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“Ben, bütün İzmir’i ve bütün İzmirlileri
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insanlarının da beni sevdiklerinden
eminim.”

Mustafa Kemal Atatürk
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SUNUŞ
İzmir’in sürdürülebilir kalkınması için ulusal kalkınma

yıllık bir liman kenti olan İzmir, kıyı ve kıyı etkileşim

hedefleri çerçevesinde öncü faaliyetler yürüten İzmir

sahaları ile 22 ayrı limana ev sahipliği yapmakta ve

Kalkınma Ajansı yerel potansiyeli harekete geçirmeye

15 Milyar dolara yaklaşan ihracatının %75’ini deniz

yönelik çalışmalarını başarıyla sürdürmektedir. 2020 yılı

taşımacılığı ile gerçekleştirmektedir. Kentimizin bu

itibarıyla uygulamaya alınan “sonuç odaklı programlara”

üstünlüğünün değerlendirilmesi için deniz taşımacılığı

ilişkin yayımlanan usul ve esaslar kapsamında Ajansların

ve limancılığın geliştirilmesinin yanı sıra deniz ve

bulundukları bölgelerin potansiyelini ortaya çıkaracak

denizciliğe bağlı sektörlerin sürdürülebilir büyümesi,

sektör ve konulara yoğunlaşmaları ve bu sektör ve

yaratıcı endüstrilerin geliştirilmesi ve kıyılardaki turizm

konulara ilişkin yeni bir perspektif geliştirmeleri

odaklı ekonomik çeşitliliğin artırılması hedefiyle “Deniz

beklenmektedir. Söz konusu beklentiyi karşılamak

Ekonomisi Sonuç Odaklı Programı” başlığında başarılı

üzere Ajansımız tarafından yürütülen detaylı çalışmalar

çalışmalara imza atılmıştır. İzmir’de yenilik ve girişimcilik

bölge kalkınması açısından sürdürülebilirlik kavramının

ekosisteminin mavi büyüme ve yeşil büyüme odağında

odağa alınmasını gerekliliğini ortaya koymuştur.

geliştirilmesini amaçlayan “Yenilik ve Girişimcilik

Bu bağlamda, 2020 yılında, yeşil büyüme ve mavi

Sonuç Odaklı Programı” kapsamında verimli ve katma

büyüme yaklaşımları esas alınarak Ajans faaliyetlerinde

değeri yüksek üretimin artırılmasına yönelik olarak

“sürdürülebilir üretim” kavramına odaklanılmıştır. İzmir

teknoloji tabanlı üretimi, girişimciliği, katma değerli

bölgesi özelinde yapılan bu tercih “Yenilik ve Girişimcilik”,

ürün ve hizmet ihracatını artırmaya yönelik öncü

“Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler”, “Deniz Ekonomisi”

çalışmalar yürütülmüştür. Ayrıca bölgemizin yeşil

sonuç odaklı programlarında somutlaştırılmıştır. Sonuç

ve mavi büyüme alanlarındaki yüksek potansiyelini

odaklı programların başarılı şekilde uygulanabilmesi

destekleyerek yatırım ortamının ve rekabetçiliğinin

için 2020 yılı içinde tematik uzmanlaşmaya dayalı

güçlendirilmesi hedefiyle yatırım tanıtım çalışmaları

bir organizasyon yapısına geçilerek faaliyetlerin

gerçekleştirilmiş ve Ajansın yürüttüğü programların,

etkinliğinin artırılması ve kaynakların verimli kullanımı

desteklediği proje ve faaliyetlerin uygulanmasına

hedeflenmiştir.

devam edilmiştir.

Küresel iklim değişikliğinin etkilerinin belirgin şekilde

Ajansımızın 2020 yılı faaliyetlerinin detayları, hazırlanan

hissedildiği günümüzde İzmir için sürdürülebilirlik büyük

faaliyet raporunda paylaşılmaktadır. Çalışmalarda emeği

önem taşımaktadır. “Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler

geçen Yönetim Kurulu üyelerimize, Genel Sekreter

Sonuç Odaklı Programı” kapsamında 2020 yılında İzmir’in

ve Ajans çalışanlarına, çalışmalara katkı sağlayan

doğal kaynaklarını koruyarak rekabetçi ve kapsayıcı

Kalkınma Kurulu üyelerine, İzmir’in kalkınması için

şekilde büyüyebilmesi için sürdürülebilir üretim ve

işbirliği yapan tüm kurum ve kuruluşlara teşekkürlerimi

yenilenebilir enerji uygulamalarının yaygınlaştırılmasına

sunar, Ajansımızın başarılı çalışmalarının devamını

yönelik önemli çalışmalar gerçekleştirilmiştir. 5000

temenni ederim.

Yavuz Selim KÖŞGER
İzmir Valisi
İZKA Yönetim Kurulu Başkanı
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KIS ALTMAL AR
BEST For Energy : Boosting Effective and Sustainable Transformation for Energy

KAYS

: Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi

ÇEVKO

: Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı

KG

: Kurumsal Gelişim

COSME

: Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı

KOBİ

: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler

DEPARK

: Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme Bölgesi

KOSGEB

: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

DESOP

: Deniz Ekonomisi Sonuç Odaklı Programı

KYB

: Kurumsal Yönetim Birimi

DEÜ

: Dokuz Eylül Üniversitesi

MBPB

: Mavi Büyüme Politikaları Birimi

EBSO

: Ege Bölgesi Sanayi Odası

MDP

: Mali Destek Programı

EBYS

: Elektronik Belge Yönetim Sistemi

MÜSİAD

: Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

ENHANCER

: Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin Geliştirilmesi

NİYET

: Nitelikli Yönetici Yetiştirme

ENSİA

: Enerji Sanayicileri ve İş Adamları Derneği

OECD

: Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü

ERP

: Kurumsal Kaynak Planlaması

OSB

: Organize Sanayi Bölgesi

EURADA

: Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği

PUİB

: Proje Uygulama ve İzleme Birimi

FLL

: First Lego League

SOP

: Sonuç Odaklı Program

GCIP

: Global Cleantech Innovation Programme

STEM

: Science (Fen), Technology (Teknoloji), Engineering (Mühendislik) ve Mathematics

GZFT

: Güçlü yönler, zayıf yönler, fırsatlar ve tehditler

İAOSB

: İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi

STK

: Sivil Toplum Kuruluşu

İBB

: İzmir Büyükşehir Belediyesi

TETSOP

: Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler Sonuç Odaklı Programı

ICCI

: Uluslararası Enerji ve Çevre Fuarı ve Konferansı

TGB

: Teknoloji Geliştirme Bölgesi

İKÇÜ

: İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

TÜBİTAK

: Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu

İKVP

: İzmir Kaynak Verimliliği Programı

TUGİP

: Türkiye Gıda İnovasyon Platformu

İMEAK

: İstanbul ve Marmara, Ege, Akdeniz, Karadeniz Bölgeleri

TÜREK

: Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi

İMHAD

: İmam Hatipliler ve Mezunlar Derneği

UNDP

: Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

İŞKUR

: Türkiye İş Kurumu

UNESCO

: Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü

İYTE

: İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü

YBPB

: Yeşil Büyüme Politikaları Birimi

İZBP

: İzmir Bölge Planı

YDO

: Yatırım Destek Ofisi

İZKA

: İzmir Kalkınma Ajansı

YGPB

: Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birimi

İZS3

: İzmir Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi ve Eylem Planı

YGSOP

: Yenilik ve Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı

İZTAV

: İzmir Vakfı

YKF

: Yerel Kalkınma Fırsatı

İZTO

: İzmir Ticaret Odası

(Matematik)
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I. A. VİZYON VE MİSYON
İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) ülkemizde ilk kurulan iki Kalkınma Ajansından birisidir. Vizyonu “Ürettiği bilgiler,
geliştirdiği yöntemler ve hayata geçirdiği özgün ve yenilikçi dönüşüm programları ile bölgesel politika
uygulamaları alanında örnek alınan, uluslararası bilinirliğe sahip bir kurum olmak.”, misyonu ise “İzmir için
yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları temelinde bilgi üretmek, öncü, özgün ve örnek (3Ö) projeler geliştirmek”
şeklinde belirlenmiştir.

VİZYON

MİSYON

Ürettiği bilgiler, geliştirdiği yöntemler ve
hayata geçirdiği özgün ve yenilikçi dönüşüm
programları ile bölgesel politika uygulamaları
alanında örnek alınan, uluslararası bilinirliğe
sahip bir kurum olmak.

İzmir için yeşil ve mavi büyüme yaklaşımları
temelinde bilgi üretmek, öncü, özgün ve
örnek (3Ö) projeler geliştirmek

I. B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR
I.
GENEL BİLGİLER

Ajansların 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde belirtilen görevleri aşağıdaki şekilde sıralanmıştır:
• Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik
destek sağlamak.

yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve kuruluşların
yaptığı araştırmaları desteklemek.

• Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı

• Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla

faaliyet ve projelere destek olmak; bu kapsamda

işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde

desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini

tanıtımını yapmak veya yaptırmak.

izlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’na bildirmek.

• Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve
kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren izin ve

• Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin

ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili

kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin

mevzuatta belirtilen süre içinde sonuçlandırmak

geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki

üzere tek elden takip ve koordine etmek.

projelere destek sağlamak.

• Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji,

• Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum

finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi

kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve

konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak

programları açısından önemli görülen diğer projeleri

küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri

izlemek.

desteklemek.

• Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye

• Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası

yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil

programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede tanıtımını

toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.

yapmak ve bu programlar kapsamında proje

Bölgesel gelişmeye yönelik Ajansa tahsis edilen iç

geliştirilmesine katkı sağlamak.

•

ve dış kaynaklı fonları, bölge plân ve programlarına
uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.
• Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye,
ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya ve
rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar

• Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer
hususların güncel olarak yayımlanacağı bir internet
sitesi oluşturmak.
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I. C. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER
I.C.1. FİZİKSEL YAPI
Ajans, 2020 yılında Şehit Fethi Bey Caddesi No.49/1

Ajans taşıt ihtiyacını, mülkiyeti Ajansa ait bir adet

Gümrük Konak- İzmir adresinde bulunan İzmir Esnaf

makam aracı ve iki adet hizmet aracı ile karşılamaktadır.

ve Sanatkârlar Odaları Birliği’ne ait Birlik Plaza’nın

YÖNETİM KURULU

KALKINMA KURULU

Yönetim kurulu, Ajansın karar organıdır. Yönetim

Özel sektör, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum

kurulu, daimi üyeler olan Vali, Büyükşehir Belediye

ve kuruluşları, yerel yönetimler ve üniversitelerin

Başkanı, Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı, Ticaret

temsilcilerinden oluşan kalkınma kurulu, Ajansın

Odası Yönetim Kurulu Başkanı ile seçimle gelen üç

danışma organıdır. Kalkınma kurulunun görev ve

Kalkınma Kurulu temsilcisinden oluşmaktadır. Yönetim

yetkileri şunlardır:

kurulunun görev ve yetkileri aşağıda yer almaktadır.

ikinci, üçüncü ve beşinci katlarında hizmet vermiştir.

• Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına,
• Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunmak.

I.C.2. TEŞKİLAT YAPISI

• Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek

5449 Sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,

2020 yılı itibarıyla uygulamaya başlanan sonuç odaklı

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun” 25

programlar ile Ajans organizasyon yapısında değişikliğe

Ocak 2006’da kabul edilmiş ve Bakanlar Kurulu’nun

gidilmiş ve her bir SOP’tan sorumlu olmak üzere üç

2006/10550 sayılı Kararnamesi ile İZKA, İzmir İli merkez

yeni çalışma birimi kurulmuştur. Sunulan hizmetler;

olmak üzere TR31 Düzey 2 bölgesinde kurulmuştur.

12 Şubat 2020 tarihi itibariyle Yenilik ve Girişimcilik

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi’nin ilgili bölümünde düzenlenmemiş
bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tâbidir.
Ajans organizasyon yapısında; Kalkınma Kurulu,
Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik yer almaktadır.

Politikaları Birimi, Yeşil Büyüme Politikaları Birimi,
Mavi Büyüme Politikaları Birimi, Proje Uygulama ve
İzleme Birimi, Kurumsal Yönetim Birimi ve Yatırım
Destek Ofisi tarafından yerine getirilmektedir. Ajansın
organizasyon yapısı Şekil-1’de görülmektedir.

• Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını
onaylamak.
• Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması
ile hizmet alımına karar vermek.
• Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek.
• Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı’na göndermek.
• Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje
ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler ile
kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
• Personelin işe alınması ve işine son verilmesine

Şekil 1. Ajans Organizasyon Şeması

karar vermek.
• Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
• Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve
bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.

YÖNETİM
KURULU

• Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve

KALKINMA
KURULU

kiralanması ile hizmet alımı konularında genel
sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
Ajans Yönetim Kurulu 2020 yılında 10 adet toplantı
gerçekleştirmiş, gündem yoğunluğu oluşmadığından

GENEL SEKRETERLİK

Haziran ve Kasım aylarında olağan toplantıları
yapılamamıştır.

İÇ DENETİCİ

YATIRIM DESTEK OFİSİ

HUKUK MÜŞAVİRİ

Yenilik ve
Girişimcilik
Politikaları Birimi

Yeşil Büyüme
Politikaları Birimi

Mavi Büyüme
Politikaları Birimi

Proje Uygulama ve
İzleme Birimi

Kurumsal
Yönetim Birimi

potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak yönetim
kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
• Yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya
sivil toplum kuruluşları temsilcilerini seçmek.
• Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını
görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna
önerilerde bulunmak.
• Toplantı sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına
raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi
yayımlamak.
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• Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin
proje ve faaliyet tekliflerini değerlendirerek malî

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel

destek sağlamak üzere yönetim kuruluna öneri

sekreterliğin ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri

götürmek

genel sekreterdir. Genel Sekreterlik görevi 10.05.2018
tarihinden itibaren Dr. Mehmet YAVUZ tarafından

• Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek,
• Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki

• Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve
yönetim kuruluna sunmak
• Ajans gelirlerini toplamak, bütçe ve yönetim kurulu
kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak
• Yönetim kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar

• Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik

vermek
• Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme
ve uygulama kapasitesini geliştirici faaliyetlerde

12

9

destek sağlamak
• Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve

8

performansını değerlendirmek

5

• Personelin işe alınması ve işine son verilmesini
yönetim kuruluna teklif etmek

3

4

• Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme
ile ilgili ulusal ve uluslararası toplantılara katılmak

içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malların alımına,
satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar

16

geliştirmek

destek personelden oluşmaktadır. Genel Sekreterliğin
· Yönetim kurulu kararlarını uygulamak

18

ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak ve ortak projeler

Genel sekreterlik, genel sekreter, uzman personel ve
görev ve yetkileri şunlardır:

20

değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak

yürütülmektedir.
Genel sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Şekil 2: Ajans Personelinin Kurumsal Statüye Göre Dağılımı

ve yurt dışı temaslarda bulunmak
• Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren

1
0
Genel Sekreter

Birim Yöneticisi

Uzman

Yardımcı Hizmetler
Personeli

Destek Personel

diğer hizmetleri yürütmek
• Yönetim kurulunun devrettiği yetkileri kullanmak

bulunmak

I.C.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR
Ajans, hizmetlerinin sunumunda çevrimiçi, kesintisiz,

tamamını elektronik ortamda gerçekleştirmektedir.

güvenli ve çoklu ortamlardan erişilebilir nitelikte

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ve EBYS

elektronik sistemler kullanmaktadır. Ajansımız iş

(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) uygulamaları gibi

ve işlemlerinin elektronik ortamda hızlı ve güvenilir

bilgi teknolojilerinin kullanımı ile Ajans ile Sanayi ve

biçimde gerçekleştirilmesi için bilgi ve iletişim teknolojisi

Teknoloji Bakanlığı arasında hızlı ve etkili bir iletişim

kullanımı ve sunumunun yaygınlaştırılmasına yönelik

kurulmuştur.

çalışmalar yapılmaktadır.
Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek altyapısını

Ajans personelinin cinsiyete göre dağılımı Şekil 3’te

Ajans personelinin eğitim durumuna göre dağılımı

yer almaktadır. Buna göre Ajansta 19 kadın, 17 erkek

Şekil 4’te gösterilmektedir.

personel görev yapmaktadır.

Şekil 3. Ajans Personelinin Cinsiyete Göre Dağılımı

Şekil 4. Ajans Personelinin Eğitim Durumuna Göre
Dağılımı

Ajansımız şeffaf, etkin ve basit iş süreçlerine sahip olmayı
ilke edinmiş e-devlet model anlayışıyla çalışmalarını

güncel tutan Ajans, kaliteli süreçler geliştirme prensibini

sürdürmekte, kurum ve kuruluşlar ile vatandaşlara

ön planda tutarak faaliyetlerine ilişkin işlemlerin

elektronik ortamda hizmetler sunmaktadır.

I.C.4. İNSAN KAYNAKLARI

%47

Ajans, görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine

2020 yılı sonu itibariyle Ajans, 1 Genel Sekreter, 4

getirebilmek için alanında uzmanlaşmış, ulusal ve

Birim Başkanı, 1 YDO Koordinatörü, 18 Uzman, 3

uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip

Destek Personel, 9 Sürekli İşçi olmak üzere toplam

personelin istihdamını, bu personelin niteliklerinin

36 personelle faaliyetlerine devam etmektedir.

2

1

%53

2
7

11
11
2

geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı
amaçlayan bir insan kaynakları politikası uygulamaktadır.
Erkek

Kadın

■ Doktora
■ Doktora Öğrencisi
■ Yüksek Lisans

■ Yüksek Lisans Öğrencisi
■ Lisans
■ Önlisans
■ Diğer
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I.C.5. AJANS TARAFINDAN SUNULAN HİZMETLER
Ajans tarafından sunulan hizmetler Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birimi, Yeşil Büyüme Politikaları Birimi,
Mavi Büyüme Politikaları Birimi, Proje Uygulama ve İzleme Birimi, Kurumsal Yönetim Birimi ve Yatırım Destek
Ofisi tarafından yerine getirilmektedir.

Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birimi

endüstrilerin geliştirilmesi ve kıyılardaki turizm odaklı

Yenilik ve Girişimcilik Politikaları Birimi (YGPB),

ekonomik çeşitliliğin artırılması amacıyla ilgili paydaşlarla

İzmir’i yenilik kapasitesi yüksek, teknoloji üreten
ve ihraç eden bir bölge haline getirme hedefine
yönelik faaliyetler yürütmektedir. İzmir’de bölgesel
ekonominin güçlendirilmesi adına verimli ve katma

işbirliğine yönelik faaliyetler gerçekleştirmekte, mavi
ekonomi sektörlerinin İzmir’de geliştirilmesine yönelik
analiz ve fizibilite çalışmaları yürütmekte ve alana
ilişkin destek araçları tasarlamaktadır.

değeri yüksek üretimin artırılması amacıyla altyapıyı,
insan kaynaklarını, kamu, özel sektör ve sivil toplum

Proje Uygulama ve İzleme Birimi

kesimleri arasındaki işbirliğini kuvvetlendirmek için

Proje Uygulama ve İzleme Birimi, bölge planı ve

çalışmaktadır. YGPB, İzmir’de yenilik ve teknoloji
tabanlı üretimi, girişimciliği, katma değerli ürün ve
hizmet ihracatını artırmak için planlamalar yapmakta,
bu planlar doğrultusunda proje ve faaliyet destekleri
yürütmektedir.

programların gerçekleşmesi amacıyla desteklenen
faaliyetleri ve projeleri izlemek, denetlemek,
değerlendirmek ve sonuçlarını Yönetim Kurulu
ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bildirmekten
sorumludur. Uygulama aşamasındaki projelerin
öngörülen amaç ve hedeflere ulaşılmasına yardımcı olur

Yeşil Büyüme Politikaları Birimi
Yeşil Büyüme Politikaları Birimi, çevre odaklı
sürdürülebilir ekonomik büyümeyi hedefleyen yeşil
büyüme yaklaşımıyla, Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler
Sonuç Odaklı Programı çerçevesinde, İzmir’in doğal
kaynaklarını koruyarak rekabetçi ve kapsayıcı bir şekilde
büyüyebilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürmektedir.

ve yararlanıcıların ödeme taleplerini değerlendirerek

odaklanarak özellikle deniz taşımacılığı ve liman
hizmetlerinin geliştirilmesi, deniz ve denizciliğe bağlı
sektörlerin sürdürülebilir büyümesi, tasarım yoluyla
katma değerli ürün üretiminin sağlanması, yaratıcı

yatırım yapmayı planlayan firmalara teknik destek
sağlamak amacıyla faaliyetlerini yürütmektedir.

Koordinatörü’nün sorumluluğunda yürütülmektedir.

İzmir’e yatırım yapmayı planlayan firmalara projeleri
özelinde bilgi verilmekte; yatırım yerinin bulunması,
fizibilite için gerekli bilgilerin temini, iş ağlarının
geliştirilmesi, izin ve ruhsatların alınması, devlet
destek ve teşvikleri vb. konularda gerekli teknik
destek sağlanmaktadır. Yatırım tanıtım faaliyetleri
kapsamında ise, internet sitesi ve dijital platformlar
başta olmak tanıtım materyalleri oluşturulmakta ve
yatırım tanıtım etkinlikleri düzenlenmektedir.

Hukuk Müşaviri ve İç Denetçi
Hukuk müşaviri, Ajansın taraf olduğu davalarda, icra ve
takiplerde Ajansı temsil etmek ya da Ajans tarafından
hizmet alımı yoluyla temsil ettirilen davaları takip ve
koordine etmekten sorumludur.

ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapar, periyodik

yapılarının değerlendirilmesi, risk yönetimi ve kontrol
mekanizmasının etkinliğinin geliştirilmesi, harcamaların,

bakımından yaratılan etki, sonuçları ve başarı düzeylerini

finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarrufların ve

tespit etmek için etki değerlendirme analizleri hazırlar.

diğer faaliyetlerin, amaç ve politikalara, planlara ve
programlara uygunluğunun izlemesi, değerlendirilmesi

tarafından yerine getirilmektedir. Birim personelini,

ve denetlenmesi bulunmaktadır. İç Denetçi ayrıca, iç
kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda
bulunmakta ve işleyişini değerlendirmektedir.

Genel Sekreterin koordinasyonunda görev yapan;

Rapor dönemi itibariyle Ajansta iç denetçi istihdamı

muhasebe yetkilisi ve mali işler sorumlusu, insan

bulunmamaktadır.

kaynakları sorumlusu, insan kaynakları personeli, idari

Odaklı Programı (DESOP) kapsamında kıyı ekonomisine

verilen görevler yukarıda belirtilen birimler tarafından,
birim başkanlarının ve Yatırım Destek Ofisi

değerlendirme raporları hazırlar ve bölgenin kalkınması

İdari anlamdaki temel işlemler Kurumsal Yönetim Birimi

Mavi Büyüme Politikaları Birimi, Deniz Ekonomisi Sonuç

İzmir’in yatırım olanaklarını tanıtmak ve İzmir’de

analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol

gerçekleştirilmesi, kaynak verimliliği ve sürdürülebilir

Mavi Büyüme Politikaları Birimi

4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ajansımıza

İç denetçinin görev ve yetkileri arasında, nesnel risk

Kurumsal Yönetim Birimi

faaliyet göstermektedir.

Yatırım Destek Ofisi, yerli ve yabancı yatırımcılara

ödemelerin yapılmasını sağlar. Ayrıca, Ajansın yürüttüğü

ortaya koyan araştırma, analiz ve strateji çalışmalarının

enerji kullanımının yaygınlaştırılması konularında

I.C.6. YÖNETİM ve İÇ KONTROL SİSTEMİ

programların, desteklediği proje ve faaliyetlerin

Bu kapsamda, bölgenin yeşil büyüme potansiyelini

üretim uygulamalarının desteklenmesi, yenilenebilir

Yatırım Destek Ofisi

işler sorumlusu, satın alma sorumlusu, yönetici asistanı,
arşiv ve ayniyat saymanı, kurumsal iletişim sorumlusu,
kurumsal iletişim personeli, grafik tasarımcı, çay ocağı
ve temizlik görevlisi ile şoför oluşturmaktadır.

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin
11. maddesine istinaden iç denetçinin görüşü alınmak
suretiyle, Genel sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun
kararı ile ajanslarda bir iç kontrol sisteminin kurulması
gerekmektedir. 2009 yılı içerisinde bağımsız dış
denetim firmasından destek alarak kurulan iç kontrol
sistemi, iç denetçi istihdam edilemediğinden 2020
yılında uygulanamamıştır.
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II.A. AJANSIN TEMEL AMAÇLARI
• İzmir’in ekonomik ve sosyal kalkınması doğrultusunda

• İzmir’in ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda

kamu kurumları, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum

gelişmesini hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak.

kuruluşları arasında eşgüdümü ve ortak iş yapma

• İzmir’in sürdürülebilir kalkınmasına katkıda bulunmak

kültürünü geliştirmek ve İzmir’deki kurumların

ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak.

kapasitelerinin geliştirilmesine katkıda bulunmak.

II.B. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER
2014–2023 İZMİR BÖLGE PLANI

Bilgi, Tasarım ve Yenilik
Üreten, Akdeniz’in
Çekim Merkezi İzmir

konmuştur.
Güçlü Ekonomi: Bölgesel ekonomik çeşitliliğin
yarattığı sıçrama kapasitesini, yüksek katma değerli
ve sürdürülebilir bir üretim anlayışıyla değerlendirmek.

Güçlü Toplum: Eğitim ve istihdam koşullarını ve

Yüksek Yaşam Kalitesi: Bölgede gerçekleşen
ekonomik ve sosyal faaliyetleri destekleyecek şekilde
yaşayan memnuniyetini artırmak; çevreye duyarlı,
insan yaşamına saygılı sürdürülebilir bir şehir gelişi-

geliştirerek bireylerin ve tüm toplumsal kesimlerin

sosyal hizmetler, sağlık, kentleşme, ulaşım, kurumsal
karar mekanizmaları gibi diğer toplumsal süreçleri
bütünleşmesini sağlamak ve böylece güçlü bir toplum
çerçevesi oluşturmak.

II.C. DİĞER HUSUSLAR

MA
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LIŞ

ÇA

AÇ
IK

Rİ

belirlenmesine rehberlik eden temel değerleri şu
şekildedir:

VE

faaliyetleri temel değerleri çerçevesinde gerçekleştirir.
Ajans’ın kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin

İP

Ajans, kurum içinde ve kurum dışında yürüttüğü tüm

LI K

TEMEL DEĞERLER VE ÇALIŞMA İLKELERİ
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mini sağlamak.

AN

AMAÇ VE HEDEFLER

2014-2013 İzmir
Bölge Planı Vizyonu:

EK

II.

Ajans tarafından, bölgedeki aktörlerin geniş katılımıyla
hazırlanan 2014–2023 İzmir Bölge Planı, İzmir’in
ekonomik, sosyal ve kültürel alanlardaki kalkınma
stratejisini bütüncül olarak ortaya koyan temel politika
belgesi niteliğindedir. Gerek Ajans gerekse bölgedeki
diğer kurum ve kuruluşların çalışmalarını yönlendiren
İZBP’de İzmir’in vizyonu “Bilgi, Tasarım ve Yenilik Üreten,
Akdeniz’in Çekim Merkezi İzmir” olarak belirlenmiştir.
Bu vizyona ulaşmak için aşağıda verilen amaçlara
sahip üç gelişme ekseni tanımlanmış ve bu gelişme
eksenlerinde 13 stratejik öncelik 73 hedef ortaya

UZ
M
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III.A. MALİ BİLGİLER
2020 yılı Ajans bütçe uygulama sonuçları ve temel mali tablolara ilişkin açıklamalar aşağıda sunulmaktadır.

BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI
2020 yılı bütçe gelirleri toplamı, nakit finansman hariç 45.189.770 TL, bütçe giderleri toplamı 44.578.477 TL
olarak gerçekleşmiştir.
Tablo 1. 2020 Yılı Bütçe Gerçekleşmeleri

Gelir Gerçekleşmeleri
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan Pay
Belediyelerden Aktarılan Paylar
Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan Paylar
Bağış ve Yardımlar (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı)
Alacaklardan Tahsilatlar

III.
FA ALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ
VE DEĞERLENDİRMELER

Faaliyet Gelirleri
Diğer Gelirler
Toplam

Tutar
9.453.557 TL
25.273.818 TL
870.828 TL
2.500.000 TL
2.342.397 TL
35.172 TL
4.713.996 TL
45.189.770 TL

Gider Gerçekleşmeleri

Tutar

Genel Yönetim Hizmetleri

17.839.129 TL

İzleme, Değerlendirme ve Koordinasyon Hizmetleri

2.288.054 TL

Plan, Program ve Proje Hizmetleri

1.420.637 TL

Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri

2.053.781 TL

Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri

2.215.877 TL

Proje Destekleme Giderleri
Faaliyet Destekleme Giderleri
Toplam

17.064.469 TL
1.696.528 TL
44.578.477 TL

III.A.1. TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
2020 yılı Merkezi Yönetim Bütçesinden 9.453.557 TL, belediye paylarından 25.273.818 TL, sanayi ve ticaret
odaları paylarından 870.828 TL, Bağış ve Yardımlar (Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı) kapsamında
2.500.000 TL, geçmiş yıllar alacağı olarak 2.342.397 TL, faaliyet geliri olarak 35.172 TL ve diğer gelirler olarak
4.713.996 TL olmak üzere toplam 45.189.770 tahsil edilmiştir.
2020 yılı gider bütçesi gerçekleşmesi 44.578.477 TL olmuştur. Bu tutarın 18.760.997 TL’si proje ve faaliyet
desteği olarak giderleştirilmiş, 25.817.479 TL ise Ajansın genel yönetimi ve birimlerin yapmış oldukları faaliyetler
kapsamında harcanmıştır.

III.A.2. MALİ DENETİM SONUÇLARI
2019 yılına ait bağımsız dış denetim 2020 yılının Mart ayında gerçekleştirilmiş olup, 15 Nisan 2020 tarihli
Yönetim Kurulu’nda sunumu gerçekleştirilmiştir.
2020 yılına ait Sayıştay denetimi ise Eylül ayında başlamış rapor dönemi itibariyle devam etmektedir.
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III.B. PERFORMANS BİLGİLERİ
Ajansların 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde

çevresel baskı altında olduğunu ortaya koymuştur. Bu

belirtilen görevlerini daha etkin bir şekilde yerine

tespit, bölge kalkınması açısından “sürdürülebilirlik”

getirebilmeleri için, geçmiş uygulama tecrübeleri de

kavramının odağa alınmasını gerekli kılmaktadır.

dikkate alınarak yeni bir vizyonla, gerek işlevsel gerekse

Doğal kaynakların kullanımında gelecek nesillerin

kurumsal dönüşüm süreçleri başlatılmış ve ajanslar

de dikkate alınması ve gelecek nesillere yaşanabilir

2018 yılından itibaren sonuç odaklı program (SOP) esaslı

bir çevre bırakılması şeklinde özetlenebilecek

bir çalışma yaklaşımına geçmiştir. 2020 yılı itibarıyla

sürdürülebilirlik, güncel yazında yeşil büyüme ve

uygulamaya alınan sonuç odaklı programlara ilişkin

mavi büyüme kavramlarında karşılık bulmaktadır. Bu

yayımlanan usul ve esaslar kapsamında Ajansların

bağlamda, önümüzdeki dönem için yeşil büyüme ve

bulundukları bölgelerin potansiyelini ortaya çıkaracak

mavi büyüme yaklaşımları esas alınarak “sürdürülebilir

sektör ve konulara yoğunlaşmaları ve bu sektör ve

üretim” kavramına odaklanılmıştır. İzmir bölgesi

konulara ilişkin yeni bir perspektif geliştirmeleri

özelinde yapılan bu tercih aşağıda belirtilen sonuç

beklenmektedir.

odaklı programlarda somutlaştırılmış ve önümüzdeki

Ajansımız tarafından bu beklentileri karşılamak üzere
detaylı bir arka plan çalışması yürütülmüştür. Bu
kapsamda Onbirinci Kalkınma Planı ile plana altlık
teşkil eden Özel İhtisas Komisyonu raporları, Bölgesel
Ulusal Gelişme Stratejisi, İzmir Bölge Planı ve bu planı
besleyen sektör stratejileri, Birleşmişler Milletler 2030
Hedefleri ve bu hedeflerin arka planını oluşturan
tematik ve sektörel raporlar, OECD, Dünya Bankası
başta olmak üzere kalkınma, bölgesel kalkınma, kırsal
kalkınma çalışan uluslararası kuruluşların güncel
raporları ve verileri, üniversitelerin, ulusal ve bölgesel
düzeyde çalışan düşünce kuruluşlarının çalışmaları
incelenmiştir. Yapılan masa başı ve saha çalışmaları,
İzmir bölgesinin, Kuzey aksındaki ağır sanayi tesisleri,
Küçük Menderes Havzası’ndaki tarımsal faaliyetler,
Yarımada bölgesindeki artan turizm hareketliliği ve
merkez bölgesindeki yoğun kentleşmeden kaynaklı

dönem için Ajansın yol haritası oluşturulmuştur.
1. Yenilik ve Girişimcilik Sonuç Odaklı Programı
(YGSOP)
2.Temiz Enerji ve Temiz Teknolojiler Sonuç
Odaklı Programı (TETSOP)
3.Deniz Ekonomisi Sonuç Odaklı Programı
(DESOP)
Bölge için önemli olduğu değerlendirilen kooperatifçilik
ve sosyal girişimcilik konuları, Yerel Kalkınma Fırsatları
(YKF) başlığı altında, her üç SOP ile de işlevsel olarak
ilişkilendirilmiştir. Ajansın organizasyon yapısı, insan
kaynakları, kurumsal yönetim ve iletişim gibi konulara
ilişkin faaliyetlere Kurumsal Gelişim (KG) başlığı
altında yer verilmiştir. Hem SOP’lar hem de YKF ve
KG kapsamında 2020 yılında yürütülen faaliyetler
aşağıda belirtilmiştir.

YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK
SONUÇ ODAKLI PROGR AMI
( YG S O P)
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III.B.1. YENİLİK VE GİRİŞİMCİLİK SONUÇ ODAKLI PROGRAMI (YGSOP)

III.B.1.2. İşbirliği ve Koordinasyon
İzmir Yenilik ve Girişimcilik Ekosisteminin

Girişimcilik Kültürünün Erken Aşamada

Koordinasyonu ve İlgili Etkinlikler

Yaygınlaştırılması için Yapılacak Girişimcilik

Genel Amaç: İzmir’de yenilik ve girişimcilik ekosisteminin

İzmir’de Bölgesel Girişim Sermayesi İle Yatırım

mavi büyüme ve yeşil büyüme odağında sürdürülebilir

Yapmak Üzere Odak Teknoloji Alanlarının

rekabetin ihtiyaç duyduğu hizmetleri verebilecek

Belirlenmesi

Start in İzmir Platformu

Ajansımız tarafından oluşturulacak bölgesel girişim

İzmir’de girişimcilik faaliyetlerinin yönetişimi,

şekilde geliştirilmesi

Eğitimi Faaliyetleri
Genç Beyinler Yeni Fikirler Etkinliği

Özel Amaç 1: Bölgede ekolojik yenilikler başta

sermayesinin İzmir’de yüksek etki yaratabilmesi

koordinasyonu ve izlenmesi için, İzmir girişimcilik

Ege Bölgesi’ndeki üniversitelerin bilgisayar ve yazılım

olmak üzere teknoloji ve yenilik üretme kapasitesinin

için odaklanılması gereken teknoloji alanlarının

ekosisteminde yer alan kurumların “Start in İzmir”

mühendisliği bölümlerinin katılımı ile üniversite

geliştirilmesi, bu yönde sektörel uzmanlaşma ve yenilik

belirlenmesine yönelik bir analiz çalışması

kurumsal kimliği altında bir araya getirileceği bir

öğrencilerinin bitirme projelerinin sergilendiği, yaratıcı

altyapısının güçlendirilmesi

gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın mevcut durum analizi

platform oluşturmaya yönelik çalışmalar başlatılmıştır.

ve yenilikçi projelerin katılan ziyaretçilere tanıtıldığı

bölümünde dünyada, ulusal ve bölgesel öncelikler

www.startinizmir.izka.org.tr internet sitesi tasarımı

etkinlik, İzmir Bakırçay Üniversitesi’nin ev sahipliğinde

doğrultusunda teknoloji önceliklerinin belirlenmesi

ve içerik oluşturma çalışmaları devam etmektedir.

26 Eylül 2020 tarihinde, COVID-19 tedbirleri nedeniyle

Özel Amaç 2: Temiz teknoloji firmalarının İzmir’e
çekilmesi ve yatırım ortamının geliştirilmesi
Özel Amaç 3: İzmir’de temiz enerji ve temiz teknolojiler
alanı başta olmak üzere yeşil girişimciliğin geliştirilmesi
2020 yılı Aralık ayı sonu itibariyle YGSOP kapsamında
sağlanan ilerlemeler aşağıda belirtilmiştir:

III.B.1.1. Araştırma, Analiz ve Programlama:

aşamasında kullanılan metodolojiler incelenmiş ayrıca
Türkiye’de kurulmuş ve teknoloji odaklı çalışan fonlar ile
bölgesinin potansiyeli ve teknoloji önceliklerine ilişkin

Göstergeleri” ile “Yenilik Ekosistemi Haritasının

Program, “geleneksel ahiliğin” ortaokul ve lise

değerlendirmeleri alınmıştır. Çalışmalar neticesinde

Güncellenmesi” çalışması kapsamında tasarlanarak

öğrencilerine öğretilmesi ve girişimcilik kültürünün

aşağıda yer alan 5 ana teknoloji alanı, girişim sermayesi

2018 yılında uygulanmaya başlanmıştır. 2020 yılı

erken yaşlarda geliştirilmesi amacıyla tasarlanmış bir

fonlarını oluşturmak üzere kurulacak bir fon yapısı

içerisinde yenilik göstergelerine ait bir önceki yıl

sosyal girişimcilik eğitimidir. 2019 yılında başlayan

verileri temin edilmiş, 2020 yılı İzmir Yenilik Ekosistemi

program 2020 yılında tamamlanmıştır. Programda

İzleme Raporu hazırlanmış ve Ajans internet sitesi

öğrenciler tarafından kurulan 50 sosyal girişim işletmesi

için yüksek potansiyele sahip olarak belirlenmiştir:

Oluşturulması

• Biyo-Teknoloji/ Medikal ve Sağlık Teknolojileri,

AR-GE ve yenilik kapasitesini sektör, alt sektör ve faaliyet

yılında devam edilmiştir. İkincil veri analizi çalışmaları
2021 yılında da sürdürülecektir.
İzmir Sanayisinin Dijitalleşme Olgunluk Düzeyi
Araştırması
Firmaların dijitalleşme ve ilgili teknolojiler karşısındaki
hazırlık durumlarını tespit etmeye yardımcı olacak
dijital olgunluk modeli geliştirilmesine yönelik çalışma
2020 yılında tamamlanmıştır. www.dijitalolgunluk.
izka.org.tr internet sitesi üzerinden erişilebilen soru
setini doldurarak firmalar dijital olgunluk düzeyleri
hakkında bilgi sahibi olabilecek, güçlü yönleriyle birlikte
geliştirmeleri gereken yönlerini tanımlayabilecektir. Söz
konusu modelin tanıtımı amacıyla Bakanlığımız ilgili
dairesinden yetkililer ve uzmanların katılımıyla 8 Aralık
2020 tarihinde online bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
Modelin sanayi ve ticaret odalarımız başta olmak üzere
ilgili paydaşlarca sahiplenilmesi amacıyla önümüzdeki
dönemde yaygınlaştırma faaliyetleri yürütülmesi
planlanmaktadır.

Genç Ahiler Programı

“İzmir Yenilik İzleme Sistemi”, “İzmir AR-GE ve Yenilik

• Yeşil/Temiz Teknolojiler

Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (İZS3) çalışmalarına 2020

çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir.

gerçekleştirilen çalıştaylarda, fon yöneticilerinin İzmir

İzmir Akıllı Uzmanlaşma Stratejisinin

bazında değerlendirmek ve geliştirmek üzere İzmir

Yenilik Göstergelerinin İzlenmesi

üzerinden kamuoyu ile paylaşılmıştır. Raporun AR-GE

toplam 3.078 hissedara ve 921 gönüllü bireye ulaşarak

ve yenilik göstergelerindeki gelişimin sürekli olarak

3.999 kişiyi sosyal girişimcilik paydaşı haline getirmiştir.

• Geleneksel Sanayiye Yönelik Teknolojiler,

takip edilmesi açısından yatırımcılara, araştırmacılara

İşletmeler yaklaşık bir buçuk aylık uygulama sürecinde

• Yaratıcı Endüstriler Alanına Yönelik Yazılım Teknolojileri,

ve politika yapıcılara bilgi sağlaması ve yol gösterici

toplam 53.612,00 TL gelir elde etmiş, sosyal sorumluluk

• Yıkıcı Teknoloji Yazılımları

olması beklenmektedir.

Belirlenen teknoloji alanlarının doğrulanması amacıyla

İzmir’de Oyun Sektörü Webinarı

anket çalışması yapılmıştır. Düzenlenen 4 çevrimiçi

İzmir’de oyun sektörünün gelişimi ve potansiyelinin

çalıştay ile belirlenen teknoloji alanları ve bu alanlarda
İzmir’in potansiyeline yönelik değerlendirmeler alınmış,
konuya ilişkin destek çağrısı tasarımı gerçekleştirilmiştir.
İzmir’in Sosyo Ekonomik Göstergeleri 2004-2019
İzmir’e ilişkin temel istatistiki verilerin hem Türkiye

değerlendirebilmesi amacıyla 27 Ağustos 2020’de
İzmir’de önde gelen oyun girişimcileri ile konunun
ilgilerinin bir araya geldiği bir webinar düzenlenmiştir.
Webinarda İzmir’in oyun sektörü açısından durumu,

faaliyetlerini hayata geçirebilen 10 işletme bu çerçevede
yaşlılara yardım, proje kapsamında yazılan kitapların
basımı, yardım amaçlı kitap toplanması, hayvan
barınakları yapımı, dezavantajlı bireyler için mesleki
kurslar verilmesi ve hedef kitleye yönelik seminerler
gibi çalışmalar yürütmüştür.
Genç Liderler Programı

mevcut engelleri ve fırsatları hakkında bilgi verilirken,

Ajansımız desteğiyle İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

oyun sektörüne girmek isteyen girişimcilerin dikkate

(İKÇÜ), İMHAD Gençlik ve Spor Kulübü, İŞKUR ve

hem de diğer şehirlerle karşılaştırmalı olarak analiz

alması gereken temel hususlar, sektörde network

MÜSİAD işbirliğinde yürütülen proje kapsamında İKÇÜ

edildiği “İzmir’in Sosyo Ekonomik Göstergeleri 2004-

etkinliklerinin, reklam ve pazarlama faaliyetlerinin önemi

öğrencileri arasından başvurusu uygun bulunanlar,

2019” çalışması internet sitemiz üzerinden kamuoyu

hakkında kapsamlı bilgilendirmede bulunulmuştur.

ile paylaşılmıştır. Ajansımızın veriye dayalı çalışma
yaklaşımının bir ürünü olan bu çalışmada üretim,

Melek Yatırım Destekleri Eşleştirme Programı

işgücü, dış ticaret, tarım ve enerji gibi 13 başlıktaki

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel

veriler toplam 67 farklı grafik ile görselleştirilmiş ve

Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ve Karacadağ

yorumlanmıştır.

Kalkınma Ajansı’nın koordine ettiği “Melek Yatırım
Modeli Tematik Destek Grubu” çalışmalarına katılım
sağlanmıştır.

teorik ve uygulamalı liderlik, iletişim becerileri ve sosyal
sorumluluk eğitimlerine tabi tutulmuştur. Projeyi 32
“genç lider” tamamlamıştır.

27

28

İZMİR KALKINMA A JANSI

İZMİR KALKINMA AJANSI

2020 YILI FA ALİYET RAPORU

2020 YILI FAALİYET RAPORU

Tablo 2. GreenTech 2020 Startupları
Robokod İzmir Girişimcileri: İzmir’in Yeni

Greentech İzmir – Yeşil Teknolojilerde Startup -

Girişimcileri Robotik Eğitimleri ile Yetişiyor

Kurumsal Aktör Buluşması

Startuplar

Yeşil teknoloji alanında çalışan startuplar ile bu

1. Üstün Enerji
Mühendislik Ltd. ustunenergy.com
Şti.

Projesi
Ajansımız desteğiyle İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü,

konudaki çalışmaları takip eden kurumsal aktörleri

Dokuz Eylül Teknoloji Geliştirme A.Ş. (DEPARK), İzmir

bir araya getiren ve işbirliklerini hızlandıran Greentech

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi (Teknopark

İzmir 2020 etkinliği, Ajansımız desteğiyle ReDis

İzmir), İzmir Bilimpark A.Ş. ve Yaşar Üniversitesi

Innovation, Yerli Yeşil Yeni, Endeavor Türkiye ve GCIP

işbirliğinde yürütülen “Robokod İzmir Girişimcileri”

Türkiye işbirliğinde 27 Kasım 2020 tarihinde online

Projesi kapsamında seçilen 20 adet devlet okulunun

olarak gerçekleştirilmiştir. Etkinliğe kamu kurumu,

First Lego League (FLL) Programı’na dâhil olması

yerel yönetim, ticaret ve sanayi Odası, sanayi bölgesi

sağlanmıştır. Projeyle yenilikçi bir eğitim yöntemi olan

temsilcilerinin yanı sıra İnci Holding, Tüpraş, Tekfen

STEM uygulamalarından robotik eğitimlerinin İzmir

gibi kurumsal aktör temsilcileri olmak üzere 66 farklı

devlet okullarında yaygınlaştırılması desteklenmiştir.

kurumdan toplam 107 kişi katılarak startupların

2. Biolive

3. Integra Bilgi
ve İletişim
Teknolojileri
San. Tic. Ltd. Şti.

Web-Sitesi

biolivearge.com

integra-pm.com.tr

Şehir

Kısa Tanıtım

İzmir

Uluslararası AR-GE desteği almış, Avrupa’nın 6 ülkesine
danışmanlık veren bir mikro KOBİ’dir. Temel çalışma alanları
rüzgar enerjisi ve deniz ekolojisi olup ürünleri yazılım ve yazılım
kütüphanesi olarak satılmaktadır.

İstanbul

Dünyada bir ilk olarak zeytin çekirdeği (prina) atığından
doğada çözünebilir antimikrobiyal biyoplastik geliştiren,
elektronikten tekstile birçok sektör için üretim yapan bir
startuptır. 2020 yılında pandemi sürecinde yeni buluşu olan
zeytin çekirdeğinden bitkisel deri üretimini gerçekleştirmiştir.

İzmir

Enerji hasadı yapan pilsiz IoT cihazları için işletim sistemi
geliştiren bir yazılım girişimidir. PureKIT (Tak ve Unut), kısa
mesafe iletişim için Bluetooth, uzun mesafe için LoRaWAN
gibi pilsiz ve kablosuz sensörler geliştirmektedir.

İzmir &
Berlin

Elektrikli araç sürücüleri ve şirket filoları için blockchain
tabanlı enerji paylaşım ağı ve kablosuz akıllı şarj çözümleri
sunmaktadır. Geliştirilen kablosuz soket ile araçtan araca ve
araçtan üniteye enerji transferine olanak sağlayarak enerjinin
her noktada erişilebilirliğini sağlamaktadır.

İzmir &
Kütahya

Yenilenebilir enerji sistemleri için yeni nesil inverterler
üreten bir girişimdir. Güneş ve rüzgâr enerjisi sistemlerinin
aynı anda bağlanabildiği yeni nesil inverter ile güneş ve
rüzgâr enerjisinden elde edilen enerji hem yerel olarak
kullanılabilmekte, hem de şebekeye satılarak gelir elde
edilebilmektedir.

Ankara

Akademisyenler tarafından kurulan firma, doğal
sulak alanlarda süregelen biyo-elektrojenik arındırma
mekanizmasından ilham alarak geliştirdiği ECOWATT
teknolojisi ile sıvı organik atıkları çevre kirliliği yaratmadan
yerinde biyo-elektriğe dönüştürmektedir.

İzmir

Zeytinyağı proses atıklarının tamamını yeni teknolojik
yöntemlerle işleyip katma değerli, yenilebilir forma
dönüştürerek; besin içeriği yüksek, konsantre bir lezzet olan
toz zeytin üretimi yapmaktadır.

Ankara

Yenilenebilir enerji projeleri özelinde Ar-Ge ve mühendislik
hizmetleri vermekte olan firma, geliştirmiş olduğu tek eksenli
güneş takip sistemleri ile çatı üstü güneş enerjisi yatırımının
maksimum verimlilikle elektrik üretmesini sağlayarak
yatırımın geri dönüş süresini kısaltmaktadır.

Ankara

Projelerdeki mekanik tasarım ihtiyaçları için çözümler
geliştiren firma, off-grid sahalarda sürdürülebilir enerji
sağlamak için dizel jeneratörlere alternatif olarak yeni nesil
akış hızlandırıcılı küçük ölçek yatay eksen rüzgar türbini
geliştirmektedir.

İzmir

Topraklı ve topraksız tarımda kullanıma yönelik sıvı formda
mikrobiyal gübre geliştiren firma tarafından dünyada uzun
yıllardır kullanılan Bacillus suşlarının en başarılı yerli suşları
seçilerek ticari üretim prosesleri geliştirilmektedir.

İzmir

Topraksız tarım alanında öne çıkan aeroponik bitki geliştirme
üniteleri tasarlayan firma, kapalı alanda bitkilere özgü LED
aydınlatma ünitesiyle 12 ay hiçbir zirai ilaç kullanmadan 2
kat verimli üretim yapılabilen yeni nesil bitki üretim tesisleri
geliştirmektedir.

geliştirdiği yeşil teknoloji ürünlerini tanıtan sunumları
Şekil 5. First Lego League Programı 16. Sezon İzmir

takip etmiştir.

Turnuvaları

GreenTech İzmir 2020 Programı’na 8’i İzmir’den olmak

4. Car4Future
Technologies

car4future.tech

üzere toplam 11 startup kabul edilmiştir. Startuplar
buluşma günü öncesinde bir hızlandırma programına
alınarak eğitim ve mentörlük almışlardır.

5. Triangle
Renewable
Enerji Ltd.Şti

tr-renewable.com

6. Ecowatt

7. AnadOlive Gıda
ve San. Tic. Ltd.
Şti.

Nitelikli Yönetici Yetiştirme (NİYET) Programı
Ajansımız desteğiyle Mimar ve Mühendisler Grubu
Derneği İzmir Şubesi, İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi

Green Tech İzmir Etkinliği, 27 Kasım 2020

anadolive.net

8. Solar Roof
Track

cyenerji.com

9. Momentum
Ar-Ge

momentumarge.
com.tr

Mühendislik Topluluğu, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Sürekli Eğitim Merkezi, Türk Kızılay İzmir Şubesi ve
Bornova Belediyesi işbirliğinde yürütülen Nitelikli
Yönetici Yetiştirme (NİYET) Programı 2020 yılı bahar
dönemi faaliyetleri tamamlanmıştır. Proje kapsamında
İzmir ve çevre illerdeki üniversitelerden toplam 317
öğrenciye toplam 120 saatlik eğitimler verilmiştir.

10. Bacsolution

bacsolution.com

COVID-19 salgını nedeniyle bahar dönemi eğitimleri
online platforma taşınmıştır.
11. Smart Garden

up-techlabs.com

Yeşil teknoloji startup havuzunu büyütmek ve yeni girişimlerin tetiklenmesini sağlamak amacıyla bu yıl ilk
defa yeşil teknolojiler alanından akademisyen girişimciler de programa dahil edilerek fikirden şirketleşme ve
ticarileşmeye doğru ön girişimcilik eğitimi almışlardır.
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III.B.1.3. Kapasite Geliştirme
Bölgesel Kalkınma ve Rekabet Alanında
Üye Olunan Uluslararası Ağ Kuruluşlarının
Faaliyetlerinin Takibi
Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA) tarafından
çevrim içi olarak düzenlenen “Geleceğe Yönelik
Yetenek İnşası” ve “Agorada+2020” etkinliklerine
katılım sağlanmıştır. Geleceğe yönelik yetkinliklerin
oluşturulması konulu ilk etkinlikte, Erasmus+ programı
kapsamında EURADA paydaşı olan kurumların
bölgelerinde işgücü niteliklerinin geliştirilmesine
yönelik uyguladıkları projelerle ilgili bilgi paylaşılmış,
Agorada+2020 etkinliğinde ise COVID-19 salgını
nedeniyle yaşanan ekonomik sorunlar kapsamında
firmalara sağlanan destekler ele alınmıştır.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

beklenen değişimler ve politika ve düzenlemelerin alana

Tablo 3. KARE Mali Destek Programı Yararlanıcı Kurum Listesi

etkilerinin ele alındığı çalıştaya katılım sağlanmıştır.
YARARLANICI KURUM

PROJE ADI

İzmir Ticaret Borsası Başkanlığı

İzmir Ticaret Borsası Üyeleri Gelenekten Geleceğe
Yürüyor

Bağyurdu Organize Sanayi Bölgesi

Yeşil Osb Yol Haritası

İzmir Kemalpaşa Organize Sanayi Bölgesi

İzmir Kemalpaşa Osb'nde Enerji Verimliliğinin
Sağlanması Amacıyla, Sektörel Etüd, Proje Ve Yol
Haritalarının Belirlenmesi

Ege Mobilya, Kağıt Ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği

MOBINT-Mobilya Sektörünün İhracat Kapasitesinin
Ölçeklendirilmesi Ve Rekabet Gücünün Artırılması

Seferihisar Esnaf Ve Sanatkarlar Odası

Seferihisar Turizm Kapasitesinin Ve Rekabet
Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Projesi

katılım sağlanmıştır.

Ege Tıbbi Cihaz Üretici Ve Tedarikçileri Derneği

Kurumsal Yetenek Yönetimi İçin Yol Haritalarının
Oluşturulması

III.B.1.4. Tanıtım ve Yatırım Destek

Menemen Plastik İhtisas Organize Sanayi Bölgesi

Menemen Plastik Osb Firmalarının Kaynak Kullanımında
Dijital Dönüşüm Alt Yapısının Desteklenmesi

İzmir Ticaret Odası

Gezici Dijital Karavan

İzmir Kuyumcular Odası

İzmir Kuyumcular Odası Gemoloji Ve Mücevher Test
Merkezi

Innofood-Gıda Sektörünün Bölgesel Rekabet Gücünün
Artırılması için Araştırma ve İnovasyon Tesislerinin
Geliştirilmesi Teknik Yardım Projesi kapsamında
TÜBİTAK MAM- Gıda Araştırmaları Enstitüsü tarafından
düzenlenen bölgesel paydaş çalıştayına katılım
sağlanmıştır. Çalıştay kapsamında AR-GE ve inovasyon
alanında bölgede yaşan sorunlar ve bölgesel ihtiyaçlar
ile proje kapsamında kurulacak olan Türkiye Gıda
İnovasyon Platformu (TUGİP) ile bölge ihtiyaçlarının
uyumu değerlendirilmiştir.
Uygulaması devam eden ENHANCER Projesi
kapsamında düzenlenen göç ve girişimcilik hackathonu
(Migathon) çevrimiçi açılış ve kapanış toplantısına

SOP Kapsamında Paydaşlar Tarafından
Düzenlenen Etkinliklere Katılım ve İlgili
Çalışmalar
Havacılık ve Uzay Kümelenmesi Derneği tarafından
“SKY 4.0 - Soft Skills 4.0 For the New Challenges in the

İzmir Girişimcilik Ekosisteminin Tanıtılması
Startinizmir

European Aerospace Industry” projesi kapsamında

Startup Genom ve Startup Blink gibi uluslararası

düzenlenen seminerde Endüstri 4.0 kapsamında

girişimcilik platformlarında İzmir’in daha tanınır hale

değişen endüstriyel gereksinimlerin havacılık

gelmesi, yeni girişimlerin İzmir’e çekilmesi, bölgede

sektöründeki yansımaları değerlendirilmiş ve iyi

yatırım ve girişimcilik ortamının geliştirilmesi amacıyla

örneklerin paylaşıldığı seminerde Ajans çalışmaları

Start in İzmir kurumsal kimliği altında bir platform

2018 Yılı Fizibilite Desteği Projeleri - Yenilik,

2020 Yılı İzQ Girişimcilik Merkezi Güdümlü Proje

hakkında da bilgi verilmiştir.

(www.startinizmir.izka.org.tr) oluşturulmasına yönelik

Girişimcilik ve Teknoloji Üretimi Alanı

Desteği

ENHANCER (Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik

tasarım ve içerik çalışmaları yürütülmüştür.

2018 Fizibilite Destek Programının bu önceliği

İzmir Ticaret Odası’nın yararlanıcı olduğu ve “fizibilite

kapsamında başarılı bulunan İzmir Ticaret Odası’nın

desteği” kapsamında fizibilitesi hazırlanan ve Ajans

Entegrasyon için Girişimcilik Kapasitelerinin
Geliştirilmesi) Projesi kapsamında Haziran ayında
düzenlenen açılış toplantısı ve webinarlar serisine
dinleyici olarak katılım sağlanmıştır. Eylül ayında
ENHANCER proje ekibiyle Ajansımız arasında birebir
toplantı yapılarak pilot iller kapsamında yer alan

III.B.1.5. Ajans Destekleri
Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve
Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi Mali
Destek Programı

İzmir’de Suriyeli ve Türk girişimcilerin desteklenmesi

Ajansımız 2019 yılında ilan ettiği Özel Sektörün

ve sosyal uyuma katkı sağlamak amacıyla işbirliği

Kurumsal Kapasitesinin Geliştirilmesi (KARE) Mali

yapılabilecek alanlar görüşülmüştür.

Destek Programına ilişkin olarak rapor döneminde

Erasmus+ Bilgi Müttefikliği AgTech7: Tarladan Sofraya
Tarım ve Gıda Teknolojileri Eğitimi İçin Tarım-Gıda
İşletmeleri, Akademi ve Yatırım Melekleri Bilgi Müttefikliği
Projesi kapsamında Yaşar Üniversitesi tarafından
düzenlenen, tarım teknolojileri girişimciliğinde zorluklar,

yararlanıcısı olduğu İzmir Ticaret Odası Girişimcilik

“güdümlü proje desteği” kapsamında hayata geçirilen

Merkezi Projesi ile İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün

İzQ Girişimcilik Merkezi projesi 16.09.2020 tarihinde

yararlanıcı olduğu Çevre Kontrollü Tarım Araştırmaları

imzalan sözleşme ile başlamıştır. Hâlihazırda girişimcilik

Merkezi Uygulama ve Araştırma Merkezi Projesi rapor

merkezinin inşasına yönelik ihale süreçleri tamamlanmış

dönemi içinde tamamlanmıştır.

olup, diğer satın alımlara yönelik hazırlık süreci devam

2017 Yılı İzmir Bilimsel Araştırma, Uygulama,
Test ve Sistem Geliştirme Laboratuvarları (İZMİR

sözleşmesi imzalanan projelere ilk izleme ziyaretleri

TEKNOTEST) Güdümlü Projesi

gerçekleştirilmiş ve proje uygulama sürecine dair

Rapor dönemi içerisinde İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin

usul ve esaslar hakkında bilgilendirme yapılmıştır.
Projeler kapsamında gerekli satın alımlara yönelik ihale
hazırlık süreçleri yürütülmüş, satın alma faaliyetleri
çerçevesinde ihalelere katılım sağlanmıştır.

yararlanıcı olduğu İzmir TEKNOTEST güdümlü projesi
test merkezinin inşası tamamlanmıştır. Alınan cihazların
teslimine ve kurulumuna başlanmıştır.

etmektedir.

31

32

İZMİR KALKINMA A JANSI

İZMİR KALKINMA AJANSI

2020 YILI FA ALİYET RAPORU

2020 YILI FAALİYET RAPORU

III.B.2. TEMİZ ENERJİ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER SONUÇ ODAKLI PROGRAMI
(TETSOP)
Genel Amaç: İzmir’in doğal kaynaklarını koruyarak

COVID-19 Pandemisinin Etkileri Konusundaki

rekabetçi ve kapsayıcı bir şekilde büyüyebilmesi

Çalışmalar

için sürdürülebilir üretim ve yenilenebilir enerji
uygulamalarının yaygınlaştırılması
Özel Amaç 1: Temiz enerji kümesinin, yerli ekipman

etkilerin ortaya konması, analiz edilmesi ve giderilmesine

üretimini ve mesleki eğitim kapasitesini güçlendirecek

yönelik olarak yapılabilecekler konusunda, farklı

şekilde geliştirilmesi

üniversitelerden akademisyenlerden oluşan ekiplerle

Özel Amaç 2: Temiz enerji sektörlerinde İzmir’in yatırım
olanaklarının tanıtılması ve yatırımların artırılması
Özel Amaç 3: İzmir’de başta sanayi ve tarım sektörleri
olmak üzere sürdürülebilir üretim kapasitesinin
geliştirilmesi
2020 yılında TETSOP kapsamında sağlanan ilerlemeler
aşağıda belirtilmiştir:

TEMİZ ENER Jİ VE TEMİZ TEKNOLOJİLER
SONUÇ ODAKLI PROGR AMI
( T E T S O P)

2020 yılı Mart ayından itibaren ülkemizde de görülen
COVID-19 pandemisinin İzmir ekonomisinde yarattığı

III.B.2.1. Araştırma, Analiz ve Programlama
İzmir’in Yeşil ve Mavi Büyümeye Geçiş
Stratejilerinin Oluşturulması
İzmir’in yeşil ve mavi büyüme ekseninde dönüşümüne
yönelik kapsamlı bir analiz ve yol haritası oluşturmak
üzere 2020 yılında strateji hazırlık ve metodoloji
çalışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda öncelikle,
İzmir sanayisinde yoğun kaynak kullanımı ve kirletici
özellikleriyle öne çıkan sektörlerin belirlenmesi amacıyla
“İzmir’de Kaynak Kullanımı ve Atık Üretiminde Öne Çıkan
Sektörler Analizi” başlıklı bir çalışma gerçekleştirilmiştir.
Kaynak kullanımı ve atık üretimi olmak üzere iki temel
başlıkta ele alınan çalışmada; sanayi tesislerine ait katı
atık, atık su, su tüketimi, elektrik tüketimi, doğalgaz
tüketimi olmak üzere farklı kategoriler altında OSB’ler
ve ilgili kurumlardan temin edilen veriler sınıflandırılarak
sektörel veri tabloları oluşturulmuş ve her bir kategori
altında ilk 10 sektör tespit edilmiştir. Kapsamlı bir
analizle elde edilen bu sonuçlar önümüzdeki dönemde
yürütülecek kaynak verimliliği, temiz üretim, endüstriyel
simbiyoz, atık yönetimi alanındaki faaliyetler için
yönlendirici nitelikte olacaktır.

birlikte 3 adet araştırma raporu hazırlanmıştır.
Ayrıca, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile UNDP
işbirliğinde yürütülen COVID-19 Krizine Yanıt ve
Dayanıklılık Projesi kapsamında, İzmir için tekstil
ve lojistik sektörlerine yönelik araştırma, odak grup
ve raporlama çalışmaları yürütülmekte olup söz
konusu proje kapsamında çalışmaların Nisan 2021’de
tamamlanması planlanmaktadır.
İzmir Deniz Üstü Rüzgâr Ölçümü Projesi
Deniz üstü (offshore) rüzgâr enerjisi, ülkemizde son
dönemde gündeme gelen bir yenilenebilir enerji türüdür.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından ihale
hazırlıkları devam eden tesisler bulunmakta ve rüzgâr
enerjisi sektörünün bu alana ilgisi giderek artmaktadır.
Şekil 6’da İzmir’in rüzgar enerjisi potansiyeli ortaya
konulmuştur. Ancak, ülkemiz için yeni olan bu alanda
bir yatırımın yapılabilmesi için kullanılabilir kalitede
bir deniz üstü rüzgâr modellemesine ihtiyaç vardır. Bu
çalışmayla Türkiye’de ilk deniz üstü rüzgâr ölçümleri
gerçekleştirilerek, söz konusu modeller oluşturulacak ve
sonuçlar sektör paydaşlarıyla paylaşılacaktır. Bu sayede
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın ve yatırımcıların,
yeni yatırımlar kapsamında İzmir’i gündemlerine
alabilmeleri için gerekli veriler üretilmiş olacaktır.
Bu yatırımlar ile halen ülkemizde özellikle İzmir’de
yoğunlaşmış katma değerli bir sektör olan rüzgâr
enerjisi ekipman üretimi sektörünün de gelişiminin
hızlandırılması söz konusu olacaktır. Proje kapsamında
2020 yılı içinde İzmir’de ölçüm yapılabilecek konumlar
belirlenmiş, ilgili konumlarda ölçüm yapılabilmesi için
izin süreçleri başlatılmıştır.
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Şekil 6. İzmir Rüzgar Enerjisi Potansiyel Atlası

III.B.2.3. Kapasite Geliştirme

Simbiyoz Modeli, Ajansımız tarafından yürütülen

Kaynak Verimliliği ve Sürdürülebilir Üretim

çalışmaların temelini oluşturmuştur.

Uygulamalarının Yaygınlaştırılmasına Yönelik

sürdürülebilir üretim merkezi kurulmasına yönelik

Çalışmalar
Kaynak verimliliği, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü
tarafından ajans çalışmalarında 2020 yılı teması olarak
belirlenmiştir. Bu doğrultuda 2020 yılında kaynak
verimliliği başlığı altında gerçekleştirilen başlıca
çalışmalar aşağıda sunulmuştur:
Endüstriyel Simbiyoz Saha Çalışması
Endüstriyel simbiyoz konusunda İzmir’in mevcut
durumu, yürütülen çalışmalar ve bölgenin ihtiyaçlarına
yönelik durum tespiti yapmak üzere İngiltere
Refah Fonu desteğiyle yurtdışından uzmanların
danışmanlığında saha çalışması yürütülmüştür. 21-24
Ocak 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilen çalışmada
firma ve kurum ziyaretleri (Ege Seramik, Çevre ve
Şehircilik İl Müdürlüğü, EBSO, Ege Üniversitesi) ile
OSB’ler için odak grup toplantısı düzenlenmiştir. Elde
edilen görüşler neticesinde farklı hedef kitlelerin
ihtiyaçlarına yönelik eğitim modülleri tasarlanmıştır.

Fizibilite Çalışmaları
Aşağıda yer alan konularda 5 adet yatırım ön fizibilitesi
hazırlanmış ve yatırımcıların kullanımına sunulmuştur.
“Canlı Hayvan Borsası” fizibilite çalışmasına 2020
yılı sonunda başlanmış olup 2021’in ilk çeyreğinde
tamamlanması planlanmıştır.

2012 ve 2015 Yılları Yenilenebilir Enerji ve Çevre

2020 yılı Ağustos ve Eylül aylarında, ilk etapta küçük

Teknolojileri MDP Etki Analizleri

ölçekli bir danışma merkezi kurulmasına yönelik

2012 ve 2015 Yılları Yenilenebilir Enerji ve Çevre
Teknolojileri MDP etki analizleri kapsamında raporların
hazırlanması için hizmet alımı gerçekleştirilmesine
karar verilmiş ve açık ihale düzenlenmiştir. Rapor
dönemi içerisinde, benzer çalışmalarda uzmanlığa
sahip bir danışmanın gözetiminde, her iki mali destek
programı yararlanıcılarına anketler düzenlenmiş,

olarak Tire OSB, Atatürk OSB ve Kemalpaşa OSB

sürdürülebilir üretim faaliyetlerini koordine etmesi,
yönlendirmesi, bilinçlendirme, eğitim gibi faaliyetleri
yürütmesi, kurumlarda ihtiyaç tespitlerini yapması ve
sorunların tespitinde ve çözümlenmesinde ilgilileri bilgi
ve finansman kaynağıyla buluşturması hedeflenmiştir.

yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına

Verimliliği Programı (İKVP) geliştirme çalışmaları
yürütülmüştür.

alanlarında bölgedeki paydaşlarla birlikte yürüttüğü

başta sanayi ve tarım olmak üzere tüm sektörlerde

kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda

Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye Ofisi ile İzmir Kaynak

verimliliği, endüstriyel simbiyoz ve dijital dönüşüm

İzmir’de kurulması hedeflenen merkezin, bölgede

eklenmesi amacıyla; İzmir’de rulman üretim tesisi

konularında önemli çalışmaları olan Birleşmiş Milletler

kapsamında raporlama çalışmaları devam etmektedir.

Kurulması

imalat sektöründeki değer zincirine yeni firmaların

Sonrasında, kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz

İKVP kapsamında, Ajansımızın önceki yıllarda kaynak

İzmir Bölgesel Sürdürülebilir Üretim Merkezinin

katma değeri yüksek üretimin artırılması ve makine

ziyaret edilerek görüş alışverişinde bulunulmuştur.

derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Etki analizi

III.B.2.2. İşbirliği ve Koordinasyon

Rulman Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu: İzmir’in
yeşil büyüme hedeflerine katkı sağlayacak şekilde,

çalışmaların, 2021-2024 dönemini kapsayacak
operasyonel bir program çerçevesinde ele alınarak, bu
alanlarda bölgenin mevcut kapasitesinin geliştirilmesi
ve program kapsamında bir Kaynak Verimliliği
(Sürdürülebilir Üretim) Merkezi’nin hayata geçirilmesi
planlanmıştır. Bu tarz bir merkezin İzmir’de pilot
olarak kurulması ve başarılı olması halinde Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü ile işbirliği içinde bir
model oluşturularak ulusal düzeyde başka bölgelere
yaygınlaştırılması öngörülmüştür.

Endüstriyel Simbiyoz Saha Çalışmaları

altlık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
İnvertör Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu: İzmir’in

Endüstriyel Simbiyoz Kapasite Geliştirme

yeşil büyüme hedeflerine katkı sağlayacak şekilde,

Eğitimi

İzmir’de temiz enerji ve temiz teknolojiler kümesinin

Endüstriyel simbiyoz kavramının bilinirliğinin artırılması,
temel düzeyde kavramın tanıtılması ve bölgesel ölçekte
teknik ve yönetsel kapasitenin oluşturulması amacıyla
27-28 Şubat 2020 tarihleri arasında iki günlük bir eğitim
programı düzenlenmiştir. İlk gün genel katılımla

geliştirilmesi ve bu sektörün değer zincirine yeni
şirketlerin eklenmesi amacıyla; İzmir’de bir invertör
üretim tesisi kurulmasının uygunluğunu tespit etmek,
yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite
çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

gerçekleştirilen “Farkındalık ve Bilgilendirme Semineri”

Yüksek Katma Değerli Süt Ürünleri Üretim Tesisi

sonrasında ikinci gün, İzmir’de faaliyet gösteren OSB,

Ön Fizibilitesi: Yüksek ekonomik değere sahip

TGB, EBSO, Serbest Bölge temsilcilerinin katılımıyla

endüstriyel süt ürünleri üretilmesi amacıyla İzmir’de

yerel uygulamalara yönelik bir çalıştay düzenlenmiştir.

bir tesis kurulmasının uygunluğunu tespit etmek,

Eğitim çıktıları sonucunda geliştirilen İzmir Endüstriyel

yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı
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fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak amacıyla
hazırlanmıştır.

bulunulmuştur:

III.B.2.4. Tanıtım ve Yatırım Destek

•

Yatırım Tanıtım Materyallerinin Oluşturulması

“İzmir’de Su Dirençli Ekonomik/Bölgesel Gelişme:

Rüzgâr Türbini Havacılık İkaz Lambası Üretim Tesisi

Su Yoğun Sektörler/Faaliyetler için İklim Uyum

Ön Fizibilitesi: İzmir’in yeşil büyüme hedeflerine

Stratejileri” (Başvuru Sahibi)

katkı sağlayacak şekilde İzmir’de temiz enerji ve
temiz teknolojiler kümesinin geliştirilmesi ve bu

•

Büyümeye Geçiş için İklim Değişikliği Yol Haritasının

sektörün değer zincirine yeni şirketlerin eklenmesi

Oluşturulması” (DESOP faaliyetleri kapsamında

amacıyla; İzmir’de Rüzgar Türbini Havacılık İkaz
Lambası Üretim Tesisi kurulmasının uygunluğunu
tespit etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak
ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak
amacıyla hazırlanmıştır.
Biyogaz ve Organik Gübre Entegre Tesisi Ön
Fizibilitesi: İzmir’in yeşil büyüme hedeflerine katkı
sağlayacak öncü ve örnek bir temiz enerji tesisi hayata
geçirilerek kırsal kalkınmanın desteklenmesi amacıyla;
İzmir’de bir Biyogaz ve Organik Gübre Entegre Tesisi
kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda
yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına
altlık oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.
İklim Değişikliğine Uyum Programı Proje
Başvuruları
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel
Müdürlüğü tarafından çağrıya çıkılan İklim Değişikliğine
Uyum Hibe Programı’na Ajansımızın başvuru sahibi,
ortak ve iştirakçi olduğu üç proje başvurusunda

“Deniz Kirliliği Haritası Temelinde Türkiye’de Mavi

Proje Ortağı)
•

“Yeşil Hidrojen Üretimi Eylem Planı” (İştirakçi)

İzmir’de Kaynak Tüketimi ve Atık Üretiminde
Öne Çıkan Sektörler Analizi

İzmir’in temiz enerji sektöründe sunduğu yatırım
fırsatlarını tanıtmak üzere, özellikle dijital medya
kanallarında kullanılacak infografik, animasyon, video
vb. materyaller oluşturulması sağlanmıştır. İzmir’de
rüzgar enerjisi sektöründe faaliyet gösteren paydaşların
yer aldığı küme ekosistem haritası hazırlanmıştır.
Rüzgâr enerjisi sektörü özelinde İzmir’in yatırım
ortamının yerli ve yabancı yatırımcılara tanıtılması
amacıyla, iş dünyasının en çok takip ettiği sosyal medya

İzmir sanayinde kaynak kullanımında ve atık üretiminde

olan LinkedIn platformunda tanıtım kampanyası

öne çıkan öncelikli sektörlerin belirlenmesine yönelik bir
analiz çalışması gerçekleştirilmiştir. Kaynak kullanımı
ve atık üretimi olmak üzere iki temel başlıkta İzmir’de

başlatılmıştır. Kampanya kapsamında İzmir rüzgar
enerjisi küme ekosistemini tanıtıcı görseller, videolar,
basın bültenleri ve makale paylaşımları sponsorlu
olarak yapılmıştır. Paylaşımların hedef kitlesi olarak,
rüzgar enerjisi ekipman üretimi konusunda öne
çıkmış Danimarka, Almanya, İspanya gibi ülkelerde
yer alan firmaların yönetim seviyesindeki kişiler
seçilmiştir. “Invest in İzmir” kurumsal kimliği ile yapılan
bu kampanya kapsamında binlerce uluslararası sektör
temsilcisine, ülkemizin ve İzmir’in yatırım ortamı
tanıtılırken, kısa sürede 350 kişilik takipçi seviyelerinden
1.750 kişilik takipçiye ulaşılmıştır.

Şekil 7. Rüzgar Enerjisi Sektörü Tanıtımı Görsel Örneği

faaliyet gösteren tüm sanayi kuruluşları ve OSB’lerin
güncel verileri üzerinden gerçekleştirilen çalışmada
işletme verilerinden sektörlerin kaynak kullanımı ve
kirleticilik özelliklerine yönelik bulgular elde edilmiştir.
Kaynak Verimliliğine Yönelik Paydaş
İşbirliklerinin Geliştirilmesi
İzmir’de kaynak verimliliği uygulamalarının
yaygınlaştırılması amacıyla örnek ve öncü projeler
geliştirmek için ulusal ve bölgesel paydaşlarla işbirliği
oluşturmaya yönelik saha ziyaretleri, toplantılar ve
kurum görüşmeleri gerçekleştirilmiştir.

Tablo 4. Kaynak Verimliliği Konusunda Paydaşlarla İşbirliği
KURUM
ÇEVKO

İŞBİRLİĞİ KONUSU

FAALİYET

Atıkların kaynağında ayrıştırıldığı ve takibinin yapıldığı atık

Toplantı

yönetim sisteminin kurulması

Proje geliştirme

Ege Tarımsal

Tarımsal üretim atıklarından yenilikçi yöntemlerle kompost

Araştırma Enstitüsü

yapılması

Kemalpaşa OSB

Kaynak verimliliği ve endüstriyel simbiyoz uygulamaları

Tire OSB
Atatürk OSB
Bakırçay
Üniversitesi

Kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz uygulamaları ve ekoendüstriyel park dönüşümü

Saha ziyareti
Toplantı
Saha Ziyareti
Toplantı

Yenilenebilir Enerji Sektöründe İzmir’in Yatırım Ortamının Geliştirilmesine Yönelik Organizasyonlar
Gerçekleştirilmesi

Kaynak verimliliği, endüstriyel simbiyoz uygulamaları ve eko-

Toplantı

Türkiye Rüzgar Enerjisi Kongresi (TÜREK) Organizasyonu

İzmir Enerji Sohbetleri 2. Semineri kapsamında 17

endüstriyel park dönüşümü

Saha Ziyareti

COVID-19 salgını sebebiyle etkinlik “TÜREK@Home”

Şubat 2020 tarihinde Uluslararası Çevre Enerji Fuarı ve

Fizibilite raporu

başlığıyla 25 Kasım 2020 tarihinde çevirim içi olarak

Konferansı (ICCI) işbirliğiyle düzenlenen ve “Rüzgarın

düzenlenmiştir. Ajansın ortağı olduğu etkinlik, Sanayi

Başkenti İzmir” ile “Güneş Enerjisinin Yakın Geleceği”

ve Teknoloji Bakanı Sayın Mustafa Varank ve Enerji

oturumlarından oluşan etkinliğe, yenilenebilir enerji

ve Tabii Kaynaklar Bakanı Sayın Fatih Dönmez’in

sektörüyle ilişkili birçok kamu, özel sektör ve sivil

katılımları ile gerçekleştirilmiştir.

toplum kuruluşu temsilcisi katılmıştır.

Üniversite kampüslerinin akıllı kampüse dönüşüm süreçlerinin
desteklenmesi, kampüslerde elektrik tüketiminin azaltılması,
çalışanlar ve öğrenciler için kolaylaştırıcı hizmetler sunulması

hazırlanması
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Yenilenebilir Enerji Alanında Üye Olunan

Yenilenebilir Enerji Sektörü Yatırım Ortamının

gerçekleştirilen diğer bir etkinlik ise, Rüzgâr Enerjisi

Uluslararası Ağ Kuruluşlarının Faaliyetlerinin

İyileştirilmesine Yönelik Faaliyetler

Ekipmanları Üreticilerine Yönelik Yatırım Teşvik

Takibi

Yatırım Ortamının Geliştirilmesine yönelik olarak

Toplantısı’dır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teşvik
Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü
işbirliği ile düzenlenen toplantıda, İzmir’de rüzgâr
enerjisi ekipmanlarının üretimi konusunda yeni yatırım
planlayan firmalara yönelik olarak, Yatırım Teşvik
Sistemi hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır.
Yenilenebilir Enerji Etkinliklerine Yatırım Tanıtım
Amacıyla Katılım Sağlanması
Çevrimiçi olarak düzenlenen 26. ICCI Uluslararası Enerji
ve Çevre Fuarı ve Konferansı’na katılım sağlanmış
“Geleceğin Eğitim Trendleri ve Rüzgâr Enerjisi Sektörüne
Yansımaları” oturumunda, Ajansın rüzgâr enerjisi
sektörüne yönelik yürüttüğü faaliyetler hakkında
sunum ve bilgilendirme yapılmıştır.

Yaklaşık 10 yıldır yürütülen çalışmalar sonucu Ajans

35 ülkeden kamu, özel sektör, STK ve araştırma

tarafından öncelikli sektör olarak belirlenen Rüzgâr

kuruluşları olmak üzere 400 üyeye sahip olan rüzgâr

Enerjisi Sektör Raporu hazırlanarak, rüzgâr enerjisi

enerjisi sektörünün Avrupa’daki en üst düzey şemsiye

sektörünün hem santral kurulumları hem de sanayisi

kuruluşu olan Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği’ne (Wind

anlamında İzmir’deki gelişiminin hızlandırılması

Europe) Ajansın üye olması sağlanmıştır. İzmir’deki

amaçlanmaktadır. Çalışma kapsamında rüzgar enerjisi

Rüzgar Enerjisi Ekipman üretimi sektörünün bir şemsiye

sektörüne yönelik faaliyet gösteren uluslararası kurum

ekonomisine katkısının artırılmasına yönelik sektörel
bir eğitim programı tasarlanmıştır. 101 Üniversite
öğrencisine 12 farklı konu başlığında ücretsiz online
eğitim verilmiştir. Eğitimler kendi alanında yetkin,
halihazırda rüzgar enerjisi sektöründe çalışmakta olan
uzmanlar tarafından verilmiştir. Ayrıca, başvuru yapan
öğrenciler arasından seçilen en başarılı 16 öğrenciye
8 mentör tarafından kariyer danışmanlığı ve rehberlik
hizmetlerini içeren mentörlük hizmeti verilmiştir.

kuruluş olarak birlik içinde temsilinin sağlanması,

ve kuruluşların gündemleri ve raporları incelenmiştir.

Çandarlı Limanı’nın rüzgâr enerjisi ekipmanları

İzmir’in bu sektördeki kapasitesinin tanıtımının

Çalışmayla, rüzgar enerjisi sektörüne yeni yerli/

için ihracat limanı ve deniz üstü rüzgâr santralleri

uluslararası düzeyde yapılması ve birliğin imkanlarından

yabancı yatırımcıların kazandırılması ve sektörde

kurulumu için uzmanlaşmış bir liman haline getirilmesi

İzmir’deki firmaların ortak bir şekilde yararlanmasının

faaliyet gösteren mevcut sanayicinin ve hizmet

çalışmaları yürütülmüştür. Yapım faaliyetleri devam

sağlanması için çalışmalar yürütülmüştür. WindEurope

sağlayıcıların rekabetçilik gücünün arttırılmasına ve

eden Çandarlı Limanı’nın rüzgâr türbini kanadı, kulesi

tarafından hazırlanan ve rüzgar ekipman üreticilerinin

sürdürülebilmesine yönelik atılması gereken adımlar

ve jeneratörü gibi hacimli ürünlerin rahat transfer

yer aldığı Rüzgar Enerjisi Tedarik Zinciri Veritabanı’na

ile sektörün ihtiyacı olan altyapı yatırımlarının tespit

edilebilecek ayrıca Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı

İzmir ve çevresinde yer alan rüzgar enerjisi firmalarının

edilerek; açılım alanı olarak belirlenen deniz üstü rüzgar

tarafından yürütülen deniz üstü rüzgâr enerjisi ihalesi

eklenmesi sağlanmıştır.

enerjisi sektöründeki fırsatların değerlendirilebilmesi

kapsamında yapılması planlanan deniz üstü santrali

için “Deniz Üstü Rüzgar Enerjisi Yol Haritası”nın

yatırımları için kullanılabilecek şekilde revize edilmesi

Şekil 8. WindEurope Rüzgar Enerjisi Tedarik Zinciri Veritabanı Görseli

oluşturulması hedeflenmiştir.
Rüzgâr Enerjisi Sektörü Online Eğitimleri, bu kapsamda
düzenlenen diğer önemli bir faaliyettir. İzmir’de rüzgar
enerjisi sektörün rekabetçiliğinin geliştirilmesi ve İzmir

konusunun gündeme alınması sağlanmıştır. İzmir
Kalkınma Ajansı’nın sektöre yönelik yaptığı araştırma
ve stratejilerin ışığında, Çandarlı Limanına bağlantılı
bir Rüzgar Sanayi İhtisas Endüstri Bölgesi kurulması
gündeme gelmiştir.

Şekil 9. Çandarlı Limanı Bağlantılı Rüzgar Sanayi İhtisas Endüstri Bölgesi Taslak Yerleşim Planı
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sağlanması için bir tarım teknolojileri merkezi

Proje hakkında paydaşların bilgilendirilmesi ve

paydaşlarının kendilerini tanıtabilecekleri, sektörel

olan biyokütle sektörüne yönelik olarak “İzmir’de

kurulması yönünde güdümlü proje hazırlık çalışmaları

ülkemizde temiz enerji ve temiz teknolojiler konusunda

gelişmeleri takip edebilecekleri ve proje faaliyetlerine

Biyogaz ve Organik Gübre Üretimi Potansiyeli Raporu”

yürütülmüştür. Kurulması planlanan İzmir Tarım

farkındalığın artırılması amacıyla, 11 Kasım 2020

katılım sağlayabilecekleri bir portal oluşturulması

geliştirilmiştir. Ege Üniversitesi Biyokütle Enerji

Teknolojileri Merkezi’nin sahadaki sorunları tespit

tarihinde BEST For Energy Projesi Açılış Etkinliği

hedeflenmiştir. Portalın 2021 Haziran ayında aktif hale

Sistemleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma

eden ve gerekli teknolojik çözümleri üreten, eğitim ve

düzenlenmiştir. Söz konusu etkinliğe kamu, sivil toplum,

getirilmesi hedeflenmiştir.

Merkezi (BESTMER) işbirliğinde hazırlanan raporda,

danışmanlık hizmetleri veren, tarımsal girişimciliği ve

akademi ve özel sektörden 482 kişi katılmış, aynı anda

kırsal kalkınma açısından çok büyük önem arz eden

uygulama yetkinliklerini geliştiren, deneysel üretim

Youtube aracılığı ile de 1822 görüntüleme alınmıştır.

biyogaz üretim ve kullanım potansiyelinin, İzmir

alanlarını barındıran ve hızlandırıcı hizmetleri veren

Etkinlikte gençlerde sektöre yönelik farkındalığın

ilindeki statüsünün analiz edilmesi ve il bazında teknik

bir altyapı olması öngörülmektedir.

artırılması amacıyla yapılan yarışmada başarılı olan

ve ekonomik açıdan uygulanabilirliğinin belirlenmesi
amaçlanmıştır.

III.B.2.5. Ajans Destekleri
2018 Yılı Fizibilite Desteği Projeleri - Temiz Enerji
ve Temiz Teknolojiler Alanı

3 öğrenciye hediyeler verilmiştir.

III.B. 2.6. AB ve Diğer Dış Kaynaklı
Programlar Kapsamındaki Projeler
BEST for Energy Projesi
İzmir ve çevresinde temiz enerji ve temiz teknolojiler
alanında ekipman ve teknoloji üretimi ve hizmet

2018 yılında ilan edilen Fizibilite Destek Programı

sektöründe rekabet gücü yüksek bir küme geliştirmeyi

kapsamında 2020 yılında Tire Organize Sanayi

hedefleyen BEST for Energy Projesi 21 Haziran 2020

Bölgesi’nin Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü Fizibilite

tarihinde başlamıştır. 36 ay sürecek proje Ajans

Çalışması, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi’nin

tarafından ENSİA ortaklığı ile yürütülmektedir.

İzmir’de Eko-Endüstriyel Park Dönüşümü: Yeşil İAOSB
Fizibilitesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’nün
Sürdürülebilir Hayvancılıkta Nitrat Kirliliğinin Havzada
Mekansal Stratejik Analiziyle İnovatif Bir Tekno-Eko

Şekil 10. BEST for Energy Projesi Kurumsal Kimlik ve İletişim
Stratejisi Çalışmaları

Model Planı, Ege Üniversitesi’nin yararlanıcı olduğu
Yeşil Kampüs – Sürdürülebilir Üniversite Projesi, İzmir
Ticaret Borsası’nın yararlanıcı olduğu İzmir Tarım
Teknoloji Merkezi fizibilite çalışmaları tamamlanmıştır.
Yeşil ve Mavi Dönüşüm Destek Programı
Destek Programı’nın hedefi, İzmir’in karşı karşıya olduğu
çevresel baskının azaltılması ve bu doğrultuda doğal
kaynakların kullanımında gelecek nesilleri de dikkate
alan bir yaklaşımın içselleştirilmesi için sürdürülebilir
üretim teknikleri ve dijital dönüşüm alanlarında öncü,

2020 yılı faaliyetleri olarak, proje logosu belirlenmiş,

özgün ve örnek (3Ö) projeleri hayata geçirmek olarak

ilgili kurumsal kimlik kılavuzu oluşturulmuş ve ön

belirlenmiştir. Destek programına yönelik tasarım

iletişim stratejisi geliştirilmiştir. Proje kapsamında

çalışmaları 2020 yılında tamamlanmıştır, programın

risklerin ve önlemlerin belirlendiği bir risk analizi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı sonrasında 2021

eğitimi gerçekleştirilmiş, değer zinciri analizi ve

yılında ilan edilmesi planlanmaktadır.

sanayi haritalaması faaliyetlerinin kavramsal ve
metodolojik çalışmaları tamamlanmıştır. Analizin

İzmir Tarım Teknolojileri Merkezi Güdümlü Proje

saha çalışmalarının ise 2021 yılında başlatılması

Desteği

beklenmektedir. Proje faaliyetlerinin yerel ve merkezi

İzmir’in sahip olduğu tarımsal üretim ve yenilik

politikalarla eşgüdümünün sağlanması ve etkisinin

kapasitesini birleştirecek biçimde, bölgenin tarımsal
teknolojilerin AR-GE üssü olması, tarım ve hayvancılık
sektörlerinin teknolojik gelişmelere entegrasyonunun

yaygınlaştırılması amacı ile oluşturulan Yönlendirme
Komitesi ilk toplantısını 1 Aralık 2020 tarihinde çevrimiçi
olarak gerçekleştirmiştir.

Proje faaliyetlerinin tanıtılmasını amaçlayan web sitesi

2021 yılında proje kapsamında değer zinciri ve
küme haritalama çalışmaları devam edecek, firma
düzeyinde teşhis çalışmaları başlayacak, iletişim
stratejisi geliştirilecektir. Ayrıca, ajans, ENSİA ve temel
proje paydaşları için kapasite geliştirme çalışmaları
gerçekleştirilecek, talep analizleri yürütülecek ve

çalışmaları tamamlanmış ve site https://bestforenergy.

proje kapsamında stratejiye temel oluşturacak diğer

org/ adresinde Türkçe ve İngilizce olarak yayınlanmaya

çalışmalar planlanacaktır.

başlamıştır. Proje kapsamında kümenin ve sektör
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III.B.3. DENİZ EKONOMİSİ SONUÇ ODAKLI PROGRAMI (DESOP)
Genel Amaç: İzmir’de mavi büyüme ilkeleri odağında

paydaşların katılımı ile 4 oturumluk çevrimiçi çalıştay

deniz ve kıyı ekonomisinin geliştirilmesi

gerçekleştirilmiştir. Çalıştayda İzmir limanları ve

Özel Amaç 1: İzmir’de deniz yoluyla ihracat yapan
sektörlerin geliştirilmesi, tasarım yoluyla katma değeri
yüksek ürün üretim kapasitesinin artırılması
Özel Amaç 2: İzmir’de deniz taşımacılığı ve liman

deniz taşımacılığını etkileyen eğilimler, riskler ve
fırsatlar, bölgemizin liman ekonomisinin gelişimi ve
sürdürülebilirliği için kritik hususlar, limanların akıllı
ve yeşil dönüşümü, lojistik yönetimi ve çok modlu
taşımacılığın entegrasyonu gibi konularda odaklı

hizmetlerinin geliştirilmesi

oturumlar vasıtası ile proje ekibi, sektör uzmanları,

Özel Amaç 3: İzmir’de liman hizmetleri konusunda

akademisyenler, liman yöneticileri ve kamu kurumu

vasıflı, donanımlı personel yetiştirilmesi yoluyla

temsilcileri bir araya gelmiştir.

istihdamın desteklenmesi
Özel Amaç 4: İzmir’de tasarım ve yaratıcılık odaklı
ekonomik faaliyetlerin ve kıyı turizminin geliştirilmesi,
kıyı turizmine yönelik ekonomik çeşitliliğin sağlanması

D E N İ Z E KO N O M İ S İ
SONUÇ ODAKLI PROGR AMI
( D E S O P)

2020 yılında DESOP kapsamında sağlanan ilerlemeler
aşağıda belirtilmiştir.

III.B.3.1. Araştırma, Analiz ve Programlama
İzmir Bölgesi Limanları Gelişim Stratejisi ve
Ekosistem Analizi
TR31 İzmir Bölgesi barındırdığı 14 liman ile deniz
taşımacılığı ve limanlar bakımından üstünlüklere
sahiptir. İzmir’in 10 Milyar Doları aşan ihracatının %75’i
deniz taşımacılığı ile yapılmaktadır. Gerçekleştirilen

İzmir Bölgesi Limanları Gelişim Stratejisi Çevrimiçi
Çalıştayı, 26 Kasım 2020
Strateji geliştirme çalışmalarına, liman yöneticileri ile

analiz çalışması ile bölgenin mevcut liman varlığı,

odak görüşmeleri ile devam edilmiştir. Bu kapsamda

deniz taşımacılığının dünyadaki güncel eğilimleri,

İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi ile işbirliği

Türkiye’nin dış ticaretinin gelişim potansiyeli ışığında

halinde 25 Aralık 2020’de Aliağa Limanları odak

bölgenin potansiyeline uygun bir fırsat analizi yapılması,

görüşmeleri düzenlenerek Nemport, Ege Gübre ve

konumlandırma önerisi geliştirilmesi ve İzmir’in

İzmir Demir Çelik limanlarının yöneticileri ile görüşmeler

tarihsel kimliğindeki “bir bütün halinde ticarette

gerçekleştirilmiştir. 2021 yılında İzmir Bölgesi Limanları

cazibe merkezi olma” rolünün güçlendirilmesine

Gelişim Stratejisi çalışması analiz alt başlıklarında

yönelik bölgesel hedef ve önceliklerin tanımlanması

yapılacak farklı işbirlikleri ve bu yönde oluşturulacak

amaçlanmaktadır.

çalışmalar ile devam edecektir.

İzmir Bölgesi Limanları Gelişim Stratejisi’nin 2020 yılı
faaliyetleri kapsamında öncelikle bölgesel, ulusal ve
uluslararası düzeydeki mevcut kaynaklar incelenmiş,
bölge içi ve dışında konu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla
temaslar kurulmuştur. Bölge için ekosistem analizinin
de altlığını oluşturan paydaş analizi gerçekleştirilmiş ve

“Türkiye’de Yaratıcı Endüstrilerin İBBS-2
Bölgeleri Düzeyinde Analizi: İzmir’e Bir Bakış”
Raporu ve Yaratıcı Endüstriler Ekosistem
Çalışmaları
Yaratıcı endüstrilerin ülkemizdeki durumunu hem ulusal

strateji hazırlığı çalışması ilk etapta Piri Reis Üniversitesi

hem de bölgesel ölçekte OECD ülkeleri ile kıyaslamak

1 Eylül 2020 tarihi itibari ile işbirliğine başlanmıştır.

suretiyle ortaya koymak ve buradan hareketle de TR31

Çalışmanın kuramsal arka planı oluşturulmuş, 26

İzmir Bölgesi’nde yaratıcı endüstrilerin gelişimi için

Kasım 2020 tarihinde Ajansımız koordinasyonu ve

yapılacak politika çalışmalarına yönelik bilgi tabanı
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oluşturmak amacıyla hazırlanan çalışmada İzmir’in

Vakfı (İZTAV) işbirliğinde gerçekleştirilmiştir. Bu

yaratıcı endüstriler potansiyelinin mukayeseli analizi

çalışmalar kapsamında İzmir’de deniz ve kıyı, doğal

yapılmıştır. Toplam üretim değeri, katma değer,

ve kırsal alanlar, gastronomi, inanç, MICE (Meetings,

çalışan sayısı, firma sayısı, yatırım, dış ticaret, Ar-Ge

Incentives, Conferences, Exhibitions) turizm, tarih ve

gibi istatistikler üzerinden yaratıcı endüstrilerde

kültür turizminin potansiyelinin değerlendirilmesi ve

İzmir’de öne çıkan alanlar tespit edilmiş aynı zamanda

bu turizm türlerinin geliştirilebileceği yerlerin tespitine

çalışmanın bütünleyicisi olarak yaratıcı endüstriler

yönelik envanter çalışmaları gerçekleştirilmiş, ek

ekosistemi içerisinde yer alan aktörlere yönelik

olarak İzmir’in endüstriyel miras ve somut olmayan

haritalama gerçekleştirilmiştir.

kültürel miras değerlerinin belirlenmesi, ve İzmir’in

Çalışma ile İzmir’de bilgi teknolojileri, yazılım ve
bilgisayar hizmetleri sektöründe en yüksek uzmanlaşma
gözlenirken, reklam ve halkla ilişkiler faaliyetleri ve
uzmanlaşmış tasarım hizmetlerinin (moda, endüstriyel
tasarım, iç mimarlık hizmetleri) uzmanlaşmaya en
yakın sektörler olduğu tespit edilmiştir. 2021 yılında
her iki sektör arasındaki ilişkinin ve tasarım alanındaki
kapasitenin güçlendirilmesine yönelik saha çalışmaları
ile alanın desteklenmesi, yanı sıra İzmir yaratıcı
endüstriler ekosisteminin güçlendirilmesine yönelik

Belirlenmesi ve Canlandırılması Çalışması
Çalışma, İzmir kent çeperinde kırsal alanlarda geleneksel
üretim metotlarının canlandırılması, çevreye duyarlı
uygulamalarla kültürel değerlerin korunması ve
üretimden daha yüksek katma değer elde edilerek
bölgenin gelir düzeyinin iyileştirilmesi hedefiyle
gerçekleştirilmiştir. Ön saha çalışmaları ile İzmir kent

İzmir’in Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosunun

ve Gediz Deltası) kadim üretim havzaları belirlenmiş

Güncellenmesi ve Covid-19 Salgının İzmir

ve kadim üretim havzası kriterlerine uygun olduğu

Ekonomisi Üzerindeki Etkisinin Analizi

tespit edilen alanlarda temel bitki örtüsü ve yaban

hazırlanan İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi çalışması,
2020 yılında güncellenmiştir. Bölgede sektörler
arasındaki ilişkinin anlaşılmasını sağlayacak en temel
makroekonomik analiz olan çalışma kapsamında; 2008
İzmir Bölgesel Girdi-Çıktı Tablosu güncellenmiş, mevcut
girdi çıktı analizi tablosu kullanılarak Covid-19 salgının
İzmir ekonomisi üzerindeki etkisi analiz edilmiş, daha
sonra ise güncellenmiş girdi-çıktı tablosu kullanılarak
Covid-19 salgınının İzmir ekonomisi üzerindeki etki
analizi yeniden yapılarak sonuçlar karşılaştırılmış ve
Ajansın sürdürülebilirlik temalarındaki odaklanması
gözetilerek güncellenmiş girdi-çıktı tablosu aracılığıyla
İzmir için sektörler özelinde karbon ayak izi analizleri
gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın 2021 yılı Mart ayında

çeperindeki 4 sahada (Nif Dağı, Yamanlar Dağı, Kızıldağ

hayatı varlığına, karakteristik işleme tekniklerine ve
ürün desenine ilişkin envanter hazırlanmıştır. 2021 yılı
içinde Yarımada bölgesi ve Küçük Menderes Havzasına
yönelik envanter oluşturma çalışmaları ile çalışma
genişletilecek, kent çeperinde belirlenen ve envanteri

biri olarak kabul edilen ve halihazırda yok olma tehlikesi
ile karşı karşıya olan Bergama Halısı’nın üretim
kültürünün canlandırılması ve üretim altyapılarının
geliştirilmesi konusunda destek sağlanmaktadır.
TR 31 İzmir Bölgesi Covid-19 Pandemisi Sonrası

III.B.3.3. Kapasite Geliştirme
Fizibilite Çalışmaları
Elektrikli Tekne ve Yat Üretimine Yönelik Tersane
Yatırımı Fizibilitesi: İzmir’in yeşil ve mavi büyüme
hedeflerine katkı sağlayacak şekilde, İzmir’de elektrikli
tekne ve yat üretimine yönelik tersane kurulmasının
uygunluğunu tespit etmek, yatırımcılarda yatırım
fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık
oluşturmak amacıyla hazırlanmıştır.

İzmir Turizm Tanıtım Stratejisi ve Eylem
Planı(2020-2024)

dünyadaki diğer turizm kentlerinden pozitif ayrışmasını

Liman Topluluğu Aktörleri Koordinasyon

çalışmalarla strateji sürecine katkı sağlanmıştır. Bu

Rotalama Çalışması

doğrultusunda bölgemizdeki denizcilik fakültelerindeki
akademisyenler, liman yöneticileri ve profesyonelleri,
uluslararası işbirliklerinin geliştirilebileceği kurum,
kuruluş ve aktörler, odalar, çatı kuruluşlar, klaslama
kuruluşları gibi aktörlerle temaslar gerçekleştirilmiştir..

ziyaretçilere aktarımını sağlayacak iletişim ve tanıtım
çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda bölgenin
turizm stratejisi ile uyumlu iletişim stratejisi hazırlanmış,
bu iletişim stratejisi doğrultusunda yaratıcı içerikler
oluşturulmuş ve ayrıca turizm sektör temsilcilerine

İzmir Online Tanıtım Sisteminin Oluşturulması

Yönelik Çalışmalar

III.B.3.2. İşbirliği ve Koordinasyon

özelinde bir işbirliği modelinin gelişimi yönünde

başta olmak üzere bölgenin turizm potansiyelinin

İzmir Turizm Stratejisi’nin Hazırlanmasına

tamamlanmıştır. Ajansımızca, İzmir’in Akdeniz çanağı ve

ile paralel olarak bölgede deniz taşımacılığı ve liman

dayanıklılığının artırılması, sağlık ve güvenlik temaları

eğitimleri verilmesi sağlanmıştır.

Stratejisi ve Eylem Planı çalışmaları 2020 yılı içerisinde

İzmir Bölgesi Limanları Gelişim Stratejisi çalışmaları

pandeminin turizm sektörü üzerindeki olumsuz
etkilerini bertaraf etmeye yönelik olarak sektörün

III.B.3.4. Tanıtım ve Yatırım Destek

Ajansımız ortaklığında hazırladığı İzmir Turizm Tanıtım

Toplantıları

İzmir Turizmine Yönelik Güçlendirme Çalışması ile

yönelik olarak turizmde kriz yönetimleri ve iletişim

programı tasarımı ile çalışmalar sürdürülecektir.

çalışılmaya başlanmıştır. Hazırlanan paydaş analizi

ve turizm konusunda İzmir’de çatı yapı olan İzmir

kapsamında dünyanın en değerli hediyelik eşyalarından

desteklenmesine yönelik özelleştirilmiş mali destek

İzmir Turizm Destinasyonları Belirleme ve

belirleme ve rota oluşturma çalışmaları, kent tanıtımı

ve zanaatkarları koruyarak güçlendirecek tedbirler

İzmir Vakfı’nın, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve

ekosistemini oluşturan aktörler belirlenmiş, İzmir

çalışması altında farklı temalarda destinasyon

belirlenmesiyle, bu değerler özelinde üretimi, ihracatı

oluşturulmuş Kadim Üretim Havzalarındaki üretimin

kamuoyu ile paylaşılması öngörülmektedir.

İzmir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı bütünleşik

Kentte turizmi destekleyecek kültürel öğelerin

yürütülmüştür.
Kadim Kültür ve Üretim Havzalarının

İzmir’in Kıyı Turizminin Geliştirilmesi ve Tanıtımına
Yönelik Çalışmalar

bu konularda turizm potansiyelinin tespiti çalışmaları

çalışmalar devam edecektir.

Ülkemizde ilk kez 2008 yılında Ajansımız tarafından

Aliağa Gemi Söküm Bölgesi, 17 Eylül 2020

sağlayacak unsurların tespit edilmesine yönelik
doğrultuda belirlenen 9 ayrı tematik alanda (doğal
ve kırsal alanlar, inanç turizmi, kültür ve tarih turizmi,
gastronomi turizmi, deniz ve kıyı turizmi, kongre, fuar,
toplantı ve etkinlik turizmi, somut olmayan kültürel
miras unsurları envanteri çalışması, konaklama,
müze ve sergi alanları envanteri çalışması, sinema
bileşenleri envanteri çalışması) İzmir’in turizm
potansiyelinin belirlenmesi ve stratejik hedeflerle
bu turizm unsurlarından yararlanılmasına yönelik
öneriler oluşturulmuştur.

ve Dijital Tanıtım Faaliyetleri Gerçekleştirilmesi
İzmir’in tarihi, kültürel ve arkeolojik değerlerinin ve
bu alanlarda mevcut birikimlerinin etkin bir biçimde
tanıtılabilmesi amacına yönelik olarak, İzmir ile ilgili
üretilen görsel ve yazılı içeriklerin derlenmesi, yeni
içeriklerin ise gerekmesi durumunda üretilmesi, tüm
bu unsurların etkili tanıtıma uygun bir biçimde dijital
platformlarda sunulması, platformların içeriklerinin de
güncel teknolojik gerekliliklerine uygun olacak biçimde
görsel ve yazılı olarak desteklenmesi, konusunda
gerekli esnekliğin sağlanması bakımından Yönetim
Kurulumuzun kararı doğrultusunda İzmir’in turizme
yönelik etkinlik ve faaliyetlerin yerine getirilmesi
konusunda ilde çatı organizasyon olarak konumlanan
İzmir Vakfı işbirliğinde yürütülmüştür. 2020 yılı sonu
itibarıyla portalın yönetimi İzmir Vakfı’na devredilmiştir.
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UNESCO Doğal ve Kültürel Miras Adaylık
Çalışmaları ve Uluslararası Organizasyonlara
Yönelik Çalışmalar
UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi’ne 2020
Nisan ayında eklenen İzmir Tarihi Liman Kenti’nin
UNESCO Dünya Miras Listesi adaylığına ilişkin olarak
paydaş kurumlarca yürütülen çalışmalara destek
verilmiştir. Geçici liste adaylık başvuru dosyası
hazırlığında Ajansımız koordinasyon görevi üstlenmiştir.
UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi’ne 2015 yılında
dahil olan Efes’in Alan Yönetim Planları’nın revizyonu
konusunda paydaş kurumlara destek sağlanmıştır.

2020 YILI FAALİYET RAPORU

III.B.3.5. Diğer Proje ve Faaliyetler
CREATE IN IZMIR: Yaratıcı Kültür Endüstrileri
Ekosisteminin Geliştirilmesi ve Yaratıcı Kültür
Endüstrileri Dijital Merkezinin Kurulması Projesi
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Avrupa Birliği ortak
girişimi olarak hayata geçirilen Rekabetçi Sektörler
Programı kapsamında, Yaratıcı Endüstriler bileşeninde
İzmir Ekonomi Üniversitesi’nin başvuru sahibi olduğu
ve Ajansımızın proje ortakları arasında yer aldığı “Create
In Izmir: Yaratıcı Kültür Endüstrileri Ekosisteminin
Geliştirilmesi ve Yaratıcı Kültür Endüstrileri Merkezinin
Kurulması Projesi” kapsamındaki çalışmalara destek

Ödemiş Birgi’nin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne dâhil

verilmiştir. 2021 yılında uygulama dönemi başlayacak

edilme çalışmaları kapsamında Belediye bünyesinde

olan proje ile İzmir’de oyun, bilgi ve iletişim teknolojileri,

yapılan çalışmalar incelenmiş, eksiklerin belirlenmesi
ve giderilmesine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

film, TV, video içerik üretim çalışmaları ve uzmanlaşmış
tasarım faaliyetleri (endüstriyel tasarım, moda tasarımı,
grafik dizayn ve iç mimarlık) alanlarında yaratıcı
üretimi artıracak, etkileşimi destekleyecek dijital
bir merkez oluşturulması, yaratıcı sektörlere yönelik
“yaratıcı hazırlık karnesi” hazırlanacak, bölgenin yaratıcı
endüstriler ile markalaşmasını güçlendirici çalışmalar
yürütülecektir.

KURUMSAL GELİŞİM
( KG )
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III.B.4. KURUMSAL GELİŞİM (KG)
III.B.4.1. Araştırma, Analiz ve Programlama

III.B.4.2. Tanıtım Faaliyetleri

Ajans Kurumsal Dönüşüm Analizi

Ajans Faaliyetlerine İlişkin Tanıtım Çalışmaları ve
Organizasyonlar Yapılması

Ajans kurumsal dönüşüm analiz çalışmalarına
kapsamında Kurumsal Yönetim Birimi iş süreçleri ele
alınarak süreç iyileştirme ve geliştirilmesine yönelik
analiz ve buna ilişkin çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
neticesinde dijital arşiv projesi hayata geçirilmiş
kurumsal süreç yazılımının tasarımı tamamlanmıştır.
Gelecek Yıllarda Uygulanacak Güdümlü
Projelerin Belirlenmesine Yönelik Çalışmalar
Bu faaliyet kapsamında özel sektörün hayata geçirmesi
muhtemel konularda yatırımcılara yol göstermek

Ajansın 2020 yılı itibariyle ortaya koyduğu yeni misyon
ve vizyon ifadeleri doğrultusunda, bölge kalkınması için
koyduğu hedefler ve çalışma yöntemlerinin yerel ve
ulusal paydaşlara doğru bir iletişim diliyle aktarılması
hedefiyle bir tanıtım filmi hazırlanmıştır. Bu tanıtım
filmi Ajansın sosyal medya kanallarında paylaşılmıştır.
Pandemi nedeniyle aksayan organizasyonların telafisine
yönelik olarak birimlerin gerçekleştirdiği çalışmalar
paralelinde geniş katılımlı çevrimiçi organizasyonlar
gerçekleştirilmiştir.

amacıyla ön fizibiliteler hazırlanmıştır. Hazırlanan ön

İZKA Kültür Yayınları

fizibilitelerin listesi ve amaçları aşağıda yer almaktadır.

İzmir’in tanıtım çalışmalarına farklı bir soluk kazandırmak
ve kültür hayatına katkı sağlamak gayesi ile “İzmir
Kalkınma Ajansı Kültür Yayınları” çalışması başlatılmıştır.
Çalışma kapsamında “Manzaram İzmir” fotoğraf
seçkisi, “Osmanlı Dönemi’nde İzmir’de Bir Cemaatİzmir’de Alman İzleri” isimli Türkçe eserin Almanca
çevirisi ve “Osmanlı Dönemi İzmir Plan ve Haritaları”
isimli telif eser sınırlı sayıda basılarak akademisyen
ve araştırmacılara dağıtılmıştır. Yayımlanan eserleri
tanıtmak ve dağıtım ağı oluşturulmasını sağlamak
üzere bir internet sitesi hazırlanmış, yayınlar online
olarak görüntülenebilir şekilde bu sitede sunulmuştur.

Bu ön fizibiliteler Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma
Ajansları Genel Müdürlüğü Yatırıma Destek Portalı
“yatirimadestek.gov.tr” adresinde yayınlanmaktadır.
Stratejik Plan ve SOP’ların Geliştirilmesi, Bunun
İçin Gerekli Analiz ve Araştırma Çalışmaları
İzmir Kalkınma Ajansı’nın 2020 yılında tematik
uzmanlaşmaya dayalı ve çevik bir organizasyon
yapısına geçmesi ile faaliyetlerin etkinliğinin artırılması
ve kaynakların verimli kullanımı hedeflenmiştir. Bu
noktada Ajansın kurumsal bir vizyon çerçevesinde
geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini tespit etmek
üzere kurumsal stratejik plan hazırlık çalışmaları
başlatılmıştır. Ulusal kalkınma planları ve Ajans
bölge planı ile uyumlu olacak şekilde hazırlanan
İZKA Kurumsal Stratejik Planı (2021-2025), hazırlık
çalışmaları, durum analizleri, gelecek planlaması, hedef
ve eylem tespiti, uygulama bileşenlerinin hazırlanması
süreçlerinden geçilerek hazırlanmış ve her aşamasında
azami düzeyde katılımcılığın sağlanması konusunda
çaba sarf edilmiştir. COVID-19 pandemisi nedeniyle
sınırlı sayıda yüz yüze görüşme gerçekleştirilebilen
çalışmalarda, paydaşlara yönelik hazırlanan anket
büyük ilgi görmüş ve 454 kişinin katılım sağlaması
ile tamamlanmıştır. 2020 yılı Aralık ayında Yönetim
Kurulumuz tarafından onaylanan plan, Ajans internet
sitesinde erişime açılmıştır.

Kalkınma Güncesi ve Sürdürülebilir Kalkınma
Sözlüğü

Bilgilendirme ve Yatırım Takip

III.B.4.3. Diğer Proje ve Faaliyetler

Yatırım destekleme faaliyetleri kapsamında İzmir

Projeler Haritası

hakkında bilgi sahibi olmak isteyen, İzmir’de yatırım
kararı almış ya da hâlihazırda yatırımı olan firmalarla
temaslar gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda 2020
yılı içinde Ajans ile iletişime geçen 74 firmaya, yeni
teşvik sistemi, yabancıların çalışma izinleri, sanayi
bölgeleri, şirket kuruluşu, ortaklık ve işbirlikleri, sektörel
bilgiler, arazi tahsisi ve uygun yatırım alanı sağlanması
hususlarında bilgilendirme ve destek sağlanmıştır.
18 firma ile somut yatırım fikirleri üzerinden daha
detaylı görüşmeler ve toplantılar gerçekleştirilmiştir.
Yatırım Teşvik Belgelerine İlişkin Faaliyetler:
Yatırım Destek Ofisine mevzuat kapsamında
tanımlanmış olan yatırım teşvik belgesi ile ilgili ekspertiz
işlemleri kapsamında 2020 yılı içinde Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı tarafından resmi olarak yönlendirilen 13
firma için teşvik kapama işlemi gerçekleştirilmiştir.
Ayrıca, yatırım teşvik belgesi başvurusunun yapılması
aşamasında yatırımcılara detaylı danışmanlık hizmetleri
de verilmiştir.
OSB Yer Seçim ve Parsel Toplantıları

2008 yılından bugüne, devam etmekte olanlar
dâhil olmak üzere 20 mali destek programı hayata
geçirilmiştir. Bunun yanı sıra, farklı sektörlerde
altyapı yatırımı niteliğinde olan 8 güdümlü projeye
ve bölge ekonomisine katkı sağlayacak birçok projenin
fizibilitesine de mali destek sağlanmıştır. Ajansımız
tarafından mali destek sağlanan projelere ilişkin
bilgiler “İzmir Kalkınma Ajansı Projeler Haritası” adını
verdiğimiz web tabanlı uygulama ile kamuoyunun
bilgisine sunulmuş ve projeler kapsamında kullanılan
toplam mali kaynak ve destek tutarları paylaşılmıştır.
Ayrıca harita ile Ajansımız tarafından mali destek
sağlanan projelerin İzmir’deki bölgesel dağılımının
görsel olarak görülebilmesi sağlanırken aynı zamanda
çeşitli filtreler yardımıyla destek sağlanan projelerin
yıllara, bölgelere, sektörlere ve yararlanıcı grupları
gibi alanlara dağılımının görülebilmesine de olanak
tanınmıştır. Yeni destekler hayata geçirildikçe haritaya
güncel bilgiler eklenecek ve kamuoyunun desteklere
ilişkin gelişmelerden haberdar olması sağlanacaktır.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Sanayi Bölgeleri Genel

Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme

Müdürlüğü’nün 20.04.2010 tarih ve 2010/2 sayılı

Faaliyetleri

Genelgesi çerçevesinde parsel tahsis, satış ve devirleri
ile ruhsat ve izinlerin mevzuata uygunluğunun,
devirlerde muvazaa olup olmadığının, satış fiyatlarının
objektif kriterlere uygun olup olmadığının izlenmesi
ve değerlendirilmesi amacıyla 28.01.2020 tarihinde

Ajansımızın çalışma konuları hakkında, Ajansımız
personeli ve konuk yazarlar tarafından kaleme alınan
yazıları okuyucularla buluşturan “Kalkınma Güncesi”
internet sitesi yayına alınmıştır. Güncel kalkınma
paradigması ile ilgili temel kavram, kişi ve kurumlar
hakkında kısa ve öz bilgileri içeren “Sürdürülebilir
Kalkınma Sözlüğü” internet sitesi hayata geçirilmiştir.

Torbalı OSB yönetim binasında ve 06.07.2020 tarihinde

İzmir Rüzgarı Uluslararası LinkedIn Kampanyası

06.02.2020 tarihinde Buca Ege OSB yönetim binasında

Yatırım Destek Ofisi LinkedIn sayfası üzerinden yürütülen
sponsorlu iletişim çalışması sonucunda sayfaya
1.693 yeni takipçi kazandırılmış, sayfa gönderilerinin
etkileşim oranı artırılmıştır. Hem hali hazırda İzmir’e
yatırım yapmış hem de potansiyel yatırımcı firmaların
çalışanlarına ve üst düzey yöneticilerine yönelik olarak
üretilen içerikler ile Avrupa, Japonya, Çin ve Hindistan
gibi yenilenebilir enerji yatırım potansiyeli yüksek
ülkelerdeki hedef kitlelere ulaşılmıştır.

Ajansımız tarafından ilk proje teklif çağrısına çıkılan

İzmir Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü binasında
olmak üzere altı aylık dönem toplantılarına katılım
sağlanmıştır. Organize Sanayi Bölgeleri Yer Seçimi
Yönetmeliği çerçevesinde yer seçim komisyonlarında
kalkınma ajanslarının da bulunması dolayısıyla ilimizde
Buca Ege OSB’nin ilave alan çalışması kapsamında
toplantıya katılım sağlanmıştır.

Rapor dönemi içerisinde Özel Sektörün Kurumsal
Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin Güçlendirilmesi
ve Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma
Mali Destek Programları kapsamında yararlanıcılar
ile destek sözleşmeleri imzalanmıştır. Yararlanıcılara
uygulama usul ve esasları hakkında bilgilendirmede
bulunulmuş, ara rapor yazımı, ihalelere hazırlık, nihai
rapor gibi konularda COVID-19 salgını sebebiyle izleme
uzmanları tarafından birebir uzaktan bilgilendirmeler
gerçekleştirilmiştir.
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Eğitim faaliyetleri

Genel İdari Hizmetlerin Gerçekleştirilmesi

Personel Alımı

Ajans personelinin mesleki ve kişisel yetkinliklerinin geliştirilmesi amacıyla 2020 yılında Ajans personeli

•

Mevcut hizmet binasının kirası ve genel yönetim

3 uzman, 2 destek personeli ve 1 iç denetçi olmak üzere

giderleri karşılanmıştır.

6 personel alınmasıyla ilgili 2 Kasım 2020 tarihinde

tarafından alınan eğitimler aşağıdaki gibidir:
•

Tablo 5. Ajans Personeli Tarafından Katılım Sağlanan Eğitimler

Eğitim Konusu

Eğitim

Katılımcı

Süresi (Saat)

Sayısı

Hizmet alımı yöntemiyle gerçekleştirilen kurumsal
hizmetlerle ilgili giderler ödenmiştir.

Eğitimin Kimden Alındığı

•

Ajans hizmet araçlarının sevk ve idaresi sağlanmıştır.

•

Ajans’ın faaliyetlerini etkin bir şekilde yürütmesi
için ihtiyaç duyulan her türlü tüketim ve kırtasiye
malzemesi, ofis ekipmanı ve demirbaş alımı ile

Yenilenebilir Enerji Teknolojileri
Eğitimi - Online

24

2

İTÜ Enerji Enstitüsü
(BMI Business School)

demirbaşların bakım ve onarımı yapılmıştır.
•

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki
kurum yükümlülükleri ile ilgili olarak hizmet alımı
yapılmıştır.

Online Beceri Değerlendirme Projesi
Eğitim Programı

2

1

Doç. Dr. Özlem ÖZGENÇ

•

(Karadeniz Teknik Üniversitesi)

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) konusundaki
sözleşme yenilenerek gelen-giden evrakın yönetimi
yapılmıştır.

Geliştirme Yolu İle Dijital Çözümlerin,
İnovasyon ve Yeni Teknolojilerin

1

Turizmde Benimsenmesi COSME

(Kıdemli Uzman, COSME Türkiye
Teknik Destek Projesi)

Çağrısı Eğitimi

TH2020 II - Bilgi Çoğaltıcıları için Ufuk
Avrupa alanında Web Semineri

Rekabetçi Sektörler Programı Bilgi
Sistemi Kullanımı

Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II Proje
3

1

ekibi, İtalya Çerçeve Programları
Koordinasyon Ofisi

5

3

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Bedel Hizmet Sözleşmelerinin

5

5

Uygulanması

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Yönetimi

16

3

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AB
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü

Ajansın Kurumsal Dönüşümüne Yönelik
Stratejilerin Uygulanması
Ajansın kurumsal dönüşümüne yönelik analiz ve
stratejileri doğrultusunda gerekli tedbir ve uygulamaların
hayata geçirilmesine yönelik çalışmalar kapsamında;
veri merkezinin yenilenmesi, dijital arşiv yazılımın
temini, kurum arşivinin gazlı söndürme işi ve inşaat
faaliyetlerinin yapılması, kompakt arşiv dolapların
sayısallaştırılması ve fiziki olarak düzenlenmesi süreçleri

sağlanmıştır.

tamamlanmıştır.

•

Dönem içinde muhasebe işlemleri gerçekleştirilmiştir.

Ajans bünyesinde birbiriyle entegre olmayan yazılım

•

Bütçeyle ilgili harcama programları hazırlanarak

programları aracılığıyla yürütülen iş süreçlerinin,

•

Bakanlığa gönderilmiştir.

birbirine entegre şekilde çalışan modüler altyapıya

KAYS Çalışma Programı, Bütçe ve Muhasebe

sahip internet tabanlı bir yönetim portalı aracılığıyla

Modülüne gerekli veri girişleri yapılmıştır.
•

Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS)
veri girişleri gerçekleştirilmiştir.

gerçekleştirilmesi ve bu sayede kişilerden bağımsız,
sürdürülebilir kurumsal hafızanın tesis edilmesi amacıyla
2021 yılında hayata geçmesi beklenen kurumsal süreç
yazılımı tasarım çalışmalarına başlanmıştır.

•

Aylık ödenek takip tabloları hazırlanmıştır.

•

SGK, muhtasar ve diğer vergi beyannameleri

Ajans İnternet Sitesi ve Sosyal Medya

düzenlenerek ödemeleri gerçekleştirilmiştir.

Hesaplarının Yönetimi

Ödeneği dahilinde gerçekleşen giderlerin hak

Ajans internet sitesi kurumsal ihtiyaçlara yönelik

sahiplerine ödenmiş ve muhasebeleştirilmiştir.
•

Ajans gelirlerinin takibi ve tahsilatı gerçekleştirilmiştir.
Personel Giderlerine İlişkin Ödemeler

Rekabetçi Sektörler Programı İhale

2021’de tamamlanması öngörülmektedir.

alınması ve kurulması ayrıca kurum dosyalarının

•
Rekabetçi Sektörler Programı Götürü

katılmaya hak kazanmış olup mülakat sürecinin Mart

faaliyetleri kapsamında ilgili birimlere destek

Yeliz Çuvalcı Özbek
12

yapılan değerlendirme sonucu 38 aday sözlü sınava

Mali destek programları hazırlık ve uygulama

•

Uluslararası İşbirliği ve Kapasite

yayımlanan sınav ilanı neticesinde; Kalkınma Ajansları
Personel Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri uyarınca

Personelin özlük haklarıyla ilgili işlemler takip

olarak güncellenerek sayfa içerikleri yenilenmiştir.
Ajans tarafından gerçekleştirilen faaliyetler internet
sitesi üzerinden duyurulmuş, haber değeri taşıyan
gelişmelere yer verilmiştir. Bunun yanı sıra internet
sitesinin içerik yönetim sistemini geliştirmeye

edilerek mali ve sosyal haklara ilişkin ödemeler

yönelik çalışmalar yürütülmüş, güvenlik önlemleri

gerçekleştirilmiştir.

sağlamlaştırılmıştır. Ajansın düzenlediği etkinlikler,
gerçekleştirdiği çalışmalar ve gerekli duyurular sosyal

Rekabetçi Sektörler Programı Proje
Risk Yönetimi

16

7

DAI - Human Dynamics

medya hesapları üzerinden paylaşılmış, sosyal medya
hesapları her mecranın değişen gerekliliklerine göre
güncellenmiştir.

Dayanıklılık Hizalama Eğitimi

3

4

UNDP ve Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü
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III.B.5 YEREL KALKINMA FIRSATLARI (YKF)
Ajans tarafından uygulanacak ancak belirlenen SOP’lar odağında yer almayan ancak bölgesel kalkınma
açısından fayda görülen proje ve faaliyetler Yerel Kalkınma Fırsatları başlığı altında ele alınmıştır.

III.B.5.1. İşbirliği ve Koordinasyon
Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesine
Yönelik Çalışmalar
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel
Müdürlüğü tarafından 2019 yılı teması olarak belirlenen
“Mesleki ve Teknik Eğitim” konusunun kapsamlı bir
şekilde ele alınması ve tema kapsamında belirlenen
faaliyetlerin başarılı bir şekilde yerine getirilmesi
amacıyla içerik geliştirilmesi sağlandı. İlgili kurumlarla
görüşmeler yapılarak mesleki eğitime yönelik algıyı
olumlu yönde geliştirecek, öğrenci öğretmenlerin
ihtiyaç duydukları bilgi ve becerilerin aktarılmasını
sağlayacak faaliyetler gerçekleştirildi. 2020 yılı ilk

Y E R E L K A L K I N M A F I R S AT L A R I
(YKF)

iki ayında çalışmalarda 200 öğrenci 7 farklı üretim
tesisi ve kuruma ziyaret gerçekleştirmiştir. COVID-19
salgını nedeniyle Mart ayından itibaren bu başlıktaki
çalışmalara ara verilmiştir.

III.B.5.2. Kapasite Geliştirme
Sanayinin İhtiyaç Duyduğu Alanlarda
Profesyonel Eğitim Kurslarının Geliştirilmesi
İşgücünün, sanayi kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu

ve Yerel Yönetimler Webinarı’na katılım sağlanmış ve
etkinlikte Ajansın kooperatifçilik konusunda yaptığı
çalışmalar ve verdiği destekler hakkında bilgilendirme
yapılmıştır.
Yerelde Kapasite Geliştirme Faaliyetleri
Projem İzmir faaliyetleri:
Bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’ların,
işletmelerin ve girişimci bireylerin İzmir Kalkınma
Ajansı’nın desteklerinden, ulusal ve uluslararası
fon kaynaklarından yararlanma oranını artırmak ve
kurumsal kapasitelerini geliştirmek için “Projem İzmir
Teknik Yardım Masası” hizmeti verilmiştir.
Projem İzmir Teknik Yardım Masası görüşmeleri:
Bireysel veya kurumsal düzeyde; proje fikirleri,
girişimler, mevcut faaliyetler, yatırımlara yönelik ulusal
ve uluslararası fon kaynakları, teşvikler ve destekler
hakkında bilgilendirme yapılmış, uygun destekler
belirlenmiş ve bireyler/kurumlar uygun desteklere
yönlendirilmiştir. İlgili faaliyet kapsamında toplam
90 görüşme gerçekleştirilmiştir.
Teknik Yardım Masası Mentörlük Desteği:

alanlarda kapasite ve becerilerini geliştirmek ve

Bu destek kapsamında toplam 187 saat mentörlük

uzmanlaşmalarını sağlamak amacıyla “Dış Ticaret

desteği verilmiştir. Proje/yatırım fikirleri olan kişi/

Uzmanlığı” ve “Üretim ve Kalite Uzmanlığı” alanlarında

kurumlara, açık ve başvuruya uygun hibe programlarına

eğitimler gerçekleştirilmesi konusunda Ege İhracatçı

yönelik proje hazırlama ve bu programlara proje

Birlikleri ile işbirliği sağlandı. 2019 yılında başlayan

sunma süreçlerinde iyileştirme / geliştirme desteğinin

ve 2020 yılının ilk aylarında tamamlanan çalışma ile

yanısıra, açık teklif çağrısı olmasa da; ilgili kaynaklar

özellikle yeni mezun gençlerin ihracatçı sanayicilerin

doğrultusunda, proje/yatırım fikirlerinin geliştirilmesini

ihtiyaçları doğrultusunda yetiştirilerek istihdama

talep eden kişi/kurumlara yönelik iyileştirme/ geliştirme

kazandırılmasını hedefleyen program geliştirilmiş ve

desteği verilmiştir.

ilgili alanlarda toplam 40 öğrenciye eğitim verilmiştir.

İZKA Destek Programları Teknik Destek Masası:

Kooperatifçiliğin Güçlendirilmesine

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı ve

Yönelik Kapasite Geliştirme, Farkındalık ve

Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)

Koordinasyon Çalışmaları

kapsamında toplam 21 kuruma teknik destek masası

Genç İşi Kooperatif tarafından Kalkınma ajansları ve
yerel yönetimlerin kooperatifçilik konusunda yürüttüğü
çalışmaların paylaşılması amacıyla düzenlenen COVID-19
Sonrası Kalkınma İçin Kooperatifler: Kalkınma Ajansları

mentoring hizmeti verilmiştir.
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III.B. 5.3. Ajans Destekleri

Eğitim Faaliyetleri:
Kurum ve kuruluşların kendi projelerini yazabilmesi için

Eğitim Fakültesi ile yapılan işbirliği neticesinde “Mülteci

kapasitelerini geliştirmek ve böylece İzmir’in hibelerden

ve Yerel Öğrencilerin Kültürel Uyum Sürecinde Rehber

aldığı payı artırmaya yönelik olarak proje döngüsü ve

Öğretmenlerin ve Sınıf Öğretmenlerinin Rolü”, “Eğitim

mantıksal çerçeve yaklaşımı konularında interaktif

Yöneticilerinin Kurumsal Bilgiden Yararlanma Yoluyla

uygulamalı proje yazma eğitimleri gerçekleştirilmiştir.

Sorun Çözme Yeterliliklerinin Geliştirilmesi” ve “Tasarım

Eğitim tarihi ve katılımcı sayılarına ilişkin bilgi tabloda

Beceri Atölyeleri İçin Etkinlik Temelli Öğretmen

sunulmuştur.

Eğitimi ve Değerlendirilmesi” başlıklarında üç ayrı

Yerelde kapasite geliştirme faaliyetleri başlığı altında,
“Projem İzmir” faaliyetlerine ek olarak, Ege Üniversitesi

çalışma yürütülmüş, söz konusu çalışmalar neticesinde
öğretmen eğitimleri, saha analizleri ve müfredat
geliştirme çalışmaları gerçekleştirilmiştir.

Tablo 6. Projem İzmir Kapsamında Verilen Eğitimler
No
1
2
3

Tarih
23-24 Ocak 2020
3-4 Şubat 2020
25-26 Şubat 2020

Eğitim Verilen Kurum
Karabağlar Kaymakamlığı
Tire İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
Menderes İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Katılımcı Sayısı
18
22
24

“Geleceği Birlikte Çizelim” Sosyal Gelişmeyi
Destekleme Programı Projesi
2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

teknolojileri uygulamaları, finansal okuryazarlık, veri
okuryazarlığı, e-ticaret, dijital pazarlama, markalaşma,
çevik uygulamalar konusunda eğitimler ve seminerler
düzenlenecektir. Merkezde verilen eğitimleri başarıyla
tamamlayan bu katılımcılardan en az 50 tanesi ise

kapsamında İzmir Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl

MÜSİAD üyesi iş yerlerinde garantili olarak istihdam

Müdürlüğü tarafından hayata geçirilecek proje ile sosyal

edilecektir. Rapor döneminde proje sözleşmesi

hayattan dışlanmış, ailevi sorunları olan, suça karışmış

imzalanmış ve satın alımların planlamasına yönelik

ve kurum bakımı altında olan gençlere yönelik verilecek

çalışmalar başlamıştır.

sosyal destek ile fiziksel ve psikososyal iyilik halini de eş
zamanlı geliştirme, aile ilişkilerini, eğitim ve istihdam

Türk Dokumaları Dünyaya Açılıyor Sosyal Destek

imkanlarını güçlendirme, boş zaman faaliyetleri

Programı Projesi

ve toplumsal yaşam açısından var olan fırsatlara

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

erişilebilirliklerini arttırma ile birlikte danışmanlık

kapsamında S.S. Bergama Halıcılık ve El Sanatları

hizmetlerinin yanı sıra mesleki eğitimler ve sportif

Geliştirme, Emek Yoğun Üretim Pazarlama ve İşletme

faaliyetleri kapsayan toplumla yeniden bütünleşme

Kooperatifi tarafından, Bergama Belediyesi, Kınık

programları uygulanarak gençlerin toplumsal ve

Belediyesi ve İzmir Olgunlaşma Enstitüsü ortaklığında

ekonomik hayata kazandırılması amaçlanmaktadır.

yürütülecek olan projede İzmir ilinde özellikle sosyo-

Proje kapsamında yapılacak satın alımların ihale

ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan Bergama, Kınık

hazırlık süreci devam etmektedir.

ve Ödemiş ilçelerinde yaşayan dezavantajlı konumdaki

“Ünlü Mamüller” Sosyal Destek Programı Projesi

300 kadına kurulacak 2 atölye ile dokumacılığın yanı
sıra dijital okuryazarlık, girişimcilik, iş ve sosyal hayatta

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

iletişim, kişisel gelişim alanlarında kurslar verilecektir.

kapsamında İzmir Uyuşturucu ve Bağımlılıkla Mücadele

Ayrıca kumaş analizlerinin yapılabileceği Fiziksel

Derneği tarafından hayata geçirilecek proje kapsamında

Analiz Laboratuvarı kurulması planlanmaktadır. Rapor

kalite, sağlığa fayda ve gıda güvenliği açısından

döneminde proje sözleşmesi imzalanmış ve satın

tüketiciler nezdinde ünlenecek unlu mamullerin “Ünlü

alımların planlamasına yönelik çalışmalar başlamıştır.

4

7 Mart 2020

Türkiye Gençlik Vakfı

11

5

4-5 Nisan 2020

Türk Kızılay İzmir Şubesi

11

6

1-3-12-19 Haziran 2020

Buca Belediyesi

8

elde edilecek gelirle de hem bağımlılıkla mücadelenin,

Mali Destek Programı Yürütme Faaliyetleri

hem de kurulan sosyal girişimin sürdürülebilirliğinin

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Yönelik Küçük

7

31 Ağustos-1 Eylül 2020

Bilimpark A.Ş.

11

sağlanması planlanmaktadır. Proje kapsamında

Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı Yürütme

üretim yapılacak alanın tadilatına yönelik faaliyetler

Faaliyetleri

Toplam

105

Mamuller” markası altında üretim yapması, buradan

tamamlanmıştır. Alınacak makine ve ekipmana yönelik
olarak satın alımların bir bölümü tamamlanmıştır.
Diğer alımlara için ihale hazırlıkları sürdürülmektedir.
Kurumsal Kaynak Planlaması ERP Konusunda

Yönetim Danışmanlığı Faaliyetleri
Gerçekleştirilen analiz çalışmasında firmaları

kurumsal yönetim, kurumsal risk yönetimi, finansal

başarıya götüren yönetim disiplinlerinin belirlenmesi,

yönetim ve satış/pazarlama yönetimi disiplinlerinin

desteklenecek yönetim disiplinleri için uygulama

firmaları başarıya götüren en önemli disiplinler

metodolojilerinin geliştirilmesi ve destek araçlarının

olduğu belirlenmiştir. Daha sonra belirlenen yönetim

sunacakları hizmet standartlarının belirlenmesi

disiplinlerinin uygulama iş süreçleri, bu iş süreçlerini

hedeflenmiştir. Analiz kapsamında masa başı

oluşturan iş adımları, kontrol listeleri ve performans

çalışmalardan sonra, mali kriterler, üretim kriterleri,

ölçüm kriterleri çıkartılarak söz konusu disiplinlere

insan kaynakları kriterleri ve rekabet kriterleri baz

ilişkin uygulama metodolojileri oluşturulmuş ve

alındığında önde gelen 27 firma belirlenmiş, bu

destek izleme sürecine yönelik öneriler geliştirilmiştir.

firmalarla yapılan görüşmeler ve anket uygulaması ile,

Nitelikli Personel Yetiştirilerek İzmir Sanayisine

2017 yılında ilan edilen program kapsamında 19
projenin 9 tanesi 2020 yılında nihai ödemeleri yapılarak
tamamlanmıştır. 2 proje yararlanıcı kurumların
talepleri doğrultusunda feshedilmiştir. COVID-19
salgını sebebiyle uzatma almak durumunda kalan 6

Kazandırılması Sosyal Destek Programı Projesi

adet proje faaliyetleri devam etmektedir.

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması

kapsamında Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği

Mali Destek Programı Yürütme Faaliyetleri

(MÜSİAD) İzmir şubesi tarafından yürütülecek olan bu

2017 yılında ilan edilen program kapsamında sözleşmeye

proje ile İzmir’de nitelikli işgücünün yetişmesi ve nitelikli

bağlanan 15 projenin, 2020 yılında “Projelendirme”

işgücüne olan talebin karşılanması amacıyla MÜSİAD

bileşeninde yer alan 4 proje nihai ödemesi yapılarak

bünyesinde bir eğitim merkezi kurulacaktır. Kurulacak

tamamlanmıştır. “Küçük ölçekli altyapı” bileşeninde yer

bu eğitim merkezi içerisinde, başta ERP eğitimleri

alan 3 proje tamamlanmış, 1 projenin nihai raporu alınmış

olmak üzere, dijital uygulamalar, bilgi ve iletişim

7 projenin ise uygulama süreci devam etmektedir.
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Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma (HAVZA) MDP (2019) Kapsamında Devam Eden Projeler
Covid 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

Tablo 7. HAVZA Mali Destek Programı Devam Eden Projeler
No
1
2
3
4
5
6
7
8

Proje Adı

Yararlanıcı

Küçük Ölçekli Aile İşletmeleri İçin “İşletmem Küçük

Sınırlı Sorumlu Demircili Köyü Tarımsal

Biz De Varız!” Soğuk Zincir Süt Üretim Projesi

Kalkınma Kooperatifi

Tire Organize Sanayi Bölgesinde İleri Arıtma İle Geri
Kazanılmış Suyun Tarımsal Sulamada Kullanılması

Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü

Tarımsal Sulamada Modern Ve Etkin Teknolojiye

Sınırlı Sorumlu Tire Karateke Köyü Sulama

Geçiş

Kooperatifi

Gereli Kooperatifi - Süt İşleme Tesisi Kapasite
Arttırımı Ve Modernizasyon Projesi
Süt İçin Süte Değer
Sürdürülebilir Kalkınmanın Sağlanmasına Yönelik
Bir Kültür Rotası: Efeler Yolu

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan ve

güden bileşeninde 2’si kar amacı gütmeyen bileşeninde

bütün Türkiye’de 26 Kalkınma Ajansı eliyle uygulanan

olmak üzere 3 proje yararlanıcısı ile destek sözleşmesi

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek

imzalanmış ve projeler nihai ödemeleri yapılarak

Programı’ndan yararlanmak için İzmir’den 166’sı özel

tamamlanmıştır.

sektör, 42’si kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler
ile sivil toplum kuruluşlarından olmak üzere toplam
208 başvuru yapılmıştır. Yapılan değerlendirmeler
neticesinde, 208 proje başvurusundan 3 tanesi mali
destek almaya hak kazanmıştır. COVID-19 ile Mücadele
ve Dayanıklılık Programı kapsamında 1’i kar amacı

2020 yılında, yürütülen mali destek programları
dâhilindeki projelere ve güdümlü projelere yapılan
ödemelere ilişkin bilgiler aşağıda gösterilmiştir. Buna
göre mali destek programları kapsamındaki projelere
toplam 26.574.566,26 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.

S.S. Gereli Köyü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi
Tablo 9. Projelere Yapılan Ödemelere İlişkin Bilgiler
S.S. İzmir Tarımsal Kalkınma Ve Diğer Tarımsal
Amaçlı Kooperatifler Birliği
İzmir Büyükşehir Belediyesi

Çiçek Tohumu Üretimine Yönelik Yenilikçi Sera

Sınırlı Sorumlu Bayındır Çiçek Üreticileri

Yapımı

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (Bayçikoop)

Doku Kültürü Yöntemiyle Fidan Klon Anacı Üretim

Sınırlı Sorumlu Ödemiş Bademli Fidancılık

Tesisi

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi

Fizibilite Destek Programı

Toplam
Mali Destek Programı

(Rapor Dönemi)
Adet

TL

22

4.738.360,42

Kültür Varlıklarının Korunması ve Yaşatılması Mali Destek Programı

18

7.579.731,10

2018 Yılı Fizibilite Desteği

15

1.672.821,73

2

461.194,55

Sosyal Uyumun Geliştirilmesine Dair Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek
Programı

Özel Sektörün Kurumsal Kapasitesinin ve Rekabet Edebilirliğinin

Diğer SOP’lar kapsamında olmayan fizibilite projeleri bu başlık altında yürütülmüştür. Nihai ödemeleri

Güçlendirilmesi Mali Destek Programı

gerçekleştirilerek tamamlanan projeler aşağıdaki tabloda bulunmaktadır.

Küçük Menderes Havzası Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı

15

4.907.747,79

Tablo 8. Fizibilite Desteği Kapsamında Tamamlanan Projeler

COVID 19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı

3

2.359420,21

İzQ Girişimcilik Merkezi Güdümlü Projesi

1

1.000.000,00

İzmir Teknotest Güdümlü Projesi

2

3.524.990,46

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı

1

330.300,00

79

26.574.566,26

No

Proje Adı

Yararlanıcı

1

Efeler Yürüyüş Rotası

İzmir Valiliği

2

İzmir Tarihi Kemeraltı Musevi Kültür ve İnanç Turizmi
Noktası Fizibilitesi

İzmir Musevi Cemaati Vakfı

Toplam

Sürdürülebilir Hayvancılıkta Nitrat Kirliliğinin
3

Havzada Mekansal Stratejik Analiziyle İnovatif Bir

İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü

Tekno-Eko Model Planı
4

5
6

Menderes Çiçekçilik ve Süs Bitkileri Tarıma Dayalı
İhtisas Organize Sanayi Bölgesi
Tire Organize Sanayi Bölgesi Eko-Endüstriyel Park
Dönüşüm Fizibilite Çalışması
Dikili Tarıma Dayalı Sera İhtisas Organize Sanayi
Bölgesi

Ege Bölgesi Sanayi Odası

Tire Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü
İzmir Ticaret Odası

III.B.6. PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU
Kalkınma ajanslarının performansını ölçmeye

değerlendirilmesinde ise; ajansın bölge planı çalışmaları,

yönelik çalışmalar Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

proje ve faaliyet destekleme uygulamaları, araştırma

tarafından yürütülmektedir. Kalkınma Ajanslarına

ve analiz raporları ile kalkınma girişimlerindeki öncü

kullandırılacak toplam merkezi bütçe ödeneğinin,

rolleri, Kalkınma Kurulu’na katılım düzeyi ve gelir

Ajanslara pay edilmesinde nüfus, vb. ile Ajansların

bütçesindeki yerel payların tahsilat oranı göstergeleri

performans durumları gibi çeşitli değişkenlerin dikkate

vb. hususlar dikkate alınmaktadır.

alınmaktadır. Kalkınma Ajanslarının performanslarının
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IV.A. ÜSTÜNLÜKLER
Ajansımız vizyoner bakış açısı, nitelikli insan kaynağı, bilgi birikimi ve saha tecrübesi
ile paydaşlar arasında etkin işbirliği ve koordinasyon sağlayarak TR31 İzmir Bölgesi’nin
sürdürülebilir kalkınması yönünde yerel aktörleri birleştirmekte, yenilikçi ve öncü faaliyetlere
imza atmaktadır. 2020 yılında tematik uzmanlaşmaya dayalı organizasyon yapısına geçilerek
faaliyetlerin etkinliğinin artırılması ve kaynakların verimli kullanımı hedeflenmiştir. Sahip
olduğu dinamik ve esnek çalışma yapısına ek olarak tarafsız ve güvenilir bir kurum imajına
sahip olması Ajansın üstünlükleri arasında yer almaktadır.

IV.B. ZAYIFLIKLAR
Mevzuatla tanımlanan görevleri başarıyla yerine getirebilmek ve İzmir kamuoyunun

IV.
KURUMSAL KABİLİYET VE
K APASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Ajanstan beklentilerini karşılayacak faaliyetlerin gerçekleştirilebilmesi için Ajans bütçesinin
artırılmasını sağlayacak önlemlerin alınması faydalı olacaktır. Geniş görev tanımı nedeniyle
Ajanstan beklentiler ve bu durumla bağlantılı olarak Ajansın iş yükü oldukça fazladır. Faaliyet
gösterdiği bölgenin ölçeği göz önüne alındığında bütçeye ek olarak Ajanstaki insan kaynağı
da niceliksel olarak eksik kalabilmektedir.
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Sonuç odaklı programlama yaklaşımı doğrultusunda İZKA değişen organizasyon yapısı ile
kurumsal kapasitesini küresel gündemleri ve gelişmeleri gözeterek sürekli geliştirmektedir.
İzmir’in karşı karşıya olduğu çevresel baskının azaltılması ve bu doğrultuda doğal kaynakların
kullanımında gelecek nesilleri de dikkate alan bir yaklaşımın içselleştirilmesi için yeşil ve
mavi büyüme ekseninde dönüşüme yönelik çalışmalar, bölgenin de bu vizyon çerçevesinde
geleceğe yönelik amaç ve hedeflerini belirlemede kritik öneme sahip olacaktır.

ÖNERİ VE TEDBİRLER
Bölge kalkınmasında önemli rol üstlenen Ajansların esnek ve dinamik yapılar olması en
önemli özelliklerindendir. Ajansların esnek yapısı korunmalı, hareket alanı kısıtlanmamalıdır.
Ayrıca, kalkınma ajanslarının ülke çapında özellikle özel sektör nezdinde tanınırlığını artırmak
amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sürdürülmelidir.
Ajans bütçesine yerel yönetimlerden aktarılan payların tahsilinde sıkıntı yaşanmakta ve

V.
DEĞERLENDİRME

İller Bankası aracılığıyla yapılan kesintiler yetersiz kalmakta ve Ajansın yerel paydaşlarla
ilişkilerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca Ajanslara merkezi bütçeden aktarılacak payların
artırılması, Ajansların mali yapılarının güçlendirilmesi açısından faydalı olacaktır.
Ajans faaliyetlerinin sağlıklı bir biçimde ve hızlı olarak devam edebilmesi amacıyla, sonuç
odaklı programlar ile belirlenen müdahale alanlarına odaklanılması, bu alanlarda proje
geliştirme ve koordinasyona ilişkin olarak diğer kurumlarla iletişimin ve ortak proje geliştirme
bilincinin artırılmasına yönelik olanaklar geliştirilmelidir.
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