Bölgeleri 3 2 0 5

Meslek Odaları 3 1 1 5

Dernek ve Vakıflar 2 2 19 23

Üniversiteler 2 4 7 13

İşletmeler 2 0 10 12

İlçe Müdürlükleri 2 1 4 7

Belediyeler 2 4 0 6

İl Müdürlükleri 2 1 2 5

MEB Mesleki Eğitim ve Halk Eğitim Merkezleri 1 2 6 9

Meslek Yüksek Okulları 1 0 5 6
Kaymakamlıklar 1 2 3 6

Ceza İnfaz Kurumları 1 1 1 3

Bakanlıklara Bağlı Enstitüler 1 0 2 3

Genel Toplam 43 29 81 153
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Projelere Yönelik 
İzleme Faaliyetleri

2013 Yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eği-
tim MDP kapsamında sözleşme imza-
lanan 43 projeden 1 tanesi feshedildi 
ve yürütülen 42 projeden 41 tanesine 
ön ödeme yapıldı. 8 adet projenin ara 
rapor incelemesi yapılarak, ödemele-
ri tamamlandı. Ayrıca 1 projenin nihai 
raporu değerlendirilerek nihai ödeme-
si gerçekleştirildi. Bunların dışında, 23 
ihaleye gözlemci olarak katılım sağlandı. 
Projelerin dinamik yapısı, proje faaliyet-
lerinde ve bütçelerinde proje hazırlık 
aşamasında öngörülemeyen bir takım 
durumların ortaya çıkmasının neden 
olduğu projelerdeki değişiklik ihtiyaç-
ları, bildirim mektupları ve zeyilname 
talepleri aracılığıyla Zeyilname Komis-
yonu tarafından, projenin ve mali destek 
programının öncelikleri ve hedefleri ile 
uyumluluğu itibariyle değerlendirilerek 
sonuçlandırıldı.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi 
İletişim Teknolojileri Mali Destek 
Programı ve Sanayi Bölgelerini 
Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı  

4 Nisan 2014 tarihinde organize sanayi 
bölgeleri ve küçük sanayi sitelerinin uy-
gun başvuru sahibi olduğu “Sanayi Böl-
gelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı” ilan edildi. Ancak 
Ajans Yönetim Kurulu’nca program kap-
samında serbest bölge yönetimlerinin de 
yer alması gerektiği, halihazırda benzer 
alanda faaliyet gösteren kurumlardan bir 
kısmının desteklenmemesinin eşitsiz bir 
uygulamaya ve hak kaybına yol açma-
ması ve bu kurumların desteklenmesinin 
bölge ekonomisi açısından önemli olduğu 
değerlendirildi. Bu doğrultuda Kalkınma 
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliği 14. madde hükmü çerçe-
vesinde İzmir Kalkınma Ajansı Yönetim 

Kurulu, 16.05.2014 tarihli toplantısında 
söz konusu programın iptaline ve serbest 
bölgelerin de başvuru sahibi olarak dü-
zenlendiği yeni bir programın Kalkınma 
Bakanlığı onayına gönderilmesine karar 
verdi. Gerekli onay sürecinin tamam-
lanmasının ardından Sanayi Bölgelerini 
Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programı yeniden ilana hazır 
hale geldi. Diğer taraftan 2014 yılında 
yürütülmesi öngörülen Bilgi Toplumuna 
Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri 
Mali Destek Programının hazırlık çalış-
maları tamamlandı. Böylece iki progra-
mın eş zamanlı olarak ilanı edilmesi ve 
yürütülmesine karar verildi.

İzmir Kalkınma Ajansı 26 Haziran 2014 
tarihi itibariyle Bilgi Toplumuna Dönü-
şüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri Mali 
Destek Programı ile Sanayi Bölgelerini 
Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programını başlattı.

Sanayi bölgelerinin, yatırımcıların ih-
tiyaç ve beklentilerini karşılaması ge-
rekliliği göz önüne alınarak hazırlanan 
İzmir Kalkınma Ajansı’nın 10. proje teklif 
çağrısı olan “Sanayi Bölgelerini Geliştir-
me Küçük Ölçekli Altyapı” Mali Destek 
Programı kapsamında 12 milyon TL kay-
nağın 10 Milyon TL’si OSB’ler ve serbest 
bölgeler için, 2 Milyon TL’si KSS’ler için 
olacak şekilde iki bileşene ayrıldı. Her 
iki bileşen için de Ajansın azami destek 
oranı %75’ti. OSB’ler ve serbest bölge-
ler için asgari/azami destek tutarı 500 
Bin TL – 1,5 Milyon TL  iken KSS’ler için 
bu tutar 250 Bin TL -  500 Bin TL ola-
rak belirlendi.

Diğer taraftan, İzmir’in bilgi toplumuna 
dönüşüm sürecinin hızlandırılmasının 
ve süreci destekleyecek uygulamaların 
yaygınlaştırılmasının, bu amaca hizmet 
edecek şekilde kentteki işletmelerin be-
lirlenen öncelikli alanlarda kaliteli bilgi 
iletişim teknolojileri üretmelerinin sağ-

lanması amacıyla tasarlanan İzmir Kal-
kınma Ajansı’nın 11. proje teklif çağrısı 
“Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İle-
tişim Teknolojileri” Mali Destek Progra-
mı kapsamında ise toplam 15 Milyon TL 
kaynak, kar amacı güden ve gütmeyen 
olmak üzere iki bileşene ayrıldı. Proje 
başına asgari/azami destek tutarı 75 
Bin - 750 Bin TL aralığında olup azami 
destek oranı kar amacı gütmeyen bileşe-
ninde %75, kar amacı güden bileşeninde 
ise  %50 olarak belirlendi.

Başvuru Rehberlerinin 
Tamamlanması ve Basımı

2014 Yılı mali destek programlarına 
ilişkin başvuru rehberleri programın 
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı 
tarafından onaylanmasının ardından 
tasarımı yapılarak potansiyel başvu-
ru sahiplerine dağıtılmak üzere Bilgi 
Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim 
Teknolojileri MDP için 1000 adet, Sana-
yi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli 
Altyapı MDP için 300 adet bastırıldı.

Proje Teklif Çağrılarının 
İlanı ve Duyurulması

2014 Yılı mali destek programlarının 
mümkün olduğunca geniş bir kitleye 
duyurulabilmesini sağlamak amacıyla 
iletişim planları hazırlandı. Bu çerçeve-
de Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük 
Ölçekli Altyapı MDP için 100 afiş, Bilgi 
Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim 
Teknolojileri MDP için 1000 broşür, 300 
afiş, 2 roll-up, 50 durak raketi, 20 bill-
board olacak şekilde görsel tanıtım ma-
teryalleri hazırlandı. Ayrıca Basın İlan 
Kurumu aracılığıyla, 26 Haziran günü 
yerel ve ulusal ölçekli toplam 5 gazete-
nin Ege/İzmir baskılarına ilan verilerek 
programın geniş kitlelere duyurulması 
sağlandı.
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Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Bilgilendirme Faaliyetleri

3 Temmuz – 22 Ağustos 2014 tarihleri 
arasında Konak, Aliağa, Ödemiş, Berga-
ma ve Karabağlar’da olmak üzere toplam 
9 bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi 
ve toplam 220 kişi katıldı. Toplantılarda 
programların amaç ve öncelikleri, sağlana-
cak destek tutarları, uygunluk kriterleri gibi 
konularda bilgiler katılımcılara aktarıldı. 

2014 Yılı Bilgilendirme Toplantıları

Tablo 13: 2014 Yılı Mali Destek Programları Bilgilendirme Toplantıları

MDP Tarih İlçe Toplantı Salonu Katılımcı Sayısı

SBG 02 Temmuz 2014 Çarşamba Konak EBSO Meclis Salonu 15

BTD 03 Temmuz 2014 Perşembe Ödemiş Ödemiş Belediyesi Otogar Nikah Salonu 8

BTD 04 Temmuz 2014 Cuma Konak EBSO Meclis Salonu 30

BTD 08 Temmuz 2014 Salı Konak EBSO Meclis Salonu 31

BTD 09 Temmuz 2014 Çarşamba Aliağa Aliağa Ticaret Odası Toplantı Salonu 38

BTD 15 Temmuz 2014 Salı Konak EBSO Meclis Salonu 24

BTD 16 Temmuz 2014 Çarşamba Konak EBSO Meclis Salonu 34

BTD 20 Ağustos 2014 Çarşamba Bergama Bergama Ticaret Odası 29

BTD 22 Ağustos 2014 Cuma Karabağlar Karabağlar Kaymakamlığı 11

2014 yılı proje teklif çağrıları için potansiyel başvuru sahiplerinin proje hazırlamalarını kolaylaştırmak üzere birer günlük 
eğitim programı gerçekleştirildi. 11 Temmuz - 13 Ağustos 2014 tarihleri arasında tamamı merkezde gerçekleştirilen 5 eği-
tim toplantısına toplam 145 kişi katılım sağladı. 

Tablo 14: 2014 Yılı Mali Destek Programları Eğitim Toplantıları

MDP Tarih Toplantı Salonu Katılımcı Sayısı

SBG 10 Temmuz 2014 Perşembe EBSO Meclis Salonu 14

BTD 11 Temmuz 2014 Cuma EBSO Meclis Salonu 27

BTD 24 Temmuz 2014 Perşembe EBSO Meclis Salonu 44

BTD 07 Ağustos 2014 Perşembe EBSO Meclis Salonu 29

BTD 13 Ağustos 2014 Çarşamba İZTO Mücahit Büktaş Salonu 31

Eğitimlerde Başvuru Rehberi, eğitim sunumu dinleyici notları, 
bloknot ve kalem dağıtıldı. Eğitimlerde kullanılan sunumlar, 
proje hazırlama kılavuzu, interaktif eğitim sunumları (baş-
vuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve dosya hazırlama 
sunumları) Ajans internet sitesinde yayınlandı.

2014 Yılı Eğitim Toplantıları
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Teknik Yardım Faaliyetleri

Mali destek programları için potansiyel başvuru sahiplerine 
proje hazırlamalarında destek sağlamak amacıyla birebir da-
nışmanlık hizmeti vermek üzere teknik yardım masası oluştu-
rularak her program için bir uzman görevlendirildi. Randevu 
sistemi ile başvurular alındı, gerekli organizasyon yapıldı. 
2014 yılı mali destek programları kapsamında 28 Ağustos – 
5 Eylül 2014 tarihleri arasında sunulan teknik yardım masası 
hizmeti süresince 92 görüşme gerçekleştirildi.

Sıkça Sorulan Sorulara İlişkin Faaliyetler

Potansiyel başvuru sahipleri tarafından Ajansa bilgilendirme 
toplantılarında sözel, e-posta ve dilekçe yoluyla yazılı olarak 
açıklama talep edilen çok sayıda soru yöneltildi. Bu sorular 
cevaplandıktan ve ilgili onaylar alındıktan sonra hem soruyu 
yönelten potansiyel başvuru sahibine yazılı olarak gönderildi 
hem de sıkça sorulan sorular bölümünde yayınlamak üzere 
internet sayfasına eklendi.

2014 yılı mali destek programlarında görev alacak bağımsız 
değerlendiricilerin başvurularına yönelik ilan Ajans internet 
sitesinde yayınlandı. Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 
(KAYS) üzerinden alınan başvurular, aralarında hiyerarşik 
yönetim bağı bulunmayan üç uzmanın yer aldığı bir seçim 
komisyonu tarafından değerlendirildi. 

Komisyon tarafından yapılan incelemeler doğrultusunda Bilgi 
Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri MDP için 
12 adet, Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı 
MDP için 6 bağımsız değerlendirici olarak görev yapabileceği 
kararına varıldı ve görevlendirilmelerinin yapılabilmesi için 
gerekli onayı almak üzere Genel Sekreterliğe intikal ettirildi.

Proje Tekliflerinin Alınması, Değerlendirilmesi ve Seçimi

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri ile 
Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı Mali 
Destek Programlarına başvurular 19 Eylül 2014 günü saat 
17.00 itibariyle sona erdi. 

Her iki program kapsamında, 12 Eylül 2014 saat 17:00’ye 
kadar KAYS sistemine kaydedilen ve sonrasında 19 Eylül 
2014 saat 17:00’ye kadar Ajansa matbu halde teslim edilen 
proje sayıları program bileşenlerine göre aşağıdaki tabloda 
gösterilmektedir.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri MDP

Proje Sayısı

Kar Amacı Güden Bileşeni 
(7.500.000 TL) 30

Kar Amacı Gütmeyen Bileşeni 
(7.500.000 TL) 45

TOPLAM 75

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı MDP

Proje Sayısı

Organize Sanayi Bölgeleri
Serbest Bölgeler Bileşeni
(10.000.000 TL)

10

Küçük Sanayi Siteleri Bileşeni 
(2.000.000 TL) 5

TOPLAM 15

Ön İnceleme

Mali destek programları için ön inceleme sürecine ilişkin 
olarak hazırlık çalışmaları tamamlandıktan sonra, 22 Eylül 
2014 tarihi itibarıyla açılış oturumu gerçekleştirildi. Hâliha-
zırda, sunulan projeler ilgili Yönetmelik çerçevesinde idari 
ve rehberde belirtilen uygunluk kriterleri açısından Ajans 
uzmanları tarafından ön incelemeye tabi tutularak teknik ve 
mali değerlendirme aşamasına geçecek projelerin belirlenme 
çalışmaları yürütüldü.

Ajans uzmanlarınca gerçekleştirilen açılış oturumu, ön ince-
leme ve eksik evrak süreçlerinin sonucunda, Sanayi Bölge-
lerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı MDP kapsamında ön 
incelemede elenen proje olmazken toplamda 15 proje teknik 
ve mali değerlendirme aşamasına geçirildi. Bilgi Toplumuna 
Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri MDP kapsamında ise 
1 proje uygun olmayan başvuru sahibi ve ortak nedeniyle, 1 
proje ise yasal süresi içinde eksik evraklarını sunmaması ve 
projesini geri çekmesi nedeniyle elendi ve toplamda 73 proje 
teknik ve mali değerlendirme aşamasına geçirildi. 

Projem İzmir Teknik Yardım Masası
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Teknik ve Mali Değerlendirme-
Bağımsız Değerlendirici Çalışmaları

2014 Yılı Mali Destek Programları kapsa-
mında İZKA’ya sunulan projelerin değer-
lendirilmesi sürecinde Sanayi Bölgelerini 
Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı MDP 
kapsamında 6 bağımsız değerlendiri-
ci, Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi 
İletişim Teknolojileri MDP kapsamında 
ise 12 bağımsız değerlendirici 13 – 19 
Ekim 2014 tarihleri arasında görev al-
dı. Değerlendiriciler çalışmalarını Ajans 
hizmet binasında kurulu bilgisayarlar 
aracılığıyla Kalkınma Ajansları Yönetim 
Sistemi (KAYS) üzerinden gerçekleştirdi.

Ön İzleme Çalışmaları 

Değerlendirme sürecinin bir parçası ola-
rak 20-31 Ekim 2014 tarihleri arasında 
Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Öl-
çekli Altyapı MDP kapsamında 15 proje,  
Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İleti-
şim Teknolojileri MDP kapsamında ise 
48 proje olmak üzere toplamda 63 proje 
için İDB ile birlikte ön izleme ziyaretleri 
gerçekleştirildi ve raporlandı. Ön izleme 
ziyaretleri sonuçları Değerlendirme Ko-
mitesi’ne ve Yönetim Kurulu’na sunuldu.

     
Teknik ve Mali Değerlendirme-Değer-
lendirme Komitesi Çalışmaları

Bağımsız değerlendiricilerin çalışma-
larını tamamlamasının ardından, 3 - 14 
Kasım 2014 tarihleri arasında, Kalkınma 
Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliğinin 20. maddesi uyarınca 
bağımsız değerlendiricilerin yaptıkları 
teknik ve mali değerlendirmeler üzerinde 
görüş oluşturmak ve bunları raporlamak 
üzere iki MDP için iki ayrı değerlendirme 
komitesi kuruldu. Komite çalışmalarında 
birim uzmanlarından birer kişi oy hakkı 
olmaksızın komite başkanı, sekreter ve 
gözlemci olarak görev aldı. Ayrıca proje 
ön izleme çalışmalarına katılan birim 
uzmanları gerekli durumlarda komite 
toplantılarına katılarak izlenimlerini 
komite üyelerine aktardı.

Bütçe Revizyonu 

Değerlendirme Komitesi raporlarının 
Genel Sekreterliğe 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 
gerçekleştirildi. Ön izleme ziyaretleri 
kapsamında yüz yüze görüşmelerde 
elde edilen bilgiler de revizyon süre-
cinde kullanıldı.  

Bütçe çalışmalarının tamamlanmasının 
ardından Genel Sekreterlik görüşü ha-
zırlandı. 2 Aralık 2014 tarihli Yönetim 
Kurulu onayının ardından Değerlendirme 
Komitesi tarafından tavsiye edilen asil 
ve yedek başarılı proje listesi Ajansın 
internet sitesinde ilan edildi. 

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Öl-
çekli Altyapı MDP kapsamında 11 proje 
başarılı bulundu. Başarılı olan projelerin 
9’u Organize Sanayi Bölgesi, 1’i Serbest 
Bölge olurken, 1’i ise Küçük Sanayi Sitesi 
oldu. Başarılı projelere OSB bileşeninde 
14.872.486,71 TL’nin, KSS bileşeninde 
ise 404.790,61 TL’nin tahsis edilmesine 
karar verildi.

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İle-
tişim Teknolojileri MDP kapsamında 
ise kar amacı güden bileşeninde 11, kar 
amacı gütmeyen bileşeninde ise 24 proje 
asil başarılı projeler listesinde yer al-
dı. Bu çerçevede kar amacı gütmeyen 
bileşeninde yer alan başarılı projelere 
12.992.857,66 TL’nin, kar amacı güden 
bileşeninde yer alan başarılı projelere 
ise 2.007.142,34 TL’nin tahsis edilmesine 
karar verildi.

Mali Destek Almaya Hak 
Kazanan Başarılı Projeler 

Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İle-
tişim Teknolojileri MDP kapsamında 
kar amacı güden bileşeninde başarılı 
11 proje ile İzmir’de bilgi iletişim tek-
nolojileri sektöründe diğer ekonomik 
sektörlere ve kamuya yönelik yüksek 
katma değer üreten yenilikçi ürün ve 
faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileşti-
rilmesi; işletmelerin bilgi iletişim tekno-
lojileri geliştirme süreçlerinde, tasarım, 
araştırma-geliştirme, ürün geliştirme 
konularında iyileştirmeler yapılması; 
bilgi iletişim teknolojileri sektöründeki 
işletmelerin bilgi iletişim teknolojileri 
ürün ve hizmetlerinde uluslararası dü-
zeyin geliştirilmesi, ihracat kapasiteleri-
nin artırılması ve bunun için gerekli olan 
kalite belgelerinin alınması planlanıyor. 
Kar amacı gütmeyen bileşeninde asil 
başarılı projeler listesinde yer alan 24 
proje ile İzmir’de bilgi servislerine elekt-
ronik ortamda erişim sağlanması; kentin 
marka değerini artıran akıllı kent uygu-
lamalarının yaygınlaştırılması; yenilene-
bilir enerji teknolojileri, enerji verimliliği 
uygulamalarını ve doğal kaynakların 
sürdürülebilir kullanımını destekleyen 
bilgi iletişim teknolojisi uygulamaları-
nın geliştirilmesi; katılımcılık esaslı akıllı 
yerel yönetişim uygulamalarının yay-
gınlaştırılması, kamu ve yerel yönetim 
hizmetlerinin internet-mobil teknolojiler 
üzerinden sunulması planlanıyor.

Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Öl-
çekli Altyapı MDP kapsamında ise mali 
destek almaya hak kazanan 11 proje ile 
sanayi bölgelerinin yeni inşa edilecek 
ve/veya kapasitesi arttırılacak arıtma 
tesisi, su deposu, solar çamur kurutma 
tesisi, oluşturulacak yeni sanayi alanla-
rı, giderilecek alt yapı ihtiyaçları, fizik-
sel iyileşme ve gelişme sağlayacak üst 
yapı yatırımları ile daha cazip ve aktif 
yatırım almaya daha uygun merkezler 
haline getirilmesi hedefleniyor. 



2014 Yılı Faaliyet Raporu38

2014 Yılı Mali Destek Programları kapsamında projelerin 
kurum türlerine, uygulama ilçelerine ve başvuru sahiplerine 
göre dağılımı aşağıda özetlenmektedir.  

Tablo 15: Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolo-
jileri MDP - Kurum Türlerine Göre Projelerin Dağılımı

Kurum Türü Asil Yedek Başarısız Toplam

Organize Sanayi 
Bölgeleri

1 0 3 4

Meslek Odaları 2 1 0 3

Sivil Toplum 
Kuruluşu

0 2 4 6

Üniversiteler 1 2 1 4

İşletmeler 11 0 19 30

Kamu Kurumları 1 5 3 9

Belediyeler 5 8 1 14

Kooperatif - 
Birlik

1 2 2 5

Genel Toplam 22 20 33 75

Tablo 16: Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Tekno-
lojileri MDP - Projelerin İlçelere Göre Dağılımı:

İlçe Asil Yedek Başarısız Toplam

Konak 6 9 11 26

Bornova 5 2 5 12

Karşıyaka 1 1 2 4

Bayraklı - 1 3 4

Urla 2 - 2 4

Çiğli 1 - 2 3

Aliağa - 1 2 3

Seferihisar 1 1 - 2

Narlıdere - 1 1 2

Menderes 1 - 1 2

Kemalpaşa - - 2 2

Tire 1 - 1 2

Gaziemir 1 1 - 2

Balçova - 1 1 2

Karabağlar - 1 - 1

Buca 1 - - 1

Menemen 1 - - 1

Kiraz 1 - - 1

Selçuk - 1 - 1

Tablo 17: Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı 
MDP -  Başvuru Sahipleri ve Projeleri

Başvuru Sahibi Adı Proje Adı

İzmir Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi

İzmir Pancar Organize 
Sanayi Bölgesi Atık Su 
Arıtma Tesisi Kurulması

Bağyurdu Organize Sanayi 
Bölgesi BAYOSB Enerji Yolu

Menemen Plastik İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi

Menemen Plastik İhtisas 
Organize Sanayi Bölgesi 
Yol İşleri ve Enerji Dağıtım 
Şebekesi Hücre Donatım 
İşleri

İzmir Atatürk Organize 
Sanayi Bölgesi

İAOSB Enerji, Kaynak ve 
Bilgi Yönetim Sistemi

İzmir Kemalpaşa Organize 
Sanayi Bölgesi

KOSBİ Merkezi Atıksu 
Arıtma Tesisi Kapasitesinin 
Artırılması Yoluyla Yatırım 
Ortamının İyileştirilmesi

Bergama Organize Sanayi 
Bölgesi

Bergama Organize Sanayi 
Bölgesi Altyapı Geliştirme 
Projesi

İTOB Organize Sanayi 
Bölgesi

İTOB OSB İçmesuyu Arıtma 
Tesisi ve Su Deposu Yapımı

İzmir Serbest Bölge Kurucu 
ve İşleticisi A.Ş.

İZBAŞ Solar Çamur 
Kurutma Tesisi Projesi

Tire Organize Sanayi 
Bölgesi Müdürlüğü

Arıtma Tesisi Kapasite Artış 
Projesi (TOSBİ ATKAP)

Ödemiş Organize Sanayi 
Bölgesi

Ödemiş Organize Sanayi 
Bölgesi 1.Kısım Altyapı 
Projesi

S.S. İzmir Dökümcüler 
Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifi

Doğalgaz Altyapı 
İhtiyacının Karşılanmasıyla 
Döküm Sektöründe 
Rekabetçiliğin Artırılması 
ve Çevre Zararlarının 
Azaltılması
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1.2.3 Proje Sonrası 
Denetim Faaliyetleri

22012 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri MDP kapsamındaki 38 pro-
jeye ilişkin işlemler, 2013 Yılı Okul Öncesi 
ve Mesleki Eğitim MDP kapsamındaki 43 
projeye ilişkin işlemler, güdümlü proje-
lere ilişkin çalışmalar ve diğer çalışmalar 
gerçekleştirildi.

2012 yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri Mali Destek Programı kap-
samındaki izleme faaliyetlerine devam 
edildi. Rapor döneminde 41 adet ara 
izleme ziyareti ve 30 adet nihai izleme 
ziyareti yapıldı. Yapılan ziyaretlerin bü-
yük kısmı nihai izleme şeklinde olup bu 
ziyaretlerde proje kapsamında edinilen 
ekipmanların ve sağlanan gerçekleşme-
lerin tespiti yapıldı. Bunların dışında, ger-
çekleştirilen 47 ihaleye gözlemci olarak 
katılım sağlandı.

Ajansımızın 2013 Yılı Okul Öncesi ve 
Mesleki Eğitim MDP değerlendirme sü-
recinin bir parçası olarak 22 Ocak 2014 
- 14 Şubat 2014 tarihlerinde toplamda 
89 proje için PYB ile birlikte ön izleme 
ziyaretleri gerçekleştirildi.

2013 Yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim 
MDP kapsamında sözleşme imzalanan 
43 projenin tamamında ilk izleme ziya-
retleri gerçekleştirildi. Rapor döneminde 
21 adet ara izleme ziyareti yapıldı. Bun-
ların dışında, gerçekleştirilen 23 ihaleye 
gözlemci olarak katılım sağlandı.

Projelerin dinamik yapısı, proje faali-
yetlerinde ve bütçelerinde proje hazırlık 
aşamasında öngörülemeyen bir takım 
durumların ortaya çıkmasının neden 
olduğu projelerdeki değişiklik ihtiyaç-
ları, bildirim mektupları ve zeyilname 
talepleri aracılığıyla Zeyilname Komis-
yonu tarafından, projenin ve mali destek 
programının öncelikleri ve hedefleri ile 
uyumluluğu itibariyle değerlendirilerek 
sonuçlandırıldı.

Raporların İncelenmesi 
ve Ödemeler

2012 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre 
Teknolojileri MDP kapsamında ön öde-
me yapılan proje sayısı 30 oldu.

Nihai İzleme Ziyareti

Program kapsamında lisanssız elektrik 
üretim projelerinde yasal gereklilik olan 
bağlantı ve sistem anlaşması ön ödeme 
şartı olarak belirlendiği ve bazı projeler-
de henüz bu şart yerine getirilmediği için 
ön ödeme yapılmayan projeler bulun-
maktadır. Projelerde ara rapor dönemi 
gelmiş olmasına rağmen yasal süreçler 
nedeniyle proje gerçekleşmeleri geciktiği 
için projelerin çoğunda ara rapor sunul-
mamış olup sadece nihai rapor sunuldu. 
14 Şubat 2014’te yararlanıcılara yönelik 
Ara Rapor Eğitimi gerçekleştirildi.

Ara rapor incelemesi sonucunda öde-
meleri gerçekleştirilen proje sayısı yedi 
oldu. Rapor döneminde toplam 32 nihai 
rapor geldi, 26’sının incelemesi tamam-
lanarak onaylandı, kalan 6’sının inceleme 
süreci devam etmektedir. Onaylanan 
projelerin bir kısmında TEDAŞ geçici 
kabulü ve gerekli Üretim Lisansı işlem-
lerinin henüz tamamlanmamış olması 
nedeniyle nihai ödemeleri yapılmamıştır. 

2013 Yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim 
MDP kapsamında sözleşme imzalanan 
43 projeden 1 tanesi feshedildi ve yürü-
tülen 42 projeden 41 tanesine ön ödeme 
yapıldı. 8 adet projenin ara rapor incele-
mesi yapılarak, ödemeleri tamamlandı. 
Ayrıca 1 projenin nihai raporu değerlen-
dirilerek nihai ödemesi gerçekleştirildi.

İZTEKGEB güdümlü projesi kapsamında 
1., 2. ve 3. Ara Rapor incelemeleri ta-
mamlandı ve ödemeleri yapıldı. 

Sözleşmeler

2013 Yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim 
MDP kapsamında desteklenmeye hak 
kazanan başarılı projelerden sözleşme 
imzalanan 43 projenin uygulamaları 
yürütüldü. Bu projelerden 1 tanesi fes-
hedildi, diğer 42 projenin yürütülmesine 
devam edilmektedir. 

2014 GDP kapsamında 12 Haziran 2014 
tarihinde Kalkınma Bakanlığı tarafından 
onaylanan Güneş Enerjisi Enstitüsü Bi-
yokütle Enerji Sistemleri ve Teknoloji-
leri Merkezi (BESTMER) projesi sözleş-
mesi 25 Temmuz 2014 tarihinde Ege 
Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 
ile imzalandı.

2014 GDP kapsamında 14 Ekim 2014 
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan Teknik Tekstiller Araştırma 
ve Uygulama Merkezi projesi sözleşme-
si 10 Kasım 2014 tarihinde Ege Tekstil 
ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği 
ile imzalandı. 

2014 GDP kapsamında 11 Kasım 2014 
tarihinde Yönetim Kurulu tarafından 
onaylanan İBB İzmir Kent Koleji projesi 
sözleşmesi 31 Aralık 2014 tarihinde İz-
mir Büyükşehir Belediyesi ile imzalandı. 

2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve 
Bilgi İletişim Teknolojileri MDP kapsa-
mında desteklenmeye hak kazanan pro-
jeler ile sözleşme imzalarının atılmasına 
başlandı.

2014 Yılı Sanayi Bölgelerini Geliştirme 
Küçük Ölçekli Altyapı MDP kapsamın-
da desteklenmeye hak kazanan proje-
ler ile sözleşme imzalarının atılmasına 
başlandı.
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1.2.4. Etki Değerlendirmesi 
Çalışmaları

Etki Değerlendirmesi çalışmaları kapsa-
mında 2013 yılında tamamlanan Sosyal 
Kalkınma ve KOBİ MDP’leri Uygulama 
Sonrası Değerlendirme Çalışmaları So-
nuç Raporu basımı yapıldı. 2014 yılı 
içerisinde 2009 Yılı Tarım ve Kırsal Kal-
kınma ve 2009 Yılı Turizm Çevre mali 
destek programlarının program sonrası 
değerlendirme çalışmalarının gerçek-
leştirilmesine yönelik olarak hazırlık 
ve planlama çalışmaları tamamlandı, 
uygulama çalışmasının 2015 yılı içeri-
sinde tamamlanması planlanmaktadır.

1.2.5 Güdümlü Proje 
Desteği Çalışmaları

İZKA’nın 2009 yılından günümüze yü-
rütmekte olduğu kümelenme çalışmaları 
kapsamında, kümelenme potansiyeli en 
yüksek sektör olarak saptanan Endüst-

riyel Havalandırma, İklimlendirme ve 
Soğutma (EHİS) sektörünün ortak ihti-
yaçlarının belirlenmesi ve yol haritasının 
ortaya konulması için gerçekleştirilen 
çalışmalar sırasında, ülkeye ithal edi-
len ara malı, yardımcı mamul, aksesuar 
ve ekipmanın performans ve güvenlik 
testlerinin gerçekleştirilmesi ve dış pa-
zarlara ihracatın artırılması şeklindeki 
kısa ve orta vadeli hedeflerin yerine 
getirilebilmesi ve her yıl test ve analiz 
amacıyla yurtdışına ödenen yaklaşık 2 
Milyon Euro’luk bedelin yurtiçinde kal-
masının sağlanması amacıyla akredite 
bir test ve analiz laboratuvarına ihtiyaç 
duyulduğu ortaya koyuldu.

ESSİAD tarafından yürütülen Güdümlü 
proje kapsamında 09.01.2014 tarihinde, 
kurulacak olan laboratuvar binasının 
projelendirilmesi ile süreç danışmanlığı 
hizmet alımına ilişkin ihale gerçekleşti-
rildi. İki firmanın teklif verdiği ihalede, 
firmalar idari ve teknik değerlendirmeyi 

geçti. Ancak 20.01.2014 tarihinde ger-
çekleştirilen mali oturumda, firmala-
rın verdikleri fiyat teklifleri bütçenin 
en az 2 kat üzerinde olduğu için ihale 
sonuçlandırılamadan iptal edildi. İhale 
sonrasında 22.01.2014 ve 28.01.2014 
tarihlerinde yararlanıcı kurum ile gö-
rüşmeler yapıldı, bundan sonra izlene-
cek süreç hakkında değerlendirmeler 
yapıldı. İhale sonrasında Zeyilname ile 
projelendirme ve danışmanlık kalem-
lerinin bütçelerde ayrı ayrı belirtilmesi 
yönünde düzenleme yapıldı, ilgili oda-
lardan tavsiye edilen hizmet bedelleri 
konusunda fiyatlar alındı. Zeyilname ile 
bütçede yapılan düzenlemeden sonra 
tekrar ihale dosyası hazırlık sürecine 
başlandı. 03.04.2014 tarihinde yapılan 
projelendirme ve danışmanlık hizmet 
alımı ihalesi sonuçlandırılarak projelen-
dirme ve danışmanlık hizmeti başlatıldı. 

Temmuz ayı sonunda tüm projelerin 
tamamlanması beklenmektedir. Bu fa-

İZBAŞ ile Sözleşme İmza Töreni

BESTMER Sözleşme İmza Töreni İzmir Ekonomi Üniversitesi ile Sözleşme İmza Töreni

aliyetin arkasından yapım ve ekipman 
alımı ile ilgili satın alma faaliyetlerine 
yönelik ihale dosyaları hazırlanacaktır. 
Kurulacak olan laboratuvarın yönetim 
modelinin oluşturulmasına yönelik çalış-
ma için dernek Ekonomi Bakanlığı’ndan 
Ur-Ge desteği almış olup bu kapsamdaki 
çalışma Temmuz ayının sonunda tamam-
landı. Yönetim modelinin oluşturulma-
sına yönelik 17.06.2014 tarihinde ger-
çekleştirilen çalıştaya Ajansta İDB, PYB 
ve PPKB birimlerinden katılım sağlandı. 
Proje kapsamında 23.05.2014 tarihinde 
anlık izleme ziyareti gerçekleştirilerek 
projenin genel durumu gözden geçirildi. 
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Dernek 07-10 Mayıs 2014 tarihinde So-
dex fuarına katılım sağlayarak tanıtım 
faaliyetlerine başladı. Temmuz ayı so-
nunda projelendirme hizmeti tamam-
landı. Yapılan projede, inşaat alanının 
2000 m²’den 2403 m²’ye çıkması üzerine 
kurumdan bu konuda Bildirim Mektubu 
ile maliyet artışına yönelik açıklama ta-
lep edildi. 16 Eylül 2014 tarihinde, kurum 
yetkilileri ile toplantı gerçekleştirilerek 
maliyet artışının proje riskini arttıraca-
ğı yönündeki değerlendirme görüşüldü, 
derneğin artış konusundaki sorumluluğu 
üstlendiğini bildirir yazılı beyanına isti-
naden talep kabul edildi. Laboratuvar 
binası yapımına yönelik İnşaat ihalesi 
26.11.2011 tarihinde tamamlandı. Teklif 
sunan üç firmadan ikisi idari uygunluk 
aşamasında elendi ve başarılı olan firma 
ile sözleşme imzalandı ancak binanın 
yapımına başlanması için Bilim Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı’ndan alınması ge-
reken yapı ruhsatına ilişkin süreç devam 
etmektedir. Yapım için yüklenici firmaya 
yer teslimi bu ruhsatın alımından sonra-
sında gerçekleştirilebilecektir ancak bu 
durumda projenin kalan süresi yapım işi 
için yetersiz olacaktır. Bu nedenle kurum 
proje süresinin uzatılması için zeyilna-
me talebinde bulunmuştur.  Talep üzere 
2015 yılı Şubat ayı Yönetim Kurulu Top-
lantısında değerlendirilecektir.

Yürürlükte olan İZTEKGEB güdümlü pro-
jesinin uygulama süresi bir yıl uzatıldı.  
Bina yapım işi sona yaklaşırken  binanın 
tefrişat ve teçhizat hazırlıkları hız kazan-
dı. Öte yandan sinerji yaratan canlı bir 
inovasyon ve teknoloji geliştirme eko 

sisteminin oluşmasına katkı sağlaya-
cak nitelikte işletme modeli geliştirme 
çalışmaları sürdürüldü.

Güdümlü Proje Desteği kapsamında, ku-
rumlarca sunulan 11 adet güdümlü proje 
öneri formu değerlendirildi. 03.12.2013 
tarihli İZKA Yönetim Kurulu kararınca 
Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Ens-
titüsü tarafından sunulan “Biyokütle 
Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi 
(BESTMER)”, İzmir Büyükşehir Belediyesi 
tarafından sunulan “İzmir Kent Koleji” 
ve Dokuz Eylül Üniversitesi tarafından 
sunulan “İzmir Sağlık Teknolojileri Ge-
liştirici ve Hızlandırıcısı Projesi” başlıklı 
projeler 2014 Yılı Ajans Çalışma Prog-
ramı kapsamına alındı.

Ege Üniversitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü 
yürütücülüğünde hazırlanan Biyokütle 
Enerji Sistemleri ve Teknolojileri Merkezi 
projesi ile Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
ve İhracatçıları Birliği tarafından hazır-
lanan Teknik Tekstiller Araştırma ve Uy-
gulama Merkezi projelerine ilişkin olarak 
2014 Yılı Mayıs ve Haziran aylarında her 
iki proje başvurusu da tamamlanarak 
Ajansa teslim edildi. 

Sözleşmesi 25 Temmuz 2014 tarihin-
de imzalanan Ege Üniversitesi Güneş 
Enerjisi Enstitüsü tarafından yürütülen 
“Biyokütle Enerji Sistemleri ve Tekno-
lojileri Merkezi (BESTMER)” güdümlü 
projesi uygulanmaya başladı ve 03 Eylül 
2014 tarihinde ilk izleme ziyareti ger-
çekleştirildi. Merkezin yapımına ilişkin 
çalışmalar devam etmektedir.

Sözleşmesi 10 Kasım 2014 tarihinde im-
zalanan ve Ege Tekstil ve Hammaddeleri 
İhracatçıları Birliği tarafından yürütülen 
“Teknik Tekstiller Araştırma ve Uygula-
ma Merkezi” güdümlü projesi uygulan-
maya başladı ve 23 Aralık 2014 tarihinde 
ilk izleme ziyareti gerçekleştirildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 
hazırlanmakta olan İzmir Kent Koleji 
Güdümlü Projesine ilişkin başlangıç ve 
mutabakat toplantıları gerçekleştirildi. 
15.01.2014 tarihli başlangıç toplantısının 
ardından 13.02.2014 tarihinde gerçek-
leştirilen mutabakat toplantısına İzmir 
Büyükşehir Belediyesi yetkililerinin yanı 
sıra ilgili kurum ve kuruluşları temsilen 
yaklaşık 100 kişi katılım gösterdi. Dokuz 
Eylül Üniversitesi tarafından hazırlan-
makta olan İzmir Sağlık Teknolojileri 
Geliştirici ve Hızlandırıcısı Projesi’nin 
ise 16.01.2014 tarihli başlangıç toplan-
tısının ardından 14.02.2014 tarihinde 
yapılan mutabakat toplantısına ilgili 
kurum ve kuruluşları temsilen yaklaşık 
60 kişi katılım gösterdi. 

İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Dokuz 
Eylül Üniversitesi’nin projeleri ile ilgili 
mutabakat metni ve ön çalışma raporu 
taslakları, 20.03.2014 tarihinde İZKA 
Yönetim Kurulu tarafından görüşül-
dü ve onaylandı. İlgili kurumlara proje 
başvuru dosyalarını hazırlamaları için 
2014 yılı Eylül ayına kadar süre verildi. 
Başvuru formu hazırlıkları sürecinde 
başvuru sahibi kurumlar ile koordineli 
olarak çalışıldı. 

11.11.2014 tarihinde Yönetim Kurulu 
tarafından onaylanan İBB İzmir Kent 
Koleji projesi sözleşmesi 31 Aralık 2014 
tarihinde İzmir Büyükşehir Belediyesi 
ile imzalandı. 

Şekil 8: Endüstriyel Havalandırma, İklimlendirme ve Soğutma Laboratuvarı 
Taslak Çizimi 
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Proje Yazma Kapasitesinin 
Artırılmasına Yönelik Faaliyetler 

İZKA Yerelde Kapasite Geliştirme Faaliyetleri kapsamında 
2012 yılı ortalarında başlanan Projem İzmir Teknik Yardım 
Masası hizmetinin 2014 yılında da sürdürülmesi için hizmet 
alım ihalesi yapıldı. Mart ayında göreve başlayan Teknik Yardım 
Uzmanı, proje fikri için finansman arayışında olan özel sektör, 
kamu veya sivil toplum kuruluşlarından gelen potansiyel hibe 
başvuru sahiplerine yönelik uygun ulusal, uluslararası veya 
AB fon kaynakları hakkında kapsamlı bilgi verdi, yönlendir-
me yaptı; ayrıca paydaşların farklı hibe programlara yönelik 
hazırladıkları projelere görüş ve iyileştirme önerileri sundu. 

Teknik Yardım Masası randevu sistemiyle, Ajans hizmet bina-
sında haftada iki gün hizmet verdi. 2014 yılında farklı kurum 
ve kuruluşlardan gelen kişilerle toplam 336 görüşme gerçek-
leştirildi. Öte yandan ulusal ve uluslararası fonlara yönelik 13 
proje başvurusunun yazım aşamasında birebir destek verildi

Görüşmelerin yanısıra Teknik Yardım Masası, e-posta yoluy-
la gelen soruları da yanıtladı. Ayrıca sosyal medya hesapları 
ve İZKA veritabanı üzerinden ulusal veya uluslararası destek 
programları hakkında güncel duyurular yayınlandı. 

Teknik Yardım Masasının sunduğu hizmetler arasında ku-
rumların talebi üzerine 1 tam günlük uygulamalı Proje Yazma 
Eğitimleri verilmesi de yar aldı. 2014 yılında farklı kurum ve 
kuruluşlardan gelen talepler doğrultusunda 10 eğitim toplan-
tısı düzenlendi ve toplam 158 kişi katıldı. Bu eğitimlerde proje 
döngüsü yönetimi ve mantıksal çerçeve yaklaşımı gibi temel 
proje hazırlama konularında uygulamalı çalışmalar yapıldı.

Tablo 18: 2014 Yılında Yerelde Kapasite Geliş-
tirme Kapsamında Düzenlenen Eğitimler 

No. Tarih Eğitim Verilen 
Kurum

Katılımcı 
Sayısı

1 07.05.2014 TÜİK 16

2 17.05.2014 EÇEV 11

3 11.06.2014 Ödemiş Kaymakamlığı 15

4 01.10.2014 Katip Çelebi 
Üniversitesi 17

5 31.10.2014 İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü 15

6 12.11.2014 İzmir Üniversitesi 22

7 21.11.2014 Dokuz Eylül 
Üniversitesi 19

8 22.11.2014 İzmir Genç Girişimciler 
Ekosistemi Çalıştayı 14

9 17.12.2014 İzmir Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü 14

10 30.12.2014 İzmir Denetimli 
Serbestlik Müdürlüğü 15

Katip Çelebi Üniversitesi Proje Yazma EğitimiÖdemiş Kaymakamlığı Proje Yazma Eğitimi
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1.3. Tanıtım, Dış İlişkiler 
ve İletişim Faaliyetleri 
Kentsel Pazarlama 
Stratejisinin 
Uygulanmasına 
Yönelik Çalışmalar

 
İzmir Logosu Maketi

İzmir’in tanıtımı için “en çok ödüllen-
diren Akdeniz şehri olmak” vizyonu ile 
yola çıkan İZKA’nın İzmir’deki paydaş 
kurum ve kuruluşlarla belirlediği İzmir 
logosunun üç boyutlu maketi şehrin çe-
şitli noktalarına yerleştirilmeye başlandı. 
Alsancak İskelesi önü Adnan Menderes 
Havalimanı İç Hatlar bölümü içi taraf ve 
çıkış ile Karşıyka ve Konak İskelelerine  
yerleştirilen logonun şehrin önemli alan-
larına yerleştirilmesi devam edecek. 

Tokyo'da Ege Bölgesi 
Tanıtım Günleri 

Yaklaşık 250 kişinin katılımı ile gerçekle-
şen resepsiyonda, İZKA Genel Sekreteri 
Murat Yılmazçoban, İzmir’in kültürel ve 
turistik değerleri ile bölgenin ticaret ve 
yatırım olanaklarını aktardığı bir konuş-
ma gerçekleştirdi. Sonrasında Kültür 
ve Turizm Bakanlığı İzmir Türk Dünya-
sı Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 
Ege türkülerinden seçkiler eşliğinde efe 
gösterisi yapıldı. Ege Bölgesi illerinin 
kültürel değerlerini Japon katılımcılara 
yakından tanıtmak amacıyla Tire’den ke-
çe ürünler ve Ege mutfağından seçkiler 
sunuldu. Bölgenin turistik mekanlarına 
yönelik bir fotoğraf sergisinin de gerçek-
leştirildiği Ege Bölgesi Tanıtım Günleri 
organizasyonu, resepsiyon sonrasında 
Disney Maihama Hotel’de iki gün bo-
yunca Japon halkıyla buluşmaya devam 
etti. 

Bu organizasyon nedeni ile İzmir broşü-
rü Japonca’ya çevrildi ve basım işlemi 
gerçekleştirilerek katılımcılara dağıtıldı.

İzmir logosu üç boyutlu maketleri Tokyo'da Ege Bölgesi Tanıtım Günleri 
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Japon Tur Operatörlerinin Ziyareti 

İzmir’in turizmde hak ettiği noktaya 
ulaşması ve kente gelen yabancı turist 
sayısını artırmak amacıyla, Japon tur 
operatörleri ağırlandı. İzmir Kalkınma 
Ajansı (İZKA),Kültür Turizm İl Müdür-
lüğü ve TÜRSAB iş birliği çerçevesinde 
gerçekleşen organizasyonda İzmir ta-
nıtımı yapıldı.

Japon heyetiyle İzmirli acente temsil-
cilerinin bir araya getirildiği bir top-
lantı düzenlendi. İzmir merkezinde ve 
ilçelerinde gezi düzenlenerek kentin 
tanıtımı yapıldı. 

İzmir Dersi 

Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir Valiliği 
İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İZKA 
işbirliği ile kentlilik bilincini erken yaş-
ta kazandırmak amacı ile İzmir’e da-
ir kültürel değerleri ve potansiyelleri, 
eğitimin en verimli çağı olan erken yaş 
öğreniminde, özellikle de örgün eğitim 
müfredatı içinde, İzmir ili ve ilçelerin-
de öğrenim gören 5.sınıf öğrencilerine 
aktarmak için “İzmir Dersi” projesinin 
uygulanmasına başlandı. İzmir İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü’nce geliştirilen ve 
ön çalışmaları çeşitli atölye çalışmaları 
kapsamında yapılan İzmir Dersi Pro-
jesi’nin, orta ve uzun vadede, şehrin 
genç neslinin, kentlilik bilincini, yerel 
ve çevresel farkındalıklarını, kültürel 
çeşitlilik ve hoşgörü duygularını geliş-
tirmede büyük katkısı olacağı düşünül-

mektedir. Proje kapsamında 1000 Sosyal 
Bilgiler öğretmeni eğitim alacak, 2000 
adet öğretmen kitabı ve 52.000 adet 
öğrenci kitabı hazırlanarak öğrenci ve 
öğretmenlere dağıtılacaktır.

Turizm Sektörü Temsilcileri ile 
Toplantı  

14 Mart 2014 tarihinde İZKA ev sahipli-
ğinde, İzmir turizm sektörünün temsil-
cileri ile, uluslararası turizm fuarlarında 
İzmir tanıtımının nasıl gerçekleştirilmesi 
gerektiği konusunda bir toplantı ger-
çekleştirildi. Toplantıda, katılım sağlan-
masına karar verilen yurtdışı fuarlarda 
nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiğine 
dair yol haritası çizildi.

MITT Moskova Turizm 
Fuarına Katılım

119-23 Mart 2014 tarihleri arasında Rus-
ya’nın başkenti Moskova’da düzenlenen 
MITT Uluslarası Turizm Fuarı’na İzmir 

İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, İzmir 
Ticaret Odası ve Karşıyaka Belediyesi 
ile beraber katılım sağlandı. Bu yıl yir-
mi birincisi düzenlenen fuar dünyanın 
en büyük 5 turizm fuarı arasında yer 
almaktadır. Fuar kapsamında Türkiye 
standı içinde yer alan İzmir standında 
İzmir destinasyonu tanıtımı yapıldı. Ay-
rıca İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
tarafından katılımcılara İzmir turizm 
olanaklarına dair sunum yapıldı. 

Kültür ve Turizm Bakanlığı Tanıt-
ma Genel Müdürlüğü Yetkilileri ile 
Toplantı 

26 Mart 2014 tarihinde Ankara’da İzmir 
tanıtımı için Kültür ve Turizm Bakanlığı 
ile İZKA arasında yapılabilecek işbirliği 
olanaklarına ilişkin, Bakanlık Tanıtma 
Genel Müdürü İrfan ÖNAL ve ekibi ile 
toplantı yapıldı. Toplantı ile birlikte iki 
kurum arasındaki ortak çalışma alanla-
rına yönelik bir yol haritası ortaya çıktı.

Japon Tur Operatörleri Ziyareti 

Turizm Sektörü Temsilcileri İle Toplantı



2014 Yılı Faaliyet Raporu 45

 Zheijang Heyeti  Ziyareti

İzmir’in sanayi ve turizm alanındaki böl-
gesel kalkınmasında önemli rol oynayan 
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Çin’in Zhe-
ijang eyaletinden gelen heyetle görüş-
melerde bulundu. İzmir Vali Yardımcısı 
Hüseyin İçten, İzmir Büyükşehir Beledi-
yesi Başkan Vekili Sırrı Aydoğan ve İzmir 
Büyükşehir Belediye Meclisi üyelerinin 
de katılımıyla gerçekleşen toplantıda, 
Çin Heyeti İzmir’deki yatırım olanakları 
hakkında bilgilendirildi.

Çin ve Türkiye arasında bölgesel an-
lamda ortaklıkların artmasını hedef-
leyen görüşmelerde Zheijang ile İzmir 
arasındaki bağları geliştirmek ve iki ül-
ke arasındaki ticari, kültürel ve sosyal 
ilişkileri güçlendirmek amacıyla İZKA 
ev sahipliğinde yapılan toplantıda, he-
yet İZKA’nın kuruluş amacı ve bölgeye 
sağladığı katkılar hakkında bilgilendirildi, 
İzmir ve yatırım olanakları hakkında ti-
cari ilişkilerin de geliştirilmesine yönelik 
bilgi alışverişinde bulundu.

İlk adımların 3 yıl önce atıldığı İzmir – 
Zheijang arasındaki dostluk köprüsü, 
toplantı sonrasında Ahmet Adnan Say-
gun Sanat Merkezi’nde açılan fotoğraf 
sergisiyle pekişti. Fotoğraf sanatçılarının 
Zheijang bölgesinde çektiği fotoğrafla-
rın bulunduğu, “Güzel Zheijang” konulu 
serginin açılışını Zheijang Halkın Politik 
Danışma Kongresi Başkanı Qiao Chu-
anxiu, Vali Yardımcısı Hüseyin İçten ile 
birlikte yaptı. İzmir ile Zheijang arasın-

daki kültürel ve ticari ilişkilerin ilerle-
diğini ve önümüzdeki yıllarda iki kent 
arasındaki dostluk bağlarının daha da 
pekişeceğini kaydeden Vali Yardımcısı 
Hüseyin İçten, açılış töreni sonrasında 
heyetle birlikte sergiyi gezerek bilgi aldı

İzmir Tanıtım Filminin 
Tamamlanması 

İzmir’in EXPO 2020 adaylığı süresince 
hazırlanan adaylık tanıtım filmlerinin 
ham versiyonlarının yeni bir seneryo,-
kurgu, müzik ve altyazı ile hazırlanması 
ile İzmir tanıtım filmi oluşturuldu.

Yeni tanıtım filmi ve daha öncesinde 
hazırlanmış olan İzmir görsel kimliği 
dökumanları ilgili kurum ve kuruluşla-
ra gönderildi. 

“Tanıtımda Yeni 
Yaklaşımlar” Paneli

38. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamın-
da, İzmir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü 
ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Turizm 
Fakültesi katkılarıyla ve İzmir Kalkınma 
Ajansının katılımıyla  “Tanıtımda Yeni 
Yaklaşımlar” konulu panel düzenlendi. 
Türkiye Turizmi, tanıtım stratejileri ve 
İzmir Turizmi masaya yatırıldığı panelde 
İzmir tanıtım çalışmaları ve İZKA faali-
yetleri ile ilgili sunum yapıldı.

İzmir Festivali Konusunda 
İzmir Kültür Sanat ve Eğitim 
Vakfı İle İşbirliği Yapılması

İzmir Kentsel Pazarlama Stratejik Planı 
doğrultusunda, İZKA 28. Uluslararası 
İzmir Festivali’nin başarıyla gerçekleş-
tirilmesi için, Festival’i düzenleyen İzmir 
Kültür Sanat ve  Eğitim Vakfı (İKSEV) ile 
işbirliği yapıldı. 14 Haziran’da başlayan  
festival vesilesiyle bir çok ünlü müzisyen 
izleyici ile buluştu. 

“Tanıtımda Yeni Yaklaşımlar” PaneliZheijang Heyeti  Ziyareti
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WTM Londra Turizm 
Fuarı’na Katılım:

İzmir, İZKA çatısı altında İngiltere’nin 
başkenti Londra’da dünyanın en bü-
yük turizm fuarlarından biri olan Wor-
ld Travel Market (WTM) Londra Turizm 
Fuarı’na katıldı. İzmir Valisi ve İzmir 
Kalkınma Ajansı(İZKA) Yönetim Kurulu 
Başkanı Mustafa Toprak başkanlığın-
daki heyette Selçuk Belediye Başkanı 
Yrd. Doç.Dr.Dahi Zeynel Bakıcı, Selçuk 
Ticaret Odası Başkanı Koray Yolcu, İzmir 
Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Murat 
Yılmazçoban ile İzmir Ticaret Odası (İZ-
TO), İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA), Türki-
ye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) 
İzmir Şubesi, Ege Turistik İşletmeler 
ve Konaklamalar Birliği (ETİK), İzmir 
Kongre ve Ziyaretçiler Bürosu (CVB), 
Sun Express, Selçuk Belediyesi, Selçuk 
Ticaret Odası, Çeşme Turistik Otelciler 
Birliği (ÇEŞTOB) ve İzmir SKAL Kulübü 
yetkilileri yer aldı. Fuarda, Türkiye stan-
dının yanında İzmir Kalkınma Ajansı (İZ-
KA) tarafından hazırlatılan ortak İzmir 
standıyla dünyanın dört bir yanından 
gelen turizm profesyonellerine İzmir 
tanıtımı yapıldı.

1.3.2. Dış İlişkiler

İZKA’nın üyesi olduğu uluslararası ku-
ruluşların üyelik aidatlarının ödenmesi 
süreci takip edildi. Portekiz’in Evora 
şehrinde 24-25 Mart 2014 tarihlerinde 
düzenlenen Avrupa Kalkınma Ajansları 
Birliği (EURADA) Yönetim Kurulu top-
lantısına İZKA Genel Sekreter Murat 
YILMAZÇOBAN katılım sağladı.

1.3.3  Ajans Tanıtım ve 
İletişim Faaliyetleri

Tanıtım Faaliyetleri:

Ajansın dış hedef kitlesi ile olan iletişi-
mini güçlendirebilmek amacıyla, Ocak, 
Şubat, Mart, Nisan, Mayıs ve Haziran 
aylarında aylık e-bültenler hazırlana-
rak dağıtıldı. Ayrıca Mart ve Haziran 
ayı sonunda üç aylık İngilizce e-bülten 
hazırlanarak uluslararası paydaşlara 
gönderildi. 

WTM Londra Turizm Fuarı
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İZKA facebook, twitter ve youtube he-
sapları açıldı ve bu hesaplarda güncel 
olarak paylaşımlarda bulunuldu. 

 Ekonomi Muhabirleri ile 
başarılı Proje Ziyaretleri

Ekonomi Muhabilirleri ile İZKA’dan des-
tek almış başarılı projeler ziyaret edildi. 
Muhabirler, projelerin başarı hikayele-
rini proje sahiplerinden dinlediler ve 
haber yaptılar.

Kurumsal Broşür

İZKA kurumsal broşürünün içeriği ve ta-
sarımı yenilendi, broşür yeniden basıldı.

Kalkınma Ajansları Tanıtım 
Birimleri Toplantısı

Güney Marmara Kalkınma Ajansı ev 
sahipliğinde Çanakkale’de düzenlenen 
kalkınma ajansları tanıtım birimleri top-
lantısına katılım sağlandı. Toplantıda 
26 ajansın iletişim birimlerinin etkin 
ve koordinasyon içinde çalışmaları için 
yapılabilecek faaliyetler belirlendi. İzmir 
Kalkınma Ajansı tarafından Stratejik İle-
tişim Planı Hazırlanması konulu sunum 

yapıldı ve İZKA faaliyetleri ile ilgili tec-
rübe paylaşımında bulunuldu

Basında İZKA 

İZKA faaliyetleri ile ilgili bilgi almak is-
teyen muhabirlerle görüşülerek röpor-
taj verildi. 2014 yılında basında İzmir 
Kalkınma Ajansı adının geçtiği 2132, 
İZKA’nın adının geçtiği  1878 adet haber 
yer aldı. Görsel basında 512 adet haber 
yer aldı. Bu dönemde yazılı basında çı-
kan haberlerin adedi aşağıdaki tabloda 
özetlenmektedir.

İzmir Kalkınma Ajansı 2014 yılı içinde 
2132 haberle Türkiye’de en çok haber 
olan Ajans oldu.

Tablo 19: Yazılı Basında İZKA

 Haber Adet

İzmir Kalkınma Ajansı 2132

İZKA 1878

İzmir Development Agecy 7
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1.4. Yatırım Tanıtımı ve 
Destekleme Faaliyetleri
Yatırım Tanıtım Faaliyetleri

İzmir’i Ziyaret Eden 
Yatırım Heyetleri

2014 yılında Yatırım Destek Ofisi ko-
ordinasyonunda ABD, Çin, Almanya, 
İspanya ve Japonya’dan toplam 10 he-
yet ağırlandı. 30 Ocak – 1 Şubat 2014 
tarihlerinde ABD Illinois Eyaletinin Vali 
Yardımcısı Cristal Thomas’ın İzmir ziya-
reti, İzmir’de sağlık sektörüne ilişkin in-
celemelerde bulunmak ve sağlık turizmi 
konusunda İzmir’in sunduğu olanakları 
yerinde görmek amacıyla hayata geçi-
rildi. Ziyaret kapsamında üniversiteler, 
hastaneler ve oteller ziyaret edilerek 
verilen sağlık hizmetleri ve sağlık ala-
nında yapılan araştırmalar konusunda 
bilgilendirmeler yapıldı.

24 Mart 2014 tarihinde Pekin Yatırım 
Ajansı ile birlikte Çinli firmaların da ka-
tıldığı bir etkinlik gerçekleştirildi. Etkinlik 
kapsamında İZKA ve Pekin Yatırım Ajansı 
arasında iyi niyet anlaşması imzalandı 
ve İzmirli firmalar ile Pekinli firmalar 
arasında ikili görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye ve Japonya arasındaki ticari ve 
kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 22 
Nisan 2014 tarihinde İzmir’e gelen Japon 
İşadamları Heyeti, Yatırım Destek Ofisi 
uzmanlarıyla bir araya geldi. Chiba Bank 
yetkililerinin organize ettiği toplantıya 
gıda, enerji, biyoteknoloji başta olmak 
üzere birçok sektörden firmanın üst dü-
zey 16 yöneticisi katılım sağladı. Heyete 
İzmir Kalkınma Ajansının faaliyetleri ve 
firmalara sağlanan mali ve teknik des-
tekler hakkında bilgilendirme yapıldı.

Türkiye ve Amerika Birleşik Devletle-
ri (ABD) arasındaki ekonomik ilişkileri 
geliştirmek amacıyla, ziyaretler ger-
çekleştiren ABD Heyeti, Ankara’daki 
temaslarının ardından 6 Mayıs 2014 ta-
rihinde İzmir’e geldi. ABD Ticaret Bakan 
Yardımcısı Arun Kumar başkanlığında 17 
firma temsilcisinden oluşan heyet, İzmir 
Valisi ve İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) 
Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Toprak 
tarafından karşılandı.

ABD Illinois Vali Yardımcısı Ziyareti

Pekin Yatırım Ajansı Heyeti

Pekin Yatırım Ajansı Heyeti

Avrupa Nürnberg Bölgesi Türk-Alman 
İşadamları Derneği (TİAD), İzmir Kalkın-
ma Ajansı’nın (İZKA) ve Ege Sanayicileri 
ve İşadamları Derneği’nin (ESİAD) da-
vetlisi olarak 12-14 Mayıs 2014 tarihle-
rinde İzmir’e bir ziyaret gerçekleştirdi. 
Nürnberg Avrupa Metropol Bölgesi ile 
İzmir arasındaki bağları geliştirmek ve iki 
ülke arasındaki ticari, kültürel ve sosyal 
ilişkileri güçlendirmek amacıyla İZKA ev 

sahipliğinde yapılan toplantıda, somut 
adımlar atılması yönünde karar alın-
dı. İki günlük programda ayrıca Dokuz 
Eylül Üniversitesi, İzmir Ticaret Odası, 
Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Alman 
Başkonsolosluğu, Alman-Türk Sanayi ve 
Ticaret Odası İzmir Temsilciliği ziyaret 
edildi ve birçok üniversite temsilcisinin 
katıldığı işbirliği olanakları toplantısı 
düzenlendi.
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6 Ağustos 2014 tarihinde İspanya’nın 
Türkiye Büyükelçisi Rafael Mendívil ile 
İspanya İşverenler ve Sanayi Konfede-
rasyonu (CEOE) Başkan Yardımcısı José 
García-Morales, İzmir Kalkınma Ajansı’nı 
ziyaret ettiler. İZKA Genel Sekreteri 
Murat Yılmazçoban ve Yatırım Destek 
Ofisi uzmanlarıyla görüşen heyet önü-
müzdeki dönemde İspanya ile İzmir ve 
Türkiye arasındaki yatırım ve ticaret 
alanındaki olası işbirlikleri üzerine de-
ğerlendirmelerde bulundu.

Türk Sanayicileri ve İşadamları Derne-
ği’nin (TÜSİAD) Çin Halk Cumhuriyeti 
temsilcisi Iraz Turhan, Çinli yatırımcı-
lara özel bir organize sanayi bölgesinin 
İzmir’de kurulmasına ilişkin incelemeler 
yapmak üzere, 6-8 Ağustos 2014 tarihle-
rinde İzmir’i ziyaret etti. Yatırım Destek 
Ofisimiz tarafından oluşturulan ziyaret 
kapsamında, Ege Serbest Bölgesi, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası ve İzmir İl Sanayi 
Müdürlüğü ziyaretleri gerçekleştirildi. 
Ayrıca, 8 Ağustos tarihinde İZKA Genel 
Sekreteri Murat Yılmazçoban’ın katılı-
mıyla işbirliği alanlarına yönelik bir de-
ğerlendirme toplantısı yapıldı. 

Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya Böl-
gesi Parlamento Üyesi Georg Fortme-
ier önderliğinde 19 Eylül 2014 tarihinde 
İzmir’e gelen Alman Ekonomi Heyeti, 
Türkiye ve Almanya arasındaki ticari ve 
kültürel ilişkileri geliştirmek amacıyla 
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ile görüş-
melerde bulundu. İZKA Genel Sekreteri 
Murat Yılmazçoban’ın ev sahipliğinde 
gerçekleşen ziyarette, 17 kişiden oluşan 
Kuzey Ren-Vestfalya Ekonomi Konseyi 
parlamenterleri, İZKA’nın kuruluş amacı 
ve bölgeye sağladığı katkılar hakkında 
bilgilendirildi. İZKA Yatırım Destek Ofi-
si Koordinatörü Sedef Özer tarafından 
İzmir ve yatırım olanakları hakkında 
sunumları dinleyen heyet, ticari ilişki-
lerin geliştirilmesi ve yatırım olanakları 
konusunda bilgi alışverişinde bulundu.

Almanya’nın Bremen Bölgesi Yatırım 
Ajansı Genel Müdürü Andreas Heyer 
önderliğinde, 22 Ekim 2014 tarihinde 
İzmir’i ziyaret eden 15 kişilik Alman Ya-
tırımcı Heyeti, Türkiye ve Almanya ara-
sındaki ticari ve kültürel ilişkileri geliş-

tirmek amacıyla İzmir Kalkınma Ajansı 
ile görüşmelerde bulundu. Heyete, İzmir 
Kalkınma Ajansı ve Yatırım Destek Ofi-
sinin yatırımcılara yönelik hizmetleri, 
firmalara sağlanan teşvik ve destekler 
ve İzmir’in yatırım olanakları hakkında 
sunum ve bilgilendirmeler yapıldı. He-
yetle ayrıca İzmir ve Bremen arasında 
ticari ilişkilerin geliştirilmesi konusunda 
bilgi alışverişinde bulunuldu.

Japonya’nın Osaka kentinden 5 Kasım 
2014’te İzmir’e gelen Japon Dış Ticaret 
Birliği Başkanı Noritada Ito ve 15 kişilik 
Japon İşadamı Heyeti, İzmir Kalkınma 
Ajansı temsilcileriyle İzmir ile Osaka 
arasındaki ticari ve kültürel ilişkileri ge-
liştirmek amacıyla görüşmelerde bulun-
du. Birleşmiş Milletler Sanayi Kalkınma 
Organizasyonu (UNIDO) tarafından ger-
çekleştirilen organizasyon kapsamında 
otomotiv yan sanayi, lojistik, gıda gibi 
sektörlerin firma temsilcileri ağırlandı 
ve saha ziyaretleri gerçekleştirildi.

Nürnberg Türk İşadam-
ları Derneği Heyeti

ABD’li Biyoteknoloji Firmaları Heyeti

İspanya CEOE İspanyol İşverenler Konfederasyonu Heyeti

Japon Dış Ticaret Birliği Heyeti

Almanya Kuzey Ren- 
Vestfalya Bölgesi Parlamenter Heyeti
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Tablo 20: İzmir’i Ziyaret Eden Yatırım Heyetleri

HEYETİN ADI ZİYARETİN AMACI TARİHİ YÖNLENDİREN KURUM

ADB Illinois 
Eyaleti Vali 
Yardımcısı

İzmir’de sağlık sektörüne ilişkin 
incelemelerde bulunmak ve sağlık 
turizmi konusundaki olanakları 
görmek

30 Ocak- 1 Şubat 2014 Chicago Ticaret Ataşeliği

Pekin Yatırım 
Ajansı

Pekinli ve Çinli firmaları bir araya 
getirmek ve iki kurum arasında iyi 
niyet anlaşması imzalamak

24 Mart 2014 TÜSİAD Çin Temsilciliği

Japon İşadamları İzmir’in yatırım olanakları ve İZKA 
destekleri hakkında bilgi edinmek 22 Nisan 2014 Chiba Bank

ABD Biyoteknoloji 
Firmaları

İzmir’in yatırım olanakları hakkında 
bilgi edinmek ve İzmirli firmalarla 
birebir görüşmeler gerçekleştirmek

6 Mayıs 2014 ABD Ticaret Müsteşarlığı İzmir 
Ofisi

Nürnberg Türk 
İşadamları

Nürnberg ile İzmir arasındaki bağları 
geliştirmek ve iki bölge arasındaki 
ticari, kültürel ve sosyal ilişkileri 
güçlendirmek

12-14 Mayıs 2014 Türk-Alman İşadamları Derneği

İspanya CEOE 
İspanyol 
İşverenler 
Konfederasyonu

İspanya ile İzmir ve Türkiye 
arasındaki yatırım ve ticaret 
alanındaki işbirliği olanaklarını 
değerlendirmek

6 Ağustos 2014 Başbakanlık Yatırım Tanıtım ve 
Destek Ajansı

TÜSİAD Çin 
Temsilciliği

Çinli yatırımcılara özel bir organize 
sanayi bölgesinin İzmir’de 
kurulmasına ilişkin incelemeler 
yapmak

6-8 Ağustos 2014 TÜSİAD Çin Temsilciliği

Almanya 
Kuzey Ren-
Vestfalya Bölgesi 
Parlamenter 
Heyeti

Türkiye ve Almanya arasındaki ticari 
ve kültürel ilişkileri geliştirmek, 
İzmir’in yatırım olanakları 
konusunda bilgi edinmek

19 Eylül 2014 Kuzey Ren-Vestfalya Bölgesi 
Türkiye Temsilciliği

Bremen Yatırım 
Ajansı Heyeti

Bremen ve İzmir arasındaki ticari ve 
kültürel ilişkileri geliştirmek 22 Ekim 2014 Bremen Invest ve İZKA

Japon Dış Ticaret 
Birliği

İzmir ile Osaka arasındaki ticari ve 
kültürel ilişkileri geliştirmek ve firma 
görüşmeleri gerçekleştirmek

5 Kasım 2014 UNIDO
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Katılım Sağlanan Fuarlar

Türk-Arap Yapı-İnşaat 
Malzemeleri ve Teknolojileri Fuarı 

29-30 Nisan 2014 tarihlerinde Çeşme 
Sheraton Otelde gerçekleştirilen Türk-A-
rap Yapı-İnşaat Malzemeleri ve Tekno-
lojileri Fuarı İkili Görüşme, Alım Heyeti 
Organizasyonu Yapı Zirvesine, İZKA 
standıyla katılım sağlandı. Fuarın ilk 
gününde gerçekleştirilen yatırım zirvesi 
oturumunda İzmir’in yatırım olanakla-
rı konusunda konuşma yapıldı. Ayrı-
ca, ikinci gün gerçekleştirilen İzmir ve 
Türkiye’nin Yatırım Olanakları konulu 
oturumda Arap ve Türk firmalara su-
num yapıldı.

Uluslararası Biyoteknoloji 
Kongre ve Fuarı (Bio2014)

Biyoteknoloji konusunda dünyanın en 
önemli etkinliklerinden biri kabul edi-
len Uluslararası Biyoteknoloji Kongre 
ve Fuarı (BIO International Convention 
2014) ABD’nin Kaliforniya eyaletinin San 
Diego kentinde düzenlendi. Etkinliğe Ya-
tırım Destek ve Tanıtım Ajansı’nın (TYD-
TA) koordinasyonuyla, Kalkınma Bakanı 
Cevdet Yılmaz başkanlığında katılım 
gösteren Türkiye, üst düzey hükümet 
yetkilileri, ilaç şirketleri ve sektör der-
nekleri ile temsil edildi. Tüm dünyadan 
yaklaşık 15 bin ziyaretçinin katıldığı BIO 
2014’teki Türkiye standında Türkiye’nin 
2023 vizyonu çerçevesinde ilaç ve bi-
yoteknoloji sektörü, yatırım fırsatları 
ve teşviklerin konu alındığı panel ve 
oturumlar düzenlendi.

21-29 Haziran 2014 tarihlerinde gerçek-
leştirilen fuarda İzmir, İzmir Kalkınma 
Ajansı, DEPARK ve ARGEFAR tarafından 
temsil edildi. Bu kapsamda katılımcıla-
ra Bioİzmir Projesi tanıtılarak İzmir’de 
biyoteknoloji sektöründeki yatırım fır-
satları anlatıldı. Fuarda Bioİzmir Projesi 
bünyesinde yer alan Türkiye’nin ilk sağlık 
teknoparkı olan DEPARK ve Türkiye’nin 
en büyük biyoteknoloji yatırımlarından 
biri olan İzmir Biyotıp ve Genom Ensti-
tüsü tanıtılarak kurumlar arası işbirliği 
projeleri için ön anlaşmalar yapıldı. Sek-
tördeki dünya devi firmalarla görüşme-

ler yapılarak İzmir’in uygun bir yatırım 
lokasyonu olduğu vurgulandı.

Fuar kapsamında yaklaşık 20 firma,  
30 sektör kuruluşu ve kamu kurumuy-
la görüşmeler gerçekleştirildi ve olası 
işbirliği alanları üzerine görüş alışve-
rişinde bulunuldu. Görüşmeler sonu-
cunda sektördeki önemli firmalar için 
İzmir’deki altyapıları incelemeye yönelik 
saha ziyareti programı yapılması için ön 
mutabakat sağlandı. Ayrıca, DEPARK ve 
Yabancı Teknoloji Transfer Ofisleri ara-
sında işbirliği yapılması kararı alınarak 
ön anlaşmalar yapıldı.

İkinci Türk-Arap Gıda ve 
Gıda Teknolojileri Fuarı

2-3 Aralık 2014 tarihlerinde Çeşme 
Sheraton Otelde gerçekleştirilen İkin-
ci Türk-Arap Gıda ve Gıda Teknolojileri 
Fuarı İkili Görüşme ve Alım Heyeti Or-
ganizasyonu Zirvesine, İZKA standıyla 
katılım sağlandı. Fuar hazırlıkları kapsa-
mında İzmir’deki yatırım ortamı ve İZKA 
hakkında bilgi veren Arapça bir broşür 
bastırıldı ve Fuar katılımcılarına dağıtıldı. 
Ajans standını ziyaret eden çok sayıda 
firmaya İzmir ve yatırım olanakları ko-
nusunda bilgilendirme yapıldı. 

Katılım Sağlanan 
Diğer Fuarlar

2014 yılında ayrıca, SOLAREX (yenile-
nebilir enerji), ICCI (yenilenebilir ener-
ji), Organik Ürünler Fuarı, Future Fish 
Eurasia (su ürünleri) ve FOODEX 2014 
(Gıda ve Gıda Teknolojileri) fuarlarına 
katılım sağlandı. Bu fuarlar kapsamın-
da gerçekleştirilen etkinliklere katılım 
sağlandı ve ilgili sektörlerdeki gelişme-
ler konusunda bilgi alındı, firma stant-
ları ziyaret edildi, firmaların mevcut 
durumları, yatırım planları konusunda 
bilgi alındı ve İzmir’in yatırım olanakla-
rı hakkında bilgilendirmeler yapıldı. Bu 
dönemde ayrıca 29 Ağustos - 7 Eylül 
2014 tarihlerinde gerçekleştirilen İzmir 
Enternasyonel Fuarına katılım sağla-
narak İzmir Kalkınma Ajansı standında 
firma ve kurum temsilcileriyle görüşüp 
bilgilendirmeler yapıldı.

Bio2014 İZKA – DEPARK Standı
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Gerçekleştirilen Etkinlikler 

Türk-Alman Ekonomi Toplantısı

28 Şubat 2014 tarihinde Alman-Türk 
Ticaret ve Sanayi Odası’yla işbirliği için-
de, İzmir’de bulunan Alman menşeli fir-
maların bir araya getirilmesi amacıyla 
Türk-Alman Ekonomi Toplantısı gerçek-
leştirildi. Etkinliğe onur konuğu olarak 
Bosch Türkiye Genel Müdürü Steven 
Young davet edildi. Young Bosch’un Tür-
kiye’deki gelişimi ve Türkiye’de yatırım 
konulu bir konuşma ve sunum gerçek-
leştirdi. Konuşmanın ardından firma 
yetkilileri arasında diyalogun geliştiril-
mesine yönelik bir kokteyl düzenlendi.

İzmir Yatırım ve Ticaret 
Ajansları Toplantısı

23 Aralık 2014 tarihinde, Almanya, Hol-
landa, İngiltere, Amerika ve İtalya men-
şeli firmalara destek sağlayan ve İzmir’de 
ticaret odası, ticaret ataşeliği, yatırım ta-
nıtım ajansı ve benzer yapılarda faaliyet 
gösteren kurumların bir araya getiren, 
bu kurumlar arasın ağ oluşturmaya yö-
nelik bir toplantı gerçekleştirildi. Temel 
amacı kurumlar arası iletişimin gelişti-
rilmesi, işbirliği alanlarının belirlenmesi 
ve ortak faaliyet alanlarının belirlenmesi 
olan toplantı oldukça verimli bir biçimde 
tamamlandı.

Saha Ziyaretleri

İzmir’de ya da Türkiye’de faaliyet gös-
teren firmaların büyüme potansiyelle-
rini öğrenmek, sektörel eğitimleri takip 
etmek, firmaların temel sorunlarını be-
lirleyip çözüm yolları üretmek ve yeni 
yatırımlarına destek olmak amacıyla 
Yatırım Destek Ofisi tarafından düzenli 
olarak firma ve kurum ziyaretleri yü-
rütülmekte ve toplantılar gerçekleşti-
rilmektedir. Bu kapsamda 2014 yılında 
44 farklı paydaşla çok sayıda görüşme 
ve toplantılar gerçekleştirildi.

Yatırım Destekleme ve 
Yatırım Teşvik Belgelerine 
İlişkin Faaliyetler

Bilgilendirme ve Yatırım Takip

Yatırım destekleme faaliyetleri kapsa-
mında İzmir hakkında bilgi sahibi olmak 
isteyen, İzmir’de yatırım kararı almış ya 
da hâlihazırda yatırımı olan firmalarla 
temaslar gerçekleştirildi. Bu kapsam-
da 2014 yılında Yatırım Destek Ofisi ile 
iletişime geçen 69 firmaya, yeni teşvik 
sistemi, yabancıların çalışma izinleri, 
sanayi bölgeleri, şirket kuruluşu, or-
taklık ve işbirlikleri, sektörel bilgiler, 
arazi tahsisi ve uygun yatırım alanı sağ-
lanması hususlarında bilgilendirme ve 
destek sağlandı.

Yatırım Teşvik Belgelerine 
İlişkin Faaliyetler

YDO’ya başvuran firmaların planladık-
ları yatırım teşvik başvuruları ile ilgili 
görüşme yapılarak gerekli bilgilendirme 
ve yönlendirme yapıldı.

Teşvik İzleme

Kalkınma ajanslarına verilen görev kap-
samında Ekonomi Bakanlığı’na 6 aylık 
dönemlerde yapılması gereken Yatırım 
Teşvik İzleme Raporu çalışması kapsa-
mında belge sahibi firmalardan gelen 
bilgiler doğrultusunda Ocak ayında 90 
adet yatırımın bilgisi Bakanlık sistemine 
girildi ve oluşturulan rapor Bakanlık’a 

iletildi. Ayrıca, 2013-2014 Haziran dö-
neminde teşvik alan 306 adet firmanın 
ilerleme durumları talep edildi ve geri 
dönüş yapan 93 firmanın verileri derle-
nerek Ekonomi Bakanlığı’na raporlandı.

Teşvik Tamamlama Çalışmaları

Ekonomi Bakanlığı tarafından Ajanslara 
verilen görev kapsamında 5 adet teşvik 
kapama faaliyeti yürütüldü. Yatırım 
süreci uygun bir biçimde tamamlan-
mış olan 2 firmanın teşvik tamamlama 
ekspertiz raporu ve vizeleri Ekonomi 
Bakanlığına iletildi.

Türk-Alman Ekonomi Toplantısı 

Altyapının Geliştirilmesine 
Yönelik Çalışmalar

Halkla İlişkiler İzmir Yatırım 
Portalı Çalışmaları

YDO’nun 2014 yılından itibaren uygula-
yacağı halkla ilişkiler ve sosyal medya 
stratejisinin çerçevesini oluşturmak üze-
re ihtiyaç belirlemeye yönelik çalışma-
lar gerçekleştirildi. Stratejinin ilk temel 
faaliyeti olarak Invest in İzmir internet 
portalının içeriğinin yeniden tasarlan-
ması yönelik hazırlık çalışmaları ve bu 
portalın yaygınlaştırılmasına katkı sağ-
lamak üzere hazırlanan 3 aylık elektronik 
bültenlerin oluşturulması ve gönderimi 
yapıldı. Portalın içeriğinde periyodik 
güncellemeler ve düzenli haber girişi 
gerçekleştirildi. Portalın biçimi ve içeriği 
2014 yılı sonunda yeniden oluşturuldu.
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Türkiye ve İzmir’in yatırım olanakları, 
İZKA’nın kurumsal yapısı ve faaliyetle-
ri ile Yatırım Destek Ofisi’nin sunduğu 
olanaklar ve faaliyetleri özetleyen ya-
tırımcı sunumları revizyon çalışmala-
rı yürütüldü. Sunum farklı paydaşlara 
yönelik olarak ve kapsamlı bir biçimde 
hazırlandı.

İZKA Sektörel Yatırım Tanıtım 
Stratejisi ve Eylem Planı

2014 yılında Bilgi ve İletişim Teknoloji-
leri ile Yenilenebilir Enerji Sektörlerine 
Yönelik Yatırım Tanıtım Stratejisi ve 
Eylem Planı proje çerçevesinin geliştiril-
mesine yönelik detaylı hazırlık faaliyet-
leri yapıldı. Bu kapsamda Başbakanlık 
Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansı başta 
olmak üzere ilgili kurumlar ve danış-
manlık firmalarıyla, strateji geliştirme 
çalışmaları hakkında toplantılar gerçek-
leştirildi. Strateji çalışmasının teknik ve 
idari şartnameleri ile birlikte ihale dos-
yasının diğer tüm belgeleri tamamlandı 
ve 4 Haziran 2014 Çarşamba günü ihale 
ilan edildi. Altı uluslararası danışmanlık 
firmasının katıldığı ihale 2 Temmuz 2014 
tarihinde gerçekleştirildi. İhaleyi kaza-
nan Ernst & Young firmasıyla sözleşme 
imzalanmasının ardından, 28.08.2014 
tarihinde geniş katılımcı bir biçimde 
gerçekleştirilen başlangıç toplantısıyla 
proje başlatıldı.

Eylül ayı içinde proje ilerleme toplantıları 
ile yerel ve ulusal kurum ve firmalarla 
görüşmeler gerçekleştirildi. Stratejinin 
mevcut durum analizi bölümü hakkında 
görüş alış verişleri ve yorumlar yapıldı. 
10 Ekim tarihinde mevcut durum analizi 
bölümlerinden oluşan ara rapor teslim 
alındı. Rapor üzerinde revizyon talepleri 
firmaya iletildi ve firmaya 10 Kasım 2014 
tarihine kadar revizyon süresi verildi. 
Talepler doğrultusunda revize edilen 
ara rapor 10 Kasım tarihinde teslim 
alındı kabul edildi. Strateji çalışması 
için saha görüşmeleri gerçekleştirildi. 
Bu kapsamda Yenilenebilir Enerji ve BİT 
sektörlerinden 23 uzmanla mülakatlar 
yapılarak sektörün mevcut durumu hak-
kında bilgi alındı. Aralık ayında projenin 
her iki sektörü için iki çalıştay hayata 
geçirildi. 16-17 Aralık tarihlerinde ger-
çekleştirilen çalıştaylara yönelik içerik 

ve organizasyon hazırlıkları Ernst and 
Young firmasıyla birlikte yürütüldü. 18 
Aralık tarihinde projenin ilk yönlendir-
me komitesi toplantısı gerçekleştirildi. 
Bu dönemde ayrıca strateji ve eylem 
planı çerçevesinin tasarımına yönelik 
çalışmalar yürütüldü. 2015 Ocak ayı 
içinde tamamlanması planlanan strateji-
nin, eylemleri üzerine çalışmalar devam 
etmektedir.

Sektör Çalışmaları

Invest in İzmir” internet sitesinde ya-
yınlanmak ve gerektiğinde potansiyel 
yatırımcılara iletilmek üzere İzmir’in 
yabancı yatırımlar açısından öncelikli 
sektörlerine ilişkin detaylı bilgi notları 
hazırlandı. İlgili sektörün Türkiye’deki 
ve İzmir’deki durumunu özetleyen not-
larda ayrıca yatırım fırsatları hakkında 
detaylı bilgilendirme yapıldı. Tasarımları 
tamamlanıp, internet sitesinde yayınla-
nan sektör notlarında aşağıdaki sektör-
lere yer verildi:

• Kimyasal Maddeler
• Gıda ve İçecek 
• Yenilenebilir Enerji
• Endüstriyel Makine
• Bilgi ve İletişim
• Turizm
• Havacılık

Yatırımcı Bilgi Notları

Yatırım Destek Ofisi’nin görev tanımı 
kapsamında yer alan tanıtım ve yatırım 
destek faaliyetlerinin kalitesinin artırıl-
masına ilişkin olarak sunum ve filmlerde 
genel hatlarıyla yer alan ve yatırımcıların 
sıklıkla sordukları aşağıdaki konularda 

detaylı bilgi notları hazırlandı. Bu bilgi 
notlarının da tasarımları tamamlandı 
ve notlar internet sitesinde yayınlandı.

• İnsan Kaynakları: Üniversiteler, 
Araştırma Merkezleri, Mesleki Eği-
tim Kurumları, Yabancı Dilde Eğitim 
Veren Okullar

• Lojistik: Limanlar, Havayolu

• Ekonomik Durum: Genel Ekonomik 
Göstergeler, Doğrudan Yabancı Ya-
tırım, Stratejik Sektörler

• Yatırımcı Rehberi: Şirket Kurma 
Süreçleri, Yabancıların Çalışma İzin-
leri, Çevresel Etki Değerlendirmesi, 
Yapı ve İşletme Ruhsatı, Vergi Sis-
temi, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, 
Teşvikler ve Destekler, Özel Yatırım 
Bölgeleri

İletişim Malzemeleri 

Yukarıdaki bilgi notu ve tanıtım ma-
teryallerine ek olarak, Bilgi ve İletişim 
Teknolojileri sektörü için ayrıca tanıtım 
broşürü hazırlandı ve ilgili sektörler-
den yerli ve yabancı çok sayıda firmaya 
gönderildi.

Ayrıca, Bio2014 Uluslararası Biyotek-
noloji Kongre ve Fuarında dağıtmak 
amacıyla İzmir’deki biyoteknoloji alt-
yapısını detaylıca aktaran bir broşür 
hazırlandı. Broşür çalışması Dokuz Eylül 
Sağlık Kampüsündeki Akademisyenler 
ve araştırmacılar ile birlikte yürütüldü. 
Broşürde dünya çapında ün yapmış Türk 
bilim adamları da yer alarak İzmir hak-
kındaki görüşlerini bildirdiler.
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Bu dönemde ayrıca, Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü tarafından 
çıkarılan İzmir Sinerji dergisinin Nisan 
sayısında yayımlanmak üzere İzmir’deki 
organize sanayi bölgelerini tanıtıcı de-
taylı bir bilgi notu hazırlandı.

1.5. Kurumsallaşma Faaliyetleri
1.5.1. İnsan Kaynakları

Ajans Personelinin Aldığı Eğitimler 

2014 yılınıda Ajans personeli tarafından alınan eğitimler aşağıdaki gibidir:

Tablo 21: Ajans Personelinin Aldığı Eğitimler

Eğitim Konusu Tarih Yer Kişi

Eğitim Konusu Tarih Yer Kişi

Yaşam Döngüsü Analizi Eğitimi 9-10 Ocak 2014 Sürdürülebilirlik Akademisi 1

5. Enerji Forumu 9-10 Ocak 2014 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 1

KAYS İç Denetçi Son Kullanıcı Eğitimi 22-24 Ocak 2014 TÜBİTAK 1

MapInfo Eğitimi 28-31 Ocak 2014 Başarsoft Bilgi Teknolojileri A.Ş. 1

666 s. KHK Kapsamında Yeni Maaş Hesaplaması 
ve 657 s. Kanunun Mali ve Sosyal Haklarına İlişkin 
Düzenleme

17-18 Şubat 2014 KAPED 1

Kamu Zararı 19 Şubat 2014 İZKA 17

e-BEYAS 2014 Elektronik Belge Yönetimi ve Arşiv 
Uygulamaları 20-21 Mart 2014 Ankara Üniversitesi 1

INNOCASE Projesi Vaka Yazımı Eğitimi 26-28 Mart 2014 Yaşar Üniversitesi 1

KAYS YDO Modülü 27-28 Mart 2014 TÜBİTAK 2

İzmir Animasyon Filmi ve İnteraktif Yatırım Yeri Rehberi

Yatırımcılara özel yatırım alanlarının yerlerinin, sağladığı avantajların, diğer böl-
gelerle karşılaştırmaların, sektörel yoğunlaşmaların yer aldığı interaktif yatırım 
yeri rehberi ve İzmir animasyon filmine ilişkin revizyon ve iyileştirme çalışmaları 
tamamlandı. Çalışmanın ilk taslağı ilgili kurumların görüş ve önerilerine sunula-
rak geribildirimler derlendi. Yapılan tavsiye ve düzeltmeler doğrultusunda gerekli 
düzeltmeler tamamlandı.
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Eğiticinin Eğitimi 12-16 Mayıs 2014 İnovasyon Akademisi 1

Teşvikler Eğitimi 12-15 Mayıs 2014 Kalkınma Bakanlığı 1

ANIMA Eğitim Programı 25-28 Mayıs 2014 ANIMA 1

Eğiticinin Eğitimi 25-30 Mayıs 2014 İnovasyon Akademisi 1

Diksiyon Eğitimi 28 Mayıs-2 Haziran EBSO 14

Yeşil Bina Eğitimi 11 Haziran 2014 İZKA 8

Finansal Tablolar Analizi Eğitimi 16 Eylül 2014 İZKA 11

İletişim Stratejisi Hazırlama Eğitimi 16-20 Eylül 2014 Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 1

Toplantı Yönetimi Eğitimi 30 Eylül 2014 İZKA 34

KAYS Çalıştayı 14-17 Ekim 2014 Antalya 2

Takım Çalışması Eğitimi 26 Ekim 2014 Gümüldür 28

Etkili Sunum Teknikleri Eğitimi 28 Kasım 2014 İZKA 9

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Bütçe 
ve Muhasebe Modülü Eğitimi 11-12 Aralık 2014 TÜBİTAK 1

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) 
Bordro Modülü 12 Aralık 2014 Kalkınma Bakanlığı 2

Etkili Sunum Teknikleri ve Liderlik Eğitimi 19 Aralık 2014 İZKA 9

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Bordro 
Modülü Eğitimi 24 Aralık 2014 Kalkınma Bakanlığı 1

TOPLAM 150

Ajans Personelinin Katılım Sağladığı Diğer Programlar

2. Kalkınma Ajansları Konferansı

17-20 Nisan 2014’te Gaziantep’te gerçek-
leştirilen 2. Kalkınma Ajansları Konfe-
ransı’na geniş katılım sağlanarak, çeşitli 
oturumlarda sunumlar gerçekleştirildi.

2. İnsan Kaynakları ve İdari İşler 
Tecrübe Paylaşım Toplantısı

  20-23 Mayıs 2014 tarihlerinde Ahiler 
Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde Nevşe-

hir’de düzenlenen İnsan Kaynakları ve 
İdari İşler Tecrübe Paylaşım toplantısına 
katılım sağlandı.

Sohbet Toplantıları

Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı Bü-
yükelçi Ertuğrul APAKAN’ın katılımıyla 
“Türk Dış Politikası ve İzmir Tanıtımı” 
konulu sohbet toplantısı, 12 Şubat 2014 
tarihinde gerçekleştirildi. 

Araştırmacı-Yazar Hanri BENAZUS’un 
katılımıyla, “Atatürk ve Yakın Tarihimiz” 
konulu sohbet toplantısı 28 Kasım 2014 
tarihinde gerçekleştirildi.

2014  yılında  Ajans personeli tarafından 
katılım sağlanan seminer, konferans, 
sempozyum ve diğer etkinlikler aşağı-
daki tabloda özetlenmiştir.

Tablo 22: Katılım Sağlanan Seminer, Konferans, Sempozyum ve Diğer Etkinlikler

Etkinliğin Adı Etkinliğin İçeriği Tarih 

Tarım Bayramı 
Etkinlikleri

Ege Üniversitesi  Ziraat Fakültesi tarafından düzenlenen “Tarımda İnovasyon 
Paneli'ne” katılım sağlandı, “Tarımda İnovasyon başlıklı sunum yapıldı. 10.01.2014

6102 Sayılı TTK 
Uygulamasında Yaşanan 
Sorunlar ve Çözüm 
Önerileri Semineri

Yeni Türk Ticaret Kanunu, Şirket Kuruluşları, Tasfiye, Birleşme, Nakil 
konularında bilgilendirme 14.01.2014

Kent Koleji Güdümlü 
Proje Başlangıç 
Toplantısı

Proje Desteği Süreç ve İş takvimi, proje Önerisi üzerine tespit ve 
değerlendirmeler hakkında sunum yapıldı. Düzenlenecek olan Mutabakat 
toplantısı hakkında bilgi verildi.

15.01.2014

İİMEK YK Toplantısı  15.01.2014



2014 Yılı Faaliyet Raporu56

DEPARK Güdümlü Proje 
Başlangıç Toplantısı DEPARK'ın sağlık kümesi projesi kapsamında gerçekleştirilen ilk toplantı 16.01.2014

DEPARK Güdümlü Proje 
Başlangıç Toplantısı

Proje Desteği Süreç ve İş takvimi, proje Önerisi üzerine tespit ve 
değerlendirmeler hakkında sunum yapıldı. Düzenlenecek olan Mutabakat 
toplantısı hakkında bilgi verildi.

16.01.2014

Yarımada Projesi 
Fütürist Derneği 
Toplantısı

Projenin yaratacağı yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi 17.01.2014

Yarımada için Futuristler 
Derneği Odak Grup 
Görüşmesi

Yarımada Kalkınma Stratejisi stratejik hedeflerinin belirlenmesi 
çerçevesinde fütüristlerin katılım sağladığı toplantı gerçekleştirildi. 17.01.2014

Batı-Binom ile 
Kümelenme Farkındalık 
Toplantısı

İzmir’de medikal alanda faaliyet gösteren yenilikçi ve katma değer üreten 
işletmelerin ve araştırmacıların, fikri ve sınai mülkiyet hakları kullanarak 
inovasyon yeteneklerini geliştirmek amacıyla Türk Patent Enstitüsü ve Ege 
Üniversitesi EBİLTEM Teknoloji Transfer Ofisi işbirliği ve KOSGEB, EBSO ve 
ETMK’nın katkıları ile  “Hezarfen Medikal Projesi” etkinliğe katılım sağlandı.

20.01.2014

İZTEKGEB Güdümlü 
Projesi İşletme Modeli 
Toplantısı

İZKA Desteği ile kurulacak İnovasyon Merkezinin Finans ve İşletme Modeli 
üzerine bir çalıştay gerçekleştirildi. Çalıştaya Türkiye'nin çeşitli inkübasyon 
merkezlerinden yöneticiler katıldı ve fikirlerini ilettiler.

21.01.2014

İZTEKGEB Kuluçka 
Merkezi Çalıştayı

İnovasyon merkezinin işletme ve finansman modelinin belirlenmesi 
konusunda farklı disiplin ve tecrübe paylaşımı amacıyla gerçekleştirilen 
İztekgeb İnovasyon Merkezi Model Çalıştayına katılım sağlandı.

21.01.2014

OSB Parsel Toplantısı Bilim, Sanayi, Teknoloji İl Müdürlüğü’nün her altı ayda bir gerçekleştirdiği 
koordinasyon toplantısı 22.01.2014

İzmir Valiliği İl 
Koordinasyon Toplantısı

Yatırımcı kurumların çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı değerlendirmeleri 
yapıldı. 27.01.2014

İl İstihdam Kurulu Faaliyet raporunun sunumu 29.01.2014

İİMEK Toplantısı İzmir İstihdam politikaların belirlendiği toplantıya katılım sağlandı. 29.01.2014

İZTEKGEB Güdümlü 
Projesi Değerlendirme 
Toplantısı

İZKA Desteği ile kurulacak İnovasyon Merkezi Projesinin hangi aşamada 
olduğu hakkında bilgi alındı. Özellikle ödeme ve inşaat faaliyetleri 
konusunda yaşanan sıkıntıların nasıl aşılacağı konusunda görüş alışverişi 
yapıldı.

12.02.2014

Türk Dış Politikası ve 
İzmir Tanıtımı konulu 
sohbet toplantısı

Dışişleri Bakanlığı eski müsteşarı ve emekli büyükelçi Ertuğrul APAKAN’la 
birlikte Türkiye’nin bölgedeki durumu ve dış politikası konusundaki 
değerlendirmeler yapıldı.

12.02.2014

Dicle Kalkınma Ajansı 
Ziyareti Ajans hizmet binası yapım çalışmaları ile ilgili bilgi alış verişi gerçekleştirildi. 12-15.02.2014

Horizon 2020 semineri Horizon 2020 AB Projeleri konusunda bilgilendirme 14.02.2014

Dünya Enerjisinde 
Değişen Dinamikler ve 
Türkiye Gerçeği

Enerji Sektörü Gelişmeleri 14.02.2014

DEPARK Güdümlü Proje 
Mutabakat Toplantısı

DEPARK'ın sağlık kümesi projesi kapsamında kurumlar arasında yapılan 
mutabakat toplantısı 14.02.2014

Ara Rapor Eğitimi 2012 Yılı Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri MDP kapsamında 
yararlanıcılara yönelik düzenlenmiştir. 14.02.2014

Horizon 2020 AB Horizon 2020 Programı konulu bilgilendirme toplantısına katılım 
sağlandı. 14.02.2014

Why Should We 
Become “Culture Smart” 
Semineri

İş Dünyasında Kültürel Farklılıklar ve İletişim 21.02.2014
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Bio2014 Hazırlık 
Toplantısı

Haziran ayında ABD'nin San Diego şehrinde yapılacak olan BIO2014 
Biyoteknoloji Fuarına katılım konusunda Ankara'da bir hazırlık toplantısı 
yapıldı.

26.02.2014

Sharing Korean 
Knowledge & Experience 
in Land Registration, 
Land information 
Management and 
Promoting Green 
Growth Policies at 
Industrial Zones

Kore’de tapu ve kadastro sistemi, yatırım arazilerinin tespiti ve sanayi 
bölgelerinde ekolojik büyümenin teşvik edilmesi konularında bilgi paylaşımı 06.03.2014

Hollandalı İşadamları 
Network Toplantısı

Hollandalı Firmalar arasında iletişim sağlamaya yönelik ağ oluşturma 
toplantısı ve kokteyli 10.03.2014

Basmane Bölgesi 
Ziyareti

Basmane bölgesinin tarihi ve kültürel varlıklarının rehber eşliğinde 
incelenmesi, temel sorunların ve potansiyellerin tespit edilmesi 11.04.2014

Açılış ve Bilgilendirme 
Toplantısı

2013 Yılı Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim MDP kapsamında yararlanıcılara 
yönelik düzenlenmiştir. 14.04.2014

2. Kalkınma Ajansları 
Konferansı

Tüm Ajanslar ve Kalkınma Bakanlığı personelinin bölgesel kalkınma alanında 
yapılan çalışmaları değerlendirdiği bir konferans gerçekleştirildi. 17-20.04.2014

İzmir Valiliği İl 
Koordinasyon Toplantısı

Yatırımcı kurumların çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı değerlendirmeleri 
yapıldı. 22.04.2014

Gaziantep Kalkınma 
Ajansları Konferansı

Kalkınma ajanslarının temel faaliyetleri ve sorunlarının ele alındığı 
konferansta oturumlara katılım sağlanmadı ve sosyal girişimcilik 
oturumunda bir sunum gerçekleştirildi.

16-18.04.2014

Kalkınma Ajansları 
Konferansı

Kalkınma ajansları çalışma konuları ile ilgili bilgi ve deneyim paylaşımı, 
çalışma süreçlerinin gözden geçirildiği etkinliğe katılım sağlandı. 16-19.04.2014

Danimarka 
Başkonsolosluğu 
Toplantısı

Yenilenebilir enerji sektöründeki firma ve kurumlarla iletişim sağlamaya 
yönelik ağ oluşturma etkinliği 24.04.2014

EBİLSAD Açılış Toplantısı Ege Bilişim Sanayicileri Derneği açılış toplantısına katılım sağlandı. 25.04.2014

CEBİT Anadolu 
Buluşmaları İzmir 
Toplantısı

İTO, İZKA, KOSGEB, Toknokent ve üniversitelerin katılım sağladığı  Cebit 
Bilişim Eeurasia ve Cebit Global Konferansı  kapsamında firmalara “CeBİT 
Bilişim Avrasyasının” finansal destek hakkında bilgi verildi.

09.05.2014

TTGV - İzmir Yenilik 
Fonu Çalışmalarına 
İlişkin Bilgilendirme 
Toplantısı

İzmir Yenilik Fonu oluşturulmasına yönelik fizibilite çalışmasının mevcut 
durum bölümlerinin TTGV uzmanları tarafından aktarılması 12.05.2014

İzmir Turizminde 
İnovasyon ve 
Kümelenme

Turizm sektöründe karar verici ve uygulayıcı konumundaki profesyonellerin 
katıldığı İzmir Turizminde İnovasyon ve Kümelenme konulu odak grup 
görüşmesi

13.05.2014

İl Kadın Hakları Koor. 
Kurulu Toplantısı

Kadın erkek eşitliğinin geliştirilmesine yönelik eylem çerçevesinin 
değerlendirilmesi toplantısı. 13.05.2014

WAIPA Genel Kurulu Konferansta WAIPA merkezinin Cenevre’den İstanbul’a taşınması 
kararlaştırıldı. 13-15.05.2014

EBİLTEM - Avrupa 
İşletmeler Ağı Toplantısı İzmir’in yatırım ortamı ve İzmir’de tekstil sektörü ile ilgili bir sunum yapıldı. 15.05.2014

Yenilik Stratejisi Çalıştayı
Yeniliğin uygulama boyutuna dair başarılı örneklerin paylaşımı ve İzmir  
Yenilik Stratejinin uygulama boyutunun değerlendirilmesi toplantısı 
düzenlendi.

20.05.2014
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İnsan Kaynakları ve İdari 
İşler Personeli Tecrübe 
Paylaşım Toplantısı

Ajans insan kaynakları ve idari işler personelinin bir araya gelerek 
deneyimlerini paylaştığı bir toplantı düzenlendi. 20-23.05.2014

İİMEK YK Toplantısı İzmir İstihdam politikaların belirlendiği toplantıya katılım sağlandı. 21.05.2014

Depark Alpha Binası 
Açılışı

DEÜ Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Çok Amaçlı Teknopark'ının (DEPARK) 
ilk binası "Alfa" hizmet binasının açılışının düzenlendiği DEÜ Tınaztepe 
Yerleşkesi'ndeki toplantıya katılım sağlandı.

26.05.2014

ANIMA - InvestMED 
Projesi

Sektörel yatırım tanıtım stratejisi hazırlanması konusunda yarım günlük bir 
eğitim alındı. Ayrıca, proje kapsamında önerilecek eylemler için konsorsiyum 
oluşturma çalışmalarına katılım sağlandı.

26-28.05.2014

Kaynakçılık çalıştayı 
İİMEK

İzmir Çalışma ve İş Kurumu ile Ege Bölgesi Sanayi Odası işbirliğiyle 28 Mayıs 
2014 tarihinde gerçekleştirilen "Kaynakçılık Mesleğinde Alınan Taleplerin 
Karşılanamama Nedenleri ve Çözüm Önerileri" konulu toplantıya katılım 
sağlandı.

28.05.2014

İZTO İzmir Dijital Arşiv 
Kent Toplantısı

Koda Bilişim A.Ş. tarafından 29 Mayıs 2014 tarihinde gerçekleştirilen "İZMİR 
DİJİTAL ARŞİV KENT ve İZMİR'DE YASAL KAĞITSIZ OFİS ( e-imza + EBYS + 
KEP + Digital Arşiv Kent)" konulu toplantıya katılım sağlandı.

29.05.2014

İnovasyon Haftası 29-30 Mayıs 2014 tarihlerinde Swiss Otel - İzmir'de gerçekleşen Türkiye 
İnovasyon Haftası - İzmir katılım sağlandı. 29-30.05.2014

İAOSB tekstil-hazır 
giyim sektörü çalıştayı

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi tarafından, Bölgede yer alan 
firmaların rekabet güçlerinin artırılması için sektörel çalışmalar alanında 
yapılan çalıştaya katılım sağlandı.

04.06.2014

Sanayide İnovasyon ve 
Verimlilik Paneli

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Genel Müdürlüğü ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji İzmir İl Müdürlüğü organizasyonu ile Ege Bölgesi Sanayi 
Odası ve İzmir Kalkınma Ajansı işbirliğinde “Sanayide İnovasyon ve Verimlilik 
Paneli” düzenlendi, sunum yapıldı.

04.06.2014

Kale ve Pratt&Whitney 
Açılışı

Kale Grubu ile ABD'li Pratt&Whitney ortaklığı tarafından inşa edilen uçak 
motor sanayi fabrikasının açılışı 06.06.2014

Hollanda İş Destek Ofisi 
Basın Toplantısı İşbirliği alanlarının görüşülmesi 06.06.2014

Travel Turkey Fuarı 
Danışma Kurulu 
Toplantısı 

Travel Turkey İzmir Fuarı’nın, Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmesi 
ve 2015 yılında Yeni Fuar Alanında düzenlenecek olan Fuar’ın vizyonu ile 
ilgili görüşlerin alınması

09.06.2014

Yenilik Fonu Çalıştayı

13 Mart 2014 tarihinde bir çalıştay yapıldı, ardından İzmir'de  paydaşlarla 
görüşmeler gerçekleştirilerek bir model önerisi oluşturuldu. Model önerisine 
ilişkin nihai raporun tarafımıza sunulmasından önce bir çalıştay düzenlendi. 
Çalıştayda mevcut bulguların paylaşılması ve paydaşlarımızın  görüşleri 
alındı.

13.06.2014

RSA Avrupa Konferansı İzmir Kalkınma Ajansı tecrübeleri panelinde Yatırım Destek Ofisi faaliyetleri 
aktarıldı 17.06.2014

EHİS Akredite Test ve 
Analiz Laboratuvarı 
Yönetim Modeli Çalıştayı

EHİS Akredite Test ve Analiz Laboratuvarı’nda uygulanması olası yönetim 
modelleri 17.06.2014

Anima Genel Kurulu
Kurum hakkında görüşülmesi gereken konuların karara bağlanması,  
halihazırda yararlanılan AB projeleri hakkında ve yeni açılacak destek 
programları konusunda bilgilendirme yapılması

18-19.06.2014

Eurovelo Toplantısı

EuroVelo ağına katılımı ve kent içi ulaşımda bisikletin rolünün 
güçlendirilmesi üzerine, konunun ilgililerini biraraya getirmeyi ve 
önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalar konusunda bir yol haritası 
belirlenmesini amaçlayan bir toplantı düzenlendi.

26.06.2014

OSB Parsel Toplantısı Bilim, Sanayi, Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından her altı ayda bir 
gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı 21.07.2014
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Bilişim KOBİ’lerine 
yönelik yeni destekler: 
FInish-Future Internet

Bilişim KOBİ’lerine yönelik yeni destekler: FInish-Future Internet, İZKA” 
toplantısında firmalara, Ekim ayında çağrıya çıkılacak olan FInish Mali 
Destek Programı hakkında bilgi verildi.

23.07.2014

İzmir Ekonomi Zirvesi

Ekonomi Bakanı Sayın Nihat Zeybekçi’nin katılımıyla gerçekleştirilen 
toplantıda firmalara sağlanan destekler Bakanlık yetkilileri tarafından 
aktarıldı. İlgili oda başkanları tarafından İzmir’in dezavantajları konusunda 
sayın bakana bilgilendirme yapıldı.

24.07.2014

Yatırım Internet Siteleri 
Toplantısı

Yatırım Destek Ofislerinin internet sitelerinin ortaklaştırılması ve 
standartların belirlenmesine yönelik olarak görüş aktarmak üzere 
toplantıya katılım sağlandı

12.08.2014

İş Analitiği Bilgilendirme 
Toplantısı

Toplantıda iş analitiğinin ne olduğu, iş analitiği ile firmaların rekabet gücünü 
nasıl arttırabileceği ve iş analitiği örnek uygulamaları hakkında bilgi verildi. 13.08.2014

Pardus İşletim Sistemi 
Bilgilendirme Toplantısı

Pardus Projesi bilgilendirme toplantısında, Pardus İşletim Sistemi hakkında 
güncel bilgiler verildi. TÜBİTAK ULAKBİM tarafından bu kapsamda 
yürütülen faaliyetler aktarılarak, Pardus İşletim Sistemi kullanımı için 
geliştirilen başarılı projelerden bahsedildi. Yazılım şirketlerinin Pardus 
İşletim Sistemi’nin gelişimi için yapabilecekleri projeler, açık kaynak, açık 
kaynağın faydaları, açık kaynak uygulama modelleri hakkında bilgilendirme 
yapıldı.

21.08.2014

İran Heyeti
İran’da bulunan teknoparkların temsilcileri ve İranlı işadamlarından oluşan 
bir heyet Dokuz Eylül Üniversitesi Sağlık Kompleksini ziyaret ettiler. Heyete 
İZKA’nın faaliyetleri ve İzmir’in yatırım olanakları konusunda sunum yapıldı.

08.09.2014

Çek Cumhuriyeti Heyeti İzmir Ticaret Odası tarafından organize edilen Çek İşadamları Heyetine 
İZKA’nın faaliyetleri ve İzmir’in yatırım olanakları konusunda sunum yapıldı. 12.09.2014

İzmir-İstanbul Otoyolu 
Etki Analizi Çalıştayı

BEBKA’da gerçekleştirilen “İzmir-İstanbul Otoyolu Etki Analizi Çalıştayı”’na 
katılım sağlandı. 18.09.2014

OME MDP Ara Rapor 
Eğitimi

Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı kapsamında destek 
yararlanıcılarına yönelik ara rapor hazırlama eğitimi verilmiştir. 30.09.2014

Sağlam KOBİ Proje 
Lansman Toplantısı

İzmir Kalkınma Ajansı, İzmir ABİGEM ve Türkiye Kurumsal Sosyal 
Sorumluluk Derneği işbirliğiyle düzenlenen projenin lansman toplantısı 
düzenlendi.

02.10.2014

IDE Ege Teknopark Açılış 
Toplantısı

Ege Üniversitesi bünyesinde kurulan IDE Ege Teknoloji Geliştirme Bölgesinin 
açılışına katılım sağlandı ve uygun yatırım alanları konusunda bilgi alındı. 24.10.2014

Yatırım Destek Ofisleri 
İstişare Toplantısı

Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğine ilişkin görüşlerin diğer ajanslara ve 
Kalkınma Bakanlığına aktarılması ve teşvik sistemi, stratejiler, analiz ve 
envanter çalışmalarına yönelik bilgilendirmeye katılım sağlanması

25.10.2014

İzmir Bölgesi Enerji 
Forumu

İzmir Elektrik Mühendisleri Odası koordinatörlüğünde, Mimarlık Merkezi 
bünyesinde gerçekleştirilen  “İzmir Bölgesi Enerji Forumu” etkinliğinin 
Yenilenebilir Enerji Uygulamaları oturumunda Yenilenebilir Enerji 
Kaynaklarının Bölgedeki Uygulamaları başlıklı sunum yapıldı.

31.10.2014

Türk Yunan İş Forumu

DEİK tarafından organize edilen toplantıya, Ekonomi Bakanı Sayın Nihat 
Zeybekci, Yunanistan Kalkınma Bakanı Sayın Nikos Dendias, Yunanistan 
Ticaret Odası Başkanı Sayın Konstantinos Mihalos ve beraberlerindeki 
100 civarında Yunan işadamı katıldılar. Toplantıda işadamlarıyla diyalog 
oluşturuldu.

12.11.2014

Yaşanabilir Şehirler 
Sempozyumu

Sempozyumda yaşanabilir şehirlere doğru iyi uygulamalar ve proje 
örnekleri, yaşanabilir şehirlerin oluşturulmasında teknolojinin katkısı ve 
akıllı sistemler, İZKA Programları; sürdürülebilir şehircilik yaklaşımlarına 
sunulan destekler, yayalaştırma projeleri ve herkes için erişilebilirlik, 
sürdürülebilir ulaşımda yenilikçi çözümler, İsveç’ten yeni bir yaklaşım; 
Symbio City, İzmir ilçeleri kadın belediye başkanları ve yöneticileri ile 
yaşanabilir şehirler oturumu, Bir ulaşım aracı olarak bisikletin çevresel, 
sosyal ve ekonomik etkileri, Sürdürülebilir ulaşımı teşvik eden politikalar 
geliştirme ve katılımcılık konuları görüşüldü.

20.11.2014
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Dokuz Eylül Üniversitesi 
Sağlık Teşvikleri 
Toplantısı

Ekonomi Bakanlığı uzmanları tarafından sağlık alanında firmalara sağlanan 
teşvikler konusunda bilgilendirme yapıldı. 21.11.2014

Ege Üniversitesi ARGE 
Etkinliği ARGE projelerinin sunulduğu etkinliğe katılım sağlandı. 12.12.2014

Nüfus Bilim ve Kalkınma

Söz konusu eğitimde temelde kalkınma ve nüfus bilim arasındaki teorik 
ilişkiyi ortaya koyan, nüfusbilimin reel uygulamalarının kalkınma alanında 
birçok politika belirlenirken metodolojik olarak nasıl uygulanacağına dair 
örnekler ve tartışmalar aktarılmıştır.

10-11-
12.11.2014

Kalkınma Ajansları 
Yönetim Sistemi (KAYS) 
Bütçe ve Muhasebe 
Modülü Eğitimi

KAYS Bütçe ve Muhasebe Modülü konusunda verilen eğitime katılım 
sağlandı. 11-12.12.2014

İzmir 3. İstihdam Zirvesi Zirvenin finansal olarak destekleyici kurumlar arasında yer alarak etkinlik 
kapsamında kurumsal tanıtım standı ile katılım sağlandı. 14-15.11.2014

Kalkınma Ajansları 
Yönetim Sistemi (KAYS) 
Çalıştayı 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi konusunda Antalya’da düzenlenen 
programa katılım sağlandı 14-17 .10. 2014

Kalkınma Ajansları 
Planlama Birimleri 
Toplantısı

Ahiler Kalkınma Ajansı koordinatörlüğünde Kalkınma Ajansları arasında 
daha yakın işbirliği ve iletişimi desteklemek, tecrübe ve bilgi alışverişini 
daha kurumsal hale getirmek amacıyla Planlama Birimleri uzmanlarının 
katılımıyla Kapadokya'da düzenlenen çalıştaya katılım sağlandı, bilgi ve 
deneyim paylaşımında bulunuldu.

15—16-
17.09.2014

SolarTR Konferansı

Güneş enerjisi yatırım süreçleri ve bu alandaki yeni düzenlemeler hakkında 
bilgi edinmek, potansiyel yatırımcı firmalarla iletişim kurmak amacıyla 
katılım sağlandı. Konferansta, sektörün mevcut durumu, yatırımcıların 
yaşadığı sıkıntılar ve izin süreçleriyle ilgili güncel durum hakkında bilgi alındı. 
İZKA yatırım tanıtım stratejisi kapsamındaki çalışmalara entegre edildi.

19-21.11.2014

2. Performans Sonuçları
Ajansların performansını ölçmeye yöne-
lik çalışmalar Kalkınma Bakanlığı tara-
fından yürütüldü. 2014 yılı için kalkınma 
ajanslarına kullandırılacak toplam trans-
fer ödeneğinin ajanslara pay edilmesinde 
çeşitli değişkenler (nüfus vb.) ve ajansla-
rın performans durumları çerçevesinde 
tahsis edilmesi kararlaştırıldı. 

Kalkınma ajanslarının performanslarının 
değerlendirilmesinde; ajansın bölge planı 
çalışmaları, proje ve faaliyet destekle-
me uygulamaları, araştırma ve analiz 
raporları ile kalkınma girişimlerindeki 
öncü rolleri, kalkınma kuruluna katılım 
düzeyi ve gelir bütçesindeki yerel payla-
rın tahsilat oranı göstergeleri vb. husus-
ların dikkate alınacağı belirtilmektedir. 

İZKA tarafından, bu ölçütler ve bölgesel 
gelişmeyi hızlandırma, sosyal, kültürel ve 
ekonomik kalkınmayı sağlama amaçları 
doğrultusunda 2014 yılında çalışmalar 
sürdürüldü.



2014 Yılı Faaliyet Raporu 61

IV. Kurumsal Kabiliyet ve 
Kapasitenin Değerlendirilmesi
A) Üstünlükler
İZKA, günümüze kadar yürüttüğü tüm 
çalışmalarında bağlı kaldığı tarafsızlık ve 
güvenilirlik değerleriyle, İzmir’de olumlu 
bir kurumsal imaj oluşturmuştur. Böl-
genin kalkınmasında rol alan aktörlerde 
genel olarak, İZKA’ya ilişkin olumlu bir 
yaklaşım ve İZKA’nın gelecekteki çalış-
maları konusunda da umutlu bir bakış 

bulunmaktadır. Ayrıca, Ajans’ın güçlü 
finansal yapısı ve çalışmalara destek 
sağlayan Yönetim Kurulu ve Kalkınma 
Kurulu’nun bulunması da Ajans’ın güçlü 
yönleri arasındadır.

Ajans’ın, aynı zamanda nitelikli personel 
yapısı ve bölgede her zaman erişilebilir 

bir kurum olması da güçlü özelliklerinin 
başında gelmektedir. Kuruluşundan bu-
güne geçen sekiz yıllık sürede ajansın bu 
özellikleri İzmirliler tarafından daha çok 
benimsenmiş ve Ajans daha çok tanın-
maya başlanmıştır.

B) Zayıflıklar
Kalkınma ajanslarının, Türkiye’de yeni 
bir kurumsal yapı olması,  bölgesel kal-
kınma politikaları konusundaki kamuo-
yunun bilgi eksikliği ve Türkiye’den yerel 
uygulama örneklerinin eksikliği Ajans’ın 
genel zayıf yönleri arasında sayılabilir.

Bu zayıf yönlerin başında, kalkınma 
ajansları tarafından hazırlanan bölge 
planlarının planlama hiyerarşisindeki 
yerinin, uygulanmasına dair süreçlerin 
ve yaptırımının yasal olarak yeterince 
netleştirilmemiş olması gelmektedir. Ay-
rıca, bölgeler arası ve bölge içi düzeyler-
de, planlama, strateji geliştirme, tanıtım 
ve diğer tüm faaliyetleri destekleyecek 
yeterli düzeyde verinin bulunmaması da 

hem İZKA için hem de bölgede kalkınma 
konusunda çalışan tüm kurumlar için 
önemli bir zayıf yöndür. 

Mevzuatla tanımlanmış geniş görev ta-
nımı ve bu doğrultuda bölgenin ajanstan 
beklentisini karşılama gerekliliği nede-
niyle Ajans’ın iş yükü oldukça fazladır. 
Bu iş yükünü karşılamak için Ajans’ta-
ki insan kaynağı niceliksel olarak eksik 
kalabilmektedir.

Ajansımız faaliyetlerini sürdürdüğü 
mevcut çalışma alanı fiziksel açıdan 
bazı yetersizlikler barındırmakta, çalış-
ma ofisleri ve toplantı salonları ihtiyacı 
karşılayamamaktadır. Bu nedenle yeni 

hizmet binasının süratle tamamlanması 
bu sorunun çözümünde etkili olacaktır.

Bölgedeki yerel aktörler stratejik plan 
ve çalışma programı hazırlıklarına her 
yılın Eylül’de başlatmaktadır. Ajansla-
rın mevzuat gereği çalışma programını 
yılın Ağustos ayı içinde yönetim kuru-
luna ve Eylül’de Kalkınma Bakanlığı’na 
sunması, yeni program yapılırken yerel 
aktörlerin bir sonraki yıl içinde planla-
dıkları faaliyetler hakkında yeterince 
bilgi alınamamasına neden olmaktadır. 
Bu nedenle bu konudaki tarihlerin ye-
niden düzenlenmesi ve birkaç ay ileri 
alınması uygulamaya olumlu yansımalar 
sağlayacaktır.

C) Değerlendirme
İzmir Kalkınma Ajansı, çalışma ilkelerine 
ve temel değerlerine bağlı olarak çalış-
malarını sürdürmektedir. Ajans’ın tüm 
faaliyetlerde, katılımcılık, tarafsızlık, 
şeffaflık, güvenilirlik ve erişilebilirlik ilke-
lerini hayata geçirmesi bölgede Ajans’la 
ilgili olumlu görüşleri pekiştirmektedir. 

Öte yandan, bölge planlarının içeriği, 
yaptırımı ve sahiplenilmesi konuların-

daki yasal çerçevenin yetersizliği, Ajans 
faaliyetlerine doğrudan bir olumsuz etki-
si olmasa da, Ajans’ın İzmir’de kalkınma 
alanında çalışan diğer tüm kurumların 
faaliyetlerinde eşgüdümün oluşturul-
masını engelleyen bir etken olmaktadır. 
Bölge planının ve operasyonel program 
konularındaki belirsizliklerin giderilerek, 
uygulama esaslarının net bir biçimde 

ortaya konulması, bölgedeki kalkınma 
çalışmaları için önem arz etmektedir. 
Bölge düzeyine, planlama, strateji geliş-
tirme, tanıtım ve diğer tüm faaliyetleri 
destekleyecek, güncel verilerin üre-
tilmesi de hem kalkınma ajansları için 
hem de kalkınma konusunda çalışan 
tüm kurumlar için önem arz etmektedir.
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V. Öneri ve Tedbirler
• Ajansların esnek yapısı korunmalı, 

hareket alanı kısıtlanmamalıdır. An-
cak, kalkınma ajanslarının kuruluş 
felsefesi ışığında, bölge planlama 
başta olmak üzere temel faaliyetlere 
yön verecek yasal düzenlemeler ha-
zırlanmalı ve yürürlüğe koyulmalıdır. 

• Ajans faaliyetlerinin sağlıklı bir bi-
çimde ve hızlı olarak devam ede-
bilmesi amacıyla, Ajans tarafından 
hazırlanan belgelerin onay süreçleri 
başta olmak üzere, diğer kurumlarla 
iletişim gerektiren tüm konularda, 
gecikmeler ve kesintilerin en aza 
indirilmesi sağlanmalıdır. 

• İl ve ilçe düzeyinde ihtiyaç duyulan 
verilerin kalkınma ajansları, Kalkın-
ma Bakanlığı ve TÜİK işbirliği içinde 
üretilmesi sağlanmalıdır.

• Bölgede doğan farklı ihtiyaç ve ta-
leplere cevap verebilecek mahiyette 
ajansların kullanabileceği yeni ma-
li destek araçları tasarlanmalıdır.









2014 Yılı Faaliyet Raporu66


