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K I S A L T M A L A R

ADNKS Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi

ÇKS Çiftçi Kayıt Sistemi

DG Derinlemesine Görüşme

İGF İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması

İZKA İzmir Kalkınma Ajansı

İZBP İzmir Bölge Planı

KSB Küçük Ölçekli Sanayi Bölgeleri

MDP Mali Destek Programı

OECD DAC
Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği Örgütü Kalkınma Yardımları Komitesi/The Organisation for Economic 
Co-operation and Development- Development Assistance Committee

SBG Sanayi Bölgelerini Geliştirme

SEGE Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Araştırması 

TÜİK Türkiye İstatistik Kurumu

YSK Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma
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Y Ö N E T İ C İ  Ö Z E T İ

Temel hizmetlere erişim, coğrafi konum, göç, nü-

fusun demografik yapısı, makineleşme, ekonomik 

dalgalanmalar gibi birçok etmen birbirini etkile-

yerek gerek ekonomik gerek de toplumsal refahın 

tüm bölgelerde dengeli dağılması yönünde engel 

oluşturmaktadır. Bölgeler arasındaki gelişmişlik far-

kının azaltılması için birçok politika ve program uy-

gulanmaktadır. İzmir Bölge Planı (İZBP) çerçevesinde 

belirtilen hedefler doğrultusunda ilçeler arası geliş-

mişlik farkının azaltılması amacıyla sosyoekonomik 

kalkınmayı desteklemek için İZKA tarafından 2015 yı-

lında İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali 

Destek Programı (İGF MDP) ilan edilmiştir. Projenin 

hedef bölgesi belirlenirken Türkiye kapsamında ilçe-

lerin gelişmişlik düzeyinin tespit edildiği 2004 SEGE 

(Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi) çalışmasından 

faydalanılmıştır. İzmir’deki 30 ilçe arasında sonuncu 

sırada yer alan Kiraz, 29. sırada yer alan Beydağ, 28. 

sırada yer alan Kınık, 22. sırada bulunan Dikili ve 20. 

sırada bulunan Karaburun ilçeleri hedef bölge olarak 

belirlenmiştir. Bu ilçelerde bulunan 6 kooperatif, 5 

özel işletme, 4 yerel yönetim, 3 kamu kurumu, 1 OSB 

ve 1 dernek tarafından yürütülen toplam 20 projeye 

8.252.677,19 TL tutarında destek sağlanmıştır. 

Uygulanan programların etkisinin değerlendirilmesi, 

kamu kaynaklarının daha etkin ve ihtiyaca yönelik 

planlanmasına katkı sağlamakta, dolayısıyla ileride 

uygulanması planlanan proje ve programlara somut 

veriler ışığında girdiler sunmaktadır. Programın etkisi 

projelerin bitiminde performans göstergeleri üzerin-

den değerlendirilse de asıl amaç olan sosyoekonomik 

etkileri ve programın faydalarının sürdürülebilirliği 

ancak program sonrası etki değerlendirme çalışma-

larıyla analiz edilebilmektedir. Bu raporda 2015 yılında 

tasarlanan ve uygulanan İGF MDP’nin etkisi nitel etki 

değerlendirme yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. 

İlçeler arası gelişmişlik farkının azaltılmasına katkıda 

bulunması hedeflenen İGF MDP’nin, hedeflenen il-

çelerdeki üretim ve hizmet yapısının geliştirilmesine, 

ihracat kapasitesinin arttırılarak bölgede gelir düzeyi-

nin ve istihdam olanaklarının artışına ve kalkınmanın 

en önemli gerekliliklerinden biri olan sürdürülebilir 

çevreye etkisi; ayrıca kurumlarda beşerî sermayenin 

ve kurumsal kapasitesinin değişimine olan katkıları 

incelenmiştir.

Proje sayılarının istatistiksel analiz için yeterli olma-

ması, programa başvuran ancak destekten yararla-

namayan “kontrol grubu” olarak adlandırılan grubun 

olmaması ve proje önceliklerinin ortak göstergeler 

ekseninde nicel olarak değerlendirilmesinin sınırlılık-

ları sebebiyle nitel araştırma yöntemlerine başvurul-

muştur.  Bu yöntemin en önemli avantajı, konunun 

derinlemesine incelenmesi, etkinin boyutlarını prog-

rama bağlı ve program dışı unsurları göz önüne alarak 

yorumlama imkânı sunmasıdır. Çalışmada nitel araş-

tırma yöntemi olan yarı yapılandırılmış derinlemesine 

görüşme (DG) tekniği kullanılmış olup, 20 yararlanıcı 

kurumdan çalışmaya katılmayı kabul eden 19 yetkili 

kişiyle görüşmeler yapılmıştır. Yararlanıcılarla yapılan 

derinlemesine görüşmelere ek olarak İZKA’da Proje 

İzleme ve Değerlendirme Birimi’ndeki uzmanlar ve 

bölgedeki paydaş kurumlarla odak grup toplantıları 

yapılarak, yararlanıcılarla yapılan görüşmeler sonu-

cu elde edilen bulguların geçerliliği irdelenmiş ve 

projelerin etki süreçlerinde belirleyici olan unsur-

ların derinlemesine analiz edilmesi amaçlanmıştır. 

Çalışma kapsamında proje başvuru ve nihai raporlar, 

etki değerlendirme raporları, istatistiksel raporlar ve 

diğer ilgili akademik kaynaklar taranarak masabaşı 

araştırma yöntemi kullanılmış, nitel veri toplama ve 

analiz desteklenmiştir. Değerlendirmede Ekonomik 

Kalkınma ve İş Birliği Örgütü Kalkınma Yardımları 

Komitesi (OECD DAC) tarafından etki değerlendirme 

çalışmaları için önerilen kriterler olan ilgililik, etkililik, 

etki ve sürdürülebilirlik kriterleri baz alınmıştır. 

İGF MDP çerçevesinde desteklenen projelerin prog-

ram bazında önceliklendirilen alanlarla ilişkisi ve uyu-

mu “ilgililik kriteri” kapsamında incelendiğinde İGF 

MDP’de desteklenen projelerin önceliklerinin İZBP’de 

belirlenen Güçlü Ekonomi, Yüksek Yaşam Kalitesi ve 

Güçlü Toplum gelişme endeksleri başlıkları altında 

bulunan stratejik öncelikler ve hedefler ile uyumlu bir 
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şekilde tasarlandığı görülmektedir. Programın ilgilili-

ğini değerlendirirken yalnızca büyük ölçekli bölgesel 

planlarla ilişkisinin değerlendirilmesi değil, bölgenin 

ihtiyaçlarına yönelik tasarlanması noktasında mikro 

ölçekli plan ve strateji çalışmalarıyla olan  ilişkisini 

de tartışmak önemlidir. İGF MDP ile benzer özellikler 

taşıyan 2015 Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Mali 

Destek Programı (YSK MDP) ile İGF MDP kıyaslandı-

ğında YSK MDP’nin bölgede strateji oluşturma çalış-

maları yapıldıktan sonra oluşan bir program olduğu 

ancak İGF MDP için böyle bir hazırlığın bulunmadığı 

tespit edilmiştir. Ajanstaki uzmanlar saha çalışmaları 

yürütmüş ve bölgenin ihtiyaçlarına yönelik çalışmalar 

yapmıştır ancak geniş kitlelerden oluşan bir çalış-

manın yapılamaması bölgesel ihtiyaçlarla progra-

mın ilgililiği arasındaki bağın zayıf olmasına neden 

olmuştur. Programın belirlenen önceliklerin dağılı-

mı değerlendirildiğinde bölgenin ihtiyaçlarının daha 

çok tarım ve istihdama dayalı olduğu görülmektedir. 

Ancak kırsal kalkınmanın güçlendirilebilmesi için ta-

rım dışı ekonomik faaliyetler ve sosyal projelerin de 

yaygınlaştırılması gerekmektedir. Program öncelik 

sayısının dezavantajlı bölgelerdeki proje faaliyetleri-

nin kapsamını geniş tutma amacıyla çeşitlendirilmesi 

avantaj oluştursa da bu önceliklerin içerikleri, çıktıları 

ve etkileri konusunda yalnızca ajansın değil, yerel 

yönetimlerden kamu kuruluşlarına, kooperatiflerden 

STK’lara kadar bölgede faaliyet gösteren tüm kuru-

luşların bölgede çalışmalar yürütmesi  sonucunda 

bölgenin strateji planının oluşturulması ile program-

ların bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilmesi 

sağlanabilir. 

Projelerin başvuru esnasında belirtilen hedeflere 

ulaşmadaki başarıları “etkililik kriteri” kapsamında 

değerlendirildiğinde programın hedeflediği bölgede 

tarımsal üretim altyapısının güçlendirilmesi, yenilikçi 

yöntemlerin yaygınlaştırılarak verimliliğin ve kalite-

nin arttırılmasında etkili olduğu görülmektedir. Bu 

projeler ile bölgede istihdam yaratılmıştır. Özellikle 

hedeflere ulaşmada kâr amacı güden kurumların 

projelerde belirlenen hedefleri gerçekleştirmede 

oldukça başarılı olduğu ve programın bu alanlarda-

ki hedeflerine katkıda bulunduğu gözlemlenmiştir.  

İGF-01 ve İGF-02 Bileşeni kapsamında faydalanıcı, 

istihdam edilecek ve eğitim verilecek kişi sayıları-

na ilişkin belirlenen hedeflerin gerçekçi ve ihtiyaca 

yönelik belirlenememesi sebebiyle etkililiğin daha 

düşük olduğu gözlemlenmiştir. Engelli bireylerin eği-

timi ve istihdamı konusunda belirlenen hedeflere 

büyük oranda ulaşılamamıştır. Son olarak, İGF-03 

Bileşeni’nde yer alan kurumların yürüttüğü projelerin 

çoğunda etkililik oranının yüksek olduğu görülmüş-

tür. Sosyal tesis inşa eden yerel yönetimler projenin 

hemen bitiminde hedeflenen kullanıcı sayısına ulaşa-

mamışlardır ancak tesisler faaliyete geçtikten sonra 

bu hedefe ulaşıldığı tespit edilmiştir. Program kapsa-

mındaki, bazı projeler ise projenin hemen bitiminde 

etkili olsa da uzun vadede etkileri zayıflamış veya bu 

etkiler sürdürülememiştir.

Program “etki” kriteri kapsamında değerlendirilirken 

üretim ve hizmet kalitesi; satışlar, ihracat ve gelir geti-

rici aktivitelerin yaygınlaşması; sürdürülebilir çevresel 

kalkınma; kurumsal kapasite ve insan kaynakları bağ-

lamında incelenmiştir. Program kapsamında etkilerin 

sürmesi, proje çıktılarının kullanılamadığı durumlarda 

farklı bir projeye veya bir amaca evrilmesi ve yararı-

nın gözetilmesi, faydalanıcı ve uygulayıcılar için sis-

tematik bir hale gelip gelmediği, kurum kültürü ve 

organizasyonu açısından köklü bir değişime sebep 

olması “sürdürülebilirlik” kapsamında değerlendi-

rilmiştir. İGF MDP’deki projelerin %65,0’inde proje 

çıktıları ve etkisinin devam ettiği tespit edilmiştir. 

20 projeden 13’ünde proje çıktıları sürdürülebilirdir. 

Programın bileşenleri açısından değerlendirildiğin-

de İGF-01 bileşeninin sürdürülebilirlik açısından en 

başarılı bileşen olduğu tespit edilmiştir. Bu bileşen 

kapsamında kâr amacı gütmeyen 5 kurum tarafın-

dan yürütülen projelerin tamamındaki fayda halen 

sürmektedir. Bu kapsamda 1 marka tescili alınmış, 2 

soğuk hava deposu kapasitesi artışı gerçekleştirilmiş, 

yurt içi ve yurt dışı satışlarda artış meydana gelmiş ve 

böylece bölgede istihdam alanları yaratılmıştır. Ayrıca 

bölgenin ihracat kapasitesi de arttırılmıştır. 

İGF-02 Bileşeni’nde ise desteklenen kurumların türü-

ne bağlı olarak ve mevcut kapasiteleri ve idari yapıları 

değişmektedir. Bu kapsamda 11 projeden 6’sının proje 

hedeflerine ulaşmadığı tespit edilmiştir. Bu proje-

lerde sürdürülebilirliğin negatif belirleyicinin mali 
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kaynakların yetersizliği, etkili fizibilite çalışmalarının 

yapılmaması, paydaşlardan yeterli desteğin alına-

maması ve öngörülemeyen yasal veya yönetimsel 

değişimler olduğu tespit edilmiştir. Bu bileşen kap-

samında sürdürülebilir projeler yürüten kurumlarda 

soğuk hava deposu kurularak ürünlerin değerlen-

mesi ve sürekliliğinin sağlanması yönünde adımlar 

atılmıştır. Ayrıca bölgedeki kooperatiflerin üretim-

lerini  artırdığı  ve mali kapasitelerinin genişlemesi 

sonucunda ek yatırımlar yaptıkları tespit edilmiştir. 

Ayrıca Sürdürülebilirliğin sağlanması için eğitime ve 

yaygınlaştırma çalışmalarına önem verilen projeler 

sayesinde proje çıktılarının devamlılığı sağlanmıştır. 

Sosyal ve teknik altyapının güçlendirilmesi, çevrenin 

korunması enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik 

gerçekleşen İGF-03 Bileşeni kapsamında destekle-

nen4 projeden 3’ünde proje çıktılarının bölgede sür-

dürülebilir etkilerinin devam ettiği tespit edilmiştir. 

Fayda alanı sınırlı kalan projede ise planlama aşama-

sında mevcut ihtiyaçtan daha yüksek  kapasiteli bir 

soğuk hava deposu öngörüldüğü ve bu doğrultuda 

inşaat tamamlandığı için   atıl durumda kalan  bir 

kapasite olduğu tespit edilmiştir.

İlçedeki yerel yönetimler ve kooperatifler gibi ekono-

mik sermayesi sınırlı olan kurumlar projelerini İZKA 

desteği olmadan gerçekleştiremeyeceğini belirtmiş-

tir. Bu nedenle bu kurumların projeleri gerçekleşerek 

hem yerel aktörler güçlendirilmiş hem de bölgede 

çeşitli alanlarda sürdürülebilir bir katma değer üretil-

miştir. Kurumsal kapasitesi güçlü olan başvuru sahip-

lerinden kâr amacı güden kurumlar projelerini farklı 

mali kaynaklarla hayata geçirebileceklerini belirtseler 

de mevcut sermayeleriyle risk alamayacağı yatırım-

ları İZKA desteğiyle hayata geçirme imkanına sahip 

oldukları görülmüştür. Bu tarz kurumların gerek mo-

tivasyonlarının güçlü olması gerekse mevcut altyapı 

ve sermayesinin yeterli olması sebebiyle projelerinin 

sürdürülebilirliğini sağlamada daha avantajlı olduğu 

görülmüştür. 

1  OECD, Regional Development Policy. oecd.org adresinden alınmıştır.

2  Başıbüyük,A. (2011). The Problem of Rural Development in Turkey in the View of Geography, Eastern Geographical Review.

İlçeler arası gelişmişlik farkını azaltmak için gelişti-

rilen yeni yaklaşımlara göre, makro önlemler yerine, 

yerel unsurların performansını etkileyen çok çeşitli 

doğrudan veya dolaylı faktörleri kapsayan bir kalkın-

ma stratejisi geliştirmeye ulaşmak hedeflenmekte-

dir. Bu kapsamda, bölgenin ihtiyaçlarını doğrudan 

karşılamaya yönelik yukarıdan aşağıya yatırımlardan 

ziyade bölgesel özel varlıklara odaklanarak bölge-

deki aktörler için “kalkınma fırsatları” yaratmak ge-

rekmektedir.1 İZKA tarafından bu noktaların dikkate 

alındığı görülmektedir. Ancak programın sınırlı kalan 

etkileri incelendiğinde, tasarımla planlanan etki ve 

uygulanan programın etkisi arasındaki farkı azaltmak 

için bölgede 3 temel alanda güçlendirme çalışmaları 

yapılması gerekliliği ortaya çıkmaktadır. İlki, strateji 

oluşturma, programın tasarım ve uygulama aşama-

sında ulusal, bölgesel ve yerel yönetimlerin yanı sıra 

bölgedeki diğer paydaşları içeren katılımcı anlayışa 

odaklanan bir yaklaşımın teşvik edilmesidir. İkincisi, 

bölgedeki insan kaynaklarının gelişimine odaklanan 

çalışmaların arttırılmasıdır. Son olarak, “kırsal alan” 

ile “tarımsal alan” ve “kırsal kalkınma” ile “tarımsal 

kalkınma” kavramlarının aynı kategoride ele alınarak,2 

kırsal alandan göç sonucu tarımsal üretici sayısındaki 

düşüşler de göz önüne alındığında, kırsal kalkınma 

için yalnızca tarımın değil tarım dışı ekonomik fa-

aliyetlerin ve sosyal yapının güçlendirilmesine yö-

nelik desteklerin de geliştirilmesi gerekliliği ortaya 

çıkmaktadır. Geliştirilen bu programlarla kırsaldaki 

genç, yaşlı, kadın ve engelli bireylerin tamamı des-

teklenmelidir. Bu yaklaşımlar doğrultusunda strate-

jiler geliştirilerek, gelişmişlik farkının azaltılmasının 

kavramsal çerçevesi ve bölgelerin sosyolojik yapısı 

değerlendirildikten sonra programların tasarlanması 

ve uygulaması, programların etkisini artırarak nihai 

amaç olan bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacaktır.
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DEĞERLENDİRME SÜRECİ

Değerlendirme süreci şu aşamalardan oluşmaktadır:
• Ön İnceleme
• Teknik ve Mali Değerlendirme
• Ön İzleme Ziyaretleri
• Değerlendirme Komitesi Kontrolü
• Bütçe İnceleme 
• Yönetim Kurulu Onayı

BAŞVURULAR NEREYE VE NASIL YAPILACAKTIR?

Başvuru rehberinde belirtilen koşullar doğrultusunda 
Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden 
hazırlanan başvuru belgeleri kapalı zarf içinde elden veya 
posta yoluyla aşağıdaki adrese ulaştırılmalıdır.

İzmir Kalkınma Ajansı
Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 Birlik Plaza Kat:3 35210 

Gümrük - İZMİR

KAYS Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 
03 Temmuz 2015 Saat: 17:00

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 
10 Temmuz 2015 Saat: 17:00

ilceler@izka.org.tr 
www.izka.org.tr
0 850 288 44 44

Beydağ • Dikili • Karaburun • Kınık • Kiraz

İLÇELER ARASI
GELİŞMİŞLİK
FARKININ
AZALTILMASI
MALİ DESTEK PROGRAMI

İnternet Son Başvuru Tarihi
03 Temmuz 2015 // 17:00
Proje Son Teslim Tarihi
10 Temmuz 2015 // 17:00

www.izka.org.tr

Program Bütçesi – Destek Miktarı – Proje Süresi

TR31/15/
IGF01

Kar Amacı 
Güden

TR31/15/
IGF02

Kar Amacı 
Gütmeyen

TR31/15/
IGF03

Küçük Ölçekli 
Altyapı

Toplam 
Bütçe 
(TL)

4.000.000 2.000.000 4.000.000

Asgari/
Azami 
Destek 
Tutarı 
(TL)

50.000 /
500.000

50.000 /
500.000

200.000 / 
1.000.000

Asgari/
Azami 
Destek 
Oranı 
(TL)

%10 - %50 %10 - %90 %25 - %75

Proje 
Süresi

12 Ay 12 Ay 24 Ay

Daha fazla bilgi için lütfen İlçeler Arası Gelişmişlik 
Farkının Azaltılması Mali Destek Programı Başvuru 
Rehberini inceleyiniz. 
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B ÖLÜM  1 .  
Giriş

1.1. Arka Plan 

3  TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. (2019). Kalkınma Ajansları Faaliyet Raporu. https://www.sanayi.gov.tr adresinden alınmıştır.

TC. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın verilerine göre3 

bölgesel ve yerel kalkınmayı desteklemek için ku-

rulan Kalkınma Ajansları 2020 sonu itibariyle top-

lam 189 destek programına dair etki değerlendirme 

çalışması yapmıştır. 2020 yılında 9 Ajans, 29 destek 

programı için değerlendirme çalışması yayımlamıştır. 

80 MDP’ye ilişkin etki değerlendirme çalışmaları ise 

halen 17 Ajans tarafından sürdürülmektedir. İZKA, 

Türkiye’nin ilk iki Kalkınma Ajansından biri olarak 

kamu ve özel sektörün yanı sıra STK ve yerel yöne-

timlerle çalışmalar yürüterek İzmir ilinde teknik ve 

mali destek programları ile kırsal ve yerel potansiyeli 

harekete geçirmeyi hedeflemektedir. 2014-2023 İzmir 

Bölge Planı (İZBP) ile İzmir’in kalkınma öncelikleri ve 

stratejileri belirlenmiş olup, bu kapsamda pek çok 

destek programı faaliyete geçirilmiştir. 

Bu çalışmanın konusu ise 2015 yılında İZBP çerçe-

vesinde kavramsallaştırılan Güçlü Ekonomi, Yüksek 

Yaşam Kalitesi ve Güçlü Toplum başlıkları altında 

tasarlanmış olan İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının 

Azaltılması Mali Destek Programının etki değer-

lendirmesidir. Bu çalışma kapsamında bahsi ge-

çen programın sosyo-ekonomik ve çevresel açıdan 

kurumlara etkisi, projenin sürdürülebilirliği ve kurum-

ların güncel ihtiyaçları değerlendirilmiştir. Beydağ, 

Dikili, Karaburun, Kınık ve Kiraz’da bulunan kâr amacı 

güden ve gütmeyen kuruluşlara yönelik açılan İlçeler 

Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması Mali Destek 

Programı ile yerel kalkınmanın hızlandırılması amaç-

lanmıştır. Bu program için 10 Milyon TL bütçe ayrıl-

mış olup 20 projeye 8.252.677,19 TL tutarında destek 

sağlanmıştır. Proje teklif çağrısına başvuran ve İZKA 

desteklerinden faydalan 19 kurum ile projenin etkileri 

üzerine derinlemesine görüşmeler gerçekleştirilmiş 

ve sahadan alınan veriler analiz edilmiştir. 

İGF MDP kapsamında gerçekleştirilen projelerin 

program bileşenlerine göre ilçe dağılımı Şekil 1’de 

verilmiştir. 

Program kapsamında 5 özel işletme, 4 yerel yöne-

tim, 4 kooperatif 5 kamu kurumu, 1 OSB ve 1 dernek 

desteklenerek projelerini tamamlamışlardır. İGF MDP 

çerçevesinde Kâr Amacı Güden/Gütmeyen Kurumlar 

Bileşeni ve Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni için belirle-

nen öncelikler farklıdır. Programın ikinci bileşeninden 

faydalanabilecek kurumlar yalnızca kâr amacı güt-

meyen kurumlar olarak belirlenmiştir.
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Proje teklifinde bulunacak kâr amacı güden ve güt-

meyen kurumlar için bahsi geçen ilçelerde sosyo-e-

konomik kalkınmayı destekleyerek yerel birleşen-

lerin güçlendirilmesini hedefleyen İGF Mali Destek 

Programının öncelikleri aşağıdaki gibidir: 

 ▶ Öncelik: İstihdam edilebilirliğin artırılması, ekono-

mik ve sosyal hayata katılımın geliştirilmesi,

 ▶ Öncelik: Tarımda üretim kapasitesinin artırılması 

ve tarımsal ürünlerin katma değerinin yükseltil-

mesi, yenilikçi uygulamaların yaygınlaştırılması; 

bitkisel ve hayvansal ürünlerin işleme, paketleme, 

depolama ve pazarlama süreçlerinin geliştirilmesi

 ▶ Öncelik: Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşit-

lendirilmesi

 ▶ Öncelik: Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değer-

lendirilmesi

Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni Programı kapsamında 

belirlenen öncelikler ise aşağıdaki gibidir:

 ▶ Öncelik: Sosyal altyapının geliştirilmesi,

 ▶ Öncelik: Doğal, tarihi ve kültürel varlıkların değer-

lendirilmesine, turizm çeşitliliğinin artırılmasına 

yönelik sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi

 ▶ Öncelik: Tarım ve sanayi üretiminin modernize 

edilmesine yönelik sosyal ve fiziki altyapının ge-

liştirilmesi

 ▶ Öncelik: Çevrenin korunmasına, yenilenebilir enerji 

kullanımına veya enerji verimliliğine yönelik fiziki 

altyapının geliştirilmesi

Bir sonraki başlık altında İGF MDP’nin odağındaki 5 

ilçenin program kapsamında belirlenen temel öncelik 

alanlarına ilişkin literatür taraması sonucunda edilen 

veriler sunulmuş ve etki görülmesi beklenen alanlar 

konusunda genel bir fikir edinilmesi amaçlanmıştır.
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Beydağ  Dikili  Karaburun  Kınık  Kiraz  

Kar Amacı Güden  Kar Amacı Gütmeyen  Küçük Ölçekli Altyapı  
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11
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ŞEKİL 1.  İGF MDP İlçelere ve Program Bileşenlerine Göre Proje Dağılımları (Proje Sayısı)
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1.2. İGF MDP Kapsamında Proje Yürütülen İlçelerin 
Sosyoekonomik Yapıları

İGF MDP’nin etkisinin anlamlı ve bütüncül değer-

lendirilebilmesi için projelerin yürütüldüğü ilçelerin 

demografik ve sosyoekonomik yapısının da incelen-

mesi gerekmektedir. Programa konu olan ilçelerin 

tamamı sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı ilçe-

lerdir. Ancak nüfus yapısı, bu ilçelerde sürdürülen 

temel ekonomik faaliyetler ve gelişmişlik düzeyleri 

incelendiğinde proje ilçeleri birçok noktada benzer-

lik içermekle birlikte, ilçeleri birbirinden ayıran bazı 

noktaların olduğu da görülmektedir. Bu benzerlik ve 

farkların anlamlandırılmasıyla birlikte programın etki 

görülen ve görülemeyen boyutları detaylı olarak yo-

rumlanabilmektedir. İlçeler arası gelişmişlik farkının 

azaltılarak refahın tüm bölgelere dengeli bir şekilde 

dağılması ve bölgelerin yerel potansiyellerinin açı-

ğa çıkarılması amacıyla kalkınma planlarına altyapı 

oluşturan en önemli çalışmalardan biri olan Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Endeksi Araştırması (SEGE), il-

çelerin demografik özellikleri, eğitim, sağlık, istihdam, 

tarım gibi birçok alandaki gösterge değerleri baz alı-

narak ilçelerin gelişmişlik farkını ortaya koymaktadır. 

En son 2017 yılında yayınlanan SEGE ve bir önceki 

araştırma olan ve program tasarımında yararlanılan 

2004 SEGE raporuna göre İGF MDP kapsamına giren 

ilçelerin gelişmişlik sıralamaları ve kademeleri Tablo 

1’de sunulmaktadır.

TABLO 1. Proje İllerinin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Endeksi’ne Göre Sıralamaları (1=En gelişmiş, 6=En az 

gelişmiş)

İlçe

2004 2017

Sıralama (n=872) Kademe (n=6) Sıralama (n=970) Kademe (n=6)

Karaburun 84 2 172 2

Dikili 130 2 182 2

Kınık 418 3 417 3

Beydağ 450 3 562 4

Kiraz 644 4 623 4

Hem 2004 hem de 2017 yılında Karaburun ilçesi sırala-

mada en üstte yer alırken, en az gelişmişlik düzeyine 

sahip ilçe Kiraz olmuştur. İlçelerin kendi aralarındaki 

sıralamalarının sabit kaldığı görülürken, gelişmiş-

lik kademeleri de Beydağ dışında aynı kalmıştır.  

2004 yılında 3. kademede yer alan Beydağ’ın geliş-

mişlik seviyesi 1 puan düşerek 4. kademeye gerile-

miştir. SEGE çalışması kapsamında 2004 yılında 872 

ilçe yer alırken 2017 yılında 970 ilçe yer almaktadır. 

2015  YILI İLÇELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKININ AZALTILMASI (İGF) 

MALİ DESTEK PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

10



İGF kapsamına giren 5 ilçenin bir önceki araştırma 

dönemine göre diğer ilçeler arasındaki gelişmişlik sı-

ralamaları kıyaslandığında Karaburun’un 84. sıradan 

172. sıraya, Dikili’nin 130. sıradan 182. sıraya, Beydağ’ın 

450. sıradan 562. sıraya düştüğü görülmektedir.  Kınık 

418. sıradan 417.sıraya, Kiraz ise 644. sıradan 623. sıra-

ya yükselmiştir. İlçelerin il içindeki sıralamalarının de-

ğişmediği görülmüştür. SEGE (2004)’te İzmir ilinden 

19 ilçe yer almaktadır. Bu ilçeler arasında Karaburun 

9, Dikili 11, Kınık 17, Beydağ 18 ve Kiraz 19. sırada bu-

lunmaktadır.4 SEGE (2017)’ye göre ise İzmir ilinde 

bulunan 30 ilçe arasında ise Karaburun 20, Dikili 23, 

Kınık 27, Beydağ 29 ve Kiraz 30. sırada yer almaktadır.5 

4  T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Bölgesel Gelişme ve Yapisal Uyum Genel Müdürlüğü (2004). 204 İlçelerin Sosyoekonomik 

Gelişmişlik Sıralaması Araştırması https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege/ilce-sege-raporlari adresinden alınmıştır.

5  Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü (2019). 2017 İlçelerin Sosyoekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması (SEGE) Araştırma Raporu Sayı: 

2 Aralık 2019 , Ankara, ISBN : 978-605-7679-01-7 https://www.sanayi.gov.tr/merkez-birimi/b94224510b7b/sege/ilce-sege-raporlari adresinden 

alınmıştır.

6  TÜİK ADNKS (2020)

Şekil 2’de Nüfusun demografik yapısı incelendiğinde 
nüfusu en düşük olan ilçeler Karaburun ve Beydağ’dır 
(sırasıyla 11.329 ve 12.329). Kınık’ın nüfusu 28.691 kişiy-
ken, en yüksek nüfusa sahip ilçe 45.217 kişi ile Dikili’dir. 
Nüfusun yaş yapısı bölgedeki istihdam ve ekonomik 
faaliyetler hakkında ipuçları vermektedir. Karaburun 
ve Dikili nüfuslarının yaş yapıları birbirine benzerlik 
gösterirken Kınık, Kiraz ve Beydağ ilçeleri de kendi 
aralarında benzer yapılar göstermektedirler. 65 yaş 
üzeri bağımlı nüfus oranlarına göre en fazla bağımlı 
nüfusa sahip ilçeler %41,2 ile Karaburun ve %34,3 ile 
Dikili ilçeleridir. Beydağ, Kiraz ve Kınık ilçelerinin 65 
yaş ve üzeri bağımlı nüfus oranları %20,4 ile %27,3 

arasında değişmektedir.6

ŞEKİL 2. İGF MDP Kapsamındaki İlçelerin Coğrafi Konumları, Nüfusları ve 65 Yaş Üzeri Bağımlı Nüfus 

Oranları (TÜİK, 2020)

Aliağa

Balç.

Bayındır

Bayr.

Bergama

Beydağ

Bornova

Buca
Çeşme

Çiğli

Dikili

Foça

Gazie.
Güzelb. Karabağ.

Karaburun Karş.

Kemalpaşa

Kınık

Kiraz

Kon.

Menderes

Menemen

Narl.

ÖdemişSeferihisar

Selçuk

Tire

Torbalı

Urla

Nüfus : 45.217

Bağımlı Nüfus Oranı: %34,3

Nüfus : 11.329

Bağımlı Nüfus Oranı: %41,2
Nüfus : 12.329

Bağımlı Nüfus Oranı: %27,3

Nüfus : 44.105

Bağımlı Nüfus Oranı: %21,9

Nüfus : 28.691

Bağımlı Nüfus Oranı: %20,4
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Programın hedeflediği ilçelerin ortak noktası temel 

ekonomik faaliyetlerinin tarım ve hayvancılığa da-

yalı olmasıdır. Kınık ilçesinde tarıma dayalı sanayinin 

gelişmekte olduğu görülmektedir.7 Karaburun ve 

7 Kınık Belediyesi (2021). Kınık’ı Tanıyalım. http://kinik.bel.tr/kiniki-taniyalim/ adresinden alınmıştır.

8 Dikili Belediyesi, https://www.izmir-dikili.bel.tr/tr/dikili-hakkinda ve Karaburun Belediyesi https://www.karaburun.bel.tr/tr/detay/turizm-

degerleri/78 adreslerinden alınmıştır.

9 T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

Dikili ilçeleri ise coğrafi özellikler açısından benzer-

likler içermektedir. İki bölgenin de turizm kapasite-

si olmasına rağmen temel faaliyet alanları tarım ve 

hayvancılıktır.8 

ŞEKİL 3. İlçelere Göre Tarım Alanlarının İlçe Yüzölçümlerine Oranları (%) (2015-2020)

İGF kapsamında proje yürütülen beş ilçenin 2020 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre tarım 

alanı oranları Şekil 3’te verilmiştir. Kiraz İlçesi toprak-

larının yarısına yakını tarım alanı olarak değerlendir-

mektedir. Beydağ ilçesi ise topraklarının üçte birini 

tarımsal üretim için ayırmıştır. Diğer üç ilçede ise bu 

oran %22 ve altında seyretmektedir. 

“Meyve, içecek ve baharat bitkileri” istatistiksel bir 

sınıflama adıdır. Üzüm, incir, limon, portakal, manda-

lina, elma gibi ürünler bu grupta sınıflandırılmaktadır. 

Tarım alanlarının kullanım şekilleri incelendiğinde 

Beydağ İlçesi’nde ağırlıklı olarak bu sınıflama kap-

samında meyve, içecek ve baharat bitkileri üretimi 

yapıldığı görülmektedir. Bu ürünler içerisinde incir, 

kestane ve yağlık zeytin ilk üç sırada yer almaktadır. 

Şekil 4 incelendiğinde 2015-2020 yıllarında tahıl ve 

diğer bitkisel ürünlerin ekimi artmış, sebze alanla-

rı ise aynı kalmıştır.  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı 

tarafından yayınlanan 2020 yılı tarım istatistiklerine 

göre Beydağ’da en çok yetişen tahıllar sırasıyla silajlık 

mısır/İtalyan çimi/buğday ve sebze ürünleri ise ve 

barbunya/sofralık domates/turşuluk hıyar olmuştur.9
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ŞEKİL 4. Tarım Alanlarının Dağılımının Oranı (%)10

10  TÜİK. (2020). Bitkisel Üretim İstatistikleri. https://data.tuik.gov.tr/Kategori/GetKategori?p=tarim-111&dil=1 adresinden alınmıştır.

11  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

12  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

13  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

14  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

Dikili İlçesi tarım alanlarının yarısından fazlası tahıl ve 

diğer bitkisel ürünler yetiştirilmektedir. İlçede en çok 

yetişen tahıllar sırasıyla mısır/pamuk/buğday olmuş-

tur. Ağırlıklı olarak üretimi yapılan diğer bir alan ise 

meyve üretimidir. Birinci sırayı yağlık zeytin alırken, 

bunu sofralık zeytin ve armut takip etmektedir. 11 Şekil 

4 incelendiğinde 2015 ve 2020 yıllarında tarımsal alan-

ların kullanımında dikkat çekici farklılıkların olmadığı 

görülmektedir.

Tarım alanların %5’inde bamya, kuru soğan ve sofralık 

domates yetiştirilmektedir. 12 2020 yılında Karaburun 

İlçesi’nde tahıl ve diğer bitkisel ürünlerin ekim ala-

nında artış gerçekleşmiştir. İlçede tarım alanlarında 

%90,5 oranında meyve, içecek ve baharat bitkileri 

yetiştirilmektedir. Öne çıkan meyveler ise sırasıyla 

yağlık zeytin, mandalina ve bademdir.13 Bölgede, az 

miktarda yetiştirilen sebze ürünleri arasında ilk sıraları 

enginar, domates ve sivri biber almaktadır.14 
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Kiraz İlçesi’nde tarım alanlarının %50’sinden fazla-

sında tahıl yetiştirilmektedir. Birinci sırada yer alan 

silajlık mısır üretimini buğday ve arpa takip etmek-

tedir.15 Kiraz Bölgesi’nde 2015-2020 yılları arasında 

tarım alanlarının kullanımında değişiklikler gerçek-

leşmiştir. Tahıl alanlarının azaldığı ve yerine sebze ve 

meyve grubundan ürünlerin yetiştirilmeye başlandığı 

görülmektedir. Sebze üretiminde sırasıyla taze fasul-

ye, barbunya, turşuluk hıyar, meyve üretiminde ise 

zeytin, kiraz, kestane yoğunluktadır.16

15  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

16  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri..

17  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

18  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

Kınık’a ait veriler incelendiğinde tarım arazilerinde 

ağırlıklı olarak tahıl üretimi gerçekleştirildiği görül-

mektedir. 2020 yılında tarım arazilerinin %70’i tahıl 

üretimi üretimine ayrılmışken, %20’sinde sebze üre-

timi yapılmıştır. Tahıl üretimi incelendiğinde ağırlık-

lı olarak sırasıyla pamuk ve tane mısır yetiştirilmiş, 

sebze üretiminde öne çıkan ürünler ise salçalık do-

mates ve biber olmuştur.17 Meyve, içecek ve baharat 

bitkilerinin üretiminin de bulunduğu Kınık’ta sırasıyla 

zeytin, ceviz ve kiraz üretilmektedir. 18

ŞEKİL 5. İlçelere ve Yıllara Göre ÇKS’ye Kayıtlı Çiftçi Sayısı
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Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilerine göre İGF MDP 

kapsamında başvuru yapan projelerin bulunduğu 

ilçelerdeki Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçi 

sayısı Şekil 5’te verilmiştir.19  Beş ilçeye ait veriler ince-

lendiğinde 2015- 2020 yılları arasında ilçelerde ÇKS’ye 

kayıtlı çiftçi sayılarında büyük değişiklikler olmadığı 

görülmektedir. Beydağ, Kınık ve Kiraz ilçelerinde yıllar 

arasında kayıtlı çiftçi sayısında artışlar gerçekleşmiş-

tir. Karaburun ve Dikili ilçelerinde düzenli bir artış 

ve azalma görülmemiş ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısında 

yıllara göre dalgalanmalar olmuştur. Dikili’de 2015 

yılında 1395 kayıtlı çiftçi varken, 2020 yılında bu sayı 

1328’e gerilemiştir. 

Karaburun’da diğer ilçelere göre kayıtlı çiftçi sayısı 

daha düşüktür. Bu sayılar yıllar içerisinde azalma-

ya devam etmiştir.  2015 yılında 425 olan çiftçi sayısı, 

2020 yılına gelindiğinde 368 olarak kaydedilmiştir. 

19  T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı. (2020). Tarım İstatistikleri.

20  TÜİK ADNKS,2020

21  İZKA (2014). Yarımada Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi, Yarımada’da İlçelere Göre Eğilimler, sf.155

Karaburun’da üretici sayısının genel olarak diğer ilçe-

lere göre düşük olma durumu, Karaburun ilçesindeki 

demografik ve sosyolojik yapıdaki farklılıkların yanı 

sıra, bölgedeki yatırım ihtiyaçları ve talepleri değer-

lendirilerek ele alınmalıdır. TÜİK ADNKS verilerine 

göre 2020 yılında Karaburun ilçesinin nüfus artış 

hızı %50,2’dir. Ancak nüfusun yaş yapısı incelendi-

ğinde ilçedeki 65 yaş ve üzeri bağımlı nüfus oranının 

%41,2 olduğu görülmektedir.20 Bu durum dış ve iç 

göçlerle açıklanabilmektedir. Karaburun’a yapılan 

göçlerin çoğunluğunun 65 yaş ve üzeri nüfustan 

olduğu ancak ilçedeki genç nüfusun diğer bölge-

lere göç etmesi ile nüfusun yaşlanması Yarımada 

Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi Raporu’nda vurgu-

lanmıştır.21 Bu durum aynı zamanda İZKA’da paydaşlar 

ile yapılan odak grup tartışmasında da bölgedeki 

üretici sayısındaki düşüşün sebeplerinden biri olarak 

değerlendirilmiştir.  
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B ÖLÜM  2 .  
Kavramsal Çerçeve

Değerlendirme çalışmaları, proje ve programların 

hazırlık, uygulama ve uygulama sonrasındaki süreç ve 

çıktılara ilişkin bilginin üretilmesi ve bu bilginin mev-

cut proje ve programın daha sonraki dönemleri ya da 

ileride oluşturulacak proje ve programları etkileyecek 

karar alma süreçlerine katkı sunmak amacıyla yaygın 

olarak kullanılmaktadır.  Değerlendirme çalışmaları 

genellikle uygulamadan önce (ex-ante), uygulama 

sırasında (interim ya da mid-term) ve uygulamadan 

sonra (ex-post) yapılır. Program uygulama aşama-

sında yapılan izleme çalışmalarıyla elde edilemeyen 

veya görülemeyen unsurlar, program sonrası değer-

lendirme çalışmaları ile tespit edilebilmektedir. Bu 

çalışmalarda, belirlenen hedeflere ulaşılma durumu 

ve programın etkisi, sonuçları ve çıktıları açısından 

değerlendirilmektedir.  Literatürde yaygın olarak 

kullanılan değerlendirme kriterleri İlgililik, Etkililik, 

Etkinlik, Verimlilik, Etki ve Sürdürülebilirlik’tir. 

Bu çalışma program sonrası değerlendirmeyi kapsa-

maktadır.  Çalışmada, müdahaleyle ilgili değişimleri 

ölçmede kullanılan boyutlar ve değişkenler belirlen-

miştir. Program tasarım aşamasında belirlenen per-

formans göstergeleri ve literatürden faydalanılarak 

oluşturulan nitel göstergeler, belirlenen değerlen-

dirme kriterlerine göre analiz edilmiştir.   

İlgililik kriteri kapsamında İGF MDP’nin büyük ölçekli 

program, hedefler ve mevcut problemlerle ilişkisi 

değerlendirilmiştir. Etkililik kriteri bağlamında ise 

kalkınma müdahalesi hedeflerinin hangi ölçüde ger-

çekleştiği analiz edilmiştir. Çalışmanın temel unsuru 

olan Etki kriterinde ise kalkınma müdahalesinin doğ-

rudan ve dolaylı olarak hedeflenen Bölge’de yarattığı 

değişimler değerlendirilmiştir.  Bu değişimle ortaya 

çıkan faydaların, proje dışında gelişen risklere rağ-

men uzun vadede sürekliliğinin sağlanıp sağlanama-

ması Sürdürülebilirlik kriteri kapsamında değerlen-

dirilmiştir. Değerlendirme esnasında İlgililik, Etkililik, 

Etki ve Sürdürülebilirlik üzerinde etkisi olan projeyle 

ilgili veya proje dışı unsurlar Etkinin Belirleyicileri ola-

rak ayrıca ele alınmıştır. Etkiyi belirleyen faktörler 

projenin amaçlarına ulaşmasında rol oynamaktadır. 

Amaçlar doğrultusunda belirlenen girdiler (kalkın-

ma müdahalesi için kullanılan mali, insani ve maddi 

kaynaklar), bu müdahaleden kaynaklanan ürünler, ya-

tırım ve hizmetler olarak tanımlanan çıktıları oluştur-

maktadır. Proje çıktılarının kısa ve orta vadeli sonuç-

larından kaynaklanan değişimler ise etki olarak ele 

alınmaktadır. Etkinin belirleyicileri olarak ele alınan 

faktörlerin bir bölümünü program tasarım aşama-

sında belirlenen kalkınma stratejisi, bölgesel planlar 

ve ön hazırlıklar oluştururken, önemli bir bölümünü 

ise paydaşlarla iş birliği, COVID-19, ekonomik dalga-

lanmalar vb. saha çalışmasında elde edilen bulgular 

oluşturmaktadır. Bu belirleyiciler ışığında projelerin 

uzun vadeli ve kalıcı etkilerinin devamlılığı sürdürü-

lebilirlik olarak değerlendirilmiştir. 
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B ÖLÜM  3 .  
Metodoloji

22  DAKA. (2017). Kalkınma Programlarının Değerlendirmesinde  Etki Analizi Yöntemleri ve Türkiye’de Uygulamalar. http://proje-etki.org/dosya/

kitap/etki_proje_kitap.pdf adresinden alınmıştır.

İZKA İGF Mali Destek Programı’nın etki değerlen-
dirmesi analizi için öncelikle masa başı araştırma 
yapılarak program rehberi, ilgili proje dokümanları, 
bölge strateji ve planları incelenmiştir. Ayrıca böl-
genin sosyo-ekonomik durumunu anlamak üzere 
Bölge hakkındaki göstergelere dair uzman görüşü ve 
literatürden elde edilen bulgular ışığında etki değer-
lendirme kriter ve yöntemi belirlenmiş, bu eksende 
nitel araştırma yöntemleri arasında yer alan derinle-
mesine görüşme ve odak grup toplantısı yöntemleri 
aracılığıyla veriler elde edilmiştir. Proje sorumlularıyla 
gerçekleştirilen derinlemesine görüşmelerden elde 
edilen nitel veriler analiz edilerek değerlendirildik-
ten sonra gerek proje yürüten gerekse proje süreç-
lerinde etkili olan paydaşlar ile odak grup görüşmesi 
gerçekleştirilmiştir. Ardından araştırmanın bulguları 

bir arada değerlendirilip raporlanmıştır. Etki analizi 
sırasında izlenilen adımlar Şekil 6’da gösterilmiştir.

Nitel araştırma yöntemlerinin kullanılmasının en 
temel nedeni, yürütülen proje sayıları ve programa 
başvuran ancak destekten faydalanamayan “kontrol 
grubu” olarak adlandırılan kurumlar yeterli sayıda 
olmadığı için proje öncesi-sonrasına ilişkin ölçülebilir 
ve kıyaslanabilir verilerin mevcut olmamasıdır. Bunun 
yanı sıra, proje faaliyetlerinin ve öncelik alanlarının 
birden fazla olması, ortak bir eksende veri toplamaya 
ve genelleme yapmaya engel teşkil ettiği için nicel 
yöntemler tercih edilememiştir.

Ancak bu durum bir sınırlılık olarak ele alınmamalı-
dır. Programın etkisinin ve sürdürülebilirliğinin farklı 
dinamikler göz önüne alınarak değerlendirilmesinde 
nitel yöntemler sık başvurulan yöntemlerden biridir. 22

ŞEKİL 6. Araştırma Metodolojisinde İzlenen Adımlar

Masabaşı araştırma
Etki göstergeleri ve 

değerlendirme 
kriterlerinin belirlenmesi

Nitel soru yönergesinin 
hazırlanması

Saha çalışmasının 
yürütülmesi

Görüşme ses kayıtlarının 
deşifre edilmesi ve Nitel 

Analiz Programı MAXQDA 
ile analizi

Bulguların 
Değerlendirmesi

Paydaş toplantıları

Nitel görüşmeler ve 
paydaş toplantılarından 

elde edilen verilerin 
birliklte değerlendirilmesi 

ve raporlanması
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3.1. Masabaşı Araştırma

Çalışma kapsamında proje başvuru rehberleri ve ka-

panış raporları detaylı incelenerek programın hedef-

leri, çıktıları ve prosedürleri hakkında bilgi edinilmiş-

tir. Ardından her proje için başvuru ve nihai raporlar 

okunarak projelere özgü benzerlik ve farklılıklar not 

edilmiştir. Nitel soru yönergesi hazırlanırken ve uy-

gulanırken bu raporlardan ve rapora dair oluşturu-

lan tablo/grafiklerden tekrar faydalanılmıştır. Proje 

raporları dışında benzer etki değerlendirme raporları, 

istatistiksel raporlar ve diğer ilgili akademik kaynaklar 

taranarak nitel veri toplama ve analiz desteklenmiştir.

3.2. Proje Sorumlularıyla 
Gerçekleştirilen 
Derinlemesine Görüşmeler

İZKA İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması 

Mali Destek Programının etki değerlendirmesi ça-

lışması için Temmuz ayında İzmir’in Beydağ, Dikili, 

Karaburun, Kiraz ve Kınık ilçelerinde proje sorumlu-

larıyla yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir. Programın etkisini bütüncül ve 

detaylı olarak anlamak amacıyla katılımcılara proje 

yazım, uygulama ve uygulama sonrasındaki aşamala-

ra dair sorular yöneltilerek tüm bu süreçlerde karşılaş-

tıkları zorluklar ve bu zorluklara yönelik alınan önlem-

lere dair bilgiler toplanmıştır. Program kapsamında 

proje yürüten 20 kurumdan görüşmeyi kabul eden 

19 tanesinde proje yürütücüsü veya proje hakkında 

detaylı bilgi sağlayabilecek katılımcılar ile görüşme 

yapılmıştır. Bu görüşmelerin 5 tanesi çevrimiçi uygu-

lamalar aracılığıyla, 14 tanesi ise yüz yüze gerçekleşti-

rilmiştir. Bu durumun sebebi ‘Çalışmanın Sınırlılıkları’ 

bölümünde açıklanmıştır.  Şekil 7’de görüleceği üzere 

İGF kapsamında yapılan derinlemesine görüşmelerin 

neredeyse dörtte üçü yüz yüze gerçekleştirilmiştir. 

ŞEKİL 7. İGF MDP Derinlemesine Görüşme Sayıları

5

14

Çevrimiçi DG Yüz yüze DG

3.3. Paydaş ve Uzman 
Odak Grup Toplantıları

Saha çalışmasında elde edilen nitel bulgular ana-

liz edildikten sonra 16-17 Ağustos 2021 tarihlerinde 

Etki Değerlendirme Saha Çalışmasında elde edilen 

verilerin desteklenmesi, açıklanması ve programa 

etki eden süreçlerin daha iyi anlaşılabilmesi amacıyla 

İZKA’da iki oturumdan oluşan paydaş odak toplantıla-

rı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıların ilki Mali Destek 

Programı’nın kurgulanma aşamasında yer alan uz-

manların katılımıyla yürütülmüştür. Toplantıda prog-

ramın oluşma sürecinde izlenilen adımlar, altyapısını 

oluşturan strateji ve dokumanlar üzerine tartışılmıştır. 

Sonraki oturum ise programın öncelikli alanları konu-

sunda faaliyet gösteren kilit kurumlardan yetkililerin 

katılımıyla gerçekleşmiştir. Bölge’de paydaşların yü-

rüttüğü faaliyetler ve diğer destekler, ilçelerin progra-

mın hedeflediği önceliklere ilişkin mevcut durumları, 

paydaşlar arasında kurulan iş birlikleri gibi konular 

ekseninde gerçekleşen toplantıda İl Tarım ve Orman 

Müdürlüğü, Kınık İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 

Dikili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, Karaburun 

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İzmir Büyükşehir 

Belediyesi Tarımsal Kalkınma Birimi’nden uzmanlar 

yer almıştır.
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3.4. Bulguların Analizi ve 
Raporlanması

Görüşmelerin ve toplantıların ses kayıtlarının yazıya 

dökümü sonrasında görüşmelerin transkripsiyonları 

MaxQDA 2020 (Qualitative Data Analysis Software, 

2020) yazılımında ilgili başlıklar ve temalar ekseninde 

kodlanmıştır. Kodlama işlemi sonrasında ortaya çıkan 

her kod altında yer alan alıntılar arasındaki örüntüler 

kilit uzmanlar tarafından detaylı olarak incelenmiş-

tir. Projedeki kilit kişilerle yapılan derinlemesine gö-

rüşmeler ile paydaş ve uzman toplantılarından elde 

edilen veriler ilişkilendirilerek rapora yansıtılmıştır.

3.5. Çalışmanın Sınırlılıkları

Proje sorumlularıyla gerçekleştirilen derinlemesine 

görüşmelerin uygulanmasında bazı zorluklarla kar-

şılaşılmıştır. Veri toplama esnasında 2020 yılı Şubat 

ayı itibariyle tüm dünyayı ve ülkemizi etkisi altına 

alan COVID-19 salgını nedeniyle İzmir’in 5 ilçesinde 

gerçekleştirilmesi planlanan bu çalışma kapsamında 

yapılacak yüz yüze görüşmelerin bir kısmı çevrimi-

çi görüşmeler olarak organize edilmiştir. İlgili proje 

sorumlularının büyük bir kısmının masa başı görev-

lerinin yanında aktif olarak sahada çalışmaları sebe-

biyle çevrimiçi görüşmeleri gerçekleştirmekte sıkıntı 

yaşadıkları durumlar görülmüştür. Bu sebeple zaman 

zaman görüşme gün ve saatinde değişikliklere gidil-

mesi gerekmiştir. 

Bazı derneklerin faaliyetini durdurması ve kamu ku-

rumlarında sıklıkla karşılaşılan bir durum olarak proje 

sorumlularının görev yerlerinin değişmesi de İzmir’de 

gerçekleştirilen saha çalışması sırasında karşılaşılan 

zorluklardandır. Bu gibi durumlarda projelere bütün-

cül bir yaklaşım elde edebilmek için kişilere ulaşılabil-

mesi halinde projenin yazıldığı döneme dair süreçler 

hakkında ilk proje sorumlusuyla görüşülmüş olup, 

projenin güncel durumu ve kurumun ihtiyaçları ise 

mevcut yetkili ile tartışılmıştır.  

Etki değerlendirmesi çalışmalarında karşılaşılabile-

cek bir dezavantaj ise hafıza faktörüdür. Çevrimiçi 

ve yüz yüze görüşmelerimizde projenin ilk başvu-

ru aşamasından itibaren üstünden 5-6 yıl geçmesi 

sebebiyle katılımcıların görüşme yönergelerimizde 

yer alan bazı konulara cevap vermekte zorlandıkları 

durumlarla karşılaşılmıştır. 

3.6. Etik ve Veri Gizliliği

İZKA İGF MDP’den yararlanan kurumların ilgili proje 

sorumlularıyla gerçekleştirilen derinlemesine görüş-

meler onay verilmesi halinde ses kayıt cihazları tara-

fından kaydedilmiştir. Her katılımcı, ses kayıt cihazla-

rının ancak onayları alındıktan sonra kullanılacağı ve 

görüşme sırasında paylaşılan değerli bilgilerin kaybı-

nın önüne geçilmesi adına bu yöntemin tercih edil-

diği konusunda açıkça bilgilendirilmiştir. Veri gizliliği 

esasına dayanarak araştırma sırasında ve sonrasında 

saha ekibi tarafından ses kayıtları üçüncü kişilerle 

paylaşılmamaktadır. Ses kayıtları gizli kalmaktadır 

ve etki değerlendirme çalışması nihai raporunun 

hazırlanmasından sonra silinecektir.
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B ÖLÜM  4 .  
İGF MDP Etki 
Değerlendirme

4.1. İlgililik

Programın hedeflerinin ve tasarımının; yararlanıcıla-

rın, küresel/bölgesel, ülke ve paydaş/kurum ihtiyaç, 

politika ve önceliklerine ne ölçüde cevap verdiği il-

gililik kriteri kapsamında değerlendirilmektedir. İGF 

MDP çerçevesinde desteklenen projelerin program 

bazında önceliklendirilen alanlarla ilişkisi ve uyumu 

ilgililik kapsamında incelenirken projelerde gerçek-

leştirilen faaliyetler ve projelerin güncel durumları 

değerlendirilmiştir.  Ayrıca program önceliklerinin 

bölgenin kalkınma planı ve stratejileri ile uyumu gö-

zetilmiştir. İGF MDP’de desteklenen projelerin önce-

liklerinin İZBP’de belirlenen Güçlü Ekonomi, Yüksek 

Yaşam Kalitesi ve Güçlü Toplum gelişme endeksleri 

başlıkları altında bulunan stratejik öncelikler ve he-

defler ile uyumlu bir şekilde tasarlandığı görülmek-

tedir (Şekil 9). 

Programın tasarlanması ve uygulanması arasındaki 

bağlantı değerlendirilirken tasarım aşamasında be-

lirtilen önceliklere ilişkin uygulanan proje sayılarının 

incelenmesi, bölgenin ihtiyaç ve talepleri hakkında fi-

kir vererek programın bölgenin ihtiyaçlarıyla ne denli 

ilintili olduğunun çerçevesini çizmektedir. Şekil 8’de 

projelerin önceliklere göre dağılımı sunulmaktadır.

İGF-01 Kar Amacı Güden ve İGF-02 Kar Amacı Güt-

meyen Bileşenleri tarafından yürütülen projelerin 

önceliklerinin dağılımı incelendiğinde projelerin ya-

rısından fazlasının tarıma yönelik öncelikleri kapsa-

dığı görülmektedir. 2. Öncelik olan tarımda üretim 

kapasitesinin artırılması ve tarımsal ürünlerin katma 

değerinin yükseltilmesi, yenilikçi uygulamaların yay-

gınlaştırılması; bitkisel ve hayvansal ürünlerin işleme, 

paketleme, depolama ve pazarlama süreçlerinin ge-

liştirilmesi kapsamında 11 proje gerçekleştirilmiştir. 

Bunu istihdam edilebilirliğin artırılması, ekonomik ve 

sosyal hayata katılımın geliştirilmesi olan 1. Öncelik 

kapsamında yürütülen 8 proje takip etmektedir.  3. 

Öncelik: Tarım dışı ekonomik faaliyetlerin çeşitlen-

mesi alanında ise 6 proje yürütülmüştür. Doğal ve 

tarihi varlıkların değerlendirilmesi olan 4. Öncelik 

kapsamında 3 proje uygulanmıştır. Programın Küçük 

Ölçekli Altyapı Bileşeni kapsamında faaliyet yürüten 

kurumların gerçekleştirdiği projelerin öncelik alanla-

rının dağılımına bakıldığında 5. Öncelik olan sosyal 

altyapının geliştirilmesine yönelik 3 proje; tarım ve 

sanayi üretiminin modernize edilmesine yönelik sos-

yal ve fiziki altyapının geliştirilmesi olarak belirlenen 7. 

Öncelik kapsamında 2 proje; çevrenin korunmasına, 

yenilenebilir enerji kullanımına veya enerji verimli-

liğine yönelik fiziki altyapının geliştirilmesi  olan 8. 

Öncelik kapsamında 2 proje yürütüldüğü görülmek-

tedir. 6. Öncelik olan doğal, tarihi ve kültürel varlıkların 
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değerlendirilmesine, turizm çeşitliliğinin artırılmasına 

yönelik sosyal ve fiziki altyapının geliştirilmesi  alanın-

da yalnızca 1 proje uygulanmıştır (Şekil 8).

Programın ilgililiği değerlendirirken yalnızca büyük 

ölçekli bölgesel planlarla ilişkisinin değerlendirilme-

si değil, bölgenin ihtiyaçlarına yönelik tasarlanması 

noktasında mikro ölçekli plan ve strateji çalışmala-

rıyla ilişkisini tartışmak önemlidir. İZKA’da gerçek-

leşen uzman odak grup toplantısında İGF MDP ile 

benzer özellikler taşıyan 2015 Yarımada Sürdürülebilir 

Kalkınma Mali Destek Programı (YSK MDP), İGF MDP 

kıyaslandığında YSK MDP’nin bölgede strateji oluş-

turma çalışmalar yapıldıktan sonra oluşan bir prog-

ram olduğu ancak İGF MDP için böyle bir hazırlığın 

bulunmadığı belirtilmiştir. Ajanstaki uzmanlar saha 

çalışmaları yürütmüş ve bölgenin ihtiyaçlarına yö-

nelik çalışmalar yapsa da geniş kitlelerden oluşan 

bir çalışmanın yapılamaması bölgesel ihtiyaçlarla 

programın ilgililiği arasındaki bağın zayıf olmasına 

neden olmaktadır. Programın belirlenen önceliklerin 

dağılımı değerlendirildiğinde bölgenin ihtiyaçlarının 

daha çok tarım ve istihdama dayalı olduğu görülmek-

tedir. Ancak kırsal kalkınmanın güçlendirilebilmesi 

için tarım dışı ekonomik faaliyetler ve sosyal proje-

lerin de yaygınlaştırılması gerekmektedir. İZKA’da 

gerçekleşen uzman odak grup toplantısındaki veriler 

doğrultusunda, program öncelik sayısının dezavan-

tajlı bölgelerdeki proje faaliyetlerinin kapsamını geniş 

tutma amacıyla belirlendiği ifade edilmiştir. Ancak 

bu önceliklerin içerikleri, çıktıları ve etkileri konusun-

da yalnızca ajansın değil, yerel yönetimlerden kamu 

kuruluşlarına, kooperatiflerden STK’lara kadar böl-

gede faaliyet gösteren tüm kuruluşların çalışmalar 

yürüterek bölge strateji planının oluşturulmasını ve 

programların bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda ge-

liştirilmesini desteklemeleri gerekmektedir. 

ŞEKİL 8. Program Önceliklerinin Dağılımları (Birden fazla öncelik kapsamına giren projeler de dahil edilmiştir)

8

11

6

3

3

1

2

2

1. Öncelik 

2. Öncelik

3. Öncelik 

4. Öncelik 

5. Öncelik 

6. Öncelik 

7. Öncelik 

8. Öncelik 
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ŞEKİL 9. Programın İlgililik Şeması
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4.2. Etkililik

Etkililik kriteri, programın hedeflerine ulaşmadaki 
başarısı ile ölçülmektedir. Programın temel amacı 
olan ilçeler arası gelişmişlik farkının azaltılması prog-
ramın öncellikli hedefleri belirtilmiştir. Bu hedefler ise 
proje performans göstergeleri ile ölçülebilmektedir. 
Etkililik başlığı altında performans göstergelerinde 
hedeflenen ve gerçekleşen değerlerin gerçekleşme 
oranları İGF MDP’nin üç temel bileşeni olan kâr amacı 
güden, kâr amacı gütmeyen ve küçük altyapı bile-
şeni kapsamında proje yürüten kurumlar için ayrıca 
hesaplanmıştır. Programın etkililiği Kurum yapıla-
rının, proje önceliklerinin ve göstergelerin çeşitlili-
ği göz önüne alınarak programın 3 bileşeni için de 
değerlendirilmiştir.

İlk iki başlık altında “İGF-01 Kâr Amacı Güden Kurumlar 
Bileşeni” ve “İGF-02 Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar 
Bileşeni” için belirlenen istihdamın artışı; tarımda 
üretim kapasitesinin artması ve katma değerinin 
yükselmesi, yenilikçi yöntemlerin yaygınlaşması; iş-
leme, paketleme, depolama süreçlerinin geliştiril-
mesi; tarımın yanı sıra tarım dışı ekonomik faaliyet-
lerin çeşitlendirilmesi ve doğal/kültürel varlıkların 
değerlendirmesi öncelikleri kapsamında projelerin 
hedeflediği performans göstergeleri incelenmekte-
dir. Üçüncü başlık altında ise “İGF-03 Küçük Ölçekli 
Altyapı Bileşeni”nin önceliklerini kapsayan sosyal alt-
yapı; doğal ve kültürel varlıkların değerlendirilmesi, 
tarım ve sanayi üretiminin modernleşmesi için alt-
yapı geliştirilmesi ve çevre koruma/enerji verimliliği 

alanlarındaki hedeflerin etkililiği analiz edilmektedir.

İlgili hedef ve göstergelere ilişkin uzun vadeli etkiler 
ve bu etkilerin sürdürülebilirliği ile etkinin yönünü be-
lirleyen unsurlar “Etki” ve “Sürdürülebilirlik” başlıkları 
altında tartışılmıştır.

4.2.1. Kâr Amacı Güden Kurumlar 
Bileşeni (İGF-01)

İGF MDP programının temel hedeflerinden biri, 
programın uygulandığı ilçelerde üretim kapasitesini, 
miktarını, kalite ve verimliliğini arttırmaktır. İGF MDP 
kapsamında 1 kurum üretimini yaptıkları ürünler için 
marka başvurusunda bulunmuş, bünyesinde barın-
dırdığı personeli eğitmeyi ve kurumun kalite standart-
larını belgeleyen çeşitli sertifikalar almayı hedeflemiş 
ve bu hedeflerine ulaşmıştır.  İGF MDP’nin İGF-01 bi-
leşeni kapsamında 2 Soğuk hava deposu kapasite 
artışı hedeflenmiş ve hedeflenen miktara ulaşılmıştır. 
Tablo 2’de görüldüğü üzere 1 proje kapsamında tarım-
sal üretimde verim artışına katkıda bulunan modern 
sulama yöntemlerine yönelik yatırım hedefi belirtil-
miş ve bu hedefe %83,4 oranında ulaşılmıştır. Üretim 
kapasitesinde artış hedefi belirten 4 projeden 1’i bu 
hedefin %32’1 sini gerçekleştirse de 1 projede tamamı 
gerçekleştirilmiş, 2’sinde ise bu hedef aşılmıştır. Tablo 
2’de görüldüğü üzere üretim kapasitesi göstergesin-
de 4 kurum genelindeki etkililik oranı %110,9; üretim 

miktarı göstergesinde ise %116,1’dir.

TABLO 2. İGF-01 Bileşeni Kapsamında Üretim, Depolama, Markalaşma ve Ürünlerin Yaygınlaştırılmasına 

Yönelik Hedeflenen Göstergelerin Etkililik Durumları

Soğuk Hava 
Deposu 

Kapasitesi 
(n=2)

Üretim 
Kapasitesi 

(n=4)

Üretim 
Miktarı 

(n=1)

Modern Sulama 
Yöntemleri 

Kapsamında 
Yapılan Yatırım (n=1)

Marka 
Başvuru 

Sayısı (n=1)

Alınan 
Sertifika 

sayısı 
(n=1)

Başlangıç 5560 1036 1100 100000 0 0

Hedeflenen 6750 1805 1120 300000 1 1

Gerçekleşen 6750 2001 1300 250065 1 1

Gerçekleşme Oranı (%) 100,0 110,9 116,1 83,4 100,0 100,0
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Yurt içi satışı gerçekleştirmeyi ve halihazırdaki sa-

tış oranlarını artırmayı hedefleyen beş projenin üçü 

%50 ve altında performans göstermiştir. İki projenin 

ise yurt içi satış hedeflerine ulaşmada daha %75’in 

üzerinde gerçekleşme oranına sahip olduğu görül-

müştür. Tablo 3’te görüldüğü üzere programın yurt 

içi satış hedefine ilişkin kâr amacı güden kurum bi-

leşeninin etkililik oranı %73,1’dir. Yurt dışı satış he-

defi olan 3 projeden bir proje hedefine ulaşamamış, 

diğer iki proje ise hedefini aşmıştır. Programın bu 

bileşeninin yurt dışı satışlardaki etkililik oranı %100’ün 

üzerindedir.

Programın İGF-01 bileşeni kapsamında gerçekle-

şen istihdamların etkililiği Tablo 4’te sunulmaktadır. 

Programın bu bileşeninde yürütülen 5 proje kapsa-

mında toplam 103 kişi sürekli istihdam edilmiş olup 

bileşenin geneli için istihdam göstergesinin etkililik 

oranı %114,3’tür. İstihdam boyutundaki hedefler proje 

bazlı değerlendirildiğinde ise 5 projeden yalnızca 1’i 

istihdam hedefine ulaşamamıştır. Toplam istihdama 

ek olarak, 15 kadın, 24 genç istihdamı olarak ayrıca 

hedef belirtilmiş, kadın ve genç istihdamı hedeflenen 

sayıların 2 katından fazla gerçekleşmiştir. İstihdam et-

kililik açısından başarılı olarak değerlendirilmektedir. 

Ancak 2 engelli bireyin istihdam edileceğini belirten 

proje kapsamında bu hedefe ulaşılamamıştır.

TABLO 3. İGF-01 Bileşeni Kapsamında  İçi ve Yurt 

Dışı Satışlara Yönelik Hedeflenen Göstergelerin  

Etkililik Durumları

Yurt İçi 
Satış Tutarı 
(TL) (n=5)

Yurt Dışı 
Satış Tutarı 
(TL) (n=3)

Başlangıç 59.553.728 10.250.000

Hedeflenen 75.175.973 17.272.500

Gerçekleşen 54.931.221 22.015.152

Gerçekleşme Oranı (%) 73,1 127,5

TABLO 4. İGF-01 Bileşeni Kapsamında İstihdama Yönelik Hedeflenen Göstergelerin Etkililik Durumları

Sürekli 
İstihdam 

(n=5)

İstihdam edilen 
engelli sayısı 

(n=2)

Sürekli İstihdam 
Edilen Kadın Sayısı 

(n=3)

Sürekli İstihdam 
Edilen Genç Sayısı 

(n=3)

Başlangıç 85 0 0 2

Hedeflenen 111 2 7 9

Gerçekleşen 103 0 15 24

Gerçekleşme Oranı (%) 114,3 0 214,3 266,7
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4.2.2. Kâr Amacı Gütmeyen Kurumlar Bileşeni (İGF-02)

Kâr amacı gütmeyen kurumlarca yürütülen proje-

lerde hedeflenen faydalanıcı sayıları Tablo 5’te yer al-

maktadır. Program kapsamında yürütülen projelerin 

doğrudan ve dolaylı olarak 7224 nihai faydalanıcısı 

olduğu görülmektedir. Proje yazım aşamasında belir-

lenen faydalanıcı tipleri incelendiğinde ise 263 engelli 

faydalanıcıya ulaşılmıştır ancak İGF-01 bileşeninde ol-

duğu gibi engelli bireylere yönelik belirlenen hedefle-

rin etkililik oranının düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu 

oranın düşük olmasının sebebi bir proje kapsamında 

1000 engelliye ulaşılması hedeflenirken proje bitimin-

de 196 kişinin yararlanmasıdır. Bu projenin etkililik 

oranının düşük olması proje öncesi planlamadaki ye-

tersizliklerden kaynaklandığı gibi, COVID-19, projenin 

bitiminden sonra projeye başvuru yapan kurumun 

yönetimindeki aksaklıklar ve en önemlisi, projenin yü-

rütüldüğü ilçelerdeki yerel halkın çabalarına rağmen 

ilgili kamu kurumları ile iş birliği kurulamamasından 

kaynaklandığı tespit edilmiştir.

TABLO 5. İGF-02 Bileşeni Kapsamında Hedeflenen Faydalanıcı Sayısı Göstergelerinin  Etkililik Durumları

Doğrudan 
Faydalanıcı 
Sayısı(n=10)

Doğrudan 
Faydalanıcı 

Sayısı 
- Kadın

Doğrudan 
Faydalanıcı 

Sayısı 
- Engelli

Doğrudan 
Faydalanıcı 

Sayısı 
- Çocuk

Doğrudan 
Faydalanıcı 

Sayısı - Genç

Doğrudan 
Faydalanıcı 
Sayısı - Yaşlı

Başlangıç 2.197 1.125 38 650 730 350

Hedeflenen 8.175 1.405 1.066 800 966 1.410

Gerçekleşen 7.224 1.460 263 715 988 940

Gerçekleşme Oranı (%) 88,4 103,9 24,7 89,4 102,3 66,7

Tablo 6’te görüldüğü üzere, 1. Öncelik ile ilgili olarak 

İGF-02 bileşeni kapsamında soğuk süt zinciri hedefi 

olan 2 projenin %97,4 oranında etkililiğe sahiptir. 2 

proje kapsamında soğuk hava deposu hedeflenen 

kapasitede inşa edilirken 2 projede üretim miktarı 

hedefine ulaşılmış, marka başvurusu ve coğrafi işaret 

başvuru hedefleyen bir kâr amacı güden kurumca 

bu hedeflerin tamamı gerçekleştirilmiştir. Ayrıca 2 

projede hedeflendiği gibi analiz laboratuvarı kurul-

muştur (Tablo 6). Program ile süt üretiminde modern- 

leşmeye geçilmiş ve  tarımsal ürünlerin depolama 

alanları arttırılmıştır. 

TABLO 6. İGF-02 Bileşeni Kapsamında Üretim, Depolama, Markalaşma ve Ürünlerin Yaygınlaştırılmasına 

Yönelik Hedeflenen Göstergelerin Etkililik Durumları

Soğuk Zincire 
Dahil Edilen 

Süt Kapasitesi 
(n=2)

Soğuk Hava 
Deposu 

Kapasitesi 
(n=2)

Üretim 
Miktarı 

(n=1)

Marka 
Başvuru 

Sayısı (n=1)

Coğrafi İşaret 
Başvuru 

Sayısı (n=1)

Kurulan / 
Geliştirilen 

Laboratuvar 
Sayısı (n=2)

Başlangıç 7.500.000 551 23 0 0 0

Hedeflenen 11.368.000 803 30 1 1 2

Gerçekleşen 11.068.000 803 30 1 1 2

Gerçekleşme Oranı 
(%)

97,4 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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Tablo 7’de görüldüğü üzere, Programın bu bileşeni-

nin istihdam boyutundaki etkililiği değerlendirildi-

ğinde 121 kişiye istihdam sağlandığı görülmektedir. 

Program kapsamında üç proje kadın istihdamı, üç 

proje genç istihdamına yönelik hedef belirtmiştir. 

Programın bu hedeflere ulaşmada etkili olduğu 

gözlemlenmiştir.

Kâr amacı gütmeyen kurumlarca yürütülen eğitim 

faaliyetlerindeki etkililik oranı değerlendirildiğinde 

toplam 3125 kişiye eğitim verildiği görülmektedir. 

Programın bu bileşenindeki etkililik oranı %77,3’tür. 

Eğitim hedefi bulunan beş projeden ikisinde hedef-

lenen katılımcı sayısına ulaşmada diğer projelere 

göre daha başarılı olduğu görülmektedir. Geriye ka-

lan üç projenin eğitime katılım hedefinin yarısı ve 

daha azı oranında ulaşabilmiştir. Bazı projelerde be-

lirli özel grupları içeren katılımcı hedefleri belirtmiş-

tir. Örneğin genç katılımcılara ulaşma hedefi olan 1 

projede, genel katılımcı konusundaki hedefe ulaşıl-

masına rağmen gençlere yönelik belirlenen eğitim 

göstergesinde hedefine ulaşamadığı tespit edilmiştir. 

1 proje kapsamında eğitimler sonucu katılımcılara 

sertifika verilmesi hedeflenmiştir. Bu göstergedeki 

hedeflerin %88,2’sine ulaşılmıştır.

TABLO 7. İGF-02 Bileşeni Kapsamında İstihdama 

Yönelik Hedeflenen Göstergelerin Etkililik 

Durumları

Sürekli 
İstihdam 

(n=5)

İstihdam 
Edilen 
Kadın 

Sayısı (n=3)

İstihdam 
Edilen 
Genç 

Sayısı (n=2)

Başlangıç 36 5 4

Hedeflenen 110 10 12

Gerçekleşen 121 9 14

Gerçekleşme 
Oranı (%)

110,0 90,0 116,7

TABLO 8. İGF-02 Bileşeni Kapsamında Eğitime Yönelik Hedeflenen Göstergelerin Etkililik Durumları

Eğitime 
Katılan 

Kişi Sayısı 
(n=7)

Eğitilen 
Genç 
Sayısı 
(n=5)

Eğitim Verilen 
Engelli Birey 
Sayısı (n=3)

Eğitilen 
Verilen Kadın 

Sayısı (n=3)

Verilen 
Sertifika 

Sayısı 
(n=3)

Bilinçlendirme 
ve 

Yaygınlaştırma 
Faaliyeti Sayısı 

(n=8)

Başlangıç 80 0 2 45 0 4

Hedeflenen 4.045 396 6 95 110 101

Gerçekleşen 3.125 118 7 117 97 137

Gerçekleşme Oranı 
(%)

77,3 29,8 116,7 123,2 88,2 135,6
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4.2.3. Küçük Ölçekli Altyapı Bileşeni (İGF-03)

İGF MDP’nin İGF-03 Bileşeni kapsamında sosyal ve 

fiziki altyapı koşullarının iyileşmesine yönelik 3 yerel 

yönetim ve 1 OSB proje gerçekleştirmiştir. OSB kapsa-

mında hedeflenen göstergelerin projelerin tamamın-

da etkili olduğu görülmüştür. Program kapsamında 

belirlenen kanalizasyon hattı uzunluğu, yağmur suyu 

toplama hattı uzunluğu, ortak kullanıma yönelik tesis 

sayısı, içme suyu tesisi ve kapasitesi artırma hedefle-

rinin tamamına ulaşılmıştır (Tablo 9).

TABLO 9. İGF-03 Bileşeni Kapsamında OSB Altyapısını Geliştirmeye Yönelik Hedeflenen Göstergelerin 

Etkililik Durumları

İçme Suyu 
Kapasitesi 

(n=1)

Doğrudan 
Faydalanan 

İşletme Sayısı 
İçme SuyuTesisi 

Sayısı (n=1)

Atık Su 
Boru Hattı 
Uzunluğu 

(n=1)

İçme Suyu 
Boru Hattı 
Uzunluğu 

(n=1)

Kanalizasyon 
Sistemi / 

Deşarj Hattı 
Uzunluğu 

(n=1)

İnşa Edilen 
Yağmur Suyu 
Toplama Hattı 

Uzunluğu 
(n=1)

Başlangıç 0 0 0 0 0 0

Hedeflenen 200 7 2 1 1 687

Gerçekleşen 200 7 2 1 1 687

Gerçekleşme 
Oranı (%)

100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

İGF-03 Bileşeni kapsamında yürütülen projelerden 

33.340 kişinin faydalanıcı olduğu tespit edilmiştir. 

Ayrıca 3 yerel yönetim tarafından çevre düzenlene-

mesin yapılması hedeflenmiş, bu hedefin tamamına 

yakınına ulaşılmıştır. İki yerel yönetim tarafından sos-

yal tesis inşa edilmiştir. Ancak pandemi ve gerekli 

izinlerin gecikmesinden dolayı bu tesis proje bitimin-

den bir süre sonra faaliyete geçebilmiştir.

TABLO 10. İGF-03 Bileşeni Kapsamında OSB Faydalanıcı sayısı, Çevre Düzenlemesi ve Sosyal Tesis 

İnşasına Yönelik Hedeflenen Göstergelerin Etkililik Durumları

Doğrudan Faydalanıcı 
Sayısı (n=4)

Düzenlenen veya Rehabilite 
Edilen Çevre Alanı 
Büyüklüğü (n=3)

Ortak Kullanım Amaçlı 
Sosyal Alan / Mekan / 

Merkez Sayısı (n=2)

Başlangıç 0 0 0

Hedeflenen 34.840 787.253 2

Gerçekleşen 33.340 783.964 2

Gerçekleşme Oranı (%) 95,7 99,6 100,0
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Projelerin hedeflerine ulaşmasındaki başarı, progra-

mın hedeflerine ulaşmasındaki başarının belirleyicisi-

dir. Sonuç olarak, İlgililik bölümünde aktarıldığı üzere 

programın İZBP çerçevesinde İzmir’de daha güçlü 

bir ekonomiye erişilmesi için “Güçlü Ekonomi” geliş-

me ekseni altında “Sürdürülebilir Üretim ve Hizmet 

Sunumu” konusuyla ilgili “sürdürülebilir tarımsal 

üretim sağlanması ve sürdürülebilir turizmin uygu-

lanmasının yaygınlaştırılması hedefleri belirlenmiştir. 

Programın hedeflediği bölgede tarımsal üretim altya-

pısının güçlendirilmesinin, yenilikçi yöntemlerin yay-

gınlaştırılarak verimliliğin ve kalitenin artırılmasında 

etkili olduğu görülmektedir. Bu projeler ile bölgede 

istihdam yaratılmıştır. Özellikle hedeflere ulaşmada 

kâr amacı güden kurumların projelerde belirlenen 

hedefleri gerçekleştirmede oldukça başarılı olduğu 

ve programın bu alanlardaki hedeflerine katkıda bu-

lunduğu gözlemlenmiştir. Bir diğer stratejik öncelik, 

bölgenin vizyonu ile paralel olarak “Akdeniz’in Çekim 

Merkezi İzmir” olarak belirlenmiş ve bu öncelik doğ-

rultusunda İzmir’in kültür ve turizm olanaklarının ta-

nıtılması hedeflenmiştir. Bu hedefler doğrultusunda 

programın etkililiği değerlendirildiğinde ise turizm 

uygulamalarının yaygınlaşması hedefinde programın 

etkililiğinin düşük olduğu tespit edilmiştir.

Yüksek Yaşam Kalitesi gelişme ekseni altındaki 

“Sürdürülebilir Çevre” önceliğinde sürdürülebilir atık 

su, içme ve kullanma suyu yönetimi sağlanması, evsel 

ısıtmada enerji verimliliğinin geliştirilmesi, yenilene-

bilir ve temiz enerji kullanımının yaygınlaştırılması yer 

almaktadır. “Kaliteli Kentsel Yaşam” önceliğinde ise 

kentsel sosyal donatı alanlarının standartlara uygun 

olarak geliştirilmesi bu programa temel teşkil eden 

hedefler arasındadır. Programın bu hedeflere ulaş-

mada oldukça etkili olduğu görülmüştür. Yalnızca 

yenilebilir enerji ve temiz enerji kullanımında progra-

mın etkisinin zayıf olduğu görülse de çevre koruma 

boyutlarında etkililiğin güçlü olduğu görülmektedir. 

İGF-03 Bileşeni kapsamında inşa atık su ve kanali-

zasyon sistemi ile atık yönetimi desteklenmiş, İGF-

02 kapsamında ise su tasarrufu ve toprak verimliliği 

yönünde önemli atılımlar yapılmıştır.

Güçlü Toplum stratejik önceliği kapsamında 

“Toplumsal Uyum İçin Sosyal İçerme” konusu doğ-

rultusunda engelli ve yaşlılara yönelik bakım hizmet-

lerinin etkinliği ve erişilebilirliğinin artırılması ve kırsal 

alanlarda yaşam koşulları ve iş imkânlarının gelişti-

rilmesi hedefler arasında yer almaktadır. Bu hedefler 

doğrultusunda İGF-03 Bileşeni kapsamında 2 sosyal 

tesis inşa edilmiş olup, uygulanan projelerden birin-

de engelli bireylerin erişiminin kolaylaştırılmasına 

yönelik proje bitiminden sonra iyileştirmeler yapılsa 

da, programın diğer hedeflerine kıyasla bu hedefi-

ne ulaşmada daha düşük bir etkililiğe sahip olduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca İGF-02 Bileşeni kapsamında 

bir STK tarafından yürütülen engelli bireylere yönelik 

olan sosyal projede kurumun idari yapısındaki yöne-

timsel sorunlar ve projenin sürdürülmesi yönünde il-

gili paydaşlardan yeterli destek alınamadığı için proje 

hedefine ulaşamamıştır. 

Benzer bir şekilde, programın toplumsal uyum ve 

sosyal içermeye yönelik hedefi konusunda, İGF-01 

ve İGF-02 Bileşeni kapsamında faydalanıcı, istihdam 

edilecek ve eğitim verilecek kişi sayılarına ilişkin be-

lirlenen hedeflerin gerçekçi ve ihtiyaca yönelik belir-

lenememesi sebebiyle etkililiğin daha düşük olduğu 

gözlemlenmiştir. Engelli bireylerin eğitimi ve istihda-

mı konusunda belirlenen hedeflere büyük oranda 

ulaşılamamıştır. Son olarak, İGF-03 Bileşeni’nde yer 

alan kurumların yürüttüğü projelerin tamamında 

etkililik oranının yüksek olduğu görülmüştür. Sosyal 

tesis inşa eden yerel yönetimler projenin hemen biti-

minde hedeflenen kullanıcı sayısına ulaşamamışlardır 

ancak tesisler faaliyete geçtikten sonra bu hedefe 

ulaşıldığı tespit edilmiştir.  Bazı projeler ise projenin 

hemen bitiminde etkili olsa da uzun vadede etkisi 

zayıflamış veya bu etkiler sürdürülememiştir. Sonraki 

bölümlerde etkinin yönünü belirleyen faktörler göz 

önüne alınarak programın etkisi ve sürdürülebilirliği 

değerlendirilmiştir. 
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4.3. Etkinin Belirleyicileri 

Etkinin belirleyicileri, araştırma projelerinin iç özel-

likleri ve dış bağlam açısından etkiye giden yolların 

etkinliğini belirleyen faktörlerdir. İGF MDP’nin etki 

değerlendirmesi analizi yapılırken etki süreçlerinin 

oluşmasında belirleyici olan etmenleri incelemek ve 

programın etkisini bu açıdan da ele almak yoluna 

gidilmiş ve bu sebeple etkinin belirleyicileri ayrıca 

incelenmiştir.  

 ▶ Projelerin talebe dayalı olup olmadığı, 

 ▶ Uygulayıcı, faydalanıcı ve diğer paydaşlar tarafın-

dan ortaklaşa üretilmesi, 

 ▶ Projenin yerel, ulusal ve uluslararası düzeylerde 

birden fazla paydaş ortaklığı içerip içermediği,

 ▶ Proje uygulayanlar ve paydaşlar arasındaki ilişkile-

rin kapsam ve niteliğini destekleyen bir planlama 

aşaması, 

 ▶ Proje hazırlanırken danışmanlık alınıp alınmadığı 

ve yazım sürecine proje yöneticilerin dahil olup  

olmadığı,

gibi faktörlerin ne ölçüde ve nasıl etkili oldukları et-

kinin yönü hakkında bize olumlu/olumsuz bakış açı-

larından değerlendirilebilecek ipuçları vermektedir. 

Etkinin belirleyicileri; proje öncesi gerçekleştirilen 

planlama (fizibilite ve hazırlık çalışmaları), proje uy-

gulama aşamasında yaşanan zorluklar, proje pay-

daşlarıyla ilişkiler ve tanıtım-yaygınlaştırma faaliyet-

leri ana başlıklarında negatif ve pozitif yönlü olarak 

incelenmiştir. 

ŞEKİL 10. Etkinin Belirleyicileri

ETKİ

Proje öncesi yapılan 
planlama

Dış etmenlere bağlı 
karşılaşılan zorluklar

Paydaşlarla ilişkiler, 
iş birlikleri ve katılım

Tanıtım ve 
yaygınlaştırma 

faaliyetleri
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Proje öncesi planlama kapsamında negatif belirleyi-

ciler; etki yaratacak faaliyetler için zaman veya finans-

man eksikliği ve proje uygulama sürelerinin kısalığıdır. 

Pozitif belirleyiciler ise bilgi alışverişi için stratejiler, iyi 

planlanmış ve etkili katılım olarak sıralanabilir.

Projelerde karşılaşılan dış etmenlere bağlı zorluklar 

arasında siyasi ve ekonomik dalgalanmalar, pandemi, 

doğal afet gibi beklenmedik durumlar, etkiyi göster-

meye yardımcı olacak ikincil verilerin eksikliği etki sü-

reçlerini negatif yönde şekillendiren faktörler olarak 

sayılabilir. Fakat bu zorluklar esnasında bazen fırsat 

pencereleri de oluşabilmektedir. Etkinin pozitif belir-

leyicileri olarak risk azaltma stratejileri geliştirilerek ve 

proje yürütücüleri tarafından ortaya çıkan olumsuz 

durumlara karşı kişisel inisiyatifler kullanılarak bu zor-

lukların aşılabildiği durumlar da ortaya çıkmaktadır.

Potansiyel ortakların iş birliği fırsatlarının olmaması, 

proje faaliyetlerine ilgi eksikliği ve paydaşları dahil 

etmede zorluklar paydaşlar ve yerel aktörlerle ilişkiler 

kapsamında negatif belirleyiciler olarak ele alınabilir. 

İlgili ağlara (network) erişimin kolaylaşması, iş birliği 

yapılan kurumların olumlu nitelikleri, ülke içi ortaklar 

da dahil olmak üzere özel ve çeşitli proje ekiplerine 

erişim, kaliteli proje faaliyetleri portföyünün oluştu-

rulması, kilit paydaşların belirlenmesi ve aynı zaman-

da araştırma ortakları olan kilit paydaşlarla kurulan 

güçlü ilişkiler de etkinin pozitif belirleyicileri olarak 

öne çıkmaktadır. 

Projelerin tasarlanması esnasında etkili tanıtım ve 

yaygınlaştırılma faaliyetleri için mali kaynak, zaman 

ve iş gücünün yeterli ölçüde ayrılmaması etki ve sür-

dürülebilirliği negatif yönde etkilemektedir. Pozitif 

belirleyiciler arasında ise değerlendirilmiş ve erişile-

bilir çıktıların yaygınlaştırılması ve markalaşma faa-

liyetleri sayılabilir. 

4.3.1. Proje Öncesinde Planlama 
Süreçleri  

Projelerin etkililiği, etkisi ve sürdürülebilirliğinin güçlü 

olmasının en temel belirleyicilerinden birinin proje 

öncesi etkili bir hazırlık ve planlamanın yapılması ol-

duğu tespit edilmiştir. Hedefler belirlenirken ilgili uz-

manlarla bilgi alışverişi yapılarak projenin planlandığı, 

etkili bir ihtiyaç tespiti yapılarak nihai kullanıcıların 

katılımına yönelik stratejilerin belirlendiği projelerde 

etkililiğin ve etkinin yüksek olduğu gözlemlenmiştir.

Projelerin etkililiğinin zayıf olduğu en önemli boyut-

lardan birisi engelli bireylerin içerilmesidir. Projenin 

yazım aşamasında gözden kaçırılan hususların proje 

bitiminden sonra proje çıktısına eklendiği projeler de 

mevcuttur. Projelerin engelli bireylere yönelik belir-

lenen hedeflere ulaşmada bazı sınırlılıkları olduğu 

gözlemlemiştir. Bu durum planlama aşamasındaki 

eksikliklerden kaynaklanmaktadır. Örneğin sosyal alt-

yapının geliştirilmesine yönelik gerçekleşen projeler-

de engelli bireylerin içerilmesi konusunda planlama 

aşamasında göz önüne alınmayan unsurların proje 

bitiminde gerçekleştirildiği belirtilmiştir:

“Sosyal tesisimizin giriş katı engelli bireylerin kullanı-
mına uygun olacak şekilde hazırlandı. Gerek lavabolar-
da gerekse misafirhane odalarında engelli bireylerin kul-
lanabileceği aparatlar mevcut. Ancak bunlar ilk etapta 
yapılmadı, proje aşamasında biraz gözden kaçırılmış 
olabilir, proje yazım aşamasında. Proje bu konuda biraz 
eksik kalmış olabilir. Daha sonra bina bittikten sonra 
bu aparatlar takıldı. Şu anda engelli bireylerin kullanı-
mı konusunda herhangi bir problem yok. Hatta ben dün 
oradaydım. Engelli birey, misafirhanemiz de kalıyordu. 
Daha sonra teras restorana kadar çıktı, yemeğini yedi, 
asansörle aşağıya kadar indi, arabasına ulaştı rahatlıkla. 
Hani herhangi bir engel söz konusu değil.” (İGF-03-Yerel 
Yönetim)

Etkili planlama konusundaki aksaklıkların negatif 

belirleyici olarak ele alınabileceği bir diğer konu ise 

projenin hedefine ulaşmak için gerekli koşulların de-

ğerlendirilmesi esnasında nitelikli uzman görüşünün 

alınamamasıdır. Proje planlama aşamasında iklim 

koşulları, ekonomik dalgalanmalar, idari prosedürler, 
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yasal mevzuattaki değişiklikler gibi dışsal faktörlere 

bağlı birçok etmen projelerin etki ve sürdürülebilir-

liği noktalarında belirleyici olsa da etkili planlama 

ile karşılaşılabilecek bazı sorunlar öngörülebilirdir. 

Örneğin İGF MDP’ında yürütülen projelerin tarım ve 

turizme yönelik öncelikleri bulunduğu göz önüne 

alındığında projelerinin etki ve sürdürülebilirliğinde 

belirleyici olan en temel unsurlardan birinin bölge-

nin coğrafi özellikleri, iklim ve arazi yapısı gibi doğal 

koşulları olduğu görülmektedir. Planlama esnasında 

bu koşulların göz önüne alındığı ve bilimsel ölçütlerle 

analizlerin yapılıp risklerin değerlendirildiği projelerin 

daha sürdürülebilir olduğu görülmektedir:

“Biz bu sistemi gördük, “Acaba kendi yerimizde uygula-
yabilir miyiz?” dedim. Biz bu sistemin çalışıp çalışma-
yacağını çok düşündük çünkü cazibe bizde bir tarafta 
kırk kilometre bir tarafta otuz beş yetmiş beş kilometre… 
Ana kanaldan geliyor su, yani buradan İzmir merkeze 
kadar bir yerden su geliyor, açık kanaldan geri kapalıya 
dönebilir. Riskleri değerlendirip pilot bölge belirledik ve 
denedik.”  (İGF-2-Kamu Kurumu)

Altyapı ve iklim koşullarının oluşturabileceği riskleri 

ve varsayımları etkili bir şekilde değerlendirilip pro-

jenin uygulanıp uygulanamayacağına, sürdürülebilir 

olup olmayacağına karar verilmelidir, aksi takdir proje 

sürdürülebilir olmayacaktır:

“Biz aslında topraksız tarımı 2015 yılından beri aktif ola-
rak birçok ilçede planlamıştık. Zaten çok ilgi gördüğü için 
insanlar buna çok ilgi gösterdiği için böyle bir projeye 
yöneldik zamanında, ama en zayıf etkimiz bizim Dikili’de 
oldu.  Şimdi biz  Dikili de bu serayı  kurgularken  sera-
nın çok rüzgâr alan bir bölgeye yapılmış olması bizim 
için büyük bir handikap oldu. Oradaki zarar görme oranı 
çok daha fazla oldu.”  (İGF-02-Kamu Kurumu)

Örneğin bölgenin turizm alanında bilinirliğinin artma-

sı ve bu alanda ekonomik gelir getiren aktiviteleri he-

defleyen bir proje kapsamında ilçedeki baraj gölünde 

turizm amaçlı gezilerde kullanılmak üzere bir tekne 

alınmış, ancak barajın su seviyesinin düşmesinden 

23 Damla Vd.(2019). Yapay Sıṅıṙ Ağı Kullanılarak Su Sevı ẏesıṅıṅ Tahmıṅ Edı l̇mesı :̇ Yalova Gökçe Barajı,Kirklareli University Journal Of 

Engineering And Science 6-1(2020) 32-49 

kaynaklı projede beklenen etki görülememiştir. 

Barajın su oranının düşmesi iklim koşullarındaki de-

ğişimle doğrudan ilgili olsa da baraj gölünün eski bir 

yerleşim bölgesi olması ve mevcut yapıların olmasın-

dan dolayı su seviyesi teknenin kullanılamayacağı 

seviyeye gelmiştir. Su seviyesinin tahmin edilmesine 

yönelik çalışmalar mevcuttur.23 Benzer çalışmaların 

yapılıp alan uzmanlarıyla ve ilgili kamu kurumlarıyla 

projenin sürdürülebilirliğinin tespit edilip raporlan-

ması projelerin etkili olmasının en önemli yollarından 

biridir. 

“Barajın doluluk seviyesi bayağı bir iyiydi. Şu anda bizim 
yaptığımız iskelenin yaklaşık yirmi, otuz metre altında 
su. Ben geldiğimde iskelenin daha üstündeydi ve yaz 
aylarında Devlet Su İşleri bu kadar sulamaya su vermi-
yordu. Takdir ederseniz son beş yılda küresel farklılık-
lardan dolayı yağış azalan bir bölge durumuna geldik. 
Bununla beraber Devlet Su İşleri zaten bölgedeki diğer 
akarsuları baraja ilave etme projesi oluşturduk. Yaklaşık 
iki senedir barajda su kalmamasından dolayı bunu da 
bitirdi. Bunun en önemli sebeplerinden biri de küresel 
farklılıklar ve Kiraz’da. Kiraz’dan geliyor zaten baraja 
gelen sular. Kiraz’da başka gölet yapılınca barajımıza 
başka yerden su gelmez oldu ve yağışlar da az olunca 
2016’dan sonra, yani bu projeden sonra bayağı bir zorluk 
yaşandı açıkçası. Bunun öncesinde fizibilite çalışmaları 
yapılsa da sonrasında oluşan küresel farklılıklar projeyi 
bu durumlara itmiş olabilir.” (İGF-02-Kooperatif)

Planlama aşamasında etkinin yönünü belirleyen 

bir diğer unsur ise uygun nihai faydalanıcının be-

lirlenmesi ve etkili bir ihtiyaç analizinin yapılmasıdır. 

Özellikle eğitim göstergelerinin bir kısmında proje-

lerin etkililiğinin zayıf olması eğitim verilecek kitlenin 

ihtiyaçları ve taleplerinin etkili bir analizinin yapılma-

sındaki sınırlılıklardan kaynaklandığı gözlemlenmiştir. 

Eğitim verilme amacına uygun olarak katılımcıların 

seçildiği ve katılımcıların bilgi seviyesinin göz önüne 

alınarak eğitim ve bilinçlendirme faaliyeti yapılan pro-

jelerde etki ve sürdürülebilirlik boyutları daha güçlü-

dür. Özellikle modern tarımsal üretim ve sulamaya 

yönelik eğitimler verilen projelerde eğitimin iki amacı 
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bulunmaktadır. Birincisi, proje çıktıları doğrudan ya-

rarlanıcılar tarafından kullanıldığı durumlarda yarar-

lanıcıların kullanım konusunda bilgilendirilmesine 

yöneliktir. Bu konuda programın etkili olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak eğitimin ikinci amacı olan  istihdam 

ve modern tarımsal ürün üretimini yaygınlaştırma he-

defi  göz önüne alındığında bu amaca  ulaşılamamış 

olduğu görülmektedir. İlgili projede eğitime katılan 

bireylerin hiçbiri eğitim girdilerini ekonomik aktivi-

teye dönüştürememiştir:

“Yani 85 kişiden ticari olarak seracılık yapan şu an hiç 
kimse yok. Ancak evlerinde çiçek yetiştiriyorlar, bah-
çelerinde, balkonlarında hobi olarak ilgilenen çok fazla 
katılımcımız var.” (İGF-02-Yerel Yönetim)

Bunun en temel nedeni planlama aşamasında bölge-

nin ihtiyaçlarını belirleme noktasındaki eksikliklerdir. 

Ayrıca eğitimlerin ilgili çevrelerde duyurulmasının 

da önemli olduğunun altı çizilmelidir. Son olarak, 

ekonomik girdi sağlayacak alanlarda eğitim içeren 

projelerde eğitime katılan nihai yararlanıcılara mik-

ro ek destekler vererek yatırım yapmalarının teşvik 

edilmesi bu alandaki etkiyi güçlendirebilir.

Proje planlama aşamasındaki sınırlılıkların yanında, 

etkili planlama yapılmasına rağmen ön görüleme-

yen dışsal faktörlerden dolayı projeleri etkileyebilen 

unsurlar sonraki başlık altında değerlendirilmektedir.

4.3.2. Projelerde Karşılaşılan Dış 
Etmenlere Bağlı Zorluklar

İdari izinlerin alınmasındaki bürokratik süreçler ve 

mevzuattaki değişikliler projelerin etkisini sınırlamak-

tadır. Bu durumun bertaraf edilmesi için mevzuat-

la ilgili bilgilendirme yapılması ve proje takviminin 

etkili bir şekilde takip edilmesi önem taşımaktadır. 

Özellikle arazi temini ve kamulaştırma süreçlerinde 

yaşanan zorluluklardan dolayı zamanında tamamlan-

mayan projeler olduğu tespit edilmiştir. 

Bunun yanı sıra, mevzuat değişiklikleri de projelerin 

etki ve sürdürülebilirliğinin olumsuz belirleyicilerin-

dendir. Örneğin yenilikçi yöntemler kullanılarak eği-

tim ve sertifika verilmesi ve istihdam artışı hedefle-

nen proje mevzuat değişikliği olana kadar oldukça 

başarılıdır. Ancak mevzuattaki değişiklikler nedeniyle 

kurumun sertifika verme yetkisi olmadığı için proje 

amacını yerine getirememektedir.

“Projemiz bitti yani bir yıllık süresi dolduktan sonra biz 
bu eğitimleri vermeye devam ettik. Yani sürdürebilirlik 
anlamında bir sıkıntı yaşamadık. Milli Eğitim Bakanlığı 
bir yönetmelik çıkardı. Bu yönetmelikte illerde özel bir 
sürücü kursu eğer iş makinesi ehliyeti veriyorsa devlet 
kurumları vermeyecek. İzmir’de varmış ama bizim bu 
bölgemizde yok. Türkiye’de zaten aşağı-yukarı büyük 
illerin çoğunda özel sürücü kursları var ve bu eğitim-
leri veriyorlar. Böyle olunca da biz eğitim verebilir ama 
sertifika veremeyen bir kurum hâline geçtik. Bu bura-
daki vatandaş için zaman ve para anlamında bir kayıp 
oldu. Çünkü biz burada yaptığımız eğitimi zaten ücretsiz 
yapmıştık. Ama şimdi mecburen İzmir’e gitmek zorun-
da.  Burada işte biz yine Milli Eğitimi aracı olarak eğitim 
vermeye devam ediyoruz. Vatandaşlar geliyor eğitim 
alıyor sonra da ehliyetlerini alıyorlar. Resmî olarak kurs 
açamıyoruz.  Sadece senede 20-30 tane ehliyet almak 
isteyen vatandaş oluyor. Bizim burada sürekli yani her 
ay 3-5 vatandaşımız gelip bu simülatörden faydalanıyor-
lar. Ama biz kendimiz kurum olarak bir belge veremedi-
ğimiz için proje biraz havada kalmış oluyor. Ancak bu 
simülatörü farklı alanlarda kullanmak için çalışıyoruz. 
Bu makineyi aldık, büyük bir para da verildi. Bunu at-
mak veya çıkarmak çok mantıklı bir iş değil. Çünkü çok 
kullanışlı bir makine. En son şöyle bir çözüm buldum; 
özel firmaya bu simülasyon üzerinden eğitim vermesini 
sağlamak. Bunun gelirini kuruma aktaralım ve mevcut 
donatılarımızı güçlendirelim.” (İGF-02-Kamu Kurumu)

Ancak yukarıda örneklendirildiği gibi dışsal faktörler-

den kaynaklanan engeller kurumun ve personellerin 

motivasyonu ve projeyi sahiplendiği durumlarda pro-

je çıktılarının doğrudan hedeflenen amaç olmasa da 

yine benzer bir amaç için bölgede fayda sağlayacak 

bir şekilde kullanılabilmektedir. Ancak bu durum 

projenin ilk başta hedeflenen fayda alanını elbette 

sınırlamaktadır.

Programın uzun vadeli etkilerinin belirleyicisi 2019 

yılından itibaren ülke çapında görülen COVID-19 sal-

gınıdır. Özellikle sosyal altyapı projelerinde gerek-

li izinlerin alınmasındaki gecikmelerin yanında ve 
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pandemi koşulları da inşa edilen tesis ve merkezlerin 

geç faaliyete başlamasına neden olmuştur.

“Bir üst katında toplantı salonu, bir üst katında kafeter-
ya, bir üst katında restoran var. Aslında bina tamamen 
bitti. Yaklaşık bir buçuk iki yıl falan oldu. Pandemiden 
önce bitmişti, teslim almıştık. Sonrasında ama pandemi 
vesaire girince biz orayı birazcık askıya aldık. Ancak 
önümüzdeki günlerde faaliyete geçmeyen bölümlerini 
de geçireceğiz.” (İGF-03-Yerel Yönetim)

Pandemi etkisiyle tarımsal girdi  fiyatlarındaki artış, 

projelerin etkisini ve sürdürülebilirliğini etkileyen en 

önemli dışsal faktör olarak  tespit edilmiştir:

“Mesela yakınlarda bir olay yaşadık. Yem fiyatları çok 
değişti. Yaklaşık son 3 ayda çuval başına 30- 40 TL ci-
varında bir zam oldu. Şimdi keçi/koyun müstahsilleri 

bizim eylül-ekim -kasım- aralık-ocak aylarında yemini 
bizden alır, sütünü mart-nisan-mayıs-haziran aylarında 
döker. 85 TL olan bir yem vardı bizim ilk müstahsile ver-
diğimiz zamanda, şu anda 130 TL oldu. Bu her yerde aynı. 
Bu konuda biz üreticiyi mağdur etmedik. Özel sektörde 
kasım ayında yemi aldın o tarihte 85 TL ama şimdi 130 
TL. Bizden yem alamayan insanlar baya sıkıntı yaşamış. 
Üreticinin mağdur olmaması için kooperatiflerin destek-
lenmesi gerekiyor.” (İGF-02-Kooperatif)

Ancak yukarıdaki alıntıda örneklendiği üzere, İZKA 

desteği ile altyapısını ve dolayısıyla kurumsal kapa-

sitelerini artıran kooperatifler, kendilerine bağlı üre-

ticilerin proje dışında gelişen pandemi gibi beklen-

meyen olumsuz faktörlerden daha az etkilenmesini 

sağlamıştır.

4.3.3. Paydaşlar ve Yerel Aktörlerle İlişkiler

Projelerin başarısını etkileyen en önemli unsurlardan 

birinin proje kapsamında yapılan iş birlikleri olduğu 

tespit edilmiştir. Şekil 11’de İGF MDP kapsamında 

gerçekleştirilen iş birliği sayı ve türleri gösterilmek-

tedir. 20 projeden 7’sinde kurumlar proje sürecinde 

herhangi bir ortaklıkta bulunmamıştır. 13 kurum bir 

veya birden fazla kurumla çeşitli alanlarda ortaklık 

yürütmüştür. Ağırlıklı olarak yerel yönetimlerin proje 

paydaşı olarak tercih edildiği görülmektedir. Kamu 

kurumlarıyla iş birliği içerisinde gerçekleşen 7 proje-

de İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim 

Müdürlüğü ve Kaymakamlıklar ile çeşitli alanlarda iş 

birlikleri yapılmıştır.

ŞEKİL 11. Program Kapsamında Yapılan İş Birlikleri
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Paydaşlar arası iletişimin yanı sıra paydaşların kurum-

sal yapısı ve donanımının güçlü olması proje önce-

si, uygulama sırasında ve proje sonrasında yaşanan 

zorlukların üstesinden gelinmesi açısından önemlidir. 

Örneğin birçok yararlanıcı proje yazım aşamasındaki 

prosedürler konusunda bilgi, tecrübe ve donanım 

eksikliği nedeniyle zorlandığını belirtmiştir. İş birliği 

yapılan kurumlar proje yazım aşamasında da katkı 

sağlamışlardır. Ancak bu etkinin sürdürülebilirliği için 

paydaşlar arasında proje konularında fikir alışverişi ve 

eğitimlerin olması gerektiği ortaya çıkmıştır.

Projenin planlama aşamasında uzman görüşlerinin 

alınabilmesi için üniversiteler ile iş birlikleri önem ta-

şımaktadır. Özellikle akademisyenlerin desteği ve üni-

versitelerin altyapı ve olanaklarının kullanılması proje-

lerin sürdürülebilirliğini olumlu yönde etkilemektedir. 

Program kapsamında yararlanıcı 5 kâr amacı güden 

kurumdan yalnızca birinde iş birliği yapılmıştır. Bu 

kapsamda kâr amacı güden kurumların yerel yöne-

timler, Halk Eğitim Merkezleri ve OSB’ler ile istihdam 

konusunda yapılabilecek iş birlikleri programın istih-

dama olan etkisini güçlendirmek için faydalı olabilir.

Birden fazla paydaşın tanımlanmasına rağmen bu 

paydaşlığın resmiyet düzeyinde kaldığı durumlar tes-

pit edilmiştir. Ayrıca birden fazla paydaşın olduğu 

projelerde proje bitiminin ardından proje çıktısının 

sürdürülebilirliği yönünde sorumluluk alınmadığı 

durumlar tespit edilmiştir:

“Ajansın amacı aslında bölgesel aktörler arasında iş bir-
liği geliştirmek. Olabildiği ölçüde aslında o yapılmaya 
çalışıyor ancak baktığımız zaman bir proje başvurusu 
oluyor, iki tane ortağı oluyor, uygulama aşamasında sa-
dece başvuru sahibiyle muhatap oluyorsunuz. Diğerleri 
sadece kağıt üzerinde, proje hangi aşamadadır, nereye 
gelmiştir vs. gibi durumlar maalesef çok ciddiye alınmı-
yor.” (İZKA Proje İzleme ve Değerlendirme Birimi-Uzman)

Paydaşların proje yazım ve sözleşme aşamasından 

sürdürülebilirlik aşamasına kadar görevleri tanımlan-

ması ve çok paydaşlı projelerde sahipliğin belirlen-

mesinin projenin sürdürülebilirliği üzerinde önemli 

oranda etkisi vardır. 

4.3.4. Tanıtım ve Yaygınlaştırma

Gerek projelerin sürdürülebilirliği gerekse İZKA tara-

fından yürütülen destek programlarının bilinirliğinin 

geniş kitlelerle paylaşılarak daha fazla kurumun proje 

konusunda desteklenebilmesi açısından bu faaliyet-

ler önem arz etmektedir. Tanıtım faaliyetlerinde yerel 

yönetimler için sosyal medya, diğer kurumlar için 

tabela ve afişler ana tanıtım araçları olarak öne çık-

maktadır. Özellikle yerel yönetimlerce gerçekleştirilen 

projelerin çıktılarının sosyal medya ile geniş çevrelere 

ulaştırılması ile civar ilçelerde de benzer projelere 

taleplerin artması ve bu projelerin gerçekleşmesi 

yönünde adımlar atıldığı görülmektedir. 

Projelerin çıktılarının kâr amacı güden kurumlarca 

tanıtılmasının ise daha geniş müşteri ağına ulaşılması 

ve karlılığın artmasında belirleyici olduğu görülmüş-

tür. Ayrıca İZKA’nın görünürlük faaliyetlerinin proje-

lerin çıktısından yararlanacak hedef kitleye güven 

verdiği belirtilmiştir:

“Biz genelde bir firmayla anlaşacağımız zaman, ürünü 
ona sağlayacağımız zaman genelde yüz yüze görüşmeyi 
tercih ediyoruz. Geldiklerinde makineleri gösteriyoruz, 
tanıtıyoruz. İşletmemizi gezdiğinde makinelerin üzerin-
deki etiketlere bakıp İZKA’dan geldiğini de görüyorlar, 
ayrıca İZKA’ dan destek aldığımızı belirten bir tabelamız 
da var. Yani insanlar soruyorlar “İZKA’ dan destek al-
mışsınız, nasıldı?” Merak edip soran ve araştıran, yapan 
çok oluyor. Fabrikamız ulusal pazarda kalite çeşitliliğini 
artırarak tanınabilir hale gelmeye çalışmakta.” (İGF-01-
Kar Amacı Güden Kurum)

Ayrıca yaygınlaştırma faaliyetlerinin kooperatiflerin 

görünürlüğünün artması, proje çıktılarının daha çok 

üreticiye ulaştırılması ve diğer kooperatiflere de ör-

nek olmasına katkı sunduğu gözlemlenmiştir.
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4.4. Etki

OECD’ye göre etki, “bir müdahaleden doğrudan veya 

dolaylı olarak kaynaklanabilecek değişimler bütünü” 

olarak tanımlanmaktadır. Kavramsal Çerçeve bölü-

münde belirtildiği üzere, performans göstergeleriyle 

ölçülen proje çıktılarının “etkisi” programın başarısını 

değerlendirmek için temel unsurdur. Bu bölümde İGF 

Mali Destek Programı’nın kurumlarda yarattığı etki 

tartışılmış, dolayısıyla programın Bölge’de meydana 

getirdiği ekonomik, sosyal ve çevresel etkiler bütün-

cül olarak değerlendirilmiştir. Programın etki değer-

lendirilmesi yapılırken üretim ve hizmetin desteklen-

mesi, istihdam artışı, çevresel etkiler gibi ürettiği üst 

düzey etkilerin, geniş sosyal ve ekonomik sonuçlara 

ne ölçüde ve nasıl katkıda bulundukları sürdürülebilir 

kalkınma bağlamında tartışılmaktadır.

Görüşmelerde; olumlu veya olumsuz, kasıtlı veya ka-

sıtsız etkilerin nasıl ve neden ortaya çıktığı, uygula-

nan projelerin kapasite, insan kaynakları, ekipman, 

bina, yeni yöntem, üretim vb. konularda gerçekten 

bir fark yaratıp yaratmadığı, eğer yarattıysa nasıl ve 

kimler için (üst-yönetim, çalışanlar, müşteriler, hizmet 

alanlar gibi nihai kullanıcılar) bir fark yarattığı, proje 

sonucunda beklenmeyen veya planlanmayan bir etki 

olup olmadığı sorgulanmıştır.

Gözlemlenen etkilerin ne ölçüde mali destek prog-

ramı ile ilişkili kılınacağı konusu ayrıca irdelenmiştir. 

Örneğin üretimde meydana gelen bir artışın yalnızca 

program etkisiyle mi oluştuğunu yoksa etkinin olum-

lu belirleyicilerinin katkısıyla mı gerçekleştiğini ortaya 

çıkarmak etki değerlendirme açısından önemli bir 

husustur. Hem gerçekleştirilen görüşmelerde hem 

de bulguların analizinde bu ayrım gözetilerek değer-

lendirme yapılmıştır. 

Programın ilçeler arası gelişmişlik farkının azaltılma-

sına katkıda bulunması amaçlanmıştır. Dolayısıyla, 

bölgedeki üretim ve hizmet yapısının geliştirilmesi, 

ihracat kapasitesinin arttırılarak bölgede gelir düze-

yinin yükselmesi, istihdam olanaklarının artması, kal-

kınmanın en önemli gerekliliklerinden biri olan sür-

dürülebilir çevreye olumlu etkisi; ayrıca kurumlarda 

beşerî sermayenin ve kurumsal kapasitesinin artma-

sında görülen etkiler programın asıl amacına hizmet 

eden noktalar olarak değerlendirilmelidir.

4.4.1. Üretim ve Hizmet Kapasitesine 
Etki

Program kapsamında tarımsal üretimde kapasite ve 

kalite artışı hedeflenmiş, teknik ekipman ve altyapı-

lar desteklenmiştir. Alınan teknolojik ekipmanlar ile 

üretim süreci hızlanmış, kalite ve verimlilik artmıştır.  

“Yani normalde bir günde kaşar peyniri verdiğiniz süt 
seviyesi günlük olarak bir buçuk katı kadar arttı. Bu 
işlerimizin hızlanması bizim ürün çeşitliliğimizi de art-
tırdı. Mesela ambalaj olarak biz genelde endüstriyel ça-
lışıyorduk yani büyük ambalajlarda çalışıyorduk, küçük 
ambalajları da katabildik bünyemize. Yani proses tank-
larının büyümesi sayesinde, tonajın artması sayesinde 
biraz da ambalaj çeşitliliğini artırmaya zamanımız kaldı. 
İZKA ile birlikte sekiz buçuk tonluk iki tane proses tankı 
aldık. Biz sadece endüstriyel tipte kafe, otel, restoran, 
yemekhaneler olsun bunlarla çalışıyorduk. Yani küçük 
tüketiciye ulaşamıyorduk, şöyle ki, evlere giremiyordu 
ürünlerimiz. Örneğin bir dilimli kaşarpeynirimiz de en-
düstriyel 1 kiloluk toptan yerlerin kullanabileceği şekil-
de vardı. Proje sayesinde 75 gram, 200 gram, 400 gram 
üretmeye başladık. Bunlar da olunca küçük tüketiciye de 
ulaşabildik ve biraz da ulusal pazarda bu tanınırlığımız 
arttı. Yani dilimli, klasik ve vakumlu peynirde biz daha 
önce sadece teneke olarak satıyorduk. İZKA kapsamında 
aldığımız sert film makinesi sayesinde bunları 250, 300 
gram şeklinde paketlemeye başladık. Ulusal pazardan 
ziyade yurt dışında bile hani Katar, Kuveyt, Birleşik Arap 
Emirlikleri’ne bile ürün göndermeye başladık ve orada da 
bir pazar edindik.”  (İGF-01-Kar Amacı Güden Kurum) 

Verimlilik artışının yanı sıra kullanım alanları da arta-
rak üretim çeşitliliğine katkıda bulunulmuştur:

“Ayda on tane kazan yapıyorken on iki, on üçe çıktık. %30 
ila 50 arasında bir ilerleme oldu işimizde. Yani makinenin 

2015  YILI İLÇELER ARASI GELİŞMİŞLİK FARKININ AZALTILMASI (İGF) 

MALİ DESTEK PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRME RAPORU

35



artıları çok güzel. Sadece kazanda da değil her alette her 
alanda kullanıyoruz.” [İGF-01-Kar Amacı Güden Kurum)

Süt depolama ve soğutmaya yönelik projelerde üre-

tilen sütün kalitesinin sağlandığı aşağıdaki alıntıda 

örneklendirilmektedir.

“Aslında kaliteyi sizler kurum olarak sağlıyorsunuz ama 
üreticilerin de bu kalite standartlarını bilmesi gerekiyor. 
Bugün devletimiz A sınıfı, B sınıfı, C sınıfı üç türlü sütten 
bahsediyor. Bu üç sınıftan üçünün sütü de tanklı süt. Peki 
benim dağdaki üreticide tank yok ki. Ben 40-50 tane süt 
ambulansıyla akşam sabah bu yaylalarda tarattırıyo-
rum. Yoksa insanların iş gücü, ekonomik gücü çok berbat 
olur. O insan 20 kilo sütü alıp da 5 km taşıyamaz… 1:5 
kilometre bile taşıyamaz. Biz buradan hızlı bir şekilde 
süt ambulansı dediğimiz araçları çoğalttık. O mahalleyi 
yarım saatte, 1 saatte toplayıp geliyoruz. Hatta yetmedi 
bir de tankta soğuması için tankta da bir kaybımız oluyor 
1-2 saat gibi.  O tankta hemen soğumuyor. Kısa sürede 
topluyoruz.” (İGF-03-Kooperatif)

Bu alıntıda belirtildiği üzere sağlıklı süt toplama, 

sütün kalitesinin sağlanabilmesi ve halk sağlığı için 

önem taşımaktadır. Özellikle uzak mesafede ve sütü 

soğutacak elektrik ve teknik ekipmanı bulunmayan 

üreticiler için yukarıdaki alıntıda örneklenen “süt am-

bulansı” oldukça faydalı olmuştur. Yine benzer bir 

amaçla ancak farklı bir yöntemle İGF-02 Bileşeni kap-

samında yürütülen süt toplamaya yönelik bir projede 

ise üreticilere düşük hacimli süt tankları dağıtılarak 

üretim kalitesinin arttırılması ve küçük üreticinin güç-

lenmesi hedeflenmiştir. İki proje de üreticilerin des-

teklenmesi ve sağlıklı süt toplamanın sağlanması açı-

sından önemli olsa da ikinci proje yönetimsel engeller 

nedeniyle sürdürülebilir olmamıştır. Kurumun süt 

toplama işlemi yapmadığı tespit edilmiştir. Projenin 

uzun vadeli etkisinin değerlendirilmesi için son kul-

lanıcıya ulaşılması gerekmektedir. 

4.4.2. Satışlar, İhracat Kapasitesi 
ve Gelir Getirici Aktivitelerin 
Yaygınlaşmasına Etki

Programın üretimde ve hizmette kaliteyi arttırmak 

amacıyla desteklediği soğuk hava depoları inşası 

veya kapasite artırımına yönelik projeler ile üretilen 

ürünlerin uzun süre saklanabilmesi ve ihracat edile-

bilmesi için önem taşımaktadır. 

“İZKA’dan da soğuk hava deposu yapmıştık o dönemde 
kapasiteyi arttırmak için. Çünkü bizim kapasiteyi li-
mitleyen faktörlerden bir tanesi de depolama. Çünkü 
üretim süremiz çok kısa bir buçuk ay gibi bir süremiz var. 
Ağustos Eylül. Ağustosun başından eylül ayının onuna 
kadar on beşe maksimum. Bazen eylülde yağışlar geldiği 
zaman bir aya kadar düşüyor. Yani biz bu iki bin beş yüz 
üç bin ton malı bir ay kırk beş gün içerisinde kurutup 
depolara stoklamamız gerekiyor. Ondan sonra bütün yıl 
bunu işletmeler paketleyip ihracatını yapıyoruz. Şimdi 
bir de domatesi evet buluyorsun, hadi işçiyi buldun, yeri 
buldun kestin, kuruttun… Bunu depolaman lazım. O ka-
dar büyük bir kapasiten olması lazım. O da soğuk havada 
durması gerekiyor.” (İGF-01-Kar Amacı Güden Kurum)

Programın üretim ve satışların sürekliliği ve üreticinin 

kendini güvende hissetmesi açısından etkili olduğu 

görülmüştür.

“Üreticiye güven veriyor. Güven olunca bu sefer üretici 
“sıkıntı yok” diyor. Ürününün bir şekilde satılacağını bi-

liyor.” (İGF-02-Kooperatif))

“Mesela pazarın sonuna doğru üreticiler bir ağacın altın-
da toplanıp, “bugün mal çok, alıcı az” diyip ortak karar 
alarak fiyatları düşürüyordu. Ancak soğuk hava depo-
sunun varlığını bildikleri için artık böyle yapmıyorlar. 
Ürünlerinin telef olmayacağının ya da zarara girmeye-
ceğinin rahatlığıyla ederi ne ise o fiyata satmaya devam 
ediyorlar.” (İGF-03-Yerel Yönetim)

Yerel yönetimler tarafından yapılan sosyal tesis vb 

komplekslerin üreticiyi destekleme, bölgenin tanı-

tımı ve satış alanlarında katkıları olmuştur. Gelen ih-

racatçılar bu tesiste konaklama yapması bölgedeki 

harcamalarını artırmıştır. Ayrıca Kadın üreticilerin 

desteklenerek gelir getirici aktivitelerde bulunması 

teşvik edilmiştir:

“Biz zaten yöresel ürünlerimizi kültür merkezinin bir 
katında kadınlarımızın yaptığı stantta sergiliyoruz. 
İlçemize kestane almaya gelen ihracatçı Lübnan’dan veya 
Arabistan’dan geliyor. Kestane olduğunu biliyor, ancak 
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burada Antep fıstığı yetiştiğini bilmiyor veya başka bir 
ürün yetiştiğini bilmiyor. Orada gören ihracatçılar son-
radan bizi arıyorlar, “Biz bunun daha fazlasını nerede 
bulabiliriz?” diye soruyorlar. Tabii biz burada, belediye 
olarak aracı olmuyoruz, direkt vatandaşlara yönelti-
yoruz veya kooperatiflerimize yöneltiyoruz. Onlar da 
kazanıyor, belediyemiz de kültür merkezimizde konak-
lamalardan kazanıyor” (İGF-02-Yerel Yönetim)

4.4.3. İstihdama Etki

İstihdam edilebilirliğin artırılması, ekonomik ve sosyal 

hayata katılımın geliştirilmesi önceliği kapsamında 

nihai raporlarda belirtildiği üzere projelerin bitiminde 

20 projeden 10’u sürekli doğrudan istihdam hedefi 

belirtmiş olup bu kapsamda 224 kişi sürekli olarak 

istihdam edilmiştir. Buna ek olarak Soğuk hava de-

posu projelerinde ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi 

ve dağıtımında istihdam alanı oluşmuştur. Üretimde 

verimlilik artışı yaşandığı için özellikle İGF-01 Bileşeni 

kapsamındaki işletmelerde ve İGF-03 Bileşeni kapsa-

mında sağlanan OSB desteğiyle bölgede önemli öl-

çüde bir istihdam kapasitesi oluşmuştur. Yine İGF-03 

Bileşeni kapsamında yerel yönetimler tarafından inşa 

edilen sosyal tesislerde bölgede – istihdam alanları 

yaratılmıştır.

224 kişiye ek olarak kadın ve genç istihdamı olmak 

üzere özel hedef belirten projeler kapsamında 24 ka-

dın, 38 genç istihdamı gerçekleşmiştir. Programın 

ekonomik ve sosyal alana katılım önceliği göz önüne 

alındığında Etkililik başlığında da belirtildiği üzere 

engelli bireylerin istihdamı konusunda programın 

etkisinin zayıf olduğu görülmüştür. 

 Programın istihdam boyutunu içeren en önemli un-

surlardan biri de verilen eğitimlerle istihdam edilebi-

lirliğin ve istihdamın niteliğinin arttırmasıdır. Üç proje 

kapsamında mesleki eğitimler sağlanmış ve katılım-

cılara sertifika verilmiştir. Bu projelerde verilen eği-

tim türü yürütüldüğü bölgenin ihtiyaçlarıyla uyumlu 

olarak tasarlanmıştır. Karaburun’da mevcut turizm 

potansiyeli göz önüne alınarak aşçılık eğitimleri ve-

rilmiş, bu kapsamda bölgedeki otel ve restoranlarda 

istihdam edilebilirliklerini arttırmak amaçlanmıştır. 

Dikili’de modern tarım ve seracılık eğitimi verilmiş, 

Kiraz’da ise çevre ilçelerin tarım sanayisinde istihdam 

edilmek üzere simülatör kullanılarak folklift opera-

törü eğitimi verilmiştir. Bu projelerin ikisinde proje 

bitiminde istihdamlar gerçekleşmiştir. Kurslar hala 

devam etmektedir. Ancak taleplerin giderek azaldığı 

gözlemlenmiştir. Modern tarıma yönelik desteklenen 

projelerde istihdamın katma değere dönüşmesi bek-

lenmektedir. Ancak ilgili projede hiçbir katılımcının 

tarıma yönelik gelir getirici bir işte çalışmadığı tespit 

edilmiştir. Bu noktada hedeflenen şekilde istihdamın 

yaratılması için öncelikle bölgenin istihdam kapasi-

tesi ve nitelikleri etkili bir şekilde değerlendirilmelidir. 

4.4.4. Çevresel Etkiler

İGF MDP’nin bir diğer amacı da gelişme ekseniyle 

paralel olarak çevrenin sürdürülebilirliğidir. Bu doğ-

rultuda programda sayıca az ancak etkisi güçlü 2 

proje yürütülmüştür. Sulama borularına takılan akıllı 

saatler ile çiftçilerin suyu tasarruflu kullanması sağ-

lanarak damlama, yağmurlama gibi modern sulama 

yöntemlerine geçmelerine katkıda bulunulmuştur. 

Fazla sulama ile oluşan taşkınlar, topraktaki tuzlanma 

azalmış, tarım ilacı ile kirlenen suların denize, ulaşı-

mı önlenmiş, kayıp kaçak azaltılmış ve su tasarrufu 

sağlanmıştır.

“Yetmiş Milyon metreküp su alıyor bizim barajımız dolu 
olduğu zaman. Ama genelde bizim eski yıllarda salma 
sulama yapılan yıllarda 50-55 Milyon su kullanılıyorduk 
yıllık. Şu anda 35-36 Miilyon. Biz projemizin akabinde 
yer altı izleme kurulları açtık, taban suyunun yükseldiği, 
tuzlanmanın azaldığını gördük bunun sayesinde. Bazı 
arazilerde tuzlanmalar başlamış olduğunu, tohumluğun 
yok olduğunu da görmüştük öncesinde. Yani bu bölge-
ye tarım faaliyetleri açısından çok büyük katkısı oldu. 
Bizim amacımız burada toprak kayıplarını önlemek, 
suyun çok kullanılmasını önlemek ve barajı eşit şekilde 
dağıtmak.” (İGF02-Kamu Kurumu)

Ayrıca program kapsamında 1 OSB’nin altyapısı des-

teklenerek atık yönetimi konusunda olumlu etkiler 

gözlemlenmiştir.
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4.4.5. Programın Kurumsal Kapasite ve 
İnsan Kaynaklarının Gelişimine Etkisi

Doğrudan belirtilen öncelik ve hedeflerin yanı sıra, 

mali destek programları kapsamında proje kültürü-

nün ve insan kaynakları kapasitesinin gelişmesi de 

beklenmektedir. Projelerin sürdürülebilirliği değil, böl-

gede benzer atılımlar yapılması için bu durum önemli 

bir etki olarak değerlendirilmektedir. İZKA desteği 

ile sürdürebilir nitelikte projeler yürüten kurumların, 

İZKA dışındaki mali destek programlarını takip edip 

ihtiyaçlarına yönelik çeşitli alanlarda projeler yürüt-

tüğü gözlemlenmiştir. Bu durum, projeleri beslerken 

İZKA MDP etkisini ve projelerin sürdürülebilirliğini 

desteklemektedir. Ancak kurumsal kapasitesi sınırlı 

olduğu gözlemlenen kamu kurumlarında personel 

sayısı ve niteliğinin yetersiz olduğu aktarılmıştır.  Bu 

kurumlarda ve iş yüklerinin yoğunluğu nedeniyle ya-

rarlanıcıların çoğu danışmanlık almayı tercih etmiştir. 

Danışmanlık alınması proje takvimi ve prosedürle-

rinin takibi açısından faydalı olabilmektedir. Ancak 

proje koordinatörü veya kurumdaki ilgili yetkililerin 

proje yazım aşamasına dahil olmalarının, kurumun 

ve bölgenin ihtiyaçlarının projeye yansıtılması ve uy-

gulama aşamasında karşılaşılan zorlukların bertaraf 

edilmesi, dolayısıyla projelerin sürdürülebilirliğini et-

kilediği gözlemlenmiştir. 

4.5. Sürdürülebilirlik

Sürdürülebilirlik kriteri programın net faydalarının 

ne ölçüde devam ettiğinin veya devam edeceğinin 

değerlendirilmesi olarak ifade edilebilir. Programın 

sürdürülebilirlik açısından değerlendirilmesi sırasın-

da projelere sağlanan desteğin sonlandırılmasının 

ardından projeler ile hedeflenen faydanın halen sü-

rüyor olması ve kurumların bu devamlılığı negatif 

etkileyecek durumlara karşı çözümler üretebilme 

yetkinliği tartışılmıştır.  

ŞEKİL 12. Programın Sürdürülebilirliği

13

Proje Hedef ve Çıktıları Sürdürülmüyor

Proje Hedef ve Çıktıları Sürdürülüyor

7

Mali ve beşeri sermaye
 yetersizliği 

Proje öncesinde yapılan 
yetersiz fizibilite çalışmaları

ve hazırlık aşamasında
uzman desteği alınmaması  

Yasal mevzuatlar veya
kurumun yonetimsel

yapısındaki değişiklikler gibi
öngörülemeyen sebepler 

Paydaşlarla iletişim ve 
lşbirliğinde yaşanan 

aksaklıklar 

Sürdürülebilirliğin Önündeki Engeller 
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Program kapsamında etkilerin sürmesi, proje çıktı-

larının kullanılamadığı durumlarda farklı bir projeye 

bir amaca evrilmesi ve yararının gözetilmesi, fayda-

lanıcı ve uygulayıcılar için sistematik bir hale gelip 

gelmediği, kurum kültürü ve organizasyonu açısın-

dan köklü bir değişime sebep olması sürdürülebilir-

lik kapsamında değerlendirilmektedir. İGF MDP’nin 

sürdürülebilirlik oranı %65,0 olarak değerlendirilebilir.  

20 projeden 13’ünde proje çıktıları sürdürülebilirdir. 

Programın bileşenleri açısından değerlendirildiğin-

de İGF-01 bileşeninin sürdürülebilirlik açısından en 

başarılı bileşen olduğu tespit edilmiştir. Bu bileşen 

kapsamında kâr amacı güden 5 kurum tarafından yü-

rütülen projelerin tamamındaki fayda halen sürmek-

tedir. Bu kapsamda 1 marka tescili alınmış, 2 soğuk 

hava deposu kapasitesi artışı gerçekleştirilmiş, yurt içi 

ve yurt dışı satışlarda artış meydana gelerek bölgede 

istihdam alanları yaratılmıştır. Ayrıca bölgenin ihracat 

kapasitesi arttırılmıştır. 

İGF-02 Bileşeni’nde ise desteklenen kurumların türü-

ne bağlı olarak ve mevcut kapasiteleri ve idari yapıları 

farklıdır. Bu kapsamda 11 projeden 6’sının amaçlarının 

proje hedeflerinde belirtildiği gibi sürmediği tespit 

edilmiştir. Bu projelerde sürdürülebilirliğin negatif 

belirleyicileri olarak mali kaynakların yetersizliği, etkili 

fizibilite veya ön hazırlık çalışmalarının yapılmaması, 

paydaşlardan yeterli desteğin alınamaması ve öngö-

rülemeyen yasal veya yönetimsel değişimler olduğu 

tespit edilmiştir. Bu bileşen kapsamında sürdürülebi-

lir projeler yürüten kurumların soğuk hava deposu ve 

sağlıklı süt toplama ve analiz ekipmanları ile ürünlerin 

değerlenmesi ve kalite ve sürekliliğinin sağlanması 

yönünde önemli adımlar attığı görülmektedir. Ayrıca 

bölgedeki kooperatiflerin üretiminin artırıldığı ve mali 

kapasitelerinin genişleyerek ek yatırımlar yapıldığı 

tespit edilmiştir. Sürdürülebilirliğin sağlanması için 

eğitime ve yaygınlaştırma çalışmalarına önem ve-

rilen projeler sayesinde proje çıktılarının devamlılığı 

sağlanmıştır. 

Sosyal ve teknik altyapının güçlenmesi çevre ve enerji 

verimliliğinin sağlanmasına yönelik gerçekleşen İGF-

03 Bileşeni kapsamında ise 4 projeden 3’ünde proje 

çıktıları bölgede faydasını sürdürmektedir. Fayda 

alanı sınırlı kalan 1 projede ise planlama aşamasında 

mevcut ihtiyaçtan daha fazla kapasiteli soğuk hava 

deposu inşa edildiği için bir kısmı âtıl durumda kal-

dığı görülmüştür.

İlçedeki yerel yönetimler ve kooperatifler gibi eko-

nomik sermayesi sınırlı olan kurumlar projelerini 

İZKA desteği olmadan gerçekleştiremeyeceğini be-

lirtmiştir. Bu nedenle bu kurumların projeleri ger-

çekleşerek hem yerel aktörler güçlendirilmiş hem 

de bölgede çeşitli alanlarda sürdürülebilir bir katma 

değer üretilmiştir. Kurumsal kapasitesi güçlü olan 

özellikle kâr amacı güden kurumlar projelerini farklı 

mali kaynaklarla hayata geçirebileceklerini belirtse 

de mevcut sermayeleriyle risk alamayacağı yatırımları 

İZKA desteğinin de katkılarıyla hayata geçirme im-

kanına sahip olduğu görülmüştür. Bu tarz kurumlar 

gerek motivasyonlarının güçlü olması gerekse mev-

cut altyapı ve sermayesinin yeterli olması dolayısıy-

la projelerinin sürdürülebilirliğini sağlamada daha 

avantajlı olmuştur. 

Yerel yönetimler tarafından yapılan sosyal tesis vb. 

komplekslerin üreticiyi destekleme, bölgenin ta-

nıtımı ve satış alanlarında katkıları olmuştur. Gelen 

ihracatçıların bu tesiste konaklama yapması böl-

geye ekonomik kazanç sağlamaktadır. Özellikle 

kadınları güçlendiren bir sürdürülebilir etki olarak 

değerlendirilmektedir.
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B ÖLÜM  5 .  
Sonuç ve Öneriler

Temel hizmetlere erişim, coğrafi konum, göç, nüfusun 

demografik yapısı, makineleşme, ekonomik dalga-

lanmalar gibi birçok etmen birbirini etkileyerek gerek 

ekonomik gerek de toplumsal refahın tüm bölgeler-

de dengeli dağılması yönünde engel oluşturmaktadır. 

Günümüzde, bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının 

azaltılması için yapılan çalışmalar artmaktadır. Bu 

çalışmalardan biri olarak Beydağ̆, Dikili, Karaburun, 

Kınık ve Kiraz ilçelerinde sosyoekonomik gelişmeyi 

destekleyerek İzmir’de yerel kalkınmanın hızlandırıl-

ması amacıyla 2015 yılında İZKA tarafından İGF MDP 

ilan edilmiştir. Türkiye kapsamında ilçelerin gelişmiş-

lik düzeyinin tespit edildiği 2017 SEGE Raporuna göre 

İzmir ilinde yer alan 30 ilçe arasında Karaburun 20, 

Dikili 23, Kınık 27, Beydağ 29 ve Kiraz 30. sırada yer 

almaktadır. Bu ilçelerin kalkınması adına yürütülen 

program kapsamında 5 özel işletme, 4 yerel yönetim, 

3 kamu kurumu, 1 OSB ve 1 dernek olmak üzere 20 

proje İZKA desteği ile projelerini tamamlamıştır.  İGF 

MDP çerçevesinde Kâr Amacı Güden Bileşeni, Kar 

Amacı Gütmeyen Kurum Bileşeni ve Küçük Ölçekli 

Altyapı Bileşeni için farklı öncelikler belirtilmiştir.

Uygulanan programların etkisinin değerlendirilmesi, 

kamu kaynaklarının daha etkin ve ihtiyaca yönelik 

planlanmasına katkı sağlamakta, dolayısıyla ileride 

uygulanması planlanan proje ve programlara somut 

veriler ışığında girdiler sunmaktadır. Bu raporda 2015 

yılında tasarlanan ve uygulanan YSK MDP’nin etkisi 

nitel etki değerlendirme yöntemi kullanılarak analiz 

edilmiştir. Proje sayılarının istatistiksel analiz için ye-

terli olmaması, programa başvuran ancak destekten 

yararlanamayan “kontrol grubu” olarak adlandırılan 

grubun olmaması ve proje alan ve önceliklerinin ortak 

göstergeler ekseninde nicel olarak değerlendirilmesi-

nin sınırlılıkları sebebiyle nitel araştırma yöntemlerine 

başvurulmuştur. Çalışmada nitel araştırma yönte-

mi olan yarı yapılandırılmış derinlemesine görüşme 

tekniği kullanılmış olup, 20 yararlanıcı kurumdan 

çalışmaya katılmayı kabul eden 19 yetkili kişiyle gö-

rüşmeler yapılmıştır. Yararlanıcılarla yapılan derinle-

mesine görüşmelere ek olarak İZKA’da Proje İzleme 

ve Değerlendirme Birimi’ndeki uzmanlar ve bölgede-

ki paydaş kurumlarla odak grup toplantıları yapılarak, 

yararlanıcılarla yapılan görüşmeler sonucu elde edi-

len bulguların geçerliliği irdelenmiş ve projelerin etki 

süreçlerinde belirleyici olan unsurların derinlemesine 

analiz edilmesi amaçlanmıştır. Çalışma kapsamında 

proje başvuru ve nihai raporlar, etki değerlendirme 

raporları, istatistiksel raporlar ve diğer ilgili akademik 

kaynaklar taranarak masabaşı araştırma yöntemi kul-

lanılmış, nitel veri toplama ve analiz desteklenmiştir. 

Değerlendirmede Ekonomik Kalkınma ve İş Birliği 

Örgütü Kalkınma Yardımları Komitesi (OECD DAC) ta-

rafından etki değerlendirme çalışmaları için önerilen 

kriterler olan ilgililik, etkililik, etki ve sürdürülebilirlik 

kriterleri baz alınmıştır.

İGF MDP bölgesel strateji ve planlarla uyumlu olarak 

tasarlanmıştır. Program ilgililik kriteri kapsamında 

değerlendirilirken bölgenin ihtiyaçlarına yönelik uy-

gulanan mikro ölçekli plan ve strateji çalışmalarıy-

la programın ilişkisini tartışmak da önemlidir. İGF 

MDP ile benzer özellikler taşıyan 2015 Yarımada 

Sürdürülebilir Kalkınma Mali Destek Programı (YSK 

MDP) ile İGF MDP kıyaslandığında YSK MDP’nin böl-

gede strateji oluşturma çalışmaları yapıldıktan sonra 

oluşan bir program olduğu ancak İGF MDP için böyle 
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bir hazırlığın bulunmadığı görülmektedir. Ajanstaki 

uzmanlar saha çalışmaları yürütmüş ve bölgenin ih-

tiyaçlarına yönelik çalışmalar yapsa da, geniş kitle-

lerden oluşan bir çalışmanın yapılamaması bölgesel 

ihtiyaçlarla programın ilgililiği arasındaki bağın zayıf 

olmasına neden olmaktadır. Programın belirlenen 

önceliklerin dağılımı değerlendirildiğinde bölgenin 

ihtiyaçlarının daha çok tarım ve istihdama dayalı ol-

duğu görülmektedir. Ancak kırsal kalkınmanın güç-

lendirilebilmesi için tarım dışı ekonomik faaliyetler ve 

sosyal projelerin de yaygınlaştırılması gerekmektedir. 

İZKA’da gerçekleşen uzman odak grup toplantısın-

daki veriler doğrultusunda, program öncelik sayısının 

dezavantajlı bölgelerdeki proje faaliyetlerinin kapsa-

mını geniş tutma amacıyla belirlendiği ifade edilmiş-

tir.  Ancak bu önceliklerin içerikleri, çıktıları ve etkileri 

konusunda yalnızca ajans değil, yerel yönetimlerden 

kamu kuruluşlarına, kooperatiflerden STK’lara kadar 

bölgede faaliyet gösteren tüm kuruluşların çalışmalar 

yürüterek bölgede stratejik plan oluşturması prog-

ramların bölgenin ihtiyaçları doğrultusunda gelişti-

rilmesini destekleyebilir.

Projelerin başvuru esnasında belirtilen hedeflere 

ulaşmadaki başarıları etkililik kriteri kapsamında de-

ğerlendirildiğinde programın “Sürdürülebilir Üretim 

ve Hizmet Sunumu” hedefine ulaşmada özellikle 

İGF-01 Bileşeni daha başarılı olmakla beraber, tüm 

bileşenlerin etkililik oranının yüksek olduğu gözlem-

lenmiştir. Program hedef bölgede tarımsal üretim 

altyapısının güçlendirilmesi, yenilikçi yöntemlerin 

yaygınlaştırılarak verimliliğin ve kalitenin arttırmasın-

da etkili olmuştur. Ancak “Akdeniz’in Çekim Merkezi 

İzmir” olarak belirlenen vizyon doğrultusunda İzmir’in 

kültür ve turizm olanaklarının tanıtılması hedefine 

ulaşmada etkililik zayıftır. Güçlü Toplum stratejik 

önceliği kapsamında “Toplumsal Uyum İçin Sosyal 

İçerme” konusunda kadınların toplumsal alanda aktif 

olması yönünde etkili olmuştur ancak engelli birey-

lerin içerilmesi yönünde etkililiğin daha az olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Programın kapsamında tarımsal üretimde kapasite 

ve kalite artışı hedeflenmiş, teknik ekipman ve alt-

yapılar desteklenmiştir. Alınan teknolojik ekipmanlar 

ile üretim süreci hızlanmış, kalite ve verimlilik artmış-

tır.  Üreticiye ekonomik getirilerinin yanında, üretim 

kalitesi ve standardizasyonun sağlanması yönünde 

atılımlar yapılmıştır. Soğuk hava depoları sayesinde 

üreticilerin zarar etmesi önlenmiştir. Ayrıca, kâr amacı 

güden kurumların üretim kapasitesinin artması teş-

vik edilerek ihracat kapasiteleri artmıştır. 20 projeden 

10’u sürekli doğrudan istihdam hedefi belirtmiş olup 

bu kapsamda 224 kişi sürekli olarak istihdam edilmiş-

tir Programın istihdam boyutunu içeren en önemli 

unsurlardan biri de verilen eğitimlerle istihdam edi-

lebilirliğin ve istihdamın niteliğinin arttırmasıdır. Üç 

proje kapsamında mesleki eğitimler sağlanmış ve 

katılımcılara sertifika verilmiştir. Bu projelerde veri-

len eğitim türü yürütüldüğü bölgenin ihtiyaçlarıyla 

uyumlu olarak tasarlanmıştır. Ancak uygulama ve 

katılımcıların özellikleri ve sayıları gibi konularda ön-

görü eksiklikleri olduğu gözlemlenmiştir. Hedeflenen 

şekilde istihdamın yaratılması için öncelikle bölge-

nin istihdam kapasitesi ve nitelikleri etkili bir şekilde 

değerlendirilmelidir. Çevreye etkileri değerlendiril-

diğinde, İGF MDP’de çevre korumaya yönelik proje 

sayısının az olduğu ancak projelerin etkisinin güçlü 

olduğu söylenebilir.  Bir OSB desteklenerek çevre ve 

atık yönetimi konusunda etki yaratılmıştır. Ayrıca ta-

rımsal sulamada tasarrufu sağlamak ve toprak verim-

liliğini arttıran bir proje ile çiftçilerin suyu tasarruflu 

kullanması sağlanarak ve damlama, yağmurlama 

gibi modern sulama yöntemlerine geçmelerine kat-

kıda bulunulmuş, fazla sulama ile oluşan sağlanarak 

topraktaki tuzlanma azalmış, tarım ilacı ile kirlenen 

suların denize ulaşımı önlenmiş, kayıp kaçak azalmış, 

su tasarrufu sağlanmıştır. Program aynı zamanda 

mevcut insan kaynakları kapasitesini arttırmayı da 

teşvik etmeyi amaçlamıştır. Özellikle proje yazma 

aşamasında yararlanıcıların yarısından fazlası danış-

manlık almıştır. Danışmanlık alınması proje takvimi 

ve prosedürlerinin takibi açısından faydalı olabilmek-

tedir. Ancak proje koordinatörü veya kurumdaki ilgili 

yetkililerin proje yazım aşamasına dahil olmalarının, 

kurumun ve bölgenin ihtiyaçlarının projeye yansıtıl-

ması ve uygulama aşamasında karşılaşılan zorlukların 

bertaraf edilmesi, dolayısıyla projelerin sürdürülebi-

lirliğini etkilediği gözlemlenmiştir.
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Program kapsamında etkilerin sürmesi, proje çıktı-

larının kullanılamadığı durumlarda farklı bir projeye 

bir amaca evrilmesi ve yararının gözetilmesi, fayda-

lanıcı ve uygulayıcılar için sistematik bir hale gelip 

gelmediği, kurum kültürü ve organizasyonu açısın-

dan köklü bir değişime sebep olması sürdürülebilir-

lik kapsamında değerlendirilmektedir. İGF MDP’nin 

sürdürülebilirlik oranı %65,0 olarak değerlendirilebilir.  

20 projeden 13’ünde proje çıktıları sürdürülebilirdir. 

İGF-02 Bileşeni’nde ise desteklenen kurumların tü-

rüne bağlı olarak mevcut kapasiteleri ve idari yapıları 

farklıdır. Bu kapsamda 11 projeden 6’sının amaçlarının 

proje hedeflerinde belirtildiği gibi sürmediği tespit 

edilmiştir. Bu projelerde sürdürülebilirliğin negatif 

belirleyicileri olarak mali kaynakların yetersizliği, etkili 

fizibilite çalışmalarının yapılmaması, paydaşlardan ye-

terli desteğin alınamaması ve öngörülemeyen yasal 

veya yönetimsel değişimler olduğu tespit edilmiştir. 

İGF-03 Bileşeni’nde sürdürülebilir olmayan bir pro-

je kapsamında etkili planlama yapılamadığı tespit 

edilmiştir.

Çalışmada belirtilen kriterler doğrultusunda progra-

mın etki ve sürdürülebildiği kapsamında yapılan tes-

pitler ve programın geliştirilmesi için sunulan öneriler 

sonraki başlıklarda sunulmaktadır.

5.1. Sonuç Bazlı Öneriler

5.1.1. Planlama Sürecine Yönelik 
Değerlendirmeler

Sonuç 1: Bölgenin coğrafi ve toprak özelliklerinin dik-
kate alınmamasının sürdürülebilirliği olumsuz etkile-
diği tespit edilmiştir.

Öneri 1: Pandemi sırasında tarımsal üretimde girdi 
maliyetlerinin yükselmesi, iklim değişikliği nedeniyle 
su kıtlığı gibi unsurlar tarımsal üretiminin azalması-
na sebep olmaktadır. Ancak bazı faktörleri uzman 
görüşü ve bilimsel analiz ve tahmin yöntemlerine 
başvurularak ön görmek mümkün olmaktadır ve bu 
zorluklar bertaraf edilebilmektedir. Özellikle coğra-
fi altyapı koşulları ve iklim değişikliklerinin dikkate 

alınması projelerin başarısını ve sürdürülebilirliklerini 
artıracaktır.

Sonuç 2: Bakımı kolay olan ve kullanım ömrü uzun 
olan yatırımların tercihi projenin başarısını ve sürdü-
rülebilirliğini pozitif yönde etkilemektedir.

Öneri 2: Planlama aşamasında alınan ekipmanlar için 
satın alma ve ihale koşulları için usullerin buna göre 
belirlenmesi projelerin sürdürülebilirliğini arttırarak 
kaynakların verimli kullanılmasına katkıda bulunabilir.

Sonuç 3: Adapte edilebilir (dönüştürülebilir) girdi veya 
çıktılarının çok olduğu projelerde sürdürülebilirliğin 
daha yüksek olduğu görülmektedir.

Öneri 3: Planlama esnasında proje çıktılarının alter-
natif senaryolar belirlenerek çıktı ve etkilerinin nasıl 
adapte edilebilir olduğuna yönelik öngörülere yer 
verilmesi faydalı olabilir.

Sonuç 4: Proje planlama aşamasında bölgedeki so-
runun iyi tanımlandığı projelerde sürdürülebilirliğin 
daha güçlü olduğu gözlemlenmiştir. Hem bölge hem 
de ülke önceliklerini dikkate alan projelerde başarı, 
yaygınlaştırma ve sürdürülebilirlik artmaktadır.

Öneri 4: Planlama aşamasında projede sorun alanı-
nın tespit edilmesi, sorun alanın net tanımlandığı, 
belirlenen sorunu nasıl çözdüğüne yönelik detaylı 
açıklama ve plana yer verilen projelerin desteklen-
mesi projelerin faydalarının etki ve sürdürülebilirliğini 
güçlendirecektir.

Sonuç 5: Tesis veya soğuk hava deposu inşasına yöne-
lik hedefleri olan bazı kurumların projelerinde kuru-
mun ihtiyacından veya yönetim kapasitesinden fazla 
oranda tesis veya soğuk hava deposu inşa edildiği 
saptanmıştır. Ancak aynı programda bazı kurumlar 
soğuk hava kapasite arttırımına ihtiyaçları olduğunu 
belirtmektedir.

Öneri 5: Planlama aşamasında kurumun ve bölgenin 
ihtiyacının analiz edilmesinin teşvik edilmesi bu du-
rumun bertaraf edilmesi adına önem taşımaktadır. 
Ancak öngörülemeyen durumlardan kaynaklı kapa-
site fazlası soğuk hava deposu/tesis veya ihtiyacın 
değişmesinden kaynaklı tamamen veya kısmen kul-
lanılamayan ekipmanların ortak kullanılabilirliğiyle 
ilgili yaptırımlar/yönlendirmeler kaynakların verimli 
kullanılması ve programın amacına ulaşması anla-
mında etkili olabilir.
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5.1.2. Paydaşlık ve Kurumlar Arası 
İşbirliğine Yönelik Sonuç ve Öneriler

Sonuç 1: 2 projede âtıl durumda olan proje çıktısı 
olduğu tespit edilmiştir. Birinde hem planlamadan 
kaynaklı hem de dışsal faktörlerin etkisiyle projenin 
çıktısının kullanılamadığı görülmüş, proje çıktısının 
yerel yönetimlere devredildiği öğrenilmiştir. Diğer 
proje kapsamında ise ilgili kurumlarla iş birliği kurula-
maması ve proje başvurusunda bulunan sivil toplum 
kuruluşunun faaliyette olmamasından kaynaklı oldu-
ğu tespit edilmiştir. Bölgedeki yerel halk tarafından 
proje çıktısına talebin olduğu ancak kurumsal olarak 
aksiyon alınamadığı için taleplerinin yerine getirilme-
diği aktarılmıştır.

Öneri 1: Programlarda projelerin çıktılarının kullanı-
mına ilişkin bir hakemlik müessesesi oluşturulabilir. 
Özellikle başarısız, yürütme ile ilgili sahipliklerin ve 
sorumlulukların iyi tanımlanmadığı, sürdürülmesi 
güç ve etkisi zayıf projeler gözden geçirilerek bu pro-
jeler konusunda yeniden karar alma mekanizmaları 
çalıştırılabilir. Bu gibi durumlarda proje çıktılarının 
sürdürülebilirliği için İZKA’nın yönlendirilmesi ve pay-
daşların desteği ile proje çıktısının sorumluluğunun 
yerel yönetimler veya ilgili kamu kurumuna devredil-
mesi konusunda adımlar atılması, beklenen faydanın 
sürdürülmesini mümkün kılabilir.

Sonuç 2: Birden fazla paydaşın tanımlanmasına rağ-
men bu paydaşlığın resmiyet düzeyinde kaldığı du-
rumlar tespit edilmiştir. Ayrıca birden fazla paydaşın 
olduğu projelerde proje bitiminin ardından proje çık-
tısının sürdürülebilirliği yönünde sorumluluk almadığı 
durumlar tespit edilmiştir.

Öneri 2: Paydaşların proje yazım ve sözleşme aşama-
sından sürdürülebilirlik aşamasına kadar görevleri 
tanımlanması ve çok paydaşlı projelerde sahipliğin 
belirlenmesinin projenin sürdürülebilirliği üzerinde 

önemli oranda etkisi vardır.

5.1.3. Faydalanıcılara Etkisinin 
Güçlendirilmesine Yönelik Sonuç ve 
Öneriler

Öneri 1: Sosyal altyapıya yönelik projelerde engelli 

bireylerin erişimi ve kullanım kolaylığı yönünde zayıf 

etki görülen projeler mevcuttur.

Sonuç 1: Sosyal altyapı projelerinde erişim, katılım ve 

sosyal içerme alanlarına öncelik verilmelidir. Engelli 

bireylerin erişimine yönelik hususlar proje planlama 

aşamasında belirtilmeli ve bunun takibinin yapılması 

için mekanizmalar geliştirilmelidir.

Sonuç 2: Sosyal altyapı projeleri kapsamında inşa 

edilen tesis ve merkezlerde kadınlara yönelik gelir 

getirici aktiviteleri sürdürülebileceği alanlar yaratıl-

ması kadınların sosyal hayata katılımı ve gelir elde 

etmelerini teşvik ettiği gözlemlenmiştir.

Öneri 2: Sosyal altyapı projelerinde yerel yönetimlerce 

düzenlenen kurslarla desteklenerek bölgedeki kadın-

ların üretmiş̧  olduğu ürünlerin satışını yapabilecekleri 

alanların eklenmesi yönünde kurumlar teşvik edilmeli 

ve benzer projelere destek verilmesi benzer program-

ların amacına ulaşmasını olumlu yönde etkileyecektir.

5.1.4. Programın İnsan Kaynakları, 
Eğitim ve İstihdam Hedeflerine Yönelik 
Sonuç ve Öneriler

Sonuç 1: Modern tarıma yönelik eğitim verilerek is-
tihdam yaratılması hedeflenen projelerde istihdamın 
katma değere dönüşmesi beklenmektedir. Ancak 
ilgili projede hiçbir katılımcının tarıma yönelik gelir 
getirici bir işte çalışmadığı tespit edilmiştir.

Öneri 1: Özellikle bölgede istihdam ihtiyacı olan ve 
gelişmekte olan tüm alanlar gözden geçirilerek is-
tihdam hedefleri konulabilmesi projenin sürdürüle-
bilirliği ve etkisi açısından önemlidir.

Sonuç 2: Nihai kullanıcıların mali kaynaklarının yeter-
sizliği, proje kapsamında verilen eğitimler sonunda 
ilgili alanda girişimlerde bulunmasının önünde engel 
olduğu gözlemlenmiştir.

Öneri 2: Girişime odaklı eğitimler ve sertifikalar içe-
ren projelerin nihai faydalanıcılarının girişimci kişiler 
olabilmesine dikkat edilebilir veya proje çıktılarında 
küçük bir oranda da olsa girişim yapma zorunluluğu 
konulabilir. Projelerde belirlenen kriterleri sağlayan 
nihai faydalanıcıların teşvikler (mikro-kredilerle) des-
teklenmeleri etkiyi artırabilir. Konu bazlı eğitimlerin 
yanı sıra iş planlama, kurma ve geliştirme eğitimleri 
de verilebilir. Uygun iş planları için de teşvik imkanları 
ortaya konabilir
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Sonuç 3: Özellikle tarım alanında çiftçilik ve hayvan-

cılık yapanların eğitilmesi ve farkındalıklarının artı-

rılması gerekmektedir. Kooperatif ortakların proje 

konu ve çıktılarının yanı sıra kullanımı konusunda 

bilgilendirildiği projelerin sürdürülebilir olduğu tespit 

edilmiştir.

Öneri 3: Proje çıktısının kullanımı konusunda far-

kındalığın arttırılması ve paydaşlarla sürekli iletişim 

sürdürülebilirlik ve verimi artıracağı için teşvik edil-

melidir. İletişim ve bilinçlendirme faaliyetleri için basılı 

medya yerine elektronik medya kullanımı konusunda 

çiftçiler arasındaki ağlar güçlendirilebilir.

Sonuç 4: İZKA desteği, kurumların proje yazma süreç-

leri hakkında eğitici olmuştur. Ancak yararlanıcıların 

büyük çoğunluğunun proje tasarlama, geliştirebilme 

ve yürütebilme kapasitelerinin yetersiz olduğu ve 

ileride yürütülebilecek projelerde yazım süreçleri-

ne dahil olma konusunda çekimser olduğu ve da-

nışmanlık almayı tercih edecekleri tespit edilmiştir. 

Bunun temel sebepleri insan kaynakları, ekipman ve 

ödenek eksikliği olduğu gözlemlenmiştir.

Öneri 4: Danışmanlık alınması proje takvimi ve pro-

sedürlerinin takibi açısından faydalı olabilmekte-

dir ancak proje koordinatörü veya kurumdaki ilgili 

yetkililerin proje yazım aşamasına dahil olmalarının, 

kurumun ve bölgenin ihtiyaçlarının projeye yansıtıl-

ması ve uygulama aşamasında karşılaşılan zorlukların 

bertaraf edilmesi, dolayısıyla projelerin sürdürülebi-

lirliğini etkilediği gözlemlenmiştir. Bu nedenle proje 

koordinatörünün yazım sürecinde aktif rol almasına 

yönelik prosedürler geliştirilebilir. Kamu personelleri 

arasında proje kültürü geliştirilmesine yönelik Ajans 

önderliğinde iş birlikleri yürütülebilir.

Sonuç 5: Nihai kullanıcının süt ve peynir üreticileri 

olduğu projeler kapsamında alınan ve üreticilere da-

ğıtılan ekipmanların kullanımı konusunda bilgilendir-

meler içeren projelerde üretimin kalitesini artmış ve 

standartlaşma sağlanmıştır.

Öneri 5: Halk sağılığı için önem arz eden sağlıklı süt 

toplama ve dağıtımına yönelik projelerde eğitim fa-

aliyetlerinin etkili bir şekilde yürütülmesinin teşvik 

edilmesi ve izlenmesi programın hedeflerine ulaş-

masındaki başarısını arttıracaktır.

5.1.5. Sürdürülebilir Çevre Hedefine 
Yönelik Sonuç ve Öneriler

Sonuç 1: Çevre boyutu ve sürdürülebilir kalkınma için 

oldukça önemli olduğu gözlemlenmiştir. Özellikle 

sulama ve tarıma yönelik modern yöntemlerle çevre 

koruma boyutuna sahip proje yürütülmüş ve birçok 

il ve ilçeye öncü olmuştur.

Öneri 2: İGF MDP kapsamında üretim ve üreticilerin 

desteklenerek katma değerli ürün üretiminin yaygın-

laşması ve dolayısıyla bölgenin ekonomik kalkınma-

sı amaçlanmıştır. Ancak tarımsal üretim doğrudan 

çevresel koşullara bağlı olmaktadır. Bu alana yönelik 

programlarda üreticilerin modern ekolojik tarım ve 

sulama yöntemleri konusunda uygulama, bilinçlen-

dirilme ve yaygınlaştırmaya yönelik faaliyetlere yer 

veren projeler programın “sürdürülebilir çevre” ge-

lişme ekseni kapsamında desteklenebilir.

5.2. Yararlanıcı Kurumların 
Öncelikli Proje Faaliyet 
Alanları ve İhtiyaçları

Yararlanıcıların desteklenebilecek programlar ve pro-
jeler için öncelikli proje faaliyet alanları ve mevcut 
ihtiyaçları aşağıda yer verilmektedir:

 ▶ Tarlalarda çiftçilere zirai ilaçlama, sulama ve atık 
yönetimi gibi konularda hatırlatmalarda ve bil-
gilendirilmede bulunacak açıklamalı tabelaların 
oluşturulması,

 ▶ İlaçlamada insansız hava aracı (drone) kullanımının 
sağlanması,

 ▶ Tarımsal bilgilerin derlendiği, geçmiş yılların temel 
bilgilerini de içeren bir veri tabanı oluşturulması,

 ▶ Mavi bayraklı plajlar gibi, üreticinin çevreye zarar 
vermediği, “yeşil bayraklı ovalar” oluşturulması

 ▶ Bölgenin tarımsal sulama amaçlı ihtiyaçlarının 
karşılanması,

 ▶ Sık ve daha küçük bütçeli projeleri için destekler, 
hayvancılık yatırımlarının desteklenmesi

 ▶ Yenilenebilir enerjinin kullanıldığı güneş tarlaları
 ▶ Süt sektöründeki üreticilerin süt tankı, soğutma 
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tankı, sağım sistemleri gibi konularda desteklen-
mesi

 ▶ Soğuk hava depoları ve bu deparların üzerine gü-
neş panelleri yapılmasına yönelik projeler,

 ▶ Dağlık bölgelerde özel ağaçlardan incir, ceviz, kes-
tane bahçelerinin oluşturulmasının desteklenmesi

 ▶ Meyve bahçelerinin oluşturulmasında doğrudan 
üreticinin desteklenmesi,

 ▶ Baharatla ilgili, satışa yönelik bir kooperatif kuru-
larak markalaşmanın sağlanması,

 ▶ Mevcut seraların iyileştirilmesi ve farklı bölgelerde 
yeni seralar oluşturulması,

 ▶ Topraksız tarım ve tıbbi aromatik bitki yetiştiriciliği 
kurslarının iyileştirilmesi

 ▶ Tescilli evlerin olduğu bölgelerde evlerin restoras-
yonlarının desteklenmesi ve sokak sağlıklaştırma 
projelerinin gerçekleştirilmesi,

 ▶ Coğrafi işaret alınarak işleme ve paketleme tesisi 
kurulması,

 ▶ Süt işleme tesisi kurularak farklı çeşitlerde peynir 
üretimi yapılmasının sağlanması,

 ▶ Kınık bölgesinde gençleri kapsayan sosyal projeler 
yapılması,

 ▶ Makine teçhizat modernizasyonu,
 ▶ Proje yazma eğitimleri

5.3. İlçeler Arası Gelişmişlik 
Farkının Azaltılması

OECD’ye göre Bölgesel kalkınma özetle bölgelerde-
ki istihdam ve refah yaratan ekonomik faaliyetleri 
destekleyerek bölgesel farklılıkları azaltmaya yönelik 
genel bir çaba olarak tanımlanabilmektedir. 24 Büyük 
ve küçük ölçekli altyapılar önemli olsa da yalnızca 
altyapı yatırım desteği ile gelişmişlik farkını azalt-
mak yeterli olmamaktadır. Geçmişte bu yöntemle-
rin kullanıldığı birçok başarısız örnek bulunmaktadır. 
Günümüzde küresel alanda faaliyet gösteren birçok 

24  OECD, Regional Development Policy. oecd.org adresinden alınmıştır.

25  OECD, Regional Development Policy. oecd.org adresinden alınmıştır.

26  Başıbüyük,A. (2011). The Problem of Rural Development in Turkey in the View of Geography, Eastern Geographical Review.

27  Gülçubuk, B vd. (2020). Dünya Kırsalı ve Kırsal Kalkınmayı Yeniden Keşfederken Türkiye’nin Konumu. Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Tarım Ekonomisi Bölümü

kuruluş tarafından bölgesel kalkınmaya yönelik yeni 
bir yaklaşımın ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Bu 
yaklaşımlara göre, hedef, makro önlemler yerine, 
yerel unsurların performansını etkileyen çok çeşitli 
doğrudan ve dolaylı faktörleri kapsayan bir kalkın-
ma stratejisi geliştirmeye ulaşmaktır. Bu kapsamda, 
bölgenin ihtiyaçlarını doğrudan karşılamaya yönelik 
yukarıdan aşağıya yatırımlardan ziyade bölgesel özel 
varlıklara odaklanarak bölgedeki aktörler için “kalkın-
ma fırsatları” yaratmak gerekmektedir.25 İZKA tarafın-
dan bu noktaların göz önüne alındığı görülmektedir. 
Ancak programın sınırlı kalan etkileri göz önüne alın-
dığında, tasarımla programın etkisi arasındaki farkı 
azaltmak için bölgede 3 temel alanda güçlendirme 
çalışmaları yapılması gerekmektedir. İlki, strateji oluş-
turma, program tasarımı ve uygulanmasında ulusal, 
bölgesel ve yerel yönetimlerin yanı sıra bölgedeki di-
ğer paydaşları içeren katılımcı anlayışa odaklanan bir 
yaklaşımın teşvik edilmesidir. İkincisi, bölgedeki insan 
kaynaklarının gelişimine odaklanan çalışmaların arttı-
rılmasıdır. Son olarak, “kırsal alan” ile “tarımsal alan” ve 

“kırsal kalkınma” ile “tarımsal kalkınma” kavramlarını 
aynı kategoride ele alınarak,26 göç ve tarımsal üretici 
sayısındaki düşüşler göz önüne alındığında, kırsal 
kalkınma için yalnızca tarım değil tarım dışı ekonomik 
faaliyetler ve sosyal yapının güçlendirilmesine yönelik 
destekler geliştirilmelidir. Geliştirilen bu program-
larla kırsaldaki genç, yaşlı, kadın ve engelli bireylerin 
tamamını desteklenmelidir. Özellikle günümüzde 
pandemi ve ekonomik dalgalanmalarla artan kırsal 
yoksulluğunun azaltılmasına katkıda bulunmak için 
kırsalda iş ve yaşam şartlarının iyileştirilmesine, kır-
sal refaha ve kırsal istihdam alanlarına ağırlık veren 
politika ve desteklere önümüzdeki süreçte de ihtiyaç 
olacağı belirtilmiştir (Gülçubuk,2020).27 Bu yaklaşım-
lar doğrultusunda veri ve stratejiler geliştirilerek, ge-
lişmişlik farkının azaltılmasının kavramsal çerçevesi, 
yerel dinamikler ve bölgelerin sosyolojik yapısı de-
ğerlendirildikten sonra programların tasarlanması 
ve uygulaması, programların etkisini arttırarak nihai 

amaç olan bölgesel kalkınmaya katkıda bulunacaktır.
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EK A. DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME SORU YÖNERGESİ

İZKA İGF MALİ DESTEK PROGRAMI ETKİ DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI DERİNLEMESİNE GÖRÜŞME 
SORU YÖNERGESİ 

KURUM ADI    

PROJE KODU 

GÖRÜŞÜLEN KİŞİ  

GÖRÜŞMECİ   

GÖRÜŞME TARİHİ   

BİLGİLENDİRME VE ONAM METNİ

İlçeler Arası Gelişmişlik Farkının Azaltılması (İGF) Mali Destek Programı’nın etki değerlendirme çalışması kap-

samında projelerin etkileri, güncel durumları, kurumların mevcut ihtiyaçları üzerine İZKA desteğiyle projeler 

gerçekleştirmiş faydalanıcılar ile derinlemesine görüşmeler yapılmaktadır. Görüşmeler yaklaşık olarak 1 saat 

sürmektedir. Çalışmaya katılmak gönüllülük esasına dayanmaktadır. Görüşleriniz ileride oluşturulacak destek 

programlarının içeriğine katkıda bulunacaktır. Vakit ayırdığınız ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

A. PROJE HAKKINDA GENEL BİLGİLER VE ARKA PLAN

1. Kurumunuzdaki pozisyonunuzdan, projenizden ve projedeki rolünüzden kısaca bahseder misiniz?

B. İLGİLİLİK

2. Bu programa başvuru amacınız neydi? 

3. Hedef kitlesi ve nihai yararlanıcılar kimlerdi? 

4. Projenizin öncelikleri nelerdi? Önceliklerin belirlenmesinde esas alınan ölçütler nelerdi? Sizce proje 

öncelikleriniz kurumunuzun öncelikleriyle uyumlu mu? Hangi açılardan, açıklayınız.

C. ETKİNİN BELİRLEYİCİLERİ

5. Projenizin uygulama öncesinde ihtiyaç tespiti/fizibilite için herhangi bir çalışma veya ön hazırlık yürü-

tüldü mü? Evetse, bu çalışmalar nelerdi? 

6. Proje hazırlık aşamasında hedef kitlenin/son kullanıcının fikri alındı mı? Hedef kitlenin ihtiyaçları/ta-

lepleri projeye nasıl yansıtıldı?

7. Elinizde ihtiyaçlarla uyumlu halihazırda yazılmış projeler var mıydı yoksa açılan mali destek programına 

göre mi proje yazıldı?

8. Proje kapsamında herhangi bir kurum/kuruluşla resmi ortaklık veya diğer iş birlikleri yapıldı mı? 

Yapıldıysa hangi kurumla ve ne tür bir iş birliği gerçekleştirildi? (Proje vb. konularda danışmanlık, mal/

hizmet alımı, farklı mali destekler, vb.) Bu iş birlikleriniz günümüzde devam ediyor mu? 

9. Hazırlık, proje yazım ve uygulama aşamasında karşılaşılan zorluklar nelerdi? Bu zorlukların üstesinden 

gelmek için neler yapıldı?

10. Projenizin tanıtımı ve çevrede bilinirliğinin duyurulması için faaliyetler gerçekleşti mi? (Gerçekleştiyse) 
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yürütülen faaliyetler nelerdi (Toplantı, Seminer, 

Konferans, Sergi, Çalıştay, Organizasyon, Sosyal 

Medya Vb.)? Bu faaliyetler günümüzde de de-

vam ediyor mu? (Gerçekleşmediyse) Neden 

gerçekleştiremediniz?

D. ETKİ

Altyapı

Fiziksel/Teknolojik Altyapı Durumu

11. Projenin hemen öncesinde fiziksel/teknolojik 

altyapı koşulları nasıldı? Projenin gerçekleş-

mesi için altyapı durumunuz elverişli miydi?

12. Projenin hemen bitiminde fiziksel/teknolojik 

altyapınızda hangi değişiklikler meydana gel-

di? Bu değişiklikler yeterli miydi? Bu değişik-

liklerde projenin bir etkisi var mıydı?

13. Günümüzde fiziksel/teknolojik altyapı duru-

munuzu değerlendirir misiniz? Mali destek 

sağlanan projenin gelişmelere etkisi var mıdır?

Sosyal Altyapı Durumu

14. Projenin hemen öncesinde sosyal altyapı (rek-

reasyon alanı, sosyal tesis, sosyal alan) koşulla-

rı nasıldı? Projenin gerçekleşmesi için altyapı 

durumunuz elverişli miydi?

15. Projenin hemen bitiminde sosyal altyapıda 

hangi değişiklikler meydana geldi? Bu deği-

şimi nasıl değerlendirirsiniz? (Erişilebilirlik ye-

terlilik, işlevsellik/faaliyet alanları vb.) 

a. Günümüzde sosyal altyapı durumunuzu 

değerlendirir misiniz? Sizce faydalanıcılar 

için kullanım/kapasite/teknoloji açısından 

yeterli mi?

b. Faydalanıcılar erişimi/ulaşımı nasıl sağlıyor? 

Özel ihtiyaçlı /engelli bireylerin erişimi/kul-

lanımı için tedbirler geliştirildi mi?

c. Sosyal altyapı/tesisin işlevselliğini/kullanı-

mını nasıl değerlendirirsiniz? Gerçekleşen 

faaliyetlerden, faydalanıcıların katılımından 

bahseder misiniz?

d. Faydalanıcılardan veya paydaşlardan geri 

bildirim (anket, şikâyet hattı-kutusu vb.) 

alıyor musunuz? Evet ise nasıl alıyorsunuz 

ve değerlendiriyorsunuz? 

Çevre

16. Projenizin sürdürülebilir çevreye etkilerini nasıl 

değerlendirirsiniz?

İstihdam

17. Kurum bünyesinde istihdam

a. Projenin hemen öncesinde kurumunuzda 

ilgili alandaki istihdamı değerlendirir misi-

niz? Kaç kişi çalışıyordu?

b. Projenin hemen bitiminde kurum bünye-

sinde ilgili alanda istihdam gerçekleştirildi 

mi? Hangi birimlerde? 

c. Günümüzde proje öncelikleriyle ilgili alanda 

istihdam durumunuzu kıyaslayabilir misi-

niz? (Artış/azalış oldu mu) Proje kapsamın-

da istihdam edilen kişi/kişiler hala çalışıyor 

mu? Projeden sonra ilgili alanda personel 

alındı mı? 

18. Kurum dışında gerçekleşen istihdam (projenin 

etkisiyle gelen bölgesel/kitlesel istihdam)

a. Proje öncesinde istihdam yaratma hedef-

leriniz var mıydı? Açıklayınız.

b. Proje kapsamında gerçekleşen faaliyetler 

sonrasında hedeflenen istihdam sayısı ger-

çekleşti mi? Gerçekleştiremediyse neden?

c. Projenizin istihdama olan günümüzdeki 

etkisini değerlendirir misiniz? 

Kurumsal Kapasite

19. Kurumunuzun insan kaynaklarının proje önce-

likleriyle ilgili alandaki yetkinliği/ niteliği (bilgi 

beceri, donanım, eğitim vb.) açısından kurum-

sal kapasitenizi değerlendirir misiniz?

a. Projenin hemen öncesinde 

b. Projenin hemen bitiminde  

c. Günümüzdeki durum   
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20. Projelerin planlanması ve yürütülmesi sıra-

sında finansal kaynakların yönetimi ve etkili 

kullanımı konularında kurumsal kapasitenizi 

değerlendirir misiniz? Kaynakların etkili kul-

lanımı konusunda bir farkındalık gelişti mi? 

Açıklayınız.

a. Projenin hemen öncesinde 

b. Projenin hemen bitiminde  

c. Günümüzdeki durum   

21. Proje hazırlama ve uygulama becerisi gibi alan-

lar açısından kurumsal kapasitenizi değerlen-

dirir misiniz?

a. Projenin öncesinde farklı projeler yaptınız 

mı? Bu konuda bilgi beceri durumunuz 

nasıldı?

b. Projenin hemen bitiminde proje hazırlama 

ve uygulama konusunda bilgi/becerinizde 

bir değişiklik oldu mu? Nasıl?

c. Günümüzde proje hazırlama ve uygulama 

konusunda bilgi/becerinizde bir artış oldu 

mu? Kurumunuzda yeni projeler geliştiri-

liyor mu?

Üretim ve Hizmet

22. Hizmet/üretim kapasitenizin yeterliliğini de-

ğerlendirir misiniz?

a. Projenin hemen öncesinde  

b. Projenin hemen bitiminde  

c. Günümüzde

23. Hizmet/üretim birim maliyetlerinde azalma 

gerçekleşti mi, nasıl?

a. Projenin hemen öncesinden bitimine göre

b. Projenin hemen bitiminden günümüze 

göre

24. Üretimde yeni teknolojiler kullanıldı mı? 

Açıklayınız.

25. Sizce projeniz kapsamında gerçekleşen faali-

yetler hedef bölgenin rekabet edebilirliğine ne 

ölçüde katkıda bulunmuştur?

26. Sizce uygulanan proje kurumunuzun öncelikli 

ihtiyaçlarına katkı sağladı mı? Nasıl?

27. Proje uygulama aşamasında/sonrasında olum-

lu ya da olumsuz açıdan öngörülemeyen her-

hangi bir durumla karşılaştınız mı? Açıklayınız.

Yatırım ve Maliyetler 

28. Projenizin firma/faydalanıcı sayısına etkisini 

nasıl değerlendirirsiniz? (OSB)

29. Projeyle ilgili alanda gerçekleşen toplam yatı-

rım tutarı ve yatırım yapılan alandaki değişimi 

değerlendirir misiniz? 

a. Projenin hemen öncesinde  

b. Projenin hemen bitiminde  

c. Günümüzde ilgili alandaki proje/yatırımları-

nız devam ediyor mu, bu alanda ileriye dö-

nük proje/yatırım planlarınız var mı? Farklı 

alanlarda yatırımlarınız var mı? Yatırım ka-

rarlarınıza etki eden unsurlar nelerdir (dışsal 

faktörler)? 

d. Sizce proje aracılığıyla yapılan yatırımların 

bölge ekonomisine ve gelişimine ne gibi 

katkıları olmuştur? Diğer ilçelerle karşılaş-

tırdığınızda nasıl değerlendirirsiniz?

E. GÖRÜŞ VE ÖNERİLER

30. Mevcut ihtiyaçlarınızı göz önüne alarak benzer 

bir program hazırlanırsa sizce hangi başlıklara/

önceliklere/konulara yer verilmeli? 

31. İZKA İGF/YSK MDP süreçlerine dair diğer görüş 

ve öneriler
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