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SUNUŞ 

Bu çalışma programı, 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 
Görevleri Hakkında Kanun’un 11. ve 14. maddeleri ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe 
Yönetmeliği’nin 21. maddesi hükümleri doğrultusunda, İzmir Kalkınma Ajansı’nın (buradan 
sonra Ajans olarak anılacaktır) 2016 yılında gerçekleştireceği faaliyetleri planlamak üzere 
hazırlanmıştır.  

31 Mayıs 2006 tarih ve 2006/10550 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan Ajans, 
faaliyetlerini 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 
Hakkında Kanun’un 5. maddesinde belirtilen görev ve yetkiler dâhilinde gerçekleştirecektir.  

Ajans tarafından hazırlanan 2014-2023 İzmir Bölge Planı taslağı, Yönetim Kurulu’nun 6 
Ağustos 2013 tarihli toplantısında kabul edilerek Kalkınma Bakanlığı'nın onayına 
gönderilmiştir. Taslak 30 Aralık 2014 tarihinde Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu’nca 
onaylanmıştır. 2016 yılı içinde sürdürülecek olan faaliyetlerin belirlenmesinde 2014-2023 
İzmir Bölge Planı’nda yer alan öncelikler dikkate alınmıştır.  

1. GİRİŞ 

1.1. Kuruluş Süreci ve Organizasyon Yapısı 

Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları kurulmasını öngören 2006/10550 sayılı 
Bakanlar Kurulu kararnamesinin 06 Temmuz 2006 tarih ve 26220 sayılı Resmi Gazete'de 
yayımlanmasıyla birlikte, İzmir ili merkez olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde Ajans 
kurulmuştur.  

Ajans Yönetim Kurulu’nun 4 Ocak 2011 tarih ve 10 sayılı kararı ile kabul edilen 
organizasyon yapısı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Genel Sekreterlik tarafından sunulan 
hizmetler; Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi; Program Yönetim Birimi; İzleme 
ve Değerlendirme Birimi; Tanıtım ve Dış İlişkiler Birimi; Kurumsal Yönetim Birimi ve Yatırım 
Destek Ofisi tarafından yerine getirilmektedir.  

Mevcut durumda 1 Genel Sekreter, 6 Birim Başkanı, 21 Uzman, 6 Destek Personel ve 1 
Hukuk Müşaviri olmak üzere toplam 35 personel, Şekil-1’de yer alan organizasyon şeması 
çerçevesinde Ajansta görev yapmaktadır.  
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 Şekil-1. Ajans Organizasyon Şeması  

1.2. Kurumsal Temel Politika ve Öncelikler 

Ajansın vizyonu, “Sürdürülebilir yerel kalkınmada öncü ve etkin, uluslararası tanınırlığa 
sahip bir ajans olmak” olarak tanımlanmış, misyonu ise “İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için 
bütüncül bir yaklaşım ile yerel potansiyeli harekete geçirecek katılımcı araçlar geliştirmek ve 
uygulamak” olarak belirlenmiştir (Şekil-2). 

   

 

 

 

 Şekil-2. Ajans’ın Vizyonu ve Misyonu  

Ajans tüm faaliyetlerini yasal görevleri çerçevesinde, katılımcılık, yenilikçilik, tarafsızlık, 
şeffaflık, güvenilirlik, çözüm odaklılık, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, çevreye ve 
kültürel değerlere duyarlılık, toplumsal sorumluluk, etkinlik ve erişilebilirlik temel ilke ve 
değerleri doğrultusunda gerçekleştirmektedir.  

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

İzmir 
Kalkınma 
Ajansı’nın 
Vizyonu 

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

İzmir 
Kalkınma 
Ajansı’nın 
Misyonu 
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1.3. 2014-2023 İzmir Bölge Planı 

Çalışmalarına 2012 yılında başlanan ve bölgedeki aktörlerin aktif katılımıyla Ajans 
koordinatörlüğünde hazırlanan 2014-2023 İzmir Bölge Planı’nın vizyonu “Bilgi, Tasarım ve 
Yenilik Üreten, Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir” olarak belirlenmiştir. Bölge Planı'nın üç 
gelişme ekseni ise Şekil-3’te görülmektedir. 

   
 

 

 

 Şekil-3. 2014-2023 İzmir Bölge Planı Gelişme Eksenleri  

2014-2023 İzmir Bölge Planı’nın gelişme eksenleri bazında, stratejik öncelik ve hedefleri 
Tablo-1, Tablo-2 ve Tablo-3’te yer almaktadır. 

Tablo-1. Güçlü Ekonomi Gelişme Ekseni Öncelik 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. 

Güçlü Ekonomi 

Yüksek Yaşam Kalitesi 

Güçlü Toplum 
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Gelişme Ekseni 1: Güçlü Ekonomi 

Stratejik Öncelik Hedef 

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 yaygınlaştırılması sağlanacaktır. 

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-2. 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. 
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Gelişme Ekseni 2: Yüksek Yaşam Kalitesi 

Stratejik Öncelik Hedef 

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. 

 

 

Tablo-3. 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. 
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Gelişme Ekseni 3: Güçlü Toplum 

Stratejik Öncelik Hedef 

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. 
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2. 2015 YILI DEĞERLENDİRMESİ ve 2016 YILI ÖNCELİKLERİ 

Ajans 2015 yılı içerisinde, 2014-2023 İzmir Bölge Planı’nda yer alan önceliklere uygun 
olarak Kümelenme, Yenilik, Girişimcilik, Bilgi Toplumuna Dönüşüm, Temiz Üretim, Kentsel 
Pazarlama ve Tanıtım, Dış İlişkiler Faaliyetleri, Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri, Mali 
Destek Programları ana başlıklarında çalışmalarına devam edilmiştir. Önceki yıllardan devam 
eden mali destek programları ve güdümlü projelerin çalışmaları sürdürülürken, 2015 yılı 
içinde Nisan ayında Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma ve İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının 
Azaltılması Mali Destek Programları, 2015 yılının son çeyreğinde ise Yenilenebilir Enerji, 
Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Bölgeleri Geliştirme Mali Destek Programları ilan edilmiştir.  

Güdümlü Proje Desteği kapsamında; Dokuz Eylül Üniversitesi ile “İzmir Sağlık 
Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Bio-İzmir” projesinin sözleşmesi imzalanmıştır. 
Ödemiş Kaymakamlığı tarafından sunulan “Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim 
Merkezi” projesinin ise hazırlık ve değerlendirme süreçleri devam etmiştir. 

Ajans 2016 yılı içerisinde de, 2014-2023 İzmir Bölge Planı öncelik ve hedefleri 
ekseninde faaliyet gösterecektir. Bölge Planı’nın hayata geçirilmesi için çeşitli kurum ve 
kuruluşlarla işbirliği içinde faaliyetler sürdürülecek; Kümelenme, Yenilik, Girişimcilik, Bilgi 
Toplumu Temelli Kalkınma, Temiz Üretim, Kentsel Pazarlama ve Tanıtım, İzmir Yatırım 
Tanıtım stratejilerinin eylem planlarında yer alan faaliyetler gerçekleştirilecektir. Bunların 
yanı sıra, yerelde kapasite geliştirme ve yatırım tanıtımı, tanıtım ve dış ilişkiler konularında 
çalışmalara devam edilecektir. 2016 yılı teklif çağrılarının içeriğine ve kesin tarihlerine, Ajans 
bütçesinin etkin yönetilebilmesi amacıyla yıl içinde Çalışma Programı revizyonu ile karar 
verilecektir. 

2016 Yılı faaliyetlerinin 2014-2023 İzmir Bölge Planı öncelikleri ilişkilendirmesi Tablo-
4’de yer almaktadır. 

Tablo-4. 2016 Yılı Faaliyetleri ile 2014-2023 İzmir Bölge Planı İlişkilendirme Tablosu 

Öncelik Alanı Bölge Planı ile İlişkisi Yürütülmesi Planlanan 
Faaliyet/Proje 

Hedef Grubu İşbirliği Yapılacak 
Kurumlar  

Güçlü 
Ekonomi 
Gelişme 
Ekseni 
Faaliyetleri 

Gelişme Ekseni : 
Güçlü Ekonomi  
 
Stratejik Öncelikler :  
Yüksek Teknoloji, 
Yenilik ve Tasarım 
Kapasitesi, 
Gelişmiş Kümeler, 
Gelişmiş Girişimcilik 
Ekosistemi 
 

Kümelenme Stratejisinin 
Uygulanmasına Yönelik 
Çalışmalar 
 
Yenilik Stratejisinin 
Uygulanmasına Yönelik 
Çalışmalar 
 
Girişimcilik Stratejisinin 
Uygulanmasına Yönelik 
Çalışmalar 
 
 

İşletmeler, 
girişimciler, 
araştırmacılar, 
üniversiteler, 
küme 
yönetimleri, 
potansiyel küme 
girişimleri, ilgili 
STK’lar 

İzmir Ticaret Odası, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, 
Üniversiteler, 
Teknoloji 
Geliştirme 
Bölgeleri, 
Teknoloji Transfer 
Ofisleri, İşletmeler, 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve İlçe 
Belediyeleri, 
İlgili Kamu 
Kurumları, İlgili 
STK’lar, İlgili 
Bakanlıklar, 
Uluslararası 
Kuruluşlar 
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Öncelik Alanı Bölge Planı ile İlişkisi Yürütülmesi Planlanan 
Faaliyet/Proje 

Hedef Grubu İşbirliği Yapılacak 
Kurumlar  

Yüksek Yaşam 
Kalitesi 
Gelişme 
Ekseni 
Faaliyetleri 

Gelişme Ekseni:  
Yüksek Yaşam 
Kalitesi 
 
Stratejik Öncelikler : 
Sürdürülebilir Çevre, 
Kaliteli Kentsel 
Yaşam, Erişilebilir 
İzmir 
 
Gelişme Ekseni :  
Güçlü Ekonomi 
 
Stratejik Öncelikler :  
Sürdürülebilir Üretim 
ve Hizmet Sunumu 
 

Sürdürülebilir Çevre 
Faaliyetleri 
 
Bilgi Toplumu ve Akıllı 
Kent Dönüşümü 
Faaliyetleri 

İzmirliler, 
işletmeler, ilgili 
kurum ve 
kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve İlçe 
Belediyeleri, Ege 
Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Ticaret 
Odası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, 
Üniversiteler, 
OSB’ler, Serbest 
Bölgeler, Teknoloji 
Transfer Ofisleri,  
İşletmeler, TTGV, 
TÜBİTAK, KOSGEB, 
İlgili Kamu 
Kurumları, İlgili 
STK'lar, İlgili 
Bakanlıklar, 
Uluslararası 
Kuruluşlar 
 

Güçlü Toplum 
Gelişme 
Ekseni 
Faaliyetleri 

Gelişme Ekseni : 
Güçlü Toplum 
 
Stratejik Öncelikler: 
Herkes İçin Kaliteli 
Eğitim, 
Yüksek İstihdam 
Kapasitesi, 
Toplumsal Uyum İçin 
Sosyal İçerme, 
İyi Yönetişim ve 
Güçlü Sivil Toplum 
 

İstihdam Kapasitesinin 
Yükseltilmesi Faaliyetleri 
 
Sosyal Analiz Faaliyetleri 
 
Kurumsal Kapasite 
Geliştirme Faaliyetleri 

İzmirliler, 
işletmeler, ilgili 
kurum ve 
kuruluşlar 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve İlçe 
Belediyeleri, İŞKUR, 
Ege Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Ticaret 
Odası, Ege İhracatçı 
Birlikleri, 
Üniversiteler, 
OSB’ler, Serbest 
Bölgeler, Teknoloji 
Transfer Ofisleri,  
İşletmeler, İlgili 
Kamu Kurumları, 
İlgili STK'lar, İlgili 
Bakanlıklar, 
Uluslararası 
Kuruluşlar 

Kentsel 
Pazarlama ve 
Tanıtım 
 
Yatırım 
Tanıtım ve 
Destekleme 

Gelişme Ekseni : 
Güçlü Ekonomi  
 
Stratejik Öncelikler : 
Akdeniz'in Çekim 
Merkezi İzmir 
 
Hedef:  
İzmir'in kültür ve 
turizm olanakları 
tanıtılacaktır 

Kentsel Pazarlama 
Planında Belirlenen 
Öncelikler 
Çerçevesindeki 
Çalışmalar 
 
Turizm Merkezi İzmir 
Küçük Ölçekli Altyapı 
Mali Destek Programı 

İzmir'i ziyaret 
eden turistler, 
İzmir'e yatırım 
yapacak 
yatırımcılar, 
İzmir’de istihdam 
edilebilecek 
potansiyel 
nitelikli işgücü, 
İzmirliler 

İzmir Büyükşehir 
Belediyesi ve İlçe 
Belediyeleri, İl 
Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü, Ege 
Bölgesi Sanayi 
Odası, İzmir Ticaret 
Odası, İlgili Kamu 
Kurumları, İlgili 
STK'lar, İlgili 
Bakanlıklar, 
Uluslararası 
Kuruluşlar 
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3. 2016 YILI FAALİYETLERİ 

2014-2023 İzmir Bölge Planı’na uygun olarak, Ajans’ın 2016 yılında yürütmesi planlanan 
faaliyet alanları aşağıda sıralanmaktadır. 

3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri 

3.1.1. İnsan Kaynakları Yönetimi  

3.1.1.1. Yeni Personel İstihdamına Yönelik Faaliyetler 

2016 yılı içerisinde 6 uzman, 1 destek personeli ve 1 iç denetçi istihdamı için yarışma 
sınavı açılması ve sonuçlandırılmasıyla ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

3.1.1.2. Personelin Performansını ve Kuruma Bağlılığını Artırmaya Yönelik Faaliyetler 

Personelde aynı kurumda çalışma bilincinin oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans 
çalışanları arasında işbirliğini ve dayanışmayı geliştirici, motivasyon sağlayıcı çeşitli etkinlikler 
düzenlenecektir.  

Ayrıca 2015 yılında oluşturulan Performans Yönetim Sisteminin güncellenmesi ve 
geliştirilmesiyle ilgili faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

3.1.1.3. Hizmetiçi ve Kişisel Gelişime Yönelik Eğitim Faaliyetleri 

Ajans personelinin mesleki ve kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla çeşitli 
eğitimler düzenlenecektir. 2016 yılında gerçekleştirilmesi planlanan eğitimler aşağıdaki 
tabloda yer almaktadır: 

 

Tablo-5. 2016 Yılı İçinde Düzenlenecek Eğitimler 

Eğitimin Konusu Amacı İlgili Birimler 

Kamu İhale Kanunu Eğitimi Personelin kamu ihale mevzuatı ve uygulaması 
hakkında bilgisinin artırılması 

İDB 

Etki Analizi Eğitimi 
Mali destek programlarının etki analizinin 
yapılması konusunda personelin bilgi düzeyinin 
artırılması  

İDB 

SGK Uygulamaları ve 
Bordro Eğitimi 

Projelerdeki maaş hesaplamalarının güncel 
mevzuata göre doğru bir şekilde hesaplanması 
ve kontrol edilmesi 

İDB 

Stres Yönetimi Eğitimi 
Personele faaliyetler sırasında ortaya 
çıkabilecek stresli durumların yönetilmesi 
becerisinin kazandırılması 

Tüm Birimler 

Kurum İçi Yenilikçilik 
Eğitimi 

Yenilikçi fikirler üreten ve uygulamaya alan bir 
çalışma ortamı yaratılması ve kurum kültürünün 
bu yönde şekillendirilmesi 

Tüm Birimler 

Bunun yanı sıra, yukarıda belirtilen eğitim planında yer almayan ancak Ajans iş ve 
işlemlerinin daha etkin ve verimli yürütülebilmesi için katılım sağlanmasında yarar görülen 
eğitim ve/veya seminerlere katılım sağlanacaktır. 
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3.1.1.4. Mali ve Sosyal Haklara İlişkin Ödemelerin Gerçekleştirilmesi 

İlgili mevzuat, Yönetim Kurulu kararları ve mahkeme kararları çerçevesinde personel 
maaşları, diğer mali ve sosyal haklar, vergi, harç vb. ödemeler gerçekleştirilecektir.  

3.1.2. Denetim Faaliyetleri 

Ajansın dış denetimi, hizmet alımı yoluyla bağımsız denetim kuruluşuna yaptırılacaktır. 
İç denetim ise iç denetim plan ve programlarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. Yıl 
içerisinde yapılması muhtemel Sayıştay denetimi için gerekli faaliyetler gerçekleştirilecektir.  

3.1.3. Toplantı ve Organizasyon Faaliyetleri 

Ajansın temel faaliyetleri çerçevesinde bölgesel ve ulusal organizasyonlar 
gerçekleştirilecektir. Kurum, kuruluşlar ve yerel aktörlerle bir araya gelinerek bölgenin 
kalkınmasına yönelik sektörel toplantılar, paneller, çalıştaylar düzenlenecek ya da 
düzenlenen organizasyonlara katılım sağlanacaktır. 

Yılda en az iki defa toplanan Kalkınma Kurulu ve ayda en az bir kez toplanan Yönetim 
Kurulu toplantıları ile ilgili faaliyetler de gerçekleştirilecektir.  

3.1.4. Genel İdari Faaliyetler 

3.1.4.1. Genel İdari Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi  

Bu başlık altında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

 Mevcut hizmet binasının kirası, stopajı, ortak giderlere katılım payı, elektrik ve diğer 
giderleri karşılanacaktır. 

 Hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen kurumsal hizmetlerle ilgili giderler 
ödenecektir. 

 Ajans faaliyetlerinin etkin bir şekilde yerine getirilmesi için kullanılacak haberleşme 
ve iletişim giderleri, Ajans’a ait hizmet araçlarına ilişkin giderler, araç kiralama giderleri, 
banka ve noter masrafları, mahkeme harçları, vergiler ve diğer yasal giderler karşılanacaktır. 

3.1.4.2. Demirbaş, Ofis Ekipmanı ve Sarf Malzemeleri Temini 

Ajans’ın faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesi için ihtiyaç duyulabilecek her türlü 
tüketim malzemesi, basılı kağıt, kitap, ofis ekipmanı ve demirbaş alımı ile demirbaşların 
bakım ve onarımı yapılacaktır.  

3.1.4.3. Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Sürdürülebilirliğinin Sağlanması 

Bu başlık altında aşağıdaki faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

 Ajansın yürütmekte olduğu iş süreçlerinin kalitesini ve çalışanların iş verimliliği 
artıracak çeşitli yazılım ve donanım uygulamaları geliştirilecek veya temin edilecektir.  

 Mevcut bilgi sistemlerinin devamlılığı için donanım ve yazılımların güncellenmesi 
sağlanacaktır. Kaynaklardan daha fazla faydalanmak için gerekli eklemeler ve iyileştirmeler 
yapılacaktır.  
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 Yazılımsal ve donanımsal kaynaklarda sorun ve arızaların ortaya çıkmasını önleyici ve 
iyileştirici tedbirler alınacaktır. Arıza ve sorunların giderilmesi için bakım ve destek 
anlaşmaları yapılacaktır. 

 Bilişim sistemleriyle ilgili fuar, seminer, konferans gibi organizasyonlara katılım 
sağlanacaktır.  

3.1.5. Yeni Hizmet Binasının Yapımı 

2016 yılı içinde, Ajans yeni hizmet binasının uygulama ve detay projelerinin 
tamamlanarak yapım ihalesine çıkılması, hizmet binası yapım ve tefrişine yönelik gerekli iş ve 
işlemlerin yürütülmesi planlanmaktadır.  
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3.2. Tanıtım ve Dış İlişkiler Faaliyetleri 

3.2.1. Kentsel Pazarlama Stratejisinin Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar 

İzmir’e gelen turist ve yatırımcı sayısının artırılması, aynı zamanda İzmir’de ikamet 
edenler için yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla hazırlanan İzmir Kentsel Pazarlama 
Stratejik Planı (2010-2017) doğrultusunda faaliyetlere devam edilecektir. Söz konusu 
stratejinin eylem planının Ajans müdahale alanına giren bölümlerinin uygulanması ve diğer 
eylemlerin hayata geçirilmesi için koordinasyon ve gerekli işbirliklerinin sağlanması çabaları 
sürdürülecektir.  

2014-2023 İzmir Bölge Planı’nın, “Akdeniz'in Çekim Merkezi İzmir” stratejik önceliği 
paralelinde İzmir’in tanıtımı için belirlenen ulusal ve uluslararası turizm fuarlarına katılım, 
hedef pazarlara yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar ile üst düzey temsilciler nezdinde turizm 
tanıtımı, yurt içi ve yurt dışında çeşitli yazılı-görsel ve dijital mecralarda reklam ve halkla 
ilişkiler faaliyetlerinin yürütülmesi, tanıtım malzemeleri ve araçları hazırlanması, önemli 
uluslararası etkinliklerin İzmir’de düzenlenmesi için gerekli çalışma ve desteklerin yapılması 
gibi ana faaliyetler konusunda, ilgili kurum ve kuruluşlarla koordinasyon içinde çalışmalar 
gerçekleştirilmeye devam edilecektir.2016 yılı içerisinde  İzmir’in tanıtımı ve turizm 
potansiyelinin güçlendirilmesine yönelik olarak önemli uluslararası turizm fuarlarına ve 
uluslararası etkinliklere tüm ilgili paydaşların iştirakiyle İzmir şemsiye standı ile katılım 
sağlanmasına 2015 yılında olduğu gibi devam edilecektir. Tanıtım çalışmalarında etkinliğin 
sağlanması ve daha iyi sonuçlar elde edilmesine amacına yönelik olarak, başta yakın 
komşuluğumuzdaki Ajanslar olmak üzere ilgili kurum-kuruluşlarla işbirlikleri geliştirilecektir. 
İzmir’in ulusal ve uluslar arası tanıtımına yönelik olarak İzmir Kent Portalı hazırlanacaktır. 
İnternetin ve sosyal medya kanallarının İzmir tanıtımı konusunda etkin kullanılmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır.  İzmir uluslar arası tanıtımına yönelik olarak yurtdışı televizyon 
kanallarında ve sosyal medyada İzmir tanıtım filmine yer verilmesi için hazırlık ve uygulama 
faaliyetleri yürütülecektir. Bu çerçevede İzmir filmi çeşitli dillerde hazırlanacaktır.  

Tanıtım araçlarının hem içerik olarak hem de tasarım olarak il ve ilçeler bazında, 
tematik olarak hazırlanması hedeflenmektedir. Özellikle UNESCO Kültür Mirası Listesi’ne 
giren Bergama ve Selçuk’un iletişim stratejileri kapsamında tanıtım çalışmaları 
gerçekleştirilmesine ve listeye girme süreci devam eden ilçelerimizin tanıtımla ilgili ihtiyaçları 
konusunda gerekli koordinasyon ve işbirlikleri geliştirilmeye çalışılacaktır.  

2016 yılı içerisinde İzmir’in etkili tanıtımı amacıyla hedef ülkelerdeki Kültür ve Turizm 
Müşavirliklerimiz işbirlikleri ile gerçekleştirmekte olduğumuz basın temsilcisi, seyahat 
yazarları, bloggerlar ve tur operatörlerinin İzmir’e davet edilerek kapsamlı ziyaret 
programları düzenlenmesi çalışmaları sürdürülecektir. Bunun yanı sıra başta sağlık turizmi 
olmak üzere belirli alt turizm türlerine yönelik olarak hedef ülkelerden iş gruplarının İzmir’e 
daveti ve ikili iş görüşmeleri yapmalarına yönelik çalışmalar; öncelikle konaklama tesisleri ve 
havayolu şirketleri olmak üzere sektör paydaşları ile sağlanacak işbirlikleri çerçevesinde 
gerçekleştirilecektir. 

Yurtiçi ve yurtdışında, hedef pazarlar ve kardeş şehir gibi ikili ilişkilerin olduğu yerlerde 
İzmir’in tanıtımına yönelik toplantı, yarışma, sergi, sunum vb. çalışmalar düzenlenebilecektir. 
Tanıtım çalışmalarında ortak ürünler ortaya koyulması veya işbirliği kültürünün geliştirilmesi 
amacıyla da faaliyetler düzenlenebilecek; ilgili olarak kamu ve sivil toplum örgütleriyle bu 



 
 

İzmir Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Çalışma Programı  17 
   

alanda gerekli işbirlikleri sağlanacaktır. Tanıtım ve turizm potansiyelinin daha iyi 
değerlendirilmesine yönelik iş görüşmeleri ve toplantıları düzenlenmesine ilişkin işbirliklerine 
dahil olunacaktır. 

Tanıtıma, kültürel-tarihi varlıklara ve turizme yönelik ulusal ve uluslararası fon 
kaynaklarının izlenerek kullanılabilmesi veya ilgili kurum-kuruluşlara başvuru yapmaları için 
bilgilendirilmesine yönelik destek sağlanacaktır. Strateji planında da yer alan ve markalaşma 
açısından kritik önemde değerlendirilen kentte düzenlenen uluslararası nitelikte 
organizasyonların etkinliğinin artırılmasına yönelik işbirliği ve koordinasyon çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. 

2014-2023 İzmir Bölge Planı’nın, “Herkes için Kaliteli Eğitim” stratejik önceliği 
doğrultusunda, İzmir'in uluslararası üniversiteler kenti olma yönündeki potansiyelinin 
geliştirilmesi için ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımı amacıyla çalışmalar yürütülecektir. 
Eğitim dışında, kruvaziyer, kongre başta olmak üzere tüm diğer turizm türlerine yönelik 
olarak ilgili kurum kuruluşlarla işbirliği ve koordinasyon içerisinde çalışmalar 
gerçekleştirilecektir. 

2010-2017 dönemi Kentsel Pazarlama Strateji Planı’nın değerlendirilmesine ve 
önümüzdeki dönemde izlenecek strateji ve eylemlerin belirlenmesine yönelik çalışmalara 
başlanacaktır. 

 

3.2.2. Dış İlişkiler 

İzmir Kalkınma Ajansı’nın uluslararası tanınırlığa sahip bir Ajans olma vizyonu 
doğrultusunda ve kümelenme, yenilik, girişimcilik, yatırım tanıtımı vb. konulardaki faaliyetleri 
kapsamında üye olunan uluslararası kuruluşların - Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği 
(EURADA), Dünya Yatırım Promosyon Ajansları Birliği (WAIPA), Akdeniz Yatırım Tanıtım 
Ajansları Birliği (ANIMA), Rekabet Edebilirlik, İnovasyon ve Kümelenme Ağı (TCI Network), 
Avrupa Küme Birliği (ECA), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Uluslararası Ağı (INSME) gibi - 
üyelik aidatı ödemelerinin takibi, uygun görülen toplantılarına katılım gerçekleştirilmesi; üye 
olunan kuruluşlar ve üye olunabilecek ilgili tüm diğer kurum-kuruluşlarla ilişki ağlarının 
güçlendirilmesi sağlanacaktır.  

3.2.3. İletişim ve Tanıtım 

3.2.3.1. Kurumsal Kimlik Faaliyetleri: 

Kurumsal ilan çalışmaları yapılarak bu ilanlar gazete ve dergilerde yayınlanacaktır. 
Ajans faaliyetlerini anlatan tanıtım broşürü ve tanıtım malzemeleri güncellenecektir. Ajans 
kurumsal yapısını ve faaliyetlerini anlatan, mali destek programlarında başarılı proje 
sahipleriyle röportajların bulunduğu kurumsal tanıtım filmi yaptırılacaktır. Başarılı proje 
örneklerinin anlatıldığı Projem İzmir kitapçığı hazırlanacaktır. Kurumsal hediyelikler 
yaptırılacaktır. 

3.2.3.2. Medya ile İlişkiler: 

Düzenli olarak basın bültenleri hazırlanarak medyanın bilgilendirilmesi sağlanacaktır. 
Aynı zamanda aylık olarak medya takip hizmeti alınmasına devam edilecektir. Yerel ve ulusal 
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iletişim ağını geliştirme çalışmaları devam edecektir. Bu kapsamda; basın temsilcileri ziyaret 
edilecek, ekonomi muhabirlerini bir araya getiren bir toplantı organizasyonu 
gerçekleştirilecek, yerel basın temsilcileri ile proje ziyaretleri yapılacak, Genel Sekreter ya da 
ilgili uzmanların TV ve radyo programlarına konuk olması sağlanacaktır. 

3.2.3.3. İletişim Faaliyetleri: 

Ajans iletişim stratejisi oluşturulacak; Ajans internet sitesinin Türkçe ve İngilizce 
bölümlerinin güncellenmesinin yanı sıra sosyal medyanın etkin kullanımı sağlanacaktır. 
Ajansın faaliyetlerini anlatan Türkçe ve İngilizce e-bülten periyodik olarak hazırlanacak, e-
posta ile gönderilecek ve internet sitesinde yayınlanacaktır. Kurumsal iletişim faaliyetleri 
kapsamında kurum ve kuruluşlar ziyaret edilerek iletişim ağını geliştirme çalışmaları 
yapılacaktır. Kurum tanıtımı için belirlenen fuar, vb. etkinliklere katılım sağlanacaktır.  
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3.3. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 

3.3.1. Genel Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri 

3.3.1.1. 2014-2023 İzmir Bölge Planı'nın Uygulanmasına Yönelik Çalışmalar 

2014-2023 İzmir Bölge Planı, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulunun 30/12/2014 tarih ve 
2014/1 sayılı kararı ile onaylanarak yürürlüğe girmiştir. Kamu, özel ve sivil toplum 
kesimlerinin kendi çalışma programları, stratejik planları ve yatırım programları için yol 
gösterici olan İzmir Bölge Planı, alt ölçekli planlama çalışmaları için yönlendirici nitelik 
taşımaktadır. Planın İzmir’de faaliyet gösteren kurumların benimseyip dikkate aldığı, birlikte 
hareket edilmesine yönelik referans belge olması hedeflenmektedir.  

 
İzmir Bölge Planı’nın İzmir kamuoyuna, kamu kurumlarına, özel sektöre ve sivil toplum 

örgütlerine tanıtımı önem arz ettiğinden, buna yönelik faaliyetlere planın uygulama dönemi 
boyunca da devam edilecektir. Bunun yanında planın uygulama, izleme ve değerlendirme 
süreçleri ile Ajansın ve diğer paydaşların rollerinin tanımlanmasına ilişkin çalışmalar 
yapılacaktır. Planın uygulama döneminde ihtiyaç duyulabilecek alanlarda araştırma ve analiz 
çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

 
Bu kapsamda 2016 yılı içinde Ajansın bölge planındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde 

oynayacağı rolü ve kurumsal stratejik yönelimini ortaya koyan bir stratejik plan hazırlık süreci 
başlatılacaktır. Ajansın kurumsal gelişim süreci uzun vadeli (5 yıllık) bir bakış açısıyla ele 
alınacak ve bunun yıllık dilimi çalışma programında yer alacaktır.  

 
3.3.1.2. Mali Destek Programlarının Planlanması ve Tasarımı 

Mali Destek Programları kapsamında önceki yıllardan devam eden programlar ve 
güdümlü projelerin çalışmaları sürdürülürken, 2015 yılı Nisan ayında Yarımada Sürdürülebilir 
Kalkınma ve İlçeler Arası Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programları ilan 
edilmiştir. Güdümlü Proje Desteği kapsamında; Dokuz Eylül Üniversitesi ile “İzmir Sağlık 
Teknolojileri Geliştirici ve Hızlandırıcısı Bio-İzmir” projesinin sözleşmesi imzalanmıştır. 
Ödemiş Kaymakamlığı’nın “Dış Mekan Süs Bitkileri Genç Fide Üretim Merkezi” projesinin ise 
hazırlık ve değerlendirme süreçleri devam etmiştir. 

2015 yılı Ekim ayında ise, Ajans nakit finansman miktarı dikkate alınarak bütçenin daha 
verimli yönetilebilmesi amacıyla Yenilenebilir Enerji, Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayi Bölgeleri 
Geliştirme Mali Destek Programı ilan edilmiştir. 

Mali destek programları kapsamında gerçekleşen tüm bu yüklenmeler 3 yıllık bir 
projeksiyon ile ele alındığında, Ajansın 2016, 2017 ve 2018 tahmini bütçeleri kapsamında 
gelir gider dengesinin sağlanması için, ilgili yıl içindeki bütçe kullanım oranlarının yakından 
takip edilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. Bu sebeple Ajansın 2016 yılı içinde ilan edeceği 
mali destek programlarına, yılın son çeyreğine doğru o dönemdeki nakit finansman miktarı 
gözetilerek çıkması planlanmıştır.  

Bu mali destek programlarının, İzmir Bölge Planı doğrultusunda, ilgili tüm kurum ve 
kuruluşların görüşleri alınarak, çıkılacağı dönemdeki güncel ihtiyaçlara ve gelişmelere uygun 
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olarak tasarlanması hedeflenmektedir. Çalışma programında başlıkları ve genel çerçevesi 
verilen bu mali destek programlarının detaylı çalışmaları yapılıp, rehberleri hazırlanarak, 
onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na iletilecektir. 

3.3.1.3. Çalışma Programı, Bütçe ve Faaliyet Raporu Faaliyetleri 

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 21. Maddesi’ne uygun olarak, 
Ajans Çalışma Programı ve Bütçesi mevzuatta belirtilen sürelere uygun olarak hazırlanacaktır. 

Ajans’ın birim faaliyet raporları ile ara ve yıllık Ajans faaliyet raporları mevzuatta 
belirtilen sürelere uygun olarak düzenlenecektir. Raporların tasarım ve basımına ilişkin 
çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

3.3.1.4. Diğer Kurumların Plan, Proje ve Çalışmalarının İzlenmesi 

İzmir Bölge Planı’nda yer alan stratejik öncelik ve sektörlerle ilgili olarak kurum ve 
kuruluşların çalışmaları izlenecek, bu kurumlarla yapılabilecek işbirlikleri belirlenerek 
uygulanması sağlanacaktır. 
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3.3.2. Güçlü Ekonomi Gelişme Ekseni Faaliyetleri 

Bu bölümde  İzmir Bölge Planı’ndaki Güçlü Ekonomi gelişme ekseni altında yer alan 
stratejik öncelikler çerçevesinde yürütülecek çalışmalar yer almaktadır. İzmir’de bölgesel 
ekonominin güçlendirilmesi gelişme ekseninde özellikle verimliliğin ve katma değer 
üretiminin artırılması amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar kümelenmenin 
güçlendirilmesi, yenilik ve tasarım kapasitesinin artırılması, girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesi konularını kapsayacaktır. 

3.3.2.1. Kümelenme Faaliyetleri 

Ajansımız kümelenme alanındaki çalışmalarına, kümelenme temelli bir bölgesel 
kalkınma stratejisi geliştirmek üzere 2008 yılında başlamıştır. Kurumumuz tarafından 
yürütülen ilgili faaliyetler, bu çalışmaların sonucu olarak üretilen İzmir Kümelenme Stratejisi 
(2013-2018) belgesi çerçevesinde yönetilmektedir. Bu kapsamda Endüstriyel Havalandırma 
İklimlendirme ve Soğutma Cihazları (EHİS) Kümesi yol haritasındaki eylemlerin hayata 
geçirilmesi için Ekonomi Bakanlığı tarafından kabul edilen UR-GE projesi Ajans ortaklığında 
uygulanmış, bölgede kümelenme kapasitesinin artırılmasına yönelik olarak Avrupa 
Komisyonu tarafından desteklenen CENTRAMO projesi tamamlanmıştır. Ayrıca, İzmir'deki 
kümelenme çalışmalarının ve kümelerin faaliyetlerinin aktarıldığı “İzmir Kümelenme ve 
Yenilik Portalı” oluşturulmuştur. Kümelenme konusundaki çalışmalar bölgedeki tüm 
potansiyel kümelerin gelişmesine katkı sağlayacak şekilde çerçeve koşulların ve politikaların 
geliştirilmesi düzeyinde yürütülmektedir. 

2015 yılında İzmir'de mevcut ve potansiyel kümelerin izlenmesi; kümelenme 
faaliyetleri yürüten ilgili paydaşların tespit edilmesi ve olası işbirliklerinin geliştirilmesi 
üzerine çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca, AB Sivil Tolum Diyaloğu çerçevesinde EHİS kümesi 
ile ilgili değer zinciri çalışmalarının gerçekleştirilmesi ve bu konuda kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesi amacıyla proje başvurusunda bulunulmuştur. Sağlık turizmi alanında 
kümelenme çalışmalarının desteklenmesi için paydaş görüşmeleri ve araştırma çalışmaları 
yürütülmüştür. Yenilenebilir enerji ve bilişim sektörlerinde küme oluşumunun geliştirilmesi 
için ilgili kurum ve kuruluşlarla birlikte araştırma geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir. 

2016 yılında kümelenme konusunda ilgili paydaşların belirlenmesi ve olası işbirliklerinin 
geliştirilmesi üzerine ekosistem çalışmasına devam edilecek; kümelenme konusunda 
farkındalığın artırılması ve kümelenmenin ilgili kurumlar tarafından benimsenmesini 
sağlamak amacıyla toplantı ve etkinlikler hayata geçirilecektir. Küme yönetimlerinin ve 
kümelerdeki paydaşların kapasitelerinin geliştirilmesi üzerine eğitimler düzenlenecektir. Bu 
alandaki kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak, kümelenme konusundaki 
gerekli görülen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanacaktır. 

Ayrıca, Yenilenebilir Enerji ve Bilgi ve İletişim Teknolojileri (Nesnelerin İnterneti) 
alanında küme geliştirme çalışmaları yürütülecek; ilgili araştırma ve strateji çalışmaları 
gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra, AB Sivil Toplum Diyaloğu Programı kapsamında hibe 
almaya hak kazanan “Geleceğe Değer Katmak” adlı projenin yürütülmesi için gerekli 
çalışmalar yapılacak, proje kapsamındaki ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanacak 
ve EHİS sektöründe değer zinciri analizi yapılacaktır. 
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3.3.2.2. Yenilik Faaliyetleri 

2015 yılı İzmir Bölgesel Yenilik Stratejisi çerçevesindeki hedef ve eylemlere yönelik 
çalışmalar yapılan, İzmir’de yürütülen çalışmaların takip edildiği, Türkiye İnovasyon Haftası 
İzmir Etkinliği, İzmir İnovasyon Ödülleri, Dünya Bankası Yenilik Konferansı gibi önemli 
etkinliklere katkı sağlanan, EURADA Eko-İnovasyon Konferansı gibi uluslararası etkinliklere 
katılım sağlanan, İzmir Yenilik Başarı Hikayeleri gibi yenilik farkındalığını geliştirecek işbirliği 
çalışmaları gerçekleştirilen yapılan bir yıl olmuştur. 

2016 yılında, yine İzmir Yenilik Stratejisi'nde yer alan hedef ve eylemlerin hayata 
geçirilmesi yönünde çalışmalara devam edilecektir.  

Stratejinin yerel, ulusal ve uluslararası platformlarda tanınırlığının geliştirilmesi, 
özellikle işletmeler başta olmak üzere bölgede yenilik konusunda bilgi ve farkındalığın 
güçlendirilmesi ve bölgenin fon kaynaklarından daha etkin biçimde yararlanmasına yönelik 
çalışmalar yapılacaktır. 

Yenilik konusunda İzmir’de yapılan çalışmalar, etkinlikler takip edilerek bunların 
sonuçlarının güçlendirilmesine yönelik işbirlikleri kurulacaktır. Örnek yenilik çalışmalarının 
başarı öyküleri halinde yaygınlaştırılması sağlanacaktır.  

Ulusal ve uluslararası düzeydeki destek programları, örnek çalışmalar ve yenilik ağları 
takip edilecek ve buradan edinilen deneyim ile İzmir’deki mevcut çalışmaların katma 
değerinin yükseltilmesi sağlanacaktır. Bu alandaki kurumsal kapasitenin geliştirilmesine 
yönelik olarak, yenilik konusundaki gerekli görülen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım 
sağlanacaktır. 

Kapsamı ve koşulları uygun bulunan hibe çağrılarına gerek ilgili kurum ve kuruluşların 
yönlendirmesi yapılacak, gerekse yerel, ulusal ve uluslararası ortaklarla birlikte başvuru 
gerçekleştirilecektir. Yenilikle ilgili fon kaynaklarından İzmir yenilik ekosisteminin daha fazla 
yararlanması için çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

İzmir’in yenilik göstergelerinin izlenmesi için bir işbirliği platformu oluşturulacaktır. 
Fizibilitesi yapılan İzmir Yenilik Fonu’nun hayata geçirilmesi için çalışmalar yürütülecek ve bu 
konuda gerektiğinde ulusal ve uluslararası yenilik örgütleri ile işbirliği ağları kurulacaktır.  

3.3.2.3. Girişimcilik Faaliyetleri  

2012 yılında Ajansımız ve TEPAV (Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı) 
işbirliğinde İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Stratejisi hazırlanmıştır. Bu strateji 
belgesi ülkemizde yerel kaynaklar ve yerel katılım ile yapılan ilk bölgesel girişimcilik stratejisi 
olup, İzmir Bölge Planı kapsamında girişimcilik ile ilgili hedeflerin belirlenmesinde girdi 
sağlamıştır. Ajansımız bu alandaki faaliyetleri ile Kalkınma Bakanlığı Girişimciliğin 
Geliştirilmesi Özel İhtisas Komisyonu çalışmalarına katılım sağlamış, hem ulusal hem de yerel 
girişimcilik ekosisteminin bir aktörü haline gelmiştir. 

Girişimcilik stratejisinde belirlenen eylem planında Ajans müdahale alanına giren 
eylemler, 2016 yılı içinde bu başlık altında yapılacak faaliyetlere temel teşkil edecektir. Bu 
faaliyetler ile İzmir’de girişimcilik kapasitesinin artırılması, girişimcilerin fikir üretmelerinin 
teşvik edilmesi, yenilikçi fikirlerin desteklenmesi hedeflenmektedir.  
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Söz konusu strateji belgesi kapsamında, İzmir’de 2016 yılı içinde kurumlar tarafından 
girişimcilik alanında düzenlenmesi planlanan etkinlikler belirlenerek bu kurumlarla işbirliği 
yapılacaktır. Bu etkinliklerde Ajans'ın direkt uygulayıcı olması yerine, teknik işbirliği yapılan 
yönlendirici kurum rolünü üstlenmesi hedeflenmektedir. Bu etkinliklere katılan girişimciler ve 
melek yatırımcıların Ajans veri tabanında toplanması ve bu gruplarla iletişimin devam 
ettirilmesi sağlanacaktır. 

İzmir genelinde etkin girişimcilerin tespit edilmesi amacıyla farklı kurumlar tarafından 
düzenlenen Girişim Kampüsü, Genç Beyinler Yeni Fikirler vb. yarışmaların düzenlenmesinde 
yürütülen işbirlikleri devam ettirilecektir. 2016 yılında bu tip yarışmalar sosyal medya, yerel 
medya vb. kanallardan etkin olarak duyurulacak, girişimcilerin bu yarışmalara katılımları 
sağlanacaktır. 

"İzmir’de Girişimcilik Kültürünün Geliştirilmesi" stratejik önceliği kapsamında değişik 
kurumlar tarafından belirlenen rol modeli girişimcilerle ve İzmir yerel medyasıyla işbirlikleri 
yapılarak etkinlikler düzenlenecektir. Ayrıca yerel medyada girişimcilik haberlerinin periyodik 
olarak yayınlanması sağlanacaktır. Farklı kurumlarla girişimciliğe yönelik etkinlikler 
düzenlenirken; TÜBİTAK, KOSGEB vb. girişimciliği destekleyen diğer kurumların programları, 
bireysel katılım yatırımcılığı, farklı etkinliklerle İzmir’de tanıtılacaktır. 

İzmir’de girişimcilik faaliyetlerinin yönetişimi, koordinasyonu ve izlenmesi için ilgili 
kurumların katılımıyla girişimcilik komitesi olarak toplantılar düzenlenecek, Global Girişimcilik 
Haftası etkinliklerinin İzmir’deki koordinasyonu yapılacaktır. Bu alandaki kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak, girişimcilik konusundaki gerekli görülen ulusal ve 
uluslararası etkinliklere katılım sağlanacaktır. 

İzmir’de bir girişimcilik enstitüsü kurulmasına yönelik hazırlık çalışmaları yürütülecek, 
çalışmaları ile bu alanda dünyada sayılı örneklerden birisi olarak gösterilen Stockholm 
Girişimcilik Enstitüsü’ne benzer bir modelin İzmir’e uyarlanması için çalışmalar 
gerçekleştirilecektir. 

3.3.3. Yüksek Yaşam Kalitesi Gelişme Ekseni Faaliyetleri 

İzmir Bölge Planı sürdürülebilir kalkınma ilkeleri çerçevesinde, İzmir'in var olan 
kaynaklarının en etkin şekilde değerlendirilmesi, kaynak kullanmadaki bilinç, sorumluluk ve 
verimliliği artırarak gelecek nesillerin yaşam kalitesi standartlarına sahip çıkılması 
sorumluluğu ile hazırlanmıştır. 2008 yılı finansal krizinin yansımalarının devam edeceği, 
dünyadaki yeni küresel işbölümü, iklim değişikliği, enerji sorunu ve inovasyon ekonomilerinin 
öne çıkmasının beklendiği gelecek on yıllık plan döneminde Türkiye ve Dünya gündeminin 
ana temalarından biri olan “sürdürülebilirlik” konusuna odaklanılmıştır. Bu bölümde İzmir 
Bölge Planı’ndaki Yüksek yaşam Kalitesi gelişme ekseni altında yer alan stratejik öncelikler 
çerçevesinde yürütülecek çalışmalar yer almaktadır. 

Yüksek Yaşam Kalitesi gelişme ekseni çerçevesinde “Bölgede gerçekleşen ekonomik ve 
sosyal faaliyetleri destekleyecek şekilde yaşayan memnuniyetini artırmak; çevreye duyarlı, 
insan yaşamına saygılı sürdürülebilir bir şehir gelişimini sağlamak” amaçlanmıştır. Bu amaç 
doğrultusunda 2016 yılında yürütülecek faaliyetlerin bir kısmı iklim değişikliği ile sosyal, 
çevresel ve ekonomik sürdürülebilirliğe yönelecektir. Bu kapsamda odaklanılan diğer bir alan 
ise bilgi toplumu ve akıllı kent dönüşüm faaliyetleri olacaktır. 
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3.3.3.1. Sürdürülebilir Çevre Faaliyetleri 

İzmir son dönemlerde ani sel ve su baskınları ile iklim değişikliğinin etkilerini belirgin 
şekilde yaşamaktadır. Su kaynaklarının oldukça kısıtlı olması ve ekolojik değeri yüksek doğal 
zenginliklere sahip olması, tarımsal üretimin ekonomide oldukça önemli bir yer tutması ve 
aynı zamanda sanayi sektörü de gelişen bir bölge olması sürdürülebilirlik konusunu bölgemiz 
için önemli kılmaktadır. Bu çerçevede, doğru stratejilerle geliştirilmiş kentsel arazi kullanım 
kararlarıyla iklim değişikliğinin olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi, kentsel alanlarda enerji 
tüketiminin azaltılması ve enerji verimliliğinin artırılması, biyolojik çeşitlilik, tarım toprakları, 
orman alanları, koruma alanları ve ekosistemler üzerindeki baskıların ortadan kaldırılmasına 
yönelik çalışmalar önem taşımaktadır. 

2016 yılında, iklim değişikliğinin bölgemizde yaşanan ve gelecek muhtemel etkilerinin 
belirlenmesi, bu etkilere uyum ve mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi amacıyla; 
bölgesel ölçekte iklim değişikliğine uyum konusunda araştırma ve çalışmalar 
gerçekleştirilecek; konunun gerektirdiği stratejiler, eylem planı veya yol haritaları çalışmaları 
yürütülecektir. Bu tarz stratejilerin hayata geçirilmesi, yeşil ekonomi kavramı çerçevesinde 
üretim ve tüketim süreçlerinin birlikte bütünlüklü bir şekilde değerlendirilmesine bağımlıdır. 
Bu noktada çalışmanın döngüsel ekonomi, eko-verimlilik (temiz üretim) uygulamaları ve 
bölgesel yenilik ekosistemi ile birlikte düşünülerek entegre bir şekilde tasarlanması için 
faaliyetler yürütülecektir.  

Bölgesel yenilik ve temiz üretim faaliyetleri uzun süredir Ajansın odaklandığı faaliyetler 
arasındadır. Konuyla ilgili olarak, 2016 yılında yenilik çalışmaları kapsamında bölgede eko-
inovasyon uygulamalarının artırılması için çalışmalar yürütülecektir.  

Temiz Üretim çalışmaları kapsamında Ekim 2011’de İZKA, Türkiye Teknoloji Geliştirme 
Vakfı (TTGV) ve Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) arasında işbirliği protokolü imzalanarak 
“İzmir’de Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) Uygulamalarının Yaygınlaştırılması” çalışmaları 
başlatılmış ve 2012 yılında eko verimlilik ve çevre konularında geniş bir deneyime sahip TTGV 
ile birlikte “İzmir Eko-verimlilik Stratejisi” hazırlanmıştır. Bu strateji belgesinin devamı olarak, 
Şubat 2014’te İZKA ve TTGV işbirliğiyle “İzmir Eko-verimlilik (Temiz Üretim) Programı” 
çağrısına çıkılmıştır. 2015 yılında, bu olanakların hayata geçirilmesi için hibe desteği verilmek 
üzere sözleşmeler imzalanmış, pilot projelerin uygulamaları tamamlanmış; izleme, 
değerlendirme ve yaygınlaştırma çalışmaları yürütülmüştür. 2016 yılında bu çalışmaların 
bölgede yaygınlaştırılması için iletişim ve eğitim faaliyetleri sürdürülecek; ayrıca bölgemizde 
eko-verimlilik uygulamalarının finansal olarak desteklenmesi için farklı destek 
mekanizmalarının araştırılarak tasarlanması üzerinde çalışılacaktır. Bu alandaki kurumsal 
kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak, gerekli görülen ulusal ve uluslararası etkinliklere 
katılım sağlanacaktır. 

Söz konusu çalışmaların bölgede uygulanabilirliğinin görülmesi ve benimsenmesi 
amacıyla, bölgesel ve ulusal ölçekte örnek olma potansiyeline sahip bir sanayi bölgemizde, 
2017 yılında uygulanması planlanan bir pilot endüstriyel simbiyoz projesi gerçekleştirilmesine 
yönelik ön çalışmalar yürütülecektir. 
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3.3.3.2. Bilgi Toplumu ve Akıllı Kent Dönüşümü Faaliyetleri 

Ülkemizin bilgi toplumuna dönüşüm hedefine yönelik çalışmaların ve önümüzdeki 
dönemde uygulayacağı bilgi toplumu politika, hedef ve stratejilerinin devamı olarak, 2012 
yılında Ajansımız ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) işbirliğinde İzmir Bilgi Toplumu 
Temelli Kalkınma Stratejisi hazırlanmıştır. Bu strateji belgesi ülkemizde yerel kaynaklar ve 
yerel katılım ile yapılan ilk bölgesel bilgi toplumu stratejisi olup, 2014-2023 İzmir Bölge Planı 
kapsamında bilgi toplumuna dönüşüm ile ilgili hedeflerin belirlenmesinde girdi sağlamıştır. 
Bu strateji kapsamında belirlenen eylem planında Ajansı müdahale alanına giren eylemler, 
2016 yılı içinde bu başlık altında yapılacak faaliyetlere temel teşkil edecektir. 

Bu kapsamda, İzmir’in bilgi toplumuna ve akıllı kente dönüşümünün teşvik edilmesi ve 
desteklenmesi amacıyla, bu alanlarda faaliyet gösteren ulusal ve yerel kurum ve kuruluşlarla 
ortak çalışmalar yürütülecek, işbirlikleri yapılacaktır. Bu etkinliklerde Ajans'ın direkt 
uygulayıcı olması yerine, teknik işbirliği yapılan yönlendirici kurum rolünü üstlenmesi 
hedeflenmektedir.  

İzmir’de kentsel yaşam hizmetlerinin kesintisiz ve bütünleşik olarak sunulması amacıyla 
E-devlet Kapısı‘nda (www.turkiye.gov.tr) yer alan İzmirli kurumlara ait uygulamalarının 
yaygınlaştırılması için kurumlar arası koordinasyon sağlanacaktır. 

İzmirlilerin yenilikçi yaklaşım ve teknoloji kullanma becerilerinin geliştirilmesine yönelik 
olarak, bilgi ve teknoloji alanındaki özel ilgi gruplarını özendiren çalışmalar yürütülecektir. 
Gelecekte hayatın her alanında yaygınlaşması söz konusu olacak robotlarla ilgili farkındalık 
oluşturmak üzere İzmir’de Robot Etkinlikleri (İzmir RoboLeague Etkinliği, First Lego League 
İzmir Etkinliği vb.) ilgili kurumlarla işbirliği ile düzenlenecektir. 

Önümüzdeki dönemde çocukların sahip olması gereken en temel becerilerden birisi 
olarak gösterilen kod okur-yazarlığı ile ilgili olarak İzmir’de farkındalık oluşturulmaya 
çalışılacaktır. İçinde bulunduğumuz okur yazarlıktan, kod yazarlığa geçiş sürecinin içinde yer 
alabilmek üzere ilgili kurumlarla işbirliği ile etkinlikler (Coder Dojo Eğitimleri vb.) 
düzenlenecektir. 

Günümüzde kentler, sürdürülebilirliğin de önemli bir aracı olarak akıllı kent dönüşüm 
süreçlerini hızla gerçekleştirmeye çalışmakta ve bu konuda faaliyetlerin yönetişimi amacıyla 
ilgili kamu, özel sektör, üniversite ve sivil toplum aktörlerinin katılımıyla kent düzeyinde 
platformlar oluşturmaktadırlar. Bu çerçevede İzmir’de bilgi toplumu ve akıllı şehir 
dönüşümünün koordinasyonu ve izlenmesi amacıyla İzmir Akıllı Kent Platformu 
oluşturulacaktır. Bu alandaki kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik olarak, gerekli 
görülen ulusal ve uluslararası etkinliklere katılım sağlanacaktır.  

3.3.4. Güçlü Toplum Gelişme Ekseni Faaliyetleri 

Bu bölümde İzmir Bölge Planı’ndaki Güçlü Toplum gelişme ekseni altında yer alan 
stratejik öncelikler çerçevesinde yürütülecek çalışmalar yer almaktadır. İzmir’de toplumun 
güçlendirilmesi gelişme ekseninde özellikle merkezine insan ve toplum yaşantısını koyan, 
bunun çevresinde istihdam, sosyal hizmetler, sivil toplum gibi sosyal yapı ve koşulları 
geliştirmeye ve böylelikle kalkınmaya katkı sunmaya odaklı yaklaşımlara çalışma 
programında öncelik verilmiştir. Bu amaç doğrultusunda çalışmalar istihdam kapasitesinin 
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yükseltilmesi faaliyetleri, sosyal analiz ve kurumsal kapasite geliştirme faaliyetlerini 
kapsayacaktır. 

3.3.4.1. İstihdam Kapasitesinin Yükseltilmesi Faaliyetleri 

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) İzmir İl Müdürlüğü, istihdam kapasitesinin yükseltilmesi 
faaliyetleri çerçevesinde Ajansın önemli bir paydaşıdır. Ajansın koordinasyon rolü 
çerçevesinde geçtiğimiz dönem tüm İl İstihdam Kurulu toplantılarına katılım sağlanmakla 
birlikte, Kurumun organizasyonlarına destek verilmiştir. Bu kapsamdaki işbirliklerine 2016 
çalışma döneminde devam edilmesi planlanmaktadır. 

 

3.3.4.2. Sosyal Analiz Faaliyetleri 

2015 yılında, İzmir Bölge Planı’nın üç ekseninden birisi olan Güçlü Toplum ekseni 
çerçevesinde, sosyal içermenin sağlanmasına yönelik faaliyetlere temel oluşturmak üzere, 
nüfus, eğitim, sağlık, aile, istihdam ve çalışma hayatı, gelir dağılımı, fırsat eşitliği, yoksulluk, 
sosyal hizmetler, sivil toplum, kültür, sosyal hayat gibi başlıklar içeren bir Sosyal Analiz 
çalışması yapılmıştır. Büyükşehirlerin yoğun göç almış bölgelerinde beşeri sermayenin 
geliştirilmesi ve bu bölgelerdeki sosyal sorunların analizi ve önceliklendirilmesine yönelik 
çalışmalar 2016 çalışma programı döneminde sosyal analiz çalışmaları kapsamında yapılmaya 
devam edecektir. 

3.3.4.3. Kurumsal Kapasite Geliştirme Faaliyetleri 

Bölgesel politikaların belirlenmesinde kamu, özel sektör ve STK’ların ortak fikir ve 
çözüm üretmelerinin amaçlandığı yönetişim mekanizmalarının ağırlığı giderek artmaktadır. 
Ancak teknik, idari ve mali kısıtlar nedeniyle bir yandan yerel kurumların söz konusu yapılara 
ilgisi ve katılım düzeyleri yetersiz kalmakta, diğer yandan yerel sorun ve önceliklerin merkezi 
kurumların politikalarına yansıtılması güçleşmektedir.  

Bu nedenle kuruluşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin geliştirilmesi için ilgili 
kurumlara ve paydaşlara yönelik eğitim, seminer, konferans vb. etkinlikler düzenlenecektir. 
Ayrıca sivil toplum kuruluşlarına teknik destek verilmesi, Bölge Planı İyi Yönetişim ve Güçlü 
Sivil Toplum stratejik önceliği kapsamında ele alınacaktır. Yerel düzeye özgü sorunlara 
yönelik tematik çalışmalar yapan dernekler için proje hazırlama ve yönetimi, AB mali 
yardımları, kaynak geliştirme, bütçe ve muhasebe, STK mevzuatı ve mali yönetim eğitimleri 
ve kooperatifler için kampanya yönetimi, muhasebe ve insan kaynakları gibi kapasite artırıcı 
eğitimler düzenlenecektir. 
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3.4. Proje ve Faaliyet Destekleme  

2015 yılında Nisan ayında ilan edilen Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma ve İlçeler Arası 
Gelişmişlik Farklarının Azaltılması Mali Destek Programları kapsamında Ajansa sunulan 
projelerinin değerlendirilmesine ve sözleşme imzalanmasına yönelik faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2015 yılı sonunda Yenilenebilir Enerji, Mesleki Eğitim ve Küçük 
Ölçekli Sanayi Bölgelerinin Geliştirilmesi Mali Destek Programı teklif çağrıları yayınlanmıştır. 
2016 yılı içerisinde bu mali destek programları kapsamında başarılı bulunan projeler ile 
sözleşmelerin imzalanması beklenmektedir.  

2016 yılı mali destek programlarının, 2014-2023 İzmir Bölge Planı doğrultusunda, ilgili 
kurum ve kuruluşların görüşleri alınarak, çıkılacağı dönemdeki güncel ihtiyaçlara ve 
gelişmelere uygun olarak tasarlanması hedeflenmektedir. Çalışma programında başlıkları ve 
genel çerçevesi verilen bu mali destek programlarının detaylı çalışmaları yapılıp, rehberleri 
hazırlanarak, onaylanmak üzere Kalkınma Bakanlığı’na iletilecektir. 

3.4.1. Proje Teklif Çağrıları ile İlgili Hazırlık, İlan ve Bilgilendirme Faaliyetleri  

2016 yılında çalışmaları yürütülecek teklif çağrılarıyla ilgili olarak başvuru rehberlerinin 
hazırlanması, teklif çağrılarının ilanı, proje tekliflerinin hazırlanması ve sunulması konularında 
bilgilendirme toplantıları düzenlenecektir.  

3.4.2. Proje Hazırlama Eğitimleri 

2016 yılında çalışmaları yürütülecek teklif çağrılarıyla ilgili olarak potansiyel başvuru 
sahiplerine, Ajans’ın belirlediği formata uygun olarak proje hazırlama konusunda eğitimler 
verilecektir. Verilecek eğitimlere ek olarak, potansiyel başvuru sahiplerine teknik yardımda 
bulunmak üzere 30 gün/adam danışmanlık hizmet alımı gerçekleştirilecektir.  

3.4.3. Bağımsız Değerlendiricilerin Seçimi ve Görevlendirilmesi 

2016 yılında ilan edilen teklif çağrılarıyla ilgili olarak projelerin teknik ve mali nitelik 
açısından değerlendirilmesinde görev alacak bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve 
eğitilmelerine ilişkin faaliyetler yürütülecektir. 

3.4.4. Değerlendirme Komitesi Üyelerinin Seçimi, Görevlendirilmesi ve Başarılı 
Projelerin İlanı 

Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendirmeler üstünde gerekli 
kontrolleri yapmak, görüş oluşturmak, bunları raporlamak ve mali destek için uygun görülen 
proje listesini önermek amacıyla program bazında değerlendirme komiteleri oluşturulacaktır. 
Söz konusu komitelerin 5 kişiden oluşması planlanmaktadır. 

Proje tekliflerinin teslim alınması, değerlendirilmesi ve seçimine ilişkin işlemler, Proje 
ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği, Destek Yönetimi Kılavuzu ve başvuru rehberlerinde 
belirtilen usul ve esaslar dahilinde gerçekleştirilecektir.  

Yönetim Kurulu tarafından onaylanan projeler Ajans’ın internet sitesinde ilan 
edilecektir. Değerlendirme sonucunda başarısız olan projelerin başvuru sahipleri reddedilme 
gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak bilgilendirilecektir. 
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3.4.5. Yerelde Kapasite Geliştirme Faaliyetleri  

Yerelde kapasite geliştirme faaliyetleriyle İzmir’deki kamu kurumları, yerel yönetimler, 
STK’lar ve işletmelerin, Ajansımız desteklerinden, ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından 
yararlanma oranını artırmak ve kurumsal kapasitelerini geliştirmek hedeflenmektedir. Bu 
kapsamda ilgili paydaşlarımıza yönelik bilgilendirme toplantıları ve eğitimler düzenlenecektir. 
Eğitimlerin, konuyla ilgili yetkinliğe sahip kurum ve kuruluşlardan hizmet alımı yoluyla 
gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Bu alanda ulusal ve yerel bazda faaliyet gösteren 
kurumlarla ortak çalışmalar yürütülecek, işbirlikleri yapılacaktır. Kurumsal kapasite artırımına 
yönelik yayınlar hazırlanacak ve sosyal medya kanalları kullanılacaktır. Kurum ve kuruluşların 
proje fikirlerini hayata geçirebilmeleri için hangi fon kaynaklarının uygun olduğu konusunda 
yol gösterici olması amacıyla oluşturulan teknik yardım masası çalışmalarına devam 
edecektir.  
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3.5. Yatırım Destek ve Tanıtım 

2015 yılı içerisinde bilgi ve iletişim teknolojileri ile yenilenebilir enerji sektörlerine 
yönelik, Ernst & Young danışmanlık firması ile birlikte yürütülen yatırım tanıtım stratejisi 
çalışması tamamlanmış ve 2015 yılı için belirlenen faaliyetler gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda özellikle sektörel fuar ve etkinliklere katılım sağlanmış, yatırım tanıtım turları 
düzenlenmiş, heyetler ağırlanmış, yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik projeler yapılmış 
ve etkinlikler düzenlenmiştir. Yatırım tanıtım çalışmaları kapsamında İzmir’in potansiyel 
yatırımcılar nezdinde görünürlüğünün artırılmasına yönelik olarak Invest in İzmir sitesinin 
geliştirilmesi, e-bülten gönderimi, sosyal medya uygulamaları, yatırımcı filmlerinin 
hazırlanması vb. çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 

Yatırım destek faaliyetleri kapsamında İzmir’e yatırım yapmak isteyen yatırımcılara 
yönelik bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş ve yatırım alanının bulunması, fizibiliteleri 
için gerekli bilgilerin sağlanması ve izin/ruhsat gibi yatırımlarına ilişkin konularda destek 
sağlanmıştır. Ekonomi Bakanlığı teşvik sistemine ilişkin bilgilendirme, izleme ve tamamlama 
işlemleri yürütülmüştür. Mevcut firmaların sorunlarının çözümüne yönelik olarak saha 
ziyaretleri yapılmış ve tüm yabancı sermayeli firmaların bir araya geldiği bir toplantı 
yapılmıştır.  

3.5.1. Yatırım Destekleme ve Tanıtım Faaliyetleri 

3.5.1.1. Yatırım Destek Faaliyetleri 

Yatırım Destek Ofisimiz kanun kapsamında yer alan görevlerinden yatırımcılara bilgi 
sağlamaya ve yol göstermeye, izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerinde 
bürokrasiyi azaltmaya yönelik faaliyetlere devam edecektir. Potansiyel yatırımcılara daha iyi 
hizmet verebilmek için gerekli materyal ve raporların hazırlanması gibi altyapı faaliyetleri 
yürütülecektir. İzmir’e hali hazırda yatırım yapmış olan doğrudan yabancı yatırımların 
sorunlarının çözümü ve yeni yatırım planlarının hayata geçirilmesi konusunda saha 
ziyaretleri, koordinasyon toplantıları ve destek faaliyetleri sürdürülecektir. İzin ve ruhsat 
süreçlerine ilişkin olarak 2015 yılında başlatılan ilgili kamu kurumları ve meslek odalarının yer 
aldığı komisyon toplantılarına devam edilecektir. Yatırım yeri envanteri ile ilgili olarak özel 
yatırım bölgelerinin (Serbest Bölgeler, Organize Sanayi Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri) müdürlükleri ile işbirliği halinde hazırlanmış olan interaktif uygulama 
güncellenecektir. Yatırım destek faaliyetleri kapsamında ayrıca İzmir’de yerleşik yabancı 
sermayeli firmaların bir araya geldiği geniş katılımlı bir toplantı organize edilecektir.  

Kalkınma Bakanlığının faydalanıcısı ve Dünya Bankasının yürütücü kuruluş olduğu 
Bölgesel Yatırım Ortamı Değerlendirme Projesi kapsamında yapılacak bölgesel düzeyde 
yatırım ortamının analiz edilmesi ve değerlendirilmesi faaliyetlerine Ajansımız tarafından 
katkı verilecek ve kurumsal ve beşeri kapasitenin geliştirilmesi çalışmalarına katılım 
sağlanacaktır. Ayrıca altı aylık dönemler itibariyle hazırlanan İl Yatırım Ortamı Değerlendirme 
Raporunun hazırlanmasına yönelik olarak özel yatırım bölgeleri yönetimleri ve ilgili kamu 
kurumları bir araya gelinerek yatırım ortamına ilişkin sorun ve çözüm önerileri 
oluşturulacaktır.  
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3.5.1.2. Yatırım Teşvik Belgelerine İlişkin Faaliyetler 

19 Haziran 2012’de Resmi Gazetede yayınlanan 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet 
Yardımları Hakkında Karar’da yer alan Kalkınma Ajanslarına verilen görevler kapsamında, 
genel teşvik sistemi ile başvuru yapacak firmaların başvurularının alınması ve Bakanlık 
tarafından iletilen tamamlama ekspertizlerinin yürütülmesi faaliyetlerine devam edilecektir. 

3.5.1.3. Sektörel Yatırım Tanıtım Çalışmaları 

İzmir’in yatırım olanaklarını potansiyel yatırımcılara tanıtmak ve İzmir’e yatırım 
çekmeye yönelik tanıtım faaliyetlerimizi belirlemek üzere dünyadaki gelişmelere ve 
beklentilere paralel olarak Ajansımız bilgi ve iletişim teknolojileri (BİT) ile yenilenebilir enerji 
(YE) sektörlerine ilişkin Ernst & Young firması ile birlikte Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım 
Ajansı ile işbirliği içerisinde yatırım tanıtım stratejisi hazırlamış ve 2015-2017 dönemlerini 
kapsayan eylem planını oluşturmuştur. 2016 yılı içerisinde yürütülecek tanıtım faaliyetleri söz 
konusu strateji ve eylem planına bağlı olarak gerçekleştirilecektir.  

Diğer yandan, geçtiğimiz senelerde gerçekleştirilen biyoteknoloji sektörüne yönelik 
tanıtım faaliyetleri yürütülmeye devam edilecektir. Üyesi olduğumuz ANIMA’nın 
konsorsiyumu liderliğinde Avrupa Birliği tarafından fonlanacak etkinliklere katılım 
sağlanacaktır. Üyesi olduğumuz WAIPA’nın etkinliklerine de katılım sağlanmaya devam 
edilecektir. 

3.5.1.4. İzmir Genel Yatırım Ortamı Tanıtım Çalışmaları 

İzmir’in yatırım olanaklarının pazarlanması ve Yatırım Destek Ofisi faaliyetlerinin 
tanıtılması amacıyla çeşitli pazarlama araçlarının kullanımına devam edilecektir. “Invest in 
İzmir” internet sitesinin güncel haberlerle zenginleştirilerek 5 dilde yayınlanması, sosyal 
medya araçlarının etkin olarak kullanılması hedeflenmektedir.  

Ayrıca İzmir’in yatırım olanaklarının tanıtımı amacıyla ihtiyaç duyulan çalışma ve 
raporlar hazırlanacak, çeşitli dillere tercümesi ve basım işleri gerçekleştirilecektir. Özel 
yatırım bölgelerinin tanıtım çalışmalarının daha aktif yürütülmesine yönelik, bölge 
yönetimlerine destek sağlanacaktır.  

3.5.1.5. İzmir’e Gelen Potansiyel Yatırımcı Heyetlerin Ağırlanması 

İzmir’in yatırım tanıtımı olanaklarını araştırmak üzere İzmir’e gelen heyetlerin 
ağırlanması, programlarının oluşturulması ve eşlik edilmesi faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

 

  



 
 

İzmir Kalkınma Ajansı 2016 Yılı Çalışma Programı  31 
   

3.6. İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

2016 yılı içerisinde mali destek programları kapsamında uygulanan projeler ile güdümlü 
proje destekleri için izleme ve değerlendirme faaliyetleri yürütülecektir. Uygulama süreci 
tamamlanan projelerin denetim çalışmaları gerçekleştirilecektir. 

İzleme ve değerlendirme çalışmalarının önemli bir boyutu olarak program uygulama 
süreci deneyimleri, program tasarım süreçlerine aktarılacaktır. Kapanan programların etki 
değerlendirme çalışmaları gerçekleştirilerek, verilen desteklerin somut karşılıkları ortaya 
konulacaktır. Bu çalışmaların yeni program tasarım süreçleri ve Ajans performans 
değerlendirme süreçleri için girdi oluşturması öngörülmektedir. Program kapanışını izleyen 
süreçlerde hazırlanacak “Projem İzmir” kitapçıklarla proje deneyimleri ve başarı hikayeleri 
ilgililerle paylaşılarak kurumsal hafıza güçlendirilirken aynı zamanda yerelde kapasite 
geliştirme çalışmalarına katkı sağlanacaktır.  

3.6.1. Program Sonrası Değerlendirme ve Ajans Etki Değerlendirme Çalışmaları 

Uygulaması tamamlanmış olan programların sonuçlarının değerlendirilebilmesi ve 
amaçlanan sonuçların ne ölçüde elde edildiğinin belirlenebilmesi için program sonrası 
değerlendirme çalışmaları yapılacaktır. 2009 Yılı “Tarım ve Kırsal Kalkınma” ile “Turizm ve 
Çevre” mali destek programları öncelikli olmak üzere, geçmiş dönem mali destek 
programlarının program sonrası değerlendirme çalışmalarına başlanacaktır. Ayrıca Ajansın 
faaliyetlerine ilişkin etki değerlendirmeye yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir. 

3.6.2. Mali Destek Programları Uygulama ve Hazırlık Faaliyetleri 

2016 yılında sözleşmeye bağlanacak projelerle ilgili sözleşme süreçleri yürütülecektir.  
Sözleşmeye bağlanan projelerin ilk izleme ziyaretleri yapılacak ve proje yararlanıcılarına 
yönelik bir başlangıç toplantısı düzenlenecektir. Bu etkinliklerle, yararlanıcılar proje 
uygulama süreçleri, gereksinimler ve ilgili mevzuat hakkında bilgilendirilecektir. Gerektiği 
durumlarda program ve projelerle ilgili organizasyonlar düzenlenecek ve/veya düzenlenen 
etkinliklere katılım sağlanacaktır.  

Ayrıca, Ajansın izleme ve değerlendirme yetkinliklerini geliştirmeye yönelik çalışmalar 
yapılacak, proje uygulama süreçlerinin teknik olarak daha başarılı yürütülebilmesini temin 
etmek için, izleme ve değerlendirme süreçlerine ilişkin teknik destek hizmeti alımları 
yapılacaktır. 

Program tasarım süreçlerinin iyileştirilmesi ve yerelde kapasite geliştirme 
çalışmalarının desteklenmesi perspektifiyle program uygulama süreci deneyimleri, farklı 
araçlarla ilgili birimlerle paylaşılacaktır. Mali destek programları tasarım komisyonları, 
Projem İzmir kitapçıkları ve etki değerlendirme çalışmaları söz konusu deneyim paylaşım 
sürecinin temel araçları olacaktır. 

3.6.3. İzleme Ziyaretleri ve Denetim Faaliyetleri 

2016 yılında geçmiş yıllarda proje teklif çağrısına çıkılan mali destek programları 
kapsamında desteklenen projelerin izleme ziyaretlerine devam edilecektir. Bu izleme 
ziyaretlerinin hangi programlar kapsamında ve kaç adet olacağı aşağıdaki tabloda yer 
almaktadır.  
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Güdümlü Proje uygulaması kapsamında 11 izleme ziyareti yapılacaktır. 

Proje ve Faaliyet Destek Yönetmeliği’nin kapsamında 2011, 2012 ve 2013 Mali Destek 
Programları kapsamında desteklenen projelere denetim ziyareti yapılacaktır. Denetimlerde 
tekrar gidilmesini gerektiren durumlar ile birlikte 50 denetim ziyaretinin yapılması 
öngörülmektedir. 

Tablo-6. İzleme ve Denetim Ziyaretleri Tablosu 

Mali Destek Programı 
Ziyaret 
Amacı 

Ziyaret 
Adedi 

2011, 2012, 2013 Mali Destek Programları Denetim  50 

2014 Yılı Bilgi Toplumuna Dönüşüm ve Bilgi İletişim Teknolojileri İzleme 20 

2014 Yılı Sanayi Bölgelerini Geliştirme Küçük Ölçekli Altyapı İzleme 22 

Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma  İzleme 60 

İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması İzleme 30 

Güdümlü Projeler İzleme 18 

 Toplam 200 

Sonuç olarak 2016 yılında Ajans uzmanları tarafından, İzmir’in tüm ilçelerini içerecek 
şekilde 200 adet izleme veya denetim ziyareti gerçekleştirilecektir. 

2016 yılında mali destek programları kapsamında ihtiyaç duyulan alanlarda kurumsal 
kapasiteyi, geliştirmeye ve proje uygulama sürecinin etkinliğini artırmaya yönelik teknik 
destek hizmet alımları gerçekleştirilecektir. 

3.6.4. Projelere ve Programlara Yönelik Tanıtım Çalışmaları 

Uygulaması tamamlanan projelere ve ilgili mali destek programlarına ilişkin başarılı 
proje örnekleri ve diğer detayların bulunduğu katalog, tanıtım filmi hazırlanacaktır. 

Proje yararlanıcıları tarafından gerçekleştirilen etkinliklere katılım sağlanacak, başarılı 
projelere ilişkin etkinliklerin haberleştirilmesi ve gerektiğinde sürdürülebilirliklerinin 
sağlanması noktasında koordinasyon çalışmaları gerçekleştirilecektir.  

3.6.5. Ödemelerin Gerçekleştirilmesi 

2016 yılı içerisinde, geçtiğimiz yıllara ait Çalışma Programları kapsamında başlatılan 
mali destek programlarına ilişkin faaliyetler yürütülecektir.  

 

3.6.6. Güdümlü Proje Destekleri 

Ajans tarafından daha önceki yıllardan başlayıp, 2016’da uygulaması devam edecek 
olan güdümlü projeler Tablo-7’de yer almaktadır.  
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Tablo-7. 2016 Yılında Uygulaması Devam Eden Güdümlü Projeler  

No İlgili Kurum Projenin Adı Projenin Konusu 

1 

İzmir Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi 
(Teknopark İzmir) 
A.Ş. 

İzmir Teknoloji Geliştirme 
Bölgesi İnovasyon Merkezi 

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

2 

Ege Soğutma 
Sanayicileri ve 
İşadamları Derneği 
(ESSİAD) 

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

Sektördeki firmalara hizmet edecek 
akredite laboratuvar kurulması ve 
donanımı 

3 
Ege Üniversitesi 
Güneş Enerjisi 
Enstitüsü 

Biyokütle Enerji Sistemleri 
ve Teknolojileri Merkezi 
(BESTMER) 

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

4 
İzmir Büyükşehir 
Belediyesi 

İzmir Kent Koleji 

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

5 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi 
A.Ş. (DEPARK) 

İzmir Sağlık Teknolojileri 
Geliştirici ve Hızlandırıcısı 
Projesi (Kalkınma Bakanlığı 
Onayı Beklenmektedir.) 

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

6 Ege İhracatçı Birlikleri 
Teknik Tekstiller Araştırma 
ve Uygulama Merkezi 

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

7 
Ödemiş 
Kaymakamlığı 

Dış Mekan Süs Bitkileri 
Genç Fide Üretim Tesisi 

Aşı, tohum ve çelikle üretim için ısıtma 
ve soğutma sistemleriyle modern 
teknikleri içinde barındıran 
köklendirme serası, bitki yetiştirme ve 
adaptasyon serası, gölgelik alan, açık 
alan, anaç üretim sahası ve idari ofisten 
oluşan Dış Mekan Süs Bitkileri Genç 
Fide Üretim Tesisi kurulması 
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2016 yılı içinde Ajansın mevcut bütçesi dahilinde 2 yeni güdümlü projenin çalışmalarına 
başlanması planlanmaktadır. Bu güdümlü projelerin belirlenmesine yönelik çalışmalar, 2015 
yılı içinde Ajansın yönlendirmesiyle kurumlardan alınan ön proje önerileri değerlendirilerek 
yapılmıştır.  

Tablo-8. 2016 Yılında Uygulanmaya Başlanması Planlanan Güdümlü Projeler  

No İlgili Kurumlar Projenin Adı Projenin Konusu 

1 

Başvuru Sahibi: Ege 
Üniversitesi Fen Fakültesi 

Ortaklar: İzmir Ticaret 
Odası (İZTO), Ege Bölgesi 
Sanayi, Odası (EBSO), 
İzmir Esnaf ve 
Sanatkarlar Odaları Birliği 

Ege Bölgesi (İzmir 
İli) Virüs Etkinlik 
Laboratuvarı  

İzmir ve çevresindeki hatta tüm yurttaki 
biyosidal ürün üreticilerinin ihtiyaç duyduğu 
ve ürünlerinin virüs etkinliği üzerine ruhsat 
alımı sırasında yaptırmaları gereken virüs 
etkinlik testlerinin ülkemizde özellikle ilimizde 
yapılır hale getirilmesi ve piyasa kontrolü de 
dahil üretilen ürünlerin analizlerinin yurt 
dışına bağlı kalmaksızın yurt içinde ve de 
bölgemizde yapılması sağlanarak sanayinin 
rekabet gücünün arttırılması projenin 
konusunu oluşturmaktadır 

2 

Başvuru Sahibi: İzmir 
Ekonomi Üniversitesi 

Ortaklar: İzmir Ticaret 
Odası (İZTO), Ege Bölgesi 
Sanayi, Odası (EBSO), Ege 
Sanayici İşadamları 
Derneği (ESİAD), Ege 
Genç İşadamları Derneği 
(EGİAD), İzmir Tekeli 
Organize Sanayi Bölgesi, 
Torbalı Organize Sanayi 
Bölgesi ve Ege Serbest 
Bölgesi (ESBAŞ), İzmir 
Bilimpark Teknoloji 
Geliştirme Bölgesi, Türk 
Elektronik Sanayicileri 
Derneği (TESİD), 
Elektromekanik 
Sanayiciler Derneği 
(EMSAD) 

İzmir Bilimsel 
Araştırma, 
Uygulama, Test 
ve Sistem 
Geliştirme 
Laboratuvarları 
(TEKNOLAB İzmir) 

Elektrikli Makine ve Cihazları, Biyomedikal ve 
Tıbbi Cihazlar, Tüketici Elektroniği, 
Telekomünikasyon Cihazları, Beyaz Eşya, 
Küçük Ev Aletleri, Savunma Elektroniği, 
Bilgisayar ve Bilgisayar Malzemeleri, 
Transformatör, Enerji Çevirici, Elektrik Dağıtım 
ve Kontrol Cihazları, Aydınlatma Cihazları, 
Elektrikli Motor ve Jeneratörler ve benzeri 
sektörlerde ar-ge nitelikli, yüksek katma 
değerli ve ihracata yönelik ürün tasarımı ve 
üretim yapan tüm özel sektör kuruluşlarının 
araştırma ve geliştirme sürecinde ihtiyaç 
duydukları (i) tasarım süresini kısaltacak, (ii) 
maliyet azaltacak, (iii) yeni ve farklı malzeme 
kullanımını sağlayacak (iv) kompleks 
tasarımların gerçekleşmesine imkan verecek 
(v) uluslararası rekabette avantaj sağlayacak 
“TEKNOLAB İZMİR” adı altında akredite bir 
bilimsel araştırma, uygulama ve test 
laboratuvarı planlanmaktadır. 

Güdümlü Proje desteği Ajans tarafından etkin kullanılan bir destek türü olarak 
görülmektedir. Bu sebeple belirlenen projeler dışında yeni güdümlü projeler geliştirilmesi 
amacıyla saha çalışması ve araştırma faaliyetleri yapılarak, yıl içerisinde proje fikrinin 
geliştirilmesi halinde çalışma programının revize edilmesi planlanmıştır. 
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Güdümlü projeler için yönetmelikle getirilen bütçe limiti (%20) cari yıl için geçerli olup, 
2-3 yıllık projeler için cari yıla düşen kısmı bu limitin içerisinde kalacak şekilde planlama 
yapılmıştır.  
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4. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER 

Ajans 2017 ve 2018 yılları içerisinde, 2014-2023 İzmir Bölge Planı’nda yer alan 
önceliklere uygun olarak Kümelenme, Yenilik, Girişimcilik, Bilgi Toplumuna Dönüşüm, Temiz 
Üretim, Kentsel Pazarlama ve Tanıtım, Dış İlişkiler Faaliyetleri, Yatırım Destek ve Tanıtım 
Faaliyetleri, Mali Destek Programları ana başlıklarında çalışmalarına devam edecektir. Önceki 
yıllardan devam eden mali destek programları ve güdümlü projelerin çalışmaları 
sürdürülürken, yeni mali destek programlarının alternatif destek mekanizmaları geliştirilerek 
uygulanması sağlanacaktır. 

Ajans'ın yeni binasının belirtilen dönemde tamamlanması planlanmaktadır. Yeni 
binasında hizmet vermeye başlayacak olan Ajans'a gerekli demirbaş, donanım ve yazılım 
temin edilecektir. 

2016 yılı içinde Ajansın bölge planındaki hedeflerin gerçekleştirilmesinde oynayacağı 
rolü ve kurumsal stratejik yönelimini ortaya koyan bir stratejik plan hazırlık süreci 
başlatılacaktır. Ajansın kurumsal gelişim süreci uzun vadeli (5 yıllık) bir bakış açısıyla ele 
alınacak ve bunun yıllık dilimi çalışma programında yer alacaktır. Bu kurumsal stratejik plan 
çerçevesinde belirlenen stratejiler, ajansın 2017-2018 yılları içindeki faaliyetlerinin de 
belirlenmesinde temel teşkil edecektir. 

 

 



 


