“Yaptıklarımızı asla kafi göremeyiz. Daha çok ve daha
büyük işler yapmak mecburiyet ve azmindeyiz. ”
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1.1.1 içindekilere eklenece (3 alt başlık)

YÖNETİM KURULU BAŞKANI SUNUŞU
Fırat Kalkınma Ajansı 14 Temmuz 2009 tarih 15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl,
Elazığ, Malatya ve Tunceli İllerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Ajans ülkemizin ulusal
ölçekteki politika ve stratejileriyle uyumlu ve onları destekleyecek nitelikte bölgesel ve yerel
kalkınma gündeminin oluşturulması, yerel potansiyelin bu hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi,
kaynakların etkin kullanımının sağlanması, ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli sermayenin
yatırıma dönüşmesi adına önemli çalışmalar yürütmektedir.
Fırat Kalkınma Ajansı kamu ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek; ortak projelerin
üretilmesine katkı vermekte, yerel dinamikler arası işbirliğini artırmaktadır. Bütün bu
fonksiyonların yerine getirilmesinde bölge planında belirlenen; sosyal yapının ve beşeri sermayenin
güçlendirilmesi, sanayi sektöründeki gelişim hızının artırılması, tarıma dayalı sanayi ve gıda
sektörünün güçlendirilmesi, kentsel ve kırsal altyapıların geliştirilerek yaşam kalitesinin artırılması
ve çevresel sürdürülebilirliğin gözetilmesi amaçları güdülmektedir.
Ajansımız geride kalan dönemde yürüttüğü destek programları ile toplamda 821 proje başvuru
sayısına ve 182 destek sözleşmesine ulaşmıştır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşları yelpazesine yayılan 35 milyon TL gibi bir kaynak ağırlıklı olarak bölgede öne
çıkan tarım, sanayi ve turizm sektörlerine sağlanmış, eş finansmanlarla birlikte oluşturulan toplam
proje hacmi 65 milyon TL dolayına ulaşmıştır.

Fırat Kalkınma Ajansı 14 Temmuz 2009 tarih 15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Bingöl,
Elazığ, Malatya ve Tunceli İllerinde faaliyet göstermek üzere kurulmuştur. Ajans ülkemizin ulusal
ölçekteki politika ve stratejileriyle uyumlu ve onları destekleyecek nitelikte bölgesel ve yerel
kalkınma gündeminin oluşturulması, yerel potansiyelin bu hedefler doğrultusunda yönlendirilmesi,
kaynakların etkin kullanımının sağlanması, ekonomik büyüme ve kalkınma için gerekli sermayenin
yatırıma dönüşmesi adına önemli çalışmalar yürütmektedir.

Muammer EROL
Elazığ Valisi
Yönetim Kurulu Başkanı

Fırat Kalkınma Ajansı kamu ve sivil toplum kuruluşlarını bir araya getirerek; ortak projelerin
üretilmesine katkı vermekte, yerel dinamikler arası işbirliğini artırmaktadır. Bütün bu
fonksiyonların yerine getirilmesinde bölge planında belirlenen; sosyal yapının ve beşeri sermayenin
güçlendirilmesi, sanayi sektöründeki gelişim hızının artırılması, tarıma dayalı sanayi ve gıda
sektörünün güçlendirilmesi, kentsel ve kırsal altyapıların geliştirilerek yaşam kalitesinin artırılması
ve çevresel sürdürülebilirliğin gözetilmesi amaçları güdülmektedir.
Ajansımız geride kalan dönemde yürüttüğü destek programları ile toplamda 821 proje başvuru
sayısına ve 182 destek sözleşmesine ulaşmıştır. Kamu kurumları, yerel yönetimler, özel sektör ve
sivil toplum kuruluşları yelpazesine yayılan 35 milyon TL gibi bir kaynak ağırlıklı olarak bölgede öne
çıkan tarım, sanayi ve turizm sektörlerine sağlanmış, eş finansmanlarla birlikte oluşturulan toplam
proje hacmi 65 milyon TL dolayına ulaşmıştır.
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1. GENEL BİLGİLER

1.1. Misyon ve Vizyon

Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Bölgesi’nde faaliyet göstermek
üzere, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun”un 3. maddesine dayanılarak 25.07.2009 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan
14.07.2009 ve 15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.

TRB1 Bölgesinin sürdürülebilir kalkınmasını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete geçirmek için
gereken plan, program ve araçları hazırlayarak paydaşlarıyla birlikte uygulamak

Misyonumuz

Faaliyetlerini Malatya’da bulunun ana hizmet binası ile Bingöl, Elazığ ve Tunceli’de bulunan Yatırım
Destek Ofislerinde sürdürmektedir.

Bölgede meydana getirdiği pozitif değişimle ülkemizin gelişmesine ilham kaynağı olan bir kalkınma
ajansı olmak

Vizyonumuz

Kuruluşundan bu yana FKA, yıl itibariyle açık olan Doğrudan Faaliyet ve Teknik Destek programları
ile birlikte toplam 11 mali destek programı kapsamında hibe yoluyla destek sağlamıştır. 2012 yılı
sonu itibariyle, proje kabul ve uygulama süreçleri 2013 yılında devam edecek olan 2 mali destek
programı da ilan edilmiştir.

1.2. Yetki, Görev
ve Sorumluluklar

Ajans Tarafından Yürütülen Mali Destek Programları
2010 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı
Proje uygulama süreci sona ermiştir.
2011 Yılı Turizm ve Sanayi Altyapılarının Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Uygulama süreci devam etmektedir.
2011 Yılı Turizm Sektörünün Geliştirilmesi Mali Destek Programı
Uygulama süreci devam etmektedir.
2011 Yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı
Uygulama süreci devam etmektedir.
2011 Yılı Tarımda Model İşletmeler Mali Destek Programı
Uygulama süreci devam etmektedir.
2013 Yılı İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı
Proje başvuru süresi sona ermiş, değerlendirme süreci başlamıştır.
2013 Yılı Yerelde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı
Proje başvuru süresi sona ermiş, değerlendirme süreci başlamıştır.
Güdümlü Proje Desteği
Uygulama süreci devam etmektedir.
Doğrudan Faaliyet Desteği
Her yıl düzenli açılmaktadır. 2010, 2011 ve 2012 yılları programları sonlandırılmıştır.
Teknik Destek Her yıl düzenli açılmaktadır.
2011 ve 2012 yılları programları sonlandırılmıştır.
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25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri
Hakkında Kanun”a dayanılarak 14 Temmuz 2009 tarih ve 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı
ile kurulan Fırat Kalkınma Ajansı, faaliyetlerini Kanun’un 5. Maddesinde belirlenen görev ve yetkiler
doğrultusunda yürütmektedir.
Ajans Görev Ve Yetkileri
Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına teknik destek sağlamak,
Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek olmak; bu
kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, değerlendirmek ve
sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına bildirmek,
Bölge plan ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili kapasitesinin
geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek sağlamak,
Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve bölge plan ve
programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek,
Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim ve sivil
toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek,
Ajansa tahsis edilen kaynakları, bölge plan ve programlarına uygun olarak kullanmak veya
kullandırmak,
Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya
ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, başka kişi, kurum ve
kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek,
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1.3.2. Teşkilat Yapısı

Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde
tanıtımını yapmak veya yaptırmak,
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 içinde sonuçlandırmak
üzere tek elden takip ve koordine etmek,
Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü eğitimi gibi
konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli işletmelerle yeni girişimcileri
desteklemek,

Kalkınma Ajanslarının teşkilat yapısı 5449 sayılı Kanun’un 7. maddesinde belirtilmiştir.
•
•
•
•

Kalkınma Kurulu
Yönetim Kurulu
Genel Sekreterlik ve
Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli Yatırım Destek Ofislerinden oluşmaktadır.

1.3.2.1. Kalkınma Kurulu

Türkiye’nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin bölgede
tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı sağlamak,
Ajansın faaliyetleri, mali yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak yayınlanacağı bir
internet sitesi oluşturmaktır.

1.3. Ajansa İlişkin
Genel Bilgiler

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 9.
maddesinde Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:

1.3.1. Fiziksel Yapı
Ajansımız, Turgut Özal Mahallesi Ankara
Caddesi No:139 MALATYA adresinde
bulunan binasında hizmet vermektedir.
Hizmet binası; Genel Sekreterlik ve Yönetim
Kurulu Başkanlığı, Kalkınma Kurulu
Başkanlığı, Çalışma Birimleri, Malatya
Yatırım Destek Ofisi, 3 toplantı salonu, 1
seminer salonu, kütüphane, kafeterya, arşiv
ve depo kısımlarından müteşekkil 3800 m2
kapalı alana sahiptir.

Merkez hizmet binasının yanı sıra Ajansımız;
Bingöl Yatırım Destek Ofisi, Elazığ Yatırım
Destek Ofisi ve Tunceli Yatırım Destek Ofisi
ile de bölge
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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 oluşturulan kalkınma kurulu, illerin nüfuslarına göre dengeli temsilini
sağlayacak şekilde toplam yüz üyeden oluşmaktadır.

Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim kuruluna
önerilerde bulunmak.
Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine yönelik olarak
yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.
Toplantı sonuçlarını Kalkınma Bakanlığına raporlamak ve toplantıya ilişkin bir sonuç bildirisi
yayımlamak.
Kalkınma Kurulu’nda temsil edilecek kamu kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum
kuruluşları, 25 Temmuz 2009 tarih ve 27299 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15236 sayılı
Bazı Düzey 2 Bölgelerinde Kalkınma Ajansları Kurulması Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı ile
belirlenmiştir. Fırat Kalkınma Ajansı Kalkınma Kurulu, illerin nüfuslarına göre dengeli temsilini
sağlayacak şekilde, 21’i Bingöl, 29’u Elazığ, 33’ü Malatya ve 17’si Tunceli’den olmak üzere toplam
100 üyeden oluşmaktadır. Kalkınma Kurulu 2012 yılı ilk olağan toplantısını 04 Haziran 2012 tarihinde
Malatya’da, ikinci olağan toplantısını 11 Ekim 2012 tarihinde Elazığ’da gerçekleştirmiştir.

1.3.2.2. Yönetim Kurulu
Yönetim kurulu, ajansın karar organıdır. 5449 sayılı Kanunun 10. 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.
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FIRAT KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU
Elazığ Valisi Sayın Muammer EROL,
Malatya Valisi Sayın Vasip ŞAHİN
Bingöl Valisi Sayın M. Hakan GÜVENÇER,
Tunceli Valisi Sayın Hakan Yusuf GÜNER,
Bingöl Belediye Başkanı Sayın Serdar ATALAY,
Elazığ Belediye Başkanı Sayın M. Süleyman SELMANOĞLU,
Malatya Belediye Başkanı Sayın Ahmet ÇAKIR,
Tunceli Belediye Başkanı Sayın Edibe ŞAHİN,
Bingöl İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Yaşar DEMİR,
Elazığ İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Aydın KARA,
Malatya İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Naci ŞAVATA,
Tunceli İl Genel Meclisi Başkanı Sayın Ali KANDİL,
Bingöl Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Kemal BOZAN,
Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Ali ŞEKERDAĞ,
Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın H. Hüseyin ERKOÇ,
Tunceli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Yusuf CENGİZ,
olmak üzere 16 üyeden oluşmaktadır.

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 11.
Maddesine göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri
Ajansın yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalınma Bakanlığının onayına sunmak.
Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.
Yıllık mali raporu ve kesinleşen bütçe sonuçlarını onaylamak.
Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Kalınma Bakanlığına göndermek.
Ajans bütçesini onaylamak ve Kalınma Bakanlığına göndermek.
Genel sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine ilişkin teklifler
ile kişi ve kuruluşlara yapılacak yardımları onaylamak.
Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri kabul etmek.
Personelin işe alınması ve işine son verilmesine karar vermek.
Genel sekreterce belirlenen çalışma birimlerini ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak.
Genel sekreteri belirlemek ve Kalınma Bakanlığının onayına sunmak.
Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında genel
sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.
Gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça belirlemek
şartıyla genel sekretere devretmek.
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1.3.2.3. Genel Sekreterlik

Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 10. maddesine
göre, birden fazla ilden oluşan bölgelerde Yönetim Kurulu başkanlığı ilk yıl için ajans merkezi olarak
belirlenen ilin valisi tarafından, müteakip yıllarda illerin alfabetik sırasına göre bölgedeki valiler
tarafından birer yıl süreyle dönüşümlü olarak yürütülmektedir.

Genel sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel sekreterliğin, çalışma birimlerinin ve yatırım destek
ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter yönetim kuruluna karşı sorumludur.

Bu kapsamda 25 Temmuz 2012 tarihi itibariyle Bingöl Valisi Sayın M. Hakan GÜVENÇER tarafından
yürütülen Yönetim Kurulu Başkanlığı, bu tarihten itibaren Elazığ Valisi Sayın Muammer EROL
tarafından ifa edilmektedir. Yönetim Kurulu Başkan Vekilliği görevi ise Malatya Valisi Sayın Vasip
ŞAHİN tarafından yerine getirilmektedir.

22.05.2012 tarihli Yönetim Kurulu toplantısında, Destek Hizmetleri Biriminin kaldırılarak kurumsal
yapının geliştirilmesi ve yoğunlaşma ile dikkat gerektiren mali işlerin müstakil bir birimde
görülmesine karar verilmiş; bu amaçla, Kurumsal Koordinasyon Birimi ve Mali Hizmetler Birimi
kurulmuştur.
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Ajansın hali hazırdaki organizasyon şeması aşağıdaki gibidir:

Yönetim
Kurulu
İç
Denetçi
Planlama,
Programlama ve
Koordinasyon
Birimi

Genel
Sekreter

Program
Yönetim
Birimi

İzleme ve
Değerlendirme
Birimi

1.3.3. Bilgi Teknolojisi
Kaynakları
2011 yılı itibari ile tamamlanmış bilgi işlem altyapısının geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla 2012
yılı içinde çalışmalara devam edilmiştir.

Kalkınma
Kurulu

Ajans ve Yatırım Destek Ofislerini ve faaliyetlerini tanıtmak için, tahsis edilen www.fka.org.tr alan adı
etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Ajans internet sayfası, proje teklif çağrısı dönemlerinde, potansiyel
başvuru sahipleri ve değerlendiricilere yönelik olarak online hizmet verecek şekilde tasarlanmış,
proje ön başvuruları, bağımsız değerlendirici başvuruları, proje hazırlama eğitimi başvuruları
internet üzerinden alınmaktadır. Mali Destek Programlarıyla ilgili Sıkça Sorulan Sorular için “SSS
Modülü” hizmettedir.

Hukuk
Müşaviri

Mali
Hizmetler
Birimi

Bingöl
Yatırım Destek
Ofisi

Kurumsal
Koordinasyon
Birimi

Elazığ Yatırım
Destek
Ofisi

Yatırım
Destek
Ofisleri

Malatya Yatırım
Destek Ofisi

1.3.3.1. Web Sitesi
Üzerinden Bilgi Edinme
Taleplerinin
Yanıtlanması

Tunceli Yatırım
Destek Ofisi

SSS modülünün yanı sıra 25269 Sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu uyarınca Ajans sitesinde “Bilgi
Edinme” linki oluşturulmuş, buradan gelen bilgi edinme talepleri Hukuk Müşavirliği tarafından
e-mail veya yazılı olarak yanıtlanmaktadır.

Yatırım Destek Ofisleri
Yatırım Destek Ofisleri, bölge illerinde, yönetim kurulu kararı ile biri koordinatör olmak üzere, en çok
beş uzmandan oluşacak şekilde teşkil edilir. Yatırım Destek Ofisleri görevleri ile ilgili olarak Genel
Sekreterliğe karşı sorumludur.
5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 16.
maddesinde Yatırım Destek Ofisleri’nin görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:
• Bölge illerinde, özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki
alanına giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini ilgili mevzuatta belirtilen süre
içerisinde, ilgili mevzuatta bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandırmak üzere
yönetim kurulu adına tek elden takip ve koordine etmek, yatırımları izlemek,
• İlgili mevzuattaki başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırımcıya bilgi vermek
ve yol göstermek,
• Başvurular hakkında ön inceleme yapmak,
• İş ve işlemler konusunda Valiliğe ve Genel Sekreterliğe bilgi vermektir.
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Bingöl, Elazığ ve Tunceli Yatırım Destek Ofisleri büyük ölçüde kurumsallaşmalarını tamamlayıp,
bulundukları illerin kalkınmaya yönelik planlama faaliyetlerine katkıda bulunmakta, ilin yatırım
naklarının ve değerlerinin yatırımcılara tanıtımı amacıyla ulusal ve uluslararası organizasyonlarda
bulundukları illeri temsil etmektedirler.
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SIRA NO

VERİ TÜRLERİ

TOPLAM VERİ SAYISI

1

Toplam bilgi edinme başvuru sayısı

38

2

Olumlu cevaplanmış bilgi edinme başvuru sayısı

37

3

Reddedilen bilgi edinme başvuru sayısı

1

4

Bilgileri ayrılarak bilgi ve belgelere erişimi
sağlanan bilgi edinme başvuru sayısı

0

6

Reddedilen başvurulardan yargıya intikal
edenlerin sayısı

0

1.3.3.2. Haritalarla ve
Sayılarla TRB1 web
modülleri
Ajans sitesinde bulunan “Haritalarla TRB1” ve “Sayılarla TRB1” modülleri ile bölgede sağlanan
destekler, önemli yatırım alanları ve turizm değerleri harita uygulaması ile gösterilmekte, bölgenin
sosyo-ekonomik özelliklerine ilişkin istatistiki bilgiler dinamik bir altyapı ile sunulmaktadır.

1.3.3.4. Personel Bilgi
Sistemi (PEBS)
2012 yılının Aralık ayı itibariyle kodlama
ve deneme/hata ayıklama aşamaları
biten PEBS (Personel Bilgi Sistemi) aktif
edilerek kullanıma alınmıştır. Yazılımın,
tasarım ve kodlaması tamamen Ajans’a
ait olup; kurum ihtiyaçları dikkate
alınarak kurgulanmıştır. PEBS aşağıdaki
modüllerden oluşmaktadır:

1.3.3.3. E-İmza
2011 yılından itibaren kullanılmaya başlanan lisanslı Elektronik Doküman Yönetim Sistemi
“M-Files”ın yanı sıra 2012 yılında Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) ile evrakların dijital
ortamda saklanmasına ve e-imza ile imzalanması suretiyle gönderilmesine başlanmıştır.
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•
Kişisel İşlemler (Personelin çeşitli
özlük kayıtları)
• Görevlendirme İşlemleri (Görev nedeniyle farklı ile gidecek personelin görevlendirme ve
harcırah işlemleri)
• Akademik İşlemler (Personelin akademik kayıtları)
• İletişim (Personelin iletişim bilgileri)
• Etkinlik Takvimi (Ajansın etkinlik ve faaliyetlerinin bulunduğu takvim)
• Değerlendirme İşlemleri (Personel Performans Değerlendirme Sistemi)
• Araç (Kurum araçlarının randevu sistemine göre tahsisinin yapılması)
PEBS ile tüm personel kayıtlarının ve Ajans faaliyetlerinin tek sistemde toplanması ve izlenmesi
amaçlanmaktadır. Sistem ihtiyaçların farklılaşmasına bağlı olarak değişime uygun tasarlanmıştır.
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İstihdam edilecek personelin seçiminde, Ajansın çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler ve görevin
gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve yeteneklerine uygun görevlerde
çalışmasını sağlamak,

1.3.3.5. Gov.tr Uzantıları
Yapılan yazışmalar neticesinde ODTÜ’nün iştiraki olan Nic’den aşağıdaki domainler alınmıştır:
www.fka.gov.tr
www.investinbingöl.gov.tr
www.investinelazig.gov.tr
www.investinmalatya.gov.tr
www.investintunceli.gov.tr
Ajans web sitesi, gov.tr uzantısı ile de erişilebilir hale getirilmiştir.
2013 yılı içinde illere yönelik alınan domainler üzerinden yatırım destek web sitelerinin yayına
geçirilmesi planlanmaktadır.

1.3.4. İnsan Kaynakları
Fırat Kalkınma Ajansı İnsan Kaynakları Politikası; 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu,
Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 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 Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kalkınma Ajansları Personel
Yönetmeliği esas alınarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenmiştir.
Ajansımızın İnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri
İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini
gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek,
Personelin girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak desteklemek, buna ilişkin
sistemler geliştirmek;
Personelin Ajansın amaçları doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, Ajansın hizmet
kalitesini yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma şartları
sağlamak,
Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde çalıştırmak,
kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek,
Personelin Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak,aynı Ajansta çalışma bilincinin oluşturulması ve
güçlendirilmesi için Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirici ve motivasyonu
sağlayıcı tedbirler almak,Ajansta çalışmayı özendirici hale getirmek,
Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve gelişme
bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak,
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İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, personelin
düşünce, görüş ve önerilerini Ajans yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini sağlamak, bu çerçevede
haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri almak.
Genel Sekreterlik tarafından hazırlanan ve Yönetim Kurulu tarafından onaylanan 2011 Yılı İnsan
Kaynakları Raporunda, İnsan kaynakları politikası kapsamında belirlenmiş olan amaç ve ilkeler
çerçevesinde Ajansın organizasyonel yapılanma çalışmaları, personel istihdamı, istihdam edilen
personelin eğitimi ve insan kaynakları planlaması konularında izlenecek yol ve yöntemler de tespit
edilmiştir.
Bu doğrultuda Yönetim Kurulunun 11.01.2012 tarih ve 2012/8 sayılı kararı ile 8 uzman personelin
istihdam edilmesine karar verilmiş olup, 12-13.04.2012 tarihlerinde gerçekleştirilen yarışma sınavı
sonucunda 8 (sekiz) uzman personel alınmış, deneme süreci içinde 1 (bir) yeni personel başka bir
kamu kurumunda görev yapmak arzusuyla iş akdinin feshini talep etmiştir.
Hali hazırda Genel Sekreterlik bünyesinde 1 (bir) İç Denetçi, 1(bir) Hukuk Müşaviri, beşi Birim
Başkanı olmak üzere 28 ( yirmi sekiz) uzman, 5 (beş) destek personeli bulunmaktadır.
Söz konusu personelin mezun oldukları lisans programlarına dair bilgiler aşağıdaki tabloda
gösterilmektedir.
BÖLÜMLER

PERSONEL SAYISI

MÜHENDİSLİK (Bilgisayar, Elektronik, Endüstri, İnşaat, Makine,
Tekstil, Ziraat)

10

İŞLETME

2

İKSTİSAT

5

HUKUK

2

SOSYOLOJİ

1

SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ

4

MİMARLIK

2

ŞEHİR VE BÖLGE PLANLAMA

1

MATEMATİK

2

ULUSLARARASI İLİŞKİLER

2

KİMYA

1

TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ

1

FİZİK

1

TOPLAM

34
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PERSONELİN EĞİTİM DÜZEYLERİ

Doktora
6%

Ajans faaliyetlerinin etkin biçimde yürütülmesi amacıyla çalışma birimleri arasında iş bölümü
yapılmış ve çalışma alanı başlıklarına göre sorumlu personel belirlenerek matris bir yapı
oluşturulmuştur. Ayrıca çalışma pratiği gereği belirlenen ihtiyaç alanlarında çalışmalar yapmak
üzere çeşitli komisyon ve çalışma grupları kurulmuştur. Bu kapsamda oluşturulan İç Kontrol
Standartları Uyum Eylem Planı Hazırlama Komisyonu tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda,
Etik İlkeler Çalışma Grubu, Hata ve Usulsüzlüklerin Bildirilmesi Çalışma Grubu ve Bilgi İşlem ve
Güvenliği Çalışma Grupları bulunmaktadır.

Yüksek Lisans
29%

Lisans
65%

34

PERSONELİN YABANCI DİL BİLGİSİ

Ajans içi koordinasyonun artırılması, kurumsallaştırılmanın ilerletilmesi amacıyla Kurumsal
Koordinasyon Birimi kurulmuş; özelde ise İnsan Kaynakları bir uzman eliyle yürütülmeye
başlanmıştır.
Ayrıca personelin performansını değerlendirmeye yönelik olarak Performans Değerlendirme
Sistemi oluşturulmuş ve 2012 yılının başı itibari ile 2011 yılı tespitleri Yönetim Kurulu tarafından
değerlendirilmiştir. Personel Performans Değerlendirme Yönergesi doğrultusunda oluşturulan
sistem her pozisyondaki çalışanın birbirinin performansını değerlendirmesine imkân vermekte
olup, personel motivasyonunu ve çalışma isteğini artırmaya yönelik bir ücret politikası da ortaya
koymaktadır.

1.3.5. Sunulan Hizmetler

35
30
25

Ajansımızın sunduğu hizmetler, Genel Sekreterlik bünyesinde oluşturulan; Planlama,
Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme ve Değerlendirme
Birimi, Kurumsal Koordinasyon Birimi, Mali Hizmetler Birimi ve Yatırım Destek Ofisleri tarafından
gerçekleştirilmektedir.

20
15
10

4

5

1.3.5.1. Planlama
Programlama ve
Koordinasyon Birimi
(PPKB)

1

0

İNGİLİZCE

ALMANCA

PORTEKİZCE

Ajans personelinin tamamı lisans mezunu olup, 16 uzman yüksek lisans yapmış veya yüksek
lisansa devam etmektedir. 1 uzman doktorasını tamamlamış olup, 2 uzman doktora öğrencisidir.

Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini
hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin katılımı
ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve uluslararası
kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılmasından sorumludur.

Yabancı dil bilgisi bakımından; İngilizcenin yanı sıra dört uzman Almanca, bir uzman ise Portekizce
dillerini bilmektedir.
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1.3.5.2. Program Yönetim
Birimi (PYB)

PPKB’nin görev ve yetkileri
• Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli illerini kapsayan TRB1 Bölgesinin
• ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini hızlandırmaya,
• çevresel şartları iyileştirmeye,
• bölge potansiyelini harekete geçirmeye,
• bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik
araştırmalar yapmak ve/veya yaptırmak,
• bu araştırmaları yapanlara destek olmak,
• Bölge ile ilgili veriler toplamak, güncellemek ve veritabanları oluşturmak,
• Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak, yerel
aktörlerin katılımını sağlayarak Bölge Planı’nı hazırlamak/hazırlatmak;
• hazırlanmasını koordine etmek,
• Bölge Planına uygun olarak operasyonel programları hazırlamak, Ajansın yıllık çalışma
programını ve bütçesini konsolide etmek,
• Ajansın altı aylık ara raporlarını ve yıllık faaliyet raporlarını hazırlamak,
• Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarına destek sağlamak,
• Kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimler tarafından yürütülen
projeleri takip etmek ve bölge plan ve programları açısından uygun görülenlere katkıda bulunmak,
• Bölgeye yönelik araştırma sonuçlarını yayınlanmak üzere hazırlamak/ hazırlatmak,
• Yatırım alanlarının analizini yapmak,
• Ulusal ve uluslararası düzeyde yatırım programlarını incelemek ve takip etmek,
• Ajansın kurumsal kapasitesini ve kaynaklarını geliştirmeye yönelik araştırmalar yapmak,
• Program Yönetim Birimi ile birlikte bölge planı ve programları ile uyumlu olarak sağlanacak
desteklerinçerçevesinioluşturmak,zamanlamasınıvemalidesteklerinbütçedağılımınıplanlamak,
• Yerel kapasitenin artırılmasına yönelik eğitim ihtiyaçlarının tespitini, planlanmasını ve
koordinasyonunu yapmak,
• Ajansın ulusal ve uluslararası organizasyonlara katılımı ve tanıtımının gerçekleştirilmesinde
koordinasyonu sağlamak,
• Ajansın yerel, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla ilişkilerinin geliştirilmesinde koordinasyonu
sağlamaktır.
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzman
personel aşağıda sıralanmaktadır:
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Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Mesut ÖZTOP

ODTÜ

Makine Müh.

Birim Başkanı

Ahmet Yıldıray ATA

Ankara Ün.

Siyaset Bil. ve Kamu Yön.

Uzman

Dilşat KAZAZOĞLU

ODTÜ

Şehir ve Bölge Plan.

Uzman

M. Fatih ÇAN

Bilkent Ün.

Kentsel Tasarım ve
Peyzaj Mimari

Uzman

Dr. Sertaç HOPOĞLU

D.Akdeniz Ü.

Uluslararası İlişkiler

Uzman

Tupba PEMBEGÜL

ODTÜ

Mimarlık

Uzman

Program Yönetim Birimi, hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek
programlarının yönetiminden sorumlu birimdir.
PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların alınmasından, destek almaya hak kazanan
projelerin/faaliyetlerin belirlenmesi ve başvuru sahipleri ile sözleşmelerin imzalanmasına kadar
olan sürecin uygulanmasından sorumludur.
Program Yönetim Biriminin Görev ve Yetkileri
• Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve
güncellemek,
• Destek programları kapsamında, Destek Yönetim Kılavuzunda belirlenen çerçeve içerisinde
başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek,
• Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak,
• Diğer çalışma birimleri ile işbirliği içinde, destek programlarının bölgede tanıtımına yönelik
materyaller hazırlamak/hazırlatmak, tanıtıma yönelik etkinlikler düzenlemek,
• Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve
gerçekleştirmek,
• 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 teminine
yönelik duyurular yapmak, seçim kriterlerini belirlemek ve seçim sürecini organize etmek,
• Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek,
• Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek,
• Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan
değerlendirmeler 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 kararları
gerekçeleriyle birlikte bildirmek,
• İzleme Değerlendirme Birimi 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 sisteminde
tutulmasını temin etmek,
• Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme
Birimine devretmektir.
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Program Yönetim Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzman personel aşağıda
sıralanmaktadır:
Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

M. Serdar BAYRAM

Ankara Ün.

Ziraat Müh.

Uzman

Eyüp GÜR

İstanbul Ün.

Elek. Elektronik. Müh.

Uzman

Mehmet Ş.BUDANCAMANAK

ODTÜ

Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetimi

Uzman

Recep Serhat KARACA

Uludağ Üni.

Elek. Elektronik. Müh.

Uzman

1.3.5.3. İzleme ve
Değerlendirme Birimi
(İDB)
İzleme ve Değerlendirme Birimi, Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların ve desteklenen
projelerin izlenmesi ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, analizi, bildirimi ve
kullanılması hususunda çalışmalar yapar.
Destekleme faaliyetlerinin verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli
aralıklarla takip edilmesini sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup,
sözleşmesi imzalanan projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü,
yararlanıcının sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir.
İDB’nin görev ve yetkileri
• Diğer Çalışma Birimleriyle işbirliği içinde, bölge planı ve programları ile destek programlarının
değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerini 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 ziyaretlerde
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,
yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje uygulamasına
ilişkin bir yol haritası hazırlamak ve bunların sonuçlarını ön ödemenin yapılabilmesi için Mali
Hizmetler 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 bilgilendirmek,
• Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin bilgi sistemine
aktarılmasını sağlamak,
• Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde
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belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek,
• Sözleşme değişikliği, feshi, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve usulsüzlük hakkında
işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli durumlarda Mali Hizmetler
Birimini bilgilendirmek,
• Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik ve/veya mali açıdan değerlendirmek ve uygun
bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi için Mali Hizmetler Birimine
görüşünü iletmek,
• Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek,
• Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin 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,
• Tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,
• Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimlerini Başvuru Rehberlerinin
hazırlığı aşamasında PYB’ ye aktarmak,
• Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketlerinin sonuçlarını kullanarak,
programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu değerlendirme sonuçlarını
Yönetim Kuruluna ve Kalkınma Bakanlığı’na sunulmak üzere Genel Sekretere raporlamaktır.
İzleme ve Değerlendirme Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan uzman personel aşağıda
sıralanmaktadır:
Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Aytekin DURSUN

ODTÜ

İşletme

Birim Başkanı

Mehmet TEMİZ

Hacettepe Ünv.

İktisad

Uzman

M. Abdullah ERDEM

Hacettepe Ünv.

Matematik

Uzman

Taner ÖNAL

ODTÜ

Kimya

Uzman

Vural BALIK

İTÜ

Makine Mühendisliği

Uzman

Abdullah DOĞAN

İnönü Üni.

Türkçe Öğretmenliği

Destek

1.3.5.4. Kurumsal
Koordinasyon Birimi
(KKB)
Kurumsal Koordinasyon Birimi (KKB); Ajans faaliyetlerinin yerine getirebilmesi amacıyla, insan
kaynakları, halk ve basınla ilişkiler, bilgi işlem, kurum araçlarının tahsisi, Ajans ana hizmet binasının
idaresi ve düzeni ile kurum faaliyetlerinin aktarıldığı 6 aylık ve yıllık faaliyet raporlarının hazırlanması
görevlerinden sorumludur.
Kurumsal Koordinasyon Birimi’nin kurulmasına, Yönetim Kurulu’nun 23 Mayıs 2012 tarihli 2012/22
tarihli kararıyla karar verilmiştir.
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KKB’nin görev ve yetkileri
• İdari süreçleri yürütmek
• Toplantı, seminer, fuar, konferans, sempozyum v.b. organizasyonların gerçekleştirilmesi için
gerekli imkanları sağlamak,
• Medya takibi yapmak,
• Ajansın basılı tüm kurumsal kimlik materyallerinin tasarımı, basımı, uygulaması ile ajansın
görünürlüğünü sağlamak,
• Ajansın tüm bina, sistem ve ekipmanlarının sorunsuz çalışmasını sağlamak ve bakımlarını
yapmak,
• Ajans binasının güvenlik ve temizliğini sağlamak,
• Kalkınma Kurulu ve Yönetim Kurulu toplantıları öncesinde gerekli yazışmaları yapmak ve
organizasyonunu gerçekleştirmek, alınan kararları duyurmak ve arşivlemek,
• Genel Sekreterin randevu ve ziyaret programını düzenlemek,
• Ajans yazışmalarının tasnifini ve havalesini yapmak ve arşivlemek,
• Ajansın personel alımı ve personel özlük işleri ile ilgili işlemleri yürütmek,
• Hizmet içi eğitim programlarını ve ihtiyaç duyulan eğitimleri diğer birimler ile işbirliği içinde
belirlemek ve teminini sağlamak,
• Diğer birimlerle işbirliği içerisinde Ajans internet sayfasının güncelliğini temin etmektir.
Kurumsal Koordinasyon Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan personel aşağıda
sıralanmaktadır:

Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Murat BAYAZİT

İstanbul Ünv.

İktisad

Birim Başkanı

Mehmet TÜMTAŞ

Gazi Ünv.

Kamu Yönetimi

Satın alma Sorumlusu

Talip NAMAL

İnönü Üni.

İktisad

Muhasebe Yetkilisi

1.3.5.6. Yatırım
Destek Ofisleri (YDO)
Bingöl Yatırım Destek ofisinde görevli personel:
Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Lokman PİRİM

Hacettepe Ünv.

Matematik

Uzman

İsa TELİMEN

Ankara Ünv.

Hukuk

Uzman

Elazığ Yatırım Destek ofisinde görevli personel:

Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Nurettin ÇİTİL

İstanbul Ünv.

Hukuk

Birim Başkanı

Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Murat KARACA

Hacettepe Ünv.

Kamu Yönetimi

Uzman

Abdurrahman ÇELİK

ODTÜ

İnşaat Müh.

Uzman

Hakan KUMAŞOĞLU

İnönü Üni.

Fizik

Halkla İlişkiler

Abdulvahap YOĞUNLU

ODTÜ

Ssoyoloji

Uzman

Gülsüm SÜMER

Gazi Ünv.

Uluslararası İlişkiler

Uzman

K. Abdullah EŞİDİR

İstanbul Ünv.

Bilgisayar Müh.

Uzman

Mustafa S. ÖZATAY

Bilkent Ünv.

İkytisat

Uzman

1.3.5.5. Mali Hizmetler
Birimi (MHB)

Malatya Yatırım Destek ofisinde görevli personel:
Mali Hizmetler Birimi, Ajansın mali işlerinden sorumludur.
MHB’nin görev ve yetkileri
• Mali süreçleri yürütmek,
• Ajansın gelirlerini toplamak,
• Yıllık çalışma programı ve bütçenin güncelleme ve gerçekleşmesini diğer birimlerle işbirliği
içerisinde gerçekleştirmek,
• Ajansın her tür ödeme evrakını hazırlamak, kontrol etmek, ödemeleri gerçekleştirmek ve
arşivlemek,
• Ajansın ilgili birimlerince tespit edilen ihtiyaçlara göre satın alma işlemlerini gerçekleştirmek,
• Üçer aylık dönemler için harcama programını hazırlamak,
• Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemine (KAYS) ilişkin işlemleri takip ve koordine etmek.
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Kurumsal Koordinasyon Biriminde hâlihazırda görev yapmakta olan personel aşağıda
sıralanmaktadır:

Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Midhat YÜZEROĞLU

İTÜ

Tekstil Müh.

Uzman

Sinem Güravşar
GÖKÇE

Bilkent Ünv.

Elek. Elektronik. Müh.

Uzman

Tunceli Yatırım Destek ofisinde görevli personel:
Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Şafak TAYŞI

Gaziantep Ünv.

Endüstri Müh.

Uzman
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Mali Yönetim Yeterliliği kapsamında Birim başkanları ve her birimden bir uzmanın katılımıyla İş
Süreçleri Komisyonu oluşturulmuş ve hazırlık takvimi belirlenmiştir. Bu takvim dâhilinde;

1.3.5.7. İç Denetim
Ajansımızda hâlihazırda iç denetçi olarak görev yapmakta olan personele ilişkin bilgiler aşağıdaki
gibidir:
Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Abdül ÇUBUK

Hacettepe Ünv.

İktisat

İç Denetçi

1.3.5.8. Hukuk Müşavirliği

• Ajansımızın ihtiyaç duyduğu ve uyguladığı tüm süreçleri tanımlamak
• Bu süreçlerin birbiri arasındaki etkileşimleri açıklamak
• Performanslarının ölçülebilmesi ve değerlendirilmesi için bir yöntem belirlemek amacıyla,
komisyon tarafından Süreç Temel Kılavuzu hazırlanmıştır.
Birimlerin mevzuat kapsamında yürüttüğü ana süreç ve ana süreçleri destekleyen alt süreçleri
çıkarılmış olup her sürecin sorumluları atanmış, riskler ve kontrol noktaları sorumlularca
belirlenmiş, sürecin sistemli bir şekilde işlemesi için prosedürler ve formlar oluşturulmuştur.
Bununla birlikte süreç dâhilinde 3 strateji 2 politika belgesi hazırlanmış ve 9 yönerge yayımlanmıştır.
Ajansımız 31 Ekim – 4 Kasım haftasında Mali yönetim Yeterliliği kapsamında denetlenmiş ve
26.12.2011 tarih ve B.22.0.BGY.0.01.00.00-663.99/4715 sayılı yazı ile sonucu ajansımıza bildirilmiş
olupbeşadetbulguveöneribelirlenmiştir.Bubulguveönerilerdâhilindekieylemplanıoluşturulmuş
ve Bakanlığa sunulmuştur. Yerine getirilen eylem planına bağlı olarak Ajansımızın Mali Yeterliliğe
sahip olduğu 27 Temmuz 2012 tarihi bildirilmiştir.

Hukuk Müşavirliği görevini ifa eden personele ilişkin bilgiler aşağıdaki gibidir:
Adı Soyadı

Üniversite

Bölüm

Görevi

Av. Nurettin ÇİTİL

İstanbul Ünv.

Hukuk

Hukuk Müşaviri

2. AMAÇ VE HEDEFLER
2.1. Ajansın Amaç
ve Hedefleri

1.3.6. Yönetim ve İç
Kontrol Sistemi
Fırat Kalkınma Ajansı tarafından sunulan hizmetler Genel Sekreterlik bünyesinde bulunan
Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi, Program Yönetim Birimi, İzleme Değerlendirme
Birimi ve Destek Hizmetleri Birimi ve Bingöl, Elazığ, Malatya ve Tunceli Yatırım Destek Ofisleri
tarafından yerine getirilmektedir. 5449 sayılı Kanun ile Ajansımıza verilen görevler yukarıda belirtilen
birimler tarafından, birim başkanlarının sorumluluğunda yürütülmektedir.
İç Kontrol sisteminin oluşturulması kapsamında 2010 yılında İç Denetçi istihdamı gerçekleştiril
miştir. İç Denetçi istihdamının gerçekleştirilmesini müteakip, İç Kontrol Standartları Uyum Eylem
Planı Hazırlama Grubu kurulması ve izleme ve yönlendirme faaliyeti için çalışmalar yapılması
için Genel Sekreterlik Makamının oluru alınmış olup, söz konusu grup Mali Yönetim Yeterliği ve
İç kontrol çalışmalarını sürdürmektedir. Aynı zamanda Ajans personeli ile 5018 sayılı Kamu Mali
Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve İç Kontrol hakkında bilgilendirme toplantısı yapılmış ve hazırlanan
sunumlar intranet ortamında Ajans personeline gönderilmiştir. Fırat Kalkınma Ajansı İç Denetim
Birim Yönergesi hazırlanmış olup hazırlanan Yönerge Genel Sekreterin ve Yönetim Kurulunun
onayını almıştır. Bu arada 2011-2013 dönemi Fırat Kalkınma Ajansı İç Denetim Planı hazırlanmış
ve Yönetim Kurulunun onayını almış olup, 2011 yılı Fırat Kalkınma Ajansı İç Denetim Programı da
Genel Sekreterin onayını almıştır. 2011 yılında ise Genel Sekreter tarafından onaylanmış 2011 Yılı İç
Denetim Programı kapsamında risk odaklı iç denetim faaliyetleri sürdürülmektedir.
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Fırat Kalkınma Ajansının ilgili mevzuatla belirlenmiş genel amaçları aşağıda sıralanmıştır:
Anayasaya, kanunlara, genel hukuk kurallarına uygun olarak, ulusal plan ve programlar
çerçevesinde bölge plan ve programlarının etkili bir şekilde uygulanmasını sağlayıcı proje ve
faaliyetleri desteklemek,
TRB1 Düzey 2 Bölgesi’nde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) kurumsal ve beşeri kapasitenin
geliştirilmesi suretiyle ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunmak,
Katılımcı, yenilikçi, çevreye duyarlı, toplumsal sorumluluğa sahip ve çözüm odaklı bir anlayış
çerçevesinde; yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, ulusal ve uluslararası kuruluşlarla
işbirliğinin geliştirilmesi ve bütün aktörler arasında hızlı, etkin ve sürekli bir iletişim sürecinin
oluşturulmasına katkı sağlamak,
Doğal ve kültürel varlıkların korunmasına, bölgenin beşeri sermayesi ve maddi kaynaklarının
sürdürülebilir bir çerçevede, etkili ve verimli şekilde kullanılmasına, yatırım ortamının
iyileştirilmesine ve istihdam ve rekabet gücünün artırılmasına yönelik faaliyetlere destek vermek,
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Yürütülecek faaliyetlerin tamamında açıklık, adalet, tarafsızlık, toplumsal mutabakat ve
katılımcılık, eşit muamele, güvenilirlik, verimlilik, sürdürülebilirlik, bilimsellik, etkinlik, erişilebilirlik,
öngörülebilirlik ve hesap verilebilirliğin sağlanması için gerekli tedbirleri almak,
Belirtilen tüm bu amaçları gerçekleştirebilecek, planlama ve programlama faaliyetlerini
destekleyebilecek gerekli koordinasyon kabiliyetini haiz, teknik kapasitesi yüksek, bölgesel gelişme
politikalarının uygulanmasını desteklemek üzere yereldeki bütün aktörlerle birlikte etkin ve verimli
bir kurumsal yapı oluşturmak amacıyla teşkilatlanmaktır.
Bunun yanında Ajansın 2011-2015 dönemine ilişkin stratejik amaç ve hedefleri taslak olarak
hazırlanan Ajans Stratejik Planında belirlenmiştir. Bu stratejik planla belirlenen 5 amaç;
•
•
•
•
•

Kurumsal yapının geliştirilmesi
Güçlü işbirliği ağlarının kurulması ve bölgesel koordinasyonun sağlanması
Bölgenin gelişme stratejilerinin belirlenmesi ve değerlerin tanıtılması
İstihdam ve ihracat odaklı yenilikçi yatırımların bölgeye kazandırılması
Mali kaynakların artırılması ve etkin kullanımına yönelik mekanizmalar geliştirilmesi şeklindedir.

Temel Politikalar
ve Öncelikler
2010 yılının temel önceliklerinden olan TRB 1 Bölge Planı ve bu plana bağlı olarak çıkılacak destek
programları ile kurumsallaşma faaliyetleri kapsamında; yönetim ve kalkınma kurulu toplantıları
organizasyonu, personel istihdamı, bilgilendirme, duyuru ve interaktif uygulamalara imkan
verebilen ajansa ait bir internet sitesinin oluşturulması, Ajansın faaliyet göstereceği fiziki mekânın
temin, tadilat ve tefrişat işlerinin gerçekleştirilmesi, ajansa ait vizyon ve misyonun belirlenmesine
yönelik faaliyetleri başarıyla tamamlanmıştır.
Ajansımızın kuruluşundan bu yana gerçekleştirdiği faaliyetlerde benimsemiş olduğu, temel
değerler ve çalışma ilkeleri ise şunlardır:
Katılımcılık

Şeffaflık

Çözüm Odaklılık
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Yenilikçilik

Güvenilirlik

Tutarlılık

Tarafsızlık

Bilimsellik

Erişilebilirlik

2012 yılında Ajansın temel öncelikleri Çalışma Programı’nda belirtildiği üzere aşağıdaki başlıklardan
oluşmuştur:
•
•
•
•
•

Ajansın Kurumsal Yapısının Güçlendirilmesi,
Bölgeye Yatırım İmkânlarının Geliştirilmesi,
Stratejik İşbirlikleri geliştirilmesi,
Kümelenmelerin ve Kümelenme Stratejilerinin Tespiti,
Sosyal yapının güçlendirilmesi,

3. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
2.1. Ajansın Amaç ve Hedefleri
2012yılıbütçeuygulamasonuçlarıvetemelmalitablolarailişkinaçıklamalaraşağıdasunulmaktadır.

3.1.1. Bütçe
Uygulama Sonuçları
2012 yılı tahmini gelir bütçesi 35.500.000,00 TL olarak öngörülmüş olup, yılsonu itibariyle bu
tutarın 21.653.325,30 TL’lik kısmı gerçekleşmiştir. Merkezi Bütçeden Ajans hesabına 2012 yılında
3.500.000,00 TL aktarılmıştır. Gerçekleşen bütçe gelirlerinin 15.951.274,20 TL’si Bir Önceki Yıldan
Devreden Gelirlerden, 955.946,13 TL’si İl Özel İdarelerinden, 561.777,92 TL’si Belediyelerden,
28.308,14TL’siSanayiveTicaretOdalarındanAjansımızaaktarılankurumpaylarındanoluşmaktadır.
2012 yılında 656.018,91 TL Faaliyet Geliri elde edilmiştir.
2012 BÜTÇE GELİRLERİ
TAHMİNİ

2012 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

35.500.000,00

21.653.325,30

0,610

01-MERKEZİ BÜTÇEDEN AKTARILAN PAY

16.300.000,00

3.500.000,00

0,215

İL ÖZEL İDARELERİ,BELEDİYE VE TİCARET
ODALARINDAN AKTARILAN PAY

3.380.820,13

1.546.032,19

0,457

939.572,76

955.946,13

1,017

2.402.174,24

561.777,92

0,234

04-SAN.VE TİC.ODALARINDAN AKTARILAN PAY.

39.073,13

28.308,14

0,724

06-FAALİYET GELİRLERİ

369.179,87

656.018,91

1,777

06-02- FAİZ GELİRLERİ

364.179,87

645.319,72

1,772

06-09- DİĞER GELİRLER

5.000,00

10.699,19

2,140

08-BİR ÖNCEKİ YILDAN DEVREDEN

15.450.000,00

15.951.274,20

1,032

08.01-ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN GELİRLER(NAKİT)

11.000.000,00

14.404.836,70

1,310

08.02-ÖNCEKİ YILLARDAN DEVREDEN
GELİRLER(ALACAK)CAK)

4.450.000,00

1.546.437,50

0,348

BÜTÇE GELİR KALEMLERİ
BÜTÇE GELİRLERİ TOPLAMI

02-İL ÖZEL İDARELERİNDEN AKTARILAN PAY
03-BELEDİYELERDEN AKTARILAN PAYLAR
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2012 yılında gerçekleşen Bütçe Giderleri toplamı 16.018.394,42 TL’dir. Genel Hizmetler kapsamında
gerçekleşen bütçe giderlerinin 4.910.862,87 TL’si Genel Yönetim Giderlerinden, 51.714,56 TL’si
İzleme ve Değerlendirme Giderlerinden, 734.180,11 TL’si Plan, Program ve Proje Hizmetleri
Giderlerinden, 187.136,76 TL’si Araştırma ve Geliştirme Hizmetleri Giderlerinden, 364.503,57 TL’si
Tanıtım ve Eğitim Hizmetleri Giderlerinden oluşmaktadır. Proje ve Faaliyet Destekleme Hizmetleri
kapsamındaki giderlerin 8.509.794,29 TL’si Proje Destekleme Hizmetleri Giderleri, 871.208,79
TL’si Faaliyet Destekleme Hizmetleri Giderleri, 388.993,47 TL’si Teknik Destekleme Hizmetleri
Giderlerinden oluşmaktadır.

2012 BÜTÇE GİDERLERİ
TAHMİNİ

2012 GERÇEKLEŞME
TOPLAMI

GERÇEKLEŞME ORANI (%)

35.500.000,00

16.018.394,42

0,451

01-GENEL HİZMETLER

12.690.000,00

6.248.397,87

0,492

01.01-GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

8.025.000,00

4.910.862,87

0,612

01.01.01-PERSONEL GİDERLERİ

3.700.000,00

3.171.951,00

0,857

01.01.02-MAL VE HİZMET ALIM GİDELERİ

2.555.000,00

1.738.911,87

0,681

09-YEDEK ÖDENEKLER

1.770.000,00

0,00

0,000

270.000,00

51.714,56

0,192

01.03-PLAN,PROGRAM ve PROJE HİZMETLERİ

1.500.000,00

734.180,11

0,489

01.04-ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME HİZMETLERİ

2.145.000,00

187.136,76

0,087

750.000,00

364.503,57

0,486

02-PROJE VE FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

22.810.000,00

9.769.996,55

0,428

02.01-PROJE DESTEKLEME HİZMETLERİ

21.289.941,15

8.509.794,29

0,400

02.01.03-TRANSFERLER

21.289.941,15

8.509.794,29

0,400

02.02-FAALİYET DESTEKLEME HİZMETLERİ

1.000.058,85

871.208,79

0,871

02.02.03-TRANSFERLER

1.000.058,85

871.208,79

0,871

02.03-TEKNİK DESTEKLEME HİZMETLERİ

520.000,00

388.993,47

0,748

02.03.03-TRANSFERLER

520.000,00

388.993,47

0,748

BÜTÇE GİDER KALEMLERİ
BÜTÇE GİDERLERİ TOPLAMI

01.02-İZLEME DEĞERLENDİRME ve KOORDİNASYON HİZ.

01.05-TANITIM VE EĞİTİM HİZMETLERİ
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3.1.1. Bütçe
Uygulama Sonuçları
5449 sayılı Kanun ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği uyarınca ajanslar iç ve dış denetime
tabidirler. İç denetimde; ajansın faaliyetleri, hesapları, işlemleri ve performansı yönetim kurulu
başkanı veya genel sekreter ile bir iç denetçi tarafından denetlenir. İç denetim raporları yönetim
kuruluna ve kalkınma kuruluna sunulur. İç denetim kapsamında ajansımızda 2010 yılı Mayıs ayı
itibariyle iç denetçi istihdam edilmiştir.
Dış denetimde; Ajansın her türlü hesap ve işlemleri, Yönetim Kurulu tarafından her yıl en geç Mart
ayında ve gerekli görülen hallerde her zaman Sermaye Piyasası Kurulu Mevzuatına göre kurulmuş
bağımsız denetim kuruluşlarına inceletilir. Bağımsız dış denetim kuruluşları, hazırladıkları raporu
eş zamanlı olarak İçişleri Bakanlığı ve Kalınma Bakanlığına sunar. 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının
Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanunun 25 inci maddesi ve Kalkınma Ajansları
Denetim Yönetmeliğinin 10 uncu maddesi gereğince Ajansımız 2012 yılı Mart ayı içinde 01.01.201131.12.2011 hesap dönemi için bağımsız dış denetimden geçmiştir. Yapılan inceleme, bağımsız
denetim ilke, usul ve esasları ile genel kabul görmüş denetim ilke ve kurallarına uygun olarak
gerçekleştirilmiş olup, hazırlanan denetim raporunda:
• Mali Denetim,
• İç Kontrol Sistemi Denetimi,
• Performans Denetimi konularına yer verilmiştir.
Bağımsız Dış Denetim sonucunda; Mali Denetim başlığı için olumlu görüş, İç Kontrol Sistemi
Denetimibaşlığıaltındayeralan,OrganizasyonelYapılanmaveİnsanKaynakları,SüreçveYöntemler,
Risk Yönetimi alt başlıkları için olumlu görüş, Muhasebe ve Kayıt Sistemi ile Bilgi Sistemleri alt
başlığı için, Muhasebe ve Kayıt Sistemi ve Bilgi Sistemleri yönetmeliğine göre etkin olmakla
beraber Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’ne (KAYS) geçiş tam olarak sonlandırılamadığından
şartlı görüş verilmiş ve Performans Denetimi sırasında olumsuz bir durumla karşılaşılmadığı
belirtilmiştir.
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3.2. Performans Bilgileri
3.2.1. Proje ve Faaliyet Bilgileri
3.2.1.1. Planlama, Programlama ve Koordinasyon Faaliyetleri
3.2.1.1.1. Faaliyetlere İlişkin Bilgi ve Değerlendirmeler
3.2.1.1.1.1. Bölge Planı Hazırlık Çalışmaları
Ajansımızın ilk planlama deneyimi olan TRB1 2010 – 2013 Bölge Planı uygulama dönemi sürmekte
olup, bu planın gerek hazırlanışında gerekse de uygulanmasında edinilen deneyimler çerçevesinde
TRB1 2014 – 2023 Bölge Planı hazırlıklarına başlanmıştır.
Bu doğrultuda öncelikle veri setleri hazırlanmaya başlanmış olup seçilen veriler, planın
tamamlanmasına paralel olarak Ajansımız internet sitesindeki “Sayılarla TRB1” programına
aktarılarak dinamik hale getirilecek ve böylelikle planın uygulama döneminde de düzenli olarak
izlenebilmesi sağlanacaktır.

• Bölgenin turizm alt yapısının gelişmesinin önündeki engellerin belirlenerek, çözüm için
yapılması gereken çalışmaların ve bu çalışmalara ilişkin fayda-maliyet analizlerinin yapılması,
• Bölgenin turizm geleceğine yönelik projeksiyonlar sağlayacak analizler yapılması,
• Hazırlanacak planda belirlenecek hedef ve çıktıların takibi için kullanıcı dostu bir izleme sistemi
önerilmesi.

2012 yılının ikinci yarısında saha çalışmaları başlatılmış olup ilçe ziyaretleri büyük oranda
tamamlanmıştır. Alt bölgelemeye yönelik alternatif taslaklar oluşturularak, ilgili taslaklar ve plana
dair diğer çalışmalar Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanan 2013 Yılı Çalışma Programımızda
öngörülen şekilde tamamlanacaktır.
Ziyaret Edilen İlçeler

Ziyaret Edilecek Olan İlçeler

Adaklı, Kiğı, Genç, Solhan, Karlıova (Bingöl)

Yedisu, Yayladere (Bingöl)

Ağın, Baskil, Keban (Elazığ)

Maden, Sivrice, Arıcak, Alacakaya, Palu,
Kovancılar, Karakoçan (Elazığ)

Arguvan, Darende, Kale, Akçadağ, Battalgazi, Doğanşehir,
Doğanyol, Pütürge, Yeşilyurt, Yazıhan (Malatya)

Arapgir, Kuluncak, Hekimhan (Malatya)

Pertek, Çemişgezek, Mazgirt, Hozat, Ovacık, Nazımiye, Pülümür
(Tunceli)

3.2.1.1.1.2. Sektörel
Araştırma Çalışmaları

TRB1 Bölgesi Bitkisel Üretim Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı

TRB1 Bölgesi Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı
Sürdürülebilir Turizm SEP hazırlanması kapsamında yürütülecek çalışmada ise aşağıdaki hususlar
hedeflenmektedir;
• TRB1 Bölgesi için kapsamlı bir envanter çalışması oluşturması
• Bölgenin mevcut turizm potansiyeli araştırılarak, mevcut durum içerisinde dünya ve ülke turizm
pastasından aldığı payın belirlenmesi,
• Yapılacak çalışmalar doğrultusunda bölgede öne çıkan turizm türlerinin tespiti,
• Bölgenin mevcut durumda turizm gelirinin belirlenmesi ve artırılmasına yönelik çalışmaların
neler olabileceğinin tespitinin yapılması, (fayda – maliyet analizi)
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2011 yılının Ağustos ayında S.S. Anadolu Doğa ve Kültür Koruma Kooperatifi ile sözleşme
imzalanmasını müteakip başlayan çalışmalar 2012 yılında tamamlanmıştır. Birimimizden
iki uzmanın koordinasyonunda, bölgemizdeki ilçeler bu kapsamda ziyaret edilmiş olup, il
merkezlerinde gerçekleştirilen çalıştay ve odak grup toplantılarına paralel olarak final raporu
hazırlanmış ve Ajansımıza sunulmuştur. Planın örnek baskıları yapılmış olup gerçekleştirilecek
lansman toplantısının ardından çoğaltılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Bölgede bitkisel üretim sektörünün yapısını, bölge içi-dışı bağlantıları ve diğer sektörlerle ilişkilerini
teknik ve ekonomik bakımdan analiz etmek, bitkisel üretimde verimliliğin ve ürün değerinin
artırılmasına yönelik stratejiler belirlemek ve eylem planı oluşturmak üzere yürütülen çalışmada;
• Bölgedebitkiselüretimsektörününmevcutdurumunun,ekonomik,sosyal,çevreselboyutlarıyla
ve bölgesel-ulusal-uluslararası mukayeselerle ortaya konması,
• Sektörün mevcut durumunun analizi yapılarak, bitkisel üretim için uygun yatırım alanlarının
belirlenmesi, yatırım projelerinin hazırlanması, uygulanması, işletme yönetimi, teknoloji, finansman,
pazarlama ve nitelikli eleman temini konularında somut öneriler geliştirilmesi, bunları koordine
edecek kurumsal düzenlemeler önerilmesi ve ön fizibiliteler hazırlanması,
• Sektörde verimliliğin ve ürün değerinin artırılmasına yönelik stratejilerin belirlenmesi ve eylem
planının ortaya konması amaçlanmaktadır.
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2011 yılının Ağustos ayında
S.S. Anadolu Doğa ve Kültür
Koruma Kooperatifi ile sözleşme
imzalanmasına
müteakip
başlayan çalışmalar 2012 yılında
tamamlanmıştır.
Birimimizden
iki uzmanın koordinasyonunda,
bölgemizdeki bütün ilçeler bu
kapsamda ziyaret edilmiş olup,
il merkezlerinde gerçekleştirilen
çalıştay ve odak grup toplantılarına
paralel olarak final raporu
hazırlanmış ve Ajansımıza sunulmuştur. Planın örnek baskıları yapılmış olup gerçekleştirilecek
lansman toplantısının ardından çoğaltılarak kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Malatya Sağlık Sektörü Araştırması
Ajansımız ve İnönü Üniversitesi işbirliği ile Malatya ilinin sağlık alanındaki mevcut durumunu ortaya
koymak ve sağlık sektöründe yapılabilecek uygulama ve yatırımlar için bir yol haritası oluşturmak
amacıyla bir sektörel araştırma yürütülmektedir.

147
%42

204
%58

Kadın

Erkek

Elazığ’dagerçekleştirileneğitime89’ukadın,90’ıerkekolmaküzere179kişikatılmıştır.Katılımcıların
71’i “yeterlilik sertifikası”, 1’i “başarı belgesi”, 52’si “katılım belgesi” almaya hak kazanmış olup 55
katılımcı ise “başarısız” bulunmuştur.
Kurumsal Kobi Yönetimi Sertifika Programı;
13 Temmuz’da Malatya, 14 Temmuz’da Elazığ’da gerçekleştirilen törenlerle sona ermiş olup her
iki ilimizde de eğitimler paydaşlarımızın nezdinde memnuniyet ile karşılanmıştır. Bununla birlikte;
özellikle kadın katılımcı sayılarının yüksek olması bölgemiz açısından sevindirici bir gelişme olarak
göze çarpmaktadır.

Konuyla ilgili olarak 6 Nisan 2012 tarihinde Ajansımızda Malatya Sağlık Sektörü Temsilcileri’ nin
katılımıyla “Malatya Sağlık Sektörü” toplantısı gerçekleştirilmiştir. Toplantıda sağlık sektörünün
sorunları ve çözüm önerileri tartışılmış, potansiyellerin tespiti yapılmıştır.
2012 yılının ikinci döneminde tamamlanması öngörülen araştırma raporunun taslağı oluşturulmuş
olmakla birlikte nihai halinin 2013 yılı içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

3.2.1.1.1.3. Koordinasyon
ve İşbirliği Faaliyetleri
Kurumsal KOBİ Yönetimi Sertifika Programı
Ajansımız ile Boğaziçi Üniversitesi Yaşamboyu Eğitim Merkezi işbirliği ile Malatya ve Elazığ illerinde,
özel sektörde yönetici olarak görev yapan kişilere yönelik 5 Mart – 3 Mayıs 2012 tarihleri arasında 70
saatlik “Kurumsal KOBİ Yöneticiliği Sertifika Programı” düzenlenmiştir.
Malatya’da gerçekleştirilen eğitime 115’i kadın, 57’si erkek olmak üzere 172 kişi katılmıştır.
Katılımcıların 64’ü “yeterlilik sertifikası”, 8’i “başarı belgesi”, 49’u “katılım belgesi” almaya hak
kazanmış olup 51 katılımcı ise “başarısız” bulunmuştur.
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Fırat Havzası Kültür Koruma ve Gelişim Bölgesi Kapsamında Gerçekleştirilen Çalışmalar
05.06.2011 tarih ve 27955 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26.04.2011 tarihli Bakanlar Kurulu
Kararı ile Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi ilan edilmiştir. Bölgemizden
Ağın, Arapgir, Çemişgezek, Keban, Kovancılar, Palu, Pertek, Sivrice ilçelerinin ve bölge dışından
Kemaliye ilçesinin yer aldığı Havza, Bakanlık tarafından ilan edilen en geniş kültür turizm koruma
gelişim bölgesidir.

32

Bölgenin altyapı işlerini gerçekleştirmek amacıyla 25.01.2012 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan
Bakanlar Kurulu Kararı ile “Fırat Havzası Kültür ve Turizm Koruma ve Gelişim Bölgesi Alt Yapı
Hizmet Birliği” (FAY-HİB) kurulmuştur.
Geçtiğimiz yıl havza ilçelerinde yaptığı saha çalışmalarına paralel olarak 2012 yılının ilk yarısında,
Birlik ile koordineli bir şekilde “İlçe Altyapıları Mevcut Durum ve İhtiyaç Tespiti Çalışması” yapılmıştır.
Havzadaki çalışmaların hızlanması maksadıyla; Fırat Havzası Kültür Koruma Programı
kapsamında Elazığ İl Özel İdaresi ve Kültür ve Turizm Bakanlığı ziyaret edilmiştir. Bu kapsamda;
Araştırma ve Eğitim Daire Başkanı Müjdat ÖZBAHÇIVANOĞLU ve uzman Ozan ERDEM, Planlama
Daire Başkanı Adnan ARSLAN ve uzman Alper ÇAYIR ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir.
Ajansımız Fay- Hib ile koordineli bir halde çalışmalarını sürdürmekte olup 16 Temmuz’da Elazığ’da
düzenlenen Fırat Kültür Turizm Koruma Gelişim Bölgesi kapsamında gerçekleştirilen Turizm
Gelişim Stratejisi belirlemeye yönelik toplantıya katılım sağlanmıştır.Bununla birlikte Ajansımız
Birliğin aylık olağan toplantılarına katılım sağlayarak, oluşturulacak stratejik plan sürecinde aktif
olarak görev alacaktır.
Kalkınma Kurulu Çalışmaları
Yönetişimin Ajans yapısı üzerindeki izdüşümü olan Kalkınma Kurulu’nun etkinliğini arttırmaya
yönelik çalışmalar 2012 yılı içinde de sürdürülmüştür.. 2012 yılı içerisinde 26 Ajansın Kalkınma
Kurulu üyeleri arasında Ajansımız koordinasyonunda bir elektronik anket uygulaması yapılmış olup,
sonuç ve değerlendirmesi önümüzdeki dönemde Ajansımız koordinasyonunda gerçekleştirilecek
olan “Yönetişim Zirvesi”nde ve Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda gerçekleştirilecek olan
2.Kalkınma Ajansları Zirvesi’ nde kamuoyuna duyurularak, tartışmaya açılacaktır.
2012 yılı Birinci Olağan Kalkınma Kurulu Toplantısı; 4 Haziran’da ODTÜ Teknokent temsilcileri
Ufuk BATUM ve Kazım YALÇINOĞLU’nun “Değişen Paradigmaların Dünyaya, Türkiye’ye ve
Bölgeye Yansımaları” temalı sunuşları ile Battalgazi Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı’nda
gerçekleştirilmiş olup, toplantıdan sonra Battalgazi ilçesinde kültürel gezi düzenlenmiştir.
İkinci Olağan Kalkınma Kurulu 11 Ekim 2012’de Elazığ’da gerçekleştirilmiştir. Kurulda 10.
Kalkınma Planı’na ve Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi’ne altlık oluşturmak üzere, kurul dışından
paydaşların da katılım sağladığı, çalıştay düzenlenmiş olup Türkiye ve TRB1 bölgesi için kalkınma
öncelikleri ve stratejileri belirlenerek bakanlığımıza sunulmuştur.

Kalkınma kurulu bünyesinde;
•
•
•
•
•

Sanayi ve Ticaret
Sosyal
Tarım
Teknik ve Çevre
Turizm

alanlarında çalışmakta olan beş komisyon bulunmaktadır. Geçtiğimiz yıl düzenli olarak
gerçekleştirilen ve Kurul üyelerimizin yanında ilgili paydaşların da katıldığı toplantılar bu yıl da
devam ettirilmiş olup;
• 12 Nisan’da Kalkınma Kurulu Sosyal Komisyonu üyeleri ve ilgililerin katılımıyla “Kadın Dostu
Kentler” konulu Kalkınma Kurulu Sosyal Komisyon Toplantısı,
• 3 Temmuz’da Kalkınma Kurulu Turizm Komisyonu üyeleri ve ilgililerin katılımıyla “TRB1 Bölgesi
Sürdürülebilir Turizm Stratejisi ve Eylem Planı” nın değerlendirilmesi kapsamında Kalkınma
Kurulu Turizm Komisyon Toplantısı,
• 4 Temmuz’da Kalkınma Kurulu Tarım Komisyonu üyeleri ve ilgililerin katılımıyla “TRB1 Bitkisel
Üretim Sektörü Stratejisi ve Eylem Planı” nın değerlendirilmesi kapsamında Kalkınma Kurulu
Tarım Komisyonu Toplantısı,
• 19 Temmuz’da Kalkınma Kurulu Sanayi ve Ticaret Komisyonu üyeleri ve ilgililerin katılımıyla
“Sanayi ve Ticaret Komisyonu Toplantısı” düzenlenmiştir.
•
Bununla
birlikte
bölgemiz
illerindeki aktif paydaşların kurula
katılmasına
yönelik
araştırmalar
neticesinde 2013 yılında değişecek
Kalkınma Kurulu’na yönelik olarak 100
asil 20 yedek üyeden oluşan öneri listesi
Kalkınma Bakanlığı’na gönderilmiştir.
•
•
Kalkınma Kurulu Başkanımız
ile Birimimiz uzmanlarının haftalık
görüşmeleri sürmekte olup, 2014 – 2023
Bölge Planı’nın hazırlanması aşamasında
Kalkınma Kurulunun, özellikle de kurul
içinde yer alan komisyonların etkin
olarak yer almasına yönelik 2013 yılı
Çalışma Programında belirlenen takvim
doğrultusunda hareket edilecektir.
Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) Çalışmaları
12 - 14 Mart tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda Ankara Kalkınma Ajansı
ev sahipliğinde gerçekleştirilen çalıştay dâhilinde başlayan BGUS hazırlanmasına katkı sağlama
sürecinde;
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• Dicle, Karacadağ, Serhat, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajanslarıyla
“Geleneksel Ekonomiye Bağımlı Yöreler Çalışma Grubu” ,
• Dicle, Karacadağ, Doğu Karadeniz, Kuzeydoğu Anadolu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajanslarıyla
“Bölgesel Büyüme Merkezleri Çalışma Grubu” oluşturularak çalışmalara katkı sağlanmıştır.
3.Malatya Uluslararası Film Festivali

Malatya Valiliği önderliğinde; Malatya Belediyesi, İnönü
Üniversitesi, Malatya Sanayi ve Ticaret Odası, Malatya
Ticaret Borsası, Kayısı Araştırma-Geliştirme ve Tanıtma
Vakfı işbirliğinde gerçekleştirilen 3.Malatya Uluslararası
Film Festivali’nde birimimizden 1 uzman “Malatya
Festival Koordinatörü” olarak görev almış olup ilimizin
ulusal ve uluslararası tanıtımında önemli rol oynayan
sürece katkı sağlanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi Kalkınma Ajansları Çalışma Grupları
Turizm Çalışma Grubu;
Serhat Kalkınma Ajansı önderliğinde 2 Mart’ta Kars’ta gerçekleştirilen toplantı sonucunda;
Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Karadeniz Kalkınma
Ajansı ve Ajansımız, bölge illerinin tanıtımı ve turizminin geliştirilmesi konusunda ortak hareket
etme kararı almıştır.
Alınan karara müteakip bölge dışındaki seyahat acentaları üzerinde anket uygulanmış ve ilgili
anketlerin değerlendirilmesi 7 Haziran’da Erzurum’da yapılmış olup Ajanslar arasındaki işbirliği
faaliyetleri sürdürülmektedir.
Planlama Çalışma Grubu;
Serhat Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı
ile Ajansımız işbirliğinde oluşturulan ve ilk toplantısını 18 Nisan’da Erzurum’da gerçekleştiren
Planlama Çalışma Grubu; önümüzdeki dönemde oluşturulacak Bölge Planları için görüş alış
verişinde bulunmakta ve oluşturulacak gelişim koridorları çerçevesinde bölgelerin koordineli
gelişimini sağlamayı amaçlamaktadır.
Süt ve Et Ürünleri Çalışma Grubu;

2. Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı

18 Nisan’da Erzurum’da düzenlenen Planlama Çalışma Grubu toplantısı sonrasında; Serhat
Kalkınma Ajansı, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile Ajansımız
işbirliğinde “Süt ve Et Ürünleri Çalışma Grubu” oluşturulmuştur. Bu doğrultuda 30 Nisan’da Kars’ta
düzenlenen toplantı ile “Doğu Anadolu Projesi Süt ve Süt Ürünleri Araştırma Raporu” hazırlıkları
başlatılmış olup bu doğrultuda toplantılara devam edilmiştir.
Kadın Dostu Kent

• Ajansımız tarafından birincisi 22-23 Eylül 2011 tarihinde Malatya’da gerçekleştirilen Bölgesel
Kalkınma Konferansının ikincisinin 17-18 Mayıs 2013’de gerçekleştirilmesine yönelik karar alınmış
ve Fırat Üniversitesi ile protokol imzalanmıştır.
• 2.Uluslararası Bölgesel Kalkınma Konferansı; bilim adamlarını, uygulamacıları ve üniversiteler
dışındaki araştırmacıları buluşturarak karşılıklı fikir alışverişinde bulunabilmelerine olanak
sağlayacak olup konferans ile “Bölgesel Kalkınmada 2023 vizyonu”nun ortaya çıkarılması
amaçlamaktadır.
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İçişleri Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler tarafından
yürütülen ‘Kadın Dostu Kentler’ projesinde, Malatya
ilimizde oluşturulan ve Ajansımızın da içinde yer aldığı
‘İl Kadın Hakları Koordinasyon Kurulu’ tarafından; Yerel
düzeyde kadın-erkek eşitliğini sağlamak ve toplumsal
cinsiyetyaklaşımınıyerelyönetimanlayışınayerleştirmek
için bu yönde belirlenen politika ve stratejilerinin
uygulanmasını sağlayacak yerel hizmet önerilerini
kapsayan Yerel Eşitlik Eylem Planı 18 Temmuz’da kabul
edilmiştir.
Plan çerçevesinde Ajansımız tabloda sunulan faaliyetleri
gerçekleştirerek YEEP’in uygulanmasında üzerine
düşen sorumluluğu yerine getirmektedir.
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Ajansımızın sorumlular arasında
yer aldığı hedef

Ajansımız tarafından gerçekleştirilen
faaliyet

İstihdam başlığı altında “Kurumlarda ve diğer iş yerlerinde kadın
istihdamını arttırmaya yönelik kadın işgücü için kotalar ayrıldı, teşvik
imkanları yaratıldı, özellikle hizmet alımlarında kadınlara istihdam
önceliğini sağlayıcı maddelerin yer almasına özen gösterildi.”

Temmuz 2012’de KOSGEB İşbirliği
ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Düzenlenmiştir. İlgili programda kadın
girişimcilere öncelik tanınmış olup toplam
33 kadın aday sertifika almıştır.

Katılım başlığı altında “Kadınlar toplumsal katılım mekanizmalarında
yeterince yer alabilmekte, aktif çalışabilmektedirler.”

Kasım 2012’de ilan edilen İhracat ve
Yenilikçilik Mali Destek Programı” ile
“Yerelde Ekonomik Gelişme Programı”
kapsamında kadın girişimciler ve/veya
kadın istihdamını sağlayacak projelere artı
puan verileceği duyurulmuştur.

Kentsel Hizmetler başlığı altında “Kent, kadının ekonomik olarak
güçlenmesini sağlayan olanak ve mekanizmaları sunmaktadır.”

Pertek, Çemişgezek, Mazgirt, Hozat, Ovacık, Nazımiye, Pülümür
(Tunceli)

Ajansımız bünyesinde bulunan ve
danışma organı niteliği taşıyan Kalkınma
Kurulumuzdaki kadın üyelerin arttırılması
hususunda bakanlığımıza öneride
bulunulmuştur.
Temmuz 2012’de KOSGEB İşbirliği
ile Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri
Düzenlenmiştir. İlgili programda kadın
girişimcilere öncelik tanınmış olup toplam
33 kadın aday sertifika almıştır.
Kasım 2012’de ilan edilen İhracat ve
Yenilikçilik Mali Destek Programı” ile
“Yerelde Ekonomik Gelişme Programı”
kapsamında kadın girişimciler ve/veya
kadın istihdanımı sağlayacak projelere artı
puan verileceği duyurulmuştur.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi
Malatya, Elazığ ve Diyarbakır KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlükleri ile birlikte gerçekleştirilecek
olan “Uygulamalı Girişimcilik Eğitiminin” başvuru alınma dönemi tamamlanmış olup 2012 yılının
ikinci döneminde Malatya ve Elazığ illerinden ikişer, Bingöl ve Tunceli illerinden birer olmak üzere
toplam 6 grupta 176 kişiye eğitim verilmiştir.
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Fuar Katılımları
Ajansımız bölge illerimiz arasındaki işbirliğinin artarak bölge bilincinin oluşması ve bölge tanıtımının
arttırılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen fuarları önemsemektedir.
Bu kapsamda;
•
9-12 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da 16.sı
düzenlenen ve her yıl 60’ın üzerinde ülkeyi buluşturan
dünyanın en büyük 5. Turizm fuarı EMITT-Doğu Akdeniz
Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı’na; İllerimizin
Valilikleri, Kültür Turizm İl Müdürlükleri, Seyahat Acenteları,
Otelleri koordine edilerek bölge illerimizin birlikte katılımı
sağlanmıştır.

Kadın girişimcilere öncelik tanınan eğitim programı amacına ulaşmış olup; katılım sağlayacak
paydaşlarımızın yarısından fazlası kadın adaylardan oluşmuştur.
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• 20-24 Haziran tarihleri arasında bu yıl üçüncüsü düzenlenen ve yüzlerce Anadolu ürününün
tanıtıldığı “ Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı”na Ajansımız öncülüğünde kiralanan stant ile
bölgemizdekiözelsektörtemsilcilerininmarkalaşmadeğeriolanürünlerimizitanıtmalarısağlanmıştır.
Doğa Turizmi Master Planı Çalışmaları
Orman ve Su İşleri Bakanlığı koordinasyonunda Bölgemiz illerinde başlatılan “Doğa Turizmi Master
Planı Çalışmaları” çerçevesinde;
• 8 Mayıs’ta Elazığ,
• 11 Mayıs’ta Malatya,
• 25 Mayıs’ta Tunceli’de gerçekleştirilen toplantılara katılım sağlanmıştır.
Başlangıç toplantılarının ardından birimimiz Malatya Doğa Turizmi Master Planın hazırlanmasında
aktif olarak yer almış olup 4 Eylül Salı günü Malatya Doğa Turizmi Master Planı çalışmaları kapsamında
Orman ve Su İşleri Bölge Müdürlüğü’nde düzenlenen toplantının ardından, 14 Eylül, 27 Eylül ve
8 Kasım’da Ajansımız Hizmet Binasında Orman ve Su İşleri Malatya Bölge Müdürlüğü, İl Kültür ve
Turizm Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi temsilcilerinin
katılımıyla plana son hali verilerek Orman ve Su İşleri Bakanlığı’na gönderilmiştir.

Eğitim, Seminer ve Toplantılar
• 5 Ocak tarihinde Ankara’da TOBB yetkilileri ile “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında
gerçekleştirilecek işbirliği faaliyetleri hakkında görüş alış verişinde bulunulmuştur.
• 12-13 Ocak tarihlerinde İzmit’te Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde gerçekleştirilen
“Kalkınma Ajansları Planlama Birimleri Bölge Planlama” konulu toplantılara katılım sağlanmıştır.
• 17-18 Ocak tarihleri arasında Şanlıurfa’da gerçekleştirilen “Toplumsal Cinsiyet Anaakımlaştırması
ve Cinsiyete Dayalı Bütçe Eğitimi” ne katılım sağlanmıştır.
• EMITT hazırlıkları kapsamında Turizm sektör temsilcileri ve İl Kültür Turizm Müdürlüğü temsilcileri
Ajansımız koordinasyonunda ve Malatya Vali Yardımcısı başkanlığında Malatya ili koordinasyon
toplantısı gerçekleştirilmiştir.
• 16 Ocak tarihinde Elazığ Valiliğinde düzenlenen “Risk Azaltma Strateji Planı” toplantısına katılım
sağlanarak plan taslağı üzerinde çalışmalara katkı sağlanmıştır.
• 30-31 Ocak tarihlerinde Ankara Hilton Otel’de Birleşmiş Milletler ve Kültür Turizm Bakanlığı
ortaklığında gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Turizm Konferansı”na katılım sağlanmıştır.
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• 7-8 Şubat 2011 tarihlerinde Elazığ ve Malatya’da, ODTÜ Öğretim Görevlisi ve Designnobis’in
baş tasarımcısı Dr. Hakan GÜRSU tarafınfan “İnovasyon ve Endüstriyel Tasarım Eğitimi” işletme
sahipleri ve kurum kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
• 20-24 Şubat ile 28 Mayıs - 1 Haziran tarihleri arasında Ajans uzmanları ve Kalkınma Bakanlığı
çalışanlarına yönelik Ankara’da düzenlenen “Yönetişim ve Bölgesel Dinamikler” konulu eğitime
katılım sağlanmıştır.
• 22 Şubat tarihinde Ankara’da düzenlenen “Sürdürülebilir Kalkınma: Geleceği Sahiplenmek”
konulu panele katılım sağlanmıştır.
• 27 Şubat, 12, 13, 14 Mart tarihlerinde Ajansımız Merkezinde Arıak Danışmanlık temsilcisi Nilüfer
ARIAK tarafından verilen “Sektörel Rekabet Analizi Eğitimi” ne Ajans uzmanları tarafından katılım
sağlanmıştır.
• 12 -14 Mart tarihleri arasında Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi (BGUS) kapsamında Ankara
Kalkınma Ajansında gerçekleştirilen çalıştaya katılım sağlanmıştır.
• Kadın Dostu Malatya Projesi kapsamında Malatya Remark Otel’de; 25-26 Nisan tarihler
arasında “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği ve Yerel 2-3 Mayıs tarihleri arasında “Yerel Eşitlik Eylem Planı”
konulu eğitimlere katılım sağlanmıştır.
• 18-20 Mayıs tarihleri arasında “Malatya İstihdam Fuarı”na katılım sağlanmıştır.
• Malatya’nın turizm ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacı ve turistik tura dâhil edilmesi nihai
hedefiyle 10-13 Haziran 2012 tarihleri arasında Japon Medya ve Seyahat Acenta temsilcilerinden
oluşan 15 kişilik heyet, Fırat Kalkınma Ajansı Ev sahipliğinde, Malatya Valiliğinin ve Kültür Turizm
Bakanlığı’nın desteğiyle Malatya’ya ziyarette bulunmuşlardır.
• 14 - 15 Haziran tarihlerinde İKG-PRO Çalışma Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi
Hibe Programı tanıtımı ve proje yazma eğitimine katılım sağlanmıştır.
• Antalya’da düzenlenen “Hediyelik Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarı” kapsamında
Ajansımızca kiralanan stantta bölgemiz ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
• 20 Haziran’da “Kadın Dostu Malatya” projesi kapsamında düzenlenen toplantıya katılım
sağlanmıştır.
• 23 Haziran’da Gaziantep’te düzenlenen “Sosyal Politikalar Açılımları Buluşması” toplantısına
katılım sağlanmıştır.
• 28-29 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirilen Avrupalı Seçkin “Destinasyonlar Ulusal Ağ
Oluşturma ve Sürdürülebilir Turizm Çalıştayı” na katılım sağlanmıştır.
• 6 Temmuz’da TBMM Kadın Fırsat Eşitliği Komisyonu tarafından Malatya’da düzenlenen
“Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğine İlişkin Elverişli Ortamın Teşvik Edilmesi Ortak Programı”
na katılım sağlanmış ve Bölgemizde kadının genel durumuna yönelik sunuş yapılmıştır.
• 6 Temmuz’da Elazığ TSO’ nun organize ettiği ve Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı’nın
konuşmacı olarak katıldığı “Para Politikaları Konferansı” na katılım sağlanmıştır.
• 11 Temmuz’da ODTÜLÜ Malatyalılar Derneği işbirliği halinde ODTÜ Güneş Enerjisi Araştırma
Başkanlığı ve özel sektör temsilcilerinin katıldığı Malatya’da yapılacak güneş ve rüzgâr enerjileri ile
ilgili yatırımlar hakkında görüş alışverişinde bulunulan bir toplantı gerçekleştirilmiştir.
• 18Temmuz’daAjansımızhizmetbinasında“GüdümlüProjeGeliştirmeÇalıştayı”düzenlenmiştir.
• 17-21 Eylül tarihleri arasında Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi
Projesi(ESC) kapsamında düzenlenen “AB’de Bölgesel Planlama Eğitimi”ne katılım sağlanmıştır.
• 17-19 Eylül tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı Türkiye Temsilciliği ile
Kalkınma Bakanlığı tarafından yürütülen “Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın Yönetişim Araçlarının
Güçlendirilmesi Projesi” kapsamında düzenlenen eğitim programına katılım sağlanmıştır.
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• 20 Eylül’de Kalkınma Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işbirliğinde Ankara’da
düzenlenen “İş Sağlığı ve Güvenliği” programına katılım sağlanmıştır.
• 24 Eylül’de Aslantepe Açık Hava Müzesi hakkında Aslantepe Arkeolojik kazı ekibi ile Ajansımız
hizmet binasında gerçekleştirilen değerlendirme toplantısına katılım sağlandı.
• 27 Eylül’de Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Kalkınma Bakanlığı tarafından ortaklaşa Ankara’da
düzenlenen “Kalkınma Ajansları Personeli için Kooperatifçilik ve Türkiye’de Kooperatifler Üzerine
Bilgilendirme Programı” na katılım sağlanmıştır.
• 15 Ekim’de Kültür ve Turizm Bakanlığı koordinasyonunda Van’da düzenlenen “Doğu Anadolu
Bölgesi Turizm Potansiyeli ve Tanıtılması” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.
• 22 Ekim’de İstanbul The Marmara Otel’de gerçekleştirilen 3.Uluslararası Malatya Film Festivali
Tanıtım Toplantısına katılım sağlanmıştır.
• 1-2 Kasım tarihleri arasında Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) tarafından
Adana’da düzenlenen “2. Kalkınmada Bölgesel Dinamikler Sempozyumu” na katılım sağlanmıştır.
• 13 – 14 Aralık tarihleri arasında TEPAV tarafından gerçekleştirilen “7. Bölgesel Kalkınma ve
Yönetişim Sempozyumu” na katılım sağlanmıştır.

3.2.1.2. Program
Yönetim Birimi Faaliyetleri

Bu sıralama esas alınarak yapılan görüşmelerde 20-25.01.2011 tarihleri arasında çalışmak üzere
34 kişilik bağımsız değerlendirici grubu oluşturulmuştur.,
Değerlendiricilere çalışma takvimlerinin ilk gününde, projeler değerlendirilirken dikkat edilmesi
gereken usul ve esaslara dair eğitimler verilmiş ve Ajans tarafından hazırlanan Proje Değerlendirme
Rehberi, TRB1 Bölge Planı, Ekonomik Gelişme Mali Destek Program Rehberi, hesap makinesi,
bloknot, kalem gibi kırtasiye ürünlerinden oluşan dosyalar dağıtılmıştır.
6 günlük bağımsız değerlendirici süreci sonunda değerlendirilen 184 proje için toplam 426
okuma yapılmıştır. 426 okumanın 58 adedi 3. değerlendirici tarafından gerçekleştirilmiş olup; 3.
değerlendirmeye gitme oranı % 31,5 oranında gerçekleşmiştir.
Değerlendirme Komitesi Tarafından Yapılan İnceleme
Ön inceleme ve bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme devam ederken
değerlendirme komitesi için uygun kişiler belirlemek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına
uygun aday önermeleri hususunda resmi yazılar gönderilmiştir. Yazışmalar sonucunda 5 kişilik
değerlendirme komitesi oluşturulmuş ve 19-23.03.2012 tarihlerinde komite,,
projeleri ve bağımsız değerlendiricilerin değerlendirmelerini gözden geçirerek asil ve yedek listenin
oluşturulmasını sağlamıştır.

3.2.1.2.1. 2011 Yılı Programları

Yapılan değerlendirmeler neticesinde 33 asil ve 19 yedek olmak üzere toplam 52 adet proje kazanan
olarak belirlenmiştir.

3.2.1.2.1.1. Ekonomik
Gelişme Mali Destek Programı

Genel Sekreter Tarafından Yapılan Değerlendirme
30.11.2011 tarihinde ilan edilen “Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı” için son başvuru tarihi
olan 30.01.2012 tarihinde program kapatılmış ve toplam 193 proje başvurusu
Ön İnceleme
Proje tekliflerinin son teslim tarihinden itibaren başlatılan ön inceleme süreci 06.02.2012 tarihinde
sonuçlandırılmıştır. Ön incelemede başvuru rehberinde yer alan kontrol listelerine göre idari ve
uygunluk kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Bu kontroller, Ajansın Program Yönetimi, Planlama
Programlama ve Koordinasyon ve Malatya Yatırım Destek Ofisi birimlerinde görev yapan personel
arasından seçilen 8 uzmandan oluşturulmuş 4 grup tarafından gerçekleştirilmiştir.
Ön incelemeler neticesinde 193 projenin 9 adedi reddedilmiş ve gerekçeli red yazıları başvuru
sahiplerine gönderilmiştir. Başvuru evraklarında eksiklik bulunan başvuru sahiplerine eksik
evraklarını 5 gün içinde Ajans’a teslim etmeleri tebliğ edilmiştir.
Teknik ve Mali Değerlendirme
Bağımsız Değerlendiriciler Tarafından Yapılan Değerlendirme

Asil ve yedek listenin belirlenmesinin ardından Genel Sekreter tarafından ön izleme yapılması uygun
görülen projeler belirlenmiştir. Program yönetim birimi ile izleme ve değerlendirme biriminde
görevli uzman personelden oluşturulan ön izleme ekipleri, belirlenen 69 adet projenin başvuru
sahiplerini ve işletmelerini ziyaret ederek projelerin risk durumlarını incelemiştir.
Kazanan projelerin bütçe revizyonları bu süreçte piyasa araştırmaları yapılarak gerçekleştirilmiştir.
Yönetim Kurulu Onayı ve Proje Sahiplerinin Bilgilendirilmesi
Mali destek almaya hak kazanan projelerin kesin listesi Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan
sonra 16.04.2012 tarihinde Ajans web sitesinde ilan edilmiştir.
Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri sözleşme imzası için yazılı olarak Ajansa davet
edilmiştir. Sonraki süreç izleme ve değerlendirme birimine devredilmiştir.
Aşağıda Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı ile ilgili bazı önemli veriler sunulmaktadır.

Bağımsız Değerlendirici ilanına başvuranların oluşturduğu havuzdaki adaylar, Genel Sekreter
tarafından belirlenen 3 kişilik bağımsız değerlendirici seçim komisyonu tarafından değerlendirilmiş ve
adaylar 100 puan üzerinden puanlandırılarak sıralanmıştır.
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BAŞVURU-NÜFUS VERİLERİ

3.2.1.2.1.2. Tarımda Model
İşletmeler Mali
Destek Programı

ASİL LİSTE

Nüfus %

Başvuru Sayısı

Başvuru %

Proje Sayısı

%

Destek Miktarı

Destek Yüzdesi

Bingöl

15,76%

45

23,32%

7

21,21%

1.864.250 TL

21,49%

Elazığ

33,57%

50

25,91%

10

30,30%

3.031.774 TL

34,95%

Malatya

45,55%

85

44,04%

13

39,39%

3.222.777 TL

37,15%

Tunceli

5,11%

13

6,74%

3

9,09%

555.604 TL

6,41%

TOPLAM

100%

193

100%

33

100%

8.674.403,86 TL

100%

30.11.2011 tarihinde ilan edilen “Tarımda Model İşletmeler Mali Destek Programı” için son başvuru
tarihi olan 30.01.2012 tarihinde program kapatılmış ve toplam 58 adet proje başvurusu alınmıştır.
2012 yılının Şubat ayından itibaren projelerin değerlendirme süreci başlamıştır. Programın
değerlendirilmesi ve ilan edilmesine ilişkin bilgiler aşağıda sunulmaktadır.
BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

ASİL LİSTEYE GÖRE PROGRAMIN
BÖLGEYE KATKISINA DAİR BAZI VERİLER
Projelerin Toplam Bütçesi

30.611.013 TL

Ajans Destek Miktarı

8.674.403 TL

Proje Başına Ort. Ajans Destek
Miktarı

262.860 TL

DİĞER
GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI VE TARIMA
KİMYA SANAYİ
MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI
MERMER VE YAPI MALZEMELERİ İMALATI
TEKSTİL SANAYİ

Kazanan Proje Sayısı/Başvuru Sayısı

TIBBİ MALZEMELER VE MEDİKAL
Bingöl
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Ön İnceleme
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Tunceli
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ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE GÖRE BAŞVURU SAYISI
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BİLGİ VE İLETİŞİM TEKNOLOJİLERİ

1

TIBBİ MALZEMELER VE MEDİKAL ÜRÜNLERE YÖNELİK SANAYİ

3

GIDA ÜRÜNLERİ İMALATI VE TARIMA DAYALI SANAYİ

50

KİMYA SANAYİ

8

MAKİNE VE EKİPMAN İMALATI

30

MERMER VE YAPI MALZEMELERİ İMALATI

82

TEKSTİL SANAYİ

17

DİĞER

2

TOPLAM

193

Proje tekliflerinin son teslim tarihinden itibaren başlatılan ön inceleme süreci 06.02.2012 tarihinde
sonuçlandırılmıştır. Ön incelemede başvuru rehberinde yer alan kontrol listelerine göre idari ve
uygunluk kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Bu kontroller, Ajansın Program Yönetimi,, Planlama
Programlama ve Koordinasyon ve Malatya Yatırım Destek Ofisi birimlerinde görev yapan personel
arasından seçilen 8 uzmandan oluşturulmuş 4 grup tarafından gerçekleştirilmiştir.Ön incelemeler
neticesinde 58 projenin 12 adedi reddedilmiş ve gerekçeli ret yazıları başvuru sahiplerine
gönderilmiştir. Başvuru evraklarında eksiklik bulunan başvuru sahiplerine eksik evraklarını 5 gün
içinde Ajansa teslim etmeleri tebliğ edilmiştir.
Teknik ve Mali Değerlendirme
Bağımsız Değerlendiriciler Tarafından Yapılan Değerlendirme
Bağımsız Değerlendirici ilanına başvuranların oluşturduğu havuzdaki adaylar, Genel Sekreter
tarafından belirlenen 3 kişilik bağımsız değerlendirici seçim komisyon tarafından değerlendirilmiş
ve adaylar 100 puan üzerinden puanlandırılarak sıralanmıştır.Bu sıralama esas alınarak yapılan
görüşmelerde 20-25.01.2011 tarihleri arasında çalışmak üzere 34 kişilik bağımsız değerlendirici
grubu oluşturulmuştur.
Değerlendiricilere çalışma takvimlerinin ilk gününde, projeler değerlendirilirken dikkat edilmesi
gereken usul ve esaslara dair eğitimler verilmiş ve Ajans tarafından hazırlanan Proje Değerlendirme
Rehberi, TRB1 Bölge Planı, Tarımda Model İşletmeler Mali Destek Program Rehberi, hesap
makinesi, bloknot, kalem gibi kırtasiye ürünlerinden oluşan dosyalar dağıtılmıştır.
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ASİL LİSTEYE GÖRE PROGRAMIN
BÖLGEYE KATKISINA DAİR BAZI VERİLER

6 günlük bağımsız değerlendirici süreci sonunda değerlendirilen 46 proje için toplam 107
okuma yapılmıştır. 107 okumanın 15 adedi 3. değerlendirici tarafından gerçekleştirilmiş olup; 3.
değerlendirmeye gitme oranı % 32,6 oranında gerçekleşmiştir.
Değerlendirme Komitesi Tarafından Yapılan Değerlendirme
Ön inceleme ve bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme devam ederken
değerlendirme komitesi için uygun kişiler belirlemek üzere kamu kurum ve kuruluşlarına uygun aday
önermeleri hususunda resmi yazılar gönderilmiştir. Yazışmalar sonucunda 5 kişilik değerlendirme
komitesi oluşturulmuş ve 21-23.03.2012 tarihlerinde komite,projeleri ve bağımsız değerlendiricilerin
değerlendirmelerini gözden geçirerek asil listenin oluşturulmasını sağlamıştır.
Yapılan değerlendirmeler sonucunda 36 proje, asil listeden kazanan olarak belirlenmiştir.

Projelerin Toplam Bütçesi

12.257.010 TL

Ajans Destek Miktarı

5.932.154 TL

Proje Başına Ort. Ajans Destek
Miktarı

164.782 TL

ÖNCELİKLİ SEKTÖRLERE
GÖRE BAŞVURU SAYISI

Kazanan Proje Sayısı/Başvuru
Sayısı
90%

Bingöl

Genel Sekreter Tarafından Yapılan İnceleme
Asil listenin belirlenmesinin ardından Genel Sekreter tarafından ön izleme yapılması uygun görülen
projeler belirlenmiştir. Program yönetim birimi ile izleme ve değerlendirme biriminde görevli
personelden oluşturulan ön izleme ekipleri, belirlenen 33 adet projenin başvuru sahiplerini ve
işletmelerini ziyaret ederek projelerin risk durumlarını incelemiştir.

BİTKİSEL ÜRETİM

5

HAYVANCILIK FAALİYETLERİ

34

SU ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

19

TOPLAM

58

46%

Elazığ

77%

Malatya

55%

Tunceli
0%

Kazanan projelerin bütçe revizyonları bu süreçte piyasa araştırmaları yapılarak gerçekleştirilmiştir.
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Yönetim Kurulu Onayı ve Proje Sahiplerinin Bilgilendirilmesi

3.2.1.2.2. 2012 Yılı
Programları

Mali destek almaya hak kazanan projelerin kesin listesi Yönetim Kurulu tarafından onaylandıktan
sonra 16.04.2012 tarihinde Ajans web sitesinde ilan edilmiştir.
Destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri sözleşme imzası için yazılı olarak Ajansa davet
edilmişlerdir. Sonraki süreç izleme ve değerlendirme birimine devredilmiştir.
Aşağıda Tarımda Model İşletmeler Mali Destek Programı ile ilgili bazı önemli veriler sunulmaktadır:
BAŞVURU-NÜFUS VERİLERİ

2011 yılında ilan edilen programların yürütülmesi aşamasında edinilen tecrübeler ışığında aşağıdaki
hususlarda revizyon yapılmıştır:
• Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik Destek program rehberleri format olarak daha özet ve
kolay anlaşılır hale getirilmiştir,
• Teknik Destek programı Başvuru Formu format ve içerik olarak yeniden düzenlenmiştir.

ASİL LİSTE

Nüfus %

Başvuru Sayısı

Başvuru %

Proje Sayısı

%

Destek Miktarı

Destek Yüzdesi

Bingöl

15,76%

10

17,24%

9

25,00%

892.845 TL

15,05%

Elazığ

33,57%

24

41,38%

11

30,56%

2.466.009 TL

41,57%

Malatya

45,55%

13

22,41%

10

27,78%

1.436.200 TL

24,21%

Tunceli

5,11%

11

18,97%

6

16,67%

1.137.100 TL

19,17%

TOPLAM

100%

58

100%

36

100%

5.932.154,00 TL

100%

3.2.1.2.2.1. Teknik
Destek Programı
Program İlanı
Fırat Kalkınma Ajansı, TRB1 Bölgesinde (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) faaliyet gösteren kurum
ve kuruluşların, bölgesel kalkınma için önem arz eden çalışmalarında eksikliğini duydukları teknik
alanlara yönelik uzman/danışman desteği sağlamak amacıyla 27.02.2012 tarihi itibarıyla “2012 Yılı
Teknik Destek Programı”nı başlatmıştır.
Teknik Destek Programı kapsamında başvuru sahiplerine doğrudan bir mali destek
sağlanmamakta olup talep edilen teknik destek, Ajans tarafından doğrudan veya hizmet alımı
yoluyla sağlanmaktadır.
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Desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda azami destek tutarı 15.000 TL’dir.
2012 Yılı Teknik Destek Programının başvuru alımı ve değerlendirme süreci altı dönem halinde
planlanmış ve dönemlere ait takvim aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Teknik Destek Talep Başlığı

MALATYA POLİS MESLEK YÜKSEKOKULU

Bilimsel Araştırma Ve İstatistiksel Veri Analizi

MALATYA İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ

Netcad-GIS Coğrafi Bilgi Sistemleri Eğitimi

TUNCELİ GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK İL MÜDÜRLÜĞÜ

Tarımsal Yayımda Başarı İçin Eğiticilerin
Eğitiminde Kişisel Başarı

ELAZIĞ VALİLİĞİ

MS Sharepoint Destekli Proje Takip Sistemi

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI BAŞKANLIĞI

Standarda Uymak Rutin Olmak Değildir

DÖNEM

REFERERANS NO

SON BAŞVURU TARİHİ

Ocak-Şubat

TRB1/2012/TD/1

29 Şubat 2012, Çarşamba 18:00

TRB1/2012/TD/2

30 Nisan 2012, Pazartesi 18:00

TRB1/2012/TD/3

29 Haziran 2012, Cuma 18:00

REHBERLİK VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ÇALIŞANLARI DERNEĞİ
ELAZIĞ ŞUBESİ

Kısa Vadeli Çözüm Odaklı Danışma Uygulama
Programı

TRB1/2012/TD/4

31 Ağustos 2012, Cuma 18:00

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Öğrenci Ve Sınav Koçluğu Uygulama Programı

TRB1/2012/TD/5

31 Ekim 2012, Çarşamba 18:00

BİNGÖL TÜM SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ BİNGÖL ŞUBESİ

Yeni Türk Ticaret Kanunu Hakkında Eğitim

TRB1/2012/TD/6

31 Aralık 2012, Pazartesi 12:30

ÇAĞLAYAN ÇALIŞANLAR DERNEĞİ

Kamu İhale Mevzuatı Eğitimi

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Üniversitemizde Mükemmellik

TUNCELİ GENÇLİK HİZMETLERİ VE SPOR MÜDÜRLÜĞÜ

Ofis Programıyla Yüksek İş Gücü Ofis
Programıyla Daha Nitelikli Personel

ARAPGİR KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Turizmle İlgili Sektör Hizmetlerinin Kalitesinin
Artırılması

ELAZIĞ ESNAF VE SANATKÂRLAR ODALARI BİRLİĞİ

Esnaf-Sanatkârlar Meslek Kuruluşlarının
Beşeri Kapasitesinin Güçlendirilmesi

SOLHAN EĞİTİM DERNEĞİ

Kurumsal Örgüt Kültüründe Etkili İletişim

TÜRK PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK DERNEĞİ

Okullarda Kısa Süreli Çözüm Odaklı Psikolojik
Danışma Uygulamaları

TKDK ELAZIĞ İL KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve
Yaklaşımı Eğitimi

KAYISI ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE TANITIM VAKFI

İnsan Sağlığı, Refahı Ve Güvenliği İçin: İyi Tarım
Uygulamaları

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Malatya’nın Öncüsü İnönü; Vizyona Giden
Yolda Hedef Kalite Ödülü

ELAZIĞ MÜSTAKİL SANAYİCİ VE İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Genç MÜSİAD Liderlik Okulu

TUNCELİ VALİLİĞİ

MS Sharepoint Destekli Proje Takip Sistemi

ELAZIĞ FOTOĞRAF AMATÖRLERİ DERNEĞİ

Objektifin İçinden Fırat Havzası

ELAZIĞ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

İşaret Dilini Öğreniyorum

MALATYA AKTİF İŞ ADAMLARI DERNEĞİ

Stratejik Gelişim Akademisi

MALATYA ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ

Kurumsal Kapasite Geliştirme Eğitimi

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Maden Suyu Üretim Tesisi Fizibilitesi

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU

Teknik Personel Niteliklerini Geliştirme
Eğitimi

PÜTÜRGE KAYMAKAMLIĞI

AB Proje Döngüsü Eğitimi

Mayıs-Haziran

Eylül-Ekim

Değerlendirme Sonuçları
Proje başvurularının 6 dönem halinde alınarak değerlendirildiği Teknik Destek Programı
kapsamında yılsonu itibarıyla toplam 61 adet proje başvurusu teslim alınmıştır. Ajans tarafından
yapılan değerlendirmeler neticesinde 37 adet proje başarılı bulunmuş ve söz konusu projelerin
desteklenmesine karar verilmiştir.

Kazanan projelere ait bilgiler ve bazı veriler aşağıda sunulmaktadır:
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Başvuru Sahibi
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Başvuru Sahibi

Teknik Destek Talep Başlığı

BATTALGAZİ KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Proje Hazırlama Eğitimi

MALATYA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ

Yeşil Sağlık

FIRAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

Proje Hazırlama Uygulamalı Eğitimi

MALATYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Performans Programı Eğitimi

PÜTÜRGE KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Medeniyetler Zirvede Buluşacak

MALATYA POLİS MESLEK YÜKSEK OKULU

Psikodrama Yönteminin Polis Eğitiminde
Kullanılması

MALATYA İL KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜĞÜ

Medeniyet Kenti Arslantepe

KULUNCAK ZİRAAT ODASI

İyi Tarımla Doğru Yarınlara

BİNGÖL TARIMSAL KALKINMA DERNEĞİ

Bingöl’de Organik Tarım Eğitimleri

FIRAT TEKNOKENT TEKNOLOJİ GELİŞTİRİLMESİ BÖLGESİ YÖNETİCİ
A.Ş.

Teknoloji Şirketleri İçin Büyüme Stratejilerinin
Tespiti

İl

Başvuru sayısı

Kazanan Sayısı

Bingöl

8

5

Elazığ

20

11

Malatya

30

18

Tunceli

3

3

TOPLAM

61

37

3.2.1.2.2.2. Doğrudan
Faaliyet Desteği Programı
Program İlanı
Fırat Kalkınma Ajansı; TRB1 Bölgesinde faaliyet gösteren kurum ve kuruluşların, bölgesel kalkınma
için önem ve aciliyet arz eden faaliyetlerine doğrudan mali destek sağlamak amacıyla 29.02.2012 tarihi
itibariyle “2012 Yılı Doğrudan Faaliyet Destek Programı”nı başlatmıştır.
Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarının 540.000 TL olarak belirlendiği
program kapsamında her bir proje için sağlanacak toplam destek miktarı asgari 25.000 TL ve azami
85.000 TL olarak belirlenmiştir.. Program kapsamında her bir proje bütçesinin en az %20’si, en fazla
ise %100’ünün hibe olarak desteklenmesi kararlaştırılmıştır.
Proje başvurularının, 31 Aralık 2012 saat 12.30’a kadar sürekli olarak kabul edilebileceği, ancak
başarılı bulunan projelere sağlanacak mali desteğin program bütçesi ile sınırlı olduğu ve yıl içerisinde
program bütçesi sınırına ulaşılması durumunda programın sonlandırılacağı ve bu durumun Ajans
web sitesinden duyurulacağı program ilanında ve rehberde belirtilmiştir.
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Değerlendirme Sonuçları
2012 yılı ilk yarıyılında Doğrudan Faaliyet Destek programına 29 adet proje başvurusunda
bulunulmuştur. Ajans tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 8 adet proje başarılı bulunmuş
ve desteklenmesine karar verilmiştir.
2012 yılı DFD programı kapsamında tahsis edilen bütçenin tamamı sözleşmeye bağlanmış ve program
sonlandırılmış olup konuyla ilgili duyuru Ajans web sitesinden 25.06.2012 tarihinde yapılmıştır.

Kazanan projelere ait bilgiler ve bazı veriler aşağıda sunulmaktadır:
Proje Adı

Başvuru Sahibi

Kayısıda Kükürt Dioksit Analizinin Cihaz Yöntemi İle Yapılması

KAYISI ARAŞTIRMA İSTASYONU
MÜDÜRLÜĞÜ

Malatya Kitap Günleri

MALATYA İL KÜLTÜR VE TURİZM
MÜDÜRLÜĞÜ

Elazığ Kil Yataklarının Toprak Sanayine Kazandırılması

ELAZIĞ EĞİTİM KÜLTÜR SANAT ARAŞTIRMA
TANITMA VE HİZMET VAKFI BAŞ.

Elazığ’da Mobilya Sektörünün Potansiyelinin Ölçülmesi ve
Değerlendirilmesi

ELAZIĞ MOBİLYACILAR DERNEĞİ

Hanımeli Köy Pazarı Projesi

SOLHAN KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ

Tohma Kanyonu Rehabilite ve Alt Yapı Geliştirme Projesi

DARENDE KAYMAKAMLIĞI KÖYLERE
HİZMET GÖTÜRME BİRLİĞİ

Elazığ-Bingöl-Tunceli ve Malatya İllerinde Cevizciliğin
Geliştirilmesi Projesi

ELAZIĞ ORMAN BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

Tunceli Kent Müzesi Oluşturuluyor

TUNCELİ MERKEZ KÖYLERE HİZMET
GÖTÜRME BİRLİĞİ
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2012 DFD TEMEL BİLGİLER
Çağrı Başlangıç Tarihi

29.02.2012

İl

Başvuru Sayısı

Kazanan Sayısı

Çağrı Bitiş Tarihi

31.12.2012

Bingöl

5

2

Programın Tamamlanma Tarihi

26.06.2012

Elazığ

9

2

Bütçe

540.000 TL

Malatya

12

3

Asgari-Azami Proje Destek

25.000-85.000 TL

Tunceli

3

1

Toplam Başvuru Sayısı

29

TOPLAM

29

8

Kazanan Proje Sayısı

8

3.2.1.2.3. 2013 Yılı Programları
3.2.1.2.3.1. İhracat ve
Yenilikçilik Mali Destek
Programı
TRB1 Bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin ihracat ve yenilikçilik yeteneklerini geliştirerek bölgenin
rekabet gücünün artırılmasına katkı sağlamak üzere; ihracata yönelik tasarım, üretim ve test
yeteneklerinin geliştirilmesi, ihracata yönelik pazarlama ve kurumsal yeteneklerin geliştirilmesi ve
yeni ürün geliştirme ve Ar-Ge yeteneklerinin güçlendirilmesi öncelikleri bulunan İhracat Ve Yenilikçilik
Mali Destek Programı teklif çağrısı dönemi 07.11.2012 tarihi itibarı ile başlamıştır. Ajansın ve Kalkınma
Bakanlığının internet sitelerinde de ilanı yapılan program kapsamında;
• İhracata yönelik ürün çeşitlendirme,
• Yeni dış pazarlara girme, bu pazarlardaki standartlara uyum sağlama,
• İhracat talebinin veya ihraç edilecek ürünün doğası gereği üretim teknolojisinin geliştirilmesi,
• Yeni pazarlar belirleme ve araştırma, bu pazarlardaki standart ve mevzuat koşullarını sağlama,
• Ürün farklılaştırması,
• Dış ticaret teknik ve mevzuatı hakkında bilgi ve yetenek kazanılması amaçları doğrultusunda insan
kaynağı veya kurumsal kapasite geliştirme,
• Yeni ürün tasarlama, prototip olarak üretme,
• Yeni üretim süreci geliştirme,
• Ar-Ge yapılanması oluşturmak üzere altyapı kurma ve insan kaynağı geliştirme alanlarında,
program amaç ve önceliklerine uygun projelerin kabul edilebilmesi planlanmıştır.
Azami proje uygulama süresinin 9 ay olarak belirlendiği program kapsamında her bir proje bütçesinin
enaz%20’sinin,enfazla%50’sininhibeolarakdesteklenebileceğibelirtilmiştir.Başvuruların21.11.2012
– 18.01.2013 tarihleri arasında internet üzerinden alınabileceği ve her bir başvuru için verilecek toplam
destek miktarının asgari 50.000 TL ve azami 450.000 TL olarak tespit edildiği program için toplam
8.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir.
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3.2.1.2.3.2. Yerelde Ekonomik
Gelişme Mali
Destek Programı
TRB1 Bölgesinde görece az gelişmiş yörelerde ve kırsal alanda üretimde kapasite artışı, ürün
çeşitlendirme ve modernizasyonu destekleyerek bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkı
sağlamak üzere; imalata yönelik işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesi, turizmin geliştirilmesi
ve tarımsal üretimin modernizasyonu öncelikleri bulunan “Yerelde Ekonomik Gelişme Mali
Destek Programı teklif çağrısı dönemi 07.11.2012 tarihi itibarı ile başlamıştır. Ajansın ve Kalkınma
Bakanlığının internet sitelerinde de ilanı program kapsamında;
• Turizm Rotaları ve Önemli Turizm Değerlerine yönelik turizm altyapıları oluşturma,
• Turizm değerlerini ekonomiye kazandırma
• İmalata yönelik işletmelerin üretim kapasitesi geliştirme, modernizasyon, kalite ve standart
iyileştirme,
• Ürün geliştirme,
• Tarım işletmelerinin (bitkisel üretim, hayvancılık ve su ürünleri) verimliliğini ve karlılığını yüksek
kılacak modernizasyon projeleri alanlarında, program amaç ve önceliklerine uygun projelerin
kabul edilebilmesi planlanmıştır.
Azami proje uygulama süresinin 9 ay olarak belirlendiği program kapsamında her bir proje
bütçesinin en az %20’sinin, en fazla %50’sinin hibe olarak desteklenebileceği belirtilmiştir.
Başvuruların 21.11.2012 – 18.01.2013 tarihleri arasında internet üzerinden alınabileceği ve her bir
başvuru için verilecek toplam destek miktarının asgari 30.000 TL ve azami 300.000 TL olarak tespit
edildiği program için toplam 5.000.000 TL kaynak tahsis edilmiştir.

3.2.1.2.3.3. 2013 yılı
programlarına ilişkin
bilgilendirme faaliyetleri
İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ile Yerelde Ekonomik Gelişme Mali Destek
Programlarının 07 Kasım 2012 tarihinde ilan edilmesinden sonra programlara ilişkin bilgilerin
olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmasını ve eşitlik ilkesine uygun olarak herkesin eş zamanlı ve eşit
düzeyde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla oluşturulan bilgilendirme takvimi Ajans internet
sitesinde yayınlanmıştır. Bilgilendirme planı dâhilinde bölgedeki tüm il ve ilçe merkezlerinde
gerçekleştirilen toplantılar haricinde çeşitli iş adamları derneklerinde ve Organize Sanayi
Bölgelerinde bilgilendirme toplantıları düzenlenmiştir.
Bu toplantılara toplamda 768 kişilik kayıtlı katılım sağlamış olup katılımın illere göre dağılımı
aşağıdaki şekilde gerçekleşmiştir:
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31,77

17,31
22,01

28,91

Tunceli
Bingöl
Elazığ
Malatya

Teklif çağrısının temel amaç ve öncelikleri, mali destek miktarları ve eş finansman oranları, uygunluk
kriterleri başvuru koşulları gibi konulara yer verilen bilgilendirme toplantıları haricinde telefon, e-posta
ve yüz yüze görüşme ile bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirilmiş, Ajans merkezinde ve yatırım
destek ofislerinde yüz yüze görüşme yolu ile bilgilendirilen potansiyel başvuru sahiplerine başvuru
belgelerinin basılı ve elektronik kopyaları dağıtılmıştır. Bilgilendirme faaliyetleri kapsamında yaklaşık
2000 potansiyel başvuru sahibine program ve Ajans faaliyetleri ile ilgili hususlarda bilgiler verilmiştir.

3.2.1.2.3.4. 2013 yılı
programlarına ilişkin
eğitim faaliyetleri

İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ile Yerelde Ekonomik Gelişme Mali Destek Programlarının
07 Kasım 2012 tarihinde ilan edilmesinden sonra önceki programlarda edinilen tecrübeler ışığında
detayları netleştirilen eğitim takvimi Ajansın internet sitesinde yayınlanmış ve yine internet sitesi
üzerinden eğitim başvuruları alınmıştır. Bölgedeki işletmelerin proje yazma kapasitesini artırmayı
da hedefleyen ve Bingöl, Elazığ, Tunceli ve Malatya il merkezlerinde gerçekleştirilen eğitimlere
toplamda 139 kişilik katılım sağlanmıştır. Eğitimlere katılımın illere göre dağılımı aşağıdaki şekilde
gerçekleşmiştir:

3.2.1.2.3.5. 2013 yılı
programlarına ilişkin
tanıtım faaliyetleri
Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yanı sıra İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı ile Yerelde
Ekonomik Gelişme Mali Destek Programlarının olabildiğince geniş bir kitleye ulaşmasını, herkesin
eş zamanlı ve eşit düzeyde bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla belirlenen iletişim stratejisi
doğrultusunda radyo, ulusal ve bölgesel gazeteyle birlikte yaklaşık 20 yerel gazetede programlar
hakkında kamuoyu bilgilendirilmiştir.

3.2.1.2.3.6. Ajansın genel
faaliyetlerine katılım
Olağan program yönetimi birim faaliyetleri dışında birim uzmanlarınca Ajans tarafından
yürütülmekte olan çeşitli faaliyetlere uzman desteği sağlanmaktadır. Birim uzmanları kişisel
birikimleri ile birim faaliyetlerinden edindiği tecrübeleriyle Ajansın genel faaliyetlerine olabildiğince
etkin katılım sağlamıştır. Birim uzmanları;
•
•
•
•
•

Arslantepe turizm cazibe merkezi çalışması,
Sertifikalı alabalık yavru ve yumurta yetiştiriciliği güdümleme çalışması,
Dondurulmuş meyve üretimi çalışması,
Tarım ve gıda sektörüne ilişkin toplantı ve çalıştaylar ile
Ajans içi bilgi işlem çalışmalarına etkin bir şekilde katkı sağlamıştır.

3.2.1.2.4. Eğitim, Seminer
ve Toplantılar
Avrupa’da Bölgesel Kalkınma ve Fon Yönetimi (Regional Development & Fund Management in
Europe)

38,85%

AB Leonardo programı kapsamında Ajansımızın sunduğu proje Ulusal Ajans tarafından kabul
edilmiş ve 22.04.2012-05.05.2012 tarihleri arasında İrlanda’ya çalışma ziyareti yapılmıştır.

13,67%
11,51%
35,97%
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Tunceli
Bingöl
Elazığ
Malatya

İrlanda’da ev sahipliğini Shannon Kalkınma Ajansı yapmış olup program çerçevesinde Avrupa’da
fon yönetimi ve mali destek araçları, teknoparklar ve kuluçka merkezleri, yatırım tanıtımı ve
doğrudan yabancı yatırımlar gibi konularda sunumlar alınmış, görüş alışverişinde bulunulmuştur.
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3.2.1.3. İzleme ve
Değerlendirme Faaliyetleri

Yenilenebilir Enerji ve Kırsal Kalkınma
Yenilenebilir enerjinin (YE) bir kırsal kalkınma aracı olarak kullanılma olanaklarının irdelendiği ve OECD
üyesi 10 ülkenin 16 ayrı bölgesine ilişkin vaka çalışmalarının yapıldığı toplantıda; YE politikalarının kırsal
bölgelerdeki ekonomik etkileri, yerel yenilikçilik ile YE ilişkileri, yönetim mekanizmaları ile YE ilişkileri,
kırsal alanlarda efektif YE politikaları geliştirilmesi ve geleceğe yönelik yeni öngörüler ve işbirlikleri
konuları görüşülmüş ve YE yatırımlarının kırsal alanlarda yaygınlaştırılmasına yönelik özel teşvik
politikalarının uygulanması, YE üretiminde yatırım maliyetini düşürmeye, verimliliği artırmaya yönelik
Ar-Ge çalışmalarına ve yeni YE teknolojilerin geliştirilmesine yönelik araştırma ve denemelere destek
verilmesi ve model YE yatırımları gerçekleştirilerek tanıtımının yapılması ve iyi örneklerin
yaygınlaştırılması için işbirliklerinin geliştirilmesi yönünde kararlar alınmıştır.

Kalkınma Ajansları Program / Proje Yönetim Birimleri Tecrübe Paylaşım Toplantısı
21-22 Haziran 2012 tarihlerinde Serhat Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliğinde Kars’ta düzenlenen ve
Ajansımız PYB Birimi uzmanlarından Eyyüp GÜR ve R. Serhat KARACA ile beraber 18 Kalkınma
Ajansı’nın Program Yönetim / Proje Uygulama Birimi uzmanları ve TÜBİTAK temsilcilerinin katılımıyla
Tecrübe Paylaşım Toplantısı gerçekleştirilmiştir. Bu toplantıda TUBİTAK tarafından yeniden geliştirilen
KAYS yazılımı, Güdümlü Proje Desteği, Bağımsız Değerlendiriciler ve Ajans desteklerine yönelik yapılan
ve yapılmakta olan çalışmalar hakkında çeşitli konular görüşülerek Kalkınma Bakanlığı, TUBİTAK ve
Ajanslara iletilmek üzere çeşitli kararlar alınmıştır.

3.2.1.3.1. 2010 Yılı
Programları
3.2.1.3.1.1. Doğrudan
Faaliyet Programı
Program kapsamında sözleşme imzalanarak uygulama
süreci tamamlanan 11 projenin kapanış işlemleri
gerçekleştirilerek Program Değerlendirme ve Kapanış
Raporu hazırlanmıştır.
Raporun hazırlanması ile birlikte Temmuz ayında
gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kuruluna program
sonuçları hakkında bilgi verilmiştir
Bu programın kapsamında sağlanan destek tutarı ve ortaya
çıkan sonuçlara ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır.

ToplantıdaayrıcaFıratKalkınmaAjansıolarakGüdümlüProjeDesteğikonubaşlığındasunumyapılmış
olup moderatörlük görevi üstlenilmiştir.

Kalkınma ajansları program yönetim/proje uygulama birimleri mevzuat değişikliği öneri ve tecrübe
paylaşım toplantısı
18 Kalkınma Ajansından 34 uzman ile Kalkınma Bakanlığı uzmanlarının katılımı ile 6-8 Eylül 2012
tarihleri arasında Karacadağ Kalkınma Ajansının ev sahipliğinde Urfa’da düzenlenen ve Ajansımız PYB
uzmanlarından M. Raşit Ünal’ın katıldığı toplantıda; ajanslar arasında tecrübe paylaşımı yapılmış ve
program yönetim birimlerinin iş süreçlerinin daha etkin bir şekilde uygulanması ve geliştirilmesi
konuları tartışılmıştır. TÜBİTAK tarafından geliştirilen “Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS)”
yazılımına ilişkin bilgi paylaşımının da gerçekleştiği toplantı sonucunda mevzuatta öngörülen
değişikliklere ilişkin geliştirilen önerilerin bir rapor halinde Kalkınma Bakanlığına sunulması
kararlaştırılmıştır.

3.2.1.2.4. Eğitim, Seminer
ve Toplantılar
Program kapsamında uygulama süreci
2011 yılında tamamlanan projelerin kapanış
işlemleri tamamlanmıştır.
Uygulama süreci rapor dönemi içinde
devam eden ve tamamlanan projelerle
ilgili olarak sunulan ara ve nihai raporlar
incelenmiş ve bu raporlara istinaden
yararlanıcılara gerekli ödemeler yapılmıştır.
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Bu projelerden Proje Sonrası Değerlendirme Raporları sunulanlar için proje kapanış işlemleri de
tamamlanmıştır.
Bu dönem sonu itibariyle, eksikliklerin giderilmemiş olması sebebiyle 2 adet projeye (Bu projelerden
biri için mücbir sebep nedeniyle 6 aylık süre uzatımı işlemi gerçekleştirilmiş ve proje süresi Ekim
2012’de tamamlanmıştır.) ilişkin nihai rapor işlemleri henüz tamamlanamamıştır.
Rapor dönemi boyunca, program hakkındaki ilerlemelerin 2 aylık dönemler halinde Genel Sekreterlik
Makamına raporlandığı Program İlerleme Raporları düzenlenmiştir.
Rapor dönemi boyunca, gerçekleştirilen izleme ziyaretleri haricinde,
yüzyüze/telefon görüşmeleri ve e-mail yoluyla destek faaliyetleri sağlanmaya devam edilmiştir.

Program kapsamında nihai rapor ve kapanış işlemleri tamamlanan projeler itibariyle ortaya çıkan
bütçe ve performans rakamları aşağıda yer almaktadır:
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3.2.1.3.1.3. Güdümlü
Proje Desteği
Ajansın öncülük etmesiyle 2010 yılında
başlayan, hazırlık aşaması tamamlanarak
Kalkınma Bakanlığının onayını müteakip
2011 yılında uygulama sürecine seçilen proje
ile ilgili olarak yüklenici firma tarafından
yapım işleri devam ettirilmektedir. Rapor
döneminde yüklenici firma tarafından
hazırlanan hak ediş raporları doğrultusunda
ödemeler yapılmıştır.

Bütün projelere ilişkin kapanış işlemleri de gerçekleştirilerek program kapsamındaki faaliyetler
neticelendirilmiş ve Program Değerlendirme ve Kapanış Raporu düzenlenerek Kasım ayında
gerçekleştirilen toplantıda Yönetim Kuruluna program sonuçları hakkında bilgi verilmiştir.
Rapor dönemi boyunca, gerçekleştirilen izleme ziyaretleri haricinde, yüz yüze/telefon görüşmeleri ve
e-mail yoluyla gerekli destek sağlanmıştır.
Bu programın kapsamında sağlanan destek tutarı ve ortaya çıkan sonuçlara ilişkin bilgiler aşağıda yer
almaktadır:

04.11.2011 tarihinde imzalanan sözleşmede;
Malatya İl Özel İdaresi başvuru sahibi,
Malatya Belediyesi ve Malatya İl Kültür
Turizm Müdürlüğü ise ortak olarak yer
almaktadır.
Projeye ilişkin
sunulmaktadır:

mali

bilgiler

aşağıda

3.2.1.3.2. 2011 Yılı
Programları
3.2.1.3.2.1. Doğrudan
Faaliyet Desteği Programı
Program kapsamında toplam 14 projeye destek
sağlanmış olup bunlardan 2 adet projeye ilişkin
sözleşmeler Ocak ayı içinde imzalanmıştır.
Proje uygulama süresi 2011 yılı içinde sona eren 4
adet proje için başlatılan nihai rapor değerlendirme
çalışmaları tamamlanarak nihai ödemeler
yapılmıştır. Diğer 10 adet projenin de rapor dönemi
içerisinde uygulama sürelerinin tamamlanması ile
birlikte nihai rapor değerlendirme ve nihai ödeme
işlemleri gerçekleştirilmiştir.
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Program kapsamında destek sağlanan 8 adet
projeden 7’sinin uygulama süreci tamamlanmış
olup 1 adet projenin uygulama süresi uzatılmıştır.

3.2.1.3.2.2. Turizm ve
Sanayi Altyapısının
Geliştirilmesi Mali
Destek Programı
Altyapı işleri yoğunluklu projeler için, rapor dönemi
içerisinde genellikle, yapım işleri için gerekli
satın alma prosedürleri tamamlanmış ve rapor
dönemi sonuna doğru iklim koşullarının elverişli
hale gelmesiyle fiziki çalışmalar başlatılmıştır.

Uygulama süresi sona eren projelerden
1’i için nihai rapor alınarak değerlendirme
işlemleri tamamlanmış ve nihai ödemesi
gerçekleştirilmiştir. Uygulama süresi sona eren
diğer projeler için nihai rapor hazırlık ve
değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

Proje kapsamındaki faaliyetleri tamamlanan
2 adet proje için nihai raporlar alınmış ve
değerlendirme işlemleri tamamlanarak nihai
ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Diğer 9 adet
projeye ilişkin uygulama süreci devam etmektedir.

Ayrıca, projelerin uygulama süreçlerinde gözlenen aksaklıkları sebebiyle 2 adet proje için Erken
Uyarı Raporu düzenlenerek Yararlanıcılara iletilmiştir.
Rapor dönemi boyunca, program hakkındaki ilerlemelerin 2 aylık dönemler halinde Genel
Sekreterlik Makamına raporlandığı Program İlerleme Raporları düzenlenmiştir.
Rapor dönemi boyunca, gerçekleştirilen izleme ziyaretleri haricinde, yüz yüze/telefon görüşmeleri
ve e-mail yoluyla destek faaliyetleri sağlanmaya devam edilmiştir.
Program kapsamında ortaya çıkan bütçe rakamları ve faaliyet bilgileri aşağıda yer almaktadır:

3.2.1.3.2.3. Turizm
Sektörünün Geliştirilmesi
Mali Destek Programı
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3.2.1.3.2.4. Teknik
Destek Programı

Rapor dönemi boyunca, program hakkındaki ilerlemelerin 2 aylık dönemler halinde Genel Sekreterlik
Makamına raporlandığı Program İlerleme Raporları düzenlenmiştir.
Rapor dönemi boyunca, gerçekleştirilen izleme ziyaretleri haricinde, yüz yüze/telefon görüşmeleri ve
e-mail yoluyla destek faaliyetleri sağlanmaya devam edilmiştir.
Program kapsamında ortaya çıkan bütçe rakamları ve faaliyet bilgileri aşağıdadır:

2011 yılı sonunda sözleşmesi imzalanan
projeler ile ilgili eğitimler 2012 yılı içerisinde
tamamlanmıştır.
Bu eğitimlerin de tamamlanması ile
programa ilişkin raporlama işlemleri
başlatılmış ve Program Değerlendirme ve
Kapanış Raporu düzenlenmiştir.
Program boyunca, yüz yüze/telefon
görüşmeleri ve e-mail yoluyla destek
faaliyetleri sağlanmaya devam edilmiştir.

Program kapsamında ortaya çıkan bütçe rakamları ve faaliyet bilgileri aşağıdadır:

3.2.1.3.2.5. Ekonomik
Gelişme Mali
Destek Programı
Program kapsamında yapılan proje başvurularından ziyaret edilmesi uygun görülenlere,Program
Yönetimi Biriminde görevli personelin de desteğiyle ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra destek almaya hak kazandığı ilan edilen 33 başvuru sahibi, sözleşme imzalamak üzere
davet edilmişler, Ajansımıza başvuruda bulunan 32 proje sahibi ile sözleşme imzalanmıştır.
Program kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşmelerin
imzalanmasının ardından, 25.04.2012 tarihinde Bingöl, 26.04.2012 tarihinde Tunceli, 27.04.2012
Elazığ ve 30.04.2012 tarihinde ise Malatya’da başlangıç toplantıları ve proje uygulama eğitimleri
gerçekleştirilmiştir. Yararlanıcılara; uygulama, satın alma, muhasebe ve raporlama konularında
eğitimlerin verildiği başlangıç toplantıları sonrasında uygulama süreci aktif şekilde yürütülmeye
başlanmıştır.
Sözleşme imzalanan 32 projeden 5’i için rapor döneminde ara rapor sunulmuş ve bu raporların
değerlendirme işlemleri tamamlanarak ara ödemeler yapılmıştır.
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Proje kapsamındaki faaliyetleri tamamlanan 3 adet proje için nihai raporlar alınmış ve değerlendirme
işlemleri tamamlanarak nihai ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Diğer projeler için ise, faaliyetlerin
tamamlanma durumuna göre ara veya nihai rapor hazırlık ve değerlendirme işlemleri devam
etmektedir.
Ayrıca, projelerin uygulama süreçlerinde gözlenen aksaklıkları sebebiyle 2 adet proje için Erken Uyarı
Raporu düzenlenerek Yararlanıcılara iletilmiştir.

3.2.1.3.2.6. Tarımda Model
İşletmeler Mali
Destek Programı
Program kapsamında yapılan proje başvurularından ziyaret edilmesi uygun görülenlere, Program
Yönetimi Biriminde görevli personelin de desteğiyle ön izleme ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
Daha sonra destek almaya hak kazandığı ilan edilen 36 başvuru sahibi, sözleşme imzalamak üzere
davet edilmişler, Ajansımıza başvuruda bulunan 26 proje sahibi ile sözleşme imzalanmıştır.
Program kapsamında destek almaya hak kazanan başvuru sahipleri ile sözleşmelerin
imzalanmasının ardından, 25.04.2012 tarihinde Bingöl, 26.04.2012 tarihinde Tunceli, 27.04.2012
Elazığ ve 30.04.2012 tarihinde ise Malatya’da başlangıç toplantıları ve proje uygulama eğitimleri
gerçekleştirilmiştir. Yararlanıcılara; uygulama, satın alma, muhasebe ve raporlama konularında
eğitimlerin verildiği başlangıç toplantıları sonrasında uygulama süreci aktif şekilde yürütülmeye
başlanmıştır.
Sözleşme imzalanan 26 projeden 2’si için rapor döneminde ara rapor sunulmuş ve bu raporların
değerlendirme işlemleri tamamlanarak ara ödemeler yapılmıştır.
Proje kapsamındaki faaliyetleri tamamlanan 5 adet proje için nihai raporlar alınmış ve
değerlendirme işlemleri tamamlanarak nihai ödemeleri gerçekleştirilmiştir. Diğer projeler için ise,
faaliyetlerin tamamlanma durumuna göre ara veya nihai rapor hazırlık ve değerlendirme işlemleri
devam etmektedir.
Ayrıca, projelerin uygulama süreçlerinde gözlenen aksaklıkları sebebiyle 1 adet proje için Erken
Uyarı Raporu düzenlenerek Yararlanıcıya iletilmiştir.
Rapor dönemi boyunca, program hakkındaki ilerlemelerin 2 aylık dönemler halinde Genel
Sekreterlik Makamına raporlandığı Program İlerleme Raporları düzenlenmiştir.

Sekreterlik Makamına raporlandığı Program İlerleme Raporları düzenlenmiştir.
Rapor dönemi boyunca, gerçekleştirilen izleme ziyaretleri haricinde, yüz yüze/telefon görüşmeleri ve
e-mail yoluyla destek faaliyetleri sağlanmaya devam edilmiştir.

Rapor dönemi boyunca, gerçekleştirilen izleme ziyaretleri haricinde, yüz yüze/telefon görüşmeleri
ve e-mail yoluyla destek faaliyetleri sağlanmaya devam edilmiştir.
Program kapsamında ortaya çıkan bütçe rakamları ve faaliyet bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Program kapsamında ortaya çıkan bütçe rakamları ve faaliyet bilgileri aşağıda yer almaktadır:
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Program kapsamında ortaya çıkan bütçe rakamları ve faaliyet bilgileri aşağıda yer almaktadır:

Sekreterlik Makamına raporlandığı Program İlerleme Raporları düzenlenmiştir.
Rapor dönemi boyunca, gerçekleştirilen izleme ziyaretleri haricinde, yüz yüze/telefon görüşmeleri ve
e-mail yoluyla destek faaliyetleri sağlanmaya devam edilmiştir.
Program kapsamında ortaya çıkan bütçe rakamları ve faaliyet bilgileri aşağıda yer almaktadır:

3.2.1.3.3. 2012 Yılı
Programları
3.2.1.3.3.1. Doğrudan
Faaliyet Desteği Programı
3.2.1.3.4. Eğitim,
Seminer ve Toplantılar

Daha sonra destek almaya hak kazandığı ilan edilen 8 başvuru sahibi, Ajansımıza davet edilerek
destek sözleşmesi imzalanmıştır. Ancak, bir proje için imzalanan destek sözleşmesi Yararlanıcının
talebi üzerine feshedilmiştir.
Projelerin tamamı (7 adet) için uygulama süresi tamamlanmıştır. Bu projelerin tamamı için
hazırlanan raporlar alınmış olup biri haricinde değerlendirme işlemleri tamamlanarak nihai
ödemeler gerçekleştirilmiştir. Diğer raporun değerlendirme işlemleri devam etmektedir.

Birimimiz tarafından, 2011 yılı Ekonomik Gelişme Mali Destek Programı kapsamında sözleşme
imzalanan Yararlanıcılara yönelik olarak, Başlangıç Toplantıları ve Uygulama Eğitimleri
düzenlenmiştir. Söz konusu toplantı ve eğitimlere ilişkin bilgiler aşağıda yer almaktadır:

Rapor dönemi boyunca, gerçekleştirilen izleme ziyaretleri haricinde, yüz yüze/telefon görüşmeleri ve
e-mail yoluyla destek faaliyetleri sağlanmaya devam edilmiştir.
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17.09.2012-19.09.2012 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığının koordinesinde yürütülen İzleme
Bilgi Sistemi geliştirme faaliyetleri kapsamında, TÜBİTAK-BİLGEM-UEKAE tarafından Ankara’da
düzenlenen KAYS-İBS Çalışma Grubu Toplantısına, Birimimizde görevli 1 Uzman tarafından
katılım sağlanmıştır.
23-24.11.2012 tarihlerinde, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından Van’da düzenlenen Tuşba
Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumuna, Birimimizde görevli 1 Uzman tarafından katılım
sağlanmıştır.

3.2.1.4. Yatırım Destek
Ofisi Faaliyetleri
3.2.1.4.1. Bingöl Yatırım
Destek Ofisi Faaliyetleri

Ayrıca, 2011 yılı Tarımda Model İşletmeler Mali Destek Programı kapsamında sözleşme imzalanan
Yararlanıcılar için düzenlenen Başlangıç Toplantısı ve Uygulama Eğitimleri ile bilgiler aşağıdaki gibidir:

Bingöl Yatırım Destek Ofisi olarak ilimiz potansiyelini tespit etme, yatırım yapılmaya müsait alanları
belirleme ve yatırımcı çekme ile birlikte il içerisindeki potansiyel yatırımcıları harekete geçirme
ve diğer kurum ve kuruluşlarla koordinasyon sağlama amacıyla yıl içerisinde çeşitli kurum ve
kuruluşlara ziyaretler düzenlenmiş ve görüşmeler yapılmıştır. Bunun yanı sıra ilin potansiyelini
ortaya çıkarmak ve uygulayıcılara yol göstermek adına çeşitli sektörel araştırmalar yürütülmüştür.
Ajansımız koordinasyonunda yürütülen Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı
(BROP) kapsamında kurulması planlanan yaklaşık 5 Milyon Avro bütçeli Bingöl İŞGEM projesi
için Bakanlık tarafından talep edilen dökümanlar hazırlanarak 23 Mart 2012 tarihinde kendilerine
gönderilmiş, projemiz 26 Nisan 2012 tarihinde başarılı bulunan projeler arasında yayımlanmıştır.
Diğer taraftan, Birimimizde görevli 3 Uzman tarafından, 21-23 Mart 2012 tarihlerinde Konya‘da
gerçekleştirilen Kalkınma Ajansları İzleme ve Değerlendirme Birimleri Toplantısına katılım
sağlanmıştır.
Ayrıca, AB tarafından desteklenen Leonardo Programı kapsamında Ajansımızca sunulan ve Ulusal
Ajans tarafından kabul edilmiş olan proje kapsamında, Birimimizde görevli 1 Uzman tarafından
22.04.2012-05.05.2012 tarihleri arasında İrlanda, 4 Uzman tarafından 13.05.2012-26.05.2012 tarihleri
arasında Belçika ve 1 Uzman tarafından 27.05.2012-09.06.2012 tarihleri arasında Almanya’ya çalışma
ziyaretleri gerçekleştirilmiştir.
14.05.2012-18.05.2012 tarihleri arasında, Kalkınma Bakanlığı tarafından Ankara’da düzenlenen
“İzleme ve Değerlendirme” (1-I Modülü) Eğitimine, Birimimizde görevli 1 Uzman tarafından katılım
sağlanmıştır.
11.06.2012-15.06.2012tarihleriarasındaKalkınmaBakanlığı,MFİBveB&SEuropetarafındanyürütülen
“Ekonomik ve Sosyal Uyum Politikasında Kapasitenin Geliştirilmesi Projesi” (ESC) kapsamında
Ankara’da düzenlenen İzleme ve Değerlendirme” (1-I Modülü) Eğitimine, Birimimizde görevli 1 Uzman
tarafından katılım sağlanmıştır.
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Bunu takip eden 6 ay içerisinde gerekli yer tahsisi işlemleri ve proje detayları ile alakalı müzakereler
Valilik koordinasyonunda devam etmiş olup Kasım ayı içerisinde de AB Delegasyonu’ndan onay
alınmıştır. 2013 yılı içerisinde gerekli ihalelerin yapılıp inşaat işlerinin başlanılacağı beklenmektedir.
2013 yılı içerisinde Güdümlü Proje Desteği ile kurulması planlanan 4.800.000 TL bütçeli Bingöl
TekstilKent Projesi için ilgili kurum ve paydaşlarla görüşmeler yapılmış, Bursa ve İstanbul’da
faaliyet gösteren 8 adet tekstil firması ile irtibata geçilmiştir. Gerekli faaliyetlerin başlanılması için
yer tahsisi işlemlerinin sonuçlandırılması beklenmektedir.
Bingöl Üniversitesi yürütücülüğünde İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Türk Telekom Müdürlüğü
ve Ajansımız ortaklığıyla hazırlanarak Başbakanlığa sunulan yaklaşık 1milyon TL bütçeli “Bingöl
Afet Yönetim Bilgi Sisteminin (BAFEBİS) Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Teknikleri Kullanımı ile
Oluşturulması” adlı projenin hazırlanması çalışmalarına katkıda bulunulmuştur.
2012 yılı içerisinde Bingöl ilinde 3 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi verilmiştir. Verilen eğitimler
için yaklaşık 250 başvuru alınmış, yapılan yazılı sınav ve mülakat neticesinde seçilen 90 kursiyer
eğitimi başarılı olarak tamamlayarak sertifika almaya hak kazanmıştır. Ajansımız tarafından
sertifika almış kursiyerlerden 8 tanesi KOSGEB’den destek alıp kendi işyerlerini kurmuşlardır.
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8 – 12 Şubat tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilen EMİTT Turizm Fuarı’na Bingöl ili adına
katılımda bulunulmuş, fuara katılan yerli/yabancı yaklaşık 500 kişiye ilimiz turizm olanakları
hakkında bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca profesyonel tur firmaları ile görüşülmüş, Anı Tur
tarafından 100 bin adet basılacak olan tanıtım materyaline ajansımız desteğiyle Bingöl için bir sayfa
hazırlanmıştır. Yine ilimiz yatırım ve tanıtım faaliyetleri kapsamında Bingöl ili Ekonomi Raporu
hazırlanmıştır.
TRB1 Bölge Tanıtımı & Gezi Rehberi hazırlığı kapsamında Bingöl ili çalışması tamamlanmıştır ve
JATA Tourism forum & Travel showcase 2012 Fuarı’nda (Japonya) dağıtılmak üzere gönderilmiştir.
İKİS Bingöl İl Raporu için uzman görüşleri hazırlanarak TÜBİTAK ve Kalkınma Bakanlığı’na
gönderilmiştir.
20-24 Haziran 2012 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Hediyelik Yöresel ve Geleneksel
Ürünler Fuarı” kapsamında Ajansımızca kiralanan stantta özel sektör işbirliği ile bölgemiz
ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.
Nisan ve Eylül aylarında Bingöl Valiliği ve Kalkınma Bakanlığı ile birlikte, ilimize yatırım çekmesi
kuvvetle muhtemel olan Karlıova Derinçay Havzasında bulunan linyit yatakları konusunda Türkiye
Kömür İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile, yine zengin Jeotermal Kaynakların değerlendirilmesi
konusunda Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü ile görüşmeler yapılmıştır.
400 Büyük baş kapasiteli Süt sığırcılığı ve Entegre Süt ürünleri tesisi üzerine yatırım yapmayı
planlayan Cezayir Sıcakyüz adlı yatırımcı ile görüşülmüş, gerekli yer tahsisi işlemlerinde ve
yatırım teşvik belgesi almasında yardımcı olunmuştur. Yine ilimize yatırım yapması beklenilen
SÜTAŞ firması ile görüşmeler devam etmektedir.
Doğu Anadolu Bölgesinde faaliyet gösteren SERKA, DAKA, KUDAKA ve Ajansımız ortaklığında
düzenenen “Süt ve Süt Ürünleri” konulu toplantı yapılmış, Doğu Anadolu Bölgesi Süt ve Süt
Ürünleri Sektörü konulu raporun hazırlığı kapsamında ilimiz güncel verilerinin toplanabilmesi
için ilgili kamu kurumları ve büyük işletmeler ziyaret edilmiş ve anket çalışması yapılmış olup
rapor yazma aşaması devam etmektedir.

Ekonomi Bakanlığı’nın Ajansımıza yönlendirdiği yatırım tamamlama vizesi talebi için çalışmalara
başlanmıştır.
12-13-14 Ocak tarihlerinde Ajansımıza sunulan Kapari Yetiştiriciliği ile İstihdam Projesi’nin fizibilite
çalışmaları kapsamında İzmir’de faaliyet gösteren Suşitaş, Hemsi Tarım ve Bayteks firmaları ziyaret
edilerek tesisleri gezilmiş ve kapari üretimi ile ilgili bilgi alınarak proje üzerine rapor hazırlanmıştır.
07.12.2012 tarihinde İstanbul’da Bingöllü işadamlarına yönelik Bingöllü Dernekler Federasyonu
(BİNDERFED) ile birlikte bir toplantı organize edilmiş olup, il potansiyeli, yeni teşvik sistemi ve
ajansımız destekleri hakkında bilgilendirme yapılmıştır.

12.12.2012 Dünya Bingöllüler Günü kutlamalarına Ajansımız mali destek olmakla birlikte yapılan
faaliyetlerle ilgili hazırlık çalışmaları yürütülmüş, bu kapsamda Ajansımıza ait stant açılarak
ziyaretçilere, Ajansımız ve faaliyetleri hakkında bilgilendirmeler yapılmıştır. Bununla birlikte yapılan
panel ve diğer etkinliklere katılım sağlanmıştır.
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6-10 Şubat 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen Fizibilite Eğitimi’ne
katılım sağlanmıştır.
29 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Antalya’da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı evsahipliğinde
gerçekleştirilen “Yatırım Destek Ofisleri Mevzuatı” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.
6-7 Mart tarihleri arasında Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen “Girişimcilik ve Girişim
Finansmanının Sağlanması” konulu eğitime katılım sağlanmıştır.

20-22 Kasım 2012 tarihlerinde İrlanda Shannon Kalkınma Ajansı ile ortak düzenlenen
Kapasite Geliştirme Programı’na katılım sağlanarak teknoparklar, kuluçka merkezleri, sanayi
bölgelerinin kurulması ve yönetilmesi, üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transfer ofisleri,
kariyer planlaması konularında tecrübe paylaşımında bulunulmuştur.

12-14 Mart tarihleri arasında Ajansımız tarafından düzenlenen Sektörel Analiz ve Rekabet Analizi
Eğitimi’ne katılım sağlanmıştır.

29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında bu yıl 5.si düzenlenen Maden Türkiye 2012 Fuarı’na katılım
sağlanarak, sektörde ki güncel gelişmeler takip edilmiştir.

OSB Mevzuatı üzerine Bilgi Notu hazırlanmıştır.

29 Kasım – 2 Aralık tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi CNR-Expo’da düzenlenen Avrasya
bölgesinin en büyük Uluslararası Bilgi ve İletişim Teknolojileri, Uydu İletişimi, Yayıncılık, Kablo ve
TV Sektörü CeBIT Bilişim Eurasia Fuarı’na katılım sağlanmıştır.

“6102 Sayılı Yeni Türk Ticaret Kanunu” konulu araştırma raporu hazırlanmıştır.
22 Nisan - 5 Mayıs 2012 tarihleri arasında Leonardo da Vinci Programı kapsamında Fırat
Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Karacadağ, İpekyolu ve Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansları’nın katılımıyla yürütülen “Bölgesel Kalkınma ve Avrupa’da Fon Yönetimi” projesi
kapsamında İrlanda’da yerleşik Shannon Kalkınma Ajansı’nda eğitim programı düzenlenmiştir.
Bu kapsamda bölgesel kalkınma, kuluçka merkezleri, serbest bölgeler ve doğrudan yabancı
yatırım konularındaki eğitimlere katılım sağlanmış, Shannon Development Agency’nin bölgesel
kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın tecrübeleri paylaşılmıştır.
Leonardo da Vinci Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Karacadağ,
İpekyolu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajanslarının katılımıyla yürütülen “Bölgesel Kalkınma ve
Avrupa’da Fon Yönetimi” projesi kapsamında 13-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Belçika’da
çeşitli temaslarda bulunmuştur. Bu kapsamda yapılan görüşmeler şunlardır:
o Avrupa’da Kadın Girişimciler Paneli
o Avrupa Parlamentosu Ziyareti
o KfW Ziyareti (Devlet destekli Alman bankası)
o AB Bilgilendirme Toplantısı
o UNITEE (European-Turkish Business Confederation) Ziyareti
o AB Bölgeler Komitesi Bilgilendirmesi
o T.C. Brüksel Büyükelçiliği Ziyareti
o Melita Meat Ziyareti (İlimize yatırım yapmayı düşünen Belçika’da yerleşik Türk firma)
o Proje haricinde Hollanda’da bölgemize model olabilecek nitelikte 2 süt hayvancılığı işletmesi ile
bir sera ziyaret edilmiştir.
GörünürlükfaaliyetlerikapsamındaDoğanHaberAjansımuhabirineAvrupa’daKadınGirişimciler
Paneli ve UNITEE toplantısı hakkında haber metni sağlanmış; proje ile ilgili röportaj verilmiştir.
Bölge kalkınmasına en fazla katkı sağlayabilecek fikirleri ortaya çıkarmak adına tüm Ajans
uzmanlarının katılımı ile 18 Temmuz 2012’de düzenlenen Güdümlü Proje Geliştirme Çalıştayı’na
katılım sağlanmıştır
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18-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde, EURADA – Avrupa
Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği tarafından her yıl farklı konu başlıkları çerçevesinde iki kez
yapılan, düzenlenen “Agorada” toplantılarının 2012 yılı ikinci toplantısına katılım sağlanmıştır.

TRB1 Bölgesi jeotermal potansiyeli ve potansiyelin değerlendirilmesine ilişkin önerileri kapsayan
bilgi notu hazırlanmış ve diğer kurumlarla paylaşılmıştır.
18-20.12.2012 tarihleri arasında Ankara’da yapılan Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı
Türkiye Temsilcili ve Kalkınma Bakanlığının birlikte yürüttükleri Türkiye’de Bölgesel Kalkınmanın
Yönetişim Araçlarının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapılan eğitime katılım sağlanmıştır.
Ajans genel merkezinde yapılan; Proje Döngüsü Yönetimi, Ms. Excel, Ms. Word ve e-imza
eğitimlerine katılım sağlanmıştır.

3.2.1.4.2. Elazığ Yatırım
Destek Ofisi Faaliyetleri
Elazığ Yatırım Destek Ofisi tarafından ilin potansiyellerini tespit etmek, bölgedeki kurum ve
kuruluşlarla işbirliği imkânlarını değerlendirmek ve bölgedeki mevcut yatırımları yerinde
görmek amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenmiş ve görüşmeler yapılmıştır.
Bunun yanı sıra ilin potansiyelini ortaya çıkarmak ve uygulayıcılara yol göstermek adına çeşitli
sektörel araştırmalar yürütülmüştür. Ayrıca ile yabancı yatırım çekme gayesiyle yabancı firmalar
ile görüşülmüş ve ildeki yatırım olanaklarını gösteren sunumlar yapılmıştır.
Ocak ayı içerisinde özel sektöre yönelik olarak açılan 2011 yılı Mali Destek Programlarının
başvuruları kabul edilmiştir. Bu programla ilgili eğitim, bilgilendirme ve ofiste yatırımcılarla
bir araya gelme faaliyetleri yoğun olarak gerçekleşmiştir. Bunun yanında tanıtım ve yatırım
fırsatlarını içeren doküman hazırlıkları ile bu dokümanların paydaşlarla paylaşılması bu ay
içerisinde yapılan faaliyetlerdendir.
Teknik Destek Programı kapsamında; Fotoğraf Amatörleri Derneği’nin düzenlediği Fotoğrafçılık,
kursu, Elazığ Reklamcılar Derneği’nin düzenlediği 3D Max kursu ile Üniversite tarafından
düzenlenen ANSYS programı eğitimlerinin açılış toplantıları yapılmıştır.
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Doğrudan Faaliyet Desteği alarak, çanak ve çömlek yapımı kursu veren ELESKAV (Elazığ Eğitim
Sanat Kültür Araştırma Tanıtma Ve Hizmet Vakfı) bu üretimlerini seri bir hale getirmek için
girişimde bulunmak istediğini belirtmiş, yapılan toplantı sonucu ilgili Vakıf sene içerisinde açılacak
olan Ajans desteklerine yönlendirilmiştir.

15 Şubat tarihinde MÜSİAD Elazığ İl Başkanı Sayın Nedim Durgungül ve derneğe bağlı bir yatırımcı,
Keban Barajı kıyısında (Pertek bölgesi) sahip oldukları yaklaşık 90 dönüm arazi üzerine yapılması
düşünülen organik tarım ve yaşam alanı ile ilgili ajans desteklerinin ne olabileceği konusunda
bilgilendirilmişlerdir.

İçişleri Bakanlığı’nın yazısıyla Elazığ Valiliği koordinasyonunda gerçekleştirilen “Risk Azaltma
Strateji Planı” oluşturulması ile ilgili rapor hazırlanmış, bu rapor, ilgili toplantıda paylaşılmıştır. 2013
yılı sonuna kadar hazırlanması gereken bu planın taslağının oluşturulması için 16 Ocak tarihinde
ayrı bir toplantı düzenlenerek kurumların yapması gereken faaliyetler görüşülmüştür.

7 Şubatta Elazığ firmalarına Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Eğitimi verilmiştir. Eğitimi ODTÜ
öğretim üyesi Sayın Hakan GÜRSU vermiştir.

Kanatlı Hayvancılık Sektörel Araştırması yapılmış, bu kapsamda Öz Uğur Tavukçuluk firmaları
ziyaret edilerek sektör hakkında bilgi alınmıştır. Kanatlı Sektörü, raporunun hazırlanması ile ilgili
Elazığ ve Malatya’daki bazı firmalar ziyaret edilmiş, sektör ve işleyiş hakkında bilgiler alınmıştır.
Bu kapsamda Elazığ’daki firmaların yanı sıra Malatya’daki Nilyum ve Seher Tavukçuluk firmaları
ziyaret edilmiştir.
TÜBİTAK tarafından desteklenmesi uygun bulunan İl Yenilik Platformu Projesi bütçesindeki
revizyonlariçin,projeyürütücüsüProf.Dr.HalilHasarveProf.Dr.ErhanAkınilebirlikteTÜBİTAK’taki
toplantıya katılım sağlanmıştır. Bu toplantıda istenen bütçe revizyonları ve açıklamaları hakkında
Elazığ Yatırım Destek Ofisinde tekrar bir araya gelinerek çalışmalar sürdürülmüştür.
İlimizin önemli yatırımlarından biri olan Eti Krom Fabrikası’ndaki üretimin verimliliğin artırılması,
AR-GE çalışmalarına gereken önemin verilmesi ve yatırımların çeşitlendirilmesi amacıyla,
Fırat Üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Osman Yılmaz (Metalürji Bölümü) ve Keban
Meslek Yüksek Okulu Maden Bölüm Başkanı Sayın Murat Yücedağ ile birlikte firmaya bir ziyaret
gerçekleştirilmiştir. Bu ziyarette Prof. Dr. Osman Yılmaz’ın sunduğu, dünyada çeşitli örnekleri
bulunan fakat Türkiye’de kullanılmayan üretim teknikleri konuşulmuş, AR-GE çalışmalarının bu
tip fabrikalar için hayati önem taşıdığı vurgulanmıştır. Bu görüşmeler sırasında ilimizde Krom
Organize Sanayi Bölgesi ve Krom Araştırma Enstitüsü kurulumu konusunda fikir alışverişleri
sağlanmıştır.

Nisan ayında yapılan KOBİ Yöneticiliği Sertifika programı ile ilgili kayıtlar alınmıştır. Bu eğitimin
duyurulması için İl çapında duyurular yayınlanmış bunun yanında Kovancılar, Sivrice, Keban ve
Maden ilçeleri kaymakamlık ve Belediyeleri ziyaret edilmiştir. Daha çok KOBİ’lerin orta düzey
yöneticilerinin katıldığı bu program 03 Mayıs tarihine kadar devam etmiştir. Yapılan değerlendirme
sınavı neticesinde katılımcılara; Katılım, Yeterlilik veya Başarı Sertifikaları verilmiştir.
22 Şubat tarihinde ise İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Cemil Yatkın ile birlikte İdare’nin
yapmayı düşündüğü coğrafi bilgi sistemi çalışması hakkında toplantı yapılmıştır. Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı tarafından, Türkiye çapında illerin Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS) ile haritalandırılıp yerleşim
yerleri, yollar ve altyapı gibi unsurların CBS altyapısının oluşturulması için Elazığ pilot bölge ve
sorumlu kuruluş da Elazığ İl Özel İdaresi olarak belirlenmiş olup, İdare ile bu projenin Ajansın
güdümlü projeler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda görüş sormuştur.
Turizm çalışmaları kapsamında Pertek Termal Tesisleri ziyaret edilmiştir. Tesislerin tanıtımının
yapılması konusunda görüş alışverişi yapılmıştır. Bunun yanında 30 Mart tarihinde; “TRB1
Sürdürülebilir Turizm Çalışması” kapsamında Anadoku tarafından ilimizde bir çalıştay
düzenlenerek katılımcıların ilimizin turizm potansiyeli konusunda görüşleri alınmıştır.

Uluslararası düzeyde her sene yapılan EMITT fuarına katılım için bu sene Ajansımız stant kirası ve
tasarımınıüstlenmişolupsergilenecekürünlervetanıtımfaaliyetleriElazığValiliğiveİlKültürTurizm
Müdürlüğü vasıtasıyla gerçekleştirilmesi planlanmıştır. Bu doğrultuda düzenlenen toplantılara ev
sahipliği yapılmıştır. 9-12 Şubat tarihlerinde İstanbul’da düzenlenen uluslararası turizm fuarı olan
EMITT’e Valilik ve İl Kültür ve Turizm ile beraber stant açılarak katılım sağlanmış, turizm yatırımları
ile ilgili girişimcilere ulaşılmaya çalışılmış ve ilin tanıtımı yapılmıştır. EMITT fuarında görüşülen
Anı Tur’un bastırdığı ve illerin turistik anlamda tanıtımının yapıldığı katalog için Elazığ’ın turistik
değerlerini anlatan resimli bir makale hazırlanmıştır.

Elazığ’ın Kalkınmaya yönelik sektörlerinin potansiyelinin (iş gücü ekipman ve kapasite kullanım
oranı) belirlenmesi amacıyla sektör envanterlerinin çıkarılması düşüncesi ile bir toplantı
düzenlenmiştir. Toplantıya Ajans Genel Sekreteri Sayın Fethi ALTUNYUVA ile Bilim Sanayi ve
Teknoloji İl Müdürlüğü, İl Özel İdaresi Fırat Üniversitesi, Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası, KOSGEB
ve Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi’nden temsilciler katılmıştır. Toplantıda; her sektör için,
sektörün bütün verilerini içeren bir setin oluşturulması ve bunun güncel tutulması konusundaki
zorluklar konuşulmuş, bunun yerine öncelikli sektörlerdeki önemli verilerin kabul edilebilir bir
oranda toplanmasının daha uygulanabilir bir yöntem olacağı kanaatine varılmıştır. Daha organize
olmaları dolayısıyla Turizm, Eğitim ve Sağlık gibi konularda ilgili kurumlardan veri alınabileceği,
bunun yanında çok veri içeren, sağlıklı ve güncel veri bulunmayan önemli sektörlerden Tarım ve
Sanayi alanında çalışmalar yapılması tartışılmıştır. Tarım için hâlihazırda Ajansımız tarafından
yürütülen bir çalışma olduğundan öncelikle Sanayi envanterine yoğunlaşılması konusunda fikir
birliğine varılmıştır.

Yatırımcıların ofisimizi ziyaretleri ile Keban Barajı kıyısında doğal tarım ve yaşam alanı, turistik iç
sular işletmesi ve döküm fabrikası gibi farklı ve güçlü projeler Elazığ ofisimizde görüşülmüştür.
Gerekli bilgilendirmeler yapılmıştır.

Ağın İlçe Tarım Müdürlüğü ile Doğrudan Faaliyet Desteği konusunda görüşülmüş ve “Ağın
Beyazı” üzümünün yetişme sahaları ve potansiyeli hakkında sunulacak başvuruya teknik destek
sağlanmıştır.

Ticaret ve Sanayi Odası eski genel sekreteri Sayın Adnan BOZAT ile Elazığ yatırım ortamı ile
ilgili görüşme yapılmıştır. 2 Şubattaki Valilikte gerçekleşen Uluova sulamasına yönelik çözüm
önerilerinin görüşüldüğü toplantı yapılmıştır.
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Bölgemizde rekabet edebilir sektörlerin belirlenmesi ve sektörlerin bu anlamda güçlendirilmesine
yönelik olarak Malatya Ajans Merkezimizde yapılan ve 3 gün süren “Sektörel Rekabetçilik Analizi”
eğitimine katılım sağlanmıştır. İlimizde rekabetçi olarak görünen aşağıdaki öncelikli sektörlerde
belli bir takvim çerçevesinde çalışmalar başlatılmıştır.

Elazığ’daki içme suyunun değerlendirilmesi konusunda yatırım yapmak isteyen Birleşik Arap
Emirlikleri’nden bir yatırımcı ile görüşmeler yapılmış; kara ve deniz yoluyla yapılacak nakliyeler
ile ilgili teklifler alınarak yatırımcıya sunulmuş, yine bu kapsamda, içme suyu dolum tesisi yapma
hazırlığında olan Coca Cola Fabrikası ziyaret edilmiştir.

• Su Ürünleri
• Krom Zenginleştirme
• Hayvancılık/Besicilik
• Kanatlı Hayvancılık

Yeni Teşvik paketinin açıklanmasıyla, bilgileri belirli olan yatırımlarda faydalanılabilecek yaklaşık
teşvik tutarlarının hesaplanabildiği Teşvik Robotu hazırlanmıştır.

22 Mart tarihinde ihracat ile ilgili Doğu Anadolu İhracatçılar Birliği’nin düzenlediği “Dış Ticaret
Bilgilendirme Programı’na katılım sağlanmıştır.
İl Özel İdaresi’nin yürütmüş olduğu Elazığ’da Tıbbi ve Aromatik bitki yetiştiriciliği ile ilgili proje
tamamlanmış olup elde edilen sonuçlar, 4 Nisan tarihinde yapılan proje kapanış toplantısıyla
sunulmuştur.Buçalışma,ajansımızınvereceğidesteklerveyapacağıçalışmalaraverisağlayacaktır.
5 Nisan’da ise Fırat Havzası Kültür Turizm Koruma Gelişim Bölgesi’nde hizmet verecek olan Fırat
Havzası Altyapı Hizmet Birliği’nin toplantısı düzenlenmiş olup, bu toplantıya katılım sağlanmıştır.
Ajansımızın da yürüttüğü turizm çalışmalarının bu planlarla entegrasyonunun sağlanması
açısından birliğin faaliyetleri takip edilmiştir. Bu kapsamda hazırlanarak Ajansa sunulan Doğrudan
Faaliyet Desteği başvurusunun hazırlık sürecine de teknik yardım düzeyinde katkı sağlanmıştır.
Ayrıca Fırat Havzası Altyapı Hizmet Birliği Fırat KTKGB’nin Turizm Stratejik Planının hazırlanması
için proje hazırlığına başlanmıştır. Elazığ Yatırım Destek Ofisi olarak bu çalışmalara teknik destek
sağlanmış olup, Ajansın turizm planlaması çalışmalarıyla koordineli yürümesi için gerekli
görüşmeler yapılmıştır.
Yatırım alanları çalışması kapsamında Organize Sanayi Müdürlüğü ziyaret edilerek, OSB alanında
veya dışındaki yatırıma uygun alanlar konusunda görüşmeler yapılmıştır. Yine bu kapsamda
Kovancılar ilçesi ziyaret edilerek, Sanayi sitesi gezilmiş, Belediye yetkililerinden Kovancılar’da
kurulabilecek yeni bir Organize Sanayi Bölgesi hakkında görüşmeler yapılmıştır.
Ticaret ve Sanayi Odası’nın hazırlığını yaptığı “Elazığ’ın Sanayi Envanterinin Çıkarılması” projesi için
TSO ile birlikte Fırat Üniversitesi İstatistik Bölümü öğretim görevlileri ziyaret edilmiş, yapılabilecek
çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunulmuştur.
İlimiz kurumlarının AR-GE birimleri ile de proje hazırlama konusunda görüşmeler yapılmıştır.
Bu kurumlardan Emniyet AR-GE Birim Amirliği ve İl Milli Eğitim AR-GE Birimi, Teknik Destek
programından faydalanmak üzere yönlendirilmiştir.
Elazığ ‘da TSE Mahalli Temsilciliği’nin düzenlediği “Sürdürülebilir Bölgesel Kalkınma ve Kalite”
Panelinde sunum yapılmıştır.
Haziran ayında İzmir Su Ürünleri Fuarına katılım sağlanarak sektörün gelişmeleri izlendi. Ayrıca
Antalya EXPO Center’da düzenlenecek olan 3.Yöresel ve Geleneksel Ürünler Fuarına Ajansın mali
olarak desteklediği standa Elazığ firmalarının katılımı sağlandı.
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Merkezi Almanya’da bulunan Be-Electric Firması ile Elazığ’da gerçekleştirmeyi planladığı
Güneş Enerjisi yatırımıyla ilgili görüşülmüş, yatırım yapmayı düşündükleri arazilerle ilgili olarak
Milli Emlak Müdürlüğü ziyaret edilmiştir.
Elazığ’daki Vodafone Çağrı Merkezi eleman temini ile ilgili, Fırat Üniversitesi Rektör Yrd. Bülent
Şen’in de katılımıyla görüşme gerçekleştirilmiş; merkezin istihdamını üniversite ile bağlantılı
yapması konuşularak yararlanabileceği destekler konusunda bilgilendirmeler yapılmıştır.
Elazığ’daki çağrı merkezinin istihdam sorunun çözülmesi konusu ile ilgili Fırat Üniversitesi
Rektör Yardımcısı Nuri Orhan ziyaret edilmiştir.
Banvit’in satın aldığı Elazığ Özuğur - Köytür firması ziyaret edilerek bilgi alınmış, devir teslim
işlemleri devam eden firmanın kapasitesinin 3-4 katına çıkarılacağı bilgisi alınmıştır.
ODTÜ’de Kalkınma Ajanslarına yönelik olarak Novusens” - İnovasyon ve Girişimcilik Enstitüsü
tarafından verilen “İnovasyon Eğitimi ”ne katılım sağlanmıştır.
“Kuzey Afrika Pazarı” ve “Veri, Test ve Çağrı Merkezleri” ile ilgili hazırlanan araştırma raporları
tamamlanarak Malatya Merkez Binasında sunumları gerçekleştirilmiştir.
2012 yılı içerisinde açıklanan, “Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar”la ilgili olarak
yatırımcıların bilgilendirilmesine ilişkin Teşvik Rehberi Kitapçığı hazırlanmıştır.
TRB1 Bölgesi Tanıtımı için hazırlanan ve 4 ilin tarihi turistik yerlerinin özetlendiği, ayrıca bölge
çapında tur güzergâhlarının belirlendiği “TRB1 Gezi Rehberi” çalışması kapsamında Elazığ ile
ilgili bilgiler derlenerek çalışmalara destek sağlanmıştır.
Doğudaki 4 Ajansın (KUDAKA, SERKA, DAKA, FKA) birlikte oluşturduğu Doğu Anadolu Süt
ve Süt Ürünleri Çalışma Grubu’nun bu sektördeki mevcut durum araştırması ve yapılan
çalışmalar kapsamında Küçükbaş Hayvan Yetiştiricileri Birliği, Süt Üreticileri Birliği ve Süt İşleyen
Firmalardan Kaplan Gıda, Hakka Tapan, Mir Efe ile Malatya’da 400 büyük başlık süt işletmesi
olan Kavuklar Firmaları ziyaret edilmiş, sektör sorunları ile ilgili bilgi alınmış ve araştırma
kapsamında hazırlanan Anket Formu yatırımcılar tarafından doldurulmuştur. Bu çalışmalar
sırasında Elazığ’da Ajans desteği ile yürütülen “Süt Toplama Tesisleri Kurulması” projesi
anlatılmış ve yapılan bu çalışmalarla entegrasyonu sağlanmıştır. Diğer ajanslarda projeyi takip
edeceklerini belirtmişlerdir.
Elazığ Valiliği öncülüğünde Hazar Stratejik Araştırmalar Merkezi koordinasyonunda düzenlenen
Harput 2023 Stratejik Planı Ajansımızın da destekleriyle tamamlanmış olup nihai tanıtım
toplantısına katılım sağlanmıştır.
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Kalkınma Bakanımız Sayın Cevdet Yılmaz 17.08.2012 tarihinde Elazığ’ı ziyaret etmiş, çeşitli
temaslardan sonra Elazığ TSO’ da düzenlenen İl Koordinasyon Toplantısına başkanlık ettikten
sonra beraberinde Elazığ Milletvekilleri, Belediye Başkanı ve Sayın Valimizin de katılımlarıyla
Yatırım Destek Ofisimizi ziyaret etmişlerdir. Ziyaret sırasında kendilerine sunulmak üzere Elazığ –
Erbil arası direkt uçak seferleri düzenlenmesine ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.
KOSGEB ile işbirliği içerisinde yürütülen Sertifikalı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sonucunda
Girişimcilik Sertifikası almaya hak kazanan 60 girişimciye Elazığ Valilik Toplantı Salonunda
düzenlenen sertifika töreni ile sertifikaları teslim edilmiştir.
18 – 24 Eylül arasında Tokyo’da düzenlenen JATA Tourism Forum & Travel Showcase 2012
Uluslararası Turizm Fuarı’na Fırat Kalkınma Ajansı olarak katılım sağlanmıştır. Ajans özelinde
Elazığ ve Malatya illeri tanıtılmış olup Elazığ Yatırım Destek Ofisi tarafından Elazığ ili Tanıtıcı
Dokümanlar ve Promosyonlar hazırlanmıştır. Elazığ ve Malatya illerinin tanıtıldığı ve yatırımcılar
ile birebir görüşmelerin gerçekleştirildiği fuarda, Elazığ Yatırım Destek Ofisi olarak işbirliği ağları
kurulmaya çalışılmıştır. Ayrıca Başbakanlık Yatırım Tanıtım ve Destek Ajansı’nın Tokyo Ofisi’nin
Japonya yatırım ortamı ile ilgili düzenlediği toplantıya katılım sağlanmış, Japon firmalarla görüşme
imkânı bulunmuştur.
Harput’ta bulunan Ankuzu tepesi civarında arazisi bulunan bir yatırımcının talebiyle, adı geçen
bölgenin astronomik gözlem yapmak için uygun şartlara sahip olup olmadığı ile ilgili araştırma
yapılmıştır. Bu kapsamda TÜBİTAK ile irtibata geçilmiş; TÜBİTAK Antalya Ulusal Gözlemevi’nden,
gözlem evleri ve Ankuzu tepesinin uygunluğu hakkında bilgi alınmıştır. Elde edilen bilgilere göre
Ankuzu tepesinin astronomik gözlem anlamında bir ayrıcalığı bulunmadığı fakat eğitim amaçlı,
halka açık bir gözlem evi veya hakim bir konumda olması nedeniyle bir seyir terası kurulabileceği
sonucu yatırımcıya iletilmiştir.
CMYK Group’un yeni çıkardığı “Turizm Time” dergisinde bölgemize yer verecek olmaları sebebiyle
ilimize ziyaretleri gerçekleşmiştir. Ziyaret kapsamında hazırlanan gezi programı doğrultusunda
Harput, Sivrice, Keban ve Çırçır Şelalesi tanıtılmış, geziye İl Kültür Turizm Müdürlüğü’nden de eşlik
edilmesi sağlanmıştır.
Elazığ ili Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü ziyaret edilerek; OSB’de yapılması planlanan Meslek
Lisesi’nde gelinen aşama, OSB - üniversite ilişkisinde mevcut durum, OSB’nin faaliyetleri ve birlikte
yapılabilecek projeler hakkında görüşülmüştür.
Sektör araştırmaları kapsamında Elkay Geri Dönüşüm, Birlik Beton, İdea Kimyasal Madencilik
ve İsaş Un Fabrikası ziyaret edilerek firmaların yapısı ve sektörlerde mevcut durum hakkında bilgi
alınmıştır.
Harput Kalesi arkeolojik kazıları konusunda yürütülen çalışma ile ilgili Elazığ Müze Müdürlüğü
ziyaret edilmiştir.
TRB1 Bölgesi’nde Arazi Toplulaştırmasının mevcut durumu hakkında hazırlanan rapor
kapsamında Devlet Su İşleri Müdürlüğü, Kanal Su İşleri Şubesi ve İl Özel İdare ile görüşmeler
gerçekleştirilmiştir.
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18-19 Ekim 2012 tarihleri arasında EURADA – Avrupa Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği
tarafından her yıl farklı konu başlıkları çerçevesinde iki kez yapılan “Agorada” toplantılarının 2012
yılı ikinci toplantısı Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde düzenlenmiştir. Sn. Bakanımız Cevdet
Yılmaz ve EURADA Başkanı’nın açılış konuşmalarını yaptığı programda ulusal ve uluslararası
örneklerle İnovasyonun Mekânsal Ruhu: Bölgesel Boyut, Bölgesel İnovasyon Sisteminin
Geliştirilmesi, İnovasyon İçin Kanunların Düzenlenmesi, Bölge İçi ve Bölgelerarası Bilginin
Akışı ve Yayılması, İnovasyon Politika ve Uygulamalarından Örnekler, Girişimcileri ve Firmaları
Destekleme, Mekânsal Yaklaşımların Yükselen Ekonomilere Transferi başlıkları altında
sunumlar yapılmıştır.
İlçeleri potansiyelinin araştırılması ve proje işbirlikleri geliştirilmesi çalışmaları kapsamında;
Kovancılar, Karakoçan, Palu, Sarıcan Beldesi, Keban ve Maden’e gidilerek Belediye ve
Kaymakamlıklar ziyaret edilmiş ilçelerde öne çıkan sektörler hakkında bilgi alınmıştır. Firmalar
ziyaret edilerek mevcut durumları, ihracat kapasiteleri, sektörde karşılaştıkları sorunlar
dinlenmiş çözüm önerileri geliştirilmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda ilçelerde proje yazma
kültürünün geliştirilmesi amacıyla proje döngüsü eğitimleri önerilmiştir. Yatırımcı ya da yatırım
yapmak isteyen firmalara yeni teşvik paketi tanıtılmış ve Kasım ayındaki proje teklif çağrısı ile
ilgili farkındalık oluşturma ve ön bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu ziyaretler sırasında
kamu kurumlarının yanında ilçede faal olan sivil toplum örgütleri ve önemli firmalarla da
görüşülmüştür.
Bölgemizde yapılacak Turizm Yatırımları Hakkında yatırımcılara yön gösterebilmek amacıyla
hazırlanmakta olan rehber için Ekonomi Bakanlığı, Kültür Turizm Bakanlığı, İl Kültür Turizm
Müdürlüğü ve bölgemizde faaliyet göstermekte olan otellerle görüşülmüş, yatırım süreçleri
hakkında bilgi alınmıştır.
Krom ve Paslanmaz Çelik sektörü çalışmaları kapsamında, Fırat Üniversitesi Metalürji Bölümü
öğretim üyesi Prof. Dr. Osman Yılmaz ile birlikte Adana –İskenderun’daki Tosçelik, Yazıcı,
Ekinciler Demir Çelik Fabrikaları ziyaret edilmiş, bölgeye yapılabilecek yatırımlar ile ilgili bilgi
alınmıştır. Üniversite sanayi işbirlikleri kurulması amacıyla üniversitenin, krom ve demir çelik ile
ilgili bazı projeleri firmalarla paylaşılmıştır.
Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu İhracatçılar Birliklerine (DAİB, GAİB) üye olan ve Elazığ’da
faaliyet gösteren 37 ihracat firması ile bağlantıya geçilerek mevcut durumları, ihracat kapasiteleri,
ihracat yaparken karşılaştıkları sorunlar, ihracat yaptıkları ve yapmayı planladıkları pazarlar
hakkında bilgi alınmış, İhracat ve Yenilikçilik Mali Destek Programı hakkında bilgi verilmiştir.
İç suların değerlendirilmesi çalışmaları kapsamında, ilimizdeki muhtemel turizm türlerinden
dalış turizmi ile ilgili, Keban, Karakaya ve Hazar göllerindeki dalış olanakları incelenmiş, dalış
turizminin ilimizde yaygınlaşması amacıyla bir ön hazırlık yapılmıştır. Yine Keban Barajı’nın 50.
yılının uluslararası, kapsamlı ve yıl boyu sürecek bir dizi etkinlik ile kutlanmasına yönelik bir
çalışmanın fikri ön hazırlıkları yapılmıştır.
Tarım arazilerinin değerini yitirmesine sebep olan arazi bölünmelerinin önüne geçmek üzere
yapılan Arazi Toplulaştırma çalışmalarını izlemek amacıyla yapılan çalışmalar kapsamında “Arazi
Toplulaştırma” kanunu incelenerek İlimizdeki toplulaştırma çalışmaları, Milli Emlak, Gıda Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlükleri nezdinde incelenmiş, İl Özel İdare Toplulaştırma Sorumlusu Vedat
Demirbağ ofisimizi ziyaret etmiş; kendisinden toplulaştırmada gelinen son durum hakkında bilgi
alınmıştır.
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Sektör çalışmalarına katkı sağlaması açısından Kalkınma Bankası tarafından Ankara’da
düzenlenen ve 5 gün süren “Fizibilite Hazırlama Eğitimine” katılım sağlanmıştır.
Ajansların Genel Teşvik başvurusu alabilmesine olanak sağlayan genelgenin yayınlanmasının
ardından, Ajans uzmanlarımıza Ankara’da Ekonomi Bakanlığı Yeni Teşvik Sisteminde E-Belge
hazırlama eğitimine katılım sağlanmıştır.
22 - 25 Kasım 2012 tarihleri arasında İstanbul Feshane’de düzenlenen “Elazığ Tanıtım Günleri”
etkinliğinde stant açılarak hem İl tanıtımına katkı sağlanmış hem de İstanbul’da bulunan Elazığlı
yatırımcılarla görüşme imkânı bulunmuştur.
Elazığ Havalimanı eski pist ve terminal binasının değerlendirilmesine yönelik bir çalışma yapılmış
olup, güncel önerilerin de değerlendirilmesiyle sonuç raporu oluşturulmuştur.
Elazığ firmalarının Ortadoğu’yla yapacakları iş bağlantıları ile ilgili 1 – 5 Aralık’ta Erbil’de düzenlenen
olan Fuar hazırlık çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Elazığ OSB Müdürlüğü tarafından organize
edilen fuara 15 civarında firma katılmış, ajansımız da Elazığ’ın tanıtımını yapmıştır.
Tıbbi Aromatik Bitkiler ile ilgili yapılan çalışma için Afyon’da bulunan işleme tesisi ile ilgili bilgi almak
için Afyon Yatırım Destek Ofisi ve daha sonra Orman Su İşleri Şube Müdürü ile bağlantıya geçilmiştir.
İrlanda Shannon Kalkınma Ajansı ile 2010 yılındaki ilk ortak çalışmamızdan sonra 2012 yılında
AB Leonardo Projesi kapsamında İrlanda’ya giden uzmanlarımız Shannon Bölgesinin kalkınma
modeli incelemiştir. Bu iletişimin devamı niteliğinde bu ay içerisinde yapılan ve üç gün süren
“Kurum Kapasite Geliştirme Programı” ile Teknoparklar, İŞGEM’ler Endüstri Bölgeleri, Üniversite
Sanayi işbirliği ve Teknoloji Transfer ofisleri konularını içeren bir eğitim programı düzenlenmiştir.
Dondurulmuş Gıda Sektörü Çalışması kapsamında Elazığlı iş adamlarından ve Elazığ’da ilk
soğuk hava deposunu işletmiş olan Sn. Tuncay KÜÇÜKÖZER ile Dondurulmuş Gıda ve Soğuk
Hava Deposuna yönelik Elazığ potansiyeli değerlendirilmiştir. Sektör çalışması kapsamında
Dondurulmuş gıda yatırımları iş planı hazırlığının ardından iş planı toplantısı Danone firmasının
danışmanıyla Malatya Ajans merkezimizde gerçekleştirilmiştir. 2 gün süren bir çalışmada, bölgede
bu alanda yapılabilecek yatırımlarla ilgili bir iş planı hazırlığı başlatılmıştır. Dondurulmuş Gıda
Ürünleri Araştırması kapsamında MADO, ASYA, DİMES, KOSKA, TÜNAY firmalarıyla görüşülerek
ürünlerini hazırlarken kullandıkları dondurulmuş gıdalar, miktarı, temini ve ortalama maliyetleri
hakkında bilgi alınmıştır. Hazırlanan iş planı İstanbul’da Danone firması ile birlikte görüşülmüştür.
İstanbul’da düzenlenen Elazığ Günleri’nde tanışılan, Hollanda da ikamet eden Elazığlı yatırımcılarla
Ajansta görüşme yapıldı. Yatırımcıların Elazığ’da hayvancılık tesisi ile bitkisel üretim (Kesme
çiçek) yapan sera kurulması ile ilgili fikirleri bulunmaktadır. Hayvancılık yatırımı için firmaya farklı
araziler gösterilerek tapu ve mülkiyet durumları ile ilgili kurumlardan bilgi alınarak yatırımcı
bilgilendirilmiştir. Kesme çiçek üretimi ile ilgili ise Elazığ’ın ikliminin yeterince nemli olmadığı tespit
edilmiş güney kıyılarında yatırım yapma düşüncesi oluşmuştur.
Elazığ – Tunceli arasında Peri Suyu civarında yaklaşık 1500 dönüm arsa sahibi olan yatırımcı ile
yatırım görüşmesi yapıldı. Burada turizm yatırımı ile hayvancılık yatırımları düşünülmesine rağmen,
arsaların sahipleri arasında ihtilaflı olması ve baraj kıyısında olan bazı arazilerin DSİ kamulaştırma
alanları içerisinde bulunması nedeniyle ihtilafların çözümlenmesi beklenmektedir.
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Yatırımcıları yönlendirebileceğimiz Yatırım Arazilerinin varlığı İle ilgili çalışma kapsamında
Zemin Harita firması ziyaret edilerek potansiyel yatırım araziler görüşülmüştür. Yine bu
kapsamda Tarımsal Altyapı ve Arazi Değerlendirme Şube Müdürlüğü, Koordinasyon ve
Tarımsal Veriler Şube Müdürlüğü, Milli Emlak Müdürlüğü ziyaret edilerek konunun hukuksal
altyapısı belirlenmiştir. Bu kapsamda Tapu Kadastro Müdürlüğü ziyaret edilerek yatırıma uygun
bazı arazilerin tapu durumu (Hazine, şahıs vs.) belirlenmiştir. Belirlenen arazilerden bir kısmı
yatırımcılara gösterilmiş, arazilerin listesi Valiliğe sunulmuştur.
UNILEVER Firmasıyla ‘’İyi Tarım Uygulamaları” kapsamında Sözleşmeli Tarım Görüşmesi
yapılmış çalışma kapsamında Tarım İl Müdürlüğü, Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Müdürü
Nizamettin Çetiner ziyaret edilmiştir. UNILEVER firması Türkiye’deki pazarını genişletmek
amacıyla kaliteli ve yüksek miktarlarda tarımsal ürün üretimini desteklemekte, sözleşmeli
şekilde ürün üretilebilecek tarım arazileri ve/veya çiftçiler aramaktadır. Bu doğrultuda
Erzincan’da bulunan TUNAY Gıda Firması ziyaret edilmiştir.
Elazığ Emniyet Müdürlüğü amirleri ofisimizi ziyaret etmiş, ajans destekleri ve proje üretimi
konularında görüşmeler yapılmıştır. Bu konuda Emniyet personeline ajans uzmanları tarafından
proje yazma eğitimi verilmesi kararlaştırılmıştır.
2013 yılında yapılacak olan 2. Kalkınma Konferansı hazırlıkları için Fırat Üniversitesi İİBF Dekanı
ile görüşme yapılmıştır. Konferansın Fırat Üniversitesi ile yürütülmesi konusunda Rektörlük ile
mutabakat imzalanmıştır.
28 Şubatta Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı Antalya Yatırım Destek Ofisi’nin düzenlediği ve tüm
ajansların katıldığı toplantıya katılım sağlanmıştır. Bu toplantıda Yatırım Destek Ofislerinin
Mevzuatı konusunda fikir alışverişleri yapılmış ve Kalkınma Bakanlığı’na sunulmuştur.

3.2.1.4.3. Malatya
Yatırım Destek Ofisi
Faaliyetleri
Malatya Yatırım Destek Ofisi tarafından ilin ve bölgenin potansiyellerini tespit etmek, bölgedeki
kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını değerlendirmek ve bölgedeki mevcut yatırımları
yerinde görmek amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenmiş ve görüşmeler
yapılmıştır.
Bunun yanı sıra ilin potansiyelini ortaya çıkarmak ve uygulayıcılara yol göstermek adına çeşitli
sektörel araştırmalar yürütülmüştür. Ayrıca ile yabancı yatırım çekme gayesiyle yabancı firmalar
ile görüşülmüş ve ildeki yatırım olanaklarını gösteren sunumlar yapılmıştır.
Aşağıda bu çalışma ve görüşmelerin belli başlıları belirtilmektedir:
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• 30 Ocak 2012 tarihinde LED ışıklandırma ve akü yenileme cihazları konusunda faaliyet gösteren
Koreli Wooshin firması ve Malatya’daki sektör temsilcileri arasında olası işbiliği projelerinin
gerçekleştirilmesi için Malatya Hizmet Binası’nda toplantı organize edilmiştir.
• 8 Şubat 2012 tarihinde Malatya’da, yenilikçilik bilincinin kazandırılması amacıyla ODTÜ Öğretim
Görevlisi ve Designnobis’in baş tasarımcısı Dr. Hakan GÜRSU tarafından “İnovasyon ve Endüstriyel
Tasarım Eğitimi” işletme sahipleri ve kurum/kuruluş temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmiştir.
• 6-10 Şubat 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bankası tarafından düzenlenen Fizibilite Eğitimi’ne
katılım sağlanmıştır.
• 09 Mart 2012 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi’nde (İFM) düzenlenen Eurasia Rail Fuarı’na katılım
sağlanmış, Malatya’daki Vagon Onarım Fabrikası’na yatırım yapılarak atıl durumdan işler duruma
geçirilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışından fuara katılım sağlayan önemli sektör temsilcileri ile ikili
görüşmelerde bulunulmuştur.
• 16 Mart 2012 tarihinde Malatya TSO işbirliğinde Su Ürünleri sektörünün sorunlarını belirlemek
ve çözüm üretmek amacıyla Malatya Su Ürünleri Çalıştayı düzenlenmiştir.
• 5-8 Nisan tarihleri arasında Mişmiş Park Fuar Alanı’nda gerçekleştirilen 6. Tarım Fuarı’nda
stant açılarak Ajans destekleri ve faaliyetleri tanıtılmıştır.
• 11 Nisan 2012 tarihinde atıl durumdaki Vagon Onarım Fabrikası’nı yatırım için değerlendiren
Çin orjinli CNR Jinan şirketi için Türk Demiryolları Yük Taşımacılığı Sektörünün durumunu yansıtan
“Turkish Railway Report – 2012” raporu hazırlanıp firmaya sunulmuştur.
• 18-22 Nisan 2012 tarihleri arasında Ankara Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen
“Ankara Malatya Günleri”ne katılım sağlanmış, fuara katılan yatırımcılara Malatya’daki yatırım
fırsatları konularında bilgi verilmiştir.
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• 22 Nisan - 5 Mayıs 2012 tarihleri arasında Leonardo da Vinci Programı kapsamında
Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Karacadağ, İpekyolu ve Doğu Anadolu Kalkınma
Ajansları’nın katılımıyla yürütülen “Bölgesel Kalkınma ve Avrupa’da Fon Yönetimi” projesi
kapsamında İrlanda’da yerleşik Shannon Kalkınma Ajansı’nda eğitim programı düzenlenmiştir.
Bu kapsamda bölgesel kalkınma, kuluçka merkezleri, serbest bölgeler ve doğrudan yabancı
yatırım konularındaki eğitimlere katılım sağlanmış, Shannon Development Agency’nin bölgesel
kalkınma konusundaki 50 yılı aşkın tecrübeleri paylaşılmıştır.
• 18-20 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen Malatya İstihdam Fuarı’nda stand açılarak
Ajans destekleri, faaliyetleri, insan kaynakları politikaları hakkında bilgilendirme ve tanıtım
faaliyetleri gerçekleştirilmiştir.
• Su ürünleri sektörünün önemli yayın organlarından Aqualife dergisinin Haziran sayısında
yayınlanmak üzere “Fırat’ın Ab-I Hayatında Can Bulan Sektör: Alabalık Yetiştiriciliği” başlıklı haber
metni hazırlanmıştır. Yine bu kapsamda ilgili dergi tarafından ilimizde düzenlenen Su Ürünleri
Semineri’nde ilimizin su ürünleri sektöründeki fırsatları ve sektöre yönelik Ajans destekleri
hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.
• Leonardo da Vinci Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda
Karacadağ, İpekyolu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajanslarının katılımıyla yürütülen “Bölgesel
Kalkınma ve Avrupa’da Fon Yönetimi” projesi kapsamında 13-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında
Belçika’da çeşitli temaslarda bulunmuştur. Bu kapsamda yapılan görüşmeler şunlardır;
o Avrupa’da Kadın Girişimciler Paneli (Sn. Ali Babacan’ın katılımıyla)
o Avrupa Parlamentosu Ziyareti
o KfW Ziyareti (Devlet destekli Alman bankası)
o AB Bilgilendirme Toplantısı
o UNITEE (European-Turkish Business Confederation) Ziyareti
o AB Bölgeler Komitesi Bilgilendirmesi
o T.C. Brüksel Büyükelçiliği Ziyareti
o Melita Meat Ziyareti (İlimize yatırım yapmayı düşünen Belçika’da yerleşik Türk firma)
o Proje haricinde Hollanda’da bölgemize model olabilecek nitelikte 2 süt hayvancılığı işletmesi
ile bir sera ziyaret edilmiştir.
o Görünürlük faaliyetleri kapsamında Doğan Haber Ajansı muhabirine Avrupa’da Kadın
Girişimciler Paneli ve UNITEE toplantısı hakkında haber metni sağlanmış; proje ile ilgili röportaj
verilmiştir.
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• 8 Haziran 2012 tarihinde İzmir Fuar Alanı’nda düzenlenen Future Fish Eurasia 6. Uluslararası
Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı’na katılım sağlanmış,
sektör temsilcilerine TRB1 Bölgesi’ndeki su ürünleri sektörü yatırım olanakları hakkında bilgi
verilmiştir.
• 8 Haziran 2012 tarihinde MAKİAD’ın koordinasyonunda Myanmar’dan gelen ticaret heyeti
ile yatırımcılar ajansımızda kabul edilmiş, Malatya’da yatırım fırsatları ile ilgili sunum yapılmıştır.
Olası işbirliklerinin gerçekleştirilmesinde kolaylaştırıcı rol üstlenilerek Türk ve yabancı yatırımcılar
arasında eşleştirme faaliyetleri yürütülmüş ve tercüme imkanı sağlanmıştır.
• 20-24 Haziran 2012 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Hediyelik Yöresel ve Geleneksel
Ürünler Fuarı” kapsamında Ajansımızca kiralanan stantta özel sektör işbirliği ile bölgemiz
ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

• Alman-Türk İşbirliği ile Organik Tarım Projesi kapsamında Almanya’dan çeşitli sektörlerde
faaliyet gösteren organik tarım firması temsilcilerine (üretici, tedarikçi, ithalatçı, pazarlamacı vb.)
yönelik Malatya’yı tanıtan ve organik tarım başta olmak üzere ilin tarım potansiyelini ortaya koyan
bir sunum yapılmıştır.
• 4-8 Temmuz 2012 tarihlerinde Mişmiş Park Fuar Alanında düzenlenen 20. Malatya Genel
Sanayi ve Ticaret Fuarı’nda stant açılarak yatırımcılara bilgi verilmiştir.
• Malatya’nın turizm ve kültürel değerlerinin tanıtılması amacı ve turistik turlara dahil edilmesi
nihai hedefiyle 10-13 Haziran 2012 tarihleri arasında Japon Medya ve Seyahat Acentaları
temsilcilerinden oluşan ve 28-30 Haziran 2012 tarihleri arasında Koreli Medya ve Seyahat Acentaları
temsilcilerinden oluşan 15’er kişilik heyetler için ziyaret programı, Malatya Valiliği ve Kültür Turizm
Bakanlığı’nın desteğiyle başarıyla gerçekleştirilmiştir. Bu etkinlik kapsamında Korece ve Japonca
gezi rehberleri hazırlanmıştır. Program sonrasında Japon ve Kore basınında Malatya ile ilgili birçok
haber yayınlanmıştır.

• Kalkınma Bakanlığı ve Ekonomi Bakanlığı işbirliğinde 16-17 Temmuz 2012 tarihlerinde
Ankara’da düzenlenen “Yeni Teşvik Sistemine İlişkin Olarak Kalkınma Ajanslarına Yönelik Eğitim
Programı”na katılım sağlanmıştır.
• Bölge kalkınmasına en fazla katkı sağlayabilecek fikirleri ortaya çıkarmak adına tüm Ajans
uzmanlarının katılımı ile 18 Temmuz 2012’de düzenlenen Güdümlü Proje Geliştirme Çalıştayı’na
katılım sağlanmıştır. Bu çalıştay ile ortaya çıkan fikirleri değerlendirmek üzere Gıda, Tarım
ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, İnönü Üniversitesi Gıda Mühendisliği, İnönü Üniversitesi Ziraat
Mühendisliği, Kayısı Araştırma İstasyonu, Kayısı Uygunluk Belgelendirme Kurumu ve Ziraat
Mühendisleri Odası ile görüşülmüştür.
• KOSGEB işbirliği ile Malatya’da iki ayrı grupta 60 kişiye sertifikalı girişimcilik eğitimleri
verilmiştir. 15 Ağustos 2012 tarihinde KOSGEB Malatya Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün de
katılımı ile başarılı katılımcılara sertifikaları törenle verilmiştir. Bu sertifikaya sahip girişimciler,
KOSGEB’in sağladığı Girişimcilik Desteği’nden faydalanma hakkını kazanmıştır.
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• 28 Ağustos-2 Eylül 2012 tarihleri arasında Feshane Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen
“İstanbul Malatya Günleri”ne katılım sağlanmış, hem Malatya’nın hem de Malatya’da yatırım
fırsatlarının tanıtımı yapılmıştır.
• 12-13Eylül2012tarihleriarasında3.000tirajlı,aylıkyayınlananTurizmTimedergisitemsilcilerine
yönelik Malatya’nın turizm değerlerinin Ekim sayısında tanıtılması amacıyla gezi programı
düzenlenmiştir. Ekim ayında çıkan dergide Malatya ve Ajans tanıtımına 15 sayfa yer verilmiştir.
• 20-23 Eylül 2012 tarihleri arasında Japonya’nın Tokyo kentinde düzenlenen JATA Tourism
Forum & Travel Showcase 2012 Fuarı’na katılım sağlanmıştır. Malatya ve Elazığ başta olmak
üzere bölge illerini tanıtan kitapçıklar, İngilizce hazırlanan Gezi Rehberi ve Japonca hazırlanan
broşürler, Elazığ, Malatya tanıtım materyalleri dağıtılmıştır. Ayrıca kayısı ve orcik ikram edilmiştir.
Japonya’nın en büyük seyahat acentelerinin de içerisinde yer aldığı onlarca seyahat acentesi ile
görüşme sağlanarak bini aşkın kişiye bölgenin tanıtımı yapılmıştır.

• 3 Ekim 2012 tarihinde yeni atanan Sn. Valimiz Vasip Şahin’e Fırat Kalkınma Ajansı ve Malatya
YDO faaliyetleri, Ajans destekleri, Malatya’da yatırım fırsatları, sektörel değerlendirmeler ve
önerileri kapsayan sunum yapılmıştır.
• 15-17 Ekim 2012 tarihleri arasında Kalkınma Bakanlığı ve UNDP’nin düzenlediği “Küme
Tanılama Rehberi” eğitimine katılım sağlanarak rehbere ilişkin görüş verilmiştir.
• 18-19 Ekim 2012 tarihleri arasında Samsun 19 Mayıs Üniversitesi’nde, EURADA – Avrupa
Bölgesel Kalkınma Ajansları Birliği tarafından her yıl farklı konu başlıkları çerçevesinde iki kez
yapılan, düzenlenen “Agorada” toplantılarının 2012 yılı ikinci toplantısına katılım sağlanmıştır.
• 20-22 Kasım 2012 tarihlerinde İrlanda Shannon Kalkınma Ajansı ile ortak düzenlenen
Kapasite Geliştirme Programı’na katılım sağlanarak teknoparklar, kuluçka merkezleri, sanayi
bölgelerinin kurulması ve yönetilmesi, üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transfer ofisleri,
kariyer planlaması konularında tecrübe paylaşımında bulunulmuştur.

• 24 Eylül 2012 tarihinde Arslantepe arkeolojik kazı ekibi ile Arslantepe Açık Hava Müzesi
ile ilgili değerlendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantı sonrasında Arslantepe Açık Hava
Müzesi’nin turizm cazibesinin artırılmasına yönelik önerilerin içerildiği rapor hazırlanmıştır. Bu
rapor doğrultusunda Malatya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından Teknik Destek başvurusu
yapılmış; kabul edilen “Medeniyetler Kenti Arslantepe” projesi kapsamında rekonstrüksiyon,
buluntuların replikasının ve canlandırmaların üretimi, saray dekorasyonu, vb. konularda yol
haritasını belirleyecek ve tasarımını yapacak profesyonel bir ekiple Arslantepe Açık Hava Müzesi’nin
turizm cazibesinin artırılmasına yönelik tasarım çalışmalarına başlanmıştır.
• 03 Ekim 2012 tarihli Sabah Gazetesinin 55.250 tirajlı Sabah Güney ekinin 1. ve 10. sayfalarında
20-23 Eylül 2012 tarihlerinde düzenlenen JATA Travel Fuarı’nda Fırat Kalkınma Ajansı’nın ve TRB1
Bölgesi’nin tanıtımına yönelik haber hazırlanarak servis edilmiştir.
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• 21 Kasım 2012 tarihinde, “MDG-F 2067 Türkiye’nin Tekstil Sektöründe KOBİ’ler İçin
Sürdürülebilir Ağlar ve İlişkiler Zinciri Oluşturulması Ortak Programı” kapsamında Türkiye
Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) tarafından organize edilen “Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Yaklaşımı Çerçevesinde Tekstil Firmalarına Yönelik Çevre Eğitimi” Ajans ev sahipliğinde
gerçekleştirilmiştir.
• 30 Kasım 2012 tarihinde örnek uygulama projesi olarak seçilen Ajansın yararlanıcısı olduğu
Hayat Boyu Öğrenme Programı Leonardo da Vinci Hareketlik projesinin evrakları ayrıntılı kontrol
için hazırlanarak Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Başkanlığı’na gönderilmiştir.
• 05 Aralık 2012 tarihinde İstanbul’da Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda
gerçekleşen Yönetim Danışmanlığı Çalıştayı’na katılım sağlanmış; Ajansın proje hazırlama ve
yürütme süreçlerinde danışmanlarla yaşadığı sorunlar aktarılmıştır.
• 01 Aralık 2012 tarihinde Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Sn. Valimiz Vasip
Şahin, milletvekilleri Sn. Mücahit Fındıklı ve Ömer Faruk Öz, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
Genel Müdürü İsmail Yücel, çeşitli kamu kurumları, STK’lar ve özel sektör temsilcilerinin
katılımıyla Lisanslı Depoculuk ve Ürün İhtisas Borsacılığı Sistemi hakkında yapılan çalıştaya
katılım sağlanmış; Ajansın bu konuya yönelik çalışmaları paylaşılmıştır. Ayrıca Kuru Kayısı
Lisanslı Deposu’nun kurulmasına yönelik oluşturulan çalışma grubuna dahil olunmuştur.
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• Malatya İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu aylık olağan toplantılarına katılım sağlanmış,
kurul çalışmalarında sene boyunca aktif rol üstlenilmiştir.
• Malatya YDO tarafından yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde Ajansın ve Malatya
Yatırım Destek Ofisi’nin çalışmaları ve bölgedeki yatırım imkânları hakkında bilgiler verilmiştir.
• Malatya Ticaret ve Sanayi Odası ve Tarımsal Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
organizasyonunda Malatya Süt Ürünleri Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. Çalıştay’da Ajansın
konuya yönelik çalışmaları hakkında bilgi verilmiştir.
• Malatya’daki potansiyel sektörler olarak belirlenen Alabalık, Kuru Kayısı ve Tekstil Sektörleri
için Kümelenme Yol Haritası değerlendirmesi yapılmış ve Kalkınma Bakanlığı’na iletilmiştir.
• EkonomiBakanlığı’nınAjansımızayönlendirdiğiyatırımtamamlamavizesitalebiiçinçalışmalara
başlanmıştır.
• Danone International firması ile dondurulmuş meyve konusunda yapılması planlanan işbirliği
çerçevesinde potansiyel arz eden yerel firmalara ön ziyaretler düzenlenmiş, Danone’nin satın
alma temsilcileri ile seçilen firmaların görüşmesi sağlanmıştır. Sonrasında DanSource firması ile
Malatya’da tarımın ve tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesi için işbirliği yapılmasına dair mutabakat
belgesi imzalanmıştır. Danone’nin dondurulmuş meyve tedariğinin Malatya’da faaliyet gösteren
bir firma tarafından sağlanmasına yönelik iş planının hazırlanmasına Danone firmasıyla ilişkileri
yürütecek Fransız Baconian Danışmanlık firması ile birlikte başlanmıştır.
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Ajansımızın da desteğiyle 1-3 Haziran 2012 tarihleri arasında ülkemizin farklı illerinden gelen
girişimci kadınları ilimizde bir araya getirecek olan “Girişimci Kadınlar Dersim’de Toplanıyor”
organizasyonuna yönelik gerekli hazırlıklar yapılmıştır.

3.2.1.4.4. Tunceli Yatırım
Destek Ofisi Faaliyetleri
Tunceli Yatırım Destek Ofisi tarafından ilin ve bölgenin potansiyellerini tespit etmek, bölgedeki
kurum ve kuruluşlarla işbirliği imkânlarını değerlendirmek ve bölgedeki mevcut yatırımları yerinde
görmek amacıyla çeşitli kurum ve kuruluşlara ziyaretler düzenlenmiş ve görüşmeler yapılmıştır.

Su ürünleri sektörünün önemli yayın organlarından Aqualife dergisinin Haziran sayısında
yayınlanmak üzere “Fırat’ın Ab-I Hayatında Can Bulan Sektör: Alabalık Yetiştiriciliği” başlıklı haber
metni hazırlanmıştır. Yine bu kapsamda ilgili dergi tarafından ilimizde düzenlenen Su Ürünleri
Semineri’nde ilimizin su ürünleri sektöründeki fırsatları ve sektöre yönelik Ajans destekleri
hakkında bilgilendirme sunumu yapılmıştır.

Bunun yanı sıra ilin potansiyelini ortaya çıkarmak ve uygulayıcılara yol göstermek adına çeşitli
sektörel araştırmalar yürütülmüştür. Ayrıca Ofisimizin koordinasyonunda ilimiz açısından önem
arz eden projelerin takibi ve koordinasyonu sürdürülmüştür. Aşağıda bu çalışma ve görüşmelerin
belli başlıları belirtilmektedir:

İlimizin yurtdışı ve uluslararası etkinliklerde tanıtımını sağlamak ve ilimizdeki yatırım fırsatlarını
tanıtmak maksadıyla ingilizce Tunceli Yatırım Fırsatları kitapçığı hazırlanmış olup basımı
gerçekleştirilmiştir.

Tunceli YDO tarafından yatırımcılarla gerçekleştirilen görüşmelerde Ajansın ve Tunceli Yatırım
Destek Ofisi’nin çalışmaları ve bölgedeki yatırım imkânları hakkında bilgiler verilmiştir.
09-12Şubat2012tarihlerinden16.kez,TC.KültürveTurizmBakanlığınındesteği,TUROFED-Türkiye
Otelciler Federasyonu, TYD- Turizm Yatırımcıları Derneği ortaklığı, THY- A.O. sponsorluğunda ve
EKIN- ITE Group tarafından organize edilen EMITT fuarına katılım sağlanmıştır.
25 Şubat 2012 tarihinde Grand Şaroğlu Otel’i Konferans Salonunda ; Tunceli Belediyesi
koordinasyonunda düzenlenen “Yerel Yönetimler Çalıştayına” katılım sağlanmış olup Ajansımız ve
Tunceli Yatırım Destek Ofisimizin faaliyetleri hakkında sunum yapılmıştır.

Ofisimiz koordinasyonuyla başlatılan Tunceli Merkezinde bulunan tarihi Kışla Binasının
Tunceli Kent Müzesi’ne dönüştürülmesine yönelik çalışmalar kapsamında; kurumlar
arası koordinasyona yönelik Valilik ve Defterdarlık bünyesinde gerçekleştirilen birtakım
görüşmelere ek olarak; Elazığ Müze Müdürlüğü, Mardin Kent Müzesi, Sinop Kültür ve Turizm
İl Müdürlüğü ve restitüsyon, rölöve ve restorasyon çalışmalarına dair bazı bağımsız çalışan
mimarlarla görüşmeler sürdürülmüştür. Doğrudan Faaliyet Desteği kapsamında Ajansımızca
desteklenmekte olan proje Erzurum Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kuruluna sunulmuş
olup değerlendirme süreci devam etmektedir.

29 Şubat – 1 Mart tarihleri arasında Antalya’da Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı ev sahipliğinde
gerçekleştirilen “Yatırım Destek Ofisleri Mevzuatı” konulu çalıştaya katılım sağlanmıştır.
Leonardo da Vinci Programı kapsamında Fırat Kalkınma Ajansı koordinasyonunda Karacadağ,
İpekyolu ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajanslarının katılımıyla yürütülen “Bölgesel Kalkınma ve
Avrupa’da Fon Yönetimi” projesi kapsamında 13-26 Mayıs 2012 tarihleri arasında Belçika’da çeşitli
temaslarda bulunmuştur. Bu kapsamda yapılan görüşmeler şunlardır;
• Avrupa’da Kadın Girişimciler Paneli
• Avrupa Parlamentosu Ziyareti
• KfW Ziyareti (Devlet destekli Alman bankası)
• AB Bilgilendirme Toplantısı
• UNITEE (European-Turkish Business Confederation) Ziyareti
• AB Bölgeler Komitesi Bilgilendirmesi
• T.C. Brüksel Büyükelçiliği Ziyareti
• Melita Meat Ziyareti (İlimize yatırım yapmayı düşünen Belçika’da yerleşik Türk firma)
• Proje haricinde Hollanda’da bölgemize model olabilecek nitelikte 2 süt hayvancılığı işletmesi ile
bir sera ziyaret edilmiştir.
• Görünürlük faaliyetleri kapsamında Doğan Haber Ajansı muhabirine Avrupa’da Kadın Girişimciler
Paneli ve UNITEE toplantısı hakkında haber metni sağlanmış; proje ile ilgili röportaj verilmiştir.
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07 – 09 Haziran 2012 tarihleri arasında Uluslararası İzmir Fuar alanında düzenlenen Su Ürünleri
Fuarı’na katılım sağlanmış, Tunceli’nin su ürünleri alanındaki potansiyeli ile ilgili yatırımcılara
bilgi verilmiştir. Ayrıca Aqua Life isimli derginin Haziran sayısı için Tunceli Su Ürünleri yatırım
fırsatlarını da içeren bir metin hazırlanmıştır.
8 Haziran 2012 tarihinde İzmir Fuar Alanı’nda düzenlenen Future Fish Eurasia 6. Uluslararası
Su Ürünleri İhracat ve İşleme, Akuakültür ve Balıkçılık Teknolojileri Fuarı’na katılım sağlanmış,
sektör temsilcilerine TRB1 Bölgesi’ndeki su ürünleri sektörü yatırım olanakları hakkında bilgi
verilmiştir.
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Tunceli Sanayici ve Girişimciler Derneği (TUSGİD) ile Ajansımızın mali destek programlarının
tanıtılmasına yönelik olarak gerçekleştirilen görüşmeler kapsamında; 9 Ocak ve 11 Kasım 2012
tarihlerinde İstanbul’da toplantılar gerçekleştirilmiş olup, ilimizde gerçekleştirilmesi planlanan
veya henüz fikir aşamasında olan projeler hakkında yatırım teklifleri yapılarak görüş alışverişinde
bulunulmuştur.

20-24 Haziran 2012 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen “Hediyelik Yöresel ve Geleneksel
Ürünler Fuarı” kapsamında Ajansımızca kiralanan stantta özel sektör işbirliği ile bölgemiz
ürünlerinin tanıtımı gerçekleştirilmiştir.

KOSGEB işbirliği ile Tunceli’de iki ayrı grupta 66 kişiye sertifikalı girişimcilik eğitimleri verilmiştir.
7 Eylül 2012 ve 27 Aralık 2012 tarihlerinde KOSGEB Elazığ Hizmet Merkezi Müdürlüğü’nün de
katılımı ile başarılı katılımcılara sertifikaları törenle verilmiştir. Bu sertifikaya sahip girişimciler,
KOSGEB’in sağladığı Girişimcilik Desteği’nden faydalanma hakkını kazanmıştır.

15 Kasım 2012 tarihinde yeni atanan Sn. Valimiz Hakan Yusuf GÜNER’e Tunceli Yatırım Destek
Ofisimizde, Fırat Kalkınma Ajansı ve Ofisimiz faaliyetleri, Ajans destekleri, Tunceli’de yatırım
fırsatları, sektörel değerlendirmeler ve önerileri kapsayan sunum yapılmıştır.
20-22 Kasım 2012 tarihlerinde İrlanda Shannon Kalkınma Ajansı ile ortak düzenlenen
Kapasite Geliştirme Programı’na katılım sağlanarak teknoparklar, kuluçka merkezleri, sanayi
bölgelerinin kurulması ve yönetilmesi, üniversite-sanayi işbirliği ve teknoloji transfer ofisleri,
kariyer planlaması konularında tecrübe paylaşımında bulunulmuştur.
Tunceli’deki potansiyel sektörler olarak belirlenen Süt ve Süt Ürünleri ve Arıcılık Sektörleri için
Kümelenme Yol Haritası değerlendirmesi yapılmış ve Kalkınma Bakanlığı’na iletilmiştir.
Tunceli İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu aylık olağan toplantılarına katılım sağlanmış, kurul
çalışmalarında sene boyunca aktif rol üstlenilmiştir.
Tunceli İl Koordinasyon toplantılarına katılım sağlanmış, ilimizin bütününü kapsayan yatırım
süreç ve alanlarına dair gözlem yapma şansı elde edilmiştir.

Bölge kalkınmasına en fazla katkı sağlayabilecek fikirleri ortaya çıkarmak adına tüm Ajans
uzmanlarının katılımı ile 18 Temmuz 2012’de düzenlenen Güdümlü Proje Geliştirme Çalıştayı’na
katılım sağlanmıştır. Çalıştayın Tunceli’ye dair çıktısı olan Kadın-Öncelikli İŞGEM proje fikrinin
olgunlaştırılması kapsamında; Tunceli Belediyesi, Tunceli Üniversitesi, Tunceli Defterdarlığı ve
Elazığ İŞGEM’e çeşitli ziyaretler gerçekleştirilmiş olup, olası işbirlikleri, uygulama yerine dair görüş
alışverişleri, içerisinde faaliyet gösterilecek olası sektörlere dair fikir alış verişinde bulunulmuştur.
Konuyla ilgili Güdümlü Proje Bilgi Formu hazırlanarak Ajansımızın Programlama, Planlama ve
Koordinasyon Birimine iletilmiştir.

93

Dünya Gazetesi ekinde yayınlanacak olan, Tunceli’yi ve Ajansımızın ilimizdeki faaliyetlerini tanıtıcı
nitelikte olan haber hazırlanmış olup gazeteye servis edilmiştir.
28 Kasım 2012 tarihinde, Tunceli Organize Sanayi Bölgesinde yer edinen girişimcilere yönelik
olarak; yeni teşvik sistemi ve Ajansımızca ilan edilen 2013 yılı Mali Destek Programları hakkında
bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiş olup, toplantıda ayrıca OSB’nin mevcut durumu ve
temel sorunları üzerinde durulmuştur.
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Kocaeli’den ofisimize ulaşan ve Akpazar beldesinde Strafor üretimi üzerine yatırım
planlamakta olan girişimci ile 23 Kasım 2012 tarihinde bir araya gelinmiş olup, Hazineden yer
edindirme kapsamında Tunceli Defterdarlığı ve Mazgirt Mal Müdürlüğü ile çeşitli görüşmeler
gerçekleştirilerek yatırıma uygun yer saptanmıştır.
7 Şubat tarihinde Elazığ’da düzenlenen “Endüstriyel Tasarım ve İnovasyon Eğitimi”ne katılım
sağlanmıştır.
27 Şubat tarihinde ajansımız tarafından düzenlenen Sektörel Analiz eğitimi’ne katılım
sağlanmıştır.
12,13,14 Mart tarihlerinde ajansımız Malatya’da tarafından düzenlenen Sektörel Analiz eğitimi’nin
uygulama kısmına katılım sağlanmıştır.
Ajansımız genel merkezinde; Proje Döngüsü Yönetimi, Ms. Excel, Ms. Word ve e-imza
eğitimlerine katılım sağlanmıştır
Japonya’da düzenlenecek olan fuar için hazırlanacak olan TRB1 bölgesi gezi rehberi çalışmaları
kapsamında, Tunceli tanıtım dokümanı hazırlanmıştır. Japonya’da gerçekleştirilecek fuar öncesi,
TRB1 Bölge Tanıtımı & Gezi Rehberi hazırlığı kapsamında Tunceli ili çalışması tamamlanmıştır.
Süt ve süt ürünleri konusunda DAKA ile birlikte yürütülen sektörel araştırma kapsamında; Munzur
Süt ve Süt Ürünleri ve Simge Süt ve Süt Ürünleri firmalarına ziyaret gerçekleştirilmiş olup Süt
İşletmeleri anketi uygulanmıştır.
Ajansımız ve Tunceli Defterdarlığı koordinasyonunda yürütülmekte olan, Tunceli kent merkezinde
bulunan Maliye Lojmanlarının mekânsal planlamasına yönelik Ajansımızca gerçekleştirilen
çalıştaylar sonucunda, alanın sosyal ve sportif faaliyetler içerecek şekilde dönüştürülmesi kararı
alınmış olup, Avan projesi ve akabinde maket çalışmasına ilişkin proje süreci başlatılacaktır.
Unilever’nin başta Knorr ve diğer markalarına, Tunceli ilimizden ve bölgemizden tedariki
kapsamında firma yetkilileri ile çeşitli görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, bu kapsamda 10 Kasım
2012 tarihinde İstanbul’da Unilever yetkilileri bir araya gelinmiş, konuya ilişkin işbirliği kararı
alınmıştır. İşbirliği kapsamında; Unilever’e ait Knorr marka ürün portföyü paralelinde, Malatya,
Elazığ ve Tunceli illerimizi kapsamakta olan; ürün, üretim yeri, üretim miktarı/potansiyeli ve üretici
grupları kapsayan çalışma tamamlanmış olup kendilerine iletilmiştir.
İlimizdeki kurumsal yapılanma sürecinin önemli bir adımı olarak, 2012 yılı Ağustos ayında Yatırım
Destek Ofisimizin yeni hizmet bürosuna taşınılmıştır.
Sektörel araştırmalar kapsamında “Sınai Mülkiyet Hakları ve TRB 1 Bölgesindeki Uygulamaları”
konulu çalışma Ofisimizce tamamlanmıştır.

4. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ
4.1. Üstün Yönler
• Bölge illerinin yatırım konusunda farklı alternatiflere sahip olması,
• Katılım sağlanan faaliyetlerle birlikte kurumlarla ilişkilerin geliştirilmiş olması,
• Bölge Planlama sürecinin tecrübe edilmiş olması,
• Teknolojik iyileştirmeler ile hızlı iletişim ve karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi,
• Nitelikli insan kaynağına sahip olunması,
• Bölgedeki kurumsal koordinasyonun geliştirilmesine yönelik oluşan bilinç ve buna bağlı
olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdeki artış
• İyi tanımlanmış ve deneyimlere göre güncellenen süreçler,
• Destek programlarıyla Ajansın bilinirliğinin artması ve süreç sonunda kazanılan deneyim,
• Sorumluluk bilincinin yüksek olması, paylaşımcılık, iyi niyet ve proaktif çalışma,
• Proje uygulama sürecinin bütün aşamalarında yararlanıcılar ile irtibat halinde çalışmaya
özen gösterilmesi, uygulamanın belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesi,
• Uygulama süreci devam eden program sayısınınve uygulama süreçlerindeki ilerlemeler
sayesinde edinilen deneyimlerin artması ve bunların programların uygulama süreçlerinde
olumlu etkileri,
• Yararlanıcılar ile kurulan birebir ilişkilerin Ajansın bölge içindeki imajı ve tanıtımına sağladığı
katkı,
• Kurumsal yapının geliştirilmesi için yeterli kaynaklara sahip olunması,
• Ajans görevlerinin ve faaliyetlerinin birimler arasında etkin dağılımı

Meşe palamudunun potansiyelinin ortaya çıkarılması ve değerlendirilmesi hususunda, Manisa
Köy-Koop Birlik Başkanı ile Tunceli’den girişimci vatandaş arasında Manisa’da gerçekleşen
toplantının organizasyonu ofisimizce gerçekleştirilmiştir.
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4.2. Zayıf Yönler

5. ÖNERİ VE TEDBİRLER
• Bölge illerinin yatırım konusunda farklı alternatiflere sahip olması,
• Katılım sağlanan faaliyetlerle birlikte kurumlarla ilişkilerin geliştirilmiş olması,
• Bölge Planlama sürecinin tecrübe edilmiş olması,
• Teknolojik iyileştirmeler ile hızlı iletişim ve karar alma mekanizmalarının geliştirilmesi,
• Nitelikli insan kaynağına sahip olunması,
• Bölgedeki kurumsal koordinasyonun geliştirilmesine yönelik oluşan bilinç ve buna bağlı
olarak gerçekleştirilen faaliyetlerdeki artış
• İyi tanımlanmış ve deneyimlere göre güncellenen süreçler,
• Destek programlarıyla Ajansın bilinirliğinin artması ve süreç sonunda kazanılan deneyim,
• Sorumluluk bilincinin yüksek olması, paylaşımcılık, iyi niyet ve proaktif çalışma,
• Proje uygulama sürecinin bütün aşamalarında yararlanıcılar ile irtibat halinde çalışmaya
özen gösterilmesi, uygulamanın belirlenen usul ve esaslara uygun şekilde yürütülmesi,
• Uygulama süreci devam eden program sayısınınve uygulama süreçlerindeki ilerlemeler
sayesinde edinilen deneyimlerin artması ve bunların programların uygulama süreçlerinde
olumlu etkileri,
• Yararlanıcılar ile kurulan birebir ilişkilerin Ajansın bölge içindeki imajı ve tanıtımına sağladığı
katkı,
• Kurumsal yapının geliştirilmesi için yeterli kaynaklara sahip olunması,
• Ajans görevlerinin ve faaliyetlerinin birimler arasında etkin dağılımı

4.3. Değerlendirme

Ajans mevzuatının saha pratiklerinden çıkarılan sonuçlar doğrultusunda hızlı bir şekilde revize
edilmesi uygun olacaktır.
Programlar kapsamında destek sağlamaktan ziyade özellikle sınırlı mali kaynakların belli
alanlara odaklanabilmesi ve çarpan etkisi yaratabilmesi için güdümlü proje desteklerinin öne
çıkarılması gerekmektedir.
Geniş bir coğrafyada birbirinden çok farklı konularda faaliyetlerini sürdüren Ajans personelinin
paylaşımını geliştirmek amacıyla toplantı ve etkinliklerin artırılması gerekmektedir.
Başbakanlık Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ile iletişimin güçlendirilmesi özellikle yabancı
yatırımcıların bölgeye çekilmesi noktasında önem arz etmektedir.
Yatırımcılara sunulacak bilgilerin güncel ve zengin tutulması amacıyla özellikle yatırıma uygun
arazi ve sektör bilgilerinin ortak bir platformda paylaşılması gerekmektedir.
Bölgede ön plana çıkan yatırım sektörleri ile ilgili ön fizibilite çalışmaları diğer faaliyetler ile birlikte
yatırımcıyı çekme noktasında etkin bir faktör olacaktır.
Ajansçalışanlarınınyaptıklarıişteduyduklarıheyecanınartırılmasıamacıylayenilikçiyaklaşımlarla
farklı çalışma alanları ve görevleri oluşturulmalıdır.
Hedeflerin, yöntem ve araçların belirlenerek kurumsal hafızanın canlı tutulması, istenen
sonuçlara ulaşmada etkili olacaktır.

Ajansımız kuruluşundan bu yana geçen yaklaşık üç yılda kurumsallaşma ve bilinirlik anlamında
ciddi bir mesafe kat etmiştir.
İdari sistemimiz içinde yeni bir yapı olarak benzer hedef ve faaliyet alanları bulunan diğer kamu
kurumlarından farklılıklarını büyük ölçüde ortaya koymuş; amaçlarına ulaşmada bölgesel ve
ulusal işbirliklerini belli bir yere taşımıştır.
Ancak hibe özelinde benzer desteklerin farklı kamu kurumların tarafından da sağlanması
Ajansların farklılıklarını anlatmada güçlük yaratmaktadır. Diğer yandan yine hibelerle öne çıkmak
kamuoyu nezdinde Ajansların salt hibe veren kuruluşlar olarak görünmesine sebep olmaktadır.
Ajans faaliyetlerinin temelini oluşturan bölgesel planlama ve bölge aktörleri ile koordineli olarak
planın uygulanması amacı için diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği gerekmektedir.
Bu işbirliği çoğu zaman kişisel yaklaşımlar ile tanımlanmaktadır. Bu nedenle yerelde işbirliğini
artırmak için özellikle kamu kurumları ile olan işbirliklerine ilişkin kurumsal süreçlerin daha
ayrıntılı tanımlanması ve düzenlenmesi, Ajansın rolleri ve yetkilerinin ayrıntılı olarak belirlenmesi
gerekmektedir.
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