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20. yüzyılın ortalarından itibaren birçok gelişmiş ülke ekonomisi yeni bir politika alanı olan 

bölgesel kalkınma konusunda önemli dönüşümler yaşamıştır. Öncesindeki yönetim anlayışına 

göre bölgeler arasında ortaya çıkan gelişmişlik farklarını azaltmanın yolu olarak büyük 

çaplı altyapı yatırımları ve kamunun sağladığı finansal destekler benimsenmişti. 21. yüzyıl 

itibariyle birçok alanda yaşanan değişmeler bölgesel kalkınma konusunda da meydana 

gelmiştir. Artık devlet güdümünde bir politika yapısından çok katılımcılık ve birlikte karar alma 

mekanizmalarının etkin olduğu bir bölgesel kalkınma anlayışından söz etmek mümkündür. 

Ülkemizde de böyle  bir bakış açısıyla kurulan Kalkınma Ajansları, bölgelerin kalkınmasında en 

büyük söz sahibi aktörler arasında yerini almıştır. 

2008 yılında kurulup 2010 yılında ilk uzman istihdamını gerçekleştiren İpekyolu Kalkınma 

Ajansı TRC1 Bölgesi’nde (Gaziantep, Adıyaman ve Kilis) yerel ve bölgesel kalkınma sağlamak 

üzere çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların başlangıç noktası olarak kabul edilmiş TRC1 

Bölge Planı’nda (2010-2013) öngörülen çalışmalar sürdürülmüş, bölge paydaşları ile kurulan 

etkin iletişim ve koordinasyonun yanı sıra sürdürülen mali ve teknik destekler ile kapsamlı bir 

çalışma ortaya konulmuştur. 2011 yılında düzenlenen iki adet Kalkınma Kurulu toplantısına ek 

olarak onaltı adet özel ihtisas komisyonu ile Ajans bünyesinde toplantılar yapılmış, katılımcılık 

kültürü ile bölgenin sorun ve ihtiyaçları tespit edilmiş, çözüm önerileri araştırılmıştır. Mali 

destek programları iki başlık olarak ilan edilmiş, Turizm ve Üniversite-Sanayi-Toplum İşbirliği 

Mali Destek Programları sonucu toplam 71 proje desteklenmiştir. 2010 yılı sonu sözleşmesi 

imzalanan 82 proje ile Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek Programları kapsamında 

onaylanan 61 proje başarı ile sürdürülmüştür.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın gelecek yıllarda da gayretli ve disiplinli çalışmalarını devam 

ettireceğine olan inancım tamdır. Bugüne kadar her türlü faaliyetimizde desteğini esirgemeyen 

Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerine ayrıca teşekkür eder, Ajans çalışanlarına başarılar 

dilerim.

Ramazan SODAN
Adıyaman Valisi

İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı
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1. GENEL BİLGİLER

T.C. İpekyolu Kalkınma Ajansı (İKA), 25 Ocak 2006 tarihinde kabul edilen 5449 sayılı Kalkınma 

Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un Bakanlar Kurulu’na 

verdiği yetkiye dayanarak 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

kararname ile kurulmuştur.

Ajansımız, 5449 sayılı kanunun genel gerekçesinde de belirtildiği gibi;

• Yerel   bölgesel potansiyeli, dinamikleri ve özgünlükleri ortaya çıkararak bunları en iyi şe-

kilde değerlendirip planlayabilecek,

• Potansiyeli ve dinamikleri rekabetçi, katılımcı, esnek, aksiyona dayalı bir yaklaşımla hare-

kete geçirebilecek ve ulusal, uluslararası pazarlarda ekonomik, sosyal, kültürel birer de-

ğer haline dönüştürebilecek,

• Bütün kurum, kuruluş ve şahıslara sağladığı idari, mali, teknik desteklerle başta girişimci-

ler olmak üzere bütün kesimlerde bir kalkınma bilinci ve ivmesi oluşturabilecek,

• Yenilikçi, rekabete dayalı kaynak tahsisi mekanizması, etkin izleme ve değerlendirme iş-

levleri ile kalkınma planları, bölgesel gelişme planları ve programların uygulama kapasi-

tesini geliştirecek,

• Hem ulusal hem de bölgesel/yerel düzeyde, başta istihdam ve gelir olmak üzere ekono-

mik ve sosyal göstergelerin iyileştirilmesine, bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farkla-

rının azaltılmasına ve dolayısıyla ülkenin genel refah ve istikrarına olumlu katkılar sağla-

yacak şekilde tasarlanmış ve kamu özel sektör anlayışına uygun bir yapıda kurulmuştur.

1.1. MİSYON

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın misyonu “Bölge dinamiklerini ve insan kaynaklarını harekete 

geçirmek, birimler arası koordinasyonu en etkin şekilde sağlayarak bölgenin ekonomik 

potansiyelini artırmak, kalkınma yolunda öncelikle gelir ve istihdam olmak üzere ajans 

kaynaklarının azami şekilde kullanılmasını sağlamak, bölgesel kalkınmayı amaçlayan proje ve 

faaliyetlere öncülük etmek ve sürdürülebilir kalkınmanın lokomotifi olmak”tır.

1.2. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR

İpekyolu Kalkınma Ajansı, karma nitelikli ve tüzel kişiliği haiz bir kuruluş olarak 5449 sayılı 

Kanun’un birinci maddesi uyarınca görev, yetki ve sorumluluklarını TRC1 Bölgesi’nde yerine 

getirmektedir. 5449 sayılı Kanun’un beşinci maddesinde tanımlanan görev ve yetkileri 

şunlardır:
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a) Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,

b) Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek ol-

mak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değer-

lendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına bildirmek,

c) Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili ka-

pasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağla-

mak,

d) Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve böl-

ge plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek,

e) Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak, kamu kesimi, özel kesim 

ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,

f) 5449 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesinin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde Ajansa 

tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kul-

landırmak,

g) Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandır-

maya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, 

kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek, 

h) Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslara-

rası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak,

i) Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren 

izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre için-

de sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek,

j) Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğiti-

mi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle 

yeni girişimcileri desteklemek,

k) Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin böl-

gede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağ-

lamak,

l) Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve Ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlana-

cağı bir internet sitesi oluşturmaktır.

Ayrıca, 5449 sayılı Kanun; “Ajans, görevleri kapsamında gerekli gördüğü bilgileri kurum ve 

kuruluşlardan istemeye yetkilidir. Kendilerinden bilgi istenilenler bu bilgileri zamanında ver-

mekle yükümlüdür.” şeklindeki bilgi toplama başlıklı altıncı maddesi ile Ajanslara, faaliyetlerini 

sürdürmek için gerekli gördüğü bilgileri toplama konusunda yetki vermektedir.
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1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER

1.3.1. FİZİKSEL YAPI

İpekyolu Kalkınma Ajansı, Gaziantep Şehitkâmil ilçesi, İncilipınar Mahallesi Muammer Aksoy 

Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi’nde 2011 yılının Nisan ayında kiralamış olduğu 1. katla birlikte 

2. ve 3. katlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Her bir kat 517 m²  olmak üzere toplam 1.651 m²  

kapalı alana sahip olan hizmet binasında 2011 yılı sonu itibariyle 1 İç Denetçi, 27 uzman ve 4 

destek personelinin çalışabilmesine imkân tanıyan ofisleri, 25 kişilik toplantı salonu, 40 kişilik 

eğitim salonu, bekleme salonu ve Yönetim Kurulu üyelerine tahsis edilmiş bir adet çalışma 

odası ile hizmet vermektedir.

Ayrıca 1 Kasım 2010 tarihinden itibaren Adıyaman Yatırım Destek Ofisi, Adıyaman İl Özel İdare 

binası 3. katında, Kilis Yatırım Destek Ofisi Kilis Sanayi ve Ticaret Odası binası 2. katında hiz-

met vermektedir. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi ise Ajans hizmet binası 2. katta faaliyetlerini 

sürdürmektedir. Ajans merkezinde kullanılmakta olan 3 kiralık araç; Kilis ve Adıyaman’da birer 

kiralık araç  olmak üzere toplam 5 adet kiralık araç mevcuttur. 

1.3.2. TEŞKİLAT YAPISI

25.01.2006’da 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hak-

kında Kanun” kabul edilmiştir. 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı Resmi Gazete’de yayımlan-

mıştır. Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulmasını öngören Bakanlar Kurulu 

2008/14306 sayılı kararnamesi 22.11.2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış, 

Gaziantep ili merkez olmak üzere TRC1 Düzey 2 Bölgesi’nde İpekyolu Kalkınma Ajansı kurul-

muştur. 

Ajanslar, tüzel kişiliği haiz ve bu Kanunla düzenlenmemiş bütün işlemlerinde özel hukuk hü-

kümlerine tabidir.

5449 sayılı Kanun’un Ajansın Teşkilatı başlıklı üçüncü bölümünde Ajansların teşkilat yapısı, 

Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisi şeklinde düzen-

lenmiştir. Aynı kanunun ilgili maddelerine göre Yönetim Kurulu karar organı, Kalkınma Kurulu 

danışma organı, Genel Sekreterlik icra organıdır.

Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın karar organıdır.
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Yönetim Kurulu’nun Yapısı

5449 sayılı Kanun’un onuncu maddesinde belirtildiği üzere Yönetim Kurulu; birden fazla ilden 

oluşan bölgelerde il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde 

il merkez belediye başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla 

ticaret ve sanayi odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki 

illerde; ticaret ve sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde,  yönetim kurulunda 

yer alacak temsilci Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Ajansı, Yönetim Kurulu Başkanı temsil etmektedir. Yönetim Kurulu’nun  başkanı validir.  Yö-

netim Kurulu,  başkanın daveti üzerine üye tamsayısının yarısından bir fazlası ile her ay en az 

bir kere  toplanmaktadır. Yönetim Kurulu toplantılarına başkanın yokluğunda başkan vekili 

başkanlık eder. Yönetim Kurulu, toplantıya katılanların oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik duru-

munda, başkanın oyu yönünde karar alınır. Ajans genel sekreteri, oy hakkı olmamak kaydı ile 

yönetim kurulu toplantılarına katılır. Bu bağlamda, İpekyolu Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu, 

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Valileri, Belediye Başkanları, İl Genel Meclis Başkanları, Gaziantep 

Sanayi Odası Başkanı ile Adıyaman ve Kilis Sanayi ve Ticaret Odası Başkanlarından oluşmakta-

dır. 2011 yılının Yönetim Kurulu listesinin son hali aşağıdaki gibi oluşmuştur.

KURUMU ADI SOYADI

Gaziantep Valiliği Erdal ATA

Kilis Valiliği Yusuf ODABAŞ

Adıyaman Valiliği Ramazan SODAN

Gaziantep Büyükşehir Beld. Başk. Asım GÜZELBEY

Kilis Belediye Başkanlığı M.Abdi BULUT

Adıyaman Belediye Başkanlığı M.Necip BÜYÜKASLAN

Gaziantep İl Genl. Meclis Başk. Menderes KARADUMAN

Kilis İl Genel Meclisi Başkanlığı Mehmet Metin KARAKUŞ

Adıyaman İl Genel Meclisi Başk. Necmi BAYKAN

Gaziantep Sanayi Odası Başk. Adil Sani KONUKOĞLU

Kilis Ticaret Odası Başkanlığı Mehmet ÖZÇİLOĞLU

Adıyaman Tic.ve San. Odası Başk. Mustafa USLU

5449 Sayılı Kanun’un 10. maddesi 4. fıkrası uyarınca birden fazla ilden oluşan bölgelerde yöne-
tim kurulu başkanlığı; ilk yıl ajans merkezi olarak tespit edilen ilin valisi tarafından, müteakip 
yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü 
olarak yürütülür. 

Yönetim Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un on birinci maddesinde açıkça  be-

lirtilmiştir.  Bu  madde  hükümlerine  göre  Yönetim  Kurulu’nun  görev  ve yetkileri şu şekil-

dedir:
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a)     Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunmak, 

b) Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek,

c) Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak,  

d) Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek,

e) Altı aylık  ara rapor ile  yıllık  faaliyet raporunu Kalkınma Bakanlığına göndermek,

f) Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığına göndermek,

g) Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine 
ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak,

h) Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek,

i) Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek,

j) Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onay-
lamak,

k) Genel sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı onayına sunmak,

l) Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında 
genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek, ayrıca, gerekli gördüğü hallerde 
yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek şartıyla genel sek-
retere devretmektir.

Kalkınma Kurulu

Kalkınma Kurulu, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın danışma organıdır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak, 
bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve 
yerel yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere oluşturulmuştur. 
Kalkınma Kurulu 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar 
Kurulu kararı ile kurulmuş olup üyeleri aynı kararın eki olan liste ile belirlenmiştir.

Kalkınma Kurulu’nun Yapısı

İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 100 üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulu’nun 
%60’ını Kamu Kurum ve Kuruluşları, %40’ını Özel Kesim ve Sivil Toplum Kuruluşları 
oluşturmaktadır. Ayrıca Kalkınma Kurulu’nda Gaziantep İli’nin temsil oranı %48, Adıyaman 
İli’nin temsil oranı %30, Kilis İli’nin temsil oranı %22’dir. 
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Kalkınma Kurulu’nun Görev ve Yetkileri

Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un 9’uncu maddesinde açıkça be-
lirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri şu şekildedir:

a) Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil top-
lum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.

b) Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim 
kuruluna önerilerde bulunmak. 

c) Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine 
yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.

d) Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bil-
dirisi yayımlamak.

Genel Sekreterlik

Genel Sekreterlik, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın icra organıdır. Genel Sekreterlik ve ya-
tırım destek ofislerinin en üst amiri genel sekreterdir. Genel sekreter yönetim kuruluna 
karşı sorumludur. 

Genel Sekreterliğin Görev ve Yetkileri

Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri 5449 sayılı Kanun’un on dördüncü maddesinde açıkça 
belirtilmiştir. Bu madde hükümlerine göre Genel Sekreterliğin görev ve yetkileri şu şekildedir:

a) Yönetim Kurulu kararlarını uygula-
mak,

b) Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak,

c) Ajans gelirlerini toplamak, 4 üncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe 
ve yönetim kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak,

d) Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır malla-
rın alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek,

e) Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici 
faaliyetlerde bulunmak, 

f) Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini 
değerlendirerek mali destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek,

g) Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak,

h) Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapma 
ve ortak projeler geliştirmek,
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i) Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,

j) Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek,

k) Personelin işe alınması ve işine son verilmesini yönetim kuruluna teklif etmek,

l) Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası top-
lantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak,

m) Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek,

n) Yönetim Kurulu’nun devrettiği yetkileri kullanmaktır.

Yatırım Destek Ofisleri

Yatırım Destek Ofisleri, bölge illerinde, Yönetim Kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, 
en çok beş uzman ile oluşturulur. Çalışan uzman personel sayısı, bölgeye, ilin ihtiyaçlarına ce-
vap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, Yönetim Kurulu kararı ve Kalkınma Bakanlığı onayı 
ile artırılabilmektedir. Yatırım Destek Ofisleri görevleri ile ilgili olarak Genel Sekreterliğe karşı 
sorumludur.

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Yatırım Destek Ofisleri 1 Kasım 2010 tarihinde faaliyetlerine baş-
lamıştır. 31.12.2011 tarihi itibariyle Gaziantep ve Adıyaman’da biri koordinatör olmak üzere 
üç, Kilis’te ise biri koordinatör olmak üzere iki uzman görev yapmaktadır.

Şekil 1. 2011 Yılı İpekyolu Kalkınma Ajansı Teşkilat Şeması
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1.3.3. BİLGİ VE TEKNOLOJİ KAYNAKLARI

İpekyolu Kalkınma Ajansı günümüz teknolojik gelişmelerine uygun şekilde bilgi ve teknolojik 

altyapısını kurmuş olup ihtiyaç doğrultusunda mevcut sistemini sürekli güncelleyerek 

geliştirmektedir.

Bu kapsamda kurulan mevcut sunucu sisteminin iklimlendirme sağlanmış bir adet bağımsız 

odası mevcuttur. Oda içerisinde bir adet çok işlemcili IBM server (ana bilgisayar), bir adet gü-

venlik duvarı, iki adet güvenlik kayıt cihazı, bir adet gigabit ethernet switch, bir adet ADSL 

hattı ve modemi, bir adet storage sunucu, bir adet NAS (network attached storage) yedekleme 

ünitesi bulunmaktadır. Ayrıca tüm sistemi besleyen ve koruyan bir adet online UPS bulunmak-

tadır.

Ajansa ait resmi internet sitesi bulunmakta ve sürekli güncellenmektedir. İnternet sitesinin 

sağlıklı bir şekilde hizmet vermesi için yüksek hız ve kapasitede gerekli ekipman mevcuttur. 

Ajansa bağlı yatırım destek ofislerinde de söz konusu altyapı sağlanmıştır. 

1.3.4. İNSAN KAYNAKLARI

İpekyolu Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Politikası 5449 Sayılı kanunun Personel Rejimi, Bütçe 

ve Denetim Başlıklı  4’üncü  Bölümünün  Ajans Personelinin Nitelik, Statü ve Hakları başlıklı 

18’inci maddesi  ile  25  Temmuz 2006  tarih  ve  26239  sayılı  Resmi  Gazete’de  yayımlanarak 

yürürlüğe  giren  “Kalkınma  Ajansları  Personel Yönetmeliği” esas alınarak belirlenmiştir. Ajansın 

hizmet kalitesini yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve 

çalışma şartları sağlamak amacıyla hizmet binası hazırlanmış ve personelin kullanımına yönelik 

bilgisayar, donanım ve gerekli tedbirler alınmıştır.

31.12.2011 tarihi itibariyle Ajans bünyesinde 1 Bilgisayar Mühendisliği, 3 İktisat, 1 Elektrik Mü-

hendisliği, 2 Elektrik-Elektronik Mühendisliği, 1 Endüstri Mühendisliği, 1 Gıda Mühendisliği, 1 

İnşaat Mühendisliği, 1 İstatistik, 5 İşletme, 1 Jeofizik Mühendisliği, 1 Kamu Yönetimi, 1 Matema-

tik, 1 Matematik-Bilgisayar, 1 Sosyoloji, 1 Mimarlık, 2 Uluslararası İlişkiler, 1 Şehir ve Bölge Plan-

lama, 2 Ziraat Mühendisliği bölümü mezunu olmak üzere toplam 27 uzman personel istihdam 

edilmektedir. Grafik 1’de uzman personelin eğitim durumu, Grafik 2’de ise cinsiyet durumu 

gösterilmektedir. 
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  Grafik 1. Uzman Personelin Eğitim Durumu
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  Grafik 2. Uzman Personelin Cinsiyet Durumu 
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Ajansın destek hizmetlerini yürütmek üzere 1 Muhasebe Yetkilisi, 1 Personel ve İdari İşler Gö-

revlisi, 1 Yönetici Asistanı ve 1 Sekreterlik ve Arşiv Görevlisi olmak üzere 4 adet destek personel 

istihdam edilmektedir. Böylece genel sekreter ve iç denetçi ile birlikte Ajansın toplam personel 

sayısı 33’tür. 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 
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Personel Rejimi, Bütçe ve Denetim başlıklı dördüncü bölümü altında 18. Maddeye göre “… 

Sekreterlik, halkla ilişkiler, arşiv, idari, mali ve personelle ilgili işlemler gibi işleri yürütecek olan 

destek personelinin sayısı, ajans toplam personel sayısının yüzde yirmisini geçemez. Ajansı-

mızda destek personel toplam personel sayısına oranı %11.8’dir.

İlgili kanunun 18. maddesinde “…Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlardan, bu Kanunda 

belirtilen nitelikleri taşıyanlar, kendilerinin isteği ve kurumlarının muvafakati ile ajansta genel 

sekreter, iç denetçi veya uzman personel olarak istihdam edilebilir. Bunların kurumlarıyla olan 

ilişkileri iş akdinin yapılmasıyla son bulur. Bunlara verilecek ücret ile diğer malî ve sosyal haklar 

yapılacak iş akdi ile belirlenir. Bu şekilde istihdam edilenler, ajanstaki görevleri sona erdiğinde, 

öğrenim durumları, hizmet yılı ve unvanları dikkate alınarak önceki kurumlarında kariyerlerine 

veya durumlarına uygun boş bir kadro veya pozisyona en geç üç ay içinde atanırlar ve 

herhangi bir işleme gerek kalmaksızın en geç bir ay içerisinde göreve başlatılırlar. Ancak, bu 

kişilerin atanmalarında, önceki kurumlarındaki idarî unvanlar dikkate alınmaz. Bu fıkra uyarınca 

önceki kurumlarına dönen kişilerin ajansta geçen hizmetleri kazanılmış hak aylık derece 

ve kademelerinde değerlendirilir. Bu durumda kıdem tazminatları ödenmez ve bu süreler 

emeklilik ikramiyesinin hesabında dikkate alınır. Bu şekilde görevlendirilecek personel sayısı 

toplam personel sayısının yüzde otuzunu aşamaz…” Ajansımızda kurumlarının muvafakatı ile 

işe başlayan personel sayısı sekiz, toplam personel içerisindeki payı ise %23,5’tir. 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 10. maddesine göre “…KPSS’ye girme şartı aran-

maksızın doğrudan sözlü sınavla alınacak uzman personel sayısı, Ajans toplam uzman personel 

sayısının yüzde ellisini aşamaz.” Ajansımızda KPPS’ye girme şartı aranmaksızın doğrudan sözlü 

sınavla alınan uzman personel sayısı 9 olup, toplam uzman personel içerisindeki payı %33’tür. 

28.01.2012 tarihli ve 1 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısının 8. Kararı gereğince 2012 yılı içe-
risinde Ajans’a 1 (bir) Hukuk İşlerinden Sorumlu uzman personel, 3 (Üç) uzman personel ve 
2 (iki) destek personel alımının gerçekleştirilmesi için 25.07.2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi 
Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğine göre yapılabilmesi için dü-
zenlenecek yarışma sınavına katılma şartları, öğrenim dalları, son başvuru tarihi ve yeri, baş-
vuruda istenecek belgeler, yarışma sınavının içeriği, yeri ve zamanı ile gerekli görülen diğer 
hususların belirlenmesi ve sınavın yapılması konusunda Genel Sekretere yetki verilmiştir. 

1.3.5. SUNULAN HİZMETLER

Kalkınma Ajansları’nın Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik’in 29. maddesi uyarınca, 

Ajansın ihtiyaç durumuna göre Genel Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu’nun onayı ile Genel 

Sekreterlik bünyesinde çalışma birimleri kurulur ve Müsteşarlığa bildirilir. Bu kapsamda İpek-

yolu Kalkınma Ajansı 2011 yılı içerisinde Planlama, Programlama ve Koordinasyon, Proje Yöne-

tim, İzleme ve Değerlendirme, Araştırma Geliştirme ve Tanıtım, Muhasebe ve Destek çalışma 

birimleri, Gaziantep, Adıyaman ve Kilis’te Yatırım Destek Ofislerini kurmuştur.
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Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi (PPKB)

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırma-

ya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan 

ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliş-

tirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Tablo 1. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi

Adı Soyadı Üniversite Bölüm Birimdeki  Görevi

Mehmet Akif EKER Southern California
Elektrik Elektronik 
Müh.

Başkan

Duygu BEYOĞLU Hacettepe İktisat Uzman

Hatice Serap ÖZEN Çukurova İşletme Uzman

Onur YILDIZ ODTÜ Mimarlık Uzman

Yasemen 
Özlem

MAİLOĞLU Galatasaray Endüstri Müh. Uzman

Vakkas KOCA Süleyman Demirel Gıda Müh. Uzman

Merve ÇALHAN Ege Sosyoloji Uzman

PPKB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

• Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak mali desteklerin çerçevesini 

oluşturmak, zamanlamasını planlamak ve bütçe dağılımı yapılmak üzere ilgili birime (MDB) 

sunmak,

• Yıllık çalışma programı ve bütçe içinde verilmesi planlanan destekler için ayrılacak tutarların 

belirlenmesine ilişkin araştırmalar yapmak,

• Yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar 

yapmak,

• Ulusal Kalkınma Planı’na uyumlu olarak Bölgesel Gelişme Planı’nı paydaşların katılımı ile 

hazırlamak, gerekli revizeleri gerçekleştirmek ve Bölgesel Gelişme Planı’na uygun olarak 

operasyonel programları hazırlamak,

• TRC1 Bölge vizyonunun ve kalkınma stratejisinin paydaşlar tarafından benimsenmesi için 

gerekli çalışmaları yapmak,

• Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak; kamu kesimi, özel kesim, 

sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen, bölge plan ve programları 

açısından önemli görülen diğer projelere katkı sağlamak,

• Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespitini, planlanmasını ve 

koordinasyonunu yapmak,
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• Birim çalışma programını hazırlamak ve bütçe ile uyumlaştırılmak üzere ilgili birime (MDB) 

sunmak,

• Haftalık, altı aylık ve yıllık birim faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili birime (MDB) sunmak.

Araştırma-Geliştirme ve Tanıtım Birimi (ARGE)

Bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya 

yönelik araştırmalar yapılması, TRC1 Bölgesi’nin gelişme potansiyelinin belirlenmesine yönelik 

sektörel araştırmalar yapılması ve Ajansın tanıtımı ile ilgili faaliyetlerin yürütülmesinden so-

rumludur.

Tablo 2. Araştırma Geliştirme ve Tanıtım Birimi (ARGE)

Adı Soyadı Üniversite Bölüm Birimdeki  Görevi

Abdulmenap ERTAŞ İstanbul Kültür Bilgisayar ve Matematik Birim Başkanı

Sezen GENÇ ODTÜ Şehir ve Bölge Planlama Uzman

Utku Ali Rıza ALPAYDIN ODTÜ Uluslararası İlişkiler Uzman

ARGE’nin görev ve yetkileri şunlardır:

• TRC1 Bölgesinde ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmaya ve rekabet gücünü 
artırmaya yönelik araştırmalar yapmak veya yaptırmak,

• Bölgenin kalkınmasını sağlayacak projeler üreterek iç ve dış kaynaklı fonların Ajansa kazan-
dırılmasını sağlamak suretiyle Ajansın gelir kaynaklarını artırmak,

• TRC1 Bölgesi ile ilgili verileri il-ilçe düzeyinde toplamak, güncellemek, veri tabanları oluştur-
mak ve diğer çalışma birimlerinin kullanımına sunmak (STK veri tabanı vb.),

• Yerel aktörlerin katılımı ile sektörel analizler yapmak, Bölgedeki Ar-Ge faaliyetlerini yakın-
dan takip etmek ve katkı sağlamak,

• Ajansın ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımı ve tanıtımının gerçekleştirilmesinde 
koordinasyonu sağlamak,

• Ajansın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesinde koordinasyonu 
sağlamak,

• Ajans personelinin, eğitim ihtiyaçlarına paralel olarak yıllık eğitim programı hazırlamak,

• Ajansın iletişim stratejisini hazırlamak ve tanıtım faaliyetlerini yürütmek, toplantı, seminer, 
fuar, konferans, sempozyum v.b. organizasyonları planlamak ve koordine etmek (MDB ile 
birlikte),

• Birim çalışma programını hazırlamak ve bütçe ile uyumlaştırılmak üzere ilgili birime (MDB) 
sunmak,

• Haftalık, altı aylık ve yıllık birim faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili birime (MDB) sunmak.
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Muhasebe ve Destek Birimi (MDB)

Muhasebe ve Destek Birimi; Ajans tarafından verilen desteklerin mali yönetimi ile denetimin-

den, kurumsal koordinasyonun sağlanmasından ve Ajansın idari-mali işlerinin yürütülmesin-

den sorumludur. Ajans destek personeli ile hizmet personeli Muhasebe ve Destek Birimine 

bağlıdır.

Tablo 3. Muhasebe ve Destek Hizmetleri Birimi

Adı Soyadı Üniversite Bölüm Birimdeki  Görevi

Mehmet Zeki RASTGELDİ İzmir Ekonomi Ekonomi-Matematik Birim Başkanı

Fatma AVLUKLU Çukurova İşletme Muhasebe Yetkilisi

Aysun BAYRAMİÇ Sütçü İmam İktisat
Personel ve İdari İşler 
Görevlisi

İdris Haşim SODAN Pamukkale İktisat Yönetici Asistanı

Müjde ÖZAY Orta Öğrenim -
Sekreter ve Arşiv 
Görevlisi

MDB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

• Bölge planı ve programları ile uyumlu olarak belirlenen mali desteklerin bütçe dağılımını 

yapmak,

• İDB tarafından uygunluğu bildirilen projelerin yararlanıcılarına ön ödemelerini yapmak,

• Ajans tarafından desteklenen projelerin mali yönetimini yapmak,

• Yararlanıcıların İDB’nin teknik açıdan uygun bulduğu ödeme taleplerini mali açıdan değer-

lendirmek ve uygun bulunması durumunda gerekli ödemeleri yapmak,

• Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemelerin takibini yapmak,

• Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren işlemleri Ajans adına 

yürütmek,

• Ajansın sağladığı desteklerin proje/faaliyet düzeyinde mali denetimini yapmak,

• Ajansın yıllık Çalışma programı ile bütçesini diğer birimlerle koordineli bir şekilde hazırla-

mak, konsolide etmek ve onaylanmak üzere Yönetim kurulu ve DPT’ye göndermek,

• Bütçe sonuçlarını hazırlayarak Genel Sekretere sunmak, 

• Haftalık, altı aylık ve yıllık Ajans faaliyet raporlarını hazırlamak ve Yönetim Kurulu ve DPT’ye 

göndermek,

• Ajansın idari iç kontrol sistemini oluşturmak, performans ölçütleri ile değerlendirmesine 

ilişkin çalışmaları Genel Sekretere sunmak, 
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• Ajans birimleri ile YDO’ların ihtiyaçlarının tespiti ve teminine yönelik satın alma ve ihale 

işlemlerini yürütmek ve onay vermek,

• Kurumsal kimlik çalışmalarını yapmak, Ajansın basılı tüm kurumsal kimlik materyallerinin 

tasarımı, basımı, uygulaması ile ajansın görünürlüğünü sağlamak, 

• Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesini sağlamak, 

• İnsan kaynakları politikasını uygulamak, izlemek ve geliştirilmesine ilişkin raporlar 

hazırlamak, 

• Personel performans yönetim sistemini kurmak, yönetmek ve sonuçlarını Genel Sekretere 

bildirmek,

• Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek, gerekli iş takibini yapmak, 

• Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantılarının ön hazırlıklarını yapmak, 

• Toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum v.b. organizasyonları hizmet alımı ve satın 

alma işlerini planlamak ve koordine etmek (ARGE ile birlikte),

• Genel Sekreterin gezi ve toplantı organizasyonlarını düzenlemek, 

• Ajansta çalışma birimleri arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak.

Proje Yönetim Birimi (PYB)

PPKB tarafından hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek program-

larının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınma-

sından, destek almaya hak kazanan projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri 

ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar olan sürecin uygulanmasından sorumludur.

Tablo 4. Program Yönetimi Birimi

Adı Soyadı Üniversite Bölüm Birimdeki  Görevi

Şule  UTKU ODTÜ Uluslararası İlişkiler Başkan

Hasari Deniz YAPICI ODTÜ Bilgisayar Müh. Uzman

PYB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

• Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve gün-

cellemek,

• Destek programları kapsamında, bu Kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru koşul-

larını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,

• Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak, teklif çağrısı ilanına iliş-

kin tanıtım materyallerini hazırlamak (broşür, afiş, gazete ilanı vb.) ve dağıtmak, doğrudan 

faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet sitesinde devamlı 

surette bulundurmak,
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• Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak,

• Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve gerçek-

leştirmek,

• Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans inter-

net sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı anda ve 

eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak,

• Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak,

• Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak,

• Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim 

kriterlerini belirlemek; seçim sürecini organize etmek, Bağımsız değerlendiricilerin perfor-

manslarını değerlendirmek,

• Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,

• Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan değer-

lendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce konu ile ilgili 

olarak bilgilendirmek,

• Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve Yönetim 

Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna ilan etmek,

• Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen ka-

rarları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,

• İDB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri 

hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,

• Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi siste-

minde tutulmasını temin etmek,

• Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri Muhasebe ve Destek 

Biriminin bilgisi dahilinde İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek,

• Birim çalışma programını hazırlamak ve bütçe ile uyumlaştırılmak üzere ilgili birime (MDB) 

sunmak,

• Haftalık, altı aylık ve yıllık birim faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili birime (MDB) sunmak.

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB)

Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen projelerin izleme ve değer-

lendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda 

çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilir-

liğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde 

başarılı olup, sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uy-
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gunluğunun kontrolü, yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir.

 Tablo 5. İzleme ve Değerlendirme Birimi

Adı Soyadı Üniversite Bölüm Birimdeki  Görevi

Osman TOKSİN Gazi İşletme Birim Başkanı

Orhan TAYŞİ Boğaziçi Matematik Uzman

Özgür GÜRGAH İTÜ İnşaat Müh. Uzman

Osman Önder ALTUNBAŞ Hacettepe İşletme Uzman

Osman ŞAHİN İstanbul Jeofizik Müh. Uzman

Ali Fuat CEBECİ ODTÜ İstatistik Uzman

İDB’nin görev ve yetkileri şunlardır:

• Tüm çalışma birimleri ile işbirliği içinde, bölge planı ve programları ile destek programları-

nın değerlendirilmesine yönelik uygulanan destek programı düzeyinde performans göster-

gelerini belirlemek,

• Proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, sektörel bazda hazırlanmış geniş 

göstergeler setini belirlemek,

• Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu ziya-

retlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak,

• PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri 

hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek,

• Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, ya-

rarlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygula-

masına ilişkin bir yol haritası hazırlamak; ve bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi 

için Muhasebe ve Destek Birimine bildirmek,

• Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek,

• Bilgi sisteminin genel koordinasyonunu sağlamak,

• Yararlanıcıları projenin uygulanması ve bilgi sisteminin etkin kullanımına yönelik bilgilen-

dirmek,

• Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine akta-

rılmasını sağlamak,

• Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, sıkça sorulan soru-

lardan oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajansın internet sitesinde yayınlamak,

• Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde be-
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lirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,

• Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkın-

da işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Muhasebe 

ve Destek Birimini bilgilendirmek,

• Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun bu-

lunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Muhasebe ve Destek Birimi-

ne görüşünü iletmek,

• Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek, yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları prob-

lemlerin çözümüne yönelik destek vermek,

• Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit ederek, 

düzeltici ve önleyici tedbirleri almak,

• PPKB/PYB ile birlikte, destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) 

hazırlamak,

• Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli ol-

madığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun görmesiy-

le, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme faaliyetlerinde 

görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek,

• Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,

• Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı göster-

ge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını ölçmek, 

Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında Başvuru Reh-

berlerinin hazırlığına destek vermek,

• Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını kullanarak, 

programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme so-

nuçlarını Yönetim Kuruluna ve DPT’ye sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamak,

• Birim çalışma programını hazırlamak ve bütçe ile uyumlaştırılmak üzere ilgili birime (MDB) 

sunmak,

• Haftalık, altı aylık ve yıllık birim faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili birime (MDB) sunmak.

Yatırım Destek Ofisi (YDO)

YDO, Kalkınma Ajanslarının Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmeliğinin dördüncü bö-

lümünde yer alan maddelere uygun olarak kurulduğu ildeki iş ve yatırım ortamının yerli ve 

yabancı yatırımcılara tanıtımı ve teşviki ile ilgilenen birimdir. 
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YDO’nun görev ve yetkileri şunlardır:

• İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi 

vermek ve yol göstermek, 

• Yatırımcıların başvurularını kabul ve takip etmek, yatırımcıların başvuruları üzerinde ön in-

celeme yapmak, 

• Yatırımcıların izin ve/veya ruhsat işlemlerini yahut diğer idari iş ve işlemleri, ilgili makam 

veya makamlara intikal ettirmek ve gerekli takip işlemlerini tek elden yapmak, 

• İldeki yatırımcıların karşılaşabilecekleri engel ve sorunları tespit ederek sorunların çözümü 

konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, 

• İlin, iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası 

düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak, 

• Aylık faaliyet raporu düzenlemek ve bunları bağlı il Valiliğine ve Genel Sekreterlikteki ilgili 

birime (MDB) sunmak, 

• Başbakanlık Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği ha-

linde ilin yatırım destek ve tanıtım stratejisini belirlemek ve uygulamak, 

• İldeki kamu kurum ve kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarınca uluslararası düzeyde 

yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetlerini koordine etmek ve desteklemek, 

• Görev alanına giren konularda basılı ve elektronik yayınlar çıkarmak ve bu tür yayınları des-

teklemek, 

• Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla 

işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak,

• YDO çalışma programını hazırlamak ve bütçe ile uyumlaştırılmak üzere ilgili birime (MDB) 

sunmak,

• Haftalık, altı aylık ve yıllık birim faaliyet raporunu hazırlamak ve ilgili birime (MDB) sunmak.

Destek Hizmetleri Birimi

Destek Hizmetleri Birimi; Birim Başkanı, yeteri kadar Uzman, Muhasebe Yetkilisi, Personel ve 

İdari İşler Görevlisi, Sekreterlik ve Arşiv Görevlisi ve Yönetici Asistanı’ndan oluşur. Destek Hiz-

metleri Birimi’nin faaliyet alanları, görev ve sorumlulukların paylaşımına göre aşağıda sıralan-

maktadır:

Finansman Bütçe ve Muhasebe

• Mali İşler Personelinin hazırladığı ödeme evraklarını kontrol ederek işleme almak,

• Ödeme evraklarını saklamak ve düzgün bir şekilde muhafaza etmek,
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• Mali İşler Personelinin hazırladığı personel puantaj işlemlerini ve ücret bordrolarını kontrol 

etmek,

• Mali İşler Personelinin hazırladığı SGK prim bildirimlerini, aylık damga vergisi ve muhtasar 

beyannamelerini kontrol ederek onaylamak,

• Bütçe çalışmalarına katılmak,

• Bütçe kalemlerinin dağılım tablolarını hazırlamak,

• Yevmiye ve Kebir Defterlerinin kayıtlarına yönelik taslakları hazırlamak,

• Ajansın vadeli hesaplarına ilişkin işlemleri gerçekleştirmek ve muhasebe kayıtlarını Muha-

sebe Yetkilisi gözetiminde tutmak,

• Avans işlemlerini Muhasebe Yetkilisi gözetiminde kayıt altına almak,

• Harcama programını aylık ve üçer aylık olarak hazırlayarak Muhasebe Yetkilisinin kontrolü-

ne sunmak,

• Bütçe uygulama sonuçlarını aylık, üçer aylık, altışar aylık ve yıllık olarak hazırlayarak Muha-

sebe Yetkilisinin kontrolüne sunmak,

• Tahakkuk ve Gelir kayıtlarını hazırlayarak Muhasebe Yetkilisinin kontrolüne sunmak,

• Yönetim Kuruluna sunulmak üzere harcama dökümünü hazırlamak,

• Ajans personelinin ihtiyacı olan bilgileri personelle paylaşmak ve personele yardımcı olmak.

Bilgi İşlem Sorumlusu

• Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı, diğer donanım birimleri ve yazılımların sorunsuz çalış-

masını sağlamak için gerekli önlemleri almak, sorunlarını gidermek ve bakımlarını yapmak,

• Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın alma durumu söz 

konusu olduğunda araştırmayı yapmak, firmalarla bağlantı kurmak, teklifleri toplamak ve 

bunların değerlendirilmesine yardımcı olmak,

• Teknolojiyi takip ederek, Ajansta bulunan bilgisayar ve yazıcıları imkanlar dahilinde güncel-

lemek ve kullanılmakta olan lisanslı yazılımların yeni sürümleriyle değiştirilmesini sağlamak,

• Mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde kullanılabil-

mesine yardımcı olmak ve bu konuda Ajans personeline gerekli eğitimleri vermek,

• Virüslerden korunabilmek için koruyucu programların takip edilerek yeni çıkan sürümleri 

tüm kullanıcılara iletmek ve yeni çıkan virüsler hakkında personelin bilgilendirilmesini sağ-

lamak,

• Tüm bilgisayarların internet bağlantılarını kurmak ve bilgisayar sistemleriyle ilgili altyapı 

sorunu çıktığında ilk müdahaleyi yapmak.
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Personel ve İdari İşler Görevlisi

• Ajansın bina, araç ve gereçleriyle ilgili ihtiyaç tespiti ve temini sağlamak, bakım ve onarım-

larını düzenli olarak yaptırmak,

• Ajansın resmi ve özel kurumlarla, gelen giden evrakına ilişkin her türlü yazışma ve dokü-

manlarının güvenlik esasları çerçevesinde kayıtlarının tutulmasını, numaralandırılmasını, 

tasnif edilmesini, arşivlenmesini ve ayrıca gizlilik ve aciliyetini dikkate alarak ilgililere zama-

nında ulaştırılmasını sağlamak,

• Hizmet alımı yolu ile çalışan personelin sevk ve idaresini sağlamak,

• Arşiv hizmetleri ile arşiv işletim/yönetimine ilişkin verilecek her türlü görevi zamanında ve 

eksiksiz olarak yerine getirmek,

• Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesini sağlamak,

• İnsan kaynakları politikasının uygulanması, izlenmesi ve geliştirilmesine ilişkin raporlar 

hazırlamak,

• Bir sonraki yıla ilişkin insan kaynakları ihtiyacını birimlerle irtibatlı bir şekilde belirlemek ve 

çalışma programına dahil etmek,

• Personel alımı ile ilgili işlemleri yürütmek,

• Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek,

• Personel performans yönetim sistemini kurmak ve yönetmek,

• İŞKUR aylık işgücü bildirgelerini hazırlamak,

• Personel özlük dosyalarını hazırlamak ve muhafaza etmek,

• Personelin Sosyal Güvenlik Kurumları ile ilgili işlemlerini yürütmek, personele verilmesi ge-

reken hasta sevk/vizite kağıdı düzenleme işlemlerini yapmak,

• Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantı tutanaklarını hazırlamak, tutanakları karar def-

terine kaydetmek, belgeleri muhafaza etmek,

• Sorumluluk alanına giren bu görevleri ilgili uzman ve destek elemanlarıyla işbirliği ve koor-

dinasyon içinde gerçekleştirmek,

• Ajansın çay ocağının genel yönetimini sağlamak,

• Genel sekreter tarafından verilecek görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.

1.3.6. YÖNETİM VE İÇ KONTROL SİSTEMİ

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 11’inci maddesine göre iç denetçinin 

görüşü alınmak suretiyle, Genel Sekreterin teklifi ye Yönetim Kurulunun kararı ile Ajanslarda 

bir iç kontrol sisteminin kurulması gerekmektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı’nda bir iç kont-

rol sistemi kurulmuş 2012 yılı denetim programı risk değerlendirmelerine dayalı olarak Genel 
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Sekreterin görüş ve önerileri de dikkate alınarak iç denetçi tarafından maliyet etkinliği de gö-

zetilerek hazırlanmıştır. Ayrıca hazırlanan yönergeler ile usul ve esaslar aşağıda listelenmiştir: 

• Taşınır Mal Yönergesi,

• Etik Yönergesi,

• Vadeli Hesapların Yönetimi Yönergesi,

• Taşıt Yönergesi,

• İzin Yönergesi,

• Resmi Yazışma Kuralları Yönergesi,

• Arşiv Yönergesi,

• Teşkilet ve Görev Yönergesi,

• Banka Mutabakat İşlermleri Yönergesi,

• İç Kontrol Grubu Çalışma Usul Ve Esasları,

• Bilgi Edinme Yönergesi,

• İmza Yetkileri Yönergesi,

• Şikayet ve İhbarların Kaydına Yönelik Yönerge,

• Bilgi ve İletişim Teknolojileri Kullanımı Yönergesi,

• Mali İşlermler Yönergesi,

• Performans Usul ve Esasları,

• Harcırah Yönergesi,

• Disiplin Yönergesi,

• İç Denetim Yönergesi,

• Evrak Kayıt Yönergesi.

2. AMAÇ VE HEDEFLER

2.1. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI’NIN AMAÇ VE HEDEFLERİ

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın temel amacı, faaliyet alanı olan TRC1 Bölgesi’nin tüm yönleriyle 

kalkınmasını sağlamaktır. İKA, bu temel amacı gerçekleştirmek üzere bölgenin mevcut 

potansiyelini harekete geçirmeyi ve bu potansiyeli artırmayı hedeflemektedir. Ekonomik, sosyal 

ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü arttırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak, 

bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak Ajans’ın ana hedefleri içerisinde yer almaktadır. 
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2.2. TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER

Doğrudan yabancı sermaye yatırımlarını, istihdamı ve ihracatı artıran, yüksek katma değerli 

ürün üretme kapasitesini geliştiren girişimlere destek olunarak bölge ekonomisini dış dünya 

ile rekabet edebilir bir yapıya kavuşturmak İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın politika önceliklerin-

dendir. Bu doğrultuda

• Bölgede faaliyet gösteren firmaların etkinliklerinin ve rekabet güçlerinin artırılmasına des-

tek olacak faaliyetlerde bulunmak,

• Bölgenin potansiyel yatırım alanlarını belirleyerek ulusal ve uluslararası yatırımcılara tanıt-

mak,

• İşgücü kalitesinin artırılmasına yönelik girişimlere destek olmak,

• Ajans kullanımına tahsis edilen kamu kaynaklarını amaç ve hedefler doğrultusunda etkin ve 

verimli bir şekilde kullanmak,

• Kalkınmaya ilişkin olarak paydaşlar arasında işbirliği ve bilgi paylaşımı ortamı oluşturularak 

sahiplenmenin ve farkındalığın artırılmasını sağlamak, 

• Göreceli olarak daha az gelişme potansiyeli olan alt bölgelerden başlamak üzere sivil top-

lum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınma çabalarına katkı sağlamalarını özendirmek,

• Alt bölgelere yönelik olarak kırsal ekonomilerin çeşitlendirilmesini sağlayıcı girişimlerin 

özendirilmesi, bu bölgelerde ekonomik olanakların geliştirilmesi, yaşam standartlarının ar-

tırılması ve refah düzeylerinin yükseltilmesine yönelik faaliyetlere destek olmak,

• Toplumsal mutabakat sağlamaya yönelik olarak katılımcılık, paylaşım, hesap verebilirlik, 

şeffaflık ve en yüksek kamu faydası sağlamaya yönelik uygulamalar, kalkınma ile ilgili konu-

larda bütüncül bir yaklaşım, doğal ve kültürel varlıkların korunması ve sürdürülebilirliğini 

sağlamak esastır.

2.3. DİĞER HUSUSLAR

2.3.1. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI FALİYET KONULARI

• Planlamaya Yönelik Faaliyetler (Yerel Aktörlerin ortak hedefler çerçevesinde ortak akıl ve 

katılımcılıkla hazırlayacağı stratejik belgelerin oluşturulmasında koordinasyon)

• Mali ve Teknik Destek Verilmesine Yönelik Faaliyetler

• Yatırım Destek ve Tanıtıma Yönelik Faaliyetler

• Yerel, Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Kurumsal Kapasite Geliştirme ve Ağ Oluşturmaya Yö-

nelik Faaliyetler (İşbirlikleri, Koordinasyon ve İletişim Faaliyetleri)

• Araştırma, Eğitim ve Beceri Geliştirmeye Yönelik Faaliyetler
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2.3.2. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI ANA FAALİYETLERİ

• TRC1 Bölgesi’nde kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin 

kurumsal kapasitesini artırma, bu kesimler arasında ortak iş yapma kültürünü geliştirme ve 

verimli işbirliklerin oluşmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,

• TRC1 Bölgesi’nin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hız-

landırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak,

• TRC1 2010-2013 Bölge Planı’nda belirlenen temel amaç ve önceliklere yönelik mali ve tek-

nik destekte bulunmak,

• TRC1 Bölgesi’nin iş ve yatırım imkanlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve ulus-

lararası düzeyde tanıtımını yapmak.
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3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER

3.1. MALİ BİLGİLER

Ajans personelinin mali ve sosyal hakları ile ilgili çalışmalar, Mali İşler ve Muhasebe Görevlisi 

tarafından düzenli olarak yürütülmektedir. Bu kapsamda, rutin olarak yapılması gereken öde-

me emri tanzimi, muhasebe kayıtlarının tutulması, fatura ödemeler vb. işlemler gerçekleştiril-

miştir.

Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 14/3’üncü maddesinde ifade edilen 

“mali karar ve işlemlere ilişkin süreç akım şeması çıkarılır ve harcama yetkilisinin onayı ile yü-

rürlüğe girer” hükmü kapsamında “Mali İşlemler Yönergesi” hazırlanarak Yönetim Kurulu tara-

fından onaylanmıştır. 

TRC1 Bölgesi’nde bulunan İl, İlçe ve Belde Belediyeleri, İl Özel İdareleri, Sanayi Ticaret Odala-

rının İpekyolu Kalkınma Ajansı’na ödemeleri gereken katkı payları için gerekli yazışmalar ya-

pılarak, geri bildirimler kayıt altına alınmıştır. Devlet Planlama Teşkilatı’na ve İller Bankası’na 

belediye payları ile ilgili yazı yazılmıştır.

2011 yılına ait Ajans bütçesi uygulama sonuçları, mali tablolara ilişkin açıklamalar ve sonuçlar 

aşağıda anlatıldığı şekilde gerçekleşmiştir.

1) Bütçe Uygulama Sonuçları

2011 yılında Merkezi Yönetim bütçesinden Ajans’a 3.761.000,00 TL aktarılmıştır. Ajans’a İl 

Özel İdareleri’nden 819.413,28 Belediyelerden 3.840.977,10 ve Sanayi ve Ticaret Odaları’ndan 

115.075,81 TL aktarılmıştır. 2011 yılında diğer faaliyet gelirleri 2.350.899,43  TL olarak gerçek-

leşmiştir. Ajansın 2011 yılı gerçekleşen gelir toplamı 10.887.365,62 TL olmuştur.

2011 yılı toplam bütçe gideri 10.858.503,42 TL olarak gerçekleşmiştir. Bu tutarın 2.255.798,49 

TL’si personel giderleri, 412.552,21 TL’si sosyal güvenlik primleri, 1.355.850,34 TL’si mal ve hiz-

met alım giderleri, 6.834.302,38 TL’si ise proje ve faaliyet destek giderlerinden oluşmaktadır.   

2)Temel Mali Değerlere İlişkin Açıklamalar

 2011 yılına ait 2011 yılı bilançosu ve bütçe uygulama sonuçları tablosu aşağıda veril-

miştir. 
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Mali Denetim Sonuçları

5449 sayılı Kanun’un Denetim başlıklı 25. maddesi uyarınca ajanslar iç ve dış denetime tabidir-

ler. İç denetimde; ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri, performansı Yönetim Kurulu başkanı 

veya Genel Sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. İç denetim raporları Yönetim Kuru-

lu ve Kalkınma Kurulu’na sunulur.

2011 yılına ilişkin dış denetim 30.11.2011 tarihinde MBK Bağımsız Denetim ve SMMM A.Ş. ile 

imzalanan sözleşme uyarınca 2012 yılı mart ayında gerçekleştirilecektir. İç denetim gerçekleş-

tirmek üzere 2012 yılı denetim programı  iç denetçi tarafından hazırlanmıştır.

3.2. PERFORMANS BİLGİLERİ

3.2.1. PROJE VE FAALİYET BİLGİLERİ

BÖLGEYE İLİŞKİN PLANLAMA, PROGRAMLAMA VE KOORDİNASYON FAALİYETLERİ

Kalkınma Komisyonları

TRC1 Bölgesi’nin (Gaziantep-Adıyaman-Kilis) kalkınmasının gerçekleştirilmesine katkıda bu-

lunmayı temel görev edinen İpekyolu Kalkınma Ajansı, faaliyete başladığı ilk günden itibaren 

yerel düzeyde ortak yaşam bilincinin geliştirilmesini ve çok aktörlü yönetişim anlayışının be-

nimsenmesini sağlamaya çalışmaktadır. Bu bağlamda, TRC1 Bölgesi’nin kalkınma öncelikleri-

nin katılımcı planlama anlayışı çerçevesinde ele alınacağı ve çözümlerin geliştirileceği komis-

yonlar kurulmasına Genel Sekreterliğimizce karar verilmiştir. İpekyolu Kalkınma Ajansı ile yakın 

temasta bulunarak birlikte iş yapması beklenen ve yönetişim mekanizmasının temel alındığı 

bu komisyonlar, bölgeyi doğrudan ya da dolaylı etkileyen ya da bölgedeki uygulamalardan 

doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenecek paydaşlardan oluşturulmaya çalışılmaktadır. Bu kap-

samda, başta Kalkınma Kurulu Üyeleri olmak üzere, bölgede yer alan kamu kurum ve kuruluş-

ları ile sivil toplum ve özel sektör temsilcilerinden oluşturulan bu komisyonlar, kurumların ken-

di çalışma alanlarına ve katkıda bulunacakları düşünülen başlıklara göre tespit edilmişlerdir. 

Komisyonlardan beklenenler temel olarak; bölgenin sorunlarını, ihtiyaçlarını, potansiyelini, 

mevcut durumunu ve beklentilerini ortaya koyarak bölgesel gelişmenin gerçekleştirilmesi 

sağlamak ve bölgedeki yaşam kalitesinin artırılması amacıyla fikirlerin üretildiği ve ortak aklın 

geliştirildiği oturumlarda birlikte çalışmaktır. 

TRC1 Bölgesi’ni doğrudan ya da dolaylı etkileyecek veya bölgede yapılacak uygulamalardan  

etkilenecek paydaşların ayrıntılarıyla belirlendiği bir “Paydaş Analizi” yapılarak 16 adet “Bölge-

sel Kalkınma Komisyonu” kurulmuştur. Düzenlenen komisyon başlıkları aşağıda belirtilmiştir: 
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• Bölgesel Kalkınma Politikaları Kurulu Komisyonu 

• Rekabetçilik, Kümelenme ve İnovasyon Komisyonu 

• Yönetişim ve Kent Konseyleri Komisyonu 

• İstihdam ve Mesleki Eğitim Komisyonu 

• Ticaret ve Lojistik Komisyonu

• Organize Sanayi Bölgeleri ve Küçük Sanayi Siteleri Komisyonu 

• Üniversite ve Sanayi İşbirliği Komisyonu 

• Tarım ve Hayvancılık Komisyonu 

• Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komisyonu 

• Yenilenebilir Enerji Komisyonu 

• Sağlık Komisyonu

• Eğitim Komisyonu 

• Göç, İşsizlik, Yoksulluk ve Sosyal Uyum Komisyonu 

• Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu

Komisyonlar ve toplantılara dair genel bilgiler şu şekildedir:

25 Mayıs 2011 tarihinde gerçekleştirilen ‘Yenilenebilir Enerji Komisyonu’nun ilk toplantısına 

Gaziantep Üniversitesi Enerji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Sait Söylemez konuşmacı ola-

rak katılmıştır. Kamu çalışanlarının daha yoğunlukla ilgi gösterdiği toplantı 16 farklı kurum ve 

kuruluşu temsil eden 17 katılımcı ile gerçekleştirilmiştir. Daha geniş katılımla gerçekleşmesi 

öngörülen bir sonraki toplantının Ağustos ayı içerisinde yapılması kararlaştırılmıştır.

26 Mayıs 2011 tarihinde yapılan ‘Üniversite ve Sanayi İşbirliği Komisyonu’nun ilk toplantısına 

kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum örgütleri ile özel sektör temsilcilerinden 16 

kişilik katılım sağlanmıştır. Çukurova Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Adana Üniversite Sanayi 

Ortak Araştırma Merkezi Genel Koordinatörü Prof.Dr.A.Hamit SERBEST konuşmacı olarak bu-

lunmuş, açık oturum bölümünde çeşitli hususlar müzakere edilmiştir. Komisyon çalışmalarına 

ait sonraki toplantının Gaziantep Sanayi Odası ile organize edilerek ‘Bilişim Sermayesi’ konusu 

gündem olarak belirlenmesi kararlaştırılmıştır.

27 Mayıs 2011 tarihinde yapılan ‘Sağlık Komisyonu’nun ilk toplantısına kamu kurum ve kuru-

luşlarından 5, üniversitelerden 3, özel sektörden 2, sivil toplum kuruluşlarından 5 kişilik katılım 

sağlanmıştır. Dünya Sağlık Örgütü çalışmaları ile TÜİK verilerindan faydalanılarak hazırlanan 

sunum sonrası açık oturum bölümüne geçilmiş, karşılıklı bilgi ve tecrübe paylaşımı sağlanmış-

tır. Sonraki toplantı gündemi olarak ‘sağlıkta bilinçlenmenin önemi’ tespit edilmiş, Adıyaman 

ve Kilis İl Sağlık Müdürlüklerinden katılımın artırılması hedeflenmiştir.
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Yönetişim ve Kent Konseyleri Komisyonu ilk olarak 1 Haziran 2011 tarihinde toplanmıştır. Top-

lantıya TEPAV’dan konuşmacı olarak araştırmacı Selçuk Sertesen katılmış ve ‘Kalkınma Ajansla-

rı ve Yönetişim’ konulu bir sunum gerçekleştirmiştir. Komisyonun açık oturum şeklinde geçen 

ikinci kısmında kent konseylerinin daha aktif çalışabilmesi adına öneriler iletilmiş ve sonraki 

toplantılarda ‘Kent Konseyleri’ ve ‘Yönetişim’ konularının ayrı ayrı ele alınması kararlaştırılmış-

tır.

Gaziantep İl Tarım Müdürü İbrahim Yılmaz’ın ‘Gaziantep’te Tarım ve Hayvancılık’ başlıklı açılış 

konuşmasını yaptığı Tarım ve Hayvancılık Komisyonu  02 Haziran 2011 tarihinde toplanmıştır. 

Komisyon çalışmalarına, tarım ve hayvancılık başlıklarında ayrı ayrı ve belirli alt başlıklar üzerin-

den çalıştaylar yaparak devam etme kararı almıştır.

09 Haziran 2011 tarihinde yapılan ‘İstihdam ve Mesleki Eğitim Komisyonu’nun ilk toplantısına 

kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum örgütleri ile özel sektör temsilcilerinden 

12 kişilik katılım sağlanmıştır. Türkiye İş Kurumu Gaziantep İl Müdürlüğü’nden İl Müdürü İlyas 

BULDUK konuşmacı olarak bulunmuş, konuyla ilgili genel bilgileri verdikten sonra kurum çalış-

malarından bahsetmiştir. Açık oturum bölümünde öne çıkan konulardan ‘Niteliksiz İşgücünün 

Nitelikli Hale Getirilmesi’ gelecek toplantının gündem maddesi olarak tespit edilmiş, sivil top-

lum kuruluşlarından katılımın artırılması hedeflenmiştir.

10 Haziran 2011 tarihinde yapılan ‘Göç ve Sosyal Uyum Komisyonu’nun ilk toplantısına kamu 

kurum ve kuruluşlarından 9, üniversitelerden 4, özel sektörden 2, sivil toplum kuruluşlarından 

2 kişilik katılım sağlanmıştır. Uzman konuşmacı olarak Gaziantep Üniversitesi Öğretim Görev-

lisi Yrd.Doç.Dr.Sinan ZEYNELOĞLU bulunmuş, Ekonomik ve Sosyal Entegrasyon Projesi (EKO-

SEP) kapsamında yaptığı çalışmaları paylaşmıştır. Açık oturum bölümünde göç, istihdam, eği-

tim ve istihdam ilişkileri öne çıkmış, sonraki toplantıda bu konular üzerine yapılan çalışmaların 

aktarılması hedeflenmiştir.

14 Haziran 2011 tarihinde yapılan ‘Kültür, Turizm ve Tanıtım Komisyonu’nun ilk toplantısı 

kamu kurum ve kuruluşları, üniversite, sivil toplum örgütleri ile özel sektör temsilcilerinden 

19 kişilik katılım sağlanmıştır. AKORT Fuarcılık Genel Müdürü Hülya AKKAYA konuşmacı olarak 

bulunmuş, kültür, gastronomi ve kongre-fuar turizm konularının altını çizmiştir. Açık oturum 

bölümünde bir sonraki toplantının çalıştay olarak düzenlenmesi, bölgede yapılan çalışmalar 

hakkında bir sunum yapılması kararlaştırılmıştır.

26 katılımcı ile 28 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen Kentleşme, Çevre ve Altyapı Komis-

yon toplantısı, Ajans çalışmalarına dair genel bir bilgilendirmenin ardından Türkiye ve TRC1 

Bölgesi’nde kentleşme, çevre ve altyapı konusundaki mevcut durum, sorunlar ve hedefler üze-

rine yapılan sunumlar ile başlamıştır. Bütün katılımcıların aktif olarak katılım sağladığı açık otu-

rum bölümünde, öne çıkması gereken konu başlıkları belirlenmiştir. Kentsel tasarım rehberi 

hazırlanması, plan hiyerarşisi sağlanması, arsa üretim sorunu çözümlenmesi, plan denetleme 

sorunu ve STÖ’lere düşen görevler, toplu taşıma sistemleri geliştirilmesi, kamusal mekanların 
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kent kimliği ile tanımlanması, iklim değişikliği ve planlama eşiklerinin korunması gibi konuların 

öncelikli olarak belirlendiği toplantıda, bir sonraki toplantı gündemi olarak kentsel tasarım 

rehberi hazırlanmasının ele alınması kararlaştırılmıştır.

Rekabetçilik, Kümelenme ve İnovasyon Komisyonu’nun ilk toplantısı, 30 Haziran 2011 tarihin-

de özel sektörden gelen 10 komisyon üyesinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Yapılan başlan-

gıç sunumunda dünya nezdinde kabul edilen büyümenin en önemli araçlarının, “Rekabet Ka-

pasitesi”, “Kümelenme” ve “Bölgesel İnovasyon Sistemleri” olduğu belirtilirken, “Rekabetçiliğin 

Anahtar Kavramları” nın ise; bilgi, öğrenme kapasitesi ve inovasyon olduğu ifade edilmiştir. 

Toplantının son oturumunda katılımcılar, bölgede yer alan firmaların rekabetçilik kapasiteleri-

nin artırılması adına AR-GE ve inovasyon faaliyetlerine önem vermesi ve bu kapsamda ajans ile 

diğer kurumların ortak çalışmalar yapması gerektiğini ifade etmişlerdir. Son olarak, komisyo-

nun bundan sonraki süreçte Ajans bünyesinde kurulmuş diğer komisyonlardan olan Üniversi-

te-Sanayi İşbirliği Komisyonu ile birleştirilmesine ve ikinci toplantının daha kapsamlı bir şekilde 

Eylül ayında düzenlenmesine karar verilmiştir.

Araştırma Raporları

SODES Etki Analizi Raporu:  SODES projelerinin seçili bileşenler içinde yararlanıcılara sağla-

dığı olumlu ve olumsuz etkilerini ve bu etkilerin toplumun çeşitli kesimleri arasındaki dağılımı-

nın sistematik bir yöntemle incelenerek yürütücülere ve SODES projelerinin koordinatörlerine 

iletilmesini sağlamaktır. Etki analizlerinin uygulanması oldukça zaman alıcı ve maliyetli olabil-

mektedir. Bu nedenle etki analizinde kullanılacak yöntemin ve kapsamın çok iyi belirlenmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada, analizin amaçları, kapsamı, tasarlanması ve uygulanması ile ilgili 

en etkili yönetim seçilebilmesi için SODES’in temel paydaşlarına danışılmıştır. 

TRC1 Bölgesi Hayvancılık Raporu:  Hazırlanan bu raporda hayvancılık sektörü; büyük baş, 

küçük baş ve kanatlı hayvan yetiştiriciliği,  sorunları ve çözüm önerileri, Türkiye’de kırmızı et 

ve beyaz et tüketimi ve yıllara oranla trendi ve sektörün buna nasıl tepki verdiği, süt üretimi 

ve sorunları gibi sektörün en önemli konuları incelenmiştir. Hayvancılık sektörü dünyada hay-

vancılık, Türkiye’de hayvancılık ve en önemlisi TRC1 Bölge illerindeki hayvancılık diye ayrılmış  

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illerinin mevcut durumu ve sorunları üzerinde durulmuştur. Dev-

letin hayvancılığa verdiği teşvik ve destekler ise her alanda ele alınmış olup, bölgede uygula-

nan teşvikler özelinde incelenmiş, her üç ilde de teşviklerde yararlanan firma sayısı ve dağıtılan 

hibenin miktarı ayrıntılı olarak belirtilmiştir. Devletin kırmızı et sorunu çözmek için uyguladığı 

politikalar, ithal edilen hayvan sayıları, ithal edilen ülkeler ve hayvan cinsleri bilgileri verilmiş 

olup, yapılan ithalatın hayvancılığı nasıl etkilendiğinden bahsedilmiştir.

TRC1 Sivil Toplum Kuruluşları Raporu: TRC1 Bölgesi  aktif sivil toplum kuruluşlarının 

görünürlüğü,sorunları ,faaliyetleri ve kapasiteleri konusunda araştırma önerisi sunulduktan 

sonra Gaziantep,Adıyaman ve Kilis illerinde ilgili sivil tolum kuruluşlarıyla çalıştaylar düzenle-

nip , veri toplama işi ise anket tekniği,görüşme,gözlem ve internet  yoluyla gerçekleştirilmiştir.



T.C.

İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

36

TRC1 Bölgesinde60 a yakın katılımcı ile yapılan çalıştaylarda ilgili sivil toplum kuruluşlarının 

mevcut durumları irdelenmiş ve sorun çözüm önerileri alınmıştır.

TRC1 Kadın İstihdamı Raporu: TRC1 Bölgesi’nde kadın istihdamının önünde ciddi engeller 

vardır’ ontolojik argümanı üzerinden detaylandırılmış epistemolojik yaklaşımları  ihtiva et-

mektedir. Bu kapsamda, TRC1 Bölgesi’nin kadın istihdamının mevcut durumu, sektörel bazda 

ve iller genelinde analiz edildi. Kadınların işgücü piyasasında yer alamamalarının nedenleri ve 

çalışan kadınların başat sorunları, TRC1 Bölgesi’nin sosyo-kültürel envanterinin yapısı dikkate 

alınarak açıklandı. Son olarak, TRC1 Bölgesi kurumlarına, kadın istihdamının arttırılmasıyla ilgili 

çeşitli öneriler sunulmuştur.

Avrupa Birliği Fon Kitapçığı:  Avrupa Birliği 2007-2013 yılları arasında aday ülkelere sağladığı 

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for pre-Accession Assistance - IPA) fonları ve yine 

Avrupa Birliğinin üye ve aday ülkeler arasında işbirliğinin geliştirilmesini amaçlayan Topluluk 

Programları hakkında özet bilgiler içerir. Ajans paydaşlarının IPA ve Topluluk programları hak-

kında bilgilerinin artırılması hedeflenmiştir.

TRC1 Konut Raporu: TRC1 Bölgesi tarihi, teorik ve ampirik konut değerlendirmesi raporu, 

geçmişten içinde bulunduğumuz zamana kadar konut mimarisinin serüveni ve teorik arkapla-

nı ile sahada yapılan algı ve talebe yönelik detaylı çalışmalar ile genel bir “TRC1 Konut” resmi 

hazırlanmıştır. Bu resme bakarak geçmiş ve günümüzü görmek mümkün olduğu gibi geleceği 

de çıkarımsamak olasıdır. Ulusal kalkınma planının da uzun dönem hedeflerinden birisi olan; 

yozlaşan, köyleşen kentlerimize hak ettikleri kişilikleri kazandırmak, kırsal yörede yaşam şart-

larını uygar dünya seviyesine çıkarmak amacına katkı sağlaması rapor kapsamında hedeflen-

mektedir.

TRC1 Tekstil Raporu: Türkiye’nin lokomotif sektörü olan tekstil ve hazır giyim küresel üre-

timin yaklaşık %4’ünü üretmekte olup dünya’nın en rekabetçi 4. ülkesi olarak belirlenmiştir. 

TRC1 bölgesi, tekstil ve hazır giyim alanında faaliyetlerin yoğun olarak gerçekleştirildiği bir 

bölge olarak göze çarpmakta olup, hazırlanan raporda bölgenin en önemli sanayi kollarından 

olan tekstil sektörünün şimdiki durumu ve önümüzdeki dönemdeki öngörüsüne yer verilmiş-

tir. Sektör gerekli alt dallarına ayrılarak incelenmiş olup, tekstil ve hazır giyim alanında faaliyet 

gösteren yada yatırım yapmayı planlayan yatırımcılara yol göstermesi amaçlanmıştır. Mevcut 

durumun yıllar içinde izlediği seyre göre yapılan öngörüler ise; gerekli önlemlerin alınmasını 

amaçlamanın yanı sıra, bölgenin potansiyellerinin belirlenmesi açısından önem taşımaktadır. 

TRC1 İstihdam Raporu: TRC1 Bölgesi ve Türkiye’nin işgücü, istihdam ve işsizlik konuları hak-

kında değerlendirme ve karşılaştırmalar yapılması amacıyla hazırlanmıştır. Dünyada ve ülke-

mizde yaşanan krizlerin istihdam ve işsizlik oranlarını etkilediği, krizin işgücü piyasaları üze-

rinde olumsuz etkiler yarattığı  kaçınılmaz bir durumdur. TRC1 Bölgesi Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi içerisinde yer alan diğer bölgelere göre birçok konuda farklılıklar göstermektedir. Özel-

likle Gaziantep’in Türkiye’de önde gelen sanayi şehirlerinden biri olması, ilin bölgenin çekim ve 
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cazibe merkezi olmasını sağlamıştır. Sosyo-ekonomik gelişmişlik açısından bakıldığında yine 

Gaziantep’in diğer illere göre gelişmiş olması oldukça yoğun göç almasına sebep olmaktadır. 

Bundan dolayı, bölge oldukça genç bir nüfusa sahip olmakla birlikte aynı zamanda vasıfsız 

ve eğitimsiz işgücü barındırmaktadır. Bu durum, TRC1 Bölgesi istihdam ve işsizlik rakamlarını 

direkt olarak etkilemektedir. Daha çok mevcut durumun ele alındığı raporda, sorun teşkil eden 

alanlara yönelik tedbirler üzerinde de durulmuştur.

TRC1 Bölge Planı Tanıtım Rehberi

2010-2013 TRC1 Bölge Planı 2010 yılında Ajans tarafından hazırlanan kapsamlı bir çalışma olup 

fuar, çalıştay ve toplantı faaliyetlerinde sunulmak üzere özet niteliğinde bir kitapçığa ihtiyaç 

duyulmuştur. Bu kitapçık ile bölge planı özetlenmiştir.

Şekil 3. TRC1 Bölge Planı Tanıtım Rehberi

Diğer Faaliyetler

Bölgede yapılması beklenen “TRC1 Bölgesi Turizm Eylem Planı” çalışmaları kapsamındaki çalış-

malara başlanmıştır. Bu kapsamda, plan müellifi GAP Bölgesel Kalkınma İdaresi, olan ve içinde 

TRC1 Bölgesi’nin de yer aldığı “GAP Master Turizm Planı” hakkında planlama çalışmalarını yü-

rüten BARLAS İmar Planlama Müşavirlik Ltd. Şti. İle irtibata geçilmiştir. Çalışmanın ayrıntılı bir 
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şekilde ele alınması amacıyla GAP BKİ ziyaret edilmiştir. Yapılan ziyaret sonucunda 2012 yılında 

tamamlanmasının ardından GAP Turizm Master Planı çerçevesinde TRC1 Bölgesi’ne yönelik 

Turizm Eylem Planı çalışmalarının GAP Bölge Kalkınma İdaresi ve İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 

ortak çalışması ile yapılmasına karar verilmiştir.

ODTÜ kentsel ve Bölgesel Araştırmalar Merkezi (ODTÜ KBAM) ile birlikte tüm ajansların “Plan-

lama, Programlama ve Koordinasyon Birimleri”ni kapsayacak deneyim paylaşımı ve “Bölgesel 

Kalkınmada Planlamanın Araçları” nın tartışıldığı 2 günlük bir toplantı organize edilmiştir.

Kümelenme konusunda iyi dünya örneklerinin incelenmesi ve Uluslararası Kümelenme Stra-

tejisinin Değerlendirilmesi çalışmaları yapılmaktadır. Bu kapsamda İtalya’da “Emilia Romagna 

Bölgesi”; Almanya’daki “Baden Württemberg Bölgesi” ve Amerika’daki “Silikon Vadisi” örnekle-

ri ajans içerisinde uzmanlarca yapılan sunumlar kapsamında incelenmiştir.

Ajans tarafından SODES Programının etki analizinin yapılmasına yönelik çalışmalar başlamıştır. 

Bu kapsamda analizin ilk aşaması olarak yararlanıcı ve yürütücülere yönelik bir anket Gazian-

tep Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Bölüm Başkanı ile birlikte hazırlanmaya başlanmıştır.

İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın bölgesel kalkınma çalışmaları kapsamında geliştirilen stratejilerin 

en önemlilerinden biri, TRC1 Bölgesi’nin Orta Doğu’da lojistik merkezi haline getirilmesidir. 

Bu bağlamda, Orta Doğu’yu hem ülkeler bazında tanıyabilmek hem de karşılıklı yatırım 

fırsatlarının değerlendirilmesini sağlayabilmek amacıyla bölgenin genel olarak incelenmesine 

ihtiyaç duyulmuştur. Ülkemiz ve TRC1 Bölgesi’ndeki girişimcilere Orta Doğu’da yapacakları 

yatırımlar ve gerçekleştirecekleri ticari faaliyetlere yön verecek genel nitelikte bilgiler vermek 

amacıyla bir Orta Doğu Durum Raporu oluşturulmuştur.

İpekyolu Kalkınma Ajansı uzmanları tarafından hazırlanan “Orta Doğu Durum Raporu”, TRC1 

Bölgesi sanayici, girişimcileri ve yatırımcıları için büyük bir pazar niteliğinde olan Orta Doğu’ya 

açılma ve var olan pazar paylarını artırma çabalarına destek olabilecek nitelikte bilgiler 

içermektedir. Bu anlamda rapor, yerli yatırımcıların hem Orta Doğu’yu hem de Orta Doğu’daki 

yatırım olanaklarını daha yakından tanıyabilme imkânını ortaya koymaktadır.
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Tablo 6. Ajans Tarafından Katılım Sağlanan ve Gerçekleştirilen Etkinlikler

Organizasyon Etkinliğin Adı İlgili Kurum Tarih

‘Engellileri Anlama’ Paneli Kilis 7 Aralık 
Üniversitesi

04.01.2011

‘Kalkınma ve Rekabet Gücünün Arttırılması 
Arasındaki İlişki ve Bölgesel Rekabet 

Avantajı’ konulu bilgilendirme toplantısı

GAP BKİ 14.01.2011

‘5. Bölgesel Kalkınma ve Yönetişim’ 
Sempozyumu

TEPAV,  ODTÜ-KBAM 27-28.01.2011

‘Belediyeler Avrupa Birliği’ne Hazırlanıyor” 
Toplantısı

ABGS, TBB 03.02.2011

‘Sürdürülebilir Marka Şehirler Geleceğe 
Hazırlanıyor’ Toplantısı

Ekonomist ve Capital 
Dergileri

04.02.2011

‘Kurumsallaşma Sürecinin Neresindesiniz?’ 
Semineri

GTO, ABİGEM-
Gaziantep

08.02.2011

‘Kayıtdışı İstihdam ve Sosyal Diyalog’ 
Semineri

GTO 22.02.2011

GAP Organik Tarım Küme Geliştirme Projesi 
kapsamında ‘Organik Tekstil Değer Zincirleri 

ve Küme Geliştirme’ Teknik Gezisi

GAP BKİ, UNDP 27.02.2011 - 
02.03.2011

‘Suriye ve Irak Ülke Masaları’ Tanıtım 
Toplantısı

İGEME 14.03.2011

‘Rekabetçilik ve İnovasyon Alanında Küme 
Destek Programını Geliştirme Projesi’ 

Değerlendirme Toplantısı

T.C. Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı

17-18.03.2011

KOBİ’lerin Ağ Yapılanmaları ve Bölgelerarası 
İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi

GAİB 18.03.2011

Tarih ve Kültür Kenti Gaziantep GBB 23.03.2011

‘Renk Renk Türkiye’ Fuar Toplantısı Gaziantep İl Kültür ve 
Turizm Müdürlüğü

28.03.2011

Şahinbey İlçesi Saha Gezisi Şahinbey Belediyesi 31.03.2011

‘2012-2013 İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 
Operasyonel Programı Bölgesel İhtiyaç 

Analizi’ Toplantısı

ÇSGB 06.04.2011

‘Bölgesel Gelişmenin Finansmanında Girişim 
Sermayesinin Rolü’ Sempozyumu

DPT- Ankaraka 14.04.2011

‘Bölgesel Dengesizlik ve Bölgelerarası 
Gelişmişlik Farkları’

İKA 15.04.2011

‘Kurumsallaşma Adımları ve Yönetim 
Becerileri’ Semineri

GTO 19-20.04.2011
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‘KOBİ’lerde Bilgi Teknolojileri: İhtiyaçların 
Belirlenmesi, Teknolojinin Kullanılması, 

Sorunların Çözümü’ konulu seminer

GSO, MPM 22.04.2011

‘Planlama Portalı ve Plan Tadilat 
Otomasyonu Projesi’ Çalıştayı

ÇOB 16-18.05.2011

‘21. Yüzyılda Planlamayı Düşünmek’ 
Kurultayı

Ankara Üniversitesi 17.05.2011

‘2011-2013 KOBİ Stratejisi Eylem Planı’ 
İstanbul Dolmabahçe Sarayı Başbakanlık 

Çalışma Ofisi Toplantısı

KOSGEB 24.05.2011

Gaziantep Üniversitesi Kariyer Günleri Gaziantep Üniversitesi 24-25.05.2011

‘Kurumsal KOBİ Yönetimi’ Eğitim Programı GTO, Boğaziçi 
Üniversitesi, Alternatif 

Bank

24-25-27.05.2011

‘Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kayıtlı 
İstihdam’ Çalıştayı

UNDP, İTKİB, ILO 26.05.2011

‘Ortadoğu’da Gelişmeler’ Paneli GAİB 29.05.2011

‘Creativity and Entrepreneurship in the Third 
Sector’ Programı

Formaziontecnica 
Enstitüsü

22-30.05.2011

‘Komşu Ülkeler Arasında Ekonomik 
İşbirliğinin Geliştirilmesi’ Paneli

GYDO, GTO, GSO 02.06.2011

Üniversite-Sanayi İşbirliği 4. Ulusal Kongresi Ege Üniversitesi, Ege 
Bölgesi Sanayi Odası

02-03.06.2011

“Kalkınma Ajanslarının Bölge Planlama 
Deneyiminin Eğitim Bağlamında 

Tartışılması” Toplantısı

ODTÜ-KBAM, TEPAV 03.06.2011

‘İklim Eylem Planı’ Çalıştayı GBB 08.06.2011

‘Çevre ve Mevzuatı, Sanayicinin 
Sorumlulukları, Üniversite-Sanayi İşbirliği’ 

Paneli

Gaziantep Üniversitesi 07.06.2011

‘Yeni Türk Ticaret Kanunu ve İşletmelere 
Getirilen Yükümlülükler’ Bilgilendirme 

Semineri

GTO 14.06.2011

’17. Uluslararası Enerji ve Çevre Fuar ve 
Konferansı’

ICCI 2011 15-16-17.06.2011

1. Kalkınma Ajansları Konferansı KUDAKA 16-19.06.2011

‘İş Geliştirme Merkezleri/İnkübatörler’ 
konulu seminer

Technopolis Group 25.06.2011

“Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler 
için Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri 

Oluşturulması Ortak Programı

ILO, UNIDO 15.02.2011
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Küme Yönetişim Modeli’nin Oluşturulması  
Çalıştayı

Kalkınma Bakanlığı, 
AnkaraKA

24-25.01.2011

Ulusal Yatırım ve Tanıtım Stratejileri Çalıştayı TYDTA 2-3.03.2011

BROP Proje Geliştirme Çalıştayı  Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı 

BROP – KUM

27-29.04.2011

Avrupa Birliği Avrupa Kültür Programı 
Bilgilendirme Toplantısı

İKA 10.05.2011

Avrupa Birliği Girişimcilik ve Yenilik 
Programı  Eko-İnovasyon Proje Teklif Çağrısı 

Bilgilendirme Toplantısı

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı

29.05.2011

Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı Fırat Kalkınma Ajansı 22-23.09.2011
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Tablo 7. İştirak Edilen Çalıştaylar ve Toplantılar

Konu Düzenleyen Tarih

1 DOĞAKA ve BEBKA ile yürütülen ‘İl 
İl Dış Ticaret Çalışması’ kapsamında 

bölge illerinde üretim yapan firmaların 
belirlenmesi için saha çalışması.

Ekonomi Bakanlığı 10/2011

2 GAP Bölgesi İçin Rekabet Gündemi’ 
projesinin kapsamında GAP bölgesinde ve 
Ankara’da gerçekleşen bir dizi toplantıya 

katılım sağlanmıştır.

GAP BKİ 07/10/2011

3 Gaziantep İl İstihdam Kurulu 4.Olağan 
Toplantısına katılım sağlanmıştır

Gaziantep Valiliği 10/2011

4 “Müzecilikte Birleşik Krallık ve Türkiye 
İşbirliği” Semineri

Birleşik Krallık 
Başkonsolosluğu

12/2011

6 ‘Kültür Turizmi Zirvesi’ T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

12/2011

7 Küresel Girişimcilik Zirvesi T.C. Başbakanlık 12/2011

8 7. Çerçeve Programı ve İkili ve Çoklu 
İlişkiler Müdürlüğü Programları Bilgi Günü

Gaziantep Üniversitesi 12/2011

9 Rekabetçilik Alanında Küme Destek 
Programının Geliştirilmesi Projesi 

Değerlendirme toplantısı

Sanayi Bakanlığı 08/2011

11 TRC1 Sivil Toplum Çalıştayı İpekyolu Kalkınma Ajansı 10/2011

12 3. Gelişen Kentler Zirvesi Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi

11/2011

13 Gaziantep Kent Konseyi 4. Genel Kurulu Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi

10/2011

14 ‘Leonardo Hareketlililik Projeleri’ tanıtım 
toplantısı

Ulusal Ajans 12/2011

15 ‘Asırlık Zanaatı Yaşatıyoruz’ projesinin 
tanıtım toplantısı

Gaziantep Valiliği 12/2011

16 ‘Kültür Turizmi Zirvesi’ T.C. Kültür ve Turizm 
Bakanlığı

12/2011

17 Gaziantep’in Vizyon Projeleri Gaziantep Kent Konseyi 12/2011

PROJE DESTEK FAALİYETLERİ

Program Yönetim Birimi 2011 yılı faaliyetlerine, 2010 yılı Mali Destek Programlarının değer-

lendirme süreci ile başlamıştır. Ocak ayında gerçekleştirilen bağımsız değerlendirici aşaması 

23.01.2011 tarihinde tamamlanmış olup, 31.01.2011 tarihi itibarıyla değerlendirme komitesi 

aşaması başlamıştır. Şubat ayının ortasında tamamlanan değerlendirme komitesi çalışmalarını 

müteakip proje listeleri 22 Şubat 2011 tarihinde gerçekleştirilen Yönetim Kurulu gündemine 
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alınmış, sonrasında Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar doğrultusunda asil 

ve yedek proje listeleri kamuoyuna ilan edilmiştir. Mart ayında gerçekleştirilen proje değerlen-

dirme sonuçlarının başvuru sahiplerine bildirimi ile birlikte başarılı proje sahipleri ile sözleşme 

imzalanmıştır. 2010 yılı Mali Destek Programları kapsamında teslim alınan 379 projeden başa-

rılı bulunan 82 proje ile sözleşme imzalanarak projelerin uygulama aşamasına geçilmiştir.

Tablo 8. Proje Destek Faaliyetleri

PROGRAM ADI SÖZLEŞME İMZALANAN PROJE SAYISI

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (KOBİ) 51

İktisadi Gelişme Mali Destek Programı (Kar 
Amacı Gütmeyen Kurum ve Kuruluşlar)

14

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 17

TOPLAM 82

Mart ayı içerisinde gerçekleştirilen faaliyetlar arasında 14-15-16 Mart tarihlerinde Kuzey Ana-

dolu Kalkınma Ajansı uzmanlarının Ajansımıza ziyareti ile proje değerlendirme sürecine dair 

tecrübe paylaşım toplantıları da yer almaktadır. 16 Mart tarihinde ayrıca Dicle ve Karacadağ 

Kalkınma Ajanslarının katılımı ile Ajansımız ev sahipliğinde Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirli-

ği Programı kapsamında Bülten toplantısı gerçekleştirilmiş ve Ocak-Şubat-Mart 2011 tarihleri-

ni kapsayan Haber Bültenine dair altyapı çalışmaları başlatılmıştır. 21 Mart tarihinde Gaziantep 

Vali Yardımcısı İbrahim Yurdakul ile SODES programına dair bilgilendirme toplantısı gerçekleş-

tirilmiştir.

Nisan ayı başında Türkiye Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı Bülten çalışmalarına Dicle Kal-

kınma Ajansının ev sahipliğinde katılım sağlanmış, ayrıca Görünürlük Rehberi’ne dair çalışma-

lar başlatılmıştır. 8 Nisan tarihinde Gaziantep Valiliği’nde gerçekleştirilen AB Uyum Danışma ve 

Yönlendirme Kurulu toplantısına katılım sağlanarak Ajansın verdiği desteklere ilişkin bilgilen-

dirme yapılmıştır. 

Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği Programları 

11 Nisan tarihinde Ajansımızın hazırlıklarını yürüttüğü Teknik Destek ve Doğrudan faaliyet Des-

teği Programları hakkında Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde tecrübe paylaşım 

toplantısı gerçekleştirilmiştir. Nisan ayı ortasından itibaren Teknik Destek ve Doğrudan Faali-

yet Desteği Başvuru Rehberleri hazırlıkları tamamlanarak basım hazırlıkları gerçekleştirilmiş, 2 
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Mayıs itibarıyla Programların Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar doğrultu-

sunda duyurusu gerçekleştirilmiştir. Programlar için ayrılan bütçe Teknik Destekte 200.000 TL, 

Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programında 500.000 TL olmak üzere toplam 700.000 TL olarak 

belirlenmiştir. 13 Mayıs itibarıyla başlayan bilgilendirme toplantıları 3 il merkezinde ve ilçele-

rinde gerçekleştirilmiş olup birçok potansiyel başvuru sahibine erişim sağlanmıştır. 30 Hazi-

ran tarihinde Teknik Destek ve Doğrudan Faaliyet Desteği başvuruları alımı son bulmuş, 50 

Teknik Destek 53 Doğrudan Faaliyet Desteği olmak üzere toplam 103 destek talebi alınmıştır. 

Temmuz ayının ilk yarısında gerçekleştirilen değerlendirme süreci neticesinde 45 Teknik Des-

tek, 16 Doğrudan Faaliyet Desteği Talebi başarılı bulunmuş ve sözleşme imzalanmıştır. Teknik 

Destek Programı kapsamında alınan projelerin uygulama aşaması program yönetim birimince 

tamamlanmıştır.

Tablo 9. Doğrudan ve Teknik Destek Faaliyetleri

PROGRAM ADI PROGRAM 
BÜTÇESİ

GELEN DESTEK 
TALEBİ SAYISI

SÖZLEŞME 
İMZALANAN DESTEK 

TALEBİ SAYISI

Doğrudan Faaliyet Mali 
Destek Programı

500.000 TL 53 16

Teknik Destek Programı 200.000 TL 50 45

TOPLAM 700.000 TL 103 61

Mali Destek Programları 

Mayıs ayı içersinde hazırlıkları başlamış olan Üniversite Sanayi Toplum İşbirliği Mali Destek 

Programı ve Turizm Mali Destek Programı başvuru rehberleri 27 Haziran itibarıyla Kalkınma Ba-

kanlığı tarafından onaylanmış ve Destek Yönetim Kılavuzunda belirtilen usul ve esaslar doğrul-

tusunda kamuoyuna ilanı gerçekleştirilmiştir. Toplam bütçesi 14.000.000 TL olan teklif çağrısı 

kapsamında Üniversite Sanayi Toplum İşbirliği Mali Destek Programına 6.000.000 TL, Turizm 

Mali Destek Programına 8.000.000 TL kaynak aktarılmıştır. 13 Temmuz tarihinde başlatılan bil-

gilendirme toplantıları 3 il ve ilçe merkezlerinde gerçekleştirilmiş olup birçok potansiyel baş-

vuru sahibine programlarla ilgili ayrıntılı bilgi verilmiştir. Bilgilendirme toplantılarının tamam-

lanmasını müteakip 25 Temmuzda eğitim toplantıları başlatılmış, 3 il merkezinde ve ilçelerde 

belirli tarihlerle teknik yardım masaları oluşturulmuştur. Son başvuru tarihi 26 Ağustos 2011 

olan teklif çağrısı kapsamında 137 tanesi  Üniversite Sanayi Toplum İşbirliği Mali Destek Prog-

ramı kapsamında, 98 tanesi Turizm Mali Destek Programı kapsamında olmak üzere toplam 

235 proje teslim alınmıştır. Teslim alınan projelerin değerledirme süreci 8 Ekim tarihi itibarıyla 

tamamlanmış olup proje değerlendirme sonuçlarına dair listeler 13 Ekim tarihinde gerçekleş-

tirilen Yönetim Kurulu toplantısı ile onaylanmıştır. Teslim alınan 235 projeden başarılı bulunan 

71 tanesi ile sözleşme imzalanmış ve projeler uygulanmaya başlanmıştır.
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Tablo 10. Proje Desteklerine ait Sayısal Veriler

PROGRAM ADI PROGRAM BÜTÇESİ
TESLİM ALINAN 

PROJE SAYISI

SÖZLEŞME 
İMZALANAN 
PROJE SAYISI

Üniversite Sanayi 
Toplum İşbirliği Mali 

Destek Programı
6.000.000 TL 137 37

Turizm Mali Destek 
Programı

8.000.000 TL 98 34

TOPLAM 14.000.000 TL 235 71

Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı 

1 Kasım tarihinde ilan edilen Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı için Ajans tarafından 

ayrılan kaynak 6.500.000 TL’dir. Turizm ve sanayi altyapısının iyileştirilmesine yönelik projele-

rin teslim alındığı mali destek programının bilgilendirme ve eğitim toplantıları 3 il merkezinde 

gerçekleştirilmiş ve birçok katılımcıya program hakkında detaylı bilgi verilmiştir. Son başvuru 

tarihi 30 Aralık 2011 olan program kapsamında 65 proje teslim alınmıştır. Programın değer-

lendirme sürecinin Ocak 2012’de gerçekleştirilerek, şubat ortasında başarılı proje sahipleri ile 

sözleşme imzalanma aşamasına geçilmesi planlanmaktadır.

Tablo 11. Küçük Ölçekli Altyapı Mali Desteklerine ait Sayısal Veriler

İL GELEN PROJE SAYISI

Gaziantep 36

Adıyaman 19

Kilis 10

TOPLAM 65

1 Aralık’ta Doğu Marmara Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen Kalkınma Ajans-

ları Program Yönetim Birimleri tecrübe paylaşım toplantısına katılım sağlanmıştır. Toplantı 

sonucunda oluşturulan “bağımsız değerlendirici akreditasyonu” ve “elektronik proje sistemi” 

konularında oluşturulan komisyonlara Ajansımız program yönetim birimi uzmanlarından ka-

tılım sağlanmıştır. 

2011 yılı Kasım ve Aralık ayı içerisinde Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne Ajansın 2010 ve 

2011 yılı mali destek programları kapsamında teslim aldığı ve başarılı bulunan projelere  ve 

değerlendirme sürecine ilişkin veri girişleri gerçekleştirilmiştir.
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İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Bölge Planı ve programlarının gerçekleşmesi amacıyla 

desteklenen faaliyetleri ve projeleri izlemek, denetlemek, değerlendirmek ve sonuçlarını 

Yönetim Kurulu ve Kalkınma Bakanlığı’na bildirmekten sorumlu olan birimdir. İDB, uygulama 

aşamasına geçmiş projelerde destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi 

imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, 

yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile ilgilenmekte ve ödeme taleplerini değerlendirerek, 

ödemelerin zamanında yapılmasını sağlamaktadır. İDB ayrıca, Ajans’ın yürüttüğü programların, 

desteklediği proje ve faaliyetlerin ilerlemelerine yönelik değerlendirmeler yapmakta, program 

ilerleme raporları hazırlamakta ve bölgenin kalkınması bakımından etki ve sonuçların başarı 

düzeylerini tespit etmek amacıyla etki değerlendirmeleri yapmaktadır.

Yararlanıcılarla Sözleşme İmzalanması

• 2010 IGMD ve KOA Mali Destek Programları kapsamında hibe almaya hak kazanan başvu-

ru sahipleriyle 10.03.2011 tarihi itibariyle Proje Yönetim Birimi (PYB) tarafından yararlanı-

cılar ile sözleşme imzalanmaya başlanmış ve bu aşamada İDB tarafından da gerekli destek 

sağlanmıştır. Sözleşmelerin imzalanması ile birilikte İDB tarafından Proje uygulamalarının 

sözleşmelerindeki esaslar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması ve izlenmesi sürecinde 

geçilmiştir. 

• 01.01.2011 tarihi itibariyle İpekyolu Kalkınma Ajansı’na devredilen Türkiye-Suriye Bölgele-

rarası İşbirliği Programı’nın (TS-BIP) 2010 yılı 4.Çağrısı kapsamında ise 26.05.2011 tarihinde 

sözleşmeler imzalanmaya başlanmıştır.

• 2011 DFD programı çerçevesinde 05.09.2011 Tarihi itibariyle Proje Yönetim Birimi (PYB) ta-

rafından yararlanıcılar ile sözleşme imzalanmaya başlanmış ve İDB tarafından Proje uygula-

malarının sözleşmelerindeki esaslar çerçevesinde yürütülmesinin sağlanması ve izlenmesi 

sürecinde geçilmiştir. 

• 2011 yılı USTP ve TMDP programları kapsamında destek almaya hak kazanan yararlanıcılar 

ile sözleşmeler 15 Aralık tarihi itibariyle imzalanmaya başlamıştır.

Başlangıç Toplantısı ve Proje Uygulama Eğitimleri 

Başlangıç Toplantısı ve Proje Uygulama Eğitimleri öncesinde Proje Uygulama-Satın Alma-Gö-

rünürlük Rehberlerinin tasarımı ve basımı DPT Müsteşarlığı’nın 21.02.2011 tarih ve 15 sayılı 

kararı ile yapılan son değişiklikleri de içerecek şekilde tamamlanmıştır. Rehberler 2011 yılı için-

de mevzuatta yapılması muhtemel değişiklikler düşünülerek, 2010 yılı Mali Destek sürecinde 

ve eğitimlerde ihtiyaç duyulan sayıda çoğaltılmıştır. 2011 USTP-TMDP programları öncesinde 

yapılan eğitimlerde, proje uygulama sürecinde ihtiyaç duyulacak tüm rehber, form ve dokü-

manlar CD’lere kaydedilerek yararlanıcılara dağıtılmıştır. 
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2010 IGMD-KOA, 2011 DFD ve 2011 USTP-TMDP programları çerçevesinde destek almaya hak 

kazanan asil ve sözleşme imzalaması muhtemel yedek listede yer alan yararlanıcılar, e-posta 

ve telefon ile 1 hafta öncesinde toplantı yeri-zamanı ve gündemi hakkında bilgilendirilmiştir. 

Proje koordinatörlerinin bu süreçte kullanacağı Proje Uygulama Rehberi, Satın Alma Rehberi, 

Görünürlük Rehberi ve diğer dokümanlar eğitim sonrasında katılımcılara teslim edilmiştir. 

Eğitim sunumlarının tamamlanmasının ardından eğitimin genel sürecini aksatmayacak şekilde 

soru-cevap bölümü yer almıştır. Harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanı-

cılar (IGDM2 ve KOA yararlanıcıları) Satın alma ve İhale konulu eğitimlere katılmaları hususun-

da serbest bırakılmıştır. Eğitim sunumlarının tamamlanmasını müteakip projelerden sorumlu 

izleme uzmanları tanıtılmış ve proje uygulama sürecinde izleme uzmanları ile iletişimin önemi 

vurgulanmıştır. Sunumu yapılan dokümanlar ile satın alma ve proje uygulama sürecinde kulla-

nılması muhtemel formlar doldurulabilir formatta Ajans web sitesinde Proje Uygulama-İzleme 

bölümüne eklenmiştir. Destek yararlanıcılarının Toplantı ve Eğitim sunumlarına ilişkin memnu-

niyetlerini ölçmek amacıyla da “Memnuniyet Anketi” yararlanıcılara e-posta ile gönderilmiştir.
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İzleme Ziyaretleri

2011 yılı içinde izleme uzmanları tarafından her ziyaret 2 izleme uzmanı tarafından gerçek-

leştirilmek üzere toplamda 510 ziyaret gerçekleştirilmiştir. Bu ziyaretler ön izleme, ilk izleme, 

ihale gözlem, düzenli/anlık izleme, makine/ekipman kontrol ve yapım işi kontrol ziyaretleri 

başlığında gerçekleştirilmiştir. Ziyaretlerde denetim anlayışından ziyade yararlanıcıların pro-

je uygulama sürecinde karşılaştığı sorunlara çözüm odaklı bir yaklaşım sergilenmiştir. Ayrıca 

projelerdeki ilerlemeler raporlanmış ve proje süresi dikkate alınarak bütün faaliyetler takvime 

bağlanmıştır. Bunun yanında faaliyetlerin yararlanıcıların ve ajansın bağlı olduğu mevzuat çer-

çevesinde gerçekleştirilmesine yönelik gereken tedbirlerin alınması sağlanmıştır.

Ön izleme Faaliyetleri

• Genel Sekreterliğin direktifi ile İDB olarak 2010 yılı teklif çağrısı kapsamında 58 adet yararla-

nıcıya projeleri kapsamında ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir. 

• 2011 yılı USTP ve TMDP kapsamıda ise 89 adet yararlanıcı proje uygulama yerlerinde en az 

iki izleme uzmanı tarafından ziyaret edilmiştir. 

• Ziyaretler kapsamında elde edilen veriler doğrultusunda Yönetim Kuruluna sunulmak üze-

re Genel Sekreterliğe ziyaret raporları iletilmiştir.
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İlk İzleme Faaliyetleri

• Başlangıç toplantısı ve proje uygulama eğitimlerinin ardından yararlanıcılar ile iletişime ge-

çilerek İlk İzleme Ziyaret Planı hazırlanmıştır. Her bir projeden sorumlu bir izleme uzmanı 

görevlendirilmiş ve tüm ziyaretlerde en az iki izleme uzmanı görev almıştır. 

• 2010 IGMD_KOA ve TS-BIP ilk izleme ziyaretleri çerçevesinde Gaziantep ve ilçelerinde 65,  

Adıyaman ve ilçelerinde 16, Kilis ve ilçelerinde ise 13 projenin ilk izlemeleri gerçekleştiril-

miştir. 

• 2011 USTP-TMDP programları çerçevesinde ise 31.12.2011 tarihi itibariyle toplam 51 ilk iz-

leme ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

• Ziyaretler kapsamında Projelerin uygulama ve izlenme süreçleri (görünürlük, ihale süreci, 

ara-nihai raporlar, ödemeler vb.) destek yararlanıcıları ile birlikte takvim üzerinde planlan-

mıştır. Yararlanıcılara teknik konularda ve ihale prosedürleri ile ilgili olarak detaylı bilgilen-

dirme yapılmış ve izleme uzmanları ile sürekli irtibat haline olmaları sağlanmıştır. 

Tablo 12.  İl ve Program Bazında İzleme Ziyaret Sayıları 

İZLEME 
KONUSU

 

İL
 

Toplam

2010 MALİ DESTEK 2011 MALİ DESTEK Genel 
ToplamTS-BİP IGMD1 IGMD2 KOA DFD USTP TMDP

ÖN 
İZLEME

Adıyaman 33  4 2 2  8 17

144Gaziantep 93  31 6 4  29 23

Kilis 18  5 3   5 5

İLK 
İZLEME

Adıyaman 34  6 2 8  7 11

145Gaziantep 93 9 39 9 8  17 11

Kilis 18 4 5 3 1  2 3

İHALE

Adıyaman 10  7  3    

70Gaziantep 56 2 45 5 2 2   

Kilis 4  3 1     

DÜZENLİ/
ANLIK
İZLEME

Adıyaman 12  2 1 9    

64Gaziantep 46 9 20 8 8  1  

Kilis 6 1 4 1     

MAKİNE/
EKİPMAN

 
KONTROL

Adıyaman 12  11  1    

73Gaziantep 59  55 4     

Kilis 2  2      

YAPIM İŞİ 
KONTROL

Adıyaman 6   1 5    

14Gaziantep 5   1 4    

Kilis 3 2  1     

Genel 
Toplam   27 239 48 55 2 69 70 510
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İL BAZINDA TOPLAM ZİYARET SAYILARI

TRC1 Bölgesi İlleri

Adıyaman 107

Gaziantep 352

Kilis 51

 TOPLAM 510

İhale Gözlem Faaliyetleri

• İlk İzleme ziyareti tamamlanan yararlanıcılara, İhale dosyalarının mevzuata uygun biçimde 

hazırlanması sürecinde detaylı olarak bilgilendirilmiş ve izleme uzmanları tarafından gerekli 

teknik yardım sağlanmıştır. 

• İhale dosyası hazırlık ve ihale sürecine ilişkin süreç akış şeması hazırlanmış ve tüm 

yararlanıcılara ulaştırılmıştır. Ayrıca ihale esnasında herhangi bir aksaklıkla karşılaşılmamak 

amacıyla isteklilere yönelik ihale dosyası kontrol listesi hazırlanmış ve ihale dosyası satın 

alan tüm isteklilere ulaştırılması sağlanmıştır. 

• İhale ilanlarının; Ajans web sitesinden, yararlanıcının web sitesinden, ulusal/yerel 

gazetelerden ve bölgedeki sanayi ve ticaret odalarının web sitelerinden yayınlanması 

sağlanmıştır. Böylelikle ihalelerin katılımcı, objektif ve şeffaf bir ortamda yapılması 

hedeflenmiştir. 

• Özellikle harcama usul ve esasları ilgili kanunlarca belirlenen yararlanıcılar dışında kalan ve 

kendi satın alma mevzuatı bulunmayan yararlanıcıların (KOBİ’ler, Sanayi ve Ticaret Odaları, 

kooperatifler vb.) Ajans satın alma mevzuatına göre gerçekleştirmiş oldukları ihalelere 

izleme uzmanları tarafından tam katılım sağlanmıştır. 

• Toplamda 70 İhlale olmak üzere, her ihaleye en az iki izleme uzmanı gözlemci olarak katıl-

mış ve ihale sürecinin mevzuata uygun biçimde gerçekleşmesini sağlamıştır. 

Başlangıç Risk Puanlarının Belirlenmesi ve Ön-Ara-Nihai ödemelerin yapılması

• 2010 yılı IGMD-KOA Mali destek programları kapsamında toplam 77 projeye mali destek 

sağlanmıştır. 2011 DFD, USTP ve TMDP programları kapsamında ise toplamda 86 proje ya-

rarlanıcısı mali destek almaya hak kazanmıştır ve sözleşme imzalamıştır. 

• 2010 yılı projelerinin ilk izleme ziyaretleri esnasında projelerin ön ödemelerinde referans 

olarak alınan başlangıç risk puanları belirlenmiştir. Buna göre sözleşmelerindeki yükümlü-

lüklerinden bazılarını yerine getirmeyen, mali açıdan risk taşıdığı tespit edilen 6 yararlanıcı-

ya ön ödeme yapılmamıştır. 

• Bunun dışında kalan risk eşik puanının üzerindeki yararlanıcılara, hak kazandığı mali deste-

ğin yüzde 40’ı oranında toplamda 6.223.509 TL ön ödeme gerçekleştirilmiştir. 

• Projeler kapsamında sözleşmelerde öngörülen Ajans destek miktarı 30.439.589 TL’dir. 

24.464.355 TL’lik eş finansman ile birlikte TRC1 Bölgesi’ne yapılacak olan toplam yatırım 

tutarının 54.903.944 TL olması hedeflenmektedir. 
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Makine/Ekipman/Yapım işi Kontrolü

İhale süreci sağlıklı biçimde tamamlanmış olan ve alt yükleniciler ile sözleşmelerini imzalayan 

yararlanıcılardan bir kısmının projeleri kapsamında alım yaptıkları makine ve ekipmanları 

21.06.2011 tarihi itibariyle gelmeye başlamıştır. Toplamda 73 projeye ait makine ve 

ekipmanların teslim alınma sırasındaki kontrolü, biri sorumlu izleme uzmanı olmak üzere iki 

izleme uzmanı tarafından yapılmıştır. 31.12.2011 itibariyle yapım işi faaliyeti içeren projeler 

kapsamında ise 14 kontrol gerçekleştirilmiştir.
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* 2011 Yılı Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı  - KOA kapsamında 31.12.2012 itibariy-
le proje seçim süreci devam etmektedir.

** 2010 yılı Türkiye-Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı - TS-BIP_4.Çağrı kapsamında 9 proje  
Suriye’deki olumsuz gelişmelerden dolayı 6 ay süre ile askıya alınmıştır.

Sözleşme Değişiklikleri

• 2010 yılı Mali Destek Programı kapsamında 41 yararlanıcı gerekçelerini ve kapsamını zeyil-

name talep formu ile belirtmek suretiyle sözleşmelerinde değişiklik yapmayı talep etmiştir.

• Zeyilname talep formları; talep edilen değişikliğin proje amaçlarını değiştirmemesi, mali 

desteğin verilmesine ilişkin kararın sorgulanmasına neden olmaması, başvuru sahiplerine 

eşit muamele ilkesine aykırı olmaması gibi durumlara aykırı düşülmemesi hususlarını da 

kapsayacak biçimde mevzuata uygunluk bakımından İzleme Değerlendirme Birimi tarafın-

dan incelenmiştir. 

Zeyilname ile talep edilen değişiklikler Genel Sekreterlik oluru ile yürürlüğe girmiştir.

Mali Desteği İptal Edilen Yararlanıcılar

2010 yılı İktisadi Gelişme Mali Destek Programı kapsamında 8 adet yararlanıcıdan gelen talep 

doğrultusunda karşılıklı olarak sözleşmeleri fesih edilmiştir. Projeler henüz başlangıç aşama-

sında olduğundan projede öngörülen herhangi bir faaliyet gerçekleşmemiş ve maliyet oluş-

mamış, ayrıca yararlanıcıya ön ödeme de yapılmamıştır. 2011 yılı boyunca desteklenen proje-

lerde kur riskinin bazı projelerin uygulama sürecini önemli ölçüde etkilediği gözlenmiştir. 

Özellikle KOBİ Bileşeni kapsamında desteklenen projelerde makine fiyatları büyük ölçüde 

kur fiyatları ile doğru orantılı olduğundan bazı girişimlerin yatırım kararından vazgeçtiği 

görülmüştür. Bu yararlanıcılar, sektördeki arz-talep koşullarının değişkenliği, firmanın 

kar marjındaki düşüş ve vasıflı işçi bulunmasındaki sıkıntılar gibi birçok nedenin yanı sıra 

imzaladıkları sözleşme kapsamında eş finansman koşulunu yerine getiremeyeceğini ve 

sözleşmesinin feshedilmesini talep etmiştir. Bu durum İDB tarafından mevzuata uygunluk 

açısından gerekli kontroller yapıldıktan sonra uygun görüş ile Genel Sekreterlik onayına 

sunulmuş ve Yönetim Kurulu Kararı ile sözleşmeleri feshedilmiştir.

Raporlama

Yararlanıcıların iki ayda bir Ajansa ibraz etmeleri gereken ve projenin ilerlemesine bağlı olarak 

gerçekleşen harcamalar, satın almalar, faaliyetler, elde edilen çıktılar ve ortaya çıkan sorunla-

rın bildirildiği Yararlanıcı Beyan Raporları, 01.06.2011 tarihi itibariyle yararlanıcılar tarafından 

sorumlu izleme uzmanının bilgisi dahilinde teslim edilmeye başlamıştır. Bunun dışında ya-

rarlanıcılara ara rapor ve nihai rapor dönemlerine ilişkin bilgilendirme yapılmıştır. İDB olarak 
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hazırlanan, Ajans tarafından sağlanan desteklerin mevcut durumunu, ortaya çıkan sorunları 

ve çözüm önerileri ile planlanan faaliyetlerin ayrıntılı biçimde ele alındığı Program İlerleme 

Raporu 23.11.2011 tarihinde Yönetim Kurulu’nun bilgisine sunulmak üzere Genel Sekreterliğe 

arz edilmiştir.

Yararlanıcılara Teknik Konularda Yapılan Bilgilendirmeler 

• Satın Alma Usulleri ilgili kanunlarca (KİK vb.) belirlenmeyen yararlanıcılara İhale Öncesi, 

oturumlarda ve ihale sonrasında hazırlayacakları tutanaklar ve ihale prosedürü konularında 

bilgilendirme yapılmıştır. Mal alımı, Yapım işi ve Hizmet alımı ihale dosya taslakları hazırla-

narak web sitesine eklenmiştir.

• İdari maliyetlerin kapsamı ve doğrudan temin usulüne hangi durumlarda ne şekilde 

başvurabileceklerine dair bilgilendirme yapılmış ve piyasa araştırmasına yönelik doğrudan 

temin teklif taslağı hazırlanmıştır.

• İhalelere teklif verecek isteklilerin teklif dosyalarını kontrol edebilecekleri bir kontrol listesi 

ve görünürlük hususunda taslak bir tasarım formatı hazırlanarak web sitesine eklenmiştir.

• Aynı yatırım harcamaları için diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından destek verileme-

yeceği  hususunu içeren; Hazine Müsteşarlığı’nın 2009/15199 sayılı Yatırımlarda Devlet Yar-

dımları Hakkında Karar’da değişiklik yapılmasına dair kararının yürürlük tarihi  (14.4.2011) 

ve içeriği konularında yararlanıcılara bilgilendirme yapılmıştır.

Yararlanıcıların iki ayda bir Ajansa ibraz etmeleri gereken ve projenin ilerlemesine bağlı olarak 

gerçekleşen harcamalar, satın almalar, faaliyetler, elde edilen çıktılar ve ortaya çıkan sorunla-

rın bildirildiği Yararlanıcı Beyan Raporları, dönemi sözleşmede belirtilen ve ara ödeme talebi 

ile birlikte sunulan Ara Rapor ve nihai ödeme talebi ile birlikte sunulan Nihai Raporlar sorum-

lu izleme uzmanları tarafından incelenmiştir.  

  Değerlendirme ve Analizler

Değerlendirme, Projenin belirlenen hedefler doğrultusunda; ilgililiğinin, etkinliğinin, etkililiği-

nin, etkisinin, sürdürülebilirliğinin periyodik olarak, sistematik ve objektif bir biçimde değer-

lendirilmesidir. 

İDB birimi olarak 10 aylık süreçte edinilen tecrübe ve birikim sonucunda diğer tüm ajansların 

İzleme Değerlendirme Birimleri ile birlikte oluşturulacak mevzuat değişiklik önerilerine ilişkin 

çalışmalar devam etmektedir. Ayrıca İzleme Bilgi Sisteminin kurulmasına yönelik araştırmalar 

ile destek verilen yararlanıcıların faaliyetlerinin uluslararası Sınıflama Sistemi NACE-Rev2 

üzerinden sınıflandırılması yapılmıştır.

Değerlendirme ve etkililik analizi çalışmalarına, mali destek programlarının kapanışları ile bir-

likte proje sonrası değerlendirme raporları ve nihai performans göstergeleri raporlarından 

elde edilecek veriler ışığında 2012 yılı içinde başlanacaktır. Etkililik ve etki analizleri sonuçla-
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rına göre Ajans olarak çıkılacak mali destek programlarında önceliklerin bölgenin ihtiyaçları 

doğrultusunda belirlenebilmesi amacıyla Planlama Programlama Koord. Birimi ve Program 

Yönetim Birimine gerekli geri bildirim koordineli biçimde düzenli olarak sağlanacaktır. 

YATIRIM TANITIMI VE DESTEKLEME FAALİYETLERİ

İpekyolu Kalkınma Ajansı TRC1 istatistikî bölgesinde kurulmuş olup Ajans kapsamında 

Gaziantep, Adıyaman ve Kilis illeri bulunmaktadır. Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, 

Koordinasyonu ve Görevleri Hakkındaki kanunun 15. Maddesine göre; bölge illerinde, yönetim 

kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere en fazla beş uzmandan oluşan yatırım destek 

ofisleri teşkil edilir. Ayrıca yatırım destek ofislerinde çalışan personel sayısı, bölge ve ilin 

ihtiyaçlarına cevap veremez hale geldiği takdirde bu sayı, yönetim kurulu kararı ve Kalkınma 

Bakanlığı onayı ile arttırılabilmektedir. 

Yatırım destek ofisleri; bölge illerinde özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşları-

nın görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerin, ilgili mev-

zuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle 

sonuçlandırmak üzere yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları iz-

lemek, ilgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi 

vermek ve yol göstermek, başvurular hakkında ön inceleme yapmak, iş ve işlemler konusunda 

valiliğe ve genel sekreterliğe bilgi vermek görev ve yetkilerine sahip olmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda İpekyolu Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Sayın Dr. Bülent ÖZKAN’ın 

görevlendirmeleriyle; Gaziantep Yatırım Destek Ofisi (YDO) Ajans binasındaki ofisinde, Adıya-

man Yatırım Destek Ofisi (AYDO) İl Özel İdare binasında, Kilis Yatırım Destek Ofisi (KYDO) Tica-

ret Odası binasında 01 Kasım 2010 tarihinden itibaren faaliyete başlamıştır. Ofisin temel amaç-

ları; ildeki kurum ve kuruluşlar arasındaki koordinasyonun sağlanması ile birlikte ilin mevcut 

potansiyelinin analiz edilerek yatırımcıları teşvik etmek ve kalkınmışlık düzeyini arttırmaktır.

Gaziantep Yatırım Destek Ofisinde 3 adet uzman personel görev yapmakta olup isimleri ve 
görev unvanları aşağıda bildirilmiştir: 

Tablo 14. Yatırım Destek Ofisleri personel kadrosu 

Adı Soyadı Çalışma Birimi Lisans Derecesi Görev Unvanı

Dr.Fatih BARUTÇU GYDO Ziraat Mühendisliği Koordinatör

Hamit DOĞAN GYDO İşletme Uzman

Recep AKPAK GYDO Elektrik Mühendisliği Uzman

Osman SERT AYDO Kamu Yönetimi Koordinatör

Celal BAYRAK AYDO Ziraat Mühendisliği Uzman

Ali Fuat CEBECİ AYDO İstatistik Uzman

Ahmet PAKSU KYDO Elektrik Elektronik Müh Koordinatör

Hasan Emre ŞENTÜRK KYDO Uluslararası İlişkiler Uzman
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Yatırım Destek Ofisleri, görev itibarı ile bulundukları ilde Ajansın görünen yüzü ve destek or-

ganı olarak görev yapmaktadırlar. Bu amaç doğrultusunda 2011 yılına sarkan 2010 yılı İktisadi 

Gelişme Mali Destek Programı süresince tüm yatırım destek ofisleri Proje Yönetim Birimi ile 

koordineli olarak çalışmalar yapmıştır. Teklif çağrısı boyunca yatırımcıların bilgilendirilmesi, 

eğitim seminerlerinin düzenlenmesi, proje süreç yönetimi ve idari kontrol aşamalarında Proje 

Yönetim Birimi ile birlikte hareket edilmiştir. 2011 yılında gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faa-

liyetlerin sayısı Tablo 2’de, verilen bazı hizmetler ve kişi/firma sayısı ise Tablo 3’te bildirilmiştir.

Tablo 15. Yatırım Destek Ofislerinin gerçekleştirdiği faaliyetler

Faaliyetler Fuar Toplantı-Çalıştay
Seminer-

Eğitim
Saha ziyareti

Düzenlenen 
Organizasyon Toplam

GYDO 9 51 26 37 5 128
AYDO 5 40 12 15 4 76
KYDO 5 37 10 19 2 73

Tablo 16. Yatırım Destek Ofislerinin Verdiği Hizmetlere ait Sayılsal Veriler

Verilen Hizmet GYDO AYDO KYDO

Bilgilendirme ve Danışmanlık (kişi) 193 55 41

Kurum Ziyareti 37 26 50

Fuarlarla ulaşılan firma sayısı ≈1500 ≈1500 ≈1500

DÜZENLENEN VE KATILIM SAĞLANAN TOPLANTI VE ORGANİZASYONLAR

Enerji Piyasasındaki Gelişmeler ve Fırsatlar Paneli 

Gaziantep Yatırım Destek Ofisi tarafından 5 Mayıs 2011, Perşembe günü Gaziantep Ticaret 

Odası’nın da destekleriyle Gaziantep Ticaret Odası’ nda, “Enerji Piyasasındaki Gelişmeler ve Fır-

satlar Paneli” düzenlenmiştir. Panelimiz enerji sektöründe; bilgi paylaşımı konusunda önemli 

faydalar sağlamış, aynı zamanda yenilenebilir enerji ve enerji yatırımları finansmanı sektörün-

de bundan önceki yılların analizini yaparak geleceğin politikalarını belirlemiştir. 

Gaziantep ilindeki yatırımcıların bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen 

organizasyon; enerji sektörü üst düzey şirket yöneticilerini, karar alıcıları, enerji sektörü kanaat 

önderlerini, sivil toplum kuruluşları yöneticilerini, akademisyenleri ve düzenleyici kuruluşları 

bir araya getirmiştir. Ulusal ve uluslararası medya kuruluşları tarafından yakından takip edilen 

Panelin, önemli katılımcılarının etkisiyle dünya enerji koridorlarında yer alan Türkiye’nin ileriye 

yönelik gelişme sürecine önemli katkılar sağladığı inancındayız. 
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Komşu Ülkeler Arasında Ekonomik İşbirliğinin Geliştirilmesi Paneli

Bu yıl 6.’sı düzenlenen Uluslararası Komşu Ülkeler Fuarı etkinlikleri kapsamında bölgesel tica-

retin hızla gelişmesini sağlamak ve bölgesel işbirliğini artırmak amacıyla, İpekyolu Kalkınma 

Ajansı Gaziantep Yatırım ve Destek Ofisi tarafından Gaziantep Sanayi Odası ve Gaziantep Tica-

ret Odası’nın destekleriyle 2 Haziran 2011 Perşembe günü “Komşu Ülkeler Arasında Ekonomik 

İşbirliğinin Geliştirilmesi” konulu panel düzenlenmiştir. Panele Türk girişimcilerin yanı sıra Irak, 

Suriye, Lübnan, Ürdün ve Kuveyt’ten de girişimciler ve yetkililer katılmıştır.

Bölgemizdeki yatırımcıların bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla düzenlenen or-

ganizasyon; bütün sektörlerin üst düzey şirket yöneticilerini, karar alıcıları, kanaat önderlerini, 

sivil toplum kuruluşları yöneticilerini, akademisyenleri ve düzenleyici kuruluşları bir araya ge-

tirmiştir. 

Ekonomik işbirliği konusunda önemli faydalar sağlayan, aynı zamanda bölgesel yatırım 

imkânlarının tartışıldığı panelde, bundan önceki yılların analizi de yapılmıştır. Panelde, Türkiye 

ve komşularının refahına katkı yapması amacıyla ekonomik işbirliğinin geliştirilmesi ve daha iyi 

bir gelecek perspektifi için çok sayıda öneri sunulmuştur. 

Bilgi İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı Bilgilendirme Semineri 

Bölgemizin, Avrupa Birliği Rekabet Edebilirlik ve Yenilik Çerçeve Programı (CIP) bileşenlerinden 

Bilgi ve İletişim Teknolojileri Politika Destek Programı (ICT PSP) 2011 yılı teklif çağrısından en 
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üst düzeyde istifade etmesi için ajansımız toplantı salonunda 10.03.2011 tarihinde bilgilendir-

me toplantısı yapıldı. Toplantıya bölgemizdeki kamu kurum ve  kuruluşlarının proje ekipleri  ile 

ajansımızdan uzmanlar katılmışlardır. Toplantıda, Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü 

Dr. Fatih BARUTÇU, ICT PSP hakkında sunumlar yapmıştır.

Proje Döngüsü Yönetimi Eğitimleri

TRC1 Bölgesi’nde Proje hazırlama kültürünün yaygınlaşması ve çözüm odaklı projeler hazır-

lanabilmesi amacıyla üçer günlük Proje Döngüsü Yönetimi eğitimleri organize edilmiştir. Bu 

kapsamda 2011 yılında iki adet eğitim organizasyonu gerçekleştirilmiştir.

 

Tablo 4’te Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin iştirak ettiği çalıştaylara ve toplantılara ilişkin 
veriler gösterilmiştir. Buna göre, Gaziantep Yatırım Destek Ofisi 2011 yılında 51 adet toplantı-
ya iştirak etmiştir. 



59

Tablo 17. Gaziantep Yatırım Destek Ofisinin İştirak Ettiği Çalıştaylar ve Toplantılar 

Konu Düzenleyen Katılımcı Tarih

Kalkınma ve Rekabet Gücünün 
Arttırılması Arasındaki İlişki ve Bölge-
sel Rekabet Avantajı konulu bilgile-
ndirme toplantısı

GAP BKİ, Gaziantep 
Yatırım Destek Ofisi

GYDO 14.01.2011

Belediyeler Avrupa Birliğine 
Hazırlanıyor konulu toplantı

ABGS, Türkiye Beledi-
yeler Birliği

GYDO 03.02.2011

Türkiye’nin Tekstil Sektöründe 
KOBİ’ler için sürdürülebilir Ağlar ve 
İlişkiler Zinciri Oluşturulması toplantısı

GTO, UNDP GYDO 15.02.2011

2. Yöresel Ürünler Fuarı bilgilendirme 
toplantısı

Gaziantep Ticaret 
Borsası

GYDO 24.02.2011

GAP UNDP Organik Tarım Küme 
Geliştirme Projesi 

GAP BKİ, UNDP GYDO, 
AYDO

27.02.2011/ 
02.03.2011

Enerji Verimliliği Projesi Tanıtım 
Toplantısı

Dünya Bankası GYDO 11.03.2011

Rekabetçilik ve Yenilikçilik Programı 
(CIP) Bilgi ve İletişim Teknolojileri Poli-
tika Destek Programı tanıtımı

Gaziantep YDO GYDO 11.03.2011

Suriye Irak Ülke Masaları tanıtım 
toplantısı 

İGEME GYDO 18.03.2011

Rekabetçilik Alanında Küme Destek 
Programının Geliştirilmesi Projesi 
değerlendirme toplantısı

Sanayi GYDO 17.18.03.2011

Gıda Havuzu Proje Toplantısı Gıda Portalı Ltd.Şti GYDO 22.03.2011

Yörex 2. yöresel ürünler fuarı paydaş 
toplantısı

Gaziantep YDO GYDO 22.03.2011

Renk Renk Türkiye fuarı işbirliği 
toplantısı

Gaziantep Valiliği 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

GYDO 23.03.2011

Şahinbey Belediyesi İşbirliği Toplantısı Gaziantep İKA GYDO 24.03.2011

Uluslararası Ortadoğu İş Forumu 
İşbirliği Toplantısı

GSO-GYDO GYDO 25.03.2011

Renk Renk Türkiye fuarı işbirliği 
toplantısı

Gaziantep Valiliği 
İl Kültür ve Turizm 
Müdürlüğü

GYDO 01.04.2011

Güneydoğu Anadolu Bölgesi İmalat 
Sanayi Envanterinin çıkarılması konu-
lu toplantı

GAP BKİ GYDO 04.04.2011

GAP Bölgesinde yatırım teşviklerinin 
etki analizi konulu toplantı

GAP BKİ GYDO 07.04.2011
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Güneydoğu Anadolu Bölgesi İmalat 
Sanayi Envanterinin çıkarılması konu-
lu toplantı

GAP BKİ GYDO 11.04.2011

Büyüyen Anadolu’ya Kredi Kolaylıkları 
Projesi tanıtım toplantısı

Avrupa Yatırım 
Bankası ve GTO

GYDO 12.04.2011

Bölgesel Gelişmenin Finansmanında 
Girişim Sermayesinin Rolü konulu 
sempozyum

DPT, Ankara Kalkınma 
Ajansı 

GYDO 14.04.2011

Enerji Piyasasındaki Gelişmeler ve 
Fırsatlar Paneli

Gaziantep YDO GYDO 05.05.2011

GAP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi 
Tanıtmı

GAPEYAM GYDO 09.05.2011

Kurumsal Sosyal Sorumluluk ve Kayıtlı 
İstihdam çalıştayı

UNDP, İTKİP, ILO GYDO 26.05.2011

3. Sektörlerde Yaratıcılık ve Girişimci-
lik adlı eğitim programı

Formaziontecnica 
Enstitüsü

GYDO 22-30.05.2011

Güneydoğu Enerji Forumu EMO ve MMO GYDO 28.05.2011

Ortadoğu Pazarı İkili İş Görüşmeleri GTO GYDO 01.06.2011

Komşu Ülkeler Arasında Ekonomik 
İşbirliğinin Geliştirilmesi Temalı Panel 

Gaziantep YDO GYDO 02.06.2011

Ulusal Kümelenme Politikası Geliştir-
me temalı Çalıştay

GAİB GYDO 03.06.2011

Kayıtlı İstihdamın Teşviki Projesi 
tanıtım toplantısı

GTO GYDO 08.06.2011

KOSGEB Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısı

Gaziantep KOSGEB GYDO 09.06.2011

1. Kalkınma Ajansları Konferansı KUDAKA GYDO 16-19.06.2011

KOBİ’lere yönelik Avrupa Yatırım 
Bankası’nın Kredi Programı bilgilen-
dirme toplantısı

GTO GYDO 22.06.2011

Uluslararası Gıda Ticaretinde Yeni 
Standartlar

GTO GYDO 23.06.2011

İş Geliştirme Merkezleri Semineri Technopolis Grup GYDO 25.06.2011

Rekabetçilik, Kümelenme ve İnovas-
yon bilgilendirme toplantısı

Gaziantep-İKA GYDO 30.06.2011

Entegre Kırsal Kalkınma Proje Toplan-
tısı

GTO GYDO 12.07.2011

5018 Sayılı Kanun ile Birlikte Mali Yö-
netim Sisteminde Yapılan Değişiklik-
ler bilgilendirme toplantısı

Gaziantep Büyükşehir 
Belediyesi

GYDO 

İŞKUR İl Müdürlüğü Girişimcilik 
Eğitimi Toplantısı

Gaziantep IŞKUR 
Müdürlüğü

GYDO 08.09.2011

Türkiye İş Kurumu Gaziantep İl Mü-
dürlüğü Protokol İmzalanması

Gaziantep-Ika GYDO 12.09.2011
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Nurdağı Kaymakamı Abdulkadir 
OKAY Toplantısı

Nurdaği 
Kaymakamliği

GYDO 13.09.2011

TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Des-
tekleme Programı bilgilendirme top-
lantısı

Gaziantep OSB GYDO 16.09.2011

EMİTT 16. Doğu Akdeniz Turizm ve 
Seyahat Fuarı Hazırlık Toplantısı

Gaziantep-Ika GYDO 22.09.2011

Ulusal Antepfıstığı ve Badem Çalıştayı Gıda, Tarım ve Hay-
vancılık Bakanlığı

GYDO 28-29.09.2011

EMITT 2012 Doğu Akdeniz Uluslarara-
sı Seyahat ve Turizm Fuarı Sözleşme 
İmzalanması

Gaziantep-Ika GYDO 03.10.2011

Hollanda Enerji Ticareti Heyeti İkili İş 
Görüşmeleri

Gaziantep Novotel GYDO 19.10.2011

Kadın Dostu Kentler Ortak Programı GTO GYDO 25.10.2011

Gaziantep Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü Dış Paydaş Analizi

GTO GYDO 02.11.2011

Kalkınma Konferansı Gaziantep-İKA GYDO 16.11.2011

Bölgesel Çapraz Ticaret Toplantısı 
Hazırlıkları

Gaziantep-İKA GYDO 29.11.2011

Bulgur Sanayicileri Derneği Başkanı 
Toplantı

Gaziantep Nizip GYDO 13.12.2011

KOBİ İşbirliği ve Kümelenme Projesi GAİB GYDO 28.12.2011

Kilis Yorgancılar Kooperatifi ile top-
lantı 

İKA-KİYDO KYDO 03.01.2011-
07.01.2011

Kilis Aktif Gazeteciler Derneği ile bir 
toplantı

İKA-KİYDO KYDO 03.01.2011-
07.01.2011

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Osmanlının 
İzinde” Konferansı

Kilis 7 Aralık Üniver-
sitesi

KYDO 03.01.2011-
07.01.2011

Kilis 7 Aralık Üniversitesi “Engellileri 
Anlama” paneli

Kilis 7 Aralık Üniver-
sitesi

KYDO 03.01.2011-
07.01.2011

Kilis STK toplantısı
İKA-KİYDO KYDO 14.02.2011-

18.02.2011

Kilis STK toplantısı İKA-KİYDO KYDO 17.03.2011

“Irak ve Suriye Pazarlarına Giriş İmkan-
ları ve Dış Ticarette Devlet Yardımları 
“ Eğitimi

İGEME/ İKA-KİYDO KYDO 18.03.2011

“Gürcistan Hükümeti Ajara Özerk 
Cumhuriyeti Yatırım Politikaları De-
partmanı”  ile Toplantı

KİTSO/ İKA-KİYDO KYDO 15.03.2011

SODES projeleri bilgilendirme toplan-
tısı

Kilis Proje Koor-
dinasyon Merkezi 
(KİPKOM)

KYDO 24.03.2011
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“KOBİ’ler için Yeni Ekonomide 
e-ticaret ve Farklı İş Yapış Biçimleri 
Semineri”

GTO KYDO 25.03.2011

‘Çatışma Yönetimi, Moderasyon ve 
Gruplarla Çalışma Teknikleri Eğitimi’

İKA KYDO 04.04.2011

‘GAP Bölgesi’ndeki Yatırım Teşvikleri-
nin Etki Analizi Toplantısı’ na

GAP Bölge Kalkınma 
İdaresi Başkanlığı

KYDO 08.04.2011

Kilis STK toplantısı İKA-KİYDO KYDO 13.04.2011

“Sınır Ticareti ve Dış Ticaret Semineri”

Kilis Ticaret ve Sanayi 
Odası ve Dış Ticaret 
Müsteşarlığı

KYDO 11.04.2011

Kırsal Kalkınma Projeleri Bilgilendirme 
Toplantısı”

Kilis Ticaret ve Sanayi 
Odası

KYDO 13.04.2011

Kilis STK toplantısı İKA-KİYDO KYDO 15.04.2011

“Doğrudan Faaliyet Desteği” ve “Tek-
nik Destek” Programları bilgilendirme 
toplantısı

İKA-KİYDO 26.05.2011

ULUSAL VE ULUSLARARASI KURUMLARLA İŞBİRLİĞİ FAALİYETLERİ

Alsace Ekonomik Kalkınma Ajansı Ziyareti 

Fransa’nın Alsace bölgesinin ekonomik kalkınmasından sorumlu olan Alsace Ekonomik Kalkın-

ma Ajansı ile yapılan görüşmeler neticesinde bir çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Çalışma 

ziyaretinde ortak çalışma alanları üzerine görüş alış verişinde bulunulmuştur. Çalışma ziyaretin 

aşağıdaki kurumlarla görüşmeler yapılmıştır;

• Regional Agency for Innovation (ARI)

• Biovalley Cluster

• Alsace International

• Alsace Chamber of Commerce

• Cluster Information Society Technology

• Textile cluster

• Business Intelligence Regional Center
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“Kadına Karşı Şiddeti Sonlandırmak” Proje Başvurusu

Birleşmiş Milletler Vakıf Fonu, “Kadına Karşı Şiddeti Sonlandırmak” konulu kadına karşı şiddeti 

sona erdirmek için ulusal ve yerel politikalar, kanunlar ve eylem planlarının uygulanmasının 

desteklendiği 2011 yılı proje teklif çağrısı kapsamında “Kapılar Şiddetsiz Bir Yaşam için Açılıyor: 

Kadın Dayanışma Merkezleri” projesiyle başvuruda bulunulmuştur. Proje Kamer ortaklığıyla 

hazırlanmıştır. Projenin toplam bütçesi  $870.580,00 dır. Ancak projemiz kısa listeye kalama-

yarak elenmiştir.

Leonardo da Vinci – Hareketlilik 2011 yılı proje teklif çağrısı kapsamında Fırat Kalkınma Ajan-

sının proje başvuru sahibi olduğu “Avrupa’da Bölgesel Kalkınma ve Fon Yönetimi” projesinde 

proje ortağı olunmuştur. Ajansımız bu kapsamda projenin tanıtılması ve duyurulması, katılım-

cıların seçilmesi, Proje ortakları ile iletişim ve sonuçlarının yaygınlaştırılması konularında ortak 

çalışmalarda bulunulacaktır.  Proje Ulusal Ajans tarafından başarılı proje olarak duyurulmuştur.

Proje katılımcı sayısı 40 kişi olup toplam bütçesi Ð82.810,00 dur.

Japan ODA Proje Başvuruları

Japon Devleti tarafından 1989 yılından beri “Japonya Resmi Kalkınma Yardımı” (Japan ODA) 

kapsamında gelişmemiş ve gelişmekte olan ülkelerde uygulanan ve temel insani ihtiyaçları 

karşılamak üzere hazırlanmış kalkınma projelerine yönelik geri ödemesiz mali yardım destek-

lenmesi amacıyla yürütülen  “Yerel Projelere Hibe Programı” (GGP) kapsamında ajansımız iki 

ayrı proje ile ortak olarak başvurmuştur. 

Çağdaş Okul Çağdaş Eğitim: Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamın-

da Gaziantep ili Şahinbey İlçesinde bulunan Latife Özmimar İlköğretim Okulunun derslik ve 
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laboratuarlarının onarılması amaçlayan $78.611,00 bütçeli projemiz kısa listeye kalamayarak 

elenmiştir. 

Bir Yudum Temiz Su: Japonya Büyükelçiliği Yerel Projelere Hibe Programı kapsamında Adıya-

man ili Sincik ilçesinin İçme Suyunun yenilenmesini amaçlayan $184.163,29 bütçeli projemiz 

ön değerlendirmeyi geçerek kısa listeye kalmıştır. 

İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor

Avrupa Birliği Genel Sekreterliği tarafından “Avrupa Birliği müktesebatına uyum konusunda 

bilgi sahibi olmalarını ve kurumsal kapasitelerini geliştirmelerini, AB fon ve mali kaynakların-

dan azami ölçüde yararlanılması amacıyla ildeki proje kapasitesini artırmayı, valiliklerdeki AB 

birimlerinin kapasitesini artırma, yerel düzeyde kamuoyunun AB sürecini doğru algılamasını 

sağlamayı ve Avrupa Birliğine Uyum Danışma ve Yönlendirme Kurullarının etkin bir şekilde 

çalışmasını sağlamayı” amaçlayan İllerimiz AB’ye Hazırlanıyor proje teklif çağrısı kapsamında 

Gaziantep Valiliği AB Dış İlişkiler Birimi öncülüğünde hazırlanan projeye ortak olmuştur. Ancak 

proje başarılı olamamıştır.

Gaziantep Temiz Enerji Hareketi

TUBİTAK tarafından İŞBAP programı kapsamında desteklenen İl yenilik Platformları Projeleri 

illerin sahip olduğu ve onlara dünya çapında rekabet gücü sağlayabilecek değer ve birikimle-

ri, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve/veya yenilik (inovasyon) ekseninde ekonomik ve sosyal 

faydaya dönüştürmek üzere yerel paydaşların bir araya gelerek ortak çalışmalar yürütmelerini 

sağlayan sürekli ve dinamik bir işbirliği zemini oluşturmayı amaçlamaktadır. İl yenilik Platform-

ları Projeleri proje teklif çağrısı kapsamında Gaziantep Üniversitesi yürütücülüğünde ve Gazi-

antep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası ve diğer bazı 

kamu kurum ve kuruluşların ortaklığıyla “Gaziantep Temiz Enerji Hareketi” projesiyle başvuru 

yapılmıştır. Projenin toplam bütçesi 1.612.690,00 TL’ dır. Proje kapsamında  Gaziantep’te bir 

Temiz Enerji Platformunun kurulması öngörülmektedir.

Eğitim ve Öğretimde Avrupa’da İşbirliği Stratejik Çerçevesi

 “Eğitim ve Öğretimde Avrupa’da İşbirliği Stratejik Çerçevesi” (ET2020) kapsamında ele alınan 

ve temel hedefi «Avrupa 2020 stratejisinin» uygulanmasına (akıllı, kapsayıcı ve sürdürülebilir 

bir büyümenin sağlanması için)  katkı sağlamak olan, Avrupa Birliği Eğitim, Görsel-İşitsel ve 

Kültür Yürütme Ajansı tarafından duyurulan “Eğitim ve Öğretimde Avrupa İşbirliğinin Destek-

lenmesi” konulu proje teklif çağrısı kapsamında Ajansımız koordinatörlüğünde “Innovative- 

Sustainable Life Long Learning Strategies for Gaziantep” (INNOSUS) projesi hazırlanarak baş-

vuru yapılmıştır. Projenin toplam bütçesi Ð399.207,00 olup beş ortaklıdır.
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• İpekyolu Kalkınma Ajansı, Koordinatör

• Gaziantep Eğitim ve Gençlik Derneği, 

• Gaziantep İl Milli Eğitim Müdürlüğü, 

• Centro Servizi P.M.I Soc. Cons. a r.l., İtalya

• Infocenter  Eood, Bulgaristan

Projede temel amaç Hayat Boyu Öğrenme stratejilerinin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve 

transferinin sağlanması ve uygulanmasıdır. Proje kapsamında Gaziantep’te bir hayat boyu öğ-

renme merkezi kurulması planlanmaktadır.

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı

Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında proje fikirlerinin kavramsal 

notları Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Ticaret Borsası, 

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu, Gaziantep Ti-

caret Borsası, Uluslararası Nakliyeciler Derneği, Kilis Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü, Zirve 

Üniversitesi Müh. Fakültesi, Adıyaman Valiliği, Adıyaman Sanayi ve Ticaret Odası, Adıyaman 

Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü ortaklığıyla İngilizce ve Türkçe olarak yazılmış ve Kalkınma 

Bakanlığına aracılığıyla Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunulmuştur.

Da Vinci Hareketlilik Programı Kapsamında Proje Başvurusu

Gaziantep Üniversitesi Oğuzeli Meslek Yüksek Okulu tarafından Leonardo Da Vinci Hareket-

lilik programı kapsamında  hazırlanan “Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınmaya Mesleki Eğitimin 

Katkısının Avrupa Boyutunun Yerinde İncelenmesi” projesine Fırat Kalkınma Ajansı ile ortak 

olunmuştur. 

3.2.2. KURUMSALLAŞMA VE İLETİŞİM FAALİYETLERİ

BASIN VE HALKLA İLİŞKİLER

2011 yılında kurumsallaşma faaliyetleri sürdürülmüş, basın ve halka ilişkiler destek personelleri 

vasıtasıyla yürütülmüştür. 2012 yılı için Ajans Press ile 1 yıllık anlaşma sağlanmış, görsel ve yazı-

lı basında İpekyolu Kalkınma Ajansı konulu haberlerin yakından takip edilmesi hedeflenmiştir.

Ajansımızın yürüttüğü faaliyetlerden TRC1 Bölgesi halkının ve kamuoyunun haberdar olması 

amacıyla Ajans faaliyetleri, yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantıları fotoğraf ve görsel-

ler eklenerek  haber haline getirilmiş  ve internet sitesinde (www.ika.org.tr) adresinde düzenli 

olarak yayınlanmıştır.
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TANITIM VE KURUMSALLAŞMA FAALİYETLERİ

• Ajans Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesi hazırlanmıştır. İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın 

görev alanının genişliği ve görevlerinin çok sayıda paydaşla ilişkili olması, yasal yetki ve 

sorumlulukların belirlenmesini ve bu geniş alanda faaliyette bulunan tüm kesimlerle 

etkili ve sürdürülebilir bir iletişim sürecini zorunlu kılmıştır. Değişen ve gelişen yönetim 

anlayışının en önemli unsurlarından biri olan katılımcılık, faaliyet ve hizmetlerin ilgili 

tüm kesimlerle koordinasyonlu olarak geliştirilmesini ve sürdürülebilir kılınmasını 

öngörmektedir. İpekyolu Kalkınma Ajansı yürüttüğü faaliyetlerden doğrudan veya dolaylı, 

olumlu ya da olumsuz yönde etkilenen veya kurumu etkileyen kişi, grup veya kurumları 

paydaş olarak tanımlamaktadır. Bu kapsamda, Stratejik İletişim ve Tanıtım Belgesi, 

bölgesel kalkınma amaçları doğrultusunda katılımcı bir yaklaşım esas alınarak paydaşlar 

tarafından tanımlanan ve ihtiyaç olarak belirtilen problemlerin çözümüne yönelik olarak 

kalkınma kurulu ve ilgili paydaşların önerileri doğrultusunda Gaziantep Yatırım Destek 

Ofisi tarafından hazırlanmıştır. Tanıtım faaliyetleri kapsamında Ajans ismi ve logosunu 

içeren görseller hazırlanmıştır. Kalem, evrak dosyası, tanıtım broşürü, yaka kartı, not defteri 

hazırlanan görseller arasında yer almaktadır. Tanıtım materyalleri kalkınma kurulu, tanıtım 

toplantıları, proje eğitimleri ve komisyonlar sırasında kurum, kuruluş temsilcilerine dağıtıl-

mıştır.

• TRC1 Bölgesi ve Ajansımızın tanıtım faaliyetlerinde kullanılmak üzere bölgemizin 

kültürel,endüstriyel, eğitimsel, tarımsal yönlerinin vurgulandığı 7-9 dakika süreli 1 adet ta-

nıtım filmi ve aynı prodüksiyonun 3-4 dakikalık kısa versiyonu içeren toplan 2 adet tanı-

tım filmi çekilmiştir. TRC1 Bölgesi ve Ajans tanıtım filmi yerel, bölgesel ve ulusal paydaşlara 

gönderilmiştir.
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• Gaziantep AB Koordinasyon Birimi tarafından yürütülen Leonardo Da Vinci Projesi kapsa-

mında yurtdışına PCM eğitimi almak için gönderilecek yararlanıcılara Gaziantep Gençlik ve 

Eğitim Derneğinde Ajansımızı tanıtan bir sunum yapılmıştır.

• Ajans Görünürlük Usul ve Esasları Kitapçığı çalışmaları başlatılmıştır.

• Kalkınmada önemli rol oynayan iktisadi, ticari ve hizmet sektörlerine yön veren önemli 

ulusal ve uluslararası fuar, konferans ve seminerlere katılım gerçekleştirilmiştir. Ajans’ın ta-

nıtımı açısından bir fırsat ve bölgesel kalkınmada bir araç olarak görüldüğü için, 2011 yılı 

içinde bölgemizde gerçekleştirilecek olan ekonomik, kültürel ve bilimsel faaliyetler (sergi, 

fuar, festival, yarışma, gösteri, kongre, sempozyum, konferans, tanıtım faaliyetleri vb.) ya-

kından takip edilerek gerekli görülen bu etkinliklere katılım gerçekleştirilmiştir. Özellikle 

fuarların bölge ekonomisine ve ihracatına büyük katkı sağladığı bilinmektedir. Bu kapsam-

da Gaziantep’te bulunan Ortadoğu Fuar Merkezi’nde yapılan fuarlarda Gaziantep Yatırım 

Destek Ofisi adına stantlar kiralanmıştır. 

Tablo 18 – İştirak Edilen Fuarlar

Alt Faaliyetler Sorumlusu Süresi

GAPSHOES

Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Yaz Fuarı

Gaziantep 
YDO

20/01/2011  
23/01/2011

GAPFOOD 

7. Gıda, Gıda Teknolojileri ve Ambalaj Fuarı

Gaziantep 
YDO

24/02/2011  
27/02/2011

YÖREX 2. Yöresel Ürünler Fuarı / Antalya
Gaziantep 
YDO

28/04/2011  
01/05/2011

6.Komşu Ülkeler Uluslararası Ticaret ve Sanayi Ürünleri Fuarı/
Gaziantep

Gaziantep 
YDO

02/06/2011  
05/06/2011

ICCI Conference and Exhibition, İstanbul Expo Center, İstan-
bul/Türkiye

Gaziantep 
YDO

15/06/2011

17/06/2011

GAPSHOES

Ayakkabı, Terlik, Saraciye ve Yan Sanayi Kış Fuarı

Gaziantep 
YDO

23/06/2011  
26/06/2011

Trikonfex 

1. Triko, Triko İpliği, Konfeksiyon ve Teknolojileri Fuarı

Gaziantep 
YDO

21/07/2011  
24/07/2011

Halı Fuarı

4. Ortadoğu Halı ve Dekorasyon Fuarı

Gaziantep 
YDO

15/09/2011  
18/09/2011

1. Ortadoğu Tıp Günleri ve İşbirliği Kongresi
Gaziantep 
YDO

23/09/2011  
25/09/2011

Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Antalya’da düzenlenen Yörex 2. Yöresel Ürünler fuarındaki ye-

rini aldı. Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Gaziantep’teki kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum 

kuruluşları ve özel sektör arasında koordinasyon görevini en iyi şekilde yerine getirerek Yörex 
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fuarında Gaziantep’in en iyi şekilde temsil edilmesinde önemli bir rol oynadı. Ajansımızı tem-

silen Gaziantep, Adıyaman ve Kilis Yatırım Destek Ofisleri’nin yer aldığı fuara; Gaziantep Tica-

ret Borsası, Baklavacı Çelebioğulları, Ra-Ma Bayraktar Meyan Kökü San.Ltd.Şti., Denimeks Gıda 

San. ve Tic.Ltd.Şti., Derkan Gıda, Güneydoğu Tarım Satış koop. Birliği, Kanaat Gıda ve İth. Mad. 

ve Tic. Ltd. Şti., www.yoreselsıparıs.com, Altın Fıstık Gıda Mad. San. ve Tic. Ltd. Şti., Altunkaya 

İnşaat Nak. Gıda. Tic.A.Ş., Göral Dış Tic. Ltd. Şti., Ulu Kardeşler Fıstıkçılık, As Besin Gıda San. ve 

Tic. Ltd. Şti., Kral Baharat, Simaş Bulgur, Tiryaki Agro Gıda San. ve Tic. A.Ş., Mutlu Makarna San. 

ve Tic. A.Ş., Gazi Fıstıkçılık, Kök Fıstıkları, Şirvan Baklava, Celal Bakışgan Gıda Sanayi, Askar Fıs-

tıkçılık, Fıstık Evi, Kureyş Çiftçi Ve Oğulları Fıstıkçılık, Balkarlı Gıda, Şekeroğlu Gıda, Antik Life Sa-

bunculuk, Nizip Ticaret Odası, Akiksir Sabunculuk, El-Kim Gıda, tut kaymakamlığı, besi bebek, 

nizip halk eğitim merkezi ve adıyaman il kültür turizm müdürlüğü katılım sağladılar. Ajansımız 

çatısı altında katılan kamu kurum ve kuruluşları ile birlikte özel sektör temsilcilerinin bölgemizi 

ve yöresel ürünlerimizi en iyi şekilde temsil ettikleri fuarda İpekyolu Kalkınma Ajansı Standı 

çok sayıda ziyaretçinin akınına uğradı. “Sizin Oraların Nesi Meşhur?” sloganıyla bu yıl görücüye 

çıkan fuarda katma değeri yüksek yöresel ürünler sayesinde bölgemizin kalkınmasında önemli 

adımlar atıldı.

Ortadoğu Tıp Günleri ve Gaziantep Yatırım Destek Ofisi Standı
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• TRC1 Bölgesi ve Ajans faaliyetleri ile ilgili bilgi vermek amacıyla çeşitli tanıtıcı yayın basımı 

gerçekleştirilmiştir. Bunun yanında internet aracılığı ile tanıtım faaliyetleri yürütülmüştür. 

Tanıtım faaliyetleri kapsamında dağıtımı yapılmak üzere, broşürler hazırlanmıştır. Ayrıca 

bölgede uygulanan devlet destekleri ve teşvik uygulamaları ile ilgili olarak “Yatırımlarda 

Devlet Yardımları ve Teşvik Uygulamaları” konulu yayın hazırlanmıştır. 
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RAPORLAMA FAALİYETLERİ

Çalışma Programı, Bütçe, Harcama Programı hazırlama faaliyetleri gerçekleştirilmektedir. 2011 

yılı çalışma programı hazırlanmış, çalışma programı revizeleri ilki proje teklif çağrısı sürecinden 

önce, ikincisi aralık ayı sonunda olmak üzere gerçekleştirilmiştir. 3 aylık bütçe uygulama 

sonuçları ve web sitemizde yayınlanmıştır. 

Ajansımıza ait diğer raporlama faaliyetleri yine düzenli şekilde gerçekleştirilmiştir. Her hafta bi-

rimlerden gelen raporlar doğrultusunda ajans haftalık faaliyet raporu hazırlanmış ve Kalkınma 

Bakanlığı’na sunulmuştur.

Ajansımız 2011 yılı ara faaliyet raporu ve 2011 yılı faaliyet raporu hazırlanmıştır. Gerekli dü-

zenleme ve revizyon çalışmalarından sonra 2011 yılı faaliyet raporumuz ajans web sitesinde 

yayınlanacaktır.

AJANS PERSONELİNE YÖNELİK EĞİTİM FAALİYETLERİ

Eğitim ihtiyaç Analizi

Eğitim ihtiyaç analizi genel ifadeyle kurum ve kuruluşların stratejileri, hedefleri, temel yetkin-

likleri, organizasyonel amaçları ile ilgili pozisyonların gerektirdiği iş ve yetkinliklere yönelik ça-

lışanların ihtiyaç duydukları eğitim konularının belirlenmesi ve yıllık eğitim planının oluşturul-

ması çalışmasıdır.  Ajansımızda eğitim programının yapılmasının temel nedenlerinin başında 

ajans personellerinin etkin ve verimli çalışmasını sağlamak, belirlenen hedefler doğrultusunda 

ajansın hizmet kalitesini arttırmak,  rotasyon, kadro değişiklikleri, reorganizasyon, yeni görev-

lerin oluşturulması gibi faktörler gelmektedir. Bu bağlamda yapılan eğitim ihtiyaç analizi için 

personellerle görüşme yapılırken personelin görev, yetenek ve sorumluluklarını göz önünde 

bulundurulmuş, personelin olduğu kadar İpekyolu Kalkınma Ajansının hedefleri doğrultusun-

da beklentilerin karşılanmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır.

2011 yılı Hizmet İçi Eğitimler:

Ajans personelin mesleki bilgi birikimi ve becerilerini artırmaya yönelik hizmet içi eğitim prog-

ramı yürütülmektedir. Bunun yanı sıra DPT koordinasyonunda Ankara’da gerçekleşen Modül-1 

eğitim programına ajans uzmanlarımız katılım sağlamışlardır. Hizmet içi eğitim programı kap-

samında 2010 ilk yarı yılında aşağıdaki eğitimler düzenlenmiştir.
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EĞİTİM EĞİTİMİ İÇERİĞİ

Eğitim Adı: Gruplarla Çalışma Tek-

nikleri ve Moderasyon

Ajans uzmanlarının grup toplantılarında ve 

değişik organizasyonlarda çalışma gruplarını etkin 

bir şekilde yönetebilmeleri, kısıtlı zamanı daha 

verimli kullanabilmeleri amacıyla gruplarla çalışma 

teknikleri ve Moderasyon eğitimi gerçekleşmiştir.

Tarihi:     04.04.2011

Eğitimci:    Kayhan YILDIRIM

Eğitim Adı: İletişim ve Etkili Sunu 
Teknikleri

Görüşme, sunuş ya da eğitimi hazırlama ve sunma 

konusunda, ajans personelinin ihtiyaç duydukları 

temel bilgiler uygulamalı olarak uzmanlara 

aktarılmıştır.

Tarihi:     05.04.2011

Eğitimci:    Kayhan YILDIRIM

Eğitim Adı: Çatışma Yönetimi 

ve Problem Çözme 

Teknikleri

Çalışma ortamında karşılaşılan çatışmalarla 

nasıl baş edilebileceği ve olumlu sonuçlar 

çıkarılabileceği aktarılmıştır. Çalışma ortamlarında 

çatışmanın kaçınılmaz olduğu gerçeğinden 

hareket edilerek, çatışma çeşitleri, bireysel çatışma 

ve çözüm stilleri görülecek, çatışmayı erken 

safhada önlemenin ve olumlu sonuçlandırmanın 

yöntemleri uygulamalarla anlatılmıştır.

Tarihi:     06-07.04.2011

Eğitimci:    Kayhan YILDIRIM

Eğitim Adı: Proje Döngüsü Yönetimi  Mali destek programlarını daha iyi yürütmek ve 

ulusal ve uluslararası birçok fon kaynağından bölge 

ölçeğinde en üst düzeyde fayda sağlanabilmesi 

ve nitelikli projeler sunulabilmesi açısından kritik 

öneme sahip olan proje hazırlama kapasitesinin 

geliştirilmesine katkı sağlamak üzere Ajans 

uzmanlarına yönelik olarak “Proje Döngüsü 

Yönetimi” eğitimi gerçekleşmiştir.

Tarihi:     10-12.05.2011

Eğitimci:    Faruk Cengiz TEKİNDAĞ

İş ve Ürün Geliştirme 

Müdürü, Kalkınma 

Bankası

Eğitim Adı: Toplumsal Cinsiyet Du-

yarlılığı

 Ajans personelinin kadınların sosyo-ekonomik 

konumlarının güçlendirilmesi, toplumsal yaşamda 

kadın erkek eşitliğinin sağlanması, sürdürülebilir 

ekonomik büyüme ve sosyal kalkınma amaçlarına 

ulaşılabilmesi için kadınların istihdamının 

sağlanması ve eşit işe eşit ücret sağlanması ile 

ilgili bilgi ve hassasiyetlerinin geliştirilmesi, ulusal 

ve uluslararası mevzuat ve uygulamalara dair 

bilgilendirmeler yapılmıştır.

Tarihi:     10.03.2011

Eğitimci:    Zeliha  ÜNALDI
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Eğitim Adı: İnput – Output Eğitimi Ajans uzmanlarının Bölgenin iktisadi yapısının nasıl  

daha iyi analiz edebileceği anlatılmıştır. bölgesel 

veriler kullanılarak, yapılan her yatırımın bölgeyi 

nasıl etkilediği, sektörler arasındaki bağlantı ve 

yarattığı istihdam konuları  incelenmiştir.

Tarihi:     21-22.07.2011

Eğitimci:    Ass.Prof Sandy Dall’erba, 

School of Geography 

and Development

Eğitim Adı: Geoda Eğitimi  Mekansal analizin yapılması için Geoda 

programının kullanılması, uygulamalarla 

anlatılmıştır. Avrupa birliği ülkeleri üzerinde 

yapılan istatistiksel veriler kullanılarak, grafik 

ve tablolar yardımıyla birlik ülkelerinin analizi 

yapılmıştır

Tarihi:     24-26.07.2011

Eğitimci:    Ass.Prof Sandy Dall’erba, 

School of Geography 

and Development

Eğitim Adı: Kümelenme Ulusal ve uluslararası rekabetçilik politikalarında 

önemli bir yaklaşım olarak görülen kümelenme 

temelli sektörel ve bölgesel kalkınma stratejileri 

başta gelişmiş ülkeler olmak üzere dünya 

genelinde yaygın bir uygulama alanı bulmuştur. 

Eğitim kapsamında öncelikle temel kavramlar 

üzerinde durularak tanımlar konusunda netlik 

kazanılmaya çalışılmıştır. Eğitim, kümelenmenin 

faydaları, başarı unsurları ve süreçlerini içeren 

detaylı  bilgilendirme yapılmıştır.

Tarihi:     28-29 Kasım 2011

Eğitimci:    Murat GÜRSOY 

UNDP Program Uzmanı 

ve Koordinatör

Eğitim Adı: Lojistik Bölge Planı vizyonunda belirtilen amaçlardan 

birisi olan “Orta Doğu’da lojistik merkez haline 

gelmek” amacına yönelik olarak bu sektörün 

öncelikle Ajans uzmanları tarafından tanınması 

ve anlaşılması,sağlanmıştır. Bu sebeple, lojistik 

sektörünü genel hatlarıyla tanıtacak, bu sektörün 

gelişimi ve yönelimi hakkında bilgi verilmiştir.

Tarihi: 30 Kasım 2011

Eğitimci: Doç.Dr.Faruk GEYİK

Gaziantep Üniversitesi



73

3.2.3. KALKINMA KURULU VE YÖNETİM KURULU ORGANİZASYON VE 
TOPLANTILARI

KALKINMA KURULU ORGANİZASYONLARI

TRC1 Düzey 2 Bölgesi İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2011 yılı 1.Olağan Toplan-

tısı, 5449 Sayılı Kalkınma Ajansları Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 

8. Maddesi ve “Kalkınma Ajansları Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği”nin 4. ve 5. maddesi 

uyarınca Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN başkanlığında 52 kurul üyesinin 

katılımıyla 29 Mart 2011 Salı günü Kilis’te toplanmıştır. Toplantıya T.C. Devlet Planlama Teşki-

latı Müsteşarlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü Bölgesel Rekabet Edebi-

lirlik Dairesi Başkanı Sayın Serkan VALANDOVA ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı 

(TEPAV) Ekonomi Politikaları Analisti Sayın Esen ÇAĞLAR katılmıştır.   

İpekyolu Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu 2011 yılı 2. Olağan Toplantısı 30.09.2011 günü 

Kalkınma Kurulu Başkanı Prof. Dr. M. Yavuz COŞKUN başkanlığında 51 kurul üyesinin katılımıyla 

Adıyaman Üniversitesi Vehbi Koç Konferans Salonu’nda yapılmıştır. 

YÖNETİM KURULU TOPLANTILARI

Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini Gaziantep Valisi Sayın Erdal ATA Aralık 2011’den itibaren 
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yürütmektedir. Kalkınma Ajansı Çalışma Yönetmeliği’ne göre, Yönetim Kurulunun ajans mer-

kezinin bulunduğu il dışındaki bölge illerinin her birinde; üç ilden oluşan bölgeler için yılda 

en az üç defa toplanması gerekmektedir. Yönetim Kurulu, 2011 yılının Şubat, Mayıs, Haziran, 

Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarında Gaziantep; Mart, Ekim ve Aralık aylarında Kilis, Ocak, Nisan 

ve Kasım aylarında Adıyaman’da toplanmıştır. Yönetim Kurulu toplantılarının organizasyonu 

ve sekretarya işleri Genel Sekreterlik tarafından yürütülmektedir.

3.2.4. PERFORMANS SONUÇLARI, DEĞERLENDİRİLMESİ VE PERFORMANS 
BİLGİ SİSTEMİ

Ajans uzman ve destek personelinin çalışmalarına ilişkin bir performans yönergesi hazırlanmış 

ve yönetim kurulu tarafından onaylanmıştır. Söz konusu yönergenin 2012 yılı içerisinde yürür-

lüğe girmesi hedeflenmektedir.

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ

4.1. ÜSTÜNLÜKLER

Güçlü finansal yapı, nitelikli personel kadrosu ve faaliyetlere destek veren Yönetim Kurulu ve 

Kalkınma Kurulu, Ajans’ın güçlü yönleri arasındadır. Ajans, mevzuatın gerektirdiği görevleri 

yerine getirebilecek düzeyde nitelikli bir insan kaynağına ve gerekli teknik donanıma sahiptir. 

2010 ve 2011 yılları içerisinde gerçekleştirilen Ajans faaliyetleri ve halihazırda devam eden ta-

nıtım faaliyetleriyle birlikte Ajansın artan tanınırlığı, proje ve faaliyet destekleri açısından olum-

lu etkiye sahiptir.

2011 yılı personel alımları ile ihtisas alanı birbirinden farklı, nitelikli kişilerden oluşan ve kalkın-

ma konusunda uzman kadrosunu genişletmiştir. Söz konusu kadro bölgedeki kurumlarla işbir-

liği ve dayanışma içinde sinerji oluşturarak, bölgenin üstün ve zayıf özelliklerini ortaya koyarak 

kalkınma hedefine katkıda bulunmaktadır. Ajans kadrosunda kurulan tecrübeli ve genç per-

soneller arası ilişki saysesinde hem tecrübe hem de yenilikçilik ve dinamizm sağlanmaktadır. 

2011 yılı içerisinde kullanımına başlanan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) ile muha-

sebe, program yönetimi, izleme ve değerlendirme süreçlerinin sistematik ve hızlı bir şekilde 

sürdürülmesi sağlanmıştır.

4.2. ZAYIFLIKLAR

Ajansların Türkiye’de yeni bir idari yapı olması, bölgesel kalkınma politikaları hakkında kamuo-

yunun bilgi eksikliği, model ve tecrübe eksikliği ajansın zayıf yönleri arasında sayılabilir. Ajans 

faaliyetlerinde kullanılmak üzere çeşitli bilgilerin ve istatistik verilerin temini ve tanzimi konu-

sunda sorun yaşanmaktadır. 
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Ajansın hizmet verdiği bölgede proje kültürünün tam anlamıyla oluşmaması, paydaşların 

Ajans kaynaklarından faydalanmasını güçleştirmektedir. Kar amacı gütmeyen kurumların bir 

çoğunda proje ofisleri bulunmaktadır ancak sözkonusu ofislerde çalışan personele farklı so-

rumluluklar verilmesi sebebiyle yeterince zaman ve emek harcanmamakta, dolayısıyla proje 

başlangıç ve uygulama safhalarında sorunlar yaşanmaktadır. 

Ajans hizmet binasındaki eksiklikler 2011 yılı içerisinde büyük oranla giderilmiş olup, Adıyaman 

ve Kilis Yatırım Destek Ofislerinin bazı eksiklikleri bulunmaktadır. Kalkınma Ajansları Yönetim 

Sistemi (KAYS)’nin halen hayata geçirilememiş olması özellikle muhasebe, program yönetimi 

ve izleme değerlendirme birimlerinin takipte zorluklarla karşılaşmasına neden olmaktadır.

4.3. DEĞERLENDİRME

2011 yılı, İpekyolu Kalkınma Ajansı’nın mevzuat gereği yerine getirmekle yükümlü olduğu 

görevleri etkin bir şekilde yerine getirdiği 2010 yılının ardından kurumsallaşma faaliyetle-

rinin sürdürüldüğü, bölge genelinde yapılan çalıştay, panel, toplantı ve eğitimle görünürlü-

ğünün arttığı, araştırma raporları ile bilimsel çalışmaların başlatıldığı, proje destek faaliyetle-

rinin kapsamlı olarak sürdürüldüğü bir gelişim yılı olmuştur. Bu yıl içerisinde, bölgemizin ve 

ülkemizin mevcut gerçeklerini en iyi şekilde yansıtan ve bilimsel derleme ve kayıt kriterlerini 

yerine getiren veri tabanı ve envanter çalışmaları yapılmıştır. Bu kapsamda personel tarafından 

saha çalışmaları gerçekleştirilmiştir. İlgili kurum ve kuruluşlara ziyaret ve yazışmalar yoluyla 

erişilerek verilerin ve raporların toplanması, arşivlenmesi, tasnif ve analizlerden geçirilmesine 

yönelik çalışmalara devam edilmiştir. 

TRC1 Bölgesi’nin potansiyelinin belirlenmesi ve ilgili tüm paydaşlardan toplanan veriler ve gö-

rüşlerle birlikte hazırlanan TRC1 Bölgesi 2010-2013 Bölge Planı’nın bölgeye benimsetilmesi ve 

etkin bir şekilde uygulanması ajansın hedefleri arasındadır.
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5. ÖNERİ VE TEDBİRLER

• Ajansların birbirleriyle ve uluslararası alanda diğer ajanslarla işbirliği ve koordinasyonu sağ-

lanmalı, iyi uygulama örnekleri yaygınlaştırılmalıdır.

• Tecrübe paylaşımına yönelik çalışmalar, ortak eğitim programları ve çalıştaylar daha sık dü-

zenlenmelidir.

• Tüm Ajanslar için ortak bilgi iletişim ağı oluşturulmalı ve tecrübe sahibi ajanslardan diğer 

ajanslara bilgi ve tecrübe aktarımı sağlanmalıdır.

• Ajansa kanunla verilen görevlerin yerine getirilmesine yardımcı olacak ve işbirliği yapacak 

kurum ve kuruluşların bu yükümlülüklerini yerine getirmesi için etkin tedbirlerin alınması 

gerekmektedir.

• Kalkınma Ajansları mevzuatı ihtiyaçlar doğrultusunda gözden geçirilmeli ve revize edilme-

lidir.

• Yerel yönetimlerden Ajans’a aktarılacak payların geciktirilmesini engelleyecek yaptırımlar 

hayata geçirilmelidir.

• Ajansların bölgede çalışmalar yapan akademik personel ve yatırımcılar ile daha sıkı çalışma-

sı gerekmektedir.


