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KISALTMALAR 

BD : Bağımsız Değerlendirici 

BİS : Bilgi İşlem Sorumlusu 

DAKA : Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı 

DİK : Dış İlişkiler Koordinatörü 

DK : Değerlendirme Komisyonu 

DP       : Destek Personeli 

DPT : Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı 

GS : Genel Sekreterlik 

HİS : Halkla İlişkiler Sorumlusu 

İDB : İzleme ve Değerlendirme Birimi 

İTO : İstanbul Ticaret Odası 

KAYS : Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi 

KK : Kalkınma Kurulu 

KOBİ : Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler 

MÖB : Muhasebe ve Ödeme Birimi 

PPKB : Planlama, Programlama ve Koordinasyon Birimi 

PYB : Program Yönetim Birimi 

SK : Seçim Komisyonu 

YDO : Yatırım Destek Ofisleri 
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1. GİRİŞ   

5449 sayılı Kanun’un 4, 11 ve 14’üncü maddeleri ile Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliğinin 21’inci madde hükümleri doğrultusunda hazırlanan bu çalışma programı, 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı tarafından 2011 yılında gerçekleştirilmesi planlanan 

faaliyetleri düzenlemektedir. Çalışma Programı; bütçe yılına ilişkin öncelik alanlarını, 

tedbirleri, proje ve faaliyetleri ve bunlara ayrılacak tahmini malî kaynakları ve bunların Ajans 

bütçesi içindeki tahmini oranı ile belirtilen faaliyetlerin gerekçelerini ortaya koymaktadır. 

2011 yılı içerisinde Ajans tarafından gerçekleştirilmesi planlanan faaliyetler, Dokuzuncu 

Kalkınma Planı temel ilkeleri, TRB2 Bölgesi 2011 – 2013 Bölge Planı ve 5449 sayılı 

Kanun’da tespit edilen sınırlar dâhilinde belirlenmiştir.   

1.1. Kuruluş Süreci 

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı, 25.01.2006 tarih ve 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının 

Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un üçüncü maddesi uyarınca 22 

Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 Kasım 2008 tarih ve 

2008/14306 karar sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur.  15 Ocak 2009 tarihinde 

Bitlis ilinde yapılan Yönetim Kurulu toplantısında Ajansın ismi “Doğu Anadolu Kalkınma 

Ajansı (DAKA)” olarak belirlenmiştir. 

1.2. Organizasyon Yapısı ve Personel Dağılımı 

Ajans Genel Sekreterliği tarafından sunulan hizmetler, Yönetim Kurulu’nun 09.07.2009 ve 

10.02.2010 tarihli kararları ile kabul edilen organizasyon yapısı çerçevesinde; Planlama, 

Programlama ve Koordinasyon Birimi; Program Yönetim Birimi; İzleme ve Değerlendirme 

Birimi, Muhasebe ve Ödeme Birimi ve Yatırım Destek Ofisleri tarafından yürütülmektedir.  
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23.09.2009 tarihinde Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca istihdam edilen 7 

uzman ve 2 destek personelin göreve başlamasıyla birlikte Ajans 27 uzman personel ve 5 

destek personeli ile çalışmalarını yürütmektedir.  

Şekil 1: Statüye Göre Dağılım 
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Şekil 2: Cinsiyete göre dağılımı 

 

Şekil 3: Eğitim durumuna göre dağılımı 

 
 

 

1.3. Önceki Yıl Yürütülen Temel Faaliyetler  

Ajans 2010 yılı içerisinde aşağıda belirtilen temel faaliyetleri yürütmüştür. 2011 yılı 

içerisinde önceki yıl mali destek programlarının süregelen faaliyetleri yürütülmeye devam 

edecektir.  

 2011 – 2013 Bölge Planı’nın hazırlanması 

 2010 ve 2011 çalışma programları ve bütçelerinin hazırlanması 
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 İç kontrol sisteminin hazırlanması 

 Ara faaliyet raporunun hazırlanması 

 Komite toplantılarının düzenlenmesi (Çevre, KOBİ, Tarım ve Turizm komiteleri) 

 DAP eylem planı çalışmalarının yürütülmesinde DPT’ye destek sağlanması 

 Cazibe merkezi programı çalışmalarına katılım sağlanması 

 “KOBİ” ve “Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması” mali 

destek programları kapsamında ilan, bilgilendirme toplantıları ve proje hazırlama 

eğitimleri, başvuruların teslim alınması faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi 

 “2009 KOBİ Mali Destek Programı” kapsamında finanse edilen projelerin izleme 

faaliyetlerinin ve ödemelerin gerçekleştirilmesi 

 Güneş enerjisi, hidroelektrik enerji, demir-çelik sanayi, mobilya, tekstil sanayi, plastik 

ve kauçuk ürünleri imalatı, hayvancılık sektörü ve yapı malzemeleri sektörüne ilişkin 

analiz raporlarının hazırlanması 

 TRB2 Bölgesi yatırımcı rehberinin hazırlanması 

  Yatırımlara yönelik desteklerin tespit edilerek kitapçık haline getirilmesi ve ilgili kişi, 

kurum ve kuruluşlara dağıtılması 

 “Akdamar Adası Solar PV Projesi” ihalesinin gerçekleştirilmesi ve yapımı 

  İGEME, DTM ve Ajansın koordinasyonunda  “Irak ve İran Pazar Potansiyeli” 

toplantılarının Bitlis, Muş ve Van illerinde gerçekleştirilmesi  

 Hakkârili girişimcilerin Ankara, Kayseri ve Malatya illerindeki OSB’lere ve ticaret 

sanayi odalarına yaptığı iş seyahatinin organizasyonu 

 Bölge illerinin EMİT, YÖREX ve Travel Turkey İzmir fuarlarına katılımının 

koordinasyonunun sağlanması 

 Hollanda menşeli bir kamu kuruluşu olan PUM ile işbirliği anlaşmasının imza 

edilmesi ve bu çerçevede Bölge’de yer alan iki işletmenin PUM desteğinden 

faydalandırılması 

 Avrupalı Seçkin Destinasyonlar Yarışması (European Destinations of Excellence - 

EDEN) kapsamında proje hazırlığına destek verilmesi  

 Suriye’nin Şam kentinde İTO tarafından düzenlenen Suriye 1. Türk Ürünleri 

Sergisi’ne (Expo Turkey 2010 in Syria), Bölge’den 90 kadar yatırımcı ile katılım 

sağlanması 

  İran’ın Urumiye eyaletinde düzenlenen Türkiye-İran sınır illeri ekonomik işbirliği 3. 

toplantısına katılım sağlanması  
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1.3.1.   2011 – 2013 Bölge Planı Çalışmaları 

2011 – 2013 Bölge Planı, temel olarak beş adımda hazırlanmıştır. Birinci adım Bölge’ye 

ilişkin verilerin toplanması ve ulusal ve bölgesel plan, program ve diğer belgelerin 

incelenmesinden ibarettir. İkinci adımda, mevcut durumu ortaya çıkaran raporun hazırlanması 

gerçekleştirilmiştir. Üçüncü adımda, vizyon ve stratejik sektörlerin tespiti gerçekleştirilmiştir. 

Dördüncü adımda, GZFT analizleri yapmak ve sorunları tartışıp çözüm önerileri geliştirmek 

üzere sektörel toplantılar düzenlenmiştir. Son olarak beşinci adımda ise Bölge Planı’nın 

yazım aşaması tamamlanarak Kalkınma Kurulu’nda tartışmaya açılmıştır. Kalkınma 

Kurulu’nda mutabakatın sağlanmasının ardından Ajans Yönetim Kurulu ve Devlet Planlama 

Teşkilatı Müsteşarlığı’nın onayıyla 2011 – 2013 Bölge Planı uygulamaya geçmiştir. 

2011 – 2013 Bölge Planı, TRB2 Bölgesi’nin az gelişmişliğinin ana nedenlerinden olan altyapı 

ve insan kaynakları niteliğinin yetersizliğinin giderilmesine yönelik açmaların yanı sıra Bölge 

ekonomisinin temel sektörü olan tarımsal faaliyetlerin çeşitlilik, verimlilik ve katma değerinin 

artırılmasını da amaç edinmiştir. Bunu yanı sıra mevcut ekonomik şartlarda Bölge 

ekonomisine gerektiği kadar katkı vermese de önemli potansiyel taşıyan madencilik, turizm 

ve özellikle emek yoğun sektörlerin geliştirilmesi de amaçlar arasında yer almıştır. Bu 

doğrultuda belirlenen dört amaç kapsamında on yedi adet hedef belirlenmiştir. Plana ilişkin 

vizyon, amaç ve hedeflere ilişkin şema aşağıda yer almaktadır. 
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VİZYON  
 

YER ALTI VE YERÜSTÜ ZENGİNLİKLERİ İLE BEŞERİ 

SERMAYESİNİ KATILIMCI BİR ANLAYIŞLA 

HAREKETE GEÇİREREK, 2023 YILINDA SOSYAL VE 

EKONOMİK REFAHINI ÜLKE ORTALAMASININ 

ÜZERİNE ÇIKARMIŞ VE BU REFAHTAN HER BİREYİN 

ADİL BİR ŞEKİLDE FAYDALANDIĞI, DOĞAYLA 

BARIŞIK BİR BÖLGE OLMAK 
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2. 2011 YILI ÖNCELİKLERİ  

Bölge’de 2011 yılı için uygulanmaya konulacak ya da halen uygulanmakta olan belli başlı 

proje ve faaliyetler şunlardır:  

Bitlis Kentsel Dönüşüm Projesi: Bitlis Belediyesi tarafından yürütülen proje kapsamında 

Bitlis Merkez Sosyal Konutlar Mevkii’nde yer alan yaklaşık 600 konutun yıkılarak tarihi 

dokuya uygun bir şekilde yeniden inşası planlanmaktadır.  Eski çarşının yıkılmak suretiyle 

tarihi mekânların çevresinin düzenlenmesi, yeni çarşının inşa edilerek eski çarşıda yer alan 

yaklaşık 400 işletmenin yeni çarşıya taşınması ve tarihi dokunun sunumunu mümkün kılacak 

tarihi kent meydanı projesi TOKİ ile işbirliği halinde 2011 yılı içerisinde uygulamaya 

geçilmesi planlanmaktadır.  

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi: Organize Sanayi Bölgesi’nin inşası için 2010 yılı Haziran 

ayında ihale süreci tamamlanmış olup inşa faaliyetlerine başlanmıştır.  

Yüksekova Havaalanı: Toplam bütçesi 9.915.000 TL olan projenin altyapı çalışmaları 

tamamlanmış olup 27.06.2012 tarihinde projenin tamamlanması planlanmaktadır. 

Hakkari OSB ve KSS: DAP kapsamında 2011 yılında da devam edecek olan Hakkari OSB, 

Şemdinli KSS ve Yüksekova II. KSS projeleri toplam 16.770.000 TL’ye bütçelendirilmiş 

olup 2014 yılında tamamlanması planlanmaktadır. 

Muş Alparslan-1 Barajı: 2011 yılının ilk dönemlerinde % 50 kapasite ile yılsonuna doğru ise 

tam kapasite ile çalışması planlanmaktadır. Söz konusu baraj hidroelektrik enerji üretimi 

amaçlı inşa edilmiştir. 

Muş Alparslan-2 Barajı: Baraj gövdesinin kurulacağı yer tespiti tamamlanmış ve 

kamulaştırma işlemi başlatılmıştır. Hem hidroelektrik enerji hem de sulama amaçlı 

kullanılacak olan baraj tamamlandığında 78.000 hektarlık alan sulanabilecektir.  

Alparslan Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün Özelleştirilmesi: Yaklaşık 64.000 dekarlık bir 

araziye sahip olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı bir kuruluş olarak faaliyet 

yürüten Alparslan Tarım İşletmesi Müdürlüğü’nün özelleştirilmesi tamamlanarak 39 yıllığına 

özel sektöre devri gerçekleştirilmiştir.   

Cazibe Merkezleri Programı: Van ili 2010 yılı için Cazibe Merkezleri Programına dahil 

edilmiş olup 2010 yılı genel bütçe ödeneklerinden yaklaşık 15,5 milyon TL’lik bir kaynak 
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Abalı Kayak Tesisi, Van Gölü İnci Tur Gemi Alımı ve Urartu Müzesi projeleri için transfer 

edilmiştir. Söz konusu projelerin ihale süreçleri için gerekli çalışmalar başlatılmış olup 2011 

yılı sonunda projelerin tamamlanması hedeflenmektedir. 

Van-Habur Sınır Kapısı yolu: Van’ın Çatak üzerinden Şırnak’a bağlanmasını sağlayacak olan 

yol yapımı projesi için 2011 yılında ödenek tahsis edilerek çalışmalara başlanmıştır. Van-

Çatak-Şırnak-Cizre üzerinden Habur Sınır Kapısı’na ulaşımın sağlanmasıyla daha önceki 

ulaşım imkânlarına kıyasen 136 kilometre daha az mesafe kat edilecektir. 

Ajansın 2011 yılı içerisinde gerçekleştireceği faaliyetleri (rutin faaliyetler hariç olmak üzere) 

dört temel başlık etrafında toplamak mümkündür. Bunlar; 

 Kurumsal kapasitenin artırılması, 

 Bölge’ye yönelik analiz, raporlama, fizibilite ve saha çalışmalarının yapılması, 

 Bölge’nin yatırım ve turizm potansiyelinin ilgili gruplara tanıtılması, 

 Bölge’nin sermaye birikimi ve teknik kapasite yetersizliğinin giderilmesi 

Kurumsal kapasitenin artırılması kapsamında Ajansın sahip olduğu beşeri sermayenin ve 

fiziki koşulların Bölge’ye daha iyi hizmet verecek niteliklere kavuşması hedeflenmektedir. Bu 

çerçevede, uzman ve destek personelinin kişisel gelişim ve iletişim becerilerinin artırılmasının 

yanı sıra sorumlusu bulundukları pozisyonun gereklerini yerine getirmede geliştirilmesi 

ihtiyaç duyulan teknik konulara ilişkin eğitim almaları sağlanacaktır.  Ayrıca teknik 

kapasitenin geliştirilmesine yönelik olmak üzere iyi uygulama örneklerinin ziyaret edilmesi 

gibi tecrübe paylaşımının sağlanabileceği faaliyetler de gerçekleştirilecektir.  

Ajans hizmet binasının hem istihdamı gerçekleştirilen personelin çalışma ortamının 

iyileştirilmesi hem de yeni oluşturulan bir çalışma mekanı olması nedeniyle eksikliği 

sonradan hissedilen noktaların giderilmesi açısından fiziki koşulların istenilen niteliğe 

getirilmesine yönelik çalışmalar 2011 yılında da devam ettirilecektir. Yatırım destek 

ofislerinin kuruluş işlemlerinin bu yıl içerisinde tamamlanması hedeflenmekte olup, yatırım 

destek ofisleri hizmet binalarının belirlenmesi ve gerekli tadilat, bakım-onarım faaliyetlerine 

girişilecektir.  

 2011 yılı içerisinde hem nitelik hem de nicelik açısından Bölge’ye yönelik analiz, raporlama, 

fizibilite ve saha çalışmaları kapsamında önemli bir ilerleme kaydedilmesi hedeflenmektedir. 

Zira 2011 – 2013 Bölge Planı stratejilerinin birçoğu ilgili oldukları sektörlerde bu tür 



 

 

12 
 

çalışmaların yapılmasının ihtiyaç olduğunu belirtmektedir. Bu doğrultuda, Bölge Planı’nda 

vurgulanan bu çalışmaların yapılarak bir sonraki planlama çalışmalarına bir altlık oluşturması 

ve ayrıca yatırımların doğru bir şekilde yönlendirilmesi açısından sektörel analizler, pazar 

analizleri, fizibilite ve envanter çalışmaları yapılacaktır. İlaveten, 2012 yılında Güdümlü Proje 

Desteği kapsamında kaynak tahsisinin sağlanacağı projenin belirlenmesine yönelik çalışmalar 

yapılacaktır. 

2011 – 2013 Bölge Planı’nın mevcut durum analizine ilişkin bölümünde Bölge’nin yatırım ve 

turizm açısından önemli potansiyellere sahip olduğu belirtilmekte ve bu potansiyellerine 

ilişkin detaylı bilgi verilmekte olup özellikle Amaç 1 ve 2’de söz konusu potansiyellerin 

tanıtımına yönelik faaliyetlerin gerçekleştirilmesinin Bölge ekonomisi açısından son derece 

önemli olduğu belirtilmektedir. Bu çerçevede, yıl içerisinde Bölge’nin yatırım potansiyelleri 

ve turizm olanaklarına ilişkin hem bölge/ülke içinde hem de ülke dışında gerekli tanıtım 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir.  

2011’de ilk iki yılda olduğu gibi Bölge Planı önceliklerine uygun bir şekilde proje teklif 

çağrıları yöntemiyle yararlanıcılara doğrudan finansman desteğinin sağlanması ile birlikte bu 

yıl ilk defa uygulanacak olan doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek yoluyla da ilgili 

kurum ve kuruluşlara destek verilecektir.  

 

Doğrudan faaliyet desteği kapsamında Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından 

önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin 

önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip araştırma ve planlama 

çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş 

geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi kuruluşların ve 

bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri  ön çalışmalar gibi bölge 

için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve büyük 

hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve yönlendirilmesine katkı sağlayacak 

olan faaliyetlere destek verecektir. 

Teknik destek kapsamında ise, yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge plan ve 

programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel 

kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlanacaktır.  
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Bu çerçevede Ajans, yıl içerisinde üç adet mali destek programını proje teklif çağrısı 

yöntemiyle uygulamaya koyacaktır. Söz konusu proje teklif çağrılarının konuları şu şekilde 

olacaktır: 

 Hakkari İli’nde Sebze ve Meyveciliğin Yaygınlaştırılması,  

 Yenilenebilir Enerji Kullanımının Özendirilmesi, 

 Girişimciliğin Yaygınlaştırılması. 
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3. 2011 YILI FAALİYETLERİ 

3.1. Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri 

3.1.1 İdari Faaliyetler 

İdari faaliyetler; yatırım destek ofislerinin kurulması, Ajans hizmet binalarının bakım-

onarımı, demirbaş ve kırtasiye malzemelerinin temini, elektrik, su, telefon vb. ihtiyaçların 

karşılanması, Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarının düzenlenmesi, dış denetim 

ve personel giderlerinin karşılanması gibi faaliyetlerden oluşmaktadır.  

Tablo 1: İdari Faaliyetler 

Faaliyet adı Tahmini Maliyet 

a) Ajans merkez binasının bakım ve onarımı 
60.000 TL 

b) Ajans’ın ve Bitlis, Hakkâri ve Muş YDO hizmet 

binalarının temini ve hazırlanması 
320.000 TL 

c) Diğer idari giderler 5.245.965 TL 

Toplam 5.625.965 TL 

 

3.1.2. Ajansın İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılması  

Ajans’ın insan kaynakları politikasının amacı, ilgili mevzuatlarla tanımlanmış görevlerini 

yerine getirebilmesi için başarıya odaklı, takım çalışmasına önem veren, bölgeyi tanıyan, 

alanında uzmanlaşmış ulusal ve uluslar arası düzeyde ihtiyaç duyulan nitelik ve niceliklere 

sahip personelin istihdamını sağlamaktır.  

25 Temmuz 2006 tarih ve 26239 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Kalkınma Ajansları 

Personeli Yönetmeliği’nin 19. maddesinin 1. ve 2. fıkraları gereğince en az 10 gün olmak 

üzere ve ilgili kurum ve kuruluşlardan azami faydalanmak kaydı ile hizmet içi eğitim 

faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Ajans personeline yönelik yapılan eğitim ihtiyaç analizi 

sonuçlarına göre; sunum teknikleri, strateji geliştirme, kriz yönetimi, çatışma yönetimi, zaman 

yönetimi, münazara teknikleri, maliyet hesaplaması ve yönetimi, bütçeleme ve kontrol 

teknikleri ile temel muhasebe eğitimi gibi konularda genel eğitimler ve sadece belli birim ya 

da uzmanlık alanında ihtiyaç duyulan konularda eğitimler düzenlenmesi öngörülmektedir. 

Eğitimlerin yanı sıra Ajans birimlerinin ilgili oldukları alanda iyi uygulama örneği sergileyen 

Avrupa ülkelerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilerek personelin kapasitesi artırılacaktır. Bu 

çerçevede özellikle Almanya, Avusturya, İrlanda, Hollanda ve İspanya’da yer alan kalkınma 
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ajanslarına çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Bunun yanı sıra, Yönetim Kurulu 

üyelerinin bölgesel kalkınma üzerine iyi uygulama örneklerini yerinde tespit etmelerini temin 

etmek ve ilgili ülkenin eşdeğer kurumları ile işbirliklerinin gerçekleştirilmesini sağlamak 

çeşitli kalkınma ajanslarına çalışma ziyareti gerçekleştirilecektir. Ayrıca, personelin sektörel 

uzmanlık bilgilerini artırmak üzere ülke içerisinde yer alan fuar, kongre vb. toplantılara 

katılımları ile tesis ziyaretleri sağlanacaktır. 

Tablo 2: Ajansın İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılması 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

a. Hizmet içi eğitimler 

 

Tüm Birimler 

 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 

 

38.925 TL 

b. İyi uygulama örneklerini ziyaret Tüm Birimler 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 

 

100.000 TL 

 

c.  Fuar ve tesislere çalışma 

ziyaretleri 
YDO 

14.02.2011 

- 

14.12.2011 

 

 

39.800 TL 

 

 

 

 

 

3.1.3. İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 

Ajans’ın görünürlüğünü ve bilinirliğini artırmak amacıyla görsel ve yazılı basında tanıtım 

çalışmaları gerçekleştirilecektir. Bu faaliyetler kapsamında Ajans hizmet binalarında, 

valilikler, belediyeler, ticaret ve sanayi odaları gibi kurum ve kuruluşlarda dağıtımı yapılmak 

üzere broşür, dosya, ajanda ve benzeri görsel materyaller hazırlanacaktır.  

Ajans; yerel, ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlarca düzenlenen toplantılara, 

organizasyonlara, faaliyetlere katılım ve gerekli hallerde katkı sağlayacaktır. 

Ajans, ekonomik ve sosyal kalkınma gibi önemli bir misyonu üstlenirken hem kurumsal 

kapasitesini artırmak hem de ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği projeleri geliştirmek 

üzere çeşitli kuruluşlara üyelik gerçekleştirmektedir. 2010 yılı için Avrupa Bölgesel 

Kalkınma Ajansları Birliği (EURADA)’ne üye olunmuştur ve EURADA’nın Türkiye’de ilk 

olarak Samsun’da gerçekleştirdiği tecrübe paylaşımı toplantısına katılım sağlanmış olup 

önemli bilgiler edinilmiştir. Söz konusu toplantıdan edinilen izlenimler çerçevesinde 

EURADA’ya üyeliğin devam ettirilerek hem EURADA hem de EURADA’ya üye kuruluşlar 
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ile işbirliği geliştirmenin önemli olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, 2011 yılı için 

de söz konusu üyelik devam ettirilecektir. 

 

Tablo 3: İletişim ve Tanıtım Faaliyetler  

Faaliyet adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

a. Temsil ve ağırlama 

faaliyetleri 

DP 

YDO 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 

70.000 TL 

b. Promosyon materyallerinin 

basımı 
DP 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 

30.000 TL 

c. EURADA üyeliği PPKB, DP 
01.01.2011 

- 

31.12.2011 

5.300 TL 

 

 

3.2. Planlama, Programlama ve Koordinasyon 

3.2.1. Araştırma Raporları, Fizibilite ve Pazar Analizleri Faaliyetleri 

Ajans, 5449 sayılı Kanun’un beşinci maddesinin birinci fıkrasının g bendi uyarınca, 

Bölge’nin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi hızlandırmaya 

ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapacaktır. Bu doğrultuda, Tablo 4’te 

belirtilen  faaliyetler gerçekleştirilirken Ajans bünyesinde ilgili uzmanlık alanının mevcut 

olmaması durumunda öncelikle merkezi kuruluşlar ve merkezi kuruluşların taşra teşkilatında 

görev yapan personel arasından uzmanlık temin edilmeye çalışılacak olup bunun da mümkün 

olmaması halinde dışarıdan hizmet alımı yoluyla ilgili uzmanlık temin edilecektir. Ayrıca 

çalışmalar için gerekli olan teknik analizlere ilişkin ihtiyaç duyulması halinde ilgili 

laboratuvarlardan gerekli hizmet alımları yapılacaktır.Yurtdışı pazara ilişkin rapor hazırlık 

sürecinde dış ticaret ateşelikleriyle irtibata geçilecek olup gerektiğinde kurum ve 

kuruluşlardan bilgi toplamak ve toplantılar yapmak üzere ilgili ülkelere ziyaretler 

gerçekleştirilecektir.  

Nihai olarak hazırlanan tüm raporlar kamuoyuyla hem elektronik hem de basılı kopya 

şeklinde paylaşılacaktır. 
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Tablo 4: Araştırma raporları, fizibilite ve pazar analizlerinin hazırlanması 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

a. Bitkisel üretimde alternatif 

ürünlerin tespiti 
PPKB 

01.04.2011 

- 

31.06.2011 

25.250 TL 

 

b. Bölge’de öne çıkan alanlarda 

ve emek yoğun sektörlere 

ilişkin fizibilite ve değer 

analizi çalışmalarının 

hazırlanması 

YDO 

02.01.2011 

- 

31.06.2011 

 

 

105.650 TL 

 

c. Yurtdışı pazar analizleri ve 

sınır ticareti araştırma 

raporunun hazırlanması 

YDO 

01.10.2011 

- 

31.12.2011 

44.150 TL 

 

3.2.2. Turizm Envanteri ve Tanıtım Stratejisi Faaliyetleri 

İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli uzmanlık alanlarının katılımının da sağlanması ile 

oluşturulacak ekiple Bölge’de saha çalışması yapılacaktır. Saha çalışması, sahip olunan doğal, 

kültürel ve tarihi varlıkların mevcut durumlarının, turizm arzında değerlendirilebilirliklerinin 

saptanabilmesi açısından önem arz etmektedir. Saha çalışmasını müteakip alternatif turizm 

türlerine göre öne çıkan varlıklar mekânsal açıdan da değerlendirilerek Bölge aktörleri ile 

yapılacak çalıştayın ardından farklı destinasyonlar geliştirilecektir.  

Tespit edilen değerlerin tanıtımına ilişkin yöntemlerin ve süreçlerin planlanabilmesi amacıyla, 

ilgili uzmanlık alanlarının da katılımının sağlanması ile çalıştaylar gerçekleştirilerek 

pazarlama ve tanıtım stratejisi geliştirilecektir. Ajans ve Bölge’de yer alan ilgili kurum ve 

kuruluşlar bünyesinde mevcut olmayan uzmanlıklar için gerekli hizmet alımları 

gerçekleştirilerek yıl içerisinde söz konusu çalışmanın tamamlanarak stratejinin ivedilikle 

hayata geçirilmesi için çalışmalara başlanacaktır. 

Tablo 5: Turizm envanteri ve tanıtım stratejisinin hazırlanması 

Faaliyet Adı 
2011 – 2013 Bölge Planı’nda 

Belirtilen İlgili Strateji 
Sorumlusu Süresi 

Tahmini 

Maliyet 

a. Kapsamlı envanter 

çalışması   

 

Hedef 2.3: Strateji 2.3.1, Strateji 

2.3.2, Strateji 2.3.3 

 
YDO 

01.03.2011 

- 

31.12.2011 
205.500 

TL b. Tanıtım stratejisini 

geliştirme 

01.03.2011 

- 

31.12.2011 
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3.2.3. Bölgenin Girdi-Çıktı Analizi Faaliyetleri 

Bölge ekonomisinin daha detaylı irdelenerek ekonominin dinamikleri hakkında doğru bilgi 

sahibi olmak ve bir sonraki bölge planı çalışmalarına altlık oluşturmak üzere bir sektörde 

meydana gelen değişikliğin diğer sektörler üzerindeki ve tüketicilerin, kamu sektörünün ve 

bölge dışı tedarikçilerdeki bir değişikliğin ise tüm ekonomi üzerindeki etkisini bir matris 

modeli ile açıklayan girdi-çıktı analizi gerçekleştirilecektir. 

Söz konusu çalışma gerçekleştirilirken Bölge ve Bölge dışında yer alan üniversitelerde görev 

yapan ilgili akademisyenler ve özel sektör çalışanlarından gerektiğinde hizmet alımları 

yapılacaktır. Hâlihazırda söz konusu analizi gerçekleştirecek nitelikte güncel verilerin 

bulunmaması nedeniyle öncelikle veri toplama faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Kalkınma 

Bakanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu merkez teşkilatı ve taşra teşkilatı ve Bölge’de yer alan 

sanayi örgütlenmeleri ile hem veri toplama hem de çalışmanın tüm diğer aşamalarında yakın 

işbirliği içerisinde hareket edilecektir. Ayrıca analiz çalışmasının gerçekleştirilmesi 

aşamasında ihtiyaç duyulan yazılımlar satın alınarak analizin belirli periyotlarda 

tekrarlanabilmesi mümkün kılınacaktır.  

Tablo 6: Bölgenin girdi-çıktı analizinin yapılması 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

Bölgenin girdi-çıktı analizinin 

yapılması 

 

PPKB 
01.03.2011 

- 

31.10.2011 

85.000 TL 

 

3.2.4. Bölgesel Ortak Veri Tabanının Oluşturulmasına Yönelik Hazırlık Faaliyetleri 

TRB2 Bölgesi’nin ortak bir veri tabanının oluşturulması için konu ile ilgili çalışma yapan 

kurum ve kuruluşlar ile toplantılar gerçekleştirilerek, bir yol haritasının hazırlanmasına ilişkin 

faaliyetler gerçekleştirilecektir.  
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Tablo 7: Bölgesel Ortak Veri Tabanının Oluşturulmasına Yönelik Hazırlık Faaliyetleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

Bölgesel Ortak Veri Tabanının 

Oluşturulmasına Yönelik Hazırlık 

Faaliyetleri 

PPKB 
01.07.2011 

- 

31.12.2011 

45.000 TL 

 

3.2.5. Girişimcilik eğitimleri 

2011 – 2013 Bölge Planı’nda bahsedildiği üzere TRB2 Bölgesi’nde girişimci sayısı ve 

çeşitliliği oldukça düşük bir düzeydedir. Sermaye birikimi ve insan kaynakları kapasitesinin 

yetersizliği en önemli nedenlerdendir. Bu çerçevede Ajans, yıl içerisinde KOSGEB tarafından 

2010 yılı sonlarında uygulamaya geçirilen ve halen devam eden girişimcilik eğitimlerinin 

Bölge illerinde ve özellikle ilçe merkezlerinde uygulanması konusunda KOSGEB ile işbirliği 

halinde çalışmalar yapacaktır. Bu doğrultuda, Bölge’de yıl içerisinde toplam 10 adet 

girişimcilik eğitim programları düzenlenmesi planlanmaktadır. 

Tablo 8: Girişimcilik Eğitimleri 

Faaliyet Adı 
2011 – 2013 Bölge Planı’nda 

Belirtilen İlgili Strateji 
Sorumlusu Süresi 

Tahmini 

Maliyet 

Girişimcilik 

eğitimlerinin 

düzenlenmesi 

 

Strateji 2.1.2, Strateji 3.1.4 
PPKB 

YDO 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 

              

58.500 TL 

3.2.6. Sektörel Komite Toplantı Faaliyetleri 

Kalkınma ajanslarının en önemli misyonlarından birisi sorumlu bulundukları Bölge’de 

koordine işlevini görecek kuruluş olarak faaliyet göstermektir. Bu doğrultuda, 2010 yılı 

içerisinde Ajans;  KOBİ, Tarım, Turizm ve Çevre sektörlerinde il ve bölge düzeylerinde 

sektörel komiteler oluşturmuştur. Söz konusu komiteler vasıtasıyla ilgili sektörün sorunları 

tüm ilgili aktörlerin katılımı ile masaya yatırılacak, çeşitli çözüm önerileri geliştirilecek, 
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kurumların birbirlerinin faaliyetleri hakkında haber sahibi olmaları sağlanacak ve ortak 

projeler geliştirmeleri temin edilecektir.    

İl düzeyinde sektör komiteleri iki ayda bir toplanırken bölgesel düzeyde üç ayda bir 

toplantılar düzenlenmektedir. Bu doğrultuda, yıl içerisinde toplam en az kırk adet toplantı 

gerçekleştirilecektir. 

Tablo 9: Sektörel Komite Toplantılarının Gerçekleştirilmesi 

 

3.3. Proje ve Faaliyet Destekleme 

2011 yılı içerisinde bir yandan 2010 yılında ilan edilen KOBİ ve Model Büyükbaş 

Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programlarına ilişkin faaliyetler 

yürütülürken öte yandan yıl içerisinde yeni üç mali destek programı ile teknik destek ve 

doğrudan faaliyet desteği programları da uygulamaya konacaktır. 

3.3.1. Doğrudan Mali Destek Öncelikleri ve Faaliyetleri 

3.3.1.1. 2011 Mali Destek Programları 

11 Ekim 2010 tarihinde KOBİ ve Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin 

Yaygınlaştırılması mali destek programları ilan edilmiştir. Söz konusu programların başvuru 

süreci 2011 yılı içerisinde sona erecek olup sunulan proje tekliflerinin değerlendirilmesi, mali 

destek almaya hak kazanan projelerin seçilmesi, sözleşmelerin imzalanması ve projelerin 

izlenmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilecektir. 

2011 yılı içerisinde, 2011-2013 TRB2 Bölgesi Bölge Planı’nın stratejik amaç ve 

önceliklerinin gerçekleştirilmesi amacıyla Hakkari İli’nde sebze ve meyveciliğin 

geliştirilmesi, yenilenebilir enerji kullanımının özendirilmesi ve girişimciliğin 

yaygınlaştırılması konularında üç yeni mali destek programları uygulanacaktır. 

Hakkari İli’nde Sebze ve Meyveciliğin Yaygınlaştırılması: 2011 – 2013 Bölge Planı Hedef 

1.2 Bölge’de sebze ve meyveciliğin yaygınlaştırılmasını sağlamak üzere örtü altı sebzeciliğin 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet 

Sektörel komite toplantıları PPKB 

01.01.2010 

- 

          31.12.2010 

3.600 TL 
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geliştirilmesi, yeni meyve bahçelerinin kurulması ve mevcutların geliştirilmesi ve sebze-

meyve depolama ve işleme tesislerinin kurulması şeklinde stratejiler belirlemiştir. Bu 

çerçevede, ceviz üretiminde ülkemizin önde gelen yöreleri arasında yer alan Yüksekova ve 

mikro klima özelliklerine sahip Şemdinli ve Çukurca gibi önemli derecede meyve üretim 

potansiyeline sahip ilçelerini kapsayan Hakkari İli’nde Bölge Planı’nda belirtilen hedefleri 

gerçekleştirmek üzere yıl içerisinde sebzecilik ve meyveciliği geliştirmek üzere bir mali 

destek programı uygulanacaktır.  

TRB Ortadoğu Anadolu Bölgesi Tarım Master Planı’nda TRB Bölgesinin meyvecilikte 

karlılığın düşüklüğü probleminin nedenleri arasında kalitesiz üretim ve dış Pazar taleplerine 

uygun olunmaması belirlenmiş olup bu problemleri ortadan kaldırmaya yönelik olarak çözüm 

önerileri Bodur ve yarı bodur sertifikalı fidanlarla meyve bahçelerinin tesis edilmesi ve uygun 

sulama tekniklerinin kullanılmasının sağlanması şeklinde belirlenmiştir. Aynı Plan bitkisel 

üretime yönelik gelişme potansiyelleri arasında jeotermal enerji kaynaklarının bulunduğu 

yerlerde, örtü altı tarım geliştirilebileceğini belirtmiştir. Aynı şekilde Doğu Anadolu 

Kalkınma Ajansı’nın hazırlamış olduğu “Güneş Enerjisi Sektör Raporu”nda Hakkari İli’nin 

Bölge’nin en fazla güneş enerjisi potansiyeline sahip ili olduğu ve bu doğrultuda güneş 

enerjisi potansiyelinin tarımsal üretim uygulamalarının karlılığını artırıcı etkiye sahip olduğu 

analiz edilmiştir. 

Ayrıca Üzümlü ve Derecik sınır kapılarının açılması ile Bölge’nin özellikle meyve ve sebze 

sektöründe Irak ile ticaret potansiyelinin artması önümüzdeki dönemde bu sektörlerde ürün 

talebinin hızla artabileceği öngörülmektedir.  

Bu çerçevede söz konusu mali destek programı ile Hakkari İli’nde tarımla uğraşan kesimin 

sebzecilik ve meyveciliğe ilişkin bilgi birikiminin artırılması, iklim şartlarına uygun yeni 

meyve çeşitlerinin üretiminin özendirilmesi, modern ve daha verimli koşullarda sebze ve 

meyve üretiminin yapılabilmesi için ihtiyaç duyulan yatırımların desteklenmesi ve sebze-

meyve üretiminden elde edilen katma değerin artırılması ve sebzeciliğin ve meyveciliğin 

sürdürülebilir bir ekonomik faaliyet alanı olarak benimsenmesini sağlamak üzere projeler 

desteklenecektir.  

Bu mali destek programı kapsamında sunulacak projelere tahsis edilecek olan tahmini mali 

kaynak tutarı toplam 4.000.000 TL olacaktır. 
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Söz konusu mali destek programına ilişkin başvuru rehberi hazırlığında  18.01.2011 tarih ve 

2011/1409 sayılı “Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımlar ile 

Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararı”na 

istinaden 10.03.2011 tarih ve 27870 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi Programı Kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının 

Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (2011/10 Sayılı Tebliğ) ile “11.03.2011 tarih ve 27871 

sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı 

Kapsamında Tarıma Dayalı Yatırımların Desteklenmesi Hakkında Tebliğ” (2011/9 Sayılı 

Tebliğ) hükümlerine uygunluk hususları gözetilecektir. 

Yenilenebilir Enerji Kullanımının Özendirilmesi: TRB2 Bölgesi, 2011 – 2013 Bölge Planı 

mevcut durum analizi bölümünde belirtildiği üzere Bölge özellikle güneş enerjisi, 

hidroelektrik enerji ve biyogaz başta olmak üzere önemli bir yenilenebilir enerji potansiyeline 

sahiptir. Bu doğrultuda, Planı’nın Strateji 4.3.3 kısmında da bahsedildiği gibi yenilenebilir 

enerji üretiminin artırılması ile yenilenebilir enerji kullanımını içeren yatırım projelerinin 

desteklenmesi önem kazanmaktadır.  

Ajans yıl içerisinde kar amacı gütmeyen kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin 

yenilenebilir enerji kaynakları kullanımının tanıtımı ve Ar-Ge çalışmaları ile özellikle kar 

amacı güden kuruluşların enerji tüketimlerinin belirli bir kısmını yenilenebilir enerji 

üretiminden temin etmesini sağlayıcı projelerine yaklaşık 5.000.000 TL kaynak tahsis etmeyi 

planlamaktadır.   

Girişimciliğin Yaygınlaştırılması: TRB2 Bölgesi’nin sosyo-ekonomik geri kalmışlığını 

ortaya koyan göstergelerden biri de Bölge’deki girişimci sayısının ve sektör çeşitliliğinin 

oldukça kısıtlı olmasıdır. 2011 – 2013 Bölge Planı’nın Amaç 1 ve Amaç 2’de belirtilen 

stratejilerde Bölge’de girişimci sayısının artırılması için gerekli özendirmelerin yapılması 

gerektiği vurgulanmıştır. Bu doğrultuda, yıl içerisinde yeni girişimcilerin uygun bulunan 

projelerine tahmini olarak 8.500.000 TL kaynak tahsis edilmesi planlanmaktadır.  

Söz konusu mali destek programının uygulanmasında KOSGEB, kalkınma ajansları ve DPT 

Müsteşarlığı arasında 07 Haziran 2010 tarihinde imzalanan protokol hükümleri gereğince 

eşgüdüm halinde çalışılacak ve işbirliği esaslarına ilişkin KOSGEB Bölge Müdürlüğü ile 

Ajans arasında protokol düzenlenecektir. Girişimciliği yaygınlaştırılması programı 

kapsamında KOSGEB tarafından gerçekleştirilen girişimcilik desteği ile çakışmaların 
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olmamasına ve tamamlayıcılığın sağlanmasına özen gösterilecektir. Bu noktada, KOSGEB 

Bölge Müdürlüğü yetkilisiyle yapılan görüşmelerde mutabakat sağlanmış olup proje teklif 

çağrısı öncesi yapılacak protokolde bu hususa ilişkin detaylar belirlenecektir. 

 Tablo 10: 2011 Mali Destek Programları  

Faaliyet Adı 

2011 – 2013 Bölge 

Planı’nda Belirtilen 

İlgili Strateji 

Toplam Mali Destek 

Ödemeleri İçindeki 

Payı 

Tahmini Mali 

Destek Miktarı  

(TL) 

Hakkari İli’nde 

Sebzeciliğin ve 

meyveciliğin 

geliştirilmesi  

Strateji 1.3.1, Strateji 

1.3.2 % 22,86 4.000.000 TL 

Yenilenebilir Enerji 

Kullanımının 

Özendirilmesi  

Strateji 2.1.2, Strateji 

4.3.3 % 28,57 5.000.000 TL 

Girişimciliğin 

Yaygınlaştırılması  

Strateji 2.1.2, Strateji 

2.2.3, Strateji 2.3.2 
% 48,57 8.500.000 TL 
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3.3.1.2. 2011 Mali Destek Programları İdari Faaliyetleri 

2011 yılında, Ajans’ın gerçekleştireceği mali destek programlarının teklif çağrıları ile ilgili 

olarak, başvuru şekil ve şartlarını, öncelikli faaliyet alanlarını ve proje konularını, başvuru 

sahibi ile maliyet ve faaliyetlerle ilgili uygunluğu, seçim ve değerlendirme kriterlerini, eş 

finansman yükümlülüklerini ve diğer gerekli bilgileri içeren başvuru rehberleri ile ilgili ön 

çalışmalar yapılacaktır. Başvuru rehberleri ile mali destek programlarıyla ilgili olarak 

yürütülecek ilan, bilgilendirme, eğitim ve teknik yardım faaliyetlerinde kullanılacak olan 

diğer görsel materyalin tasarımı profesyonel bir firmadan hizmet alımı yoluyla 

yapıtırılacaktır. 2010 KOBİ ve Model Büyükbaş Hayvancılık İşletmelerinin 

Yaygınlaştırılması Mali Destek Programları için son başvuru tarihleri sırasıyla 03.01.2011 ve 

06.01.2011’dir. 2011 yılında uygulanacak mali destek programlarının her üçü için de son 

başvuru tarihinin 12.08.2011 olması planlanmaktadır.   

Tablo 11:  2010 ve 2011 Yıllarına ait Mali Destek Programları 

 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini 

Maliyet 

a. Başvuru rehberlerinin tamamlanması 

ve basımı 

PYB 

YK 

 

01.03.2011 

- 

01.05.2011 

 

 

32.125 TL 

 

 

 

b. Proje teklif çağrılarının ilanı ve 

duyurulması 

PYB  

HİS 

15.04.2011 

- 

16.05.2011 

36.650 TL 

c. Proje teklif çağrıları ile ilgili 

bilgilendirme faaliyetleri 

PYB 

HİS 

 

 

25.04.2011 

- 

30.05.2011 

 

 

10.267 TL 

d. Eğitimlerin gerçekleştirilmesi PYB 

HİS 

01.06.2011 

- 

24.06.2011 

 

11.600 TL 

e. Teknik Yardım Masalarının 

Oluşturulması 

PYB 

HİS 

27.06.2011 

- 

22.07.2011 

 

3.480 TL 
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f. Bağımsız değerlendiricilerin seçimi ve 

görevlendirilmesi 

 

PYB 

HİS 

BİS 

SK 

10.01.2011 

- 

21.02.2011 

474.500 TL 

 

g. Değerlendirme Komitelerinin 

oluşturulması ve görevlendirilmesi 

 

PYB 

SK 

07.03.2011 

- 

14.03.2011 

113.750 TL 

 

h. Proje tekliflerinin seçimi 

PYB 

İDB 

BD 

DK 

YK 

 

03-

06.01.2011 

- 

01.04.2011 

14.170 TL 

i. Seçilen projelerin ilanı ve 

sözleşmelerin imzalanması 

PYB 

İDB 

17.03.2011 

- 

15.04.2011 

4.000 TL 

 

 

3.3.2. Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelikleri ve Faaliyetler 

 

2011 yılında proje ve faaliyet destekleme yönetmeliğinin 27. maddesine göre Ajans, bölgenin 

kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanmasına, bölge ekonomisine 

yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin alınmasına ve kritik öneme sahip 

araştırma ve planlama çalışmaları, bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini 

geliştirmeye yönelik iş geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar 

gibi kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite benzeri ön 

çalışmalar gibi Bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin başlatılmasına ve 

gerçekleştirilmesine ve büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve 

yönlendirilmesine katkı sağlayacak olan faaliyetlere destek verecektir.  Bu çerçevede, 

Bölge'de yer alan yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu 

kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve kooperatiflere 

destek sağlanacaktır.  
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Tablo 12:  Doğrudan Faaliyet Desteği 

 

3.3.3. Teknik Destek Öncelikler ve Faaliyetleri 

2011 yılında Bölge’deki kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönetimler ve sivil toplum 

kuruluşlarının bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği 

nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına Ajans 

personeli veya hizmet alımı yoluyla teknik destek sağlanacaktır. Söz konusu teknik destek 

faaliyetlerinin yaklaşık yarısının Ajans bünyesinde bulunmayan uzmanlık alanlarında 

dışarıdan hizmet alım yolu ile temin edilerek gerçekleştirileceği öngörülmektedir. 

Sağlanacak destek eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlanması, 

danışmanlık sağlanması, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma şeklinde olacaktır.  

 

Tablo 13: Teknik Destek Faaliyetleri

 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

Teknik destek idari faaliyetleri PYB 01.01.2011 

- 

31.03.2011 
262.217 TL Desteğin verilmesi PYB 

İDB 

01.04.2011 

- 

31.12.2011 

 

 

 

 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

a. Doğrudan faaliyet desteği idari 

faaliyetleri 
PYB 

01.01.2011 

        - 

28.02.2011 

13.859 TL 

b. Destek tutarı 
PYB 

İDB 

22.03.2011 

        - 

31.12.2011 

800.000 TL 
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3.3.4. Güdümlü Proje Öncelikleri ve Faaliyetler 

2011 yılı içerisinde, Bölge’nin girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini artırarak hem 

kalkınmasına ivme kazandırmak hem de bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılmasına 

katkıda bulunmak üzere güdümlü proje tanımlama faaliyetlerine girişilecektir. Bu 

doğrultuda, öncelikle Bölge Planı amaç ve hedefleri doğrultusunda detaylı bir saha 

çalışması sonucunda güdümlü proje desteği kapsamına dâhil olabilecek proje fikirleri 

belirlendikten sonra ilgili aktörlerle başlangıç toplantısı düzenlenecektir. Başlangıç 

toplantısının ardından düzenlenecek olan mutabakat toplantısı ile bir metin oluşturulacak 

ve ön çalışma raporu hazırlanacaktır. 

Ön mutabakat metni ve ön çalışma raporunun Yönetim Kurulu tarafından onaylanmasının 

ardından proje uygulayıcısı ve ortaklar tarafından detaylı iş planı, fizibilite, işletme 

modeli ve eş finansman temini ile diğer işbirliği esaslarına ilişkin taahhütnameleri 

sunmaları talep edilecektir.  

Ajans tarafından gerçekleştirilen değerlendirme sonucunda Yönetim Kurulu tarafından 

onaylanan proje/projeler Müsteşarlık onayına sunulacaktır.  
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Tablo 14: Güdümlü Proje Geliştirme Faaliyetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faaliyet Adı 

 

Sorumlusu 

 

Süresi 

 

 

Tahmini Maliyet 

 

a. Saha çalışması  PPKB 
01.01.2011 

- 

28.02.2011 

20.125 TL 

b. Başlangıç toplantısı PPKB 
01.03.2011 

- 

10.03.2011 

4.625 TL 

c. Mutabakat toplantısı PPKB 
10.03.2011 

- 

10.04.2011 

2.000 TL 

d. Ön Çalışma Raporu’nun 

hazırlanması 
PPKB 

10.04.2011 

- 

10.05.2011 

- 

e. Proje uygulayıcısı ve 

ortaklarından ilgili belge ve 

çalışmaların temin edilmesi 

PPKB 
10.05.2011 

- 

09.09.2011 

- 

f. Proje başvurusunun 

değerlendirilmesi 
PPKB 

10.09.2011 

- 

25.10.2011 

- 

g. Yönetim Kurulu onayı YK 
25.10.2011 

- 

02.11.2011 

- 

h. Müsteşarlık onayı Müsteşarlık 
02.11.2011 

- 

02.12.2011 

- 

i. Güdümlü proje sözleşmesinin 

imzalanması 
PPKB 

02.12.2011 

- 

22.12.2011 

- 
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3.4. Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri 

3.4.1. Yatırım Destek Ofisleri İçin Web Sayfalarının Hazırlanması  

Bölge illerinde kurulacak yatırım destek ofislerini ve söz konusu illerin yatırım 

potansiyelini internet ortamında tanıtmak için web sayfalarının hazırlanması 

gerekmektedir. 2011-2013 Bölge Planı’nda Amaç 2 olarak belirlenen “Tarım Dışı 

Potansiyel Sektörlerin Harekete Geçirilmesi”, yatırım imkânlarının tanıtımı yapılarak, 

uygun alanlara yatırımcı çekilmesiyle gerçekleşebilir. Turizm, madencilik ve emek yoğun 

sektörlerde Bölge’nin sahip olduğu potansiyel, web siteleri yoluyla tanıtılacaktır. Ayrıca 

5449 sayılı kanunun geçici üçüncü maddesi uyarınca DAKA’ya devrolunan Doğu 

Anadolu Kalkınma Programı kapsamında Bölge’nin turizm imkanlarının tanıtımı amacı 

ile oluşturulan www.efsanevitopraklar.com sitesinin güncellenmesi ve yönetimi Ajans 

tarafından gerçekleştirilecektir.  

 

Tablo 15: Yatırım Destek Ofisleri için web sayfalarının hazırlanması ile ilgili 

faaliyetler 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

a.  Yatırım Destek Ofisleri 

için web sayfalarının 

hazırlanması 
YDO 

01.01.2011 

- 

 28.02.2011 

10.000 TL 

b.  Efsanevi topraklar 

sitesinin güncellenmesi YDO 

08.02.2011 

- 

28.02.2011 

5.000 TL 

 

 

3.4.2. Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve Diğer İlgili Kurum ve 
Kuruluşlara Çalışma Ziyaretleri  

Ülkemize yatırım yapmayı düşünen yabancı yatırımcıların ilk temas noktası Türkiye 

Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı (TYDTA)’dır. TYDTA yaptığı çalışmalar neticesinde 

önemli bilgi ve deneyimler kazanmış olup, bu bilgi ve deneyimlerin Ajans uzmanlarına 

aktarımının sağlanması önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, TYDTA’nın Ankara ve 

İstanbul ofislerine çalışma ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Ayrıca yatırım promosyonu 

alanında faaliyet gösteren diğer kurum ve kuruluşlar ile işbirliği gerçekleştirmek üzere 

çalışmalar da yapılacaktır.  

http://www.efsanevitopraklar.com/
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Tablo 16: Çalışma Ziyaretleri ile ilgili Faaliyetler 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet 

Türkiye Yatırım Destek ve 

Tanıtım Ajansı ve diğer ilgili 

kurum ve kuruluşlara çalışma 

ziyaretleri 

YDO 
21-28.03.2011 

- 

1 - 7.09.2011 

42.900 TL 

 

3.4.3. Bölge İlleri’nde Sempozyum ve Kongre Düzenlenmesi  

Strateji 2.1.2’de belirtildiği üzere Bölge’de yeni yatırımların gerçekleştirilmesi için 

gerekli özendirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Bölge illerinin güçlü 

olduğu sektörlere ait Sempozyum ve Kongrelerin düzenlenmesi hem Bölge illerinin hem 

de yatırım imkânlarının tanıtımı için önem arz etmektedir. Bu doğrultuda, Bölge 

Planı’nda belirtilen stratejik öncelikler doğrultusunda kongre ve sempozyumlarla bilimsel 

bilginin ve iş dünyasına ait tecrübelerin paylaşılacağı platformlar sağlanacaktır. 

Tablo 17: Bölge İllerinde Sempozyum ve Kongre Düzenlenmesi ile ilgili Faaliyetler 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

Bölge illerinde Sempozyum ve 

Kongre Düzenlenmesi  
YDO 

15.02.2011 

-  

15.12.2011 

 

120.000 TL 

 

 

3.4.4. Rüzgâr Enerjisi Yatırım Yerlerinin Belirlenmesi 

Bölge Planı Strateji 4.3.3 Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyelinin Araştırılması ve 

Tanıtılması başlığında Bölge illerinde kapsamlı ve detaylı rüzgar enerjisi ölçüm 

çalışmalarının bir an önce başlatılması ve sonuçlarının ilgili kurumlarla paylaşılması 

gerekliliği vurgulanmıştır. Bu çerçevede yıl içerisinde, Bölge’nin mevcut rüzgâr enerjisi 
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potansiyelini değerlendirmek ve rüzgâr enerjisi yatırım alanların belirlemek için fizibilite 

çalışmalarının hizmet alımı yolu ile yapılması planlanmaktadır. 

Tablo 18: Rüzgâr Enerjisi Yatırım Yerlerinin ve İlgili Noktalarda Ölçüm 

Değerlerinin Belirlenmesi Faaliyetleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

Rüzgâr Enerjisi Yatırım 

Yerlerinin ve İlgili Noktalarda 

Ölçüm Değerlerinin 

Belirlenmesi  

YDO 
01.05.2011 

- 

31.12.2011 

 

65.000 TL 

 

 

 

3.4.5.  Dış Ticaret Mevzuatına İlişkin Eğitim Faaliyeti  

Bölge Planı Strateji 2.1.3 Yurtdışı pazarlama olanaklarının geliştirilmesi ve Strateji 3.1.4 

Girişimciliğin Özendirilmesi başlıklarında Bölge girişimcilerinin ve sektör temsilcilerinin 

yurtdışı pazar imkânları ve ilgili mevzuat konusunda bilgi seviyelerini artırmanın 

gerekliliği ve bu konuda destek verileceği belirtilmektedir. Bu çerçevede, ihracat ve 

ithalat ile ilgili mevcut mevzuatı, uluslararası ticaret anlayışı, yöntemi ve teknikleri 

konularında Bölge girişimcilerinin kapasitelerinin geliştirilmesi amacıyla yıl içerisinde 

çeşitli eğitimlerin düzenlenmesi öngörülmektedir.   

Tablo 19. Dış Ticaret Mevzuatına İlişkin Eğitim Faaliyeti 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet 

Dış Ticaret 

Mevzuatına İlişkin 

Eğitim Faaliyeti 

YDO 

01.03.2011 

- 

 15.03.2011 

 

15.000 TL 
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3.4.6.  Bölge’nin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler  

Bölge Planı Strateji 2.3.1 Bölge’nin turizm değerlerinin tanıtılması başlığı çerçevesinde 

Ajans yıl içerisinde, Bölge tanıtımına katkı sağlayabilecek fuarlarda ilgili kurum ve 

kuruluşlar arasında koordinasyon sağlayarak katılımda bulunacak; stand yeri ve stand 

teminine, yazılı ve görsel materyal basımı ve dağıtımı gibi gerekli faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine de katkıda bulunacaktır. Aynı kapsamda Bölge illerinin yatırım 

potansiyelini tanıtıcı yazılı ve görsel materyaller (saha fotoğraflama çalışması, tanıtım 

filmi, kitapçık, broşür vb.) hazırlanacaktır. Söz konusu materyaller İlgili web sitelerinde 

ve diğer tanıtım alanlarında kullanılacaktır. Ayrıca 2010 yılı içerisinde uluslararası bir 

dergide (Parliament Magazine) Bölge’nin tanıtımına ilişkin bir makale yer almasına 

yönelik hizmet alımı gerçekleştirilerek sözleşmeye bağlanmıştır. Söz konusu faaliyete 

ilişkin ödeme bütçede ayrı bir tertibe kaydedilerek gerçekleştirilecektir. 

  Tablo 20: Bölgenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

a. Bölgenin turizm potansiyeline 

yönelik tanıtım faaliyetleri 
YDO 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 

704.100 TL 

b. Bölgenin yatırım potansiyeline 

yönelik tanıtım faaliyetleri 
YDO 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 

191.200 TL 

 

3.4.7.  TRB2 Bölgesi’ne Ait Ürünlerin Coğrafi İşaret Tescil İşlemine Yönelik 
Faaliyetler 

Bölge Planı Strateji 1.5.1 Yöresel ürünlerin ortaya çıkarılması ve niteliklerinin 

belirlenmesi kapsamında coğrafi işaretleme ve tescil çalışmalarının yapılması gerektiği 

öngörülmüştür. Bu çerçevede 2011 yılı içerisinde TRB2 Bölgesi illerine ait ürünlerin 

coğrafi tescilinin Türk Patent Enstitüsüne yaptırılması planlanmaktadır.  

 

 

 

 

 



 

33 
 

Tablo 21: TRB2 Bölgesine Ait Ürünlerin Coğrafi İşaret Tescil İşlemine Yönelik 

Faaliyetler 

 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet 

TRB2 Bölgesi İllerine Ait Ürünlerin 

Coğrafi Tescilinin Türk Patent 

Enstitüsüne Yaptırılması 

YDO 
01.03.2011 

-  

31.10.2011 

10.000 TL 

 

 

3.5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 

Proje izleme değerlendirme çalışmaları kapsamında; 2010 yılında destek sözleşmeleri 

imzalanan ve halen uygulama süreci devam eden 2009 KOBİ Mali Destek Programı 

projelerinin düzenli izleme ziyaretleri gerçekleştirilecektir.  

Ayrıca bir önceki mali destek programını tamamlayıcı nitelikteki işletmelerin rekabet 

gücünün artırılmasına yönelik olan “2010 KOBİ Mali Destek Programı” ile bölgenin 

hayvansal ürün üretim kapasitesini artırılmasına yönelik olan “Model Büyükbaş 

Hayvancılık İşletmelerinin Yaygınlaştırılması Mali Destek Programı”nın sözleşmelerinin 

imzalanmasını müteakip izleme ve değerlendirme çalışmaları başlayacaktır. 

Gerçekleştirilmesi planlanan diğer bir faaliyet ise 2011 yılında uygulanacak 3 yeni mali 

destek programına yönelik izleme ve değerlendirme faaliyetleridir. 

Ayrıca; 2011 yılı için öngörülen Teknik Destek Faaliyetleri ile Doğrudan Faaliyet 

Destekleri kapsamında da gerekli izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek 

olup; ilgili bölümlerde değerlendirilecektir. 

2009 KOBİ Mali Destek Programı uygulama sürecinin sonunda uygulamayı başarıyla 

tamamlayan yararlanıcıların bilgilerinin ve projelerin somut çıktılarının yer alacağı yazılı 

ve görsel materyaller hazırlanacaktır. 
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3.5.1. Doğrudan Finansman Desteği İzleme ve Ödeme Faaliyetleri 

3.5.1.1.        2009 KOBİ Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme 
Faaliyetleri 

Uygulaması devam eden 70 projenin 3.düzenli izleme ziyaretleri, gerek duyulması 

halinde anlık izleme ziyaretleri gerçekleştirilecektir. Tüm projelerin tamamlanmasını 

müteakip programın nihai sonuçlarının kamuoyuyla paylaşılacağı bir bilgilendirme 

toplantısı düzenlenecek; rapor mahiyetinde hazırlanacak kitapçık da dağıtılacaktır. 

Tablo 22: 2009 KOBİ Mali Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

 

Faaliyet Adı Sorumlusu 

Süresi Tahmini 

Maliyet 2009 

Teklif Çağrısı 

Proje İzleme ve Değerlendirme 

Faaliyetleri 

 

İDB 

 

01.01.2011 

- 

30.06.2011 

53.790 TL 

 

 

3.5.1.2.   2010 ve 2011 Mali Destek Programlarına Yönelik İzleme ve 
Değerlendirme  Faaliyetleri 

Mali destek almaya hak kazanan projelerin başarılı bir şekilde uygulanmasını ve sağlanan 

desteğin kurallara uygun harcanmasını sağlamak üzere, Ajans uzmanları tarafından 

düzenli ve anlık ziyaretler ile raporlar yoluyla izleme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. 

Faaliyete geçmesi halinde, kalkınma ajansları için ulusal düzeyde uygulama birliğini 

sağlamak üzere kurulan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi’nin izleme ve 

değerlendirmeye ilişkin modülü izleme faaliyetlerinin raporlanmasında ve kümülatif 

raporların hazırlanmasında kullanılacaktır. Bu sistem faaliyete geçinceye kadar ise 

aralarında ajansımızın da bulunduğu 5 ajans tarafından satın alınan ve geliştirilen İzleme 

Bilgi Sistemi (İBS) kullanılacaktır.  

Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, yararlanıcılar, ilgili kurum ve kuruluşlar ve 

basının katılacağı bir toplantıda mali destek almaya hak kazanan projeler kamuoyuna ilan 

edilecektir.  Söz konusu toplantıda yararlanıcılara mali destek sözleşmesinin getirdiği 

yükümlülükler, proje uygulamalarında uyulacak kurallar ve İzleme Değerlendirme 

Biriminin gerçekleştireceği faaliyetler açıklanacak; yararlanıcılara İzleme Değerlendirme 
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Birimi tarafından verilecek uygulama eğitimlerinin içeriği ve takvimi hakkında ayrıntılı 

bilgiler verilecektir.  

Projelerin ilgili mevzuat ve sözleşmeler doğrultusunda uygulanabilmelerini sağlamak 

amacıyla proje uygulama eğitimleri tertip edilecektir. Söz konusu eğitimler 

yararlanıcılara proje uygulamaları ve izlenmesine yönelik sorumlulukları, satın alma 

kuralları ve Bilgi Sistemi kullanımı hakkında detaylı ve açıklayıcı bilgilerin verilmesini 

ve uygulamada başarıyı artırmayı hedeflemektedir.  

2011 yılı içerisinde 2010 yılı mali destek programları kapsamında imzalanan projelere ilk 

izleme ve ikinci izleme olmak üzere iki düzenli izleme ziyareti gerçekleştirilecektir. 

Ayrıca, gerekli görüldüğü takdirde, anlık izleme ziyaretleri de yapılabilecektir. Söz 

konusu projelerin son izleme ziyaretleri 2012 yılında gerçekleştirilecektir. Bunların 

yanında, daha önce de değinildiği gibi; bu faaliyetlerin yanında, 2011 yılı için öngörülen 

Teknik Destek Faaliyetleri ile Doğrudan Faaliyet Destekleri kapsamında da gerekli 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecek olup ilgili bölümlerde 

değerlendirilecektir. 

Tablo 23:  Proje İzleme Faaliyetleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu 

 

Süresi 

 

Tahmini
 

Maliyet 

a.  

Proje izlemelerine yönelik hazırlık 

faaliyetleri 

İDB 

01.06.2011 

- 

30.06.2011 

6.000 TL 

b.  

2010 Mali Destek Programı İzleme 

Ziyaretleri 

İDB 

01.07.2011 

- 

31.12.2011 

66.909 TL 

c.  

2009 Yılından devreden Teklif Çağrısı’na 

ilişkin Ödemelerin Gerçekleştirilmesi 

İDB 

MÖB 

01.01.2011 

- 

30.06.2011 

8.676.377,33 TL 

d.  

2010 Yılından devreden Teklif 

Çağrılarına ilişkin Ödemelerin 

Gerçekleştirilmesi 

İDB 

MÖB 

01.01.2011 

- 

31.12.2011 

18.500.000 TL 
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3.5.2. Doğrudan Faaliyet Desteği İzleme ve Ödeme Faaliyetleri 

Proje ve faaliyet destekleme yönetmeliği uyarınca desteklenen faaliyetlerin izlenmesi ve 

ödemelerin yapılmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirilecektir.  

Tablo 24:  Doğrudan Faaliyet Desteği İzleme Faaliyetleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi 
Tahmini 

Maliyet 

İzleme faaliyetleri  

 
İDB 

MÖB 

01.03.2011 

- 

31.12.2011 

5.880 TL 

 

3.5.3. Teknik Destek İzleme ve Ödeme Faaliyetleri 

Teknik destek, Ajans bünyesinde talep edilen uzmanlık alanının mevcut olması 

durumunda ilgili uzman görevlendirilerek, bulunmaması durumunda ise hizmet alımı 

yoluyla Ajans dışından temin edilecektir. 

Tablo 25:  Teknik Destek İzleme Faaliyetleri 

Faaliyet Adı Sorumlusu Süresi Tahmini Maliyet 

İzleme ve değerlendirme 

faaliyetleri 

İDB 

MÖB 

    01.03.2011 

- 

31.12.2011 

1.125 TL 
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3.5.4  2011 Yılı Çalışma Programı Performans Göstergeleri 

Performans Kriterleri 

1.1. Yatırım Tanıtımı: Bölgenin mukayeseli olarak üstünlüğe sahip olduğu yatırım alanlarına ilişkin 
düzenlenen sempozyum ve kongre sayısı (En az 3 organizasyon hedeflenmektedir) 

1.2. Kapasite Geliştirme: Potansiyel girişimcilere ve mevcut işletmelere yönelik olarak düzenlenecek 
eğitim programı sayısı (Girişimcilik ve dış ticaret mevzuatı konularında 10 eğitim programı 
düzenlenmesi hedeflenmektedir)   

1.3. Bölgesel markalaşma: Bölgenin yöresel ürünlerinin daha pazarlanabilir hale gelebilmesi 
amacıyla coğrafi işaret tescil çalışmalarının tamamlanması (En az 3 ürün) 
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4. GELECEK İKİ YIL İÇİN ÖNGÖRÜLER 

 

2012 ve 2013 yılları içerisinde gerçekleştirilmesi öngörülen faaliyetler üç ana başlık 

etrafında toplanabilir. Bunlar; araştırma, saha çalışmaları ve koordinasyon faaliyetleri, 

destek uygulamaları ve Bölgesel tanıtım faaliyetleri.  

Araştırma, saha çalışmaları ve koordinasyon faaliyetleri kapsamında bir sonraki planlama 

dönemine ve yatırım destek ofislerinin faaliyetlerine girdi olmak üzere saha araştırma, 

fizibilite ve sektör analizi çalışmaları devam ettirilecektir. Bir sonraki plan hazırlığına 

yönelik hazırlanacak yol haritası kapsamında çalışmalar gerçekleştirilecektir. Ayrıca 

Ajansın önemli fonksiyonlarından biri olan Bölgesel koordinasyonu sağlamak üzere 

Bölge’deki işbirliklerini artırıcı ortak projelerin hayata geçirilmesi sağlanacaktır. 

Destek faaliyetleri kapsamında Hakkari İli’nde girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini 

artırmak üzere hayata geçirilecek olan güdümlü proje desteği konusu altyapının 

uygulama safhasına 2012 yılı başında başlanacaktır.  Öte yandan 2012 yılı içerisinde 

turizmin canlandırılması ve girişimciliğin yaygınlaştırılmasını temin etmek üzere iki 

destek programının proje teklif çağrısı usulüyle uygulamaya konması öngörülmektedir.  

2013 yılı içerisinde ise küçük ölçekli altyapı, emek yoğun sektörler ve inci kefalinin 

katma değerinin artırılmasına yönelik olmak üzere üç adet proje teklif çağrısının 

uygulanması öngörülmektedir.  

Önümüzdeki iki yıl için güdümlü proje desteği ve proje teklif çağrıları ile sağlanacak 

mali destek uygulamaları dışında doğrudan faaliyet desteği ve teknik destek uygulamaları 

da gerçekleştirilecektir. 

Bölgesel tanıtım faaliyetleri kapsamında hazırlanan fizibilite ve araştırma çalışmaları 

kapsamında Bölge içi ve dışında potansiyel yatırımcılara yönelik tanıtım çalışmaları 

devam ettirilecektir. 2011 yılı içerisinde hazırlanacak olan turizm tanıtım stratejisi 

çerçevesinde Bölge’nin turizm gelirlerini artırmak üzere stratejide öngörülen faaliyetlerin 

2012 ve 2013 yılları içerisinde hayata geçirilmesi planlanmaktadır. 
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Tablo 26: 2012 ve 2013 Yıllarına ait Mali Destek Programları 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mali Destek Programı 

Toplam Mali 

Destek 

Ödemeleri 

İçindeki Payı 

Tahmini Mali 

Destek Miktarı 

(TL) 

Toplam Mali 

Destek Ödemeleri 

İçindeki Payı 

Tahmini Mali 

Destek Miktarı 

(TL)
1
 

2012 2013 

Güdümlü proje desteği % 27,78 5.000.000 TL   

Turizmin canlandırılması  % 44,44 8.000.000 TL   

Girişimciliğin yaygınlaştırılması % 27,78 5.000.000 TL   

Küçük ölçekli altyapı   % 26,32 5.000.000 TL 

Emek yoğun sektörlerin 

desteklenmesi 
  % 57,89 11.000.000 TL 

İnci kefalinin katma değerinin 

artırılması 
  % 15,79 3.000.000 TL 

TOPLAM 

 
%100 18.000.000 %100 19.000.000 
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5. EKLER 

EK 1: Özet Faaliyet Tablosu 

EK 2: Faaliyet Takvimi 

EK 3: Bütçe Kalemlerinin Faaliyet Bazında Dağılımı 
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EK 1: ÖZET FAALİYET TABLOSU 

FAALİYET 

KODU 
FAALİYET ADI 

3.1 Kurumsal Gelişim ve Yönetim Faaliyetleri 

3.1.1 İdari Faaliyetler 

3.1.2 Ajansın İnsan Kaynakları Kapasitesinin Artırılması 

3.1.3 İletişim ve Tanıtım Faaliyetleri 

3.2 Planlama, Programlama ve Koordinasyon 

3.2.1 Araştırma Raporları, Fizibilite ve Pazar Analizleri Faaliyetleri 

3.2.2  Turizm Envanteri ve Tanıtım Stratejisi Faaliyetleri 

3.2.3  Bölgenin Girdi-Çıktı Analizi Faaliyetleri 

3.2.4  Bölgesel Ortak Veri Tabanının Oluşturulmasına Yönelik Hazırlık Faaliyetleri 

3.2.5  Girişimcilik eğitimleri 

3.2.6  Sektörel Komite Toplantı Faaliyetleri 

3.3  Proje ve Faaliyet Destekleme 

3.3.1 Doğrudan Mali Destek Öncelikleri ve Faaliyetleri 

3.3.2 Doğrudan Faaliyet Desteği Öncelikleri ve Faaliyetler 

3.3.3 Teknik Destek Öncelikler ve Faaliyetleri 

3.3.4 Güdümlü Proje Öncelikleri ve Faaliyetler 

3.4 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri 

3.4.1 Yatırım Destek Ofisleri İçin Web Sayfalarının Hazırlanması 

3.4.2.  

Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı ve diğer ilgili kurum ve 

kuruluşlara çalışma ziyaretleri 

3.4.3.  Bölge İlleri’nde Sempozyum ve Kongre Düzenlenmesi  

3.4.4.  Rüzgâr Enerjisi Yatırım Yerlerinin Belirlenmesi 

3.4.5. Dış Ticaret Mevzuatına İlişkin Eğitim Faaliyeti  

3.4.6. Bölgenin Tanıtımına Yönelik Faaliyetler  

3.4.7. 

TRB2 Bölgesine Ait Ürünlerin Coğrafi İşaret Tescil İşlemine Yönelik 

Faaliyetler 

3.5 İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri 

3.5.1 Doğrudan Finansman Desteği İzleme ve Ödeme Faaliyetleri 

3.5.2 Doğrudan Faaliyet Desteği İzleme ve Ödeme Faaliyetleri 

3.5.3 Teknik Destek İzleme ve Ödeme Faaliyetleri 

 



 

42 
 

EK 3: BÜTÇE KALEMLERİNİN FAALİYET BAZINDA DAĞILIMI 

01       GENEL HİZMETLERİ   

  01     GENEL YÖNETİM 

HİZMETLERİ 

  

    01   PERSONEL 

GİDERLERİ 

  

      01 Personel Ücretleri ve 

vergiler 

3.1.1.c*0,61 

      02 Sosyal Güvenlik Prim 

Giderleri 

3.1.1.c*0,15 

    02   MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ 

  

      01 Tüketime Yönelik Mal 

ve Malzeme Alımları 

3.1.1.c*0,05 

      02 Yolluklar 3.1.1.c*0,01+3.1.2.b*0,46+3.1.2.c+3.1.3.a*0,30 

      03 Hizmet Alımları 3.1.1.b+3.1.1.c*0,11+3.1.2a+3.1.2.b*0,54+3.1.3c 

      04 Temsil ve Tanıtma 

Giderleri 

- 

      05 Gayrimenkul Mal Alımı 

Giderleri 

- 

      06 Menkul Mal ve Gayri 

Maddi Hak Alımı 

Giderleri 

3.1.1.c*0,06 

      07 Bakım ve Onarım 

Giderleri 

3.1.1.a+3.1.1.c *0,01 

    09   YEDEK ÖDENEKLER   

  02     İZLEME 

DEĞERLENDİRME ve 

KOORDİNASYON 

HİZMETLERİ 

  

    02   MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ 

  

      01 Tüketime Yönelik Mal 

ve Malzeme Alımları 

3.5.1.2.a 

      02 Yolluklar 3.3.1.2.h*0,38+3.5.1.1*0,22+3.5.1.2.b*0,33+3.5.2*

0,49 

      03 Hizmet Alımları 3.3.1.2.h*0,62+3.5.1.1*0,39+3.5.1.2.b*0,67+3.5.2*

0,51 

      04 Temsil ve Tanıtma 

Giderleri 

- 

      05 Gayrimenkul Mal Alımı 

Giderleri 

- 

      06 Menkul Mal ve Gayri 

Maddi Hak Alımı 

Giderleri 

- 
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      07 Bakım ve Onarım 

Giderleri 

- 

  03     PLAN, PROGRAM ve 

PROJE HİZMETLERİ 

  

    02   MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ 

  

      01 Tüketime Yönelik Mal 

ve Malzeme Alımları 

3.2.2*0,01+3.3.1.2.a*0,88+3.3.1.2.b*0,39 

      02 Yolluklar 3.2.2*0,02+3.2.7+3.3.1.2.c*0,36+3.3.4.a*0,50+3.3.

4.b*0,57 

      03 Hizmet Alımları 3.2.2*0,97+3.2.3+3.3.1.2.a*0,12+3.3.1.2.b*0,61+3.

3.1.2.c*0,64+3.3.1.2.f+3.3.1.2.g+3.3.4.a*0,50+3.3.

4.b*0,43+3.3.4.c+3.5.1.1*0,39 

      04 Temsil ve Tanıtma 

Giderleri 

- 

      05 Gayrimenkul Mal Alımı 

Giderleri 

- 

      06 Menkul Mal ve Gayri 

Maddi Hak Alımı 

Giderleri 

- 

      07 Bakım ve Onarım 

Giderleri 

- 

  04     ARAŞTIRMA VE 

GELİŞTİRME 

HİZMETLERİ 

  

    02   MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ 

  

      01 Tüketime Yönelik Mal 

ve Malzeme Alımları 

3.2.1.a*0,12+3.2.1.b*0,08+3.2.1.c*0,20 

      02 Yolluklar 3.2.1.a*0,09+3.2.1.b*0,07+3.2.1.c*0,80+3.2.4*0,33 

      03 Hizmet Alımları 3.2.1.a*0,79+3.2.1.b*0,85+3.2.4*0,67+3.4.4+3.4.7 

      04 Temsil ve Tanıtma 

Giderleri 

- 

      05 Gayrimenkul Mal Alımı 

Giderleri 

- 

      06 Menkul Mal ve Gayri 

Maddi Hak Alımı 

Giderleri 

- 

      07 Bakım ve Onarım 

Giderleri 

- 

  05     TANITIM VE EĞİTİM 

HİZMETLERİ 

  

    02   MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ 

  

      01 Tüketime Yönelik Mal 

ve Malzeme Alımları 

3.1.3.b+3.3.1.2.d*0,17+3.4.3*0,28 
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      02 Yolluklar 3.2.5*0,15+3.3.1.2.d*0,28+3.3.1.2.e*0,71+3.4.2+3.

4.6.b*0,29 

      03 Hizmet Alımları 3.2.5*0,85+3.3.1.2.d*0,55+3.3.1.2.e*0,29+3.4.3*0,

05+3.4.5+3.4.6.a*0,43+3.4.6.b*0,37 

      04 Temsil ve Tanıtma 

Giderleri 

3.1.3.a*0,70+3.3.1.2.i+3.4.3*0,67+3.4.6.a*0,57+3.4

.6.b*0,34 

      05 Gayrimenkul Mal Alımı 

Giderleri 

- 

      06 Menkul Mal ve Gayri 

Maddi Hak Alımı 

Giderleri 

3.4.1.a+3.4.1.b 

      07 Bakım ve Onarım 

Giderleri 

- 

02       PROJE VE 

FAALİYET 

DESTEKLEME 

HİZMETLERİ 

  

  01     PROJE 

DESTEKLEME 

HİZMETLERİ 

  

    03   2011 YILI 

TRANSFERLER 

  

      01 Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına 

3.3.1.1*0,26 

      02 Özel Kesim Kişi, Kurum 

ve Kuruluşlarına 

3.3.1.1*0,74 

    04   2010 YILI DEVAM 

EDEN 

TRANSFERLER 

  

      01 Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına 

- 

      02 Özel Kesim Kişi, Kurum 

ve Kuruluşlarına 

3.5.1.2.d 

    05   2009 YILI DEVAM 

EDEN 

TRANSFERLER 

  

      01 Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarına 

- 

      02 Özel Kesim Kişi, Kurum 

ve Kuruluşlarına 

3.5.1.2.c 

  02     FAALİYET 

DESTEKLEME 

HİZMETLERİ 

  

    02   MAL VE HİZMET 

ALIM GİDERLERİ 

  

      01 Tüketime Yönelik Mal 

ve Malzeme Alımları 

3.3.2.a*0,24+3.3.3*0,01 
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      02 Yolluklar 3.3.2.a*0,07+3.3.3*0,01+3.5.3*0,55 

      03 Hizmet Alımları 3.3.2.a*0,69+3.3.3*0,98+3.5.3*0,45 

    03   2011 YILI 

TRANSFERLER 

  

      01 Kurum ve Kuruluşlara 

verilen Destekler 

3.3.2.b 

 


