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Sayın Yetkili,  

İzmir Kalkınma Ajansı 

 

 

İzmir Kalkınma Ajansı (İZKA) nezdinde 2008 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ve 2008 Yılı Sosyal 

Kalkınma Mali Destek Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Çalışmaları’na yönelik çalışmayı 

tamamlamış bulunuyoruz. Bu çalışmanın temel amacı, İZKA’nın 2008 yılında düzenlemiş olduğu mali 

destek programlarının etkilerinin değerlendirilerek gerekli analizlerin yapılması ve sunulacak 

önerilerin kurumun ileride gerçekleştireceği programların daha etkili tasarlanmasına ve 

yürütülmesine girdi sağlaması olarak özetlenebilir.  

 

Raporumuz, İZKA Yönetimi ve yetkilileri, yararlanıcılar ve çeşitli paydaşlar ile gerçekleştirilen 

görüşmelerden ve raporumuzda açıklanan çeşitli bilgi ve veri kaynaklarından elde edilen bilgilere 

dayanmaktadır. Tarafımıza sağlanan veri, bilgi ve açıklamalar ile veri kaynaklarının doğruluğunun 

teyidine yönelik herhangi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamız, kapsam ve zaman açısından 

sınırlanmıştır, var olan durumu yansıtmaktadır ve daha detaylı çalışmaların bu projede tespit 

edilemeyen konuları ortaya çıkarabileceğini bildirmek isteriz. 

 

EY’ın proje kapsamındaki hizmetleri bir görüş bildirme veya herhangi bir şekilde güvence verme ile 

neticelenmeyecek olup bu hizmetler genel kabul görmüş denetim standartları çerçevesinde yapılan 

ve amacı mali tabloların esasları, hesapları veya kalemleri ya da risk yönetimi ve iç kontrol sisteminin 

etkinliği hakkında görüş bildirmek olan bir denetim, inceleme veya iç denetim çalışması niteliği 

taşımamaktadır. 

 

Ekte sunulan rapor, İZKA Yönetimi’ne bilgi vermek amacıyla hazırlanmış olup, bu amaç dışında 

kullanılamaz ve üçüncü şahıs veya kurumlara dağıtılamaz. Bu nedenle EY’nin üçüncü şahıs veya 

kurumlara rapor ile ilgili herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

 

Çalışmalarımız boyunca İZKA yönetimi ve çalışanlarının göstermiş olduğu yardım ve işbirliği için 

teşekkür ederiz. Herhangi bir sorunuz olduğu takdirde, 0 212 315 3000 no’lu telefondan bu projenin 

sorumlu ortağı Selim Elhadef veya direktörü Doğan Tanrıseven’e ulaşabilirsiniz. 

 

 

Saygılarımızla, 

 

4 Kasım 2013 

İstanbul, Türkiye 
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Yönetici Özeti 
 

Türkiye’de kurulan ilk iki kalkınma ajansından biri olan İzmir Kalkınma Ajansı (“Ajans” ya da “İZKA”) 

ilk destek çağrısına 2008 yılında KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları ile çıkmıştır. 2010 

yılında tamamlanan bu iki program sonucunda toplam 18,56 milyon TL ile 89 adet KOBİ ve toplam 

4,53 milyon TL ile 62 adet Sosyal Kalkınma yararlanıcısı mali destek almıştır.  

Söz konusu programların uygulama sonrası (Ex-Post) değerlendirilmesine ilişkin İZKA tarafından 21 

Şubat 2013 tarihinde gerçekleştirilen ihale sonucunda hizmet alımı için seçilen EY, proje çalışmalarını 

2013 yılı Mayıs ve Ekim ayları arasında gerçekleştirmiştir.  

Bu çalışmanın genel amacı, ilgili programların uygulama sonrası etkilerinin değerlendirilmesi ve bu 

değerlendirmenin temel alınarak Ajans tarafından sağlanacak mali desteklerin daha verimli ve etkin 

bir şekilde tasarlanması ve uygulanmasına yönelik önerilerin sunulmasıdır. Çalışmanın kapsamında 

programın tasarımı ve uygulamasının denetimi bulunmamaktadır.  

Çalışmanın ilk aşamasında, çeşitli değerlendirme soruları ve göstergeleri belirlenerek bu soruların 

yanıtlanması ve gösterge değerlerinin anlaşılması için bir dizi araştırma faaliyeti yürütülmüştür. Bu 

faaliyetler aşağıdaki gibidir: 

 İlgili belgelerin incelenmesi (ilgili mevzuat, İzmir Bölge Planı, Ön Bölgesel Gelişme Planı ve 

Mevcut Durum Analizi, program başvuru dosyaları ve ekleri, program raporları, desteklenen 

projelere ilişkin İZKA tarafından tutulan kayıtlar vb.) 

 Projelerin belirlenmiş alanlara göre (program öncelikleri, yararlanıcıların faaliyet gösterdikleri 

sektörler, projelerin ana faaliyetleri vb.) analizlerinin yapılabilmesi için Projeler 

Veritabanı’nın oluşturulması (proje başvuru dosyaları, ara raporlar, nihai raporlar vb.) 

 İZKA mali destek programları ekibi ile görüşmeler ve anketlerin gerçekleştirilmesi 

 Yararlanıcıların faaliyet alanlarına göre belirlenmiş odak gruplar halinde (imalat sektörü 

firmaları, kamu kurumları, hizmet odaları vb.), yararlanıcılar ve paydaşlar ile mülakatlarının 

gerçekleştirilmesi 

 Yararlanıcılara yönelik anket çalışmasının gerçekleştirilmesi 

 Her iki program için ilgili alanlardan uzmanların programlar hakkında görüşlerinin alındığı 

Uzman Panelleri’nin gerçekleştirilmesi 

 Her iki program için belirli sayıda yararlanıcı ile proje faaliyetleri ve sonuçlarının 

derinlemesine incelendiği vaka çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

 İkincil veri kaynaklarından karşılaştırma amacıyla ilgili verilerin temini ve incelenmesi (TÜİK, 

TCMB, TİM, TPE vb.) 

Araştırma faaliyetlerinin sonuçları; programların genel başarısı, sonuçları ve orta vadeli etkileri ve 

İZKA’nın yapısına ilişkin ortaya çıkan tespitler ve iyileştirme önerileri bu raporda üç temel bölüm 

altında sunulmaktadır. Raporun ilk iki bölümünde programlardan her biri ilgililik, etkinlik, verimlilik, 

etki ve sürdürülebilirlik çerçevelerinde değerlendirilmekte; üçüncü bölümünde ise programların 

uygulayıcı yapısı İZKA’nın mali destek programlarına ilişkin süreçleri incelemekte ve bunların 

iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunulmaktadır. 

Aşağıda bu üç bölümün öne çıkan sonuçları ve iyileştirme önerileri özetlenmektedir. 
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KOBİ Mali Destek Programının Değerlendirilmesi 
 

Program Hakkında Genel Bilgiler 

KOBİ MDP Başvuru Rehberi’nde belirtildiği üzere KOBİ Mali Destek Programı (MDP), işletmelerin 

rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamanın yanı sıra temiz ve alternatif enerji 

kaynaklarının üretim ve tüketimi ile yenilikçi faaliyetleri teşvik etmek amacı ile yürütülmüştür. 

Programın bütçesi ve aldığı başvurulara ilişkin öne çıkan bazı rakamlar aşağıdaki gibidir. Buna göre,  

revize edilen program bütçesi %80 oranında gerçekleşmiştir. 

 

Şema 1: KOBİ MDP’nin bütçelenen ve gerçekleşen mali yapısı 

 

KOBİ Mali Destek Programı 

Başvuru sayısı 441 Asgari destek miktarı (TL) 20.000 

Desteklenecek asil listeye giren proje sayısı 98 Azami destek miktarı (TL) 400.000 

Tamamlanan proje sayısı 89 Azami eş finansman oranı (%) 50 

Tablo 1: KOBİ MDP üzerine bazı genel rakamlar 

2008 KOBİ MDP kapsamında yararlanıcı firmalara bakıldığında, adetsel olarak %82’sinin imalat 

sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 

 

Şema 2: KOBİ MDP yararlanıcılarının faaliyet gösterdikleri sektörlerin dağılımı 
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İmalat sektörü dahilindeki kırılım 10 alt faaliyet kolunda olup, destek alan yararlanıcıların sayısına 

göre bunlardan “ana metal ve fabrikasyon metal ürünleri imalatı” ile “gıda ürünleri, içecek ve tütün 

imalatı” faaliyetleri öne çıkmaktadır. 

 

KOBİ Mali Destek Programı Üzerine Tespitler 

 
 

Program, “İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması” temel 
amacına yoğunlaşmıştır. Ayrıca program öncelikleri, farklı 
sektörlerde faaliyet gösteren pek çok KOBİ’nin başvurmasına 
olanak sağlayacak şekilde geniş tutulmuştur.  

 

Bu durum İZKA’nın düzenlediği ilk programda çok sayıda başvuru alarak tanınırlığının artmasına katkı 

sağlamıştır. Sektör kısıtlaması olmadan İzmir bölgesinde faaliyet gösteren 441 adet KOBİ mali destek 

başvurusunda bulunmuş ve olumlu değerlendirilen 89 adedi programa dahil edilerek destek 

alabilmiştir. Tablo 2’den görüleceği üzere 81 adet proje Ön Bölgesel Gelişme Planı’nda (ÖBGP) yer 

verilen “İşletmelerin Rekabet Gücünün Artırılması” amacı altında sınıflandırılmıştır. Öte yandan, 

programda yer verilen firmaların faaliyet alanı ve projelerdeki çeşitliliği nedeniyle programın 

yönetiminde ve projelerin izlenmesinde çeşitli zorlukların yaşandığı belirlenmiştir. 

 

Ön Bölgesel Gelişme Planı Amaçları Proje # Proje % 
Sözleşmeye 

Bağlanan Hibe 
Tutarı  

Sözleşmeye 
Bağlanan Hibe 

% 

1. İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİ 1 1,12% 82.822 TL 0,41% 

2. METROPOLİTEN MERKEZ FONKSİYONLARI İLE BÖLGENİN ÇEKİCİLİK 
ERİŞİLEBİLİRLİK UNSURLARINI ARTIRARAK KALİTELİ HİZMET VE ÇEVRE 
POTANSİYELLERİNİ KORUYARAK GÜÇLENDİRMEK 

3 3,37% 431.432 TL 2,11% 

3. İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI 81 91,01% 18.928.678 TL 92,64% 

4. TARIM VE KIRSAL KALKINMANIN SAĞLANMASI 4 4,49% 988.534 TL 4,84% 

TOPLAM 89 100,00% 20.431.466 TL 100,00% 

Tablo 2: Projelerin ÖBGP’de belirtilmiş olan amaçlara göre dağılımları (EY analizi, 2013) 

 
 

Desteklenen işletmelerin rekabet güçlerini artırdıkları 
görülmüştür. 

 

Bu alanda program ile birlikte iç ve özellikle dış pazarlarda rekabet açısından önemi yüksek olan 

kalite standartlarına ulaşılması doğrultusunda, 23 adet firmanın kalite standartlarının yükseltilmesi 

için desteklendiği, 18 firmanın toplamda 42 adet kalite belgesi aldığı, bunun yanında program 

öncesinde henüz ihracat yapmamış olduğu halde iki firmanın gerçekleştirilen projeler ile bu 

kapasiteyi edindiği not edilmiştir. 

 

Öte yandan, yürütülen projeler ile birlikte ekonomik ya da sektörel diğer etmenlerin de katkısı olacak 

şekilde, bilgi alınan 45 firmanın 2009-2012 yılları arasındaki ihracat gelirleri toplamının %49 oranında 

artış gösterdiği görülmüştür. Bu değer artışı, aynı dönemde İzmir geneli için %32 ve Türkiye geneli 

için %42 olarak gerçekleşmiştir. 
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Diğer yandan, bilgi alınan 44 firmaya göre ise aynı yıllardaki firma başına yıllık ortalama kâr değerinin 

%64 oranında artış gösterdiği belirlenmiştir. Aşağıdaki şemada belirtilen iki değerin yıldan yıla artış 

yüzdeleri verilmektedir.  

 
Şema 3: Firmaların ihracat gelirleri yıldan yıla % değişim oranları 

 
 

Şema 4: Firmaların karlılıklarının yıldan yıla % değişim oranları 

 
 

Program, işletmelerin yenilikçi faaliyetlerine de katkıda 
bulunmuştur. 

 

2009-2012 yılları arasında, destek alan işletmelerin Ar-Ge çalışan sayılarında %107’lik bir artış 

görülmüş, firma başına ortalama Ar-Ge harcamalarında ise %52’lik bir artış gerçekleşmiştir. Program 

kapsamında desteklenen firmaların aynı yıllarda patent ve endüstriyel tasarım tescilleri edindikleri 

belirlenmiştir. 
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İşletmelerin proje hazırlama ve yürütme kapasitesi edindikleri ve 
geliştirdikleri görülmüştür. 

 

İşletmeler için önemli bir diğer etki de proje hazırlama ve yürütme kapasitesinin edinilmesi ve 

geliştirilmesi olmuştur. Bilgi alınan işletmelerin %24’ü, İZKA programı ile edindiği proje hazırlama ve 

yönetme tecrübesi ile diğer programlara başvurduğunu beyan etmiştir. 

 
 

Desteklenen işletmelerin, genel olarak proje hedeflerine ulaştıkları 
görülmüştür. 

 

Yararlanıcı firmalar üzerinde gerçekleştirilen anket çalışmasında 46 firma içerisinden 39’u ortalamada 

proje hedeflerinin %75’ine ulaştığını beyan etmiştir. Ayrıca firmaların %70’inden fazlası, program 

kapsamında belirlenmiş olan göstergelere göre proje hedeflerini %90 ve üzeri oranda 

gerçekleştirdiğini belirtmiştir.  

 

 
 

Program kapsamında yürütülen proje faaliyetlerinin, projelerin 
tamamlanmasından sonra sürdürülebilirliğinin sağlandığı tespit 
edilmiştir. 

 

KOBİ MDP kapsamında, firmaların %52’sinin proje kapsamında verilen eğitimleri, %83’ünün de proje 

ile ilgili işe alımları devam ettirdikleri görülmüştür. Projeler ile birlikte kapasite artırımı gerçekleştiren 

işletmelerin kapasite kullanım oranlarının da projelerin tamamlanmasıyla birlikte 2010-2012 yılları 

arasında %19 oranında artış gösterdiği tespit edilmiştir. 

 
 

Program kapsamında yürütülen proje faaliyetleri ile, İzmir’de ek 
bir istihdam yaratılmadığı görülmüştür. 

 

Proje faaliyetleri sonrasında yararlanıcılar tarafından gerçekleştirilen istihdamın, aynı dönemde 

Türkiye genelindeki istihdama ek bir katma değer yaratmadığı görülmüştür. Desteklenen 

işletmelerde istihdam 2010 yılında %12 artar iken bu artış Türkiye genelinde %13,8 olmuştur. 

Projeleri desteklenen işletmelerde görülen pozitif etkilerin projelerden değil, daha çok Türkiye’nin 

içinde bulunduğu durum ve sektörü etkileyen diğer faktörlerden dolayı ortaya çıktığı sonucuna 

varılmıştır.  

 
 

Desteklenen işletmelerdeki eş zamanlı artan kapasite ve kapasite 
kullanım oranları, programın olumlu etkisinin varlığını 
göstermektedir.  

 

Program kapsamında desteklenen firmaların, kapasite kullanım oranlarını projelerinin 

gerçekleştirilmesi ile birlikte artırdıkları, ancak bu artışın Türkiye geneli imalat sektöründeki 

büyümenin üzerinde gerçekleşmediği görülmektedir. Bununla birlikte firmaların kapasitelerinin 
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arttığı dönemde bu kapasiteleri kullanım oranlarının da artması, programın olumlu etkilerinin 

bulunduğunu göstermektedir.  

 

KOBİ Mali Destek Programı Değerlendirmesinden Çıkarılan Sonuçlar 

 

Değerlendirme çalışmasının yürütülmesi esnasında, ilerleyen zamanlarda yürütülecek benzer 

programların tasarımı ve uygulanmasına ilişkin çeşitli iyileştirme önerileri de belirlenmiştir. Bu 

önerilerden öne çıkanlar aşağıdaki gibidir: 

 Program ve projelerin tasarlama, uygulama ve izleme açılarından daha etkin bir şekilde 

yönetilebilmesi ve amaçlanan sonuçların elde edilebilmesi doğrultusunda, programın daha 

dar kapsamlı ve belirli bir alana odaklı olarak yürütülmesi önerilmektedir. 

 

 Program tasarımına ilişkin İZKA’nın ve program süreçlerinin mali destek sağlayan diğer 

kurumlardan farklılaştırılması ve diğer kurumların ulaşmadığı alanlarda da destek vermek için 

konumlandırılması önerilmektedir. Ekipman alımı, kapasite artırımı vb. programların ilgili 

diğer kurumlar ve Ar-Ge projelerinin üniversite, teknoloji enstitüsü ve teknopark gibi 

oluşumlar düşünülerek gerçekleştirilmesi, İZKA programlarının amaçları doğrultusunda 

getirisi yüksek alanlara yoğunlaşması önerilmektedir. 

 

 Program kapsamında desteklenen projelerin “alınan makine sayısı”, “kapasite artırımı” gibi 

girdi göstergeleri hedefe ulaşma oranlarının; “birim maliyette azalma”, “çalışan sayısı” gibi 

çıktı ve sonuç göstergeleri hedefe ulaşma oranlarına göre daha yüksek olduğu görülmüştür. 

Bu durum girdilerin hedeflenen sonuçları üretmede yetersiz kaldığı şeklinde yorumlanabilir. 

Bu göstergelerin sürekli izlenmesi ve gerekli durumlarda hedeflenen çıktı ve sonuç 

seviyelerine ulaşılması için sürekli gözetimde bulunulması önerilmektedir. 

 

 Buna bağlı olarak, projelerin başarılarının daha net bir şekilde ölçülebilmesi için 

yararlanıcıların raporlamalarda odaklandıkları girdiler kadar çıktı ve sonuçların da 

değerlendirilmesi, ayrıca proje planlama aşamasında daha etkin göstergelerin 

belirlenmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. 

 

 Sürdürülebilirliğin geliştirilebilmesi için programların belirlenecek bir strateji dahilinde daha 

odaklı ve orta-uzun vadede tasarlanması, buna ek olarak hibe alan firmaların sonraki yıllarda 

destek almalarını engelleyen kuralların sürdürülebilirliğe katkı sağlayacak şekilde gözden 

geçirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programının Değerlendirilmesi 
 

Sosyal Kalkınma MDP Başvuru Rehberi’nde belirtildiği üzere Sosyal Kalkınma MDP, sürdürülebilir 

sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi 

ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile yürütülmüştür. Programa ilişkin öne çıkan bazı rakamlar 

aşağıdaki gibidir. Buna göre, revize edilen program bütçesi %77 oranında gerçekleştirilmiştir. 
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Şema 5: Sosyal Kalkınma MDP’nin bütçelenen ve gerçekleşen mali yapısı 

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı 

Başvuru sayısı 234 Asgari destek miktarı (TL) 20.000 

Desteklenecek asil listeye giren proje sayısı 71 Azami destek miktarı (TL) 150.000 

Tamamlanan proje sayısı 62 Azami eş finansman oranı (%) 25 

Tablo 3: Sosyal Kalkınma MDP üzerine bazı genel rakamlar 

 

Program yararlanıcılarına bakıldığında, kar amacı gütmeyen pek çok farklı kurumun destek aldığı, 

bunlar içerisinden kamu kurumları ve dernek/vakıfların ön plana çıktığı görülmektedir. Bunların 

kırılımı aşağıda görülebilir: 

 

Şema 6: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarının faaliyet alanı dağılımı 

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Üzerine Tespitler 

 
 

Programın önceliklerinin eğitim, istihdam ve sivil toplumun 
etkinliği gibi farklı alanları kapsayacak şekilde tasarlandığı 
görülmüştür. 

 

6.14 

4.53 

5.89 

11.78 

0 2 4 6 8 10 12

Eş finansman dahil gerçekleşen proje
bütçeleri

Gerçekleşen destek miktarı

Revize edilen program bütçesi

Program bütçesi

Milyon TL 

Dernek/Vakıf, 23, 
37% 

Kamu kurumu, 16, 
26% 

Oda/Birlik, 7, 11% 

Okul, 7, 11% 

Belediye, 4, 7% 

Organize Sanayi 
Bölgesi, 2, 3% 

Üniversite, 3, 5% 
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Bu durum, farklı faaliyetlerin, hedef grupların ve kurumların desteklenmesine olanak vermiştir. 

Bununla birlikte belirtilen durum, KOBİ MDP’de de görüldüğü üzere programın ve projelerin 

yönetilmesi ile belirli alanlara odaklı etkin ve sürdürülebilir etkilerin yaratılmasında bir takım 

zorlukları ortaya çıkarmıştır. 

 
 

Projelerin planlanan faaliyetleri çoğunlukla gerçekleştirebildikleri 
ve hedeflerine ulaştıkları görülmüştür. 

 

Programda yer verilen projelerin etkinliği incelendiğinde belirlenen faaliyetlerin çoğunlukla 

gerçekleştirildiği ve proje hedeflerine ulaşıldığı görülmüştür. Gerçekleştirilen incelemede, 

desteklenen projelerin %70’inden fazlasının hedeflerini %90’ın üzerindeki bir oran ile gerçekleştirdiği 

belirtilmiştir. 

 
 

Program ile insan kaynağının geliştirilmesine yönelik önemli çıktı 
ve sonuçların elde edildiği görülmüştür. 

 

Programın etkilerine bakıldığında, özellikle insan kaynağının geliştirilmesine yönelik önemli çıktı ve 

sonuçların elde edildiği görülmektedir. Bu alan ile ilgili gerçekleştirilen temel faaliyet olan eğitimlerin 

çıktıları incelendiğinde aşağıdaki kırılıma ulaşıldığı görülmektedir:   

 

Şema 7: Sosyal Kalkınma MDP kapsamındaki projeler ile düzenlenen eğitimlerin alt kırılımları 

Buna göre, toplamda 35.952 bireye eğitim verildiği, ayrıca projelerin tamamlanması ile birlikte 2010 

yılında 1.023 bireyin, istihdam edilmesine veya gelir getirici faaliyette bulunmasına katkı sağlandığı 

tespit edilmiştir. 

  

Program sivil toplumun etkinliği, kapasitesi ve katılımcılığı 
noktasında önemli etkiler göstermiştir. 

 

Ortaya çıkan diğer bir sonuç da, programın sivil toplumun etkinliği, kapasitesi ve katılımcılığı 

noktasında önemli etkilerde bulunmasıdır. Projelerin gerçekleştirilmesi ile birlikte %20 oranında bir 

artış sağlanan dernek ve vakıfların çalışan sayılarında, projelerin tamamlanmasının ardından yaşanan 

benzer orandaki düşüş bunu doğrular niteliktedir. Ayrıca bu kuruluşların üye yapılarına bakıldığında 

engellilerin katılımının proje faaliyetleri ile yakından ilişkili olduğu ve faaliyetlerin tamamlanmasının 

ardından engelli sayısının %65 oranında bir düşüş gösterdiği görülmektedir. STK’lerin program ile 

Meslek Edindirme; 
4.827 birey; 13% 

Hizmetiçi eğitim; 
3.050 birey; 9% 

Kişisel gelişim 
eğitimi; 9.063 

birey; 25% 

Farkındalık 
arttırmaya yönelik 

eğitim; 18.962 
birey; 53% 

Diğer eğitim; 50 
birey; 0% 
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birlikte artan etkinlik, kapasite ve katılımcılıklarını, projelerin sona ermesinin ardından 

koruyamadıkları anlaşılmaktadır. 

 
 

Programdaki projelerde genel olarak sürdürülebilirliğin 
sağlanamadığı görülmüştür. 

 

Sürdürülebilirlik açısından bakıldığında bazı istisnalar hariç projelerin tamamlanmasının ardından 

proje konusu faaliyetlerin devam ettirilemediği ortaya çıkmıştır. Bunun nedeninin çoğunlukla 

yararlanıcıların yaşadığı finansal kaynak sıkıntısı ile ilişkili olduğu belirtilmiştir. 

 

 
 

Yararlanıcılarda proje planlama kapasitesinin düşük olduğu 
görülmüştür. 

 

Projelerin uygulamasındaki verimlilik incelendiğinde ajansa 38 farklı projede toplamda 59 adet 

zeyilname ile değişiklik taleplerinin iletildiği görülmüştür. Zeyilname taleplerinin tamamı “bütçeye 

yeni kalem eklenmesi, bütçe kalemlerinin kapatılması ve/veya kalemler arası %15'i aşan aktarımlar” 

kapsamında yapılmıştır. Bunun ana nedeni olarak yararlanıcılarda proje planlama kapasitesinin 

yeterli olmaması ve deneyim eksikliğinin bulunması gösterilebilir. 

  
 

Proje bütçelerinde öngörülen idari maliyetlerin sadece %46’sının 
yararlanıcılara kullandırıldığı görülmüştür.  

 

 

Ajans yetkilileri ile yapılan görüşmelerde edinilen bilgilere göre, ajansın proje yönetimine ilişkin bazı 

gider kalemlerine yönelik harcamalarda sıkı prosedürler uygulaması nedeniyle, proje bütçelerinde 

öngörülen idari maliyetlerin sadece %46’sının yararlanıcılara kullandırıldığı görülmüştür. 

 

 

Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Değerlendirmesinden Çıkarılan Sonuçlar 

 

 Her ne kadar programların geniş kapsamlı olması kurumlar için fırsat eşitliği yaratılması 

açısından olumlu olsa da, programın daha özel bir alana odaklı bir etki yaratabilmesi ve bu 

sayede ajans tarafından tüm yararlanıcıların ihtiyaçlarına tam olarak etkin bir şekilde cevap 

verilebilmesi önem arz etmektedir. Kamu kurumları, dernekler, vakıflar, odalar ve kapsama 

giren diğer yararlanıcıların tamamı yerine hedeflenen bir grubun ihtiyaçlarına doğrudan 

cevap verebilecek şekilde tasarlanan bir programın, projelerin başarısını artıracağı 

düşünülmektedir. 

 

 Projelerin belirledikleri göstergeler incelendiğinde, “sertifikalandırılan kişi sayısı” gibi elde 

edilecek sonuçlardan daha çok, “etkinlik sayısı”, “tanıtım faaliyetleri” gibi girdilere 

odaklanıldığı görülmüştür. Programın etkinliğine yönelik ise, projelerin tasarımı esnasında 

performans hedefleri belirlenmediği için, ortaya çıkan sonuçlar ile ilgili bir değerlendirme 

yapılamamıştır. Gerek program, gerekse proje bazında sonuç göstergelerine odaklanılması ve 
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bu göstergeler için öncelikler ve mevcut kaynaklar göz önünde bulundurularak ölçülebilir 

sayısal hedeflerin belirlenmesi önerilmektedir. 

 

 Sivil toplumun etkinliği, kapasitesi ve katılımı konusunda programın yarattığı etki göz önünde 

bulundurulduğunda, bu kurumların desteklenmesinin önemi ortaya çıkmaktadır. Özellikle 

dernek ve vakıflara yönelik, mikro hibe destekleri gibi alternatif destek araçlarının daha 

esnek prosedürler ile sunulması noktasında ajansa önemli bir rol düştüğü düşünülmektedir.  

 

 Projelerde yapılan önemli değişiklik taleplerinin ve idari maliyetlerin kullanımında ortaya 

çıkan kısıtlamaların gerek ajans gerekse yararlanıcılar açısından iş yükünü arttırarak etkinlik 

ve verimliliği düşürdüğü düşünülmektedir. Gerçekleştirilen uzman panelinde de, panelistler 

bu bütçe kaleminin esnek tutulmasının gereğinde uzlaşmış, hatta bu esnekliğin idari 

giderlerdeki harcamaların faturaları ile raporlanması zorunluluğunu kaldırmaya kadar 

gidebileceği iletilmiştir. Özellikle proje bütçelerindeki bazı kalemlerin kullanımı ile ilgili 

prosedürlerin esnekleştirilmesi ile bu alanda iyileştirme yapılabileceği düşünülmektedir. 

 

 Projelerin sürdürülebilirliğine ilişkin olarak öne çıkan öneri de alternatif destek araçları ile 

başarılı projelerin sürdürülebilirliğinin desteklenmesidir. Ajansın, konusu ve koşullarını kendi 

belirlediği “Güdümlü Proje Destekleri” ile bu alanda başarılı sonuçlara ulaşabileceği 

öngörülmektedir. 

 

2008 yılı Mali Destek Programları Uygulayıcı Yapısının (İZKA) 

Değerlendirilmesi 
 

Uygulama sonrası değerlendirme çalışmasında, iki farklı mali destek programını paralel olarak 

uygulayan İZKA’nın yapısı ve ilgili süreçleri de üst düzeyde değerlendirilmiştir. Bu alanın incelenmesi 

ile yeni kurulan ajansın ilk defa mali destek programı yürütmesine rağmen genel olarak yeterli ve 

beklenenin üzerinde bir performans sergilediği, ancak süreç içerisinde pek çok aksaklık ve iyileştirme 

alanı ile karşılaşıldığı görülmüştür. 

 
 

Yaşanan aksaklıklardan öne çıkanların, altyapı ve süreçlerdeki 
eksiklikler, organizasyonel yapıdaki sorunlar ve mevzuattan 
kaynaklanan zorluklar olduğu görülmüştür. 

 

İzleme süreci başta olmak üzere proje yönetiminde etkin olarak kullanılabilecek bir bilgi sisteminin 

eksikliği en önemli altyapı sorunu olarak ortaya çıkmıştır. Bu eksiklik, süreçlerdeki manüel 

uygulamalar ve yetersiz bilgi/raporlamalar ile ek iş yükü oluşturarak verimlilik kaybına neden 

olmuştur. Ayrıca ajans yönetimi açısından programın tamamına ilişkin güncel verilerin takibini ve 

anlık raporların alınmasını zorlaştırmıştır. 

Öte yandan, program ve proje süreçlerine yönelik etkin bir risk planlamasının bulunmaması, 

süreçlerin yeterince olgunlaşmamış olmasının uygulamada getirdiği sıkıntılar ve planlamadaki 

aksaklıkların ortaya çıkardığı iş yükü fazlalığı öne çıkan konulardır.  
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Organizasyonel yapıdaki en önemli sorun, projeler üzerindeki denetim ve mali kontrol işlemlerinin 

izleme ve değerlendirme faaliyetleri ile birleştirilmiş olmasıdır. Belirtilen yapılanmada denetim ve 

mali kontrol faaliyetleri halihazırda olgunlaşmakta olan izleme sürecinin önüne geçmiştir. Ayrıca, 

operasyonel iş yükünü de arttıran bahsekonu durumun, uzmanların proje faaliyetlerini bütünüyle ele 

almalarına ve projelerin spesifik alanlarına odaklanmalarına yeterince imkan tanımadığı 

düşünülmektedir. 

Mevzuat ile ilgili tespitlerin başında ise satın alma prosedürlerinin yararlanıcılar açısından yarattığı 

zorluklar gelmektedir. Ajansın tabi olduğu düzenlemelerde belirtilen ihale usullerine yararlanıcıların 

aşina olmayışı uygulamada aksaklıklara neden olmuştur. Bunun yanında eş finansman miktarı ve bu 

miktarın ortaya konuluşuna ilişkin kurallar özellikle Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcıları için zorlayıcı 

bir unsur olarak gösterilmektedir. 

Mali Destek Programları Uygulayıcı Yapısının Değerlendirmesinden Çıkarılan Sonuçlar 

 İzleme faaliyetlerinin, ilgili prosedür ve alt süreçlerin detaylı olarak tanımlandığı, diğer 

kurumlar ile işbirliği için gerekli ön koşulların oluşturulduğu, gerekli araçların edinildiği ve 

aktif kullanıldığı bir bilgi sistemi içerisinde gerçekleştirilmesi önerilmektedir. 

 

 İzleme fonksiyonunun projelerin denetimi ve kontrolü faaliyetlerinden ayrıştırılması ile 

göstergelerin takibi, proje ve faaliyetlerin etki ve sonuçlarının ölçülebilmesi ve projelerin 

desteklenmesine odaklanması önerilmektedir.  

 

 İş yükü analizinin yapılarak kurumsal kaynak planlamasında kullanılabilecek girdilerin 

tespitinin yapılmasının ve ayrıca bazı faaliyetler için gerekli olduğunda dış kaynak kullanımına 

gidilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir. 

 

 Desteklenen projeler için gösterge belirlenmesinde daha yönlendirici olunması ve sonuçlara 

odaklı göstergelerin düzenli bir şekilde takip edilmesi önerilmektedir. Ayrıca MDP için de 

hedefler ve ayrılan kaynaklar göz önünde bulundurularak performans göstergeleri ve hedef 

değerleri belirlenmesi önerilmektedir. 

 

 Eş finansman miktarları ve kurallarının gözden geçirilerek, sosyal kalkınma gibi programlarda 

daha uygun miktardaki eş finansman ve esnek kuralların uygulamaya geçirilmesi 

önerilmektedir.  

 

  



İZKA 2008 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Çalışmaları 

4 Kasım 2013   

16  Sonuç Raporu  

Giriş 
 

 

KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları’nın Uygulama Sonrası Değerlendirilmesi çalışması 

her iki programın başarısı, sonuçları, orta vadeli etkilerinin ilgililik, etkinlik, verimlilik, etki ve 

sürdürülebilirlik kriterlerinin ölçülmesi ve değerlendirilmesinin yanında programların uygulayıcı yapısı 

olan İzmir Kalkınma Ajansı’nın da (İZKA ya da ajans) ilgili süreçlerinin üst düzeyde değerlendirilmesi 

amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu rapor gerçekleştirilen değerlendirme çalışmasının sonuçlarının ve 

değerlendirmelerinin temel alınarak, ajans tarafından sağlanan mali desteklerin daha verimli ve etkin 

bir şekilde tasarlanması ve uygulanmasını sağlayacak önerilerin sunulması amacıyla hazırlanmıştır. 

Üç temel bölümden oluşan bu raporun, ilk iki bölümünde KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek 

Programları’nın değerlendirilmesi, üçüncü bölümünde ise İZKA’nın mali destek programlarına ilişkin 

süreçleri üst düzeyde incelenmekte ve bunların iyileştirilmesine ilişkin öneriler sunulmaktadır. 

Değerlendirme metodolojisi, projenin ilk ayında yürütülen ön inceleme ve planlama çalışmaları 

sonucu hazırlanan ve rapor ekinde sunulan Başlangıç Raporu ile belirlenmiştir. Bu metodoloji, 

değerlendirmenin kapsadığı altı alanda yanıtlanacak soruları ve bu yanıtların elde edileceği veri 

kaynaklarını tanımlayan değerlendirme soruları tablosu ve sonuçların ölçülmesine ilişkin 

göstergelerin tanımlandığı, her iki program için ayrı hazırlanmış olan mantıksal çerçeveleri 

içermektedir.
1
 Bu raporun hazırlanmasında izlenen yöntem değerlendirme soruları tablosundaki 

soruların programlar ve incelenen ilgili alanlar bazında yanıtlanması ve mantıksal çerçevelerde 

tanımlanan göstergelerin sayısal değerlerinin ilgili alanlar altında sunularak tartışılması şeklinde 

olmuştur. 

Değerlendirme sorularının yanıtlanması ve göstergelerin sayısal değerlerinin hesaplanması için 

gerekli verilerin toplanması amacıyla bir dizi araştırma faaliyeti yürütülmüştür. Bu faaliyetler 

aşağıdakileri kapsamaktadır: 

 İlgili belgelerin incelenmesi (ilgili mevzuat, ön bölgesel gelişme planı ve mevcut durum 

analizi, program başvuru dosyaları ve ekleri, program raporları, desteklenen projelere ilişkin 

İZKA tarafından tutulan kayıtlar) 

 Küme analizi için projelerin veritabanının oluşturulması (Proje başvuru dosyaları, ara 

raporlar, nihai raporlar) 

 İZKA mali destek programları ekibi ile mülakatlar ve anket çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

 Yararlanıcılar ve paydaşlar ile odak grup mülakatlarının gerçekleştirilmesi 

 Yararlanıcılara yönelik anket çalışmasının gerçekleştirilmesi 

 Uzman panelinin gerçekleştirilmesi  

 Vaka çalışmalarının gerçekleştirilmesi 

 İkincil veri kaynaklarından karşılaştırma için ilgili verilerin temini ve incelenmesi (TÜİK, TCMB, 

TİM, TPE) 

                                                           

1

 Bakınız: EK 1 - Değerlendirme soruları tablosu ve her iki program için mantıksal çerçeveler  
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Çalışma esnasında, proje dosyalarının tamamı birer birer incelenerek, gerekli bilgiler daha sonra 

küme analizlerinin gerçekleştirilebileceği tek bir veritabanında toplanmıştır. Bu veritabanında, 

projelerin bütçelenen ve gerçekleşen mali bilgileri, proje aktiviteleri, başlama - bitiş tarihleri, başvuru 

esnasında belirlenmiş göstergeler ve projelerin bitiminde gerçekleşme değerleri, projelerin İzmir ve 

yararlanıcılar için sağladığı faydalar, proje hedef grupları vb. veriler derlenmiştir.  

İZKA’da MDP süreçlerinde görev almış yetkililer ve ajans yönetiminden toplam 11 yetkili ile 

görüşmeler gerçekleştirilerek bilgi toplanmıştır. Hazırlanmış olan uygulayıcı yapı ile ilgili anket, İZKA 

yönetiminden dokuz kişi ile paylaşılmış, sonuçlar programın uygulayıcı yapı açısından 

değerlendirilmesinde kullanılmıştır.  

Araştırmanın yararlanıcılar ile yürütülen bölümünde ilk olarak odak grup mülakatları 

gerçekleştirilmiş; KOBİ MDP yararlanıcıları projelerini gerçekleştirdikleri sektör, Sosyal Kalkınma MDP 

yararlanıcıları projelerinin hedef grupları bazında gruplanarak sektör temsilcileri ve diğer paydaşların 

da davet edildiği yapılandırılmış oturumlar ile projeler ve sonuçlarına ilişkin bilgi toplanmış ve 

tartışmalar yürütülmüştür. Bu kapsamda KOBİ MDP için düzenlenen yedi oturumda 38; Sosyal 

Kalkınma MDP için düzenlenen altı oturumda 34 olmak üzere toplam 72 yararlanıcı, sektör temsilcisi 

ve paydaş yer almıştır. 

Yararlanıcılara yönelik diğer bir saha çalışmasında her iki program için ayrı olarak hazırlanan anketler 

tüm yararlanıcılara gönderilmiştir. Bu anketlere KOBİ MDP’de toplam 89 adet yararlanıcı içerisinden 

46 adet dönüş alınması ile %52’lik bir yanıtlanma oranına; Sosyal Kalkınma MDP’de toplam 62 adet 

yararlanıcı içerisinden 33 adet dönüş alınması ile %53’lük bir yanıtlama oranına ulaşılmıştır. 

Anketlerde KOBİ için firmaların 2009-2012 finansal rakamları, istihdam rakamları, projelerde başarıya 

ulaşma oranları, projeler hakkında yorumlar, Sosyal Kalkınma için ise bunların dışında proje hedef 

gruplarına yönelik eğitim, istihdam vb. konularda sorular yer almaktadır.  

Bilgi toplama amaçlı yürütülen bu faaliyetler dışında, değerlendirmenin ilk sonuçlarının tartışılmasına 

ve test edilmesine yönelik, KOBİ’ler ve Sosyal Kalkınma alanlarında çalışmalar yürüten üçer uzmanın 

katıldığı iki uzman paneli gerçekleştirilmiştir. Söz konusu uzmanlar KOBİ için organize sanayi bölgesi, 

üniversite ve serbest bölge kurumlarından, Sosyal Kalkınma için ise kamu kurumu ve üniversitelerden 

katılmıştır.  

Desteklenen projelere ilişkin daha derinlemesine bilgiler edinilebilmesi için ise her iki programdan 

ikişer yararlanıcı ile vaka çalışmaları gerçekleştirilerek proje faaliyetleri ve sonuçları ile ilgili detaylı 

bilgi alınmıştır. 

Bunların dışında, TÜİK, TCMB, TİM, TPE gibi, referans olabilecek kalitede ikincil veri kaynaklarından 

da karşılaştırma amaçlı istatistikler temin edilmiş ve bunlar analizlerde kullanılmıştır. Halka açık 

kaynaklardan elde edilen bahse konu veriler çalışma yöntemi gereğince doğru kabul edilerek 

doğrulaması yapılmamıştır. 

Bu çerçevede toplanan bilgilerin analiz edilmesi, bu analizlerin girdi sağladığı değerlendirmenin 

sonuçları ve bu sonuçlara göre ortaya çıkan iyileştirme önerileri bu raporda takip eden bölümlerde 

sunulmaktadır.  
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1. KOBİ Mali Destek Programı’nın Değerlendirilmesi 
 

Programa ve yararlanıcılara genel bakış 

 

2008 yılı KOBİ Mali Destek Programı (MDP) İZKA tarafından 31 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan teklif 

çağrısı ve aynı gün gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile ilan edilmiştir. Amacı, işletmelerin 

rekabet güçlerinin ve istihdamın artırılmasını sağlamanın yanı sıra temiz ve alternatif enerji 

kaynaklarının üretim ve tüketimini ve yenilikçi faaliyetleri teşvik etmek olarak belirlenen programın 

öncelikleri aşağıdaki gibidir:  

 Öncelik 1: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası belgelerin alınması 

 Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması 

 Öncelik 3: Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve 

kullanımının yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması 

 Öncelik 4: Pazarlama kapasitesinin iyileştirilmesi 

 Öncelik 5: Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının artırılması ve temiz 

üretim süreçlerine geçişin sağlanması 

KOBİ Mali Destek Programı, İzmir Kalkınma Ajansı tarafından 2007 yılı Şubat ayında hazırlanmış olan 

ve İzmir bölgesinin gelişmesi için belirlenmiş dört temel amaç ve bunların alt amaçlarını içeren Ön 

Bölgesel Gelişme Planı (ÖBGP) ile ilişkilendirilmiştir. Bu temel amaçlar  

1. İnsan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi, 

2. Metropoliten merkez fonksiyonları ile bölgenin çekicilik, erişilebilirlik unsurlarını artırarak 

kaliteli hizmet ve çevre potansiyellerini koruyarak güçlendirmek, 

3. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması, 

4. Tarım ve kırsal kalkınmanın sağlanması  

olarak belirlenmiştir. 

2008 KOBİ MDP için 441 adet 

başvuru alınmış, İZKA tarafından 

yapılan değerlendirme sonucunda 

98 proje olumlu değerlendirilerek 

desteklenecek asil listeye 

girebilmiştir (İZKA, 2009). Yan tarafta 

verilen şemada görüleceği üzere 

program toplam bütçesi ilk olarak 

17,66 Milyon TL olarak belirlenmiş, 

ancak her bir programa gelen talebi 

dengelemek üzere Sosyal Kalkınma 

MDP’den yapılan aktarım ile 23,29 Milyon TL’ye çıkarılmıştır. Tahsis edilen bu bütçenin 18,56 

milyonu yararlanıcılar tarafından kullanılırken, desteklenen projelerin bütçeleri eş finansman dahil 

toplam 39,92 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir.  

 

Şema 8: KOBİ MDP Mali Bilgiler (İZKA, 2013) 

 

 

Şema 1:  
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Başarılı bulunan 98 adet proje ile sözleşmelerin 2009 yılı Haziran ve Temmuz aylarında imzalanması 

sonrasında projeler başlamış ve tüm projeler için azami süre olarak belirlenen 9 ay içerisinde 2010 

yılı Nisan ayı itibariyle 89 adet proje tamamlanmıştır.  

KOBİ MDP’de asgari destek tutarı 20.000 TL ve azami destek tutarı 400.000 TL olarak belirlenmiş olup 

(İZKA, 2008), proje başına sözleşmeye bağlanan hibe ortalama 229.567 TL, medyan
2

 205.050 TL 

olarak gerçekleşmiştir (EY analizi, 2013). 

Tamamlanan 89 proje NACE Rev. 1.1’e (Avrupa Endüstri Standartları Sınıflandırma Sistemi – 

Firmaların sektör ve alt sektörlerinin sınıflandırıldığı uluslararası kodlama sistemi) göre 

incelendiğinde yararlanıcıların faaliyet konularına göre dört ana sektöre dağıldığı görülmüştür (TÜİK, 

2011, Mart). Bunlar imalat, toptan ve perakende ticaret, motorlu taşıt, motosiklet, kişisel ve ev 

eşyalarının onarımı, eğitim ve diğer olarak sıralanabilir.  

 

Şema 9: Nace Rev. 1.1’e göre KOBİ MDP yararlanıcılarının faaliyet gösterdikleri sektörler (TÜİK, 2011, Mart) 

Firmalardan 73’ü, imalat sektöründe faaliyet göstermekte olup bu gruptakiler incelendiğinde 10 

farklı alt faaliyet kolu ortaya çıkmaktadır (EY analizi, 2013). 

 

Şema 10: İmalat sektöründeki firmaların alt faaliyet kollarına dağılımı (EY analizi, 2013) 

                                                           

2
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Desteklenen firmalara ilişkin diğer önemli bir gösterge de firmaların faaliyet gösterdiği yıl sayısıdır. 

TÜİK’in gerçekleştirdiği yararlanıcı memnuniyet araştırması incelendiğinde destek alan firmaların 

%78’inin 10 yıldan uzun süredir faaliyet göstermekte olduğu tespit edilmiştir. Faaliyet gösterilen yıl 

sayısı işletmelerin olgunluk düzeyi ile doğru orantılı, önemli bir gösterge olarak kabul edildiği için 

destek alan yararlanıcıların çoğunun belirli bir olgunluk düzeyini aşmış firmalar oldukları 

görülmektedir.  

 

Program kapsamında desteklenen projeler hakkında bazı bilgiler:  

 Projelerin ortalama süresi 8,2 ay olarak gerçekleşmiştir.  

 Projeler, kapsamlarında gerçekleştirilen ana faaliyetler bakımından incelenmiştir ve bu ana 

faaliyetlerin kırılımı aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir:  

 

 

Şema 12: Program kapsamında gerçekleştirilen projelerin ana faaliyetlerinin kırılımı 

Ekipman alımı, 
66 Kalite / Ar-Ge 

uygulamaları, 8 

Üretim hattı / 
tesisi kurulumu, 

9 

Yazılım 
kurulumu, 2 Yeni süreç 

uygulaması, 4 

 

Şema 11: KOBİ MDP yararlanıcılarının faaliyet gösterdiği yıl dağılımı (TÜİK, 2011, Mart) 
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Şema 13: Projeler kapsamında gerçekleştirilen projelerin ana faaliyet toplam kullandıkları hibelerine göre yüzdesel 
kırılımı 

 Program yararlanıcılarının konumları incelendiğinde, İzmir bölgesi dahilinde oldukça farklı 

konumlarda, toplam 30 ilçenin 19’unda faaliyet gösterdikleri görülmektedir.  

İlçe Adı 
Yararlanıcı 

Sayısı 
İlçe Adı 

Yararlanıcı 
Sayısı 

İlçe Adı 
Yararlanıcı 

Sayısı 
İlçe Adı 

Yararlanıcı 
Sayısı 

Bornova 16 Menderes 6 Karşıyaka 2 Foça 1 

Konak 14 Buca 4 Menemen 2 Karabağlar 1 

Çiğli 13 Ödemiş 3 Aliağa 1 Seferihisar 1 

Torbalı 9 Çamdibi 2 Bayraklı 1 Tire 1 

Kemalpaşa 8 Gaziemir 2 Bergama 1     

Tablo 4: KOBİ MDP yararlanıcılarının İzmir’in ilçelerine dağılımı 

Takip eden başlıklarda değerlendirme çerçevesinde öngörülen ve raporun giriş bölümünde belirtilen 

beş değerlendirme alanı altında KOBİ MDP’ye ait tespitler tartışılmaktadır. Değerlendirme alanları şu 

şekilde tanımlanmaktadır: 

 İlgililik: Program hedefleri, çeşitli seviyelerdeki gelişim ihtiyaçları ve önceliklerin, mevzuat ve 

analiz belgeleri ile uyumu, program kapsamında desteklenen projelerin ÖBGP ve Başvuru 

rehberlerinde belirtilmiş genel amaçlar ile ilgililiği 

 Etkinlik: Programın ÖBGP ve program rehberlerindeki hedeflere katkısı, projelerin 

hedeflerine ulaşma durumları, desteklerin maliyet etkin kullanımı 

 Etki: Mali desteklerin orta vadeli etkileri, beklenmedik etkiler, projelerin özel katma değer 

unsuru içeren alanlara etkileri 

 Verimlilik: Proje planlaması ve gerçekleştirilmesinin verimli şekilde yürütülüp 

yürütülmedikleri 

 Sürdürülebilirlik: Proje faaliyetlerinin devamlılığının sağlanma durumu 

  

Ekipman alımı, 
13,561,887 TL, 

75% 

Kalite / Ar-Ge 
uygulamaları, 
1,892,500 TL, 

10% 

Üretim hattı / 
tesisi kurulumu, 

1,802,716 TL, 
10% 

Yazılım 
kurulumu, 

308,291 TL, 2% 

Yeni süreç 
uygulaması, 

455,730 TL, 3% 
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1.1. İlgililik 

1.1.1. Program rehberindeki hedeflerin, ÖBGP’deki hedef ve öncelikler ve mevcut 

durum analizindeki ihtiyaçlar ile ilişkisi 

 

Tespit 1: Programın öncelikleri ve kapsamı geniş tutulmuştur.  

 

Program öncelikleri ve kapsamı, çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren pek çok KOBİ’nin farklı amaçlara 

yönelik başvurmasına olanak sağlayacak şekilde geniş tutulmuştur. Bu sayede, sektör ve proje 

konusu kısıtlaması olmadan İzmir bölgesinde faaliyet gösteren 7 çeşit sektörde, beş çeşit farklı proje 

alanı ile 89 adet KOBİ mali destek programına kabul edilmiştir. Bu durum İZKA’nın çıktığı ilk 

programda çok sayıda başvuru alarak tanınırlığının artmasına katkı sağlarken bir yandan programın 

yönetiminde bazı zorluklara neden olmuştur. 

 

Mali destek programları, belirli bir alanda faaliyetlerin desteklenerek teşvik edilmesi ve daha fazla 

aktörün o alana yönelmesini sağlayarak ilgili alanın geliştirilmesi amaçlamaktadır. Bu çerçevede ele 

alındığında program amaçlarının geniş olarak belirlenmiş oluşu verilen desteğin farklı alanlarda 

değerlendirilmesini sağlamakla birlikte, spesifik bir sektör ya da alandaki faaliyetlere odaklanılarak 

kayda değer bir etki yaratılmasında zorlanıldığı gözlemlenmiştir. Önceliklerin geniş yelpazede oluşu 

ayrıca bu raporun “Etki” başlığı altındaki “Katkısallık” bölümünde açıklanan sızıntı (sonuçların hedef 

grubu dışındakilere fayda sağlaması durumu) ve de-plasman (müdahale sonucu ortaya çıkan 

sonuçların, hedef alan dışında etki yaratması) etkilerinin ortaya çıkma ihtimalini de 

arttırabilmektedir. 

 

İkinci olarak, önceliklerin geniş bir faaliyet yelpazesindeki projelere izin veriyor oluşu ajansın program 

yönetimini, program kapsamındaki proje faaliyetlerinin etkin kontrolü ile ajans tarafından 

desteklenmesini zorlaştırmaktadır. Ajansın faaliyet amacı, kapasite ve yapısı düşünüldüğünde, ajans 

çalışanlarının aynı program altındaki önemli proje alanı ve faaliyetlerini bütünüyle ve yeterli detayda 

değerlendirebilmeleri spesifik alanlara odaklanan bir programda daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirilebilecektir.  

 

Öte yandan, ajansın yeni kurulmuş olması dolayısıyla açılan ilk programlarla birlikte İzmir’de 

tanınırlığını arttırma amacı, program önceliklerinin geniş tutulmasının ardındaki nedenlerden biri 

olarak ajans yetkilileri ve diğer paydaşlar tarafından belirtilmiştir (İZKA, 2013) (KOBİ MDP, 2013). 

MDP için alınan başvuru sayısı ve gerçekleştirilen değerlendirme çalışmalarında çeşitli paydaşlar 

tarafından İZKA’nın bilinirliği üzerine yapılan olumlu görüşler göz önünde bulundurulduğunda bu 

amacın başarıya ulaştığı söylenebilir.  

 

Tespit 2: Program rehberindeki hedef ve öncelikler ÖBGP’deki hedef ve öncelikler ve Mevcut 

Durum Analizi’ndeki ihtiyaçlar ile çoğunlukla doğrudan ilişkilidir.  

 

2008 yılı KOBİ Mali Destek Programı’nın önceliklerinin belirlenmesinde 2007-2008 ÖBGP’nin temel 

amaçlarından biri olan “İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması”nın temel dayanak olarak 
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alındığı görülmüştür. Aşağıdaki şemadan görüleceği üzere ÖBGP’nin üçüncü temel amacı ile KOBİ 

MDP öncelikleri doğrudan ilişkilendirilebilmektedir. 

 

2007-2008 Ön Bölgesel Gelişme Planı 3. Temel Amacı:

İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması

3.1. Özellikle yenilikçi, dinamik ve yüksek katma değer yaratan 
sektörlerde olmak üzere kümelenme çalışmalarının ve endüstri 
bölgelerinin kurulmasının desteklenmesi ile OSB’ler ile KSS’ler gibi 
sanayi yığılmalarının ve teknoloji bölgelerinin en etkin şekilde 
kullanılmasının ve tam kapasite ile çalışmasının sağlanması 

3.2. İşletmelerin Ar-Ge, yenilik, teknoloji değişim ve transferi 
konularında desteklenmesi;  başta mükemmeliyet merkezleri, 
tekno parklar olmak üzere üniversite sanayi işbirliğinin 
geliştirilmesi

3.3. Yükselen sektörler öncelikli olmak üzere girişimciliğin 
desteklenmesi, gerileyen sektörlerdeki işletmelerde dönüşümün 
sağlanması

3.4. KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ihtisaslaşmış iş destek 
hizmetlerinin sunumu ve bu amaçla kurulmuş birimlerin 
etkinleştirilmesi 

3.5. İşletmelerdeki kalite ve verimliliği artırmak üzere uluslararası 
teknik ve kalite standartlarına ulaşılmasının sağlanması

3.6. Bölgesel rekabet ve yenilik gücünü artırmak üzere 
yürütülecek araştırma, çalışma ve organizasyonların 
desteklenmesi

3.7. Alternatif, yenilenebilir enerji veya temiz teknolojilerin teşviki 
(rüzgâr, jeotermal, güneş vb.)

2008 yılı KOBİ Mali Destek Programı Öncelikleri

Öncelik 1: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili 
ulusal ve uluslararası belgelerin alınması 

Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin 
artırılması 

Öncelik 3:Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi 
iletişim teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının 
yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması 

Öncelik 4: Pazarlama kapasitesinin iyileştirilmesi 

Öncelik 5: Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji 
türlerinin kullanımının artırılması ve temiz üretim 
süreçlerine geçisin sağlanması

 

Şema 14: 2008 yılı KOBİ Mali Destek Programı Öncelikleri’nin TR31 Bölgesi, 2007-2008 ÖBGP 3. Temel Amacı ile 
eşleştirilmesi (EY analizi, 2013) 

Öte yandan, yine aynı şemadan görüleceği üzere, KOBİ MDP “Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet 

üretim kapasitesinin artırılması” önceliği, genel olarak işletmelerin rekabet güçlerinin arttırılması 

genel amacı ile ilgili olmasına rağmen, ÖBGP amaçları ile doğrudan eşleştirilememektedir. Bu 

nedenle bu öncelik kapsamında desteklenen projeler ÖBGP’ye dolaylı olarak bağlanabilmektedir. 

Aşağıdaki tabloda görülebileceği üzere, program kapsamında desteklenen projelerin tamamı 

ÖBGP’nin ana amaçları ile ilişkilendirilebilmektedir. 81 adet KOBİ MDP projesi (%91,01’i) ÖBGP 

önceliklerinden “3. İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması” ana amacı altında 

değerlendirilebilmekle birlikte, bahse konu 81 adet KOBİ MDP projesinin “Öncelik 2” altında 

sınıflandırılan 47 adedi ÖBGP “3. İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması” ana amacı altında 

bulunan alt amaçlar ile doğrudan ilişkilendirilememiştir.   
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ÖBGP Amaçları 
KOBİ 
MDP 

Proje # 
Proje % 

Sözleşmeye 
Bağlanan Hibe 

Tutarı  

Sözleşmeye 
Bağlanan Hibe 

% 

1. İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİ 1 1,12% 82.822 TL 0,41% 

1.3. Kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve özellikle göçle gelen nüfusa yönelik olmak 
üzere; yoksullukla mücadele, engelliler gibi dezavantajlı grupların ve kadının 
eğitim düzeylerinin geliştirilmesi, istihdam edilebilirliğinin artırılması, kente 
entegrasyonlarının sağlanarak sosyal statünün yükseltilmesi 

1 1,12% 82.822 TL 0,41% 

2. METROPOLİTEN MERKEZ FONKSİYONLARI İLE BÖLGENİN ÇEKİCİLİK 
ERİŞİLEBİLİRLİK UNSURLARINI ARTIRARAK KALİTELİ HİZMET VE ÇEVRE 
POTANSİYELLERİNİ KORUYARAK GÜÇLENDİRMEK 

3 3,37% 431.432 TL 2,11% 

2.5. Çevrenin korunması kapsamına yönelik girişimlerin desteklenmesi ile doğal 
kaynakların korunarak sürdürülebilir çevre ortamının sağlanması 

3 3,37% 431.432 TL 2,11% 

3. İŞLETMELERİN REKABET GÜCÜNÜN ARTIRILMASI 81 91,01% 18.928.678 TL 92,64% 

3.2.  İşletmelerin Ar-Ge, yenilik, teknoloji değişim ve transferi konularında 
desteklenmesi;  başta mükemmeliyet merkezleri, tekno parklar olmak üzere 
üniversite sanayi işbirliğinin geliştirilmesi 

5 5,62% 1.166.312 TL 5,71% 

3.4.  KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu ihtisaslaşmış iş destek hizmetlerinin sunumu ve 
bu amaçla kurulmuş birimlerin etkinleştirilmesi  

5 5,62% 1.317.254 TL 6,45% 

3.5.  İşletmelerdeki kalite ve verimliliği artırmak üzere uluslararası teknik ve 
kalite standartlarına ulaşılmasının sağlanması 

23 25,84% 5.401.686 TL 26,44% 

3.7.  Alternatif, yenilenebilir enerji veya temiz teknolojilerin teşviki (rüzgâr, 
jeotermal, güneş vb.) 

1 1,12% 202.930 TL 0,99% 

Alt amaçlar İle doğrudan İlişkilendirilemeyen 47 52,81% 10.840.496 TL 53,06% 

4. TARIM VE KIRSAL KALKINMANIN SAĞLANMASI 4 4,49% 988.534 TL 4,84% 

4.1.    Tarım ve gıda sektörlerinin rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge 
çalışmalarının ve yenilikçi, modern teknoloji kullanımının desteklenmesi,  

3 3,37% 842.084 TL 4,12% 

4.3.     Yerel ürünlerin işlenmesi ve pazarlanması, agroturizm, el sanatları gibi 
faaliyetlerle kırsal ekonominin güçlendirilmesi ve çeşitlendirilmesi 

1 1,12% 146.450 TL 0,72% 

TOPLAM 89 100,00% 20.431.466 TL 100,00% 

Tablo 5: 2008 yılı KOBİ MDP kapsamında desteklenen projelerin ve tahsis edilen desteğin ön bölgesel gelişme planı 
amaçlarına dağılımı (EY analizi, 2013) 

Programların üst düzeyde belirlenen politikaların hayata geçirilmesi için kullanılan araçlar olduğu 

düşünüldüğünde,  program tasarımı esnasında program önceliklerinin ÖBGP amaçlarıyla doğrudan 

ilişkilendirilerek oluşturulmasının, üst düzeyde belirlenen amaçların daha etkin bir şekilde 

gerçekleştirilmesine yardımcı olacağı düşünülmektedir. 

 

Öte yandan, ÖBGP’nin ilgili alt amaçları ile eşleştirilemeyen “Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet 

üretim kapasitesinin arttırılması” kapsamındaki projelerin kapsamında yenilikçilik, girişimcilik, kalite 

ve verimlilik artışı, sosyal veya çevresel fayda gibi faktörler bulunmadan sadece kapasite artırımına 

yönelik olarak desteklenmesi, pazardaki mali destek almayan diğer yerel aktörleri dezavantajlı bir 

konumda bırakabilmektedir. Amacı sadece makine ve ekipman alımı temelinde gerçekleştirilen 

projelerin desteklenmesinde yüksek destek oranına sahip mali destek programları yerine bu 

amaçtaki işletmenin finansmana erişimini kolaylaştıracak farklı araçlar ile desteklenmesinin daha 

yerinde olacağı düşünülmektedir. Bunun yanında, kamu desteklerinin hali hazırda rekabetin güçlü 

olduğu, olgunluk düzeyi yüksek ve iyi işleyen sektör ve alanlar yerine; yüksek risk, düşük karlılık, 

yüksek sosyal veya çevresel fayda gibi faktörlerin bir ya da birkaçının mevcut olduğu, özel sektör 

oyuncularının yatırım yapmakta tereddüt ettiği sektör veya alanlarda yapılması stratejik olarak daha 

uygun olarak değerlendirilebilir.  

Alt amaçlar ile doğrudan ilişkilendirilemeyen proje sayısının toplam projelerin yarısından yüksek 

oluşu, MDP ile bölge planının bağını zayıflatan bir unsur olarak değerlendirilmektedir. Her ne kadar 

bu projeler ilgili temel amaca ulaşılmasına katkı sağlayarak bu bağı kurabilseler de, proje 

faaliyetlerinin spesifik alt hedefler ile doğrudan ilişkilendirilemiyor oluşları ile bu alt başlıklara ancak 

dolaylı katkı sunabilmektedirler. 
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Vaka Çalışması: Öncelik 2 - İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması  
 
Kareksan Karşıyaka Ekmek Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Kareksan), “Kareksan'da Makine Yatırımı ve 
Nitelikli Personel İstihdamı” isimli projeyi gerçekleştirebilmek için KOBİ MDP kapsamında 
desteklenmiştir. İşletme tarafından proje kapsamında küçük, paketli ve raf ömrü daha uzun olması 
ile ekmek israfının önüne geçen roll ekmek üretimi için gerekli fırın, hamur makinesi, paketleme 
makinesi ve ilgili ekipmanın alımları gerçekleştirilmiş, personel istihdam edilmiş ve pazarlama 
kapasitesini arttırma ve tanıtıma yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. 
 
İşletme yetkililerince belirtildiği üzere, 1981’den bu yana hizmet veren, İzmir’in önde gelen 
endüstriyel fırınlarından olan Kareksan, İzmir’de üretilmeyen bir ürünü üretmek için planlamalarına 
İZKA MDP açıklanmadan başlamış, İzmir’de bir alışveriş merkezinde tesadüfen dikkatlerini çeken roll 
ekmeğin İstanbul’da üretildiğini görerek bu alanda fırsat olduğunu anlamaları ile proje fikri işletme 
içerisinde olgunlaştırılmıştır. Sonrasında İZKA’ya yapılan başvuru neticesinde proje desteklenecek 
asil listeye 81. sıradan girmiştir. 
 
Kareksan yetkilileri teknoloji seçimini Almanya’da bir fuara katılarak yapmış ve gerekli makine 
Almanya’dan alınmıştır. Projenin tamamlanmasından sonra yatırımın, İzmir’de fırıncılık sektöründe 
aynı çeşit ekmeğin üretilmesi üzerine hareketlenmeye sebep olduğu ve bu projenin ardından pek 
çok diğer ekmek üreticisinin bu makinenin yerli muadilini edindiği belirtilmiştir. 
 
Yine firma yetkililerince belirtildiği üzere, Kareksan projenin tasarlanma aşamasında, roll ekmek 
üretilecek fırın için farklı kapasitelere sahip iki makine arasından risk almamak için daha düşük 
kapasiteye sahip olanı, günde 40.000 roll ekmek üretebilen fırını tercih etmiştir. Ancak küçük, paketli 
ve raf ömrü daha uzun olması ile ekmek israfının önüne geçen roll ekmeğe özellikle endüstriyel 
olarak, iş yerlerinin yemekhaneleri, lokantalar, yemek sanayi firmaları beklenenden yüksek talep 
gösterince bu kapasite yetersiz kalmış, projenin tamamlanmasının ardından Kareksan yaklaşık 1 
milyon TL değerinde ilave bir yatırım ile bu alandaki kapasitesini arttırmıştır.  
 
İZKA’nın mali desteği olmasaydı bu proje kapsamında yapılan yatırımların ve roll ekmek üretim 
başarısının gerçekleştirilemeyeceğini belirten Kareksan yetkilileri, bu projenin yapılmadığı bir 
durumda işletmenin gelirlerinin yaklaşık %10 daha az olacağını iletmiştir. Ayrıca, Kareksan’da bu 
proje ile bağlantılı olarak istihdam edilen kişi sayısının halen işletmenin toplam istihdamının %8’ini 
oluşturmakta olduğu ifade edilmiştir. 
 
Projenin, belirtilen ticari kazanımların yanında Kareksan’a başka faydaları da sağladığı iletilmiştir. 
Öncelikle projenin gerçekleştiriliyor olmasının ve proje faaliyetlerinin işletmede hareketliliğe ve 
motivasyona neden olduğu, ayrıca proje kapsamında gerçekleştirilen satın alma faaliyetlerinin satın 
alma sürecinin olgunlaşmasında önemli rol oynadığı ve işletmeye sağlanan faydaların haricinde, roll 
ekmeğin ekmek israfının azaltılması yönünde projenin toplumsal fayda sağladığı belirtilmiştir. 
 
Dolayısıyla, İzmir ve Kareksan için yeni olan bir ürünün üretilmeye başlanması, projenin Kareksan’ı 
ek yatırımlar yapmaya yöneltmesi, fırıncılık sektörüne getirdiği hareketlilik ve ekmek israfını azaltan 
sosyal faydası açısından proje başarılı görülmektedir. Ayrıca satın alınan fırınların mevcut durumda 
yüksek kapasitede üretim yaparak aktif olarak kullanılıyor oluşları ve bahsi geçen ek yatırımlar 
projenin sürdürülebilirliği sağladığını da göstermektedir. Sonuçta, temel olarak kapsamında makine 
ve ekipman alımıyla kapasite artırımının sağlanması olan proje, ek olarak getirdiği yenilikçilik, 
girişimcilik, sürdürülebilirlik ve sosyal katkı faktörleri ile birlikte değerlendirildiğinde, projenin 
gerçekleştirildiği fırıncılık sektörünün hali hazırda rekabetin güçlü olduğu ve olgunlaşmış bir sektör 
olmasına rağmen, olumlu şekilde değerlendirilmektedir. 
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1.1.2. Başvuru rehberindeki hedef ve önceliklerle doğrudan ilişkili hedeflere sahip 

projeler 

Tespit 1: Desteklenen projeler başvuru rehberindeki hedef ve önceliklerle doğrudan 

ilişkilidir. 

 

2008 yılı KOBİ MDP kapsamında desteklenen projelerin program öncelikleri ile ilişkisi incelendiğinde 

tamamının önceliklerle ilişkili olduğu gözlemlenmiştir. Aşağıdaki tablo ve şemada da görülebileceği 

üzere projelerin tamamı en az bir öncelik ile eşleştirilirken, %81’i aynı zamanda ikinci bir öncelikle de 

ilişkilendirilebilmiştir. 

 

Program Öncelikleri 
Temel öncelik İkincil öncelik 

Proje # Proje % Proje # Proje % 

Öncelik 1: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal ve uluslararası 
belgelerin alınması 

6 7% 15 17% 

Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin artırılması 64 72% 8 9% 

Öncelik 3:Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması 

10 11% 24 27% 

Öncelik 4: Pazarlama kapasitesinin iyileştirilmesi 4 4% 22 25% 

Öncelik 5: Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının 
artırılması ve temiz üretim süreçlerine geçisin sağlanması 

5 6% 3 3% 

Toplam 89 100% 72 81% 

Tablo 6: 2008 yılı KOBİ MDP kapsamında desteklenen projelerin ve tahsis edilen desteğin program önceliklerine dağılımı 
(İZKA, 2013) 

Yapılan ilişkilendirmelere göre projelerin yoğunlaştığı alan “Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet 

üretim kapasitesinin artırılması” olarak görülmektedir. İşletmelerin mal ve hizmet üretim 

kapasitesinin arttırılmasını 64 proje temel öncelik, 8 proje de yardımcı öncelik olarak ele almıştır. 

Projelerin program önceliklerine dağılımı daha detaylı şekilde bir sonraki bölümde “Program 

rehberinde belirtilen her önceliğe, benzer miktarlarda kaynak ayrılmamıştır.” tespiti altında 

tartışılmaktadır.
3
 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

                                                           

3

 Bakınız: 1.2.1Programın Ön Bölgesel Gelişme Planı ve Program Rehberleri’nde belirlenmiş genel amaçlar ve önceliklere katkısı, Tespit: 
Program rehberinde belirtilen her önceliğe, benzer miktarlarda kaynak ayrılmamıştır. 

 

Şema 15: Projelerin KOBİ MDP önceliklerine dağılımı (EY analizi, 2013) 
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1.2. Etkinlik 
 

1.2.1. Programın ön bölge planı ve program rehberindeki hedeflere ulaşma yönünde 

katkısı 

Tespit 1: Program, ÖBGP’deki bazı hedeflere ulaşılması yolunda katkı sağlamıştır. 

 

ÖBGP’de belirlenmiş olan dört temel amaca KOBİ MDP kapsamında ayrılan kaynaklar ve bunların 

toplam Mali Destek Programı’nın bütçesine göre yüzde değerleri aşağıdaki şekildedir: 

 

 

Şema 16: 2008 KOBİ MDP’de sözleşmeye bağlanan kaynağın Ön Bölgessel Gelişme Planı temel amaçlarına dağılımı (EY 
analizi, 2013) 

 

Görüleceği üzere kaynağın büyük bölümünün KOBİ programının doğrudan ilgili olduğu “3. 

İşletmelerin Rekabet Güçlerinin Arttırılması” temel amacı ile ilişkili olduğu görülmektedir. KOBİ 

programının doğrudan bu amaç ile ilgili olduğu düşünüldüğünde bu beklenen bir sonuç olarak 

gerçekleşmiştir. 

  

 82,8 Bin TL ; 0,41% 

 431,4 Bin TL ; 
2,11% 

 18.928,7 Bin TL ; 
92,64% 

 988,5 Bin TL ; 
4,84% 

1. İnsan kaynakları ve sosyal sermayenin
geliştirilmesi

2. Metropoliten merkez fonksiyonları ile bölgenin
çekicilik erişilebilirlik unsurlarını artırarak kaliteli
hizmet ve çevre potansiyellerini koruyarak
güçlendirmek
3. İşletmelerin rekabet gücünün arttırılması

4. Tarım ve kırsal kalkınmanın sağlanması
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Öte yandan, ÖBGP’de her temel amaç için belirli sonuç göstergeleri tanımlanmıştır. Bu sonuç 

göstergeleriyle KOBİ MDP sonuçlarından eşleştirilebilen değerler aşağıdaki gibidir:
4

 

ÖBGP KOBİ MDP 

Temel Amaç Göstergeler Değer Birim 

İNSAN KAYNAKLARI VE SOSYAL 
SERMAYENİN GELİŞTİRİLMESİ 

Desteklenen proje sayısı 1 Adet 

Uygulanan mesleki eğitim programı sayısı 1 Adet 

Eğitilen kişi sayısı   19 Kişi 

METROPOLİTEN MERKEZ FONK. 
GÜÇLENDİRİLMESİ 

Desteklenen proje sayısı 3 Adet 

Gazete, radyo/TV yayın ve broşür adedi 1.000 Adet 

İŞLETMELERİN REKABET 
GÜCÜNÜN ARTIRILMASI 

Desteklenen proje sayısı 81 Adet 

Eğitilen kişi sayısı   1.402 Kişi 

Gerçekleşen eğitim sayısı 91 Adet 

Kalite standartlarını temin için desteklenen firma 
sayısı 

23 Adet 

Alınan kalite belgesi sayısı 42 Adet 

Yeni teknoloji transfer eden firma sayısı 24 Adet 

Alınan patent ve/veya lisans sayısı  14 Adet 

TARIM VE KIRSAL KALKINMANIN 
SAĞLANMASI 

Desteklenen proje sayısı 4 Adet 

Yeni teknoloji ve yeni ürün konusunda desteklenen 
proje sayısı 

2 Adet 

Yeni ürün sayısı 14 Çeşit 

Tablo 7: ÖBGP’de belirtilen göstergelerin KOBİ MDP’ye ait pozitif değerleri (EY analizi, 2013) 

Bu sayede tabloda verilen değerlerin incelenmesi ile KOBİ MDP’de destek olarak sağlanan tutarın, 

ÖBGP tarafında hangi temel amaçlar kapsamında ve hangi göstergelere ne ölçüde katkıda bulunduğu 

takip edilebilmektedir. Bununla birlikte, ÖBGP’de belirlenmiş 45 adet Genel Performans 

Göstergesi’nin yalnızca 15’inin projelerde takibinin yapıldığı görülmüştür. Yukarıdaki tabloda verilen 

değerler, yalnızca takibi yapılabilen göstergelerin, proje Nihai Raporları’ndaki değerleridir.  

Görüleceği üzere, bu sonuçlar içerisinden özellikle alınan kalite belgesi sayısı ve alınan patent/lisans 

sayısı gibi göstergeler dikkat çekmektedir. Kalite belgesi alınması firmanın özellikle belirli dış 

pazarlara ihracat yapabilmesi için ön koşuldur ve bu sebeple gerekli iyileştirme ve yatırımların 

yapılarak bu belgelerin temin edilmesi firmanın ilgili pazarlara satış yapabilmesinin önünü 

açmaktadır. Dolayısıyla, KOBİ MDP kapsamında alınmış olan 42 adet kalite belgesi başarılı bir sonuç 

olarak değerlendirilmektedir. Alınan patent/lisans sayısı da ürün geliştirmenin bir sonucu 

olduğundan dolayı rekabetçiliğe etki eden önemli bir faktör olarak öne çıkmakta ve bu alanda 

kaydedilen 14 adet patent sayısı da bir başarı olarak nitelendirilmektedir. 

Göstergeler arasında öne çıkan diğer bir başlık da yeni teknoloji transfer eden firma sayısıdır. 

Transfer edilen teknolojiler firmanın üretim kapasitesini arttırmasına, üretim maliyetlerini 

düşürmesine veya daha önceden üretemediği bir ürünü üretebilir hale gelmesine yardımcı 

olabilmektedir. Ancak bu alandaki yatırımların doğru planlama yapılmadığında etkin olamadığı ve bu 

noktada firmaların sundukları iş planlarının kritik önem taşıdığı düşünülmektedir. Teknoloji seçimi, 

ihtiyaç analizi ve fizibilite çalışmasının doğru yapılamadığında, yatırımların beklentinin altındaki bir 

kapasite ile çalışmakta olduğu ve hatta atıl duruma düşebildiği görülebilmekte ve bu durum verilen 

                                                           

4

 Projelerin yarattığı diğer etkiler “1.3. Etki” başlığı altında detaylıca sunulmakta ve tartışılmaktadır. 



İZKA 2008 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Çalışmaları 

4 Kasım 2013   

29  Sonuç Raporu  

desteğin etkinliğini azaltmakla birlikte ortadan da kaldırabilmektedir. Bu nedenle bu alanlarda 

desteklenecek ve planlama kapasitesi düşük firmaların özellikle fizibilite çalışmaları konusunda teknik 

müşavirlik hizmetlerinden yararlanmaları yönünde teşvik edilmeleri önerilmektedir. Bu alanda 

sonuçların izlenebilmesi için de yeni teknoloji transfer eden firma göstergesinin yanı sıra, edinilen 

teknolojinin takip eden yıllardaki kapasite kullanımına ilişkin bir göstergenin de geliştirilerek verilerin 

en az üç yıl takip edilmesi önerilmektedir. 

 

Tespit 2: Destek almaya hak kazanan projelerin ilgili oldukları Program Rehberi’nde 

belirtilmiş olan öncelikleri konusunda, her bir önceliğe eşit sayıda proje düşmemiş ve 

önceliklere tahsis edilmiş kaynak eşit miktarda dağılmamıştır. 

 

Program bütçesinin, öncelikler arasında orantılı olarak dağılmadığı gözlemlenmiştir. Projelerin ilgili 

oldukları temel öncelikler incelendiğinde %72’sinin “2. Öncelik: İşletmelerin mal ve hizmet üretim 

kapasitesinin artırılması” alanında bulunduğu görülmüştür. Bu öncelik ile ilgili projelere toplam 

program bütçesinin %75’i ayrılmıştır. 

 

Program Öncelikleri 
Temel öncelik 
olarak ele alan 

proje # 
 % 

Sözleşmeye 
Bağlanan Hibe 

Tutarı 
% 

Öncelik 1: Kalite yönetim sistemlerinin kurulması ve ilgili ulusal 
ve uluslararası belgelerin alınması 

6 7% 
            1.057.711 

TL  
5% 

Öncelik 2: İşletmelerin mal ve hizmet üretim kapasitesinin 
artırılması 

64 72% 
          15.305.860 

TL  
75% 

Öncelik 3:Yeni üretim teknolojilerinin uygulanması, bilgi iletişim 
teknolojilerinin geliştirilmesi ve kullanımının yoğunlaştırılması 
ve yenilikçi faaliyetlerin artırılması 

10 11% 
            2.447.022 

TL  
12% 

Öncelik 4: Pazarlama kapasitesinin iyileştirilmesi 4 4% 
               519.438 

TL  
3% 

Öncelik 5: Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin 
kullanımının artırılması ve temiz üretim süreçlerine geçisin 
sağlanması 

5 6% 
            1.101.434 

TL  
5% 

Toplam 89 100%        20.431.466 TL  100% 

Tablo 8: Desteklenen proje sayısının ve sözleşmeye bağlanan hibe tutarının önceliklere dağılımı (EY analizi, 2013) 

Diğer öncelikler için %4 ile %11 arasında değişen oranlarda kaynak tahsis edilmiş olup, Tablo 6’da
5

 da 

gösterildiği üzere, bazı projelerin ikinci önceliklerinin de bulunmasıyla önceliklere tahsis edilen 

kaynaklar artabilmektedir. 

Kaynak tahsisi, talep ve başarılı bulunan proje teklifleri çerçevesinde yapıldığı için öncelikler arasında 

orantılı dağıtılmamış olması olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmemektedir. Ancak destek 

veren kuruluş (İZKA) program önceliklerinden bir ya da bir kaçını stratejik öncelik olarak 

değerlendiriyor ise, bu önceliklere asgari düzeyde kaynak tahsis edilmesi için talep yaratma veya kota 

koymaya yönelik tedbirler gündeme alınabilir. Ajans teklif çağrısı döneminde talep yaratmak için ilgili 

alanlara yönelik özendirici faaliyetler yapabilir, gerekli görülürse ilgili paydaşlar ile görüşmeler 

yapılarak bu alanlarda proje tekliflerinin sunulması teşvik edilebilir ya da her öncelik için asgari proje 

                                                           

5

 Tablo 6: Projelerin KOBİ MDP önceliklerine dağılımı için 1.1.2. numaralı başlığa bakınız. 
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sayısı veya ayrılan kaynak miktarına yönelik kota konularak bu önceliklerin istenilen seviyede 

desteklenmesi sağlanabilir.  

 

1.2.2. Projelerin hedeflerine ulaşma durumları 
 

Tespit 1: Projeler, hedeflerine büyük ölçüde ulaşmıştır. 

 

Projelerin nihai raporlarında sunulan veriler ışığında yapılan analizler sonucunda KOBİ MDP’den 

destek alan projelerin büyük ölçüde hedefledikleri sonuçlara ulaştıkları görülmüştür. Aşağıdaki 

tabloda projeler bazında bir inceleme gerçekleştirilmiştir. Buna göre mali destek programı 

kapsamındaki projelerin %70’inden fazlası, belirlenmiş olan göstergelerine göre, hedeflerini %90 ve 

üzeri oranda gerçekleştirmişlerdir. Bu sonuçlar başarılı olarak değerlendirilmektedir. 

 

Yüzdelik Dilim Projeler 

>100% 33% 

100%-90% 39% 

90%-80% 10% 

80%-70% 10% 

70%-60% 6% 

Projelerin 60%-50% 0% 

<50% 3% 

Toplam 100% 

Tablo 9: KOBİ MDP tarafından desteklenen projelerin hedefledikleri sonuçlara ulaşma yüzdeleri (Proje çıktılarına göre 
hesaplanmış) (EY analizi, 2013) 

Projelerin çıktılarının değerlendirilmesinin yanı sıra, projeleri gerçekleştiren firmaların kendi 

projelerindeki amaçlarına ne kadar ulaştıklarını düşündükleri de kendilerine sorulmuştur. Anketi 

yanıtlayan 46 yararlanıcıdan 39’u, KOBİ Mali Destek Programı kapsamında gerçekleştirdikleri 

projelerdeki amaçlarına ulaşma oranlarını beyan etmişlerdir. Bu değerlerin, ortalamada %75’e 

ulaştığı görülmüştür. Firmaların amaçlarını gerçekleştirme oranlarının dağılımı aşağıda 

gösterilmektedir:  

Firma Sayısı Firma Yüzdesi 
Amaç 

Gerçekleştirme 
Oranı 

12 30,8% 100% 

5 12,8% 90% 

6 15,4% 80% 

5 12,8% 70% 

3 7,7% 60% 

3 7,7% 50% 

2 5,1% 30% 

3 7,7% 20% 

Tablo 10: Yararlanıcıların beyanına göre projelerin hedefledikleri sonuçlara ulaşma yüzdeleri (Yararlanıcılara sorularak 
belirlenmiş) (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı Anketi, 2013) 

Buna göre, firmaların %44’üne yakını, projede hedeflerinin %90’ınden çoğunu 

gerçekleştirebildiklerini beyan etmişlerdir. Tablo 9’da gösterilen, projelerin nihai raporlarında 
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bildirilen sonuçlar ile karşılaştırıldığında bu sonuç %28 daha düşük çıkmaktadır. Bu da firmaların 

bildirdikleri sonuçların aksine başarı algısının daha düşük olduğunu göstermektedir. 

Projelerin genel olarak hedeflerine ulaşma durumunun yanında, bazı spesifik alt kırılımlarda da 

inceleme yapılmış, aşağıdaki tabloda bazı ortak göstergelerin hedeflerine ulaşma yüzdeleri 

karşılaştırılmıştır. Buna göre, ortak göstergelerin önemli bir bölümünün %90’lık dilim ve üzeri hedefe 

ulaşma oranına sahip oldukları görülmektedir.  

Hedefe ulaşma 

yüzdelik dilimi 

Proje % 

Birim Maliyet 

Hedefleri 

Kalite Belgesi 

Alım Hedefleri 

Çalışan Sayısı 

Hedefleri 

Makine Sayısı 

Hedefleri 

Üretim 

Kapasitesi 

Hedefleri 

Eğitim Hedefleri 

>100% 10% 0% 35% 16% 21% 23% 

100%-90% 45% 83% 29% 78% 59% 50% 

90%-80% 15% 4% 10% 4% 14% 14% 

80%-70% 15% 0% 12% 2% 3% 5% 

70%-60% 15% 0% 6% 0% 0% 5% 

60%-50% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

<50% 0% 13% 10% 0% 3% 5% 

Toplam 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tablo 11: KOBİ MDP tarafından desteklenen projelerin ortak göstergeler üzerinden hedefledikleri sonuçlara ulaşma 
yüzdeleri (EY analizi, 2013) 

Tespit edilen sonuçlara göre, spesifik hedefini %90’ın üstünde bir oranla tamamlayan projelerin 

yüzdeleri: 

 Birim maliyet hedefleri olan projelerin %55’i, 

 Kalite belgesi alımı hedefleri olan projelerin %83’ü, 

 Çalışan sayısı hedefleri olan projelerin %64’ü, 

 Makine sayısı hedefleri olan projelerin %94’ü, 

 Üretim kapasitesi hedefleri olan projelerin %80’i, 

 Eğitim hedefleri olan projelerin %73’ü şeklindedir. 

Bu sonuçlara göre ortak hedeflere çoğunlukla yüksek oranda ulaşıldığı görülmektedir. Özellikle, girdi 

göstergeleri olarak değerlendirilebilecek olan makine sayısı hedefine projelerin büyük çoğunluğu 

ulaşırken, sonuç göstergeleri olarak değerlendirilen birim maliyet ve çalışan sayısı hedeflerine 

ulaşabilen proje sayısı bunun %30 ile %40 gerisinde kalmıştır. Bu sonuç, girdilerin hedeflenen 

sonuçları üretmede yetersiz kaldığı şeklinde de yorumlanabilmektedir. Programın amacına ulaşması 

ve ÖBGP hedeflerine ulaşılmasına katkı sağlanması yolunda sonuç göstergelerinin esas olduğu 

düşünüldüğünde bu durumun özellikle incelenmesinin gereği ortaya çıkmaktadır.  

Girdilerin istenen sonuçları üretememesi yaygın olarak projelerin planlanmasında hedeflerin 

ulaşılabilecek seviyenin üzerinde konulması veya projenin uygulanması esnasında ortaya çıkan 

sorunlar nedeniyle faaliyetlerin tam olarak gerçekleştirilememesinden kaynaklanmaktadır. Ancak 

KOBİ MDP’de, bu raporun “1.5.1. Projelerin planlaması ve yürütülmesinin verimliliği” bölümünde 

de tartışıldığı üzere, proje faaliyetlerinin yüksek oranda gerçekleştirildiği göz önünde 

bulundurulduğunda, sorunun projelerin iş planlarından kaynaklandığı düşünülmektedir.  
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1.2.3. Alternatif destek yöntemleri ile yaratılabilecek sonuçlar 

 

Tespit 1: Yararlanıcılara, farklı destek araçlarının da olumlu etkilerde bulunabileceği 

saptanmıştır.  

 

Farklı destek araçlarının aynı miktarda kaynak ile bu programda yaratılan etkiden daha büyük bir etki 

yaratıp yaratamayacağının anlaşılması için karşılaştırmalı kapsama sahip etki değerlendirme 

çalışmalarının yürütülmesi önerilmektedir. Ancak bu çalışmanın kapsamında böyle bir faaliyet yer 

almadığı için yararlanıcıların da görüşlerine başvurularak öznel bir değerlendirme yapılmıştır. 

Kalkınma Ajansları’nın mevcut mevzuat dahilinde sunabildiği destekler incelendiğinde, Kalkınma 

Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği kapsamında 3 temel alanda destek sağlayabildiği 

görülmüştür: 

 

Destek Türleri Açıklama 

Doğrudan finansman desteği 
Ajansın belirli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılıksız mali yardımlardır. Mali destek 
programlarını da içeren bu başlık altında doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği 
de verilebilmektedir. 

Faiz desteği 
Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan alacakları 
krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, ajans tarafından karşılanmasını öngören 
karşılıksız yardımdır. 

Faizsiz kredi desteği 
Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin projeleri için, 
ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin ajansa faiz ödenmeksizin 
taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır 

Tablo 12: Mevzuta gore kalkınma ajanslarının sağlayabildiği mali destek türleri 

KOBİ MDP’nin kapsamına girdiği Doğrudan Finansman Desteği, İZKA’nın kuruluşundan bu yana 

kullandırdığı tek destek kalemi olmuştur. Odak grup toplantılarında alternatif destek araçları 

konusunda yararlanıcıların görüşleri sorulduğunda: 

 Faizsiz kredi desteği sağlanması 

 Mevcut program içerisinde eş finansmanın temininin kolaylaştırılması için ajansın 

yararlanıcılara kredi kullandırması veya bir aracı kuruluşun geç ödemeli düşük faizli kredi 

kullandırması noktasında destek sağlanması 

görüşleri öne çıkmıştır. 

Kar amacı güden tüzel kişilere mali destek sağlanan bu tarz programlarda destek verilen sektörlerin 

eğer olgun ve riski düşük ise sermaye transferi yerine faiz desteği veya faizsiz kredi desteği 

verilmesinin daha uygun olabileceği de değerlendirilebilir. Ancak bu tür desteklerin de kendine özgü 

riskleri bulunmaktadır. Faiz destekleri ile finansmana erişimin kolaylığı, bazı işletmelerin iyi 

planlanmamış yatırımlar yaparak orta ve uzun vadede olumsuz sonuçlar ile karşılaşmalarına neden 

olabilmektedir. Bu sebeple sunulan bu desteklerin, yatırım miktarının büyüklüğüne göre, detaylı bir 

fizibilite çalışması ve iş planı hazırlanması ile tahsis edilmesi önerilmektedir. 
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Ayrıca yararlanıcıların önerdiği eş finansman temininde destek sunulması fikri de özellikle aracı 

kuruluşlarla iş birliği yapılarak eş finansmanın teminindeki riskleri azaltmada yardımcı olacağından 

ötürü değerlendirilebilir olarak görülmektedir.  
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1.3. Etki 
 

1.3.1. Mali desteğin orta vadeli etkileri 

 

KOBİ MDP’nin orta vadeli etkilerinin değerlendirilebilmesi için, bu raporun giriş bölümünde de 

açıklandığı üzere,  yararlanıcılar ile anket çalışması yapılmış, 89 yararlanıcıdan 46’sı bu ankete yanıt 

vermiştir. Bu doğrultuda orta vadeli etkilere ilişkin sonuçlar %52’lik yanıt oranına tekabül eden bu 46 

firma üzerinden sunulmaktadır. Yanıtlanan bazı anketlerdeki tüm sorulara cevap alınamadığından, 

tespitin ilgili olduğu sorunun aldığı cevap sayısı değerlendirmelerde dikkate alınmıştır. Orta vadeli 

etkilerin yanında, tespitlerde, tahsis edilen kaynak miktarı, gerçekleştirilen proje sayısı gibi girdi 

göstergelerine de yer verilmektedir. Bu göstergeler ise İZKA’nın sunduğu istatistikler ve projelerin 

nihai raporlarında sunulan bilgilerin analizi ile hesaplanmış olup 89 projeyi de kapsamaktadır. 

 

Tespit 1: Desteklenen işletmelerin rekabet güçlerini arttırdıkları görülmüştür. 

 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 18’i, projeleri kapsamında toplam 42 adet kalite belgesi almıştır. Bu 

kalite belgeleri firmaların iç ve dış piyasada rekabet güçlerine olumlu etkilerde bulunmuştur. Öte 

yandan, anketi yanıtlayan 46 firmanın 44’ünden alınan bilgilere göre, firmaların kar-zarar toplamları 

%64 oranında artış göstermiştir ve firmaların bu değerleri, 2009-2012 arasında sürekli pozitif 

gerçekleşmiştir. 

 

Şema 17: Firmaların kar veya zarar toplamları yıldan yıla % değişim değerleri (2009-2010) (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı 
Anketi, 2013) 

Anketi yanıtlayan firmaların 38’i imalat sektöründe faaliyet göstermektedir. İmalat sektöründeki 

KOBİ’lerin (Net satışlar/Satışların Maliyeti) oranı sektör ortalamalarına ilişkin veriler Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) istatistiklerinde mevcuttur. Bu oranın ortalaması, proje 

kapsamındaki firmaların oran ortalamaları ile aşağıda karşılaştırılmıştır:  
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Şema 18: Ortalama Net Satışlar/Satışların Maliyeti oranları yıldan yıla büyüme (TCMB, 2012) (Anket, KOBİ MDP 
Yararlanıcı Anketi, 2013) (EY analizi, 2013) 

Buna göre proje kapsamındaki imalat sektöründe faaliyet gösteren KOBİ’lerin ortalama oranları, 

Türkiye geneli aynı sektördeki KOBİ’lerden daha avantajlı bir konumdadır ve her ikisinin de durumları 

2009 – 2011 yılları arası negatif yönde ilerlemiştir. Bununla birlikte çizgilerin genel eğimleri 

karşılaştırıldığında, proje kapsamındaki firmaların durumlarının negatif yönde ilerleme hızı, Türkiye 

geneli firmalardan daha yüksek bir oranda gerçekleşmiştir. Bu alanda projelerin olumlu bir etkisine 

rastlanmamıştır.  

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 45’inden alınan bilgilere göre, firmaların 2009-2012 yılları arasında 

ihracat gelirleri toplamı %49 oranında artış göstermiştir. Bu değer artışı, aynı dönemde İzmir geneli 

için %32 ve Türkiye geneli için %42 olarak gerçekleşmiştir. İhracat gelirlerinin yıldan yıla % artış 

oranlarına bakıldığında da program kapsamındaki firmaların ihracat gelirlerinin, projelerin 

tamamlandığı 2009 yılından sonra yüksek oranda arttığı görülmektedir.  

 

Şema 19: Toplam ihracat gelirlerinin yıldan yıla % değişimleri karşılaştırması (TİM, 2013) (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı 
Anketi, 2013) 

Yukarıdaki verilere bakıldığında, proje için desteklenen firmaların ihracat rakamları bakımından 

Türkiye geneli ve İzmir firmalarından, aynı dönemde daha yüksek artış oranlarına ulaştıkları 

görülmektedir.  
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Tespit 2: Desteklenen işletmelerin bazılarının ihracat kabiliyeti edindikleri görülmüştür.  

 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 45’inden alınan bilgilere göre, 18 firma 2009-2012 yılları arasında 

ihracatlarını artırmıştır. Ayrıca iki firma da ihracat kabiliyeti geliştirip desteklendikleri proje öncesinde 

ihracat yapmıyor iken 2009-2012 yılları arasında ihracata başlayıp bunu sürdürmüşlerdir.  

 

Tespit 3: Desteklenen işletmelerin projelerin sonucu olarak istihdama katkı sağladıkları 

görülmüştür, ancak bu katkıda MDP ile gerçekleştirdikleri projeler dışında faktörlerin de 

rol oynadığı düşünülmektedir.  

 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 40’ından alınan bilgilere göre, desteklenen işletmelerin istihdam 

ettikleri kişi sayıları 2008-2012 yılları arasında toplam %48 artış göstermiştir. 

 

Şema 20: KOBİ MDP yararlanıcılarının yıldan yıla istihdam ettikleri kişi sayısındaki % değişim (Anket, KOBİ MDP 
Yararlanıcı Anketi, 2013) 

Bununla birlikte istihdam değerlerindeki artışta Mali Destek Programı’nın gerçek katkısının 

bulunması için 2009 – 2010 yılları için TÜİK tarafından yayınlanmış olan Türkiye geneli KOBİ istihdam 

rakamları ile karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmada, söz konusu yıllar içinde Türkiye genelinde 0 – 249 

arası çalışana sahip işletmelerin ücretli çalışan sayılarındaki değişim temel alınmıştır. Proje 

kapsamındaki firmaların çalışan sayılarının değişimi %12 olurken, Türkiye genelindeki aynı büyüklük 

kategorisindeki firmaların çalışan sayılarının değişimi %13 ile daha yüksek olmuştur. Bu 

karşılaştırmanın sonucunda sağlanan istihdamın, Türkiye genelindeki istihdama ek bir katma değer 

yaratmadığı ve projeleri desteklenen işletmelerde görülen pozitif etkilerin projelerden değil, daha 

çok Türkiye’nin içinde bulunduğu durum ve sektörü etkileyen diğer faktörlerden dolayı ortaya çıktığı 

sonucuna varılmıştır.  

 

Tespit 4: Desteklenen işletmelerde mal ve hizmet üretim kapasitesi ile bu kapasiteyi 

kullanım oranı artmıştır.  

 

KOBİ Mali Destek Programı kapsamında desteklenen 89 projenin %72’si, “İşletmelerin mal ve hizmet 

üretim kapasitesinin artırılması” önceliği ile ilişkilendirilmiş ve 64 firmanın, kapasitelerini artırmaya 

yönelik yatırım yaptıkları tespit edilmiştir. 
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Değerlendirmelerde ayrıca, istihdam artışı ve ekipman alımı ile artırılan üretim kapasitesinin verimli 

kullanılma durumu da incelenmiştir. Anketi yanıtlayan 46 firmadan 29’undan alınan bilgilere göre, 

firmaların 2009-2012 yılları arası ortalama kapasite kullanım oranlarında %11,36’lık bir artış 

görülmüştür. Firmaların kırılımı şu şekilde gerçekleşmiştir: 25’i proje kapsamındaki “imalat” 

sektöründeki firmalar
6

, 2’si “tarım, avcılık ve ormancılık” sektöründe firmalar, 1’i “oteller ve 

lokantalar” sektöründe bir firma, 1’i ise “ulaştırma, depolama ve haberleşme” sektöründe bir 

firmadır.  

 

 Yıllara göre yararlanıcı firmaların ve Türkiye geneli imalat sanayiindeki firmaların kapasite kullanım 

oranları aşağıdaki gibi gerçekleşmiştir: 

 

Kapasite Kullanım Oranları, % 

  2009 2010 2011 2012 

TR Geneli 65.2% 72.5% 75.4% 74.2% 

Firmalar 46.0% 48.5% 57.8% 54.8% 

 

Buna göre, 2009 – 2012 yılları arası Türkiye geneli kapasite kullanım oranları, aynı yıllarda firmaların 

kapasite kullanım oranlarından daha yüksektir. Ancak aynı yıllarda hem ülke genelinde, hem de 

firmalarda kapasite kullanım oranlarında artış görülmüştür. Bu iki artışın büyüklükleri, yıldan yıla artış 

değerlerinin hesaplanması ile karşılaştırılacaktır: 

 

Şema 21: KOBİ MDP kapsamında desteklenen firmaların kapasite kullanım oranları yıldan yıla % değişiminin Türkiye 
geneli imalat sanayi ile karşılaştırılması (TCMB, 2013) (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı Anketi, 2013) 

Yukarıdaki yıldan yıla % artış oranları şemasında da görüldüğü gibi,  program kapsamındaki firmaların 

kapasite kullanım oranları yıldan yıla değişim oranları 2011 yılında, bir önceki yıla göre %19,2 artmış, 

ancak daha sonra %5,2’lik bir küçülme görülmüştür. Aynı yıllardaki Türkiye geneli yıldan yıla değişim 

oranları ise giderek azalan ve 2012 yılında negatif’e dönüşen bir büyüme trendi göstermiştir. Bu da, 

                                                           

6

 Anketin söz konusu sorusunu yanıtlayan, imalat sektörü dışındaki firmaların sayıca az olmaları (toplam 4 firma) nedeniyle, bu değerler 

çıkartılıp yalnızca imalat sektöründeki firmaların (toplam 25 firma) değerleri, Türkiye geneli imalat sektörü kapasite kullanım oranı 

karşılaştırmasına sokulmuştur.  
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proje kapsamındaki firmaların kapasite kullanım oranlarını, Türkiye genelindeki firmalar ile benzer bir 

seviyede artırdıklarını, bunun üzerinde ek bir artışın gerçekleşmediğini göstermektedir. 

Tüm bunların yanı sıra; program kapsamında desteklenen firmaların kapasitelerinin artmasına 

rağmen kapasite kullanım oranlarının da aynı dönemde artış göstermesi, olumlu bir sonuç olarak 

görülmektedir.  

Bu bilgiler ışığında; program kapsamındaki firmaların Türkiye geneline göre düşük olan kapasite 

kullanım oranlarını, projelerinin gerçekleştirilmesi ile birlikte artırdıkları, ancak bu artışın Türkiye 

geneli büyüme oranlarının üzerine çıkamadığı görülmektedir. Bununla birlikte eş zamanlı artan 

kapasiteler ve kapasite kullanım oranlarının sağlanması, programın olumlu etkileri konusunda fikir 

vermektedir.  

Tespit 5: Desteklenen işletmelerde çevreye duyarlı teknoloji ve enerji türleri ile temiz üretim 

süreçlerine geçiş konusunda olumlu etkiler görülmüştür. 

 

Çevreye karşı olumsuz etkilerin azaltılması ve çevrenin korunması alanında, programın beşinci 

önceliği (Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının artırılması ve temiz üretim 

süreçlerine geçisin sağlanması) kapsamında toplam 8 proje gerçekleştirilmiş; bu projelere 1.971.047 

TL kaynak ayrılmıştır. Bu projelerin yanı sıra, anketi yanıtlayan 46 firmadan 10’u da projelerinin geri 

dönüşüm ve çevre konuları ile ilgili olduğunu beyan etmiştir. Bu projelerden ikisi, “Öncelik 5”i temel 

veya yardımcı öncelik olarak ele almıştır. 

 

Öncelik 5: Çevreye duyarlı teknolojilerin ve enerji türlerinin kullanımının 

artırılması ve temiz üretim süreçlerine geçisin sağlanması 
Proje # 

Sözleşmeye Bağlanan 

Hibe Tutarı 

Temel öncelik olarak ele alan projeler  5  1.101.434 TL  

Yardımcı öncelik olarak ele alan projeler  3 869.613 TL  

Anketlerde projelerinin geri dönüşüm ve çevre ile ilgili olduğunu beyan 

eden işletmeler 
Proje # 

Sözleşmeye Bağlanan 

Hibe Tutarı 

Yukarıda belirtilen projeler ile çakışanlar dahil 10 2.345.006 TL 

Yukarıda belirtilen projeler ile ortak olanlar -2 -350.182 TL 

Toplam  16 3.965.871 TL 

Tablo 13: Çevreye duyarlı teknoloji ve enerji türleri ile temiz üretim süreçlerine geçiş alanında yapılan projelerin girdi 
göstergeleri (EY, 2013) 

Söz konusu projelere ayrılan 3.965.871 TL kaynak ile sağlanan enerji tasarrufu oranı işletmeler için 

ortalamada %13,3 olmuştur. Ayrıca anketi yanıtlayan 46 firmadan 41’inden alınan bilgilere göre, geri 

dönüştürülen atık miktarı toplamı 585,6 tonu bulmuştur.  

 

Tespit 6: Desteklenen işletmelerde yenilikçi faaliyetlerde artış görülmüştür. 

 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 37’sinden alınan bilgilere göre, firmaların ortalama Ar-Ge personel 

sayılarında %107’lik bir artış görülmüştür.  
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Şema 22: KOBİ MDP yararlanıcıları firma başına ortalama AR-GE personeli değerleri (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı Anketi, 
2013) 

Buna göre, 2009-2012 yılları arasında, firmaların Ar-Ge kapasitelerinde ve faaliyetlerinde artış 

olmuştur.  

Türkiye geneli 2009-2011 yılları arası toplam Ar-Ge insan gücü değerleri TÜİK tarafından 

yayımlanmıştır. Karşılaştırma yapılabilmesi açısından, proje kapsamındaki firmaların 2009-2011 yılları 

arası değerleri alındığında %59 oranında bir artış olduğu, Türkiye geneli Ar-Ge işgücü değerlerinde ise 

%22’lik bir artış olduğu görülmektedir. Aşağıdaki şemada yıldan yıla artış oranları gösterilmektedir. 

 

Şema 23: KOBİ MDP yararlanıcılarının Ar-Ge çalışan sayıları ile Türkiye geneli toplamının yıldan yıla % oranları 
karşılaştırması (TÜİK, 2011) (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı Anketi, 2013) 

Proje kapsamında desteklenen işletmelerin Ar-Ge insan gücü değerlerindeki artış, aynı dönemde 

Türkiye genelinde gerçekleşen artışa göre oldukça yüksek gerçekleşmiştir. Bu bilgiler ışığında, mali 

desteklerin işletmelerin Ar-Ge insan gücü kapasitesine olumlu etki yarattığı düşünülmektedir. 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 28’inden alınan bilgilere göre, firmaların Ar-Ge harcamalarında %52’lik 

bir artış görülmüştür. Projelerin tamamlanmasının ardından firmaların Ar-Ge harcamalarında sürekli 

bir artış söz konusu olduğu da aşağıdaki şemada görülmektedir.  
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Şema 24: KOBİ MDP yararlanıcılarının toplam Ar-Ge harcamaları yıldan yıla % değişim oranları (Anket, KOBİ MDP 
Yararlanıcı Anketi, 2013) 

Artan toplam Ar-Ge harcama miktarları, firmalarda Ar-Ge faaliyetlerinin devamlı olarak 

gerçekleştirildiğini ve yapılan insan gücü yatırımları ile edinilen kapasitenin kullanılıyor olduğunu 

göstermektedir.  

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 38’inden alınan bilgilere göre, firmalar tarafından alınan patent, 

endüstriyel tasarım ve faydalı model tescil sayıları toplamı 227’yi bulmuştur. Bu toplam, aynı 

dönemde tüm İzmir kapsamında 2.840 olarak gerçekleşmiştir (TPE, 2013). Ar-Ge personeli istihdamı 

ve Ar-Ge harcamaları ile oluşturulan ve artırılan kapasite, edinilen tesciller ile sonuçlandırılmıştır.  

 

Şema 25: KOBİ MDP yararlanıcılarının aldıkları toplam patent, end. tasarım, faydalı model tescil sayılarının İzmir toplamı 
ile karşılaştırılması (TPE, 2013) (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı Anketi, 2013) 

Yukarıda değerlendirilen tüm göstergeler ışığında, desteklenen firmaların yenilikçi faaliyetlerinde 

artış olduğu ve bu artışta mali desteklerin pozitif etkilerinin bulunduğu ortaya çıkmaktadır.  

 

Vaka Çalışması: Yenilik alanında iyi uygulama 

Japar Plastik İnşaat Malzemeleri Gıda Ambalaj Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti (Japar) “Çift Kademeli Su 

Boşaltım Sistemi Geliştirilmesi ve Yalın Üretim Teknikleri ile Üretim Kapasitesi ve Verimliliğinin 

Artırılması” isimli projeyi gerçekleştirebilmek için KOBİ MDP kapsamında desteklenmiştir. Proje 

kapsamında plastik enjeksiyon kalıpları ve bazı makineler alınmış ve ürünlerin test edilmesi için bir 

laboratuar oluşturulmuştur. Ürün tasarımı, prototip üretimi, ürün testleri ve uluslararası kalite 

belgelerinin alınması da projeye dahil edilmiştir. Rezervuar iç takımları ve klozet kapakları üreten 
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Japar, su tasarrufunun öne çıkması ve piyasada gömme rezervuarların popüler hale gelmesi ile 

program öncesinde yeni bir ürün fikrini geliştirmiştir. Bununla birlikte, bu yeni ürünün üretilmesi 

için 150 farklı plastik enjeksiyon kalıbı gerektirmesi sebebiyle önemli bir kalıp yatırımının gerektiği 

ortaya çıkmıştır. Yine de ürünün geliştirilmesi, kalıpların temin edilmesi ve yalın üretim tekniklerine 

geçilmesi ile birlikte proje faaliyetlerine başlanmasına karar verilmiştir.  

 

Projesi için finansman arayan Japar için İZKA programı büyük bir fırsat olmuştur. Programa başvuru 

yapılmış ve Japar, desteklenen projelerin yer aldığı asil listeye 21. sıradan girmiştir. Proje büyük 

ölçüde planlandığı şekilde gerçekleştirilmiştir. Bununla birlikte kalite belgesinin edinilmesi, 

geliştirilen ürünün testlerinin tamamlanmasını da gerektirdiği ve bu testler uzun sürdüğü için 9 

aylık proje süresi dahilinde bu belgeler alınamamıştır. Ancak projenin tamamlanmasının ardından 

Japar bu alandaki yatırımlarını devam ettirerek 2011 yılının ilk aylarında Hollanda’dan Kiwa 

Sertifikası’nı ve yılsonunda da Fransa’dan NF Sertifika’sını almayı başarmıştır. Tüm bunlara ek 

olarak da, üretim kapasitesinin artırılması için 2011 ve 2012 yıllarında yeni yatırımlara devam 

edilmiştir. 

 

Gerçekleştirilen proje ve devamında edinilen sertifikaların, Japar’ın yurtiçi ve yurtdışı satışlarının 

artmasında önemli katkılar sağladığı, 2009-2012 arası Japar’ın satışlarının %82, ihracat gelirinin 

%133, çalışan sayısının da %40 arttığı belirtilmiştir. Çalışan sayısındaki artışın yarısından çoğu KOBİ 

MDP kapsamında desteklenen proje ile gerçekleşmiştir. Proje kapsamında oluşturulan laboratuar 

da yeni ürün geliştirme noktasında, proje tamamlandıktan sonra da katkı sağlamaya devam 

etmiştir. Firma bu proje ile geliştirdiği ürün üzerinde yenilik yapmaya bu laboratuar sayesinde 

devam etmiş ve bu sayede proje firmada Ar-Ge kültürünün gelişmesine katkı sağlamıştır. Bunların 

dışında söz konusu laboratuar, Japar haricinde pek çok firmanın ürünlerini test etmesine de 

yardımcı olmaya devam etmektedir. 

 

MDP kapsamında geliştirilen yeni ürün firma yetkililerinin proje öncesinde öngörmedikleri 

sektörlere satış yapılmasına da katkı sağlamıştırı. Proje öncesinde Japar’ın müşterileri arasında yer 

almayan vitrifiye sektöründen bazı firmalar da ürünlerini Japar’ın ürettiği rezervuar iç takımları ile 

tamamlama yoluna gitmişlerdir.   

 

Projenin faydaları ticari kazanımlarla da sınırlı kalmamıştır. Firma bu projeyi bir danışman desteği 

ile hazırlamış ancak proje esnasında edinilen deneyimler proje yönetim kapasitelerini arttırmaya da 

katkı sağlamıştır. Firma bu proje esnasında ilk defa ihale açma ve yönetme tecrübesi de 

kazanmıştır. Firma yetkililerine göre kullanılan açık ihale usulü, satın alma için etkin bir yöntem 

sunmuştur. Projenin diğer önemli bir yanı da sağladığı su tasarrufu ile çevre dostu bir ürün 

geliştirilmesi olmuştur. Çift kademeli su boşaltım sistemlerinin yaygınlaşmasına katkı sağlayan bu 

proje, su tasarrufu sağlaması yönüyle topluma ve çevreye de fayda sağlamaktadır. 

 

Proje başarılı bir yenilik örneği olarak görülmektedir ve firma üretim süreçlerini iyileştirmiştir. 

Proje, Ar-Ge kültürünü geliştirmeye katkı sağlamış, tamamlanmasının ardından yapılan ek 

yatırımlar ve alınan kalite sertifikaları ile sürdürülebilirliği sağlamıştır. Böylece firmanın ulusal ve 

uluslararası alanda rekabet gücünü arttırmaya önemli ölçüde katkı sağlamış ve iyi uygulama olarak 

öne çıkmıştır. 
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Tespit 7: Desteklenen işletmelerin yurtiçi ve yurtdışında yeni pazarlara açıldıkları 

görülmüştür. 

 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 32’sinden alınan bilgilere göre, firmalar tarafından proje sonucu 

erişilen toplam yurtdışı pazarların firma başına ortalama sayısı 3,3 olmuştur. Bu pazarlara, mali 

destek alan projelerin doğrudan bir sonucu olarak erişim sağlandığı beyan edilmiştir.  

 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 36’sından alınan bilgilere göre, firmalar tarafından satış yapılan 

yurtdışı pazar sayılarının firma başına ortalaması, 2009-2012 yılları arasında %27 artarak 9,4 değerine 

ulaşmıştır. Bu sonuçlar, gerçekleştirilen projeler ile doğrudan ilişkilendirilemese de, projelerin 

endirekt olumlu etkilerinin olduğu düşünülmektedir. Örneğin bir pazara erişildiğinde, coğrafi veya 

kültürel olarak yakın olan diğer pazarlara giriş de kolaylaşmaktadır ve projeler ile erişilen pazarların 

diğer pazarlara erişim için kolaylık sağlamış olma olasılığı bulunmaktadır. 

 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 35’inden alınan bilgilere göre, firmalar tarafından satış yapılan yurtiçi 

pazarların firma başına sayıları ortalaması
7
, 2009-2012 yılları arası %66 artarak 22,5 değerine 

ulaşmıştır. 

 

Şema 26: KOBİ MDP yararlanıcılarının satış yaptıkları firma başına ortalama yurtiçi pazar sayıları (Anket, KOBİ MDP 
Yararlanıcı Anketi, 2013) 

 

1.3.2. Öngörülmeyen etki ve sonuçlar 

 

Tespit 1: Yararlanıcı ve sektör açısından beklenmedik sonuçların ortaya çıktığı 

görülmüştür. 

 

Bazı projelerde gerek firma, gerekse sektör adına beklenmedik sonuçların ortaya çıktığı 

gözlemlenmiştir. Ancak bu durumlar düzenli bir veri toplama biçimiyle tespit edilemediği için 

beklenmedik durumların ortaya çıktığı alanlara ilişkin eğilimler ortaya çıkarılamamış, sadece bazı 

örnekler iletilmiştir. 
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Yararlanıcılardan odak grup toplantıları aracılığıyla alınan bildirimlere göre aşağıdaki örnekler 

gözlemlenmiştir: 

 

 Sağlık sektöründe faaliyet gösteren bir yararlanıcının ilettiğine göre, yararlanıcı aldığı 

destekle firma bünyesinde kullandığı makineleri yenilemiş ve rakiplerinin önüne geçmiştir. 

Ancak takip eden yıllarda rakipleri de benzer yatırımlar yaparak rekabette geri kalmamak için 

harekete geçmiş, sektördeki bu hareketlilik de iş gücü maliyetlerini artırmıştır (KOBİ MDP, 

2013). 

 

 Gıda sektöründe faaliyet gösteren bir yararlanıcının ilettiğine göre, İZKA desteği ile yaptıkları 

makine yatırımı esnasında risk almaktan kaçınarak üretim kapasitesi nispeten düşük bir 

modele yatırım yapılmış, ancak pazarın ürüne gösterdiği talebin yüksek olmasıyla 

beklenmedik bir şekilde talebi karşılayamaz durumda kalmışlardır. Firmanın yaptığı yatırım 

ve ürüne olan yüksek talep rakiplerinin de benzer yatırımlar yapmasına yol açmıştır (KOBİ 

MDP, 2013). 

 

 İmalat sektöründe faaliyet gösteren yararlanıcının durumunda; mali destek kapsamındaki 

projesi ile geliştirdiği ürünün başarılı olduktan sonra devamı niteliğindeki diğer bir ürün 

geliştirilmiştir. Ayrıca proje kapsamında kurulmuş olan laboratuarın da bunda katkısı 

bulunmaktadır. . Söz konusu laboratuar, daha sonra geliştirilecek olan  diğer yeni ürünler için 

altyapı oluşturmuştur. Bu yeni ürünlerin firma imajı ve diğer ürünler üzerinde beklenmedik 

şekilde olumlu etkileri olmuştur.  

 

Tespit 2: Firmalarda proje hazırlama ve yürütme kapasitesi oluşturulması noktasında 

programların önemli katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. 

 

Odak grup toplantıları esnasında yararlanıcıların sıklıkla dile getirdikleri etkilerden biri bu program 

kapsamında ilk kez proje kavramı ile tanışmaları ve proje hazırlama ve yürütme kapasitesi 

oluşturmaları olmuştur (KOBİ MDP, 2013). Bu etki İZKA İzleme ve Değerlendirme Birimi uzmanları 

tarafından da gözlenmiş ve mülakatlarda dile getirilmiştir (İZKA, 2013). 

 

Gerçekleştirilen anketi yanıtlayan 46 firmadan 11’i, İZKA tecrübesi ile yeni desteklere başvurduğunu 

beyan etmiştir. Başvurulan yeni destekler, Tübitak ve KOSGEB ağırlıklı olarak gerçekleşmiştir.  

Ancak her yararlanıcı bu kapasiteyi oluşturamamış, bazıları projelerinin hazırlanması ve 

yürütülmesinde danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı duymuştur. Yararlanıcıların ve İZKA İzleme ve 

Değerlendirme Birimi uzmanlarının ilettiğine göre bu faktör proje hazırlama anlamında İzmir’de 

danışmanlık piyasasının hareketlenmesine neden olmuştur. 

Alınan danışmanlık hizmeti bazı firmalarda sadece projenin planlanması ve uygun formatta 

hazırlanması çerçevesinde olurken, bazılarında yürütme aşamasında da danışman desteği devam 

etmiştir. Danışmanlık desteğinin de firmalarda ilgili kapasitenin oluşumu yönünde olumlu katkılar 

sağladığı gözlemlenmiştir. Bazı firmalar, danışman ile yürüttüğü proje ile kapasitesini geliştirmiş ve 
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geliştirdiği/geliştireceği yeni projelerde danışman kullanmaya gerek duymadığını/duymayacağını 

beyan etmiştir. Bununla birlikte, MDP başvuruları esnasında yararlanıcı adayları arasından bu 

kapsamdaki danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak memnun kalanların yanında mağdur olanların 

da olduğu yararlanıcılar ve İZKA yetkilileri tarafından belirtilmiştir (KOBİ MDP, 2013) (İZKA, 2013).  

Bu mağduriyetlerin ilerideki programlarda en aza indirgenebilmesi için hem adaylara hem de İZKA’ya 

görev düşmektedir. Adayların programlar hakkında bilgiyi doğrudan İZKA’dan alması, bu konuda 

üçüncü kişilerden edinecekleri bilgileri yanlış yönlendirici olma ihtimaline karşı teyit etmesi ve buna 

göre hareket etmeleri önerilmektedir. İZKA’nın yararlanıcı adaylarının detaylı bilgiye kolay 

ulaşabilmesi için iletişim kanallarını açık ve yayımladığı bilgileri güncel tutma konusunda hassas 

davranması yararlı olacaktır.  

 

1.3.3. 2008 Sosyal Kalkınma MDP ile sinerji oluşturulması 

 

Tespit 1: Gerek iki program arasında gerekse program içinde sinerji oluşturulabilecek 

alanlar olmasına rağmen bununla ilgili örneklere rastlanmamıştır. 

 

Aynı anda çağrıya çıkılan ve paralel olarak yürütülen KOBİ ve Sosyal Mali Destek Programları arasında 

potansiyel olarak sinerji oluşturulabilecek alanların bulunmasına rağmen bununla ilgili örneklere 

rastlanamamıştır. Sinerji oluşturulabilecek olası alanlar aşağıdaki gibidir: 

 

 Mal ve hizmet üretim kapasitesi arttıran firmalar için yetişmiş işgücünün sağlanması 

noktasında mesleki eğitimlerin ortaklaşa koordine edilmesi, bu eğitimlerden faydalananların 

istihdam edilmesi 

 Gerçekleştirilen diğer eğitim vb. faaliyetlerde ilgili diğer yararlanıcılar ile işbirliği sağlanması 

 Aynı alandaki projelerde veya faaliyetlerde karşılıklı bilgi alışverişi veya danışmanlık desteği 

sağlanması 

Paralel yürütülen programlar arasında sinerji oluşturulmasının yaratılan etkinin kalıcılığının 

arttırılması noktasında olumlu olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple birbirini destekleme potansiyeli 

olan projelerin buluşturulabilmesi için İZKA’nın önemli bir koordinasyon görevi üstlenmesi çok faydalı 

olacaktır. Ancak işbirliği yapıp yapmamak yararlanıcıların inisiyatifinde olacağından İZKA’nın bu 

alandaki rolünün teşvik ve koordinasyonun ötesine geçemeyeceği tahmin edilmektedir. 

 

1.3.4. Katkısallık 

 

Katkısallık (additionality) kavramı kısaca müdahale sonucu ortaya çıkan net değişiklikler; 

müdahalenin gerçekleşmediği senaryoda olabileceklere ek olarak ortaya çıkan durum olarak 

tanımlanabilir (Scottish Enterprise, 2008). MDP’nin katkısallığı ise programın yürütüldüğü 

senaryonun yürütülmediği senaryoya göre getirdiği net faydalar olarak ifade edilebilir. Net katkısallık 

çerçevesi aşağıda gösterilmektedir (English Partnership, 2008): 
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Katkısallığın azami seviyeye çıkarılması için yapılması gerekenler en temel haliyle sızıntı etkisi, de-

plasman ve ikame etkilerinin azaltılırken çarpan etkisinin arttırılması olarak değerlendirilmektedir 

(English Partnership, 2008) (Ersayın, 2012).  

 
Katkısallık’a etki eden 

unsurlar 
Açıklama 

- Sızıntı etkisi (leakage) Sonuçların hedef grubu dışındakilere fayda sağlaması durumudur. 

- De-plasman (displacement) Müdahale sonucu ortaya çıkan sonuçların, yer değiştirme ile oluşmasıdır. 

- İkame (Substitution) etkisi  
Yararlanıcının kamu desteğinden faydalanmak için faaliyetini bir benzeri ile 
değiştirmesi durumudur. Çoğunlukla istihdam edilen kişinin çıkarılarak, yerine 
kamu desteği ile personel istihdamı olarak ortaya çıkmaktadır. 

+ Çarpan (Multiplier) etkisi  
Ekonomik anlamda ele alındığında ek ekonomik hareketlilik ortaya çıkması 
(istihdam, gelir ve harcamaların artışı) durumudur.  

Tablo 14: Katkısallık’a etki eden unsurlar (English Partnership, 2008) 

MDP’nin katkısallığının analiz edilmesi bu etki değerlendirme çalışmasının izlediğinden farklı ve daha 

derin bir araştırma gerektireceğinden dolayı bu çalışmada net katkısallık hesaplanmamış, program 

dahilinde katkısallığa etki eden unsurlar ve programın yarattığı katkısallık ile ilgili üst düzey 

değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Tespit: Mali destek programı ile sınırlı da olsa katkısallık yaratmıştır.  

 

Katkısallık’ın, işletmelerin aldığı diğer desteklerden ayrı olarak değerlendirilebilmesi için,  

yararlanıcılara birtakım özel amaçlı sorular yöneltilmiştir. Bunlara alınan yanıtlar değerlendirilmiş ve 

bazı üst düzey sonuçlara ulaşılmıştır.  

 

KOBİ Mali Destek Programı kapsamında desteklenen firmalar, 2009 - 2012 yılları arasında diğer bazı 

desteklerden de yararlanmışlardır. Bu durum, katkısallık değerlendirmelerinde yanıltıcı etkiler ortaya 

çıkmasına yol açabilmektedir. Anketi yanıtlayan 46 firmadan 44’ünden alınan bilgilere göre, 14 firma 

bu dönemde diğer kurumlardan da mali destekler almıştır. Bu firmalardan 8’i 1 diğer kurumdan, 4’ü 

2 diğer kurumdan, 2’si ise 3 diğer kurumdan mali destek almıştır. Bu desteklerin tutarı,     

2.390.214,22 TL ile ankete katılan firmalara kullandırılan toplam hibe tutarının (9.487.073,53 TL) 

yaklaşık %25’i kadardır ve bu değerlendirmeleri etkileyecek büyüklükte, materyal bir rakam olarak 

değerlendirilmektedir. 

 

Referans vakanın etkisi (dara kaybı) 

Mali destek alan işletmelere, mali destek almamış olsalardı, projelerindeki aktivitelerin ne kadarını 

gerçekleştirecekleri sorusu yöneltilmiştir. Anketi cevaplayan 46 işletmenin 36’sından alınan cevaplar, 

yüzdeler ile ifade edilmiştir. Bu cevapların ortalama değerinin %56, medyan değerinin %55 olduğu 

Müdahale 

seçeneğinin etkisi 

Referans vakanın 

etkisi (dara kaybı) 
Net katkısal etki 
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ortaya çıkmıştır. Bu durumda işletmeler, mali destek almasalardı, proje aktivitelerinin ortalamada 

yaklaşık yarısı kadarını gerçekleştirebileceklerdi. Alınan cevapların kırılımı aşağıdaki gibi olmuştur: 

 

Firma Sayısı Firma Yüzdesi 
Seçilen Yüzdelik 

Dilim 

2 5,6% 100% 

2 5,6% 90% 

3 8,3% 80% 

8 22,2% 70% 

3 8,3% 60% 

8 22,2% 50% 

4 11,1% 40% 

3 8,3% 30% 

0 0,0% 20% 

1 2,8% 10% 

2 5,6% 0% 

Tablo 15: KOBİ MDP yararlanıcılarının İZKA Mali desteği olmadan proje faaliyetlerini gerçekleştirebilme oranlarına 
yönelik öngörüleri (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı Anketi, 2013) 

Buna göre, 36 firmanın yaklaşık %20’si, mali destek almadan da projele aktivitelerinin %80 ve üstü 

kadarını gerçekleştirebileceklerini beyan etmişlerdir. Bununla birlikte, bu firmaların %50’si, mali 

destek almasalardı, proje faaliyetlerini %50 ve daha az oranında gerçekleştirebileceklerini beyan 

etmişlerdir. Anketi yanıtlayan 46 firmadan 32’sinden alınan bilgilere göre, İZKA desteği alınmamış 

olsaydı firmaların gelirleri ortalamada %20 daha düşük gerçekleşeceğini beyan etmişlerdir. Alınan 

cevapların kırılımı aşağıdaki gibi olmuştur: 

Firma Sayısı Firma Yüzdesi 
Seçilen Yüzdelik 

Dilim 

0 0% 100% 

0 0% 90% 

1 3% 80% 

1 3% 70% 

1 3% 60% 

4 13% 50% 

4 13% 40% 

5 16% 30% 

11 34% 20% 

3 9% 10% 

2 6% 0% 

Tablo 16: KOBİ MDP yararlanıcılarının İZKA Mali desteği olmadan firma gelirlerinin “daha az” gerçekleşme değerlerine 
yönelik öngörüleri (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı Anketi, 2013) 

Bunların dışında, odak grup mülakatlarında da yararlanıcılara İZKA desteği olmadan yürüttükleri 

projeler kapsamındaki yatırımları yapıp yapamayacakları sorulmuştur. Alınan cevaplar daha uzun 

vadede yapılabileceği şeklinde olmuştur (KOBİ MDP, 2013). Bu sonuç, İZKA desteğinin yararlanıcıların 

yapacakları yatırımı öne aldığı şeklinde değerlendirilebilir. Bazı vakalarda da yürütülen projelerdeki 

ek yatırımlar haricinde işletmenin diğer süreçlerine ve tesislerine de yatırımlar yapıldığı da odak grup 

toplantılarında ifade edilmiştir (KOBİ MDP, 2013). Ancak bu yatırımların bir kısmı, İZKA’nın destek 

vermediği alternatif senaryoda da ya gerçekleştiriliyor olacağından dolayı tamamen katkısallık 

içerisinde değerlendirilememektedir. 
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İkame etkisi 

Anketi yanıtlayan 46 firmadan 39’undan alınan bilgilere göre, İZKA mali destekleri ile 

gerçekleştirdikleri projelerin aktivitelerini gerçekleştirebilmek amacı ile hiç bir firma diğer bir projeyi 

sonlandırmak veya vazgeçmek durumunda kalmamıştır. Bu durum katkısallığın azalmasına yol 

açmamıştır.   

Sızıntı etkisi 

Projelerin doğrudan işletmelere katkılarının yanı sıra, İzmir için diğer etkilerinin olup olmadığı da 

değerlendirilmiştir. Bu durumun bir örneği, firmaların mali destek alan işletmelerin tedarik ettikleri 

mal ve hizmetleri İzmir’den, İzmir dışı illerden veya yurtdışından temin etme durumlarıdır. Anketi 

yanıtlayan 46 firmanın 42’sinden alınan bilgilere göre, mal ve hizmetlerin tedarik kaynakları aşağıdaki 

gibi gerçekleşmiştir
8

:  

 İzmir: %50 

 İzmir hariç Türkiye geneli: %38 

 Yurtdışı: %12 

Buna göre, proje etkilerinin bir kısmının İzmir dışında da gerçekleştiği görülmektedir.  

Ancak bu alandaki diğer bir çalışmada İZKA’nın projelere aktardığı hibenin yarısına yakınının 

katkısallığı düşük olan projelerde kullanıldığı sonucu yer almaktadır. İstihdam açısından bakıldığında 

ise program kapsamında istihdam edilen 423 kişiden 155’inin katkısal olduğu Ersayın’ın çalışmasında 

belirtilmiştir (Ersayın, 2012).  

Tüm bu bilgilerin ışığında, KOBİ MDP’nin katkısallığına ilişkin genel değerlendirme yüksek oranda 

gerçekleştirilemediği olmuştur. Dara kaybının yarıdan yüksek olduğu, ancak ikame etkisinin 

gözlemlenmediği ve sızıntı etkisinin ise sınırlı ölçüde gerçekleştiği program, genel bir değerlendirme 

ile sınırlı da olsa katkısallık yaratmıştır. 

Mali destek sağlanan projelerde katkısallığın yüzde yüz olarak hedeflenmesi gerçekdışı bir hedeftir 

(English Partnership, 2008), ancak yüksek düzeyde katkısallık elde edilebilmesi için, program tasarımı 

aşamasında yukarıda belirtilen faktörlerin ilk üçünden mümkün olabildiğince kaçınılabilmesi için 

tedbirler arttırılmalıdır. 

  

                                                           

8
 Bu verilerin analizinde, alınan ekipmanın menşei, analiz dışında bırakılmıştır 
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1.4. Sürdürülebilirlik  
 

1.4.1. Proje faaliyetlerinin devamlılığı 

 

Tespit 1: Proje faaliyetlerinin devamlılığının çoğunlukla sağlanabildiği gözlemlenmiştir. 

 

Odak grup toplantıları esnasında katılımcılara projelerinin tamamlanmasının ardından yaptıkları ek 

faaliyet ve yatırımlar hakkında sorular sorulmuş ve önemli bir kısmının ilgili alanda faaliyet ve 

yatırımlara devam ederek sürdürülebilirliği sağladığı görülmüştür. 

 

 Anketi yanıtlayan 46 firmanın 33’ünden alınan bilgilere göre, projeler kapsamında eğitim 

gören kişilere bakıldığında, 17 firmanın proje tamamlandıktan sonra en az bir yıl daha 

eğitimlerin devamlılığını sağladığı görülmüştür (%51,5). 

 Anketi yanıtlayan 46 firmanın 29’undan alınan kapasite kullanım oranları incelendiğinde, 

firmaların projeler ile edindikleri kapasiteleri sonraki yıllarda kullanmaya devam ettikleri 

görülmektedir.  

 

Tablo 17:  KOBİ MDP yararlanıcılarının ortalama kapasite kullanımı oranları (Anket, KOBİ MDP Yararlanıcı Anketi, 2013) 

 Anketi yanıtlayan 46 firmanın 40’ından alınan bilgilere göre, 33 firma projelerinin 

tamamlanmasından sonra en az bir yıl daha proje ile ilgili olarak işe alım yapmıştır (%82,5). 

Yukarıdaki bilgiler ışığında, KOBİ Mali Destek Programı kapsamında desteklenen işletmelerin, proje 

faaliyetlerinin devamlılığını büyük oranda gerçekleştirdikleri görülmektedir.  
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1.5. Verimlilik 
 

1.5.1. Projelerin planlaması ve yürütülmesinin verimliliği 

 

Tespit 1: Projelerin bir kısmının planlandığı şekilde uygulanamadığı görülmüştür. 

 

Mali destek programı kapsamında yürütülen projelerin önemli bir kısmının planlandığı şekilde 

yürütülmediği gözlemlenmiştir.  

 

Proje başvuruları arasında yapılan değerlendirme sonucu desteklenecek asil listede yer alan 98 

projeden (İZKA, 2009) üçü sözleşme aşamasına gelinmeden karşılıklı iptal edilmiştir. Bu projelerden 

95 tanesi ile sözleşme imzalanmış, 6 tanesi için yararlanıcılar ile yapılan sözleşmeler yararlanıcının 

isteği üzerine feshedilerek 89 tanesi tamamlanabilmiştir (İZKA, 2013). Projelerin fesih nedenlerine 

bakıldığında aşağıdaki tabloda belirtilen sebeplerin ortaya çıktığı görülmüştür: 

 

Fesih nedeni Proje # 

Proje bütçesinde yer verilmemiş ekipman ihtiyacı 1 

Vergiler 1 

Mali sıkıntılar 1 

Diğer 3 

Tablo 18: KOBİ MDP kapsamında sözleşme imzalanmasına rağmen feshedilen projelerin listesi (İZKA, 2013) 

Ayrıca yürütülen 32 farklı proje için toplam 38 adet zeyilname ile değişiklik talep edilmiş ve bunların 

36 tanesi ajans tarafından kabul edilirken, 2 tanesi reddedilmiştir (İZKA, 2013). Zeyilnamelerin firma 

kırılımına bakıldığında, dört yararlanıcının birden fazla bu türde değişiklik talebi olduğu saptanmıştır. 

Zeyilname ile talep edilen değişikliklerin detayı aşağıda gösterilmektedir: 

Zeyilname konusu Zeyilname  # 

Sözleşmenin imzalanmasından sonra projenin uygulanmasını 

zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve  

beklenmeyen durum ortaya çıkması (Yargı Süreci Hariç) 

1 

Bütçeye yeni kalem eklenmesi ve/veya bütçe kalemlerinin 

kapatılması ve/veya kalemler arası %15'şi aşan aktarımlar 
37 

Tablo 19: Yararlanıcılardan alınan zeyilname taleplerinin konularına göre sayıları (İZKA, 2013) 

Yürütülen projelerde zeyilname düzenlenmeden, İzleme Değerlendirme Birimi’ne bildirimde 

bulunarak bütçe kalemleri arasında %15’i aşmayan aktarımların yapıldığı da gözlemlenmiştir (İZKA, 

2013). 

Gerek fesihlerin gerekse zeyilname ve bildirimle yapılan çok sayıdaki değişiklik taleplerinin sebebinin 

projelerin iş planlarının yeterince etkin olamamasından, bunun da firmaların proje planlama ve 

yürütme kapasitesindeki eksiklerden kaynaklandığı belirlenmiştir. Verimliliği önemli ölçüde etkileyen 

bu sorunların azaltılması için İZKA’nın projelerin planlanması aşamasında yararlanıcılara sunacağı 

teknik yardımlar yararlı olacaktır. Ayrıca yararlanıcıların danışmanlık ve/veya teknik müşavirlik 

hizmetlerinden faydalanmaları yönünde teşvik edilmelerinin olumlu sonuçlar doğurabileceği 

düşünülmektedir. 
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Tespit 2: Proje yönetimine ayrılan kaynakların bir kısmının kullandırılmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 

İnsan kaynakları ve idari maliyetlere ayrılan ve kullandırılan bütçe maliyetleri proje yönetimi alanında 

referans noktası olarak alınmış, insan kaynakları bütçesinde öngörülen maliyetlerin %74’ünün, idari 

maliyetlerde ise sadece %13’ünün yararlanıcılar tarafından kullanıldığı görülmüştür. 

 

 

Bütçe 
öngörülen 

proje # 

Bütçe 
kullandırılan 

proje # 

Öngörülen hibe 
miktarı 

Kullandırılan hibe 
miktarı 

Kullandırılan 
hibe % 

Hibe miktarı  89 89 20.431.466 TL 18.021.124 TL 88% 

İnsan 
Kaynakları  

49 41 572.676 TL 421.008 TL 74% 

İdari Maliyetler  58 42 516.567 TL 68.955 TL 13% 

Tablo 20: KOBİ MDP projelerinde proje yönetimine ayrılan kaynaklar (İZKA, 2013) 

İZKA tarafından iletildiğine göre işletmelerin idari maliyet kullanmaları zaruri olarak 

değerlendirilmediğinden idari maliyetlerin tanımı destek yönetim kılavuzunun aksine dar tutulmuş ve 

yararlanıcılara kısıtlı ölçüde kullandırılmıştır. İdari maliyetlerin mevzuattaki tanımı aşağıdaki gibi  

(DPT, 2009) olmasına rağmen, Ajans tarafından bu tanım, daha kısıtlı olarak ele alınmıştır.  

 

Proje yönetimi üzerindeki mevcut uygulamanın daha esnekleştirilmesi durumunda bu kalemin 

yararlanıcılara giderlere yönelik kolaylık ve raporlama ile ilgili yükümlülüklerin azalması ile iş yükünde 

azalma sağlayacağı düşünülmektedir. Aynı şekilde izleme birimi için de iş yükünde azalma sağlayacak 

olan bu esnekleştirmenin üzerinde durulması önerilmektedir. 

Tespit 3: Projelerin hedefledikleri sonuçlara ulaşma oranı, kullandıkları kaynak ile aynı 

doğrultudadır. 

 

Verilen desteğin maliyet etkin kullanılıp kullanılmadığının anlaşılması için projelerin hedeflerini 

gerçekleştirme oranları tahsis edilmiş olan hibe miktarını kullanma oranları ile karşılaştırılmıştır. 

Doğrudan giderlerin belli bir oranına karşılık gelen, projenin yönetim ve gözetimine ilişkin genel maliyetler olarak 

tanımlanabilecek dolaylı giderler “idari gider” olarak kabul edilmiştir. İdari giderlerin kapsam ve tutar olarak aşağıdaki 

şartları taşıması gerekmektedir: 

1. Doğrudan gider olarak bütçelendirilen tutarın yüzde 7’sinden fazla olmamalıdır. 

2. Proje bütçesinin herhangi bir kalemi altında doğrudan gider olarak bütçelendirilmiş bir gideri kapsamamalıdır. 

Uygunluk açısından Sözleşme Ek II-Genel Koşullar madde 14, 16 ve 17’de belirlenen koşulları taşımalıdır. 
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Şema 27: Projelerin hedeflerini gerçekleştirme oranları tahsis edilmiş olan hibe miktarını kullanma oranları ile 
karşılaştırılması (EY analizi, 2013) 

Yukarıdaki, projelerin hedeflerini gerçekleştirme 

durumları ve bütçe kullanım oranlarını 

karşılaştıran şemaya bakıldığında, 48 projenin 

(%67) etkin bir hedef gerçekleştirme/bütçe 

kullanım oranı bölümünde yer aldığı 

görülmektedir.
9
   

Doğruları 45 derecelik açı ile kesen kesik çizginin 

altında kalan projelerin de bir önemli bir kısmı 

kesik çizgiye yakınlıkları ile maliyet etkin olarak 

değerlendirilebilecek düzeydedirler. Bu sebeple 

program genel olarak maliyet etkin olarak değerlendirilmektedir.  

Şemanın sol üst (hedefleri gerçekleştirme yüksek iken bütçe kullanım oranı düşük) ya da sağ alt 

(hedefleri gerçekleştirme düşük iken bütçe kullanım oranı yüksek) tarafındaki alanlarda yer alan 

projelerin sıklıkla karşılaştıkları durumlar şöyledir: Sol üst alan için harcamalarını uygun maliyet 

olarak kabul edilecek şekilde gerçekleştirememeleri, sağ alt alan için hedeflerinin uzağında kaldıkları 

ancak proje faaliyetlerini gerçekleştirmiş olmaları ve bunları uygun maliyet olarak kabul ettirmeleri. 

Sol üst alandaki yararlanıcılar için dezavantaj oluşturan bu durumun yararlanıcılarda satın alma 

sürecinde kapasite iyileştirilerek azaltılabileceği öngörülmektedir. Sağ alt taraftaki projelere benzer 

                                                           

9

   17 proje veri eksikliği nedeniyle analizin dışında tutulmuş, verileri mevcut olan 72 proje ile analiz gerçekleştirilmiştir. 
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vakaların azaltılması için yararlanıcıların planlama kapasitelerinin iyileştirilmesine ihtiyaç 

duyulabileceği düşünülmektedir.  

Bu iki durumla da karşılaşıldığında yapılması gereken, izleme uzmanlarının ilgili yararlanıcılara 

mentörlük yaparak iyileştirme alanları konusunda firmalara bilgi vermeleri, gelecekteki yatırımlar için 

firmaları bu alanlarda tedbir almaya çağırmaları düşünülebilir. 
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1.6. KOBİ Mali Destek Programı Değerlendirme Sonucu ve İyileştirme Önerileri 
 

KOBİ MDP’nin sonuçları değerlendirildiğinde, programın mantıksal çerçevede belirlenmiş olan 16 

göstergesinden 13’üne olumlu yönde katkı sağladığı, diğer 3’ünde kayda değer bir katkılarının 

olmadığı tespit edilmiştir. Bu katkıların bazıları sınırlı oranda gerçekleşmiş, bazıları ise önemli ölçüde 

gerçekleşmiştir. Bu etkiler daha detaylı bir şekilde; değerlendirmenin ilgililik, etkinlik, etki, verimlilik 

ve sürdürülebilirlik bölümlerinde tartışılmaktadır. Bu değerlendirmeler arasından öne çıkan, program 

sonuçlarına en çok etki eden hususlar aşağıdaki şekilde belirlenmektedir: 

 İlgililik: Program öncelikleri ve kapsamının geniş tutularak tüm KOBİ’lerin başvurmasına 

olanak sağlayacak durumda olduğu görülmüştür. Ayrıca programın, başvuru rehberleri 

içerikleri ile ilgililiği yüksek seviyede tutulurken, makine ve ekipman alımı temelinde 

gerçekleştirilen projeler ÖBGP’nın alt amaçları ile doğrudan ilişkilendirilememiştir. 

 Etkinlik: Program kapsamında desteklenen projeler analiz sonuçlarına göre çoğunlukla 

hedeflerine ulaşmış görünmektedirler. Bununla birlikte,  göstergeleri eksik belirlendiği için bu 

sonuçlar güvenilir olmamıştır.  

 Etki: Program işletmelerin rekabet güçlerine, ihracatlarını artırmalarına ve yeni pazarlara 

erişmelerine, yenilikçi faaliyetlerine ve proje yürütme kapasitelerine önemli ölçüde katkıda 

bulunurken; istihdam ve karlılık değerlerine önemli etkilerde bulunamamıştır.  

 Verimlilik: Projelerde planlardan sapmalar ve bazı diğer nedenlerden dolayı kendilerine proje 

bütçesinden ayrılan kaynakların tümünü kullanamamaları durumu ortaya çıkmıştır. 

 Sürdürülebilirlik: Program kapsamında desteklenen projelerin, aktivitelerinin sonradan 

çoğunlukla devam ettirilebildiği görülmüştür. 

 

İlgililik 

 

KOBİ’ler için hazırlanmış bir mali destek programı tasarlanırken, programın öncelikle uzun vadeli, 

genel ve bölgesel bir stratejinin bir parçası olarak düşünülmesi önem arz etmektedir. Halef 

programlar, bir öncekinin devamı niteliğinde düşünüldüğünde, belirlenmiş olan stratejik hedefe 

ulaşma yolunda KOBİ’lerde bir birikimin yaratması daha etkin olarak gerçekleştirilebilir. Programlarda 

bu yönde bir tasarıma gidilmesi, odaklanmayı sağlayabilir, ayrıca potansiyel yararlanıcı olacak 

KOBİ’lerde de bir sonraki adım konusunda vizyon oluşturulabilir ve bunun çalışmalarına önceden 

başlanabilir.  

KOBİ’lere yönelik mali destek programları düzenleyen diğer bazı kurumlar da mevcuttur. İZKA’nın, 

mali destek programlarının kapsamı konusunda kendini diğer mali destek veren kurumlardan 

farklılaştırması ve programların kapsamları belirlenirken bu kurumlar ile kapsam paylaşımı içerisine 

girebilmesi yararlı görülmektedir. Zaman içerisinde, uygun bir yol haritasının izlenerek konusu sadece 

ekipman alımı, kapasite artırımı gibi programların ilgili diğer kurumlara, Ar-Ge projelerinin üniversite, 

teknoloji enstitüsü ve teknopark gibi oluşumlara bırakılması, İZKA programlarının ise daha çok 

rekabetçilik açısından getirisi yüksek olan yenilikçilik, girişimcilik ya da sosyal veya çevresel fayda 

sağlayan alanlara yoğunlaşması önerilmektedir.  
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Açılan ilk program olmasına rağmen kapsamın geniş tutulması uygulama ve değerlendirmelerde 

sorunlara yol açmıştır. Bunun yerine ilk programda daha kontrollü ve etkili bir şekilde deneyim 

kazanılması için, uygulaması daha kolay, daha dar kapsamlı bir program tasarlanmasının daha 

yerinde olacağı düşünülmektedir.  

 

Etkinlik 

 

ÖBGP ve MDP’nin sonuçları çeşitli göstergeler çerçevesinde hesaplanabilmiştir. Ancak programın 

başarısı konusunda karşılaştırılabilecek bir referans noktası olarak önceden Anahtar Performans 

Göstergeleri (KPIs) belirlenmediği için elde edilen sonuçların ne kadar başarılı olduğu konusunda net 

yorumlar yapılamamaktadır. Bu sebeple MDP’ler için program tasarımı esnasında hedefler ve ayrılan 

kaynaklar göz önünde bulundurularak her öncelik alanına ilişkin performans göstergeleri ve bunların 

ulaşılmak istenen sayısal değerleri belirlenmelidir. 

Program kapsamında desteklenen projelerin çoğunun koydukları hedeflere yüksek oranlarda ulaşmış 

oldukları yapılan analizler sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu hedefler çoğunlukla girdi ve çıktı 

odaklıdır, sonuçlara gerektiği ölçüde odaklanılamamıştır. Bu da verilen desteklerin etkilerini ölçmeyi 

zorlaştırdığı gibi hedeflere gerçekten ulaşılıp ulaşılamadığının değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır.  

Projelerin başarısının daha kolay ve net bir şekilde ölçülebilmesi için göstergelerin doğru 

tanımlanması ve farklı kategorilerdeki göstergelerin birbirinden ayrıştırılması önemlidir. Bu noktada 

projelerin hedefleri ile bu hedeflere ulaşılması yolunda gerçekleştirilecek faaliyetler, bu faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için girdiler, faaliyetlerin çıktıları ve projelerin sonuçları için ayrı ancak birbiriyle 

ilişkili göstergeler belirlenmelidir. KOBİ MDP kapsamında desteklenen projelerin faaliyetleri ekipman 

alımı alanında yoğunlaştığı için eğitim alanında bir örnek verilmesi gerekirse, önerilen yaklaşım 

aşağıdaki örnek üzerinden sunulabilir:  

Yeni üretim 
teknolojilerinin 

uygulanması, bilgi 
iletişim 

teknolojilerinin 
geliştirilmesi ve 

kullanımının 
yoğunlaştırılması ve  
yenilikçi faaliyetlerin 

artırılması

Ekipman alımı:

 - 3 Boyutlu tarayıcı alımı

 - Çift kolon CNC makinesi alımı

 - Modern boru ısıtmalı fırın alımı

Üretim 

kapasitesindeki 

artış yüzdesi

Birim maliyetteki 

düşüş yüzdesi  

İşletmelerin 
rekabet 
gücünün 

artırılması

Genel Amaç Öncelikler Faaliyetler Girdiler Çıktılar

Alınan yeni 

makine sayısı

Sonuçlar

GöstergelerProjelerAmaçlar, hedefler ve öncelikler

 

Bu detayda verinin toplanabilmesi için hem yararlanıcılara hem de ajansa görev düşmektedir. 

Öncelikle, program başvuru rehberinin ekinde sunulan örnek göstergeler girdi, çıktı ve sonuç 

göstergeleri olarak kategorize edilmeli ve sonuç göstergelerinin önemi vurgulanmalıdır. 

Yararlanıcıların başvuru dosyalarında ilgili planlamalarını bu yönde yapmalarının teşvik edilmesi için 

başvuru formunda performans göstergelerinin tanımlanması için ayrılmış bölüm bu çerçevede 
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geliştirilebilir. Ayrıca, ara ve nihai raporlar ile sunulan sonuçların yine bu çerçeve içerisinde olmasına 

özen gösterilmelidir. Programın tamamlanmasını takip eden yıllarda da, 3 yıl boyunca halihazırda 

yapılan yıllık denetimlerin raporlamaları içerisine bu çerçeveler dahil edilmelidir.  

Sonuçların girdi, çıktı ve sonuç göstergeleri çerçevesinde ölçümlenmesinin yukarıdaki önerildiği 

haliyle fazla iş yükü yaratmadan ajansın verdiği desteklerin etkilerini görmesine yardım edebileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca projelerin kayıtlarının ve raporlamalarının bu çerçevede gerçekleştirilmesi 

yararlanıcıların kendi projelerindeki başarı düzeylerini ve bunun sayısal sonuçlarını görmelerine katkı 

sağlayacağı da düşünülmektedir. 

 

Etki 

 

Gerçekleştirilen projelerin, dolayısıyla programın etkisinin orta ve uzun vadede azami seviyeye 

çıkarılabilmesi için önerilen; programların uzun vadeli bir strateji dahilinde, belirli alanlara 

odaklanmış biçimde tasarlanmasıdır. 

 

Verimlilik 

 

Projelerde çok sayıda değişikliklerin talep edildiği, bunların dışında çok sayıda da bildirim ile bütçenin 

%15’ini aşmayan değişiklikler bütçe kalemleri arasında değişiklikler istenmiştir. Bazı projelerin 

zamanında tamamlanamadığı tespit edilmiştir. Projelerin planlandığı şekilde uygulanmasındaki 

sorunların giderilmesi gerekmektedir. Yararlanıcılara proje planlama ve yürütme aşamalarında 

uzman personel tarafından yardımcı olunmalıdır. Projeler yönetim konusunda da izlenmeli, herhangi 

bir noktada sapma meydana geldiği takdirde yararlanıcı ile bir araya gelinerek sapmanın zamanında 

düzeltilmesi sağlanmalıdır. Bu izlemenin periyodu ideal olarak gün bazlıdır. Projeler planlanırken, 

işletmelerin önceden proje yazma/yürütme deneyimlerinin bulunması durumu göz önüne 

alınmalıdır. Fazla iyimser bir planlamanın sorun yaratabileceği unutulmamalıdır.  

Projelerin verimliliği, yatırım açısından da değerlendirilmelidir. Yatırımı yapılan ekipmanın kazanca 

dönüşmesi ile ilgili göstergeler takip edilmelidir.  

Projelerin sürelerinin uzatımı konusunda değişikliklere daha açık olunabilecek bir yapı 

oluşturulmalıdır. Mevcut haliyle proje süreleri, KOBİ’lerin gerçekleştirebileceği türden projeler için 

aktivitelerin pratiğe dökülmesi konusunda kısa kalabilmektedir. Bu gibi durumlarda uygulamada 

yararlanıcının lehine daha çok kolaylık sağlanabilmelidir. Bu aynı zamanda projelerin istenen 

sonuçlara ulaşma oranlarını da artıracaktır. Mevcut uygulamada projeler, süre hedeflerini 

tutturmaktalar, ancak hedef çıktılarına kimi zaman kısıtlı süre nedeniyle ulaşamamaktadırlar. 
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Sürdürülebilirlik 

 

Programın en büyük etkileri, proje aktivitelerinin veya sonuçlarının sürdürülebilirliklerinin sağlanması 

ile elde edilebilmektedir. Sürdürülebilirliğin sağlanması ve izlenmesi için bir kapasite oluşturulmalıdır. 

Önceden destek almış firmalara sonraki yıl destek verilmemesi kuralı kaldırılmalı, firmaların yeni 

projelerine tekrar değerlendirmeye alınmak şartı ile desteklenme hakkı tanınabilir. Böylece firmaların 

odaklanmış olarak gelişme kaydetme yolculukları da desteklenmiş olacaktır. Firmaların bu konuda 

talepleri olmaması durumunda bile, İZKA tarafından eski yararlanıcılarının aktivitelerinin 

sürdürülebilirliği konusunda teşvikler sağlanabilir.  
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2. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı’nın Değerlendirilmesi 
 

Programa ve yararlanıcılara genel bakış 

 

2008 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı (MDP) 31 Aralık 2008 tarihinde yayınlanan teklif 

çağrısı ve aynı gün gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı ile ilan edilmiştir. Amacı, sürdürülebilir 

sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi 

ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi olan programın öncelikleri aşağıdaki gibidir:  

 Öncelik 1: Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim düzeyinin geliştirilmesi 

 Öncelik 2: İstihdam olanaklarının ve gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi 

 Öncelik 3: Başta dezavantajlı bireyler olmak üzere bütün bireylerin eğitim, beceri kazanma 

ve nitelik artırma, sosyal uyum, sosyal hizmet ve sosyal nitelikli kurumsal kapasite geliştirme 

gibi faaliyetlere erişimlerinin ve katılım düzeylerinin artırılması 

 Öncelik 4: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın artırılması 

Sosyal Kalkınma MDP 

için, için 234 başvuru 

alınmış, 71 proje başarılı 

bulunarak desteklenecek 

asil listeye girebilmiştir 

(İZKA, 2009). Bu 

projelerden 66 tanesi ile 

sözleşme imzalanmış ve 

62 tanesi 

tamamlanmıştır (İZKA, 

2013). 

Sosyal Kalkınma MDP, başvuru sayısı yüksek olmasına rağmen KOBİ MDP’nin gerisinde kalmıştır. 

Ayrıca başarılı bulunan projelerin beklenen sayıda olmaması sebebiyle, program bütçesinin yarısına 

yakın olan 5.881.049 TL tutarı KOBİ MDP’na aktarılmıştır. Bu sebeple 11,78 Milyon TL olarak 

planlanan program bütçesi 5,89 Milyon TL’ye düşmüş, bu bütçenin 4,53 Milyon TL’si yararlanıcılar 

tarafından kullanılmıştır. Gerçekleşen eş finansman dahil proje bütçeleri toplamı 8,08 Milyon TL 

olmuştur (İZKA, 2013).  

Başarılı bulunan projeler ile sözleşmelerin 2009 yılı Haziran ve Temmuz aylarında imzalanması ile 

projeler başlamış ve 2010 yılı Nisan ayı itibariyle projeler sonlanmıştır.  

Asgari destek tutarı 20.000 TL ve azami destek tutarı 150.000 TL olarak belirlenmiş olan programda 

(İZKA, 2008), proje başına sözleşmeye bağlanan hibe ortalama 83.707 TL, medyan 91.374 TL olarak 

gerçekleşmiştir (EY analizi, 2013). 

Kar amacı gütmeyen kuruluşları desteklemek üzere yürütülmüş olan Sosyal Kalkınma MDP’den hedef 

kitleyi oluşturan farklı statüdeki kurumlar destek almışlardır. Ancak en fazla sayıda proje dernek ve 

vakıfların ardından kamu kurumları tarafından gerçekleştirilmiştir (EY analizi, 2013). 

 

Şema 28: Sosyal Kalkınma MDP Mali Bilgiler  (İZKA, 2013) 

4.53 TL 

6.14 TL 

5.89 TL 

5.89 TL 

8.08 TL 
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Şema 29: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarının statüsü (EY analizi, 2013) 

Her projede gerçekleştirilen ana faaliyetler incelendiğinde ise, 44 adet projenin toplam destek 

miktarının %70’i olacak şekilde temel olarak eğitim verme üzerinde yoğunlaştığı görülmektedir. 

Proje Ana Faaliyetleri Proje # 

Sözleşmeye 

bağlanan hibe 

miktarı 

Eğitim verilmesi 44 3.617.534 TL 

Yeni kaynak oluşturulması 10 763.215 TL 

Ekipman alımı 6 568.202 TL 

Tedavi/bakım sağlanması 2 240.901 TL 

Toplam  62 5.189.852,23 TL 

Tablo 21: Sosyal Kalkınma MDP kapsamında gerçekleştirilen projelerin ana faaliyetlerinin dağılımı (EY, 2013) 

Söz konusu 44 projenin yoğunlaştığı eğitim türlerine bakılacak olur ise bu projelerin 15 proje ile daha 

çok meslek edindirme alanında yoğunlaştığı görülmektedir. 

Proje Ana 
Faaliyeti 

Proje Ana Faaliyet Türü 
Proje 

# 
Sözleşmeye 

bağlanan hibe 

Eğitim verilmesi 

Meslek edindirme eğitimi 15 1.216.811 TL 

Hizmetiçi eğitim 13 1.082.772 TL 

Kişisel gelişim eğitimi 9 748.609 TL 

Farkındalık arttırmaya yönelik 
eğitim 5 394.228 TL 

Diğer eğitim 2 175.114 TL 

TOPLAM 44  3.617.534 TL 

Tablo 22: Sosyal Kalkınma MDP kapsamında ana faaliyeti eğitim gerçekleştirilmesi olan projelerin odaklandığı eğitim 
türleri (EY, 2013) 

Takip eden başlıklarda değerlendirme çerçevesinde öngörülen ve raporun giriş bölümünde belirtilen 

beş değerlendirme alanı altında Sosyal Kalkınma MDP’ye ait tespitler tartışılmaktadır. Değerlendirme 

alanları şu şekilde tanımlanmaktadır: 

 İlgililik: Program hedefleri, çeşitli seviyelerdeki gelişim ihtiyaçları ve önceliklerin, mevzuat ve 

analiz belgeleri ile uyumu, program kapsamında desteklenen projelerin ÖBGP ve Başvuru 

rehberlerinde belirtilmiş genel amaçlar ile ilgililiği 

 Etkinlik: Programın ÖBGP ve program rehberlerindeki hedeflere katkısı, projelerin 

hedeflerine ulaşma durumları, desteklerin maliyet etkin kullanımı 

Dernek/Vakıf, 23, 
37% 

Kamu kurumu, 
16, 26% Oda/Birlik, 7, 

11% 

Okul, 7, 11% 

Belediye, 4, 7% 

Organize Sanayi 
Bölgesi, 2, 3% 

Üniversite, 3, 5% 
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 Etki: Mali desteklerin orta vadeli etkileri, beklenmedik etkiler, projelerin özel katma değer 

unsuru içeren alanlara etkileri 

 Verimlilik: Proje planlaması ve gerçekleştirilmesinin verimli şekilde yürütülüp 

yürütülmedikleri 

 Sürdürülebilirlik: Proje faaliyetlerinin devamlılığının sağlanma durumu, proje faaliyetlerinin 

yaygınlaştırılma durumları 
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2.1. İlgililik 
 

2.1.1. Program rehberindeki hedeflerin, ÖBGP’deki hedef ve öncelikler ve mevcut 

durum analizindeki ihtiyaçlar ile ilişkisi 

 

Tespit 1: Programın öncelikleri ve kapsamı geniş tutulmuştur.  

 

Sosyal Kalkınma MDP’nin genel amacı sürdürülebilir sosyo-ekonomik kalkınmayı desteklemek üzere 

insan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesidir (İZKA, 

2008). Bu genel amaç etrafında ortaya konulan öncelikler, farklı alanlarda faaliyet gösteren çok 

sayıda kar amacı gütmeyen kuruluşun başvurmasına olanak sağlayacak şekilde geniş tutulmuştur.  

Program önceliklerinin böylesine geniş tutulmasının ardında, ajansın yeni kurulmuş olması ve ilk 

açtığı program ile İzmir’de tanınırlığını arttırma amacı bulunduğu ajans yetkilileri ve diğer paydaşlar 

tarafından sıklıkla dile getirilmiştir (İZKA, 2013) (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). MDP için alınan 

başvuru sayısı göz önünde bulundurulduğunda bu amacın kısmen başarıya ulaştığı söylenebilir.  

Öncelikler birer birer incelendiğinde, birinci öncelik çoğunlukla eğitim kurumlarını, dördüncü öncelik 

doğrudan sivil toplum kuruluşlarını (STK) hedefliyor olarak görünürken, ikinci ve üçüncü öncelikler 

tüm olası yararlanıcılara hitap etmektedir. Yukarıda verilen Şema 29’da da görülebileceği üzere, 

çeşitli statülere sahip kurumların programdan destek aldığı görülmüştür. 

Önceliklerin geniş faaliyet yelpazesinde projeleri kapsıyor oluşu, kalkınmanın insani ve toplumsal 

boyutu ve bunun bileşenleri hakkında farkındalık arttırılması, kurumların bu alanda kapasite 

geliştirmeleri ve iyileştirmelerini desteklenmesi ve kurumlar arası fırsat eşitliği sağlayarak hedeflenen 

yararlanıcıların programa başvurma noktasında dezavantajlı konuma düşmemesinin temin edilmesi 

noktasında olumlu olarak değerlendirilmektedir. Ancak program yönetimini zorlaştırması açısından 

incelendiğinde kapsamın geniş tutuluşu olumsuz bir etki olarak ortaya çıkmaktadır.  

Açılan ilk MDP’de ajansın deneyiminin gelişiyor oluşu sebebiyle daha dar kapsamlı bir program ile 

ortaya çıkılmasının kurumun kontrollü bir şekilde kendini sınamasına katkı sağlayacağı değerlendirme 

çalışması esnasında gerçekleştirilen uzman panelinde de panelistler tarafından belirtilmiştir 

(Panelistler, 2013). Ayrıca, desteğin tek tip veya benzer yararlanıcı türlerine verilmesinin program 

yönetimini kolaylaştıracağı; destek verilen spesifik statüdeki kurumların yapısına uygun tasarlanmış 

bir programın, projelerin etkinliğini arttıracağı düşünülmektedir. 

 

Tespit 2: Program rehberindeki hedef ve öncelikler ÖBGP’deki hedef ve öncelikler ve mevcut 

durum analizindeki ihtiyaçlar ile doğrudan ilişkilidir. 

 

Program rehberinde belirtilen hedef ve önceliklerin ÖBGP’deki hedef ve öncelikler ile ilişkisi 

incelendiğinde, Sosyal Kalkınma MDP’nin tüm önceliklerinin plan ile doğrudan ilişkili olduğu 

görülmüştür. 
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2007-2008 Ön Bölgesel Gelişme Planı 1. Temel Amacı:

İnsan Kaynakları ve Sosyal Sermayenin Geliştirilmesi

1.1. Mevcut işgücü piyasası ve işletmelerin gelecekteki taleplerini 
dikkate alan mesleki eğitim programlarının uygulanması, gerekli 
kurumsallaşmanın sağlanması

1.2. Bilgi toplumu altyapısının oluşturulması için bilgi iletişim 
teknolojileri kullanımının yaygınlaştırılması ve yaşam boyu 
öğrenimin hizmetlerinin sunumu 

1.3. Kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve özellikle göçle gelen nüfusa 
yönelik olmak üzere; yoksullukla mücadele, engelliler gibi 
dezavantajlı grupların ve kadının eğitim düzeylerinin geliştirilmesi, 
istihdam edilebilirliğinin artırılması, kente entegrasyonlarının 
sağlanarak sosyal statünün yükseltilmesi

1.4. Kamu, özel kesim ve STK’lar arasında işbirliğinin 
geliştirilmesi, katılımcılığın, sivil toplumun etkinliğinin artırılması, 
toplumsal kalkınma girişimlerinin güçlendirilmesi ve 
kurumsallaştırılması

1.5. Kurum ve kuruluşlarda stratejik planlama ve yönetim, proje 
hazırlama, uygulama, izleme ve değerlendirme konularında 
kapasitelerinin artırılması, AB uyum sürecine dair eğitim vb. 
çalışmaların desteklenmesi 

2008 yılı Sosyal Kalkınma  Mali Destek Programı 
Öncelikleri

Öncelik 1: Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim 
düzeyinin geliştirilmesi

Öncelik 2: İstihdam olanaklarının ve gelir getirici 
faaliyetlerin geliştirilmesi

Öncelik 3: Basta dezavantajlı bireyler olmak üzere bütün 
bireylerin eğitim, beceri kazanma ve nitelik artırma, 
sosyal uyum, sosyal hizmet ve sosyal nitelikli kurumsal 
kapasite geliştirme gibi faaliyetlere erişimlerinin ve katılım 
düzeylerinin artırılması

Öncelik 4: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın 
artırılması

 

Şema 30: 2008 yılı Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenen projelerin ve tahsis edilen desteğin ÖBGP amaçlarına 
dağılımı 

Aşağıda, program kapsamında yürütülen projeler ÖBGP amaçları ile ilişkilendirilmiştir.  
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ÖBGP Amaçları Proje # 
Proje 

% 

Sözleşmeye 

Bağlanan Hibe 

Tutarı 

Sözleşmeye 

Bağlanan Hibe 

% 

1. İnsan kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi 55 89% 4.534.395 TL 87% 

1.1. Mevcut işgücü piyasası ve işletmelerin gelecekteki taleplerini dikkate 

alan mesleki eğitim programlarının uygulanması, gerekli kurumsallaşmanın 

sağlanması 9 15% 735.190 TL 14% 

1.2. Bilgi toplumu altyapısının oluşturulması için bilgi iletişim teknolojileri 

kullanımının yaygınlaştırılması ve yaşam boyu öğrenimin hizmetlerinin 

sunumu  3 5% 267.698 TL 5% 

1.3. Kentlilik bilincinin geliştirilmesi ve özellikle göçle gelen nüfusa yönelik 

olmak üzere; yoksullukla mücadele, engelliler gibi dezavantajlı grupların ve 

kadının eğitim düzeylerinin geliştirilmesi, istihdam edilebilirliğinin artırılması, 

kente entegrasyonlarının sağlanarak sosyal statünün yükseltilmesi 30 48% 2.577.361 TL 50% 

1.4. Kamu, özel kesim ve STK’lar arasında işbirliğinin geliştirilmesi, 

katılımcılığın, sivil toplumun etkinliğinin artırılması, toplumsal kalkınma 

girişimlerinin güçlendirilmesi ve kurumsallaştırılması 12 19% 880.902 TL 17% 

1.5. Kurum ve kuruluşlarda stratejik planlama ve yönetim, proje hazırlama, 

uygulama, izleme ve değerlendirme konularında kapasitelerinin artırılması, 

AB uyum sürecine dair eğitim vb. çalışmaların desteklenmesi 1 2% 73.245 TL 1% 

2. Metropoliten merkez fonksiyonları ile bölgenin çekicilik erişilebilirlik 

unsurlarını artırarak kaliteli hizmet ve çevre potansiyellerini koruyarak 

güçlendirmek 2 3% 187.547 TL 4% 

2.5. Çevrenin korunması kapsamına yönelik girişimlerin desteklenmesi ile 

doğal kaynakların korunarak sürdürülebilir çevre ortamının sağlanması 1 2% 124.772 TL 2% 

2.6. Ticari hayatın geliştirilmesi ve zenginleştirilmesi 1 2% 62.776 TL 1% 

3. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması 2 3% 204.074 TL 4% 

3.1.  Özellikle yenilikçi, dinamik ve yüksek katma değer yaratan sektörlerde 

olmak üzere kümelenme çalışmalarının ve endüstri bölgelerinin kurulmasının 

desteklenmesi ile OSB’ler ile KSS’ler gibi sanayi yığılmalarının ve teknoloji 

bölgelerinin en etkin şekilde kullanılmasının ve tam kapasite ile çalışmasının 

sağlanması  2 3% 204.074 TL 4% 

4. Tarım ve kırsal kalkınmanın sağlanması 3 5% 263.835 TL 5% 

4.1.    Tarım ve gıda sektörlerinin rekabet gücünün artırılması, Ar-Ge 

çalışmalarının ve yenilikçi, modern teknoloji kullanımının desteklenmesi 1 2% 71.984 TL 1% 

4.4.    Organik tarım, süs bitkileri, sertifikalı meyve ve orman fidancılığı,  

hayvancılık, su ürünleri ve jeotermal ısıtmalı üretim dallarında üretimin ve 

pazarlama faaliyetlerinin desteklenmesi 1 2% 98.114 TL 2% 

4.7.    Tarım ve san.işbirliğinin ve entegrasyonun geliştirilmesi  1 2% 93.737 TL 2% 

TOPLAM 62 1 5.189.852 TL 100% 

Tablo 23: 2008 yılı Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenen projelerin ve tahsis edilen kaynağın ÖBGP amaçlarına 
dağılımı (EY analizi, 2013) 

Program önceliklerinin ÖBGP ile doğrudan ilişkili olması sayesinde, yukarıdaki tabloda da görüldüğü 

üzere, projeler doğrudan planın alt amaçları ile ilişkilendirilebilmiştir. Bu kapsamda en çok sayıda 

projenin ve en büyük miktarda kaynağın ÖBGP’deki “İnsan kaynakları ve sosyal sermayenin 

geliştirilmesi” temel amacına yönelik olduğu görülmektedir. 

Program önceliklerinin ve program tarafından desteklenen projelerin bölgesel gelişme planındaki 

amaçlar ile doğrudan ilişkilendirilebilmeleri program tasarımının ve projelerin değerlendirilmesinin 

uygun bir şekilde yapıldığını göstermektedir. Ancak hali hazırda geniş bir kapsama sahip olan bir 

bölgesel gelişme planının tamamını desteklemek üzere bir program açılması uygulamanın kolaylığı ve 

sonuçların odaklı olması noktasında yeterli olamamaktadır. Bu sebeple mali destek programının 

bölgesel gelişme planının belirli bir alanına odaklanması önerilmektedir. Bu programda bu odağın 

yukarıda da değinildiği üzere sözleşmeye bağlanan toplam hibenin %87’sinin tahsis edildiği “İnsan 

kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi” temel amacı olduğu görülmüştür. 
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Tespit 3: Desteklenen projeler başvuru rehberindeki hedef ve önceliklerle doğrudan 

ilişkilidir. 

 

Desteklenen projelerin tamamının, en az bir program önceliği ile doğrudan ilişkili olduğu tespit 

edilmiştir. 

 

Program Öncelikleri 
Temel Öncelik Yardımcı Öncelik 

Proje # Proje % Proje # Proje % 

Öncelik 1: Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim düzeyinin 
geliştirilmesi 

31 50% 6 10% 

Öncelik 2: İstihdam olanaklarının ve gelir getirici faaliyetlerin 
geliştirilmesi 

10 16% 21 34% 

Öncelik 3: Basta dezavantajlı bireyler olmak üzere bütün 
bireylerin eğitim, beceri kazanma ve nitelik artırma, sosyal 
uyum, sosyal hizmet ve sosyal nitelikli kurumsal kapasite 
geliştirme gibi faaliyetlere erişimlerinin ve katılım düzeylerinin 
artırılması 

19 31% 11 18% 

Öncelik 4: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın artırılması 2 3% 14 23% 

Toplam 62 100% 52 84% 

Tablo 24: Projelerin Sosyal Kalkınma MDP önceliklere dağılımı (EY analizi, 2013) 

Ayrıca, projelerin %84’ünün diğer bir öncelikle de ilgili olduğu görülmüştür. Aşağıdaki şemada 

projelerin temel ve yardımcı olarak ele aldıkları önceliklere dağılımları gösterilmektedir. Buna göre 

en çok işlenen öncelik “Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim düzeyinin geliştirilmesi” olurken, 

diğer önceliklerin de nispeten daha az ancak dengeli bir biçimde işlendikleri görülmüştür. 

 

Başvuru rehberinde de belirtildiği üzere, projelerin birden fazla öncelikle ilgili olacak şekilde 

geliştirilmesinin teşvik edildiği görülmüştür. Öte yandan, bu yönüyle program yönetiminin daha zor 

hale geldiği de Uzman Paneli’nde dile getirilmiştir (Panelistler, 2013).  

 

Şema 31: Sosyal Kalkınma MDP önceliklerine göre projelerin dağılımı (EY analizi, 2013) 
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Öncelik 1: Eğitim olanaklarının ve bölge
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Öncelik 2: İstihdam olanaklarının ve gelir
getirici faaliyetlerin geliştirilmesi

Öncelik 3: Başta dezavantajlı bireyler olmak
üzere bütün bireylerin eğitim, beceri…

Öncelik 4: Sivil toplumun etkinliğinin ve
katılımcılığın artırılması
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2.2. Etkinlik 
 

2.2.1. Programın ön bölge planı ve program rehberindeki hedeflere ulaşma yönünde 

katkısı 

Tespit 1: Program ÖBGP’deki bazı hedeflere ulaşılması yolunda katkı sağlamıştır. 

 

ÖBGP’de belirlenmiş olan dört temel amaca Sosyal Kalkınma MDP kapsamında ayrılan kaynaklar ve 

bunların toplam MDP bütçesine göre yüzde değerlerinin aşağıdaki gibi oldukları görülmektedir:  

 

Kaynağın %87’sinin programın doğrudan ilgili olduğu 1. temel amaç olan “İnsan kaynakları ve sosyal 

sermayenin geliştirilmesi” alanına tahsis edildiği görülmüştür. 

  

 4,534,395 TL , 
87% 

 187,547 TL , 4% 

 204,074 TL , 4%  263,835 TL , 5% 
1. İnsan kaynakları ve sosyal sermayenin
geliştirilmesi

2. Metropoliten merkez fonksiyonları ile 
bölgenin çekicilik erişilebilirlik unsurlarını 
artırarak… 
3. İşletmelerin rekabet gücünün artırılması

4. Tarım ve kırsal kalkınmanın sağlanması

 

Şema 32: 2008 Sosyal Kalkınma MDP’nda sözleşmeye bağlanan kaynağın ÖBGP  temel amaçlarına dağılımı (EY analizi, 
2013) 
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ÖBGP’de her temel amaç için belirli sonuç göstergeleri tanımlanmıştır. Bu sonuç göstergeleriyle 

Sosyal Kalkınma MDP sonuçlarından eşleştirilebilen değerler aşağıdaki gibidir:
10

 

Temel Amaç Gösterge Değer Birim 

İnsan kaynakları ve sosyal 

sermayenin geliştirilmesi 

Desteklenen proje sayısı 55 Adet 

Düzenlenen eğitim, seminer, konferans  sayısı  344 Adet 

Eğitilen öğrenci sayısı 12.017 Kişi 

Eğitilen kişi sayısı   30.897 Kişi 

Eğitilen kadın sayısı
11

 998 Kişi 

Eğitilen engelli sayısı 478 Kişi 

İşletmelerin rekabet gücünün 

artırılması 

Desteklenen proje sayısı 2 Adet 

Kümelenme kapsamında desteklenen işletme sayısı 575 Adet 

Yenilik ve teknoloji geliştirme kapsamında eğitim alan kişi 

sayısı 
592 Kişi 

Düzenlenen eğitim, seminer, konferans  sayısı  13 Adet 

Metropoliten merkez 

fonksiyonlarının 

güçlendirilmesi 

Desteklenen proje sayısı 2 Adet 

Düzenlenen eğitim, seminer, konferans  sayısı  12 Adet 

Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı 3.637 Kişi 

Gazete, radyo/TV yayın adedi 67 Adet 

Tarım ve kırsal kalkınmanın 

sağlanması 

Desteklenen proje sayısı 3 Adet 

Eğitim ve demonstrasyon faaliyetleri katılımcı sayısı  234 Kişi 

Seminer ve konferanslara katılan kişi sayısı 700 Kişi 

Tablo 25: Sosyal Kalkınma MDP kısa vadeli sonuçlarına göre hesaplanabilen ÖBGP göstergeleri 

Yukarıdaki tabloda sunulan sonuçlara göre, verilen desteğin temel amaçlar bazında yarattığı kısa 

vadeli etkiler görülebilmektedir. Ancak yukarıda sadece takibi yapılabilmiş göstergelerin sonuçlarına 

yer verilebilmiştir. 

Sosyal Kalkınma MDP ile doğrudan ilgili olan 1. temel amacın eğitilen kişi sayısı göstergesindeki 

sonuçları dikkat çekicidir. Yararlanıcılardan nihai raporlar aracılığıyla alınan sonuçlara göre eğitim 

faaliyetleri ile 30.897 kişiye ulaşılmıştır. Eğitim faaliyetlerinden faydalanan nihai yararlanıcıların 

sayısının yüksek olduğu anlamı çıkarılabilecek bu sayı programın görünürlüğü açısından da olumlu 

olarak değerlendirilmektedir. Ancak ÖBGP göstergeleri ile ilgili önceden belirlenmiş performans 

hedefleri olmadığı için elde edilen sonuçlar için bir referans noktası bulunmamakta, bu sebeple bu 

göstergelerin değerleri üzerine daha detaylı yorum ve analizler yapılamamaktadır.  

ÖBGP daha üst düzey olduğu için performans hedefleri konulması mümkün olmayabilir. Ancak daha 

spesifik olan MDP için anahtar performans göstergeleri (KPI) belirlenmelidir. Böylece, performans 

göstergeleri elde edilen sonuçlar ile karşılaştırılarak programın başarısı daha net bir şekilde 

ölçülebilir. 

 

                                                           

10

 Projelerin yarattığı diğer etkiler “2.3. Etki” başlığı altında detaylıca sunulmakta ve tartışılmaktadır. 
11

 Proje final raporlarında katılımcıların yaptığı beyanlara göre hesaplanmıştır. Proje raporlarının tamamında eğitilen kişi sayısı cinsiyete 
göre ayrıştırılmadığı için bu sayının düşük çıktığı, eğitimlere katılan kadın sayısının daha fazla olduğu tahmin edilmektedir. 
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Tespit 2: Program Rehberi’nde belirtilen her bir önceliğe benzer sayıda proje düşmemiş ve 

önceliklere tahsis edilmiş kaynak eşit miktarda olmamıştır.  

 

Program önceliklerinin tümüne benzer miktarlarda kaynak tahsis edilemediği gözlemlenmiştir. 

Aşağıdaki tabloda da görülebileceği üzere mali desteğin yarısı “Eğitim olanaklarının ve bölge halkının 

eğitim düzeyinin geliştirilmesi” önceliğine tahsis edilmiştir. 3. ve 2. öncelikler sırasıyla %31 ve %16 ile 

takip ederken en düşük seviyede destek %2 ile “Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın 

artırılması”’na tahsis edilmiş olarak görülmektedir. Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın 

artırılması diğer öncelikleri destekler nitelikte olması nedeni ile çoğunlukla ikincil öncelik olarak ele 

alınmıştır. 

 

Program Öncelikleri 
Temel öncelik 
olarak ele alan 

proje # 
% 

Sözleşmeye 
bağlanan hibe 

tutarı (TL) 
% 

Öncelik 1: Eğitim olanaklarının ve bölge halkının eğitim 
düzeyinin geliştirilmesi 

31 50% 2.678.711 TL 52% 

Öncelik 2: İstihdam olanaklarının ve gelir getirici 
faaliyetlerin geliştirilmesi 

10 16% 839.719 TL 16% 

Öncelik 3: Basta dezavantajlı bireyler olmak üzere bütün 
bireylerin eğitim, beceri kazanma ve nitelik artırma, sosyal 
uyum, sosyal hizmet ve sosyal nitelikli kurumsal kapasite 
geliştirme gibi faaliyetlere erişimlerinin ve katılım 
düzeylerinin artırılması 

19 31% 1.568.890 TL 30% 

Öncelik 4: Sivil toplumun etkinliğinin ve katılımcılığın 
artırılması 

2 3% 102.532 TL 2% 

Toplam 62 100% 5.189.852 TL 100% 

Tablo 26: Projelerin ve mali desteğin program önceliklerine dağılımı 

Kaynak tahsisinin orantılı dağıtılmamış olması olumlu veya olumsuz olarak değerlendirilmemektedir. 

Ancak destek veren kuruluş (İZKA) program önceliklerinden bir ya da birkaçını stratejik öncelik olarak 

değerlendiriyor ise, bu önceliklere asgari düzeyde kaynak ayrılması için talep yaratma veya kota 

koymaya yönelik tedbirler gündeme alınabilir. Ajans teklif çağrısı döneminde talep yaratmak için ilgili 

alanları özendirici faaliyetler yapabilir, gerekli görülürse ilgili paydaşlar ile görüşmeler yaparak bu 

alanlarda proje teklifleri sunulmasını teşvik edebilir; ya da her öncelik için asgari proje sayısı veya 

ayrılan kaynak miktarına yönelik kota konularak bu önceliklerin istenilen seviyede desteklenmesi 

sağlanabilir.  

 

2.2.2. Projelerin hedeflerine ulaşma durumları 
 

Tespit 1: Projeler çoğunlukla hedefledikleri sonuçlara ulaşmışlardır. 

 

Sosyal Kalkınma MDP altında desteklenen projelerin çoğunlukla hedefledikleri sonuçlara ulaştıkları 

görülmüştür. Aşağıdaki tabloda gösterildiği üzere, mali destek programı kapsamındaki projelerin 

%70’inden fazlası, önceden tanımladıkları göstergelerine göre, hedeflerini %90 ve üzeri oranda 

gerçekleştirmişlerdir. Bu sonuç genel olarak başarılı olarak değerlendirilmektedir. 
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Yüzdelik Dilim Projeler 

>100% 57% 

100%-90% 14% 

90%-80% 13% 

80%-70% 13% 

70%-60% 0% 

60%-50% 0% 

<50% 4% 

Toplam 100% 

Tablo 27: Sosyal Kalkınma MDP tarafından desteklenen projelerin hedefledikleri sonuçlara ulaşma yüzdeleri (EY analizi, 
2013) 

Aşağıdaki tabloda, Sosyal Kalkınma MDP’ye dahil projelerde bulunan bazı ortak göstergelerin 

hedeflerine ulaşma yüzdeleri karşılaştırılmıştır. Buna göre, ortak göstergelerin büyük kısmının %90’lık 

dilim ve üzeri hedefe ulaşma dilimlerinde oldukları görülmektedir. 

Hedefe ulaşma yüzdelik dilimi Çalışan Sayısı Etkinlik Katılımı Sayıca Etkinlik Tanıtım 

>100% 60% 65% 76% 75% 

100%-90% 0% 15% 0% 5% 

90%-80% 7% 7% 5% 5% 

80%-70% 0% 4% 3% 5% 

70%-60% 7% 4% 5% 5% 

60%-50% 7% 2% 5% 0% 

<50% 20% 4% 5% 5% 

Toplam 100% 100% 100% 100% 

Tablo 28: Sosyal Kalkınma MDP tarafından desteklenen projelerin ortak göstergeler üzerinden hedefledikleri sonuçlara 
ulaşma yüzdeleri (EY analizi, 2013) 

Tespit edilen sonuçlarda çoğunlukla çalışan sayısı gibi girdi, sayıca etkinlik ve tanıtım gibi çıktı 

göstergelerinin öne çıktığı görülmüştür. Girdi ve çıktı göstergeleri de her ne kadar projelerin 

etkinliğini ölçmek için gerekli olsalar da etkinlik katılımı gibi sonuç göstergeleri daha önemlidir. Bu 

sebeple ortak göstergelerde sonuç göstergelerinin daha fazla ön plana çıkarılması gerekmektedir. Bu 

açıdan değerlendirildiğinde, yukarıdaki tabloya göre projelerin %80’i etkinlik katılımı hedeflerine 

ulaşmış veya aşmışlardır. Bu olumlu bir sonuç olarak değerlendirilmektedir. 

 

2.2.3. Alternatif destek yöntemlerinin sonuçlara olası etkileri  

 

Tespit 1: Alternatif destek yöntemlerinin farklı yararlanıcı grupları için daha başarılı 

sonuçlar sağlayabileceği gözlemlenmiştir.  

 

Farklı destek araçlarının aynı miktarda kaynak ile bu programda yaratılan etkiden daha büyük bir etki 

yaratıp yaratamayacağının anlaşılması için karşılaştırmalı kapsama sahip etki değerlendirme 

çalışmaları yürütülmelidir. Ancak bu çalışmanın kapsamında böyle bir faaliyet yer almadığı için 

yararlanıcıların da görüşlerine başvurularak öznel bir değerlendirme yapılmıştır. 
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Bu raporun bir önceki bölümünde de sunulmakta olan
12

 Kalkınma Ajansları’nın mevcut mevzuat 

dahilinde sunabildiği üç temel alanda sağlanan desteklerden sadece “Doğrudan Finansman 

Desteği”nin kapsamına girenlerin kar amacı gütmeyen kuruluşlara sağlanabildiği görülmüştür.  

Programın ve projelerin aksayan yönlerinin başında sürdürülebilirliğin geldiği de göz önünde 

bulundurulunca ve mevzuat çerçevesinde sunulabilecek alternatif destekler incelendiğinde, başarılı 

projelerin sürdürülebilirliğine katkı sağlayabileceği düşünülen “Güdümlü Proje Desteği” öne 

çıkmaktadır. MDP tamamlandığında, kurumunda ilgili kapasitesi mevcut ya da program kapsamında 

oluşturabilmiş, başarılı sonuçlara ulaşmış projelerin devam ettirilmeleri bölgesel kalkınma için önem 

taşımasının yanında iyi uygulamaların teşvik edilmesi için de gereklidir. Buna benzer çalışmaların 

desteklenmesi için “Güdümlü Proje Desteği” benzeri araçların devreye sokulması önerilmektedir. 

Ancak kurumsal kapasitesi bu derecede ileri olmayan, nispeten küçük çaplı, diğer kar amacı 

gütmeyen örgütlerin de desteklenebilmeleri için (örn. dernekler), farklı destek araçlarının gündeme 

alınmasında fayda görülmektedir. Doğrudan bu örgütleri hedefleyen, “Mikro Hibe Destekleri”’nin 

ajans tarafından sunulmasının gereği Sosyal Kalkınma Uzman Paneli’nde de öne çıkmıştır (Panelistler, 

2013). Bu örgütlere yönelik düzenli olarak sunulan mevcut mikro hibe kaynaklarının bulunmadığı 

panelistler tarafından belirtilmiş, yerel bir aktör olarak İZKA’nın bu boşluğu doldurabileceği 

vurgulanmıştır (Panelistler, 2013). Ancak bu tarz desteklerin kolaylaştırılmış prosedürler ile yapılması 

gerekmektedir. Bu noktada düzenlemelerde değişiklikler yapılarak bu desteklerin önünün açılması 

ilgili kurumlara önerilebilir. 

  

                                                           

12

 Bakınız:  1.3.4. Alternatif Destek Araçları ile yaratılabilecek etki 
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2.3. Etki 
 

2.3.1. Mali desteğin orta vadeli etkileri 

 

Sosyal Kalkınma MDP’nin orta vadeli etkilerinin hesaplanabilmesi için, bu raporun giriş bölümünde 

de açıklandığı üzere,  yararlanıcılar ile anket çalışması yapılmış, 62 yararlanıcıdan 33 tanesi bu ankete 

yanıt vermiştir. Bu doğrultuda orta vadeli etkilere ilişkin sonuçlar %53’lük yanıt oranına tekabül eden 

söz konusu 33 kurum üzerinden sunulmaktadır. Orta vadeli etkilerin yanında, tespitlerde, tahsis 

edilen kaynak miktarı, gerçekleştirilen proje sayısı, düzenlenen eğitim/etkinlik sayısı gibi girdi 

göstergelerine de yer verilmektedir. Bu göstergeler ise İZKA’nın sunduğu istatistikler ve projelerin 

nihai raporlarında sunulan bilgilerin analizi ile hesaplanmış olup 62 projeyi de kapsamaktadır. 

 

Tespit 1: Program, insan kaynaklarının geliştirilmesi için katkı sağlamıştır. 

 

Sosyal Kalkınma MDP doğrudan ilgili olduğu, ÖBGP’nin de temel amaçları arasında yer alan “İnsan 

kaynakları ve sosyal sermayenin geliştirilmesi”’ne eğitim olanaklarının ve istihdam olanaklarının 

geliştirilmesi yönünde yapılan faaliyetler ile sınırlı da olsa katkı sağladığı görülmüştür. 

 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi yönündeki temel amacın, program öncelikleri tarafından eğitim 

olanaklarının ve bölge halkının eğitim düzeyinin geliştirilmesi, istihdam olanaklarının geliştirilmesi ve 

gelir getirici faaliyetlerin geliştirilmesi olarak ele alındığı görülmektedir. Bu çerçevede desteklenen 

projelerde gerçekleştirilen faaliyetlerin önemli ölçüde bireylere eğitim verilmesine odaklandığı; 

gerçekleştirilen eğitimler ve bu eğitimler ile ulaşılan kişiler aracılığı ile bu önceliklerin 

gerçekleştirilmeye çalışıldığı gözlemlenmektedir. 

 

Aşağıdaki tabloda bu faaliyetler için ayrılan kaynaklar gösterilmektedir:
13

 

Proje Ana 
Faaliyeti 

Proje Ana Faaliyet Türü 
Proje 

# 
Kullandırılan hibe 

miktarı 

Eş finansman dahil 
gerçekleşen proje 

bütçeleri  

Eğitim 
gerçekleştirilmesi 

Meslek edindirme eğitimi 15 1.039.105 TL 1.420.798 TL 

Hizmet içi eğitim 13 928.554 TL 1.292.257 TL 

Kişisel gelişim eğitimi 9 590.949 TL 794.913 TL 

Farkındalık arttırmaya yönelik 
eğitimler 5 353.544 TL 475.610 TL 

Diğer eğitimler 2 143.807 TL 191.743 TL 

TOPLAM 44  3.055.960 TL 4.175.320 TL 

Tablo 29: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi için girdi göstergeleri (EY, 2013) 

                                                           

13

 Temel faaliyetleri çeşitli konularda eğitim gerçekleştirilmesi olan 44 proje bu tabloda incelenmektedir. Program kapsamındaki diğer 
projelerin faaliyetleri arasında da eğitim gerçekleştirilmesi bulunmasına rağmen temel faaliyetleri farklı olduğu için bu tabloya 
alınmamışlardır.  
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Aşağıdaki şemada da Sosyal Kalkınma MDP kapsamındaki projelerin nihai raporlarında belirtilen 

sonuçlar analiz edildiğinde ortaya çıkan sonuçlar gösterilmektedir. Bu şemada da görüldüğü üzere 

projeler esnasında 4.827 kişiye mesleki, 3.050 kişiye hizmet içi, 9.063 kişiye kişisel gelişim, 18.962 

kişiye çeşitli konularda farkındalık arttırmaya yönelik ve 50 kişiye de diğer alanlarda olmak üzere 

toplam 35.952 kişiye eğitim verildiği tespit edilmiştir.
14

 

 

Şema 33: Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenen projelerde eğitim verilen kişi sayıları (EY, 2013) 

Ankete katılan yararlanıcıların projeler esnasında eğitim verdikleri toplam kişi sayıları incelendiğinde 

aşağıdaki sonuçlara ulaşılmaktadır: 

Kurum Türü 
Kurum 
Sayısı 

Eş 

finansman 

dahil 

öngörülen 

bütçe 

Eş 

finansman 

dahil 

gerçekleşe

n bütçe 

Projeler esnasında eğitim verilen kişi sayıları 

Meslek 
edindir

me 
eğitimi 

Hizmetiçi 
eğitim 

Kişisel 
gelişim 
eğitimi 

Farkındalık 
arttırmaya 

yönelik 
eğitim 

Diğer 
eğitimler 

Toplam 
Kurum 
başına 

ortalama 

Dernek/Vakıf 12 
1.135.708 

TL 
978.242 TL 178 159 107 100 50 594 50 

Belediye 3 422.551 TL 327.093 TL 97 0 60 0 0 157 52 

Oda/Birlik 5 799.251 TL 657.837 TL 0 638 0 0 0 638 128 

Kamu Kurumu 9 998.136 TL 968.302 TL 1.511 143 3.444 15.216 0 20.314 2.257 

Okul 2 168.979 TL 155.151 TL 261 0 0 0 0 261 131 

Organize 
Sanayi Bölgesi 

2 202.083 TL 139.101 TL 579 113 0 0 0 692 346 

TOPLAM 33 
3.726.708 

TL 
3.225.726 

TL 2.626 1.053 3.611 15.316 50 22.656 2.963 

Tablo 30: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarına yönelik anketi cevaplayan kurumların projeler esnasında eğitim 
verdikleri kişi sayıları (EY, 2013) 

Yukarıdaki tabloya göre kurum türü bazında ortalama değerler incelendiğinde, en yüksek sayıda 

bireye kamu kurumlarının ulaştığı, ancak daha çok farkındalık arttırmaya yönelik eğitim verdikleri 

görülmektedir. Kamu kurumlarının ardından, organize sanayi bölgeleri ortalama eğitim verdikleri kişi 

sayısı ile öne çıkmaktadırlar. 

Anketi yanıtlayan 33 yararlanıcının 31’inden alınan bilgilere göre, eğitim verilen kişi sayıları 2009 -

2012 yılları arasında aşağıdaki şemada belirtildiği şekilde gerçekleşmiştir. Bu şemada görüldüğü üzere 

                                                           

14

 İnceleme verilerin tespit edilebildiği tüm projeleri kapsamaktadır. 

Meslek 
Edindirme, 
4,827, 13% 

Hizmetiçi 
eğitim, 

3,050, 9% 

Kişisel gelişim 
eğitimi, 9,063, 

25% 

Farkındalık 
arttırmaya 

yönelik 
eğitim, 

18,962, 53% 

Diğer eğitim, 
50, 0% 
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projelerin tamamlandığı 2010 yılının ardından eğitim verilen kişi sayısında  %19’luk bir düşüş olduğu 

gözlemlenmektedir. Bu düşüşü etkileyen diğer faktörlerin yanında, projelerin 2010 yılında 

tamamlanmış olması ile sürdürülebilirliğin sağlanmasında ortaya çıkan sıkıntılar olduğu 

düşünülmektedir. 

 

Şema 34: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarının 2009-2012 yılları arasında gerçekleştirdikleri eğitimlere katılan kişi 

sayıları
15

  (Anket, 2013) 

Aşağıdaki tabloda 2009 - 2012 yılları arasında verilen eğitimlerin kurumlara göre kırılımları da 

gösterilmektedir. Bu tabloya göre de belediyeler ve organize sanayi bölgeleri eğitim verdikleri 

ortalama kişi sayısı ile öne çıkmaktadırlar.  

Kurum Türü 
Kurum 
Sayısı 

TOPLAM ORTALAMA 

2009 2010 2011 2012 2009 2010 2011 2012 

Dernek/Vakıf 12 22.465 23.604 19.292 18.577 1.872 1.967 1.608 1.548 

Belediye 3 4.682 5.457 10.460 13.305 1.561 1.819 3.487 4.435 

Oda/Birlik 5 100 100 0 0 20 20 0 0 

Kamu Kurumu 9 10.296 4.158 3.790 5.439 1.144 462 421 604 

Okul 2 0 0 6 0 0 0 3 0 

Organize Sanayi 
Bölgesi 2 716 10.400 1.964 4.008 358 5.200 982 2.004 

TOPLAM 33 38.259 43.719 35.512 41.329 4.955 9.468 6.500 8.591 

Tablo 31: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarının kurum türüne göre 2009-2012 yılları arasında gerçekleştirdikleri 
eğitimlere katılan kişi sayıları (Anket, 2013) 

Gerçekleştirilen eğitimler temel olarak insan kaynaklarının geliştirilmesini hedeflediğinden, bu 

eğitimlerin sonuçlarının görülebileceği bir alan da verilen eğitimler sonrası istihdam edilen kişi 

sayılarıdır. Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarına yönelik gerçekleştirilen ankette sorulan “Kurum 

çalışanları hariç, kurum faaliyetleri sayesinde istihdam edilen kişi sayısı” sorusuna anketi yanıtlayan 

33 yararlanıcının 31’inin verdiği yanıtların gösterildiği aşağıdaki tabloya göre 2009 yılında 401, 2010 

yılında 1.023 kişi bu faaliyetler sonucu istihdam edilmiş, ya da gelir getirici faaliyette bulunabilmiştir. 

                                                           

15

 Sonraki yıllarda eğitim verilen kişi sayıları yararlanıcı anketinde eğitim türü bölümünün cevaplanma oranı düşük olduğundan bu bazda 
ayrıştırılamadığı için toplam olarak verilmektedir. 
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Ancak 2011 yılı itibariyle bu sayının önemli bir düşüş yaşadığı, bunun da projelerin 2010 yılında 

tamamlanması ile ilişkili olduğu düşünülmektedir. 

 

Şema 35: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarının 2009-2012 yılları arasında istihdam edilmesine yardımcı oldukları kişi 
sayısı (Anket, 2013) 

Sonuç olarak Sosyal Kalkınma MDP kapsamındaki projelerin kısa vadede eğitim kapasitesi oluşturarak 

mesleki ve hizmet içi eğitimler başta olmak üzere çeşitli alanlarda çok sayıda kişiye eğitim verdikleri 

görülmüştür. Bu eğitimler ve eğitimlerin sonucunda istihdam edilen kişiler ile birlikte programın 

insan kaynaklarının geliştirilmesine sınırlı da olsa katkı sağladığı görülmektedir. Ancak bu katkının 

boyutları, projelerin sonuçlarına ilişkin özellikle sonuç göstergelerinin proje nihai raporlarında sağlıklı 

bir biçimde belirtilmemesi ve yararlanıcı anketine esnasında detaylarıyla beyan edilmemesi sebebiyle 

bu bölümde sunulan bilgilerin ötesinde ölçülememektedir.  

İnsan kaynaklarının geliştirilmesine yönelik yapılacak katkıların daha sağlıklı ölçümlenebilmesi için 

gerçekleştirilen eğitim sayıları ve bu eğitimlere katılan kişi sayılarının ötesinde bazı sonuçlar da 

incelenmelidir. Bu inceleme için eğitim verilen gün sayısı, eğitimi tamamlayan kişi sayısı, kişilerin 

nitelikleri (örn: cinsiyet, eğitim durumu, istihdam durumu vb.), sertifikalandırılan kişi sayıları ve 

eğitim sonuçlarına dair diğer ölçümlerin (örn. eğitim değerlendirme sonuçları) proje başında 

gösterge olarak tanımlanması ve sonucunda raporlanması gereklidir. Eğitim başlığı nispeten kolay 

ölçülebilen bir alan olması sebebiyle bu tarz göstergelerin tanımlanarak ölçülmesi verilen desteklerin 

yarattığı etkinin net olarak görülmesine katkı sağlayacaktır.  

Gerçekleştirilen eğitimler sonucunda istihdam edilen kişilere ilişkin verilerin takibi ve kayıt altına 

alınması nispeten daha zordur. Bu tarz verilerin projeyi yapan kurum tarafından kısa vadede 

ölçülmesi mümkün iken istihdamın sürdürülebilirliğinin ölçülmesi veya eğitim verilen ancak daha 

uzun vadede istihdam edilebilmiş kişilerin takip edilmesi mümkün olamayabilmektedir.  

Öne çıkan bir sonuç da program esnasında gerçekleştirilen eğitim faaliyetlerinin projelerin sona 

ermesi ve programın tamamlanmasının ardından sürdürülemediğidir. Bunun önde gelen 

sebeplerinden bir tanesinin projelerin kurumlarda eğitim kapasitesi oluşturmaktan çok faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesine odaklanması ve projelerin tamamlanması ile bu faaliyetlerin büyük ölçüde rafa 

kalkması olarak düşünülmektedir. Diğer bir sebebin de bu faaliyetler için mali kaynak bulunamayışı 

olduğu sıklıkla odak grup toplantılarında dile getirilmiştir (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). Ancak kaynak 

bulunamayışının çözümünün de bir ölçüde kurumsal kapasite oluşturulması ile çözülebileceği 
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düşünülmektedir. Ayrıca bu alanda kurumsal kapasite geliştirmeyi başarıp, gerçekleştirdiği 

faaliyetlerin sonuçlarını ortaya koyabilen yararlanıcılara farklı destek araçları ile ek kaynaklar sağlanıp 

faaliyetlerine devam etmelerinin teşvik edilmesi sürdürülebilirliğin desteklenmesi için 

önerilmektedir. 

İnsan kaynaklarının geliştirilmesi noktasında ortaya çıkan sonuçlardan bir diğeri de kişisel gelişim ve 

çeşitli konularda farkındalık artırımına yönelik gerçekleştirilen eğitimler ile ulaşılan çok sayıda kişi 

olmuştur. İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, mesleki eğitimler ve istihdam edilen kişi sayısına 

indirgenemeyecek kadar çok yönlü ve karmaşık bir süreçtir. Bu çerçevede bireylerin kişisel 

gelişimlerinin yanında çevre, sanat, spor, toplum, bedensel ve ruhsal sağlık ve benzeri pek çok 

konuda; engelliler, ekonomik, coğrafi ve sosyal olarak dezavantajlı kişiler, kadınlar, gençler ve 

çocuklar başta olmak üzere ulaşılabilen bireylere verilen eğitimler de insan kaynaklarının 

geliştirilmesine ölçülemeyen katkılar sağlamaktadır. 

Vaka Çalışması: İnsan kaynaklarının geliştirilmesi 
 
T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı Ege İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği, “İyi Tarım 
Yüksek Gelir Eğitim Projesi” isimli projeyi gerçekleştirebilmek için Sosyal Kalkınma MDP 
kapsamında desteklenmiştir. Projede, tarım sektöründe sürdürülebilir, sağlıklı ve ihracata yönelik 
üretim için iyi tarım uygulamaları konusunda süreklilik sağlayacak bir eğitim yapısı kurmak için 
ilçe ve köylerdeki ziraat mühendislerine, çiftçilere iyi tarım uygulamaları eğitimlerinin verilmesi 
ve bu süreç ile ilgili kurumlarda gerekli bilgi birikiminin sağlanması konusunda faaliyetler 
yürütülmüştür. 

Tarım ürünlerinin üretiminden sofralara taşınması sürecinde tüm değer zincirine bakıldığında, iyi 
tarım ve ihracatın ilk kademesinin çiftçiler olduğu, iç pazar ve ihracat için sıkıntıların ise genelde 
tarım ürünlerindeki ilaç kalıntıları olduğu görülmektedir. Bu yönden problemli ürünler AB 
ülkelerine ihraç edildikleri takdirde reddedilmekteydiler ve bu durum tedarikçilerin saygınlığını 
olumsuz şekilde etkilemekteydi. Bu durumun önüne geçilmesi için de ürünlerin doğru ilaçlama, 
gübreleme vb. koşullarda yetiştirilmeleri ve bu koşulların belgelenmesi gerekli olmuştu.  

Proje geliştirilirken de tarladan sofraya tüm değer zinciri incelenmiş ve iyileştirilmesi gereken 
alanlar belirlenmiştir. Bu çerçevede ihracatın önündeki sorunlar iki konu altında ele alınmıştır:  

► Gıda izlenebilirliğinde çiftçilerin bilinçli olmadığı 
► İzlenebilirlik ve bunu sağlayacak olan bilginin sektörde mevcut olmadığı  

Bu konularda da çiftçiler, ilgili kamu kurumları, ziraat mühendisleri ve çiftçilerden alım yapan 
firmalardan oluşan dört oyuncunun önemli etkisi saptanmıştır. Söz konusu proje de bunlardan 
çiftçi ve kamu kurumlarının üzerine gitmek üzere geliştirilmiştir. Çiftçiler için yüksek farkındalık, 
kamu için de kapasite geliştirme hedeflenmiştir. Proje bu şekilde, üretici firmaların fikirlerinden 
yola çıkılarak geliştirilmiş ve İZKA mali destek programına başvurularak İhracatçı Birlikleri proje 
ofisi tarafından yürütülmüştür. 

Proje kapsamında ilçelerde, Ege Üniversitesi işbirliği ile çiftçilere yönelik eğitimler düzenlenmiştir. 
Eğitimler, iyi tarım uygulamaları, su, gübre ve ilaçların kullanımı, ihracata yönelik ürünlerin nasıl 
yetiştirilebileceği konularında gerçekleşmiştir. Teorik eğitimlerin yan sıra, bu konuda örnek 
olabilecek çiftçilere saha ziyaretleri düzenlenmiştir. Bu sayede olması gereken seviyeye 
ulaşmanın çok zor olmadığı çiftçilere gösterilmek istenmiştir.    

Çiftçilerin harekete geçmeleri için ilçe taşra tarım teşkilatlarına gitmeleri gerekmektedir ancak 
buradaki yetkililerin de konu hakkında bilgileri sınırlı durumdadır. Bu nedenle 155 kamu 
yetkilisine de konu hakkında eğitim verilmiş, bu kişiler sertifikalandırılmıştır. Böylece çiftçilere 
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destek olacak yapı geliştirilmiştir.  İzmir bölgesinde verilen bu eğitimler sayesinde konu hakkında 
sertifikalandırılmış kişi sayısı tüm Türkiye’dekilerin sayısını aşmıştır. Projede çok sayıda da gönüllü 
görev almıştır.  

Projenin hedef kitlesi çiftçiler ve İl Tarım Müdürlüğü’ne bağlı ziraat mühendisleridir. İl ve ilçe 
tarım müdürlüklerinin proje ortakları olmalarından ötürü bu kişilere ulaşmakta güçlük 
çekilmemiştir. Bu ortaklık yapısı projenin etkin bir şekilde gerçekleştirilmesinde önemli rol 
oynamıştır. Lokal ziraat odaları hem çiftçilere ulaşma hem de geribildirimler konusunda epey 
fayda sağlamıştır. 

Proje 2009 sonunda tamamlanmıştır, ancak devamında geliştirilen diğer bir projenin de 
yardımıyla etkileri hala devam etmektedir. Projenin devamı olarak nitelenebilecek olan “İyi Tarım 
Yüksek Bilgi” projesi de kurum tarafından İZKA desteği ile gerçekleştirilmiştir. Bu projenin amacı 
da tarım ürünlerinin tarladan başlayarak geçtiği aşamaların izlenmesidir. Çiftçi ve işletme 
modüllerinden oluşan BT temelli projede, hazırlanmış olan web tabanlı bir yazılıma, ilk projede 
eğitilmiş olan çiftçiler ne kadar ilaç ve gübre kullandıkları bilgilerini girmekte ve ürünlerini 
firmalara göndermektedirler. Her bir çiftçinin faaliyetleri, kendilerine atanmış kodlarla takip 
edilmektedir. Böylece bu çiftçiler ihracat yapmak için uygun durumda bulunmaktadırlar. İyi Tarım 
Yüksek Bilgi Projesi Almanya ve Fransa’daki benzer kurumlara anlatılmakta, farklı dillere 
çevrilmektedir. Türkiye’de pilot firmalar, Türkmenoğlu ve Şentaş, sistemi 100’den fazla tedarikçi 
çiftçi ile kullanmaktadır.  

Yararlanıcının projeden en önemli beklentisi, iyi tarım uygulamaları konusunda farkındalık 
geliştirilmesidir. Bu alandaki etkiler tam beklendiği gibi olmuştur. Proje ile iyi tarım uygulamaları 
alanındaki sertifikalı kişi sayısında büyük artış gerçekleşmiş ve sadece İzmir bölgesindeki sertifikalı 
kişi sayısı Türkiye’nin geri kalanındakilerin toplamından fazla olmuştur. Eğitim talepleri de olmuş, 
ancak projeden sonra Ege İhracatçı Birlikleri tekrar eğitim gerçekleştirmemiştir. Ancak firmalar 
tedarikçilerini eğitmeye başlamışlardır.    

İyi Tarım Yüksek Gelir Eğitim Projesi sektör ihtiyaçlarından proje fikrinin geliştirilmesi, fikrin proje 
haline getirilmesi,  başarı için ilgili paydaşlarla iletişim, başarılı yürütme ve projenin devamlılığı 
konularındaki başarısı ile öne çıkan projelerden olmuştur.  

 

Örnek Başarı Hikayesi 

Ödemiş’te 200 erik üreticisinden oluşan “Erik Üreticileri Birliği”, proje kapsamındaki faaliyetlere 
dahil olan üreticiler arasında iyi bir örnek olarak öne çıkmıştır. Bu üreticiler, ihracatçı firmaların 
tedarikçileridir. 4 günlük eğitimden sonra Birlik olarak iyi tarım uygulamalarına geçmeye karar 
vermişlerdir. Bu kapsamda süreçleri desteklenmiş ve tüm üyeler akreditasyon şirketi ile akredite 
olmuştur. Eğitim sayesinde bu üreticilere yeterli seviyede destek sağlanmış ve sonuçları 
alınmıştır. 
 

 

Tespit 2: Sivil toplumun kapasite, etkinlik ve katılımcılığının artırılması noktasında 

programın sınırlı da olsa olumlu katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. 

 

Sivil toplumun kapasite, etkinlik ve katılımcılığının arttırılması, Sosyal Kalkınma MDP ile desteklenen 

kurumların insan kaynakları; üye, gönüllü ve çalışan sayıları ile ilgili verilere bakılarak ölçülmüştür. 

Ancak bu ölçümleme sadece desteklenen dernek ve vakıfların incelenmesi ile yapılmıştır. Sivil toplum 

kuruluşu statüsüne sahip olan odalar ve birlikler üyelik yapılarının gönüllülük esaslı olmayışı, üye 
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sayılarının çokluğu ve mali kapasitelerinin büyüklüğü sebebiyle bu incelemenin dışında 

tutulmuşlardır. 

 

Kurum Türü Proje # Kullandırılan hibe miktarı 
Eş finansman dahil 

gerçekleşen proje bütçeleri 

Dernek/Vakıf 23 1.514.322 TL  2.050.906 TL  

Tablo 32: Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenen dernek ve vakıflar 

Yukarıdaki tabloda görüldüğü üzere Sosyal Kalkınma MDP kapsamında 23 dernek ve vakıf 

desteklenmiş, bu kurumların gerçekleşen proje bütçeleri eş finansman dahil 2 Milyon TL’nin üzerinde 

gerçekleşmiştir.  

Aşağıdaki tabloda da yararlanıcı anketini yanıtlayan dernek ve vakıfların bilgileri bulunmaktadır. Bu 

kurumlara ait 12 projenin eş finansman dahil gerçekleşen bütçe toplamları 978.242 TL olmuştur. 

Kurum türü Proje # 
Kullandırılan hibe 

miktarı 
Eş finansman dahil 

gerçekleşen proje bütçeleri 

Dernek/Vakıf 12                 709.972 TL     978.242 TL  

Tablo 33: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcı anketine yanıt veren dernek ve vakıflar 

Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarına yönelik gerçekleştiren anketi cevaplayan dernek ve vakıfların 

2008 yılındaki çalışan sayısının 60 olduğu tespit edilmiştir (EY, 2013). Takip eden yıllardaki çalışan 

sayısındaki değişim aşağıdaki şemada verilmektedir. 

 

Şema 36: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcı anketine cevap veren dernek ve vakıfların çalışan sayılarının yıllara göre 
dağılımı (Anket, 2013) 

Yukarıdaki şemada da görüldüğü üzere projelerin başladığı yıl olan 2009 yılında toplam 72 çalışan 

olduğu görülmektedir. 2008 ve 2009 yılları arasında gerçekleşen bu %20’lik artışın büyük ölçüde MDP 

kapsamında gerçekleştiği düşünülmektedir. Hatta bu artışın daha fazla olması gerektiği fakat kurum 

çalışanlarının bir kısmının proje istihdamına transfer edildiği tahmin edilmektedir (Panelistler, 2013). 

Ancak çalışan sayısında 2010 yılında %19 olarak görülen azalma da proje faaliyetlerinin 

tamamlanması ile ilişkilendirilmektedir. 

Sivil toplum kuruluşları işletmeler ile karşılaştırılacak olur ise, üyeler ve gönüllüler bu kuruluşların en 

değerli aktif varlıkları olarak yorumlanabilir. Anketi yanıtlayan 33 yararlanıcının 29’undan alınan 

bilgilere göre, aşağıdaki şemalarda söz konusu kuruluşların 2009 - 2012 yılları arası gönüllü ve üye 

sayıları gösterilmektedir. Buna göre, gönüllü sayılarının gösterildiği aşağıdaki şemada görüldüğü 

üzere 2009 - 2012 arası bu kuruluşların gönüllü sayılarının toplamda %22 arttığı görülmektedir. Bu 
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artışta Sosyal Kalkınma MDP’nin de etkisinin olduğu düşünülmektedir. Diğer şemaya bakıldığında 

toplam üye sayısının 2010 sonrasında az da olsa artış eğiliminde olduğu ancak engelli üye sayısının 

2010 yılında önemli bir düşüş kaydettiği görülmektedir. Bu önemli düşüşün ardındaki sebebin proje 

faaliyetlerinin sona ermesi olabileceği düşünülmektedir.  

  

 
Şema 37: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcı anketine cevap 

veren dernek ve vakıfların projelerinde çalışan gönüllü 
sayıları 

 
Şema 38: Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcı anketine cevap 

veren dernek ve vakıfların üye sayıları 

 
 

Sonuç olarak Sosyal Kalkınma MDP’nin yararlanıcı STK’leri kısa vadede kapasite, etkinlik ve 

katılımcılık noktasında desteklediği, bu kuruluşlar üzerinde sınırlı da olsa olumlu etkileri olduğu 

görülmüştür. Gönüllü ve üye sayıları ile bu sayılardaki değişim göz önünde bulundurulduğunda 

programın bunlar üzerinde etkisinin büyüklüğü tartışmalıdır. Ancak 2010 yılındaki engelli üye 

sayısındaki %65’lik düşüş, dezavantajlı grupların katılımında bu tarz desteklerin önemine işaret 

etmektedir. Kuruluşların çalışan sayısındaki düşüş de, kapasitenin desteklerden bağımsız olarak 

sürdürülmesinde sorun yaşandığını göstermektedir. 

Bu sonuçlar STK’lerin sürdürülebilirlik noktasında yaşadığı sorunlara da işaret etmekte ve bu 

kurumların farklı araçlarla desteklenmesinin gereğini göstermektedir. Bu noktada bu raporun ilgili 

bölümünde de tartışılan alternatif destek araçları STK’leri desteklemek için gündeme alınabilir.
16

 Bu 

araçlardan güdümlü proje destekleri başarılı projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanması için; uzman 

panelinde de öne çıkan mikro kredi uygulamaları ise nispeten küçük STK’lerin faaliyetlerinin 

desteklenerek etkinlik ve katılımcılıklarının arttırılmalarına katkı sağlamada kullanılabilir. 

 

Tespit 3: Hedef gruplarda bulunan bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi yönünde 

program sınırlı da olsa olumlu katkılar sağladığı görülmüştür. 

 

Hedef gruplarda bulunan bireylerin yaşam kalitelerinin iyileştirilmesi çok geniş bir tanıma sahip 

olduğundan, program çerçevesinde ölçülebilmesi için bireylerin sosyal faaliyetlere katılımı ve çeşitli 

danışmanlık hizmetlerinden faydalanmaları çerçevesinde ele alınmıştır. 

                                                           

16

 Bakınız: 2.3.4. Alternatif destek yöntemleri ile yaratılabilecek etki 
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Bu kapsamda incelendiğinde, projeler esnasında düzenlenen sosyal faaliyetlere 1.709 kişinin katılım 

sağladığı raporlanmıştır (EY, 2013). Ancak program sonrasında bu faaliyetlerin ne ölçüde devam 

ettirildiğine ilişkin yararlanıcılardan yanıt alınamamıştır.  

Yararlanıcılar tarafından ayrıca sağlık, eğitim ve mesleki alanlarda çeşitli danışmanlık hizmetleri hedef 

gruplara yönelik sunulmuş, bu hizmetlerden faydalanan kişi sayısı da 9.016 olarak raporlanmıştır (EY, 

2013). 

 

2.3.2. Öngörülmeyen etki ve sonuçlar 

 

Tespit 1: Kurumlarda proje hazırlama ve yürütme kapasitesi oluşturulması noktasında 

programın önemli katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. 

 

Odak grup toplantıları esnasında yararlanıcıların sıklıkla dile getirdikleri etkilerden bir tanesi, 

program kapsamında ilk kez proje kavramı ile tanışmaları ve proje hazırlama ve yürütme kapasitesi 

oluşturmaları olmuştur (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). Bu etki İZKA İzleme ve Değerlendirme Birimi 

uzmanları tarafından da gözlenmiş ve mülakatlarda dile getirilmiştir (İZKA, 2013). 

 

Mali destek sağlanan yararlanıcılar incelendiğinde %53’ünün daha önce mali destek almadığı 

görülmüştür. Anket sonuçlarına bakıldığında ise, Sosyal Kalkınma MDP Yararlanıcı Anketi’ni 

cevaplayan yararlanıcıların %55’i daha önce bu tarz bir mali destek almadıklarını belirtmiştir. Ancak 

daha önce destek almayan yararlanıcıların %28’i programdan sonra başka desteklerden 

faydalanmaya devam etmiştir. Bu da programın bu kurumlarda proje hazırlama ve yürütme 

kapasitesi oluşturulması yönünde katkı sağladığını göstermektedir. 

 

Ancak her yararlanıcı bu kapasiteyi oluşturmamış, bazıları projelerinin hazırlanması ve 

yürütülmesinde danışmanlık hizmeti alma ihtiyacı duymuştur. Yararlanıcıların ve İZKA İzleme ve 

Değerlendirme Birimi uzmanlarının ilettiğine göre bu faktör proje hazırlama anlamında İzmir’de 

danışmanlık piyasasının hareketlenmesine neden olmuştur. 

 

Alınan danışmanlık hizmeti bazı yararlanıcılarda sadece projenin planlanması ve uygun formatta 

hazırlanması çerçevesinde olurken, bazılarında yürütme aşamasında da danışman desteği devam 

etmiştir. Danışmanlık desteğinin de yararlanıcılarda ilgili kapasitenin oluşumu yönünde olumlu 

katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. Ancak MDP başvuruları esnasında yararlanıcı adayları arasından bu 

kapsamdaki danışmanlık hizmetlerinden faydalanarak memnun kalanların yanında mağdur olanların 

da olduğu yararlanıcılar ve İZKA yetkilileri tarafından belirtilmiştir (Sosyal Kalkınma MDP, 2013)  

(İZKA, 2013). 

 

Bu mağduriyetlerin ilerideki programlarda en aza indirgenebilmesi için hem adaylara hem de İZKA’ya 

görev düşmektedir. Adaylar programlar hakkında bilgiyi doğrudan İZKA’dan almalı, bu konuda 

üçüncü kişilerden edinecekleri bilgileri yanlış yönlendirici olma ihtimaline karşı teyit etmeli ve buna 

göre hareket etmelidirler. İZKA ise yararlanıcı adaylarının detaylı bilgiye kolay ulaşabilmesi için 

iletişim kanallarını açık, yayınladığı bilgileri güncel tutma konusunda hassas davranmalıdır. 
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Vaka Çalışması: Öngörülemeyen Sonuçlar 
 
T.E.B. 3. Bölge İzmir Eczacı Odası; “Evsel Atık İlaç Toplama ve Bertaraf Projesi” isimli projeyi 
gerçekleştirebilmek için Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenmiştir. Proje kapsamında 
evlerde ve eczanelerdeki ömrünü doldurmuş ilaçların toplanıp uygun bir şekilde bertaraf 
edilmesi, istatistiksel verilerin toplanması ve kaydedilmesi için altyapı oluşturulmuş, eczacıların 
ve toplumda farkındalık arttırılması için eğitimler düzenlenmiştir.  
 
İlaçlar yüksek oranda kimyasal madde içermektedir ve bunların doğru şekilde bertaraf edilmesi 
önem taşımaktadır. Söz konusu maddeler, çöpe veya kanalizasyona atılmaları halinde bile doğaya 
yüksek derecede zarar verebilmektedir. Çevreye olan zararın dışında, bu ilaçların bilinçsiz 
tüketimi hasta sağlığı için;yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların uyuşturucu madde olarak kullanımları 
datoplum sağlığı için risk oluşturmaktadır. Söz konusu kimyasal maddelerin bertaraf edilmesi için 
uygun yöntemler olmakla birlikte ülkemizde bunun için özel merkezler mevcuttur ancak 
toplumun bu konuda bilinçlendirilmesi ve kimyasal maddelerin ilgili merkezlere gönderilmesi 
gereklidir. Ecza Odası’nın amacı da bu proje ile öncelikle doğayı korumak, evlerdeki açılmış veya 
açılmamış olan ilaçları toplamak ve bunlar hakkında istatistik elde etmek olmuştur.  
 
O dönemde ülke çapında ilaç takibi ve kontrolü bugün olduğu kadar sıkı yapılmadığından oda 
yetkililerinin belirttiğine göre evlerde ve eczanelerin raflarında son kullanma tarihleri geçmiş çok 
miktarda ilaç bulunmakta ve bu ilaçlar çevre ve toplum sağlığı açısından risk oluşturmaktaydı. Bu 
ilaçların böyle bir projeyle toplanması ve toplumda farklındalık arttırıcı kampanyalar 
gerçekleştirilmesi fikri oda üyesi bir eczane tarafından geliştirilmiştir. Programa başvuru 
yapılmasıyla, T.E.B. 3. Bölge İzmir Eczacı Odası, desteklenen projelerin yer aldığı asil listeye 21. 
sıradan girmiştir. 
 
Proje kapsamında ilaçların toplanması için gönüllü bazı eczanelere ilaç toplama konteynırları 
yerleştirilmiş ve farkındalık artırımına yönelik eğitimler ile evlerden ve eczanelerden raf ömürleri 
dolmuş ilaçların bu konteynırlara atılması teşvik edilmiştir. Projeye 150 gönüllü eczacı ile 
başlanmış, sayı sonradan 178’e çıkmıştır. İzmir’deki eczanelerin %10’dan fazlası, projeye dahil 
edilmiş, bu da yeterli oranı sağlamıştır. Projenin ana hedef kitlesi eczanelerdir, ancak öğrencilere 
de eğitimler verilmiştir. Projenin hedefinde 200 eczane, 20-30 da okul yer almıştır.  
 
İki gönüllü eczacı ve iki profesyonel çalışandan oluşan proje ekibi ile yürütülen projede, gönüllü 
eczacılara eğitimler verilmiş, ilaçlar eczanelerde toplanan tanklarda ayrıştırılmış, açılmış ve 
açılmamış olanlar sınıflandırılmıştır. Kısa sürede evlerde ve eczanelerde kalmış büyük miktarlarda 
ilaç toplanmış ve uygun olarak bertaraf edilmesi sağlanmıştır. Bu kadar ilacın toplanabilmesinin 
en önemli sebebi SGK’nın “Eczanede kimin olduğu belli olmayan ilaç bulunmayacak” kuralı 
olmuştur. 
 
Bu proje öncesinde kurum bu çapta bir çalışma gerçekleştirmemiştir. Bu sebeple projenin 
planlanması aşamasında danışman desteği alınmıştır. Ancak projenin yürütmesi kurum 
tarafından gerçekleştirilmiş ve bu sayede kurumda bu alanda kapasite oluşturulmasına katkı 
sağlanmıştır. Proje, gerçekleştirildiği dönemde önemli bir ihtiyaca cevap vermiş, ancak 
sonrasında gerek ilaç dağıtımının daha sıkı kontrol edilmesi gerekse tüm ilaçların elektronik bir 
sistem üzerinden takip edilmesi ile atık ilaç toplama ihtiyacı azalmıştır. Bu faaliyet sınırlı bir 
biçimde devam ettirilmektedir. 
 
Proje faaliyetlerine günümüzde devam edilmesine karşın, kapsam olarak farklılaşmış ve kırmızı ve 
yeşil ilaçların uygun şekilde imhası benzeri bir hal almış durumdadır. Söz konusu ilaçların imhası 
için tutanak gerekli olmakta ve Sağlık Müdürlüğü ile birlikte imha edilmeleri gerekmektedir. 
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Projenin şu anki misyonu belirtilen atık ilaçların tek elden toplanıp İZAYDAŞ’a (İzmit Atık ve 
Artıkları Arıtma, Yakma ve Değerlendirme A.Ş.) gönderilmesi; böylece hem eczacıya bu yönde 
yardım sağlanması, hem de toplamadaki karmaşanın en aza indirgenmesidir. Projenin 
farklılaşmasının nedeni ise koşulların zaman içerisinde değişmiş olmasıdır.  
 
Proje bir yönüyle çok başarılı olur iken bazı sebeplerden dolayı hedeflerine tam olarak 
ulaşamamış ve hedeflerinin dışında etkilere de neden olmuştur. İlaçların ayrıştırılması ve 
verilerinin kaydının tutulmasını sağlayan eczacı kademesinde işlemler gerektiği gibi yapılamamış 
ve proje verileri konusunda eksikler ve gerçekten sapmalar meydana gelmiştir. Eczanelere 
dağıtılan konteynırlar evlerden gelen ilaçların ve eczanelerdeki ilaçların ayrı olarak toplanması 
için iki adet olarak dağıtılmıştır. Ancak uygulamada bu ayrım ortadan kalkınca eczane raflarından 
indirilmiş olan paketi açılmamış ilaçlar istatistiklere evlerden gelen ilaçlarmış gibi girerek “Satılan 
ilaçların %40’ı açılmadan atılıyor” gibi toplumda bazı yanlış algılar ortaya çıkarmış ve projenin 
yankıları, ortaya çıkış amacından farklı noktalara gitmiştir. 
 
Bunun dışında, toplanan ilaçların muhtaç kişilere ulaştırılması ve kullandırılması yönünde, 
önceden akla gelmeyen bir talep oluşmuştur. Bu kapsamda projeye destek veren belediyeler 
olmuş ancak ilgili kişilere ikinci el ilaç kullanımının yanlış olduğu ve bu yönde bir kullanım söz 
konusu olamayacağının anlatılması üzerine bu kurumlar projeye olan desteklerini büyük ölçüde 
geri çekmiştir.  
 
Proje sektöründe ve toplumda önemli bir ihtiyaca cevap verdiği, çevrenin korunması için 
faaliyetler ve farkındalık arttırma unsurları içerdiği, yararlanıcının kurumsal kapasitesine katkı 
sağladığı için iyi uygulama örneği oluşturmaktadır. Ancak iyi düşünülmüş bir fikrin uygulamada 
nasıl beklenmedik durumlar yaratacağı ve bu durumun sonuçları ne ölçüde çarpıtabileceğinin de 
görülmesi açısından incelemeye değer bir vaka olarak öne çıkmıştır. 
 

 

2.3.3. 2008 KOBİ MDP ile sinerji oluşturulması 

 

Tespit 1: İki program arasında sinerji oluşturulabilecek alanlar olmasına rağmen bununla 

ilgili örneklere rastlanmamıştır. 

 

Gerek aynı anda çağrıya çıkılan ve paralel olarak yürütülen KOBİ ve Sosyal Kalkınma MDP arasında 

gerekse programların kendi içinde projeler arasında potansiyel olarak sinerji oluşturulabilecek alanlar 

olmasına rağmen bununla ilgili örneklere rastlanamamıştır. Sinerji oluşturulabilecek olası alanlar 

aşağıdaki gibidir: 

 

 Mal ve hizmet üretim kapasitesi arttıran firmalar için yetişmiş işgücünün sağlanması 

noktasında mesleki eğitimlerin ortaklaşa koordine edilmesi, bu eğitimlerden faydalananların 

istihdam edilmesi 

 Gerçekleştirilen eğitim vb. faaliyetlerde ilgili diğer yararlanıcıların da katılımlarının 

sağlanması 

 Aynı alandaki projelerde veya faaliyetlerde karşılıklı bilgi değiş tokuşu veya danışmanlık 

desteği sağlanması 

 Eğer sektörel çakışmalar var ise mal ve hizmet alımı gerçekleştirilmesi veya bu alımlarda 

danışmanlık sağlanması 
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Paralel yürütülen programlar arasında sinerji oluşturulmasının yaratılan etkinin kalıcılığının 

arttırılması noktasında olumlu olacağı düşünülmektedir. Bu sebeple birbirini destekleme potansiyeli 

olan projelerin buluşturulabilmesi için İZKA’ya önemli bir koordinasyon görevi düşmektedir. Ancak 

işbirliği yapıp yapmamak büyük ölçüde yararlanıcıların inisiyatifinde olacağından İZKA’nın bu alandaki 

rolünün teşvik ve koordinasyonun ötesine geçemeyeceği tahmin edilmektedir. 

2.3.4. Projelerin özel katma değer unsuru içeren alanlara etkileri 

 

Tespit 1: Program özel katma değer unsuru içeren alanlardaki etkileri sınırlı olmuştur. 

 

Özel katma değer unsuru içeren alanlar bölgesel hedefler ve program önceliklerinin ötesinde, 

desteklenmeye ve güçlendirilmeye ihtiyaç duyan alanlardır. Bu çalışmada: 

 

 Düşük gelir grubunda bulunan bireyler, ekonomik faaliyetlerin dışında kalan bireyler, 

oturulmakta olan muhit sebebiyle bazı kısıtlamalara maruz kalan bireyler ve hükümlü ve 

mahkumlar gibi ekonomik ve sosyal dezavantajlara sahip olan grupları hedef grup olarak 

seçen, 

 Engelliler ve kadınları hedef grup olarak seçen, 

 Çevreyi hedef alan olarak seçen 

projeler ele alınmıştır. 

Sosyal Kalkınma MDP kapsamında gerçekleştirilen projelerin yarısına yakını özel katma değer unsuru 

içeren alanlarda olmuştur.  

 Dezavantajlı grupları öncelikli hedef grup olarak alan 10 projeye sözleşmeye bağlanan 

toplam program bütçesinin %8’i; 

 Engellileri öncelikli hedef grup olarak alan 10 projeye sözleşmeye bağlanan toplam program 

bütçesinin %15’i; 

 Kadınları öncelikli hedef grup olarak alan 8 projeye sözleşmeye bağlanan toplam program 

bütçesinin %12’si; 

 Çevre alanındaki bir projeye sözleşmeye bağlanan toplam program bütçesinin %2’si 

ayrılmıştır. 

Özel katma değer unsuru içeren alanlarda toplamda 29 proje gerçekleştirilirken bu projelere 

program bütçesinin toplamda %47’sinin ayrıldığı görülmüştür. 

Özel katma değer unsuru 

içeren hedef grup / alan 
Proje # Proje % 

Sözleşmeye 

bağlanan bütçe 

miktarı 

Sözleşmeye 

bağlanan bütçe 

% 

Kullandırılan 

bütçe miktarı 

Kullandırılan 

bütçe % 

Sosyal Kalkınma Programı  62  100%  5.189.852 TL  100%  4.467.720 TL  100%  

Dezavantajlı bireyler 10  16%  930.424 TL  18%  810.457 TL  18%  

Engelli bireyler 10  16%  758.521 TL  15%  667.120 TL  15%  

Kadınlar 8  13%  616.052 TL  12%  525.437 TL  12%  

Çevre  1  2%  124.772 TL  2%  85.107 TL  2%  

Toplam 29  47%  2.429.769 TL  47%  2.088.120 TL  47%  

Tablo 34: Sosyal Kalkınma MDP kapsamında özel katma değer unsuru içeren alanlarda gerçekleştirilen projelere dair 
bilgiler 
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Bu projelerin sonuçları incelendiğinde mesleki eğitim, kişisel gelişim eğitimleri, farkındalık arttırma 

çalışmaları ve çeşitli bilgilendirme çalışmaları ile 1.077 dezavantajlı bireye, 581 engelli bireye, 495 

kadına doğrudan ulaşıldığı tespit edilmiştir.
17

 Bu raporun ilgili bölümünde
18

 sunulan verilere göre 

sadece verilen eğitimler ile 35.952 kişiye ulaşıldığı düşünülür ise, ulaşılan dezavantajlı, engelli birey 

ve kadın sayısı epey sınırlı olmuştur. Ancak bu sayının daha yüksek olabileceği, projelerin bir kısmında 

ulaşılan bireylerin niteliklerinin belirtilmediği için bu sayıların tam olarak ayrıştırılamadığı 

düşünülmektedir. 

Yapılan bu yatırımların pozitif ayrımcılık noktasında da etkileri olmuş, desteklenen STK’lerin 

çalışanlarının ağırlıklı olarak kadınlardan oluştuğu anket sonuçları ile ortaya çıkmıştır. Ayrıca bu 

desteklerin engellilerin katılımında da kritik öneme sahip olduğu yine bu raporun ilgili bölümünde 

tartışıldığı üzere öne çıkmaktadır.
 19

 

  

                                                           

17

 Yararlanıcıların nihai raporlarında yaptığı bildirimlere göre hesaplanmıştır. 
18

 Bakınız: 2.3.1. Mali desteğin orta vadeli etkileri, Tespit: Program, insan kaynaklarının geliştirilmesi için sınırlı da olsa katkı sağlamıştır. 
19

 Bakınız: 2.3.1. Mali Desteğin Orta Vadeli Etkileri, Tespit: Sivil toplumun kapasite, etkinlik ve katılımcılığının arttırılması noktasında 
programın sınırlı da olsa olumlu katkılar sağladığı gözlemlenmiştir. 
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2.4. Sürdürülebilirlik  
 

2.4.1. Proje faaliyetlerinin devamlılığı ve yaygınlaştırılması 
 

Tespit 1: Proje faaliyetlerinin çoğunlukla devamlılığının sağlanamadığı ve 

sürdürülebilirlik kavramının yararlanıcıların bir kısmı tarafından tam olarak 

anlaşılmadığı gözlemlenmiştir. 

 

MDP kapsamında sürdürülebilirlik tanımı, projelerin tamamlanmasının ardından yararlanıcıların proje 

kapsamında yürüttükleri faaliyetlere devam edebilmeleri olarak kabul edilmiştir. Bu çerçevede 

incelendiğinde bu faaliyetleri sürdürebilen fazla sayıda yararlanıcıya rastlanmadığı, sürdürülebilirliğin 

tam olarak sağlanamadığı gözlemlenmiştir. 

 

Desteklenen projelerin sürdürülebilirliğinin sağlanamadığına ilişkin göstergelerden biri de odak grup 

toplantılarına nihai faydalanıcıların katılım göstermeyişleri olmuştur. Sosyal Kalkınma MDP 

yararlanıcıları toplantılara hedef gruplarında bulunan nihai faydalanıcılar ile beraber gelmeleri 

yönünde davet edilmelerine rağmen nihai faydalanıcıların katılımı çok düşük gerçekleşmiştir.  

 

Odak grup toplantılarında yararlanıcılara proje kapsamında yürüttükleri faaliyetleri programın 

tamamlanmasından sonra devam ettirip ettiremedikleri sorulmuş, bazı istisnalar dışında bu 

faaliyetlerin çoğunlukla devam ettirilemediği yönünde yanıtlar alınmıştır (Sosyal Kalkınma MDP, 

2013). 

 

Ayrıca yine odak grup toplantıları esnasında katılımcılara projelerin sürdürülebilirliliği, devamlılığı için 

yaptıkları faaliyetler sorulduğunda bir grup yararlanıcının yapılıp yapılamama sebebini İZKA’nın 

benzer alanlarda ek destekler açıp açmamasına bağladığı gözlemlenmiştir. Bu sebeple 

sürdürülebilirlik kavramının bir kısım yararlanıcılar tarafından tam olarak anlaşılamadığı 

düşünülmektedir. 

 

Yararlanıcıların bu yaklaşımı doğruluk payı taşısa da, projeler esnasında ilgili alanda kurumsal 

kapasite oluşturulması ve faaliyetlerin projenin tamamlanmasının ardından da mevcut kapasite 

çerçevesinde kurumun imkanları ile sürdürülmesi mantığı ile uyuşmamaktadır. Ancak yine de ilgili 

alanda kurumsal kapasiteyi oluşturabilmiş kurumların bu raporun ilgili bölümünde de tartışılan 

“Güdümlü Proje Desteği” ve benzeri araçlar ile desteklenmelerinin programların sürdürülebilirliği 

açısından olumlu olacağı düşünülmektedir. 

 

Tespit 2: Proje faaliyetlerinin çoğunlukla yaygınlaştırılabildiği görülmüştür. 

 

Yaygınlaştırma, MDP çerçevesinde, proje çıktılarının ilgili kurumlar ve diğer aktörler ile paylaşılması 

ve bu çıktıların tekrar kullanılması olarak tanımlanmış, değerlendirme bu çerçevede yapılmıştır. Bu 

tanıma uygun olarak, Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcı anketi aracılığıyla yararlanıcılara proje 

metodoloji ve çıktılarının başka kurumlar ile paylaşılıp paylaşılmadığı ve proje metodoloji ve çıktıları 

paylaşılan kurumlar tarafından kullanılıp kullanılmadığı sorulmuştur. 
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Soru 
Yanıt veren 
yararlanıcı # 

Evet diyen 
yararlanıcıların 

# 

Evet diyen 
yararlanıcıların 

% 

Proje metodoloji ve çıktıları başka kurumlar ile paylaşıldı mı? 32 21 %66 

Proje metodoloji ve çıktıları paylaşılan kurumlar tarafından 
kullanılıyor mu? 

32 18 %56 

Tablo 35: Sosyal Kalkınma MDP Yararlanıcı Anketi’nde yaygınlaştırma alanı ile ilgili sorulara verilen yanıtlar (Anket, 2013) 

Yukarıdaki tabloda da görüldüğü üzere, anketi cevaplayanlar arasında yakalanan %66’lık oran ile 

çıktıların çoğunlukla yaygınlaştırılabildikleri bildirilmiştir. Paylaşılan çıktıların da yüksek oranda bu 

kurumlarca kullanılmakta olduğu yine anket aracılığı ile bildirilmiştir. Ancak bu sonuçlar 

yararlanıcıların beyanları üzerinden yapıldığından bu çıktıların paylaşıldığı kurumlarda ne ölçüde 

kullanıldıkları bilinememektedir. 

Yaygınlaştırma büyük ölçüde ilgili alanın paydaşları arasında işbirliği temelinde gerçekleşebildiği için, 

bu işbirliklerinin sağlanmasında ilgili aktörlerin projede ortak ya da iştirakçi olarak yer alması kritik 

öneme sahiptir. Bu sebeple, yaygınlaştırma faaliyetlerinin başarısının arttırılması için yararlanıcı 

adaylarının projelerini ortak ve iştirakçileri ile koordinasyon içerisinde hazırlayarak yürütmeleri önem 

arz etmektedir. 
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2.5. Verimlilik 
 

2.5.1. Projelerin planlaması ve yürütülmesinin verimliliği 

 

Tespit 1: Projelerin bir kısmının planlandığı şekilde uygulanamadığı görülmüştür. 

  

Mali destek programı kapsamında yürütülen projelerin önemli bir kısmında yürütme esnasında 

değişiklikler talep edildiği gözlemlenmiştir. 

 

Proje başvuruları arasında yapılan değerlendirme sonucu desteklenecek asil listede yer alan 71 

projeden (İZKA, 2009) 66 tanesi ile sözleşme imzalanmış, dört adet sözleşme yararlanıcının isteği 

üzerine feshedilerek 62 tanesi tamamlanabilmiştir (İZKA, 2013). Projelerin fesih nedenlerine 

bakıldığında aşağıdaki tabloda belirtilen sebeplerin ortaya çıktığı görülmüştür: 

 

 

 

 

Feshedilen dört projeden üç tanesinin (eş finansman yetersizliği, harcama yetkilerinin kurumun 

merkezinde, ihalenin iptal edilmesi) planlamadaki eksikliklerden kaynaklanıyor olduğu 

görülmektedir. 

Tamamlanan projeler arasından iki projenin planlandığı zamanda tamamlanamadığı gözlemlenmiştir 

(İZKA, 2013). Ayrıca, projelerde gerçekleştirilirken çok sayıda değişiklik talebinin de ortaya çıktığı 

görülmüştür. Yararlanıcılar tarafından 38 farklı proje için toplam 59 adet zeyilname ile değişiklik talep 

edilmiş ve bunların 57 tanesi ajans tarafından kabul edilirken, 2 tanesi red edilmiştir. Zeyilname 

taleplerinin tamamı “Bütçeye yeni kalem eklenmesi ve/veya bütçe kalemlerinin kapatılması ve/veya 

kalemler arası %15'i aşan aktarımlar” kapsamında yapılmıştır. 

Yürütülen projelerde zeyilname düzenlenmeden, İzleme Değerlendirme Birimi’ne bildirimde 

bulunarak bütçe kalemleri arasında %15’i aşmayan aktarımların yapıldığı da iletilmiştir (İZKA, 2013). 

Gerek fesihlerin gerekse zeyilname ve bildirimle yapılan çok sayıdaki değişiklik taleplerinin sebebinin 

projelerin planlamalarının yeterince etkin olamaması, bunun da kurumların proje planlama ve 

yürütme kapasitesindeki eksikliklerden kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu raporun ilgili bölümünde 

de belirtildiği üzere
20

 yararlanıcıların %53’ünün daha önce benzer bir mali destek almadığı düşünülür 

ise bu sonuç normal karşılanmaktadır.  

                                                           

20

 2.3.2. Öngörülemeyen etki ve sonuçlar 

Fesih nedeni Proje # 

Eş finansman yetersizliği 1 

Harcama yetkilerinin kurumun merkezinde oluşu 1 

Bütçe revizyonu sonucu bütçenin azaltılmış oluşu 1 

İhalenin iptal edilmesi 1 

Tablo 36: Sosyal Kalkınma MDP kapsamında yürütülen ancak sözleşmeleri feshedilen projeler 
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Ancak önceki deneyimlerden bağımsız olarak, verimliliği önemli ölçüde etkileyen bu sorunların 

mümkün olduğunca azaltılması için yararlanıcıların projelerin planlanması aşamasında İZKA’nın proje 

planlamaya yönelik vermekte olduğu eğitimlerine katılmaları veya gerek benzer projeler yürütmüş 

kurumlardan gerekse serbest piyasadan danışmanlık hizmeti almaları yönünde teşvik edilmeleri 

önerilmektedir.  

 

Tespit 2: Proje yönetimine ayrılan kaynakların bir kısmının kullandırılmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 

Desteklenen projelerin yönetimi için de kaynak ayrıldığı görülmüş, bu kaynaklar insan kaynakları 

giderleri ve idari maliyetler altında incelenmiştir. Ancak Sosyal Kalkınma MDP’de projelerin temel 

girdisi insan kaynakları olduğu için bu maliyet proje yönetim giderlerinden ayrıştırılamamakta, bu 

çerçevede bu bölümde idari maliyetlerin kullanımına yoğunlaşılmaktadır. 

  

Ajans tarafından idari maliyetler için belirlenen üst limit projenin uygun maliyetlerinin %7’si 

şeklindedir (İZKA, 2008). Bu çerçevede sözleşmeye bağlanan destek miktarları içerisinde idari giderler 

toplam bütçenin %5,6’sı oranında olmuştur. 

Yukarıdaki tabloda da belirtildiği üzere, idari maliyetlerde öngörülen maliyetlerin sadece %46’sının 

yararlanıcılara kullandırıldığı görülmektedir. Bunun sebebinin mevzuattaki idari maliyetler 

tanımındaki belirsizlik olduğu, bu belirsizlik sebebiyle bu maliyetlerin tanımının ajans içerisinde dar 

tutularak hareket edilmesi olduğu İZKA yetkilileri tarafından bildirilmiştir. 

Ancak mevzuattaki tanım
21

 çerçevesinde mevcut uygulamanın gevşetilmesi durumunda bu kalemin 

yararlanıcılara proje yönetimine yönelik esneklik sağlayacağı düşünülmektedir. Gerçekleştirilen 

uzman panelinde, panelistler bu bütçe kaleminin esnek tutulmasının gereğinde uzlaşmış, hatta bu 

esnekliğin idari giderlerdeki harcamaların faturaları ile raporlanması zorunluluğunu kaldırmaya kadar 

gidebileceği iletilmiştir. Bu çözüm izleme uzmanları üzerindeki iş yükünü azaltacağı gibi 

yararlanıcıların bu kalemi daha rahat bir şekilde harcamalarına imkan tanıyarak ilgilenmeleri gereken 

prosedürleri azaltacaktır. 

 

                                                           

21

 Bakınız: 1.4.1. Projelerin planlaması ve yürütülmesinin verimliliği, Tespit: Proje yönetimine ayrılan kaynakların bir kısmının 
kullandırılmadığı gözlemlenmiştir. 

 

Bütçe öngörülen  

(Sözleşmeye 

bağlanan) proje # 

Bütçe 

kullandırılan 

proje # 

Öngörülen (Sözleşmeye 

bağlanan) hibe miktarı 

Kullandırılan hibe 

miktarı 
Kullandırılan hibe % 

Hibe miktarı  62  62  5.189.852 TL  4.467.720 TL  86%  

İnsan Kaynakları  55  55  1.949.706 TL  1.700.490 TL  87%  

İdari Maliyetler  56  51  288.819 TL  133.052 TL  46%  

Tablo 37: Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenen projelerde proje yönetimine yönelik giderler 
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2.5.2. Desteklerin maliyet etkin kullanımı 
 

Tespit 1: Projelerin hedefledikleri sonuçlara ulaşma oranı kullandıkları kaynak ile aynı 

doğrultudadır. 

 

 

Şema 39: Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenen projelerin kendilerine tahsis edilmiş olan hibeyi kullanma 
oranları ve hedeflere ulaşma oranlarının karşılaştırılması. 

Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenen projeler, tahsis edilen destek ve önceden 

belirledikleri hedeflere ulaşma oranları bazında analiz edilmişlerdir. Bu analizin sonuçlarına göre, 

yukarıdaki şemada da görüldüğü üzere 43 projenin (%77) etkin bir hedef gerçekleştirme/bütçe 

kullanım oranı bölgesinde yer aldıkları görülmektedir.
22

 Bu bölgenin altında ancak kesik çizgiye yakın 

olarak yer alan projeler de göz önünde bulundurulduğunda, bu sonuç başarılı olarak 

değerlendirilmektedir. 

2.6. Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Değerlendirme Sonucu ve 

İyileştirme Önerileri 
 

Sosyal Kalkınma MDP’nin İZKA’nın bölgede açtığı ilk iki programdan biri olmasının getirdiği, tecrübe 

eksiklikleri ve bunların ortaya çıkardığı bazı sorunlara rağmen farklı hedef grupları üzerinde sınırlı da 

olsa olumlu etkiler ortaya çıkardığı görülmüştür. Olumlu etkilerin sınırlı olmasının sebepleri birer 

                                                           

22

 Analiz, verilerin mevcut olduğu 56 proje ile yapılmıştır; 6 proje veri eksikliği nedeniyle analizin dışında tutulmuştur.  
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birer, değerlendirmenin ilgililik, etkinlik, etki, verimlilik ve sürdürülebilirlik bölümlerinde 

tartışılmaktadır. Bu değerlendirmeler arasından öne çıkan, program sonuçlarına en çok etki eden 

hususların: 

 İlgililik: Programın önceliklerinin geniş bir kapsamda tutulmuş olması ve farklı statülerdeki 

kar amacı gütmeyen kuruluşlara açık olması 

 Etkinlik: Program kapsamında desteklenen projelerin analiz sonuçlarına göre çoğunlukla 

hedeflerine ulaşmış görünmelerine rağmen göstergelerini eksik belirledikleri için bu 

sonuçların güvenilir olmayışı, 

 Etki: Programın insan kaynaklarının geliştirilmesindeki olumlu etkileri, mali desteğin sivil 

toplumun kapasitesi ve katılımcılığındaki önemli rolü, 

 Verimlilik: Projelerin planlamalarındaki sıkıntılar 

 Sürdürülebilirlik: sürdürülebilirliğin genel olarak sağlanamayışı 

oldukları görülmektedir. 

 

İlgililik 

 

Sosyal Kalkınma MDP’nın ilk açılan iki programdan biri olması ve gerek ajansın tanıtımına katkı 

sağlaması gerekse ajansın paydaşlarının hiçbirini dışarıda bırakmayacak şekilde kucaklayıcı olması 

sebebiyle program önceliklerinin ve kapsamının geniş tutuluşunun olumlu etkilerinin yanında 

olumsuz etkilerinin de olduğu anlaşılmaktadır. Önceliklerin bu kadar farklı alanda projelerin 

gerçekleşmesine olanak tanıması ve farklı statülerdeki kurumların programdan yararlanabiliyor 

olması öncelikle program yönetimini zorlaştırıcı bir etken olmuştur. Ajansın yeni ve yeterince 

deneyimli olmadığı da düşünüldüğünde bu husus daha da önem kazanmaktadır. Ayrıca projelerin 

böylesine farklı alanlarda gerçekleştiriliyor oluşu odaklı bir etki yaratılmasına izin vermemiştir. 

İhtiyaçları ve öncelikleri birbirinden farklı olan, farklı statülere sahip kar amacı gütmeyen kuruluşların 

programdan yararlanması da bu ihtiyaçların hepsine yanıt verilememesine, yararlanıcıların program 

ile edindikleri olumlu tecrübelerin yanında bazı sıkıntılar da yaşamalarına neden olmuştur. Örnek 

verilecek olursa kar amacı gütmeyen kuruluşlar kapsamına giren ve STK başlığı altında 

değerlendirilen dernekler ile vakıfların kapasiteleri, kaynakları, ihtiyaç ve öncelikleri odalar ve meslek 

birliklerinden çok farklıdır. Aynı zamanda kamu kurumlarının, belediyelerin ve üniversitelerin 

mevzutları gereği STK’larına kıyasla çok daha katı kurallara tabi olduklarından aynı esneklikleri 

kullanamamaktadırlar. 

Bu sonuçların ortaya çıkmaması ya da asgari seviyeye indirilebilmesi için yapılması gerekenin, ajansın 

yeterli seviyede deneyiminin olmadığı bir alanda daha makul öncelikler, hedefler ve bütçeler ile 

hareket ederek yapabilirliğini test etmesi ve ilgili alanda kapasite geliştirmesidir. Bu sayede, 

yararlanıcılar ve projeler spesifik alanlara odaklanabilecekleri ve bu alanlarda daha büyük etkiler 

yaratılabileceği düşünülmektedir. Hedeflenen yararlanıcıların da bu noktada daha dar tutulması, 

ortaya konulan spesifik öncelikleri daha iyi destekleyebileceği düşünülen ya da spesifik olarak 

güçlendirilmek istenen kurumlara yönelik programların tasarlanarak açılması projelerin daha etkin 

yönetilmesine de katkı sağlayacaktır. 
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Etkinlik 

 

ÖBGP ve MDP’nin sonuçları çeşitli göstergeler çerçevesinde hesaplanabilmiştir. Ancak programın 

başarısı konusunda karşılaştırılabilecek bir referans noktası olarak önceden Anahtar Performans 

Göstergeleri (KPIs) belirlenmediği için elde edilen sonuçların ne kadar başarılı olduğu konusunda net 

yorumlar yapılamamaktadır. Bu sebeple MDP’ler için program tasarımı esnasında hedefler ve ayrılan 

kaynaklar göz önünde bulundurularak her öncelik alanına ilişkin performans göstergeleri ve bunların 

ulaşılmak istenen sayısal değerleri belirlenmelidir. 

Program kapsamında desteklenen projelerin çoğunun koydukları hedeflere yüksek oranlarda ulaşmış 

oldukları yapılan analizler sonucu ortaya çıkmaktadır. Ancak bu hedefler çoğunlukla girdi ve çıktı 

odaklıdır, sonuçlara istenildiği ölçüde odaklanılamamıştır. Bu da verilen desteklerin etkilerini ölçmeyi 

ve hedeflere gerçekten ulaşılıp ulaşılamadığını öğrenmeyi zorlaştırmaktadır.  

Projelerin başarısının daha kolay ve net bir şekilde ölçülebilmesi için göstergelerin doğru 

tanımlanması ve farklı kategorilerdeki göstergelerin birbirinden ayrıştırılması önemlidir. Bu noktada 

projelerin hedefleri ile bu hedeflere ulaşılması yolunda gerçekleştirilecek faaliyetler, bu faaliyetlerin 

gerçekleştirilmesi için girdiler, faaliyetlerin çıktıları ve projelerin sonuçları için ayrı ancak birbiriyle 

ilişkili göstergeler belirlenmelidir. Sosyal Kalkınma MDP kapsamında desteklenen projelerin 

faaliyetleri eğitimler alanında yoğunlaştığı için eğitim alanında bir örnek verilmesi gerekirse, önerilen 

yaklaşım aşağıdaki örnek üzerinden sunulabilir:  

Eğitim olanaklarının 
ve bölge halkının 
eğitim düzeyinin 

geliştirilmesi

İstihdam 
olanaklarının ve gelir 
getirici faaliyetlerin 

geliştirilmesi

Eğitim gerçekleştirilmesi:

 - Meslek edindirme eğitimi

 - Hizmetiçi eğitim

 - Kişisel gelişim eğitimi

 - Farkındalık arttırmaya yönelik 

eğitimler

 - Diğer eğitimler

Eğitimlere 

katılan kişi 

sayısı (cinsiyet, 

nitelik, var ise 

sertifika alma 

durumu, eğitim 

değerlendirme 

sonucu)

İstihdam 

edilen  / gelir 

elde edebilen 

kişi sayısı

İnsan kaynakları 
ve sosyal 

sermayenin 
geliştirilmesi

Genel Amaç Öncelikler Faaliyetler Girdiler Çıktılar

Düzenlenen 

eğitim sayısı

(eğitim adedi, gün 
sayısı, eğitim 

niteliği)

Sonuçlar

GöstergelerProjelerAmaçlar, hedefler ve öncelikler

 

Şema 40: Hedefler, faaliyetler ve göstergelerin ilişkilendirilmesi 
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Bu ilişkinin kurulmasının yanında, göstergelerin çıktı ve sonuçların boyutlarını daha net ölçülebilmesi 

için bu göstergeler detaylı olarak sunulmalıdır. Yine eğitim faaliyetleri üzerinden örnek vermek 

gerekir ise aşağıdaki göstergeler tanımlanabilir: 

Faaliyet 
Göstergeler 

Girdi Çıktı Sonuç 

Çeşitli eğitim 
faaliyetleri 

 Niteliklerine göre (meslek 
edindirme, hizmetiçi, kişisel 
gelişim, sertifikalı vb.) 
gerçekleştirilen eğitim sayısı 

 Eğitim gerçekleştirilen 
toplam gün / saat 

 Eğitime katılım sağlayan 
kadın/ erkek/ genç/ çocuk/ 
engelli/ dezavantajlı birey 
sayısı  

► Sertifika alan kadın/  erkek/ 
genç/ çocuk / engelli/ 
dezavantajlı birey sayısı  

► Birey bazında eğitim 
değerlendirmesi sonuçları 
(sınav veya nitel 
değerlendirme) 

► İstihdam edilmesi sağlanan 
kadın/  erkek/ genç/ çocuk / 
engelli/ dezavantajlı birey 
sayısı  

Tablo 38:  Eğitim faaliyetlerinin değerlendirilmesi için örnek göstergeler 

 

Bu detayda verinin toplanabilmesi için hem yararlanıcılara hem de ajansa görev düşmektedir. 

Öncelikle, program başvuru rehberinin ekinde sunulan örnek göstergeler girdi, çıktı ve sonuç 

göstergeleri olarak kategorize edilmeli ve sonuç göstergelerinin önemi vurgulanmalıdır. 

Yararlanıcıların başvuru dosyalarında ilgili planlamalarını bu yönde yapmalarının teşvik edilmesi için 

başvuru formunda performans göstergelerinin tanımlanması için ayrılmış bölüm bu çerçevede 

geliştirilebilir. Ayrıca, ara ve nihai raporlar ile sunulan sonuçların yine bu çerçeve içerisinde olmasına 

özen gösterilmelidir. Programın tamamlanmasını takip eden yıllarda da, üç yıl boyunca hali hazırda 

yapılan yıllık denetimlerin raporlamaları içerisine bu çerçeveler dahil edilmelidir.  

Sonuçların girdi, çıktı ve sonuç göstergeleri çerçevesinde ölçümlenmesinin yukarıda önerildiği haliyle 

fazla iş yükü yaratmadan ajansın verdiği desteklerin etkilerini görmesine yardım edebileceği 

düşünülmektedir. Ayrıca projelerin kayıtlarının ve raporlamalarının bu çerçevede gerçekleştirilmesi 

yararlanıcıların kendi projelerindeki başarı düzeylerini ve bunun sayısal sonuçlarını görmelerine katkı 

sağlayacağı da düşünülmektedir. 

 

Etki 

 

Projelerin insan kaynaklarının geliştirilmesi alanında kayda değer etkiler yaratırken, sivil toplumun 

etkinliği ve katılım ile yaşam kalitesinin iyileştirilmesi alanında sınırlı etkilerinin olduğu 

gözlemlenmiştir. Ayrıca bu etkilerin sürdürülebilir olmadığı, projelerin tamamlanmasının ardından 

devam ettirilemediği görülmüştür. 

Bu durumun iyileştirilmesine ilişkin iki temel öneri ortaya çıkmaktadır. Birincisi, yararlanıcıların 

projelerini yürüttükleri alanda kurumlarında kapasite oluşturabildiklerinden emin olunmasıdır. 

Kapasitenin oluşturulması etkinin sürdürülebilirliği açısından temel şarttır. Ancak kapasite 

oluşturulması tek başına orta ve uzun vadede etkilerin sürdürülebilmesini sağlayamamaktadır. Bu 

faaliyetlerin sürdürülebilmesi için kurumlar mali kaynak sıkıntısı çekebilmektedir. Bu noktada, ilgili 
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kapasiteyi oluşturarak projesinin sonunda başarılı sonuçlara ulaşan yararlanıcılara bu faaliyetleri 

sürdürülebilir hale getirebilmeleri için ek destekler sunulmasında fayda görülmektedir. “Güdümlü 

Proje Destekleri” bu amaç için uygun bir araç olarak değerlendirilebilirler. 

Sivil toplumun etkinliği ve katılımı noktasında mali desteğin kritik bir etkisinin olduğu, desteğin 

bitmesinin ardından özellikle engellilerin katılımı ve kuruluşların insan kaynaklarının azaldığı 

görülmüştür. Ayrıca, STK’lerin sürdürülebilirlik noktasında diğer kuruluşlara nazaran daha fazla mali 

desteğe ihtiyaç duydukları ortaya çıkmaktadır. Bu alanın özel olarak desteklenebilmesi için ajansın 

başka kurumların destek sağlamadığı alanları doldurması, prosedürleri sadeleştirilmiş ve 

esnekleştirilmiş mikro hibe destekleri ile bu alanları desteklemesi önerilmektedir. 

 

Verimlilik 

 

Programın verimliliği, projelerin planlandığı gibi uygulanıp uygulanmadığı ve proje yönetimine ayrılan 

kaynakların kullanımı çerçevesinde değerlendirilmiştir. Bu değerlendirme sonucuna göre projelerin 

%61’inde zeyilnameler ile pek çoğunda ise bildirimler ile bütçe kalemleri arasında yapılan transferler 

olduğu görülmüştür. Bu da projelerin planlandığı şekilde uygulanmadığı anlamına gelmektedir. Ayrıca 

planlamalardaki eksiklikler nedeniyle feshedilen projeler olduğu da görülmüştür. Ayrıca proje 

yönetimine ayrılan kaynaklar incelenmiş, özellikle idari giderlerin kullandırılmasında kısıtlamalar 

olduğu göze çarpmıştır. 

Planlama ile ilgili varılan sonuç projelerin etkin planlanmadığı yönünde olmuş, ancak yararlanıcıların 

yarısından fazlasının daha önce benzer desteklerden faydalanmadığı düşünüldüğünde bu sonuç 

normal karşılanmıştır. Ancak idari giderlerin kullanımına ilişkin olarak ajansın tutumunu değiştirerek 

bu alanı daha esnek hale getirmesi önerilmektedir. Bu alanda yapılacak esnekleştirmenin gerek ajans 

gerekse yararlanıcılar açısından iş yükünü azaltacağı öngörülmektedir. 

 

Sürdürülebilirlik 

 

Sosyal Kalkınma MDP çerçevesinde sürdürülebilirliğin sağlanamadığı, bazı istisnalar hariç projelerin 

tamamlanmasının ardından faaliyetlerin devam ettirilemediği görülmüştür. Bunun en önemli 

sebeplerinden birinin yararlanıcıların yaşadığı kaynak sıkıntısı olduğu, projenin tamamlanmasının 

ardından başka destekler sunulmaz ise bu çalışmaların devam ettirilemediği anlaşılmıştır. 

Yukarıda, etki bölümünün sonuçlarının değerlendirildiği bölümde de belirtildiği üzere, başarılı 

projelerin faaliyetlerinin program sonrasında da başka araçlarla desteklenmesi bu noktada önem 

kazanmaktadır. 
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3. KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları Uygulayıcı 

Yapısının Değerlendirilmesi 
 

Önceki iki bölümde programlar beş temel alanda ayrı ayrı değerlendirilmiştir. Ancak iki program da 

aynı kurum, İZKA içerisinde aynı birimler tarafından tasarlanıp uygulandığı için, değerlendirmenin 

altıncı alanı, uygulama, tek bir başlık altında incelenmektedir. 

İZKA’nın MDP’leri yönettiği sürecin basitleştirilmiş akış şeması aşağıda gösterilmektedir. Bu şemaya 

göre ÖBGP’nin hazırlanması ve program önceliklerinin belirlenmesi “Planlama, Programlama ve 

Koordinasyon Birimi” tarafından gerçekleştirilmiş, ardından süreç başvuru rehberlerinin 

hazırlanmasından itibaren “Program Yönetimi Birimi”ne geçmiştir. Programların çağrısına çıkılması, 

tanıtım faaliyetleri, başvuruların toplanarak değerlendirilmesi ve başarılı projelerin duyurulmasına 

kadar bu birim tarafından yürütülen süreç, sözleşmelerin imzalanmasından başlamak üzere “İzleme 

ve Değerlendirme Birimi”ne devredilmiştir. Ardından sürecin kalanı “İzleme ve Değerlendirme Birimi” 

tarafından tamamlanarak programlar kapatılmış ve değerlendirme çalışmaları yine bu birim 

tarafından devam ettirilmiştir. 

İZKA 2008 Yılı KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları 
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i Ön Bölgesel 

Geliştirme Planı, 

2007

Başvuru 

rehberlerinin 

hazırlanması

Paydaşlarla 

görüşmeler

Çağrıya çıkılması, 

Aralık 2008

Duyurular, 

bilgilendirme 

toplantıları

Başvuruların evrak 

ve uyumluluk 

kontrolleri

Bağımsız 

değerlendirme 

süreci

Değerlendirme 

komitesi süreci

Ön izleme 

ziyaretleri
Bütçe revizyonları

YK onayı ve 

sonuçların 

duyurulması

Sözleşmelerin 

imzalanması

İzleme faaliyetleri
Satınalmaların 

takibi

Ara ödemelerin 

yapılması

Projelerin 

tamamlanması

Nihai ödemelerin 

tamamlanması

Uygulama sonrası 

anket çalışmaları 

(Memnuniyet, etki 

değerlendirme)

Programların 

kapatılması

Program 

önceliklerinin 

belirlenmesi

 

Şema 41: 2008 yılı KOBİ ve Sosyal Kalkınma MDP programlarına ilişkin sürecin İZKA içerisinde işleyişi 

Bu bölümde yukarıdaki şemada belirtilen süreçler başta olmak üzere ajansın tüm kademelerini 

ilgilendiren, MDP’larının uygulanmasının iyileştirilmesine yönelik tespitler ve öneriler yer almaktadır. 
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3.1.1. Uygulama yapısına ilişkin genel değerlendirme 

 

Tespit 1: Programların uygulanması esnasında program yönetimine ilişkin süreçlerin 

çoğunlukla “gelişmekte olan” seviyesinde oldukları tespit edilmiştir. 

 

Mali destek programlarının yönetilmesine ilişkin süreçlerin ve kurum kapasitesinin değerlendirilmesi 

için EY Olgunluk Değerlendirmesi Aracı
23

 kullanılarak anket düzenlenmiştir. EY Olgunluk 

Değerlendirmesi Aracı, kurumların ve işletmelerin süreçleri, alanında en iyi uygulama örneği olan 

organizasyon süreçleri ile karşılaştırmaya yarayan kapsamlı bir anket çalışmasıdır. Anket ilgili 

süreçlerde ve kurumda diğer kilit pozisyonlarda görev alan yetkililer ile yazılı veya yüz yüze 

gerçekleştirilen görüşmeler ile doldurulmaktadır. Bu çalışmanın sonucu kurum süreçlerindeki başarılı 

uygulamaların yanında gelişim alanlarını da ortaya çıkarmaktadır. 

 

Olgunluk değerlendirmesi, işletme ve kurumların süreçlerini değerlendirerek “temel”, “gelişmekte 

olan”, “kurulu”, “ileri” ve “lider” şeklinde sıralanabilecek beş kategoriden bir tanesine koymaktadır. 

İZKA’ya uygulanan olgunluk değerlendirmesi modelinin işleyişine göre bu kategorilerin anlamları 

aşağıda olduğu gibi özetlenebilir. 

Puan Değerlendirme kategorisi Açıklama 

5 Lider 
Sürecin gerektirdiği tüm prosedürler ve araçlar mevcuttur. Birbirleri ve ilgili 
oldukları diğer süreçler ile entegre olan bu araçlar ve prosedürler sorunsuz 
işlemektedir. 

4 İleri Sürecin gerektirdiği prosedürler mevcuttur ve süreçler sorunsuz işlemektedir. 

3 Kurulu 
Sürecin gerektirdiği prosedürler mevcuttur ve süreçler yaşanan belirli 
aksaklıklara rağmen işler durumdadır. 

2 Gelişmekte olan 
Sürecin kurumda mevcut olmasının yanında bu sürece dair asgari prosedürler 
yürütülebilmektedir. 

1 Temel Süreç kurumda mevcuttur. 

Tablo 39: Olgunluk Değerlendirmesi Kategorileri 

Anket sonuçları değerlendirildiğinde İZKA’nın süreçlerinin ve kurumsal kapasitesinin olgunluğunun 

ortalamada “Gelişmekte Olan” seviyesinde olduğu görülmektedir.
24

  

 

 

 

 

                                                           

23

 EY Olgunluk Değerlendirmesi Aracı işletmelere yönelik bir değerlendirme aracı olup bu projede İZKA’nın kurumsal yapısına uygun olacak 
şekilde düzenlenerek kullanılmıştır. 
24

 Olgunluk değerlendirmesi İZKA’nın süreçlerinin mevcut durumunu değil, 2008 yılı MDP’larının uygulandığı 2008-2010 yılları arası 
dönemini ele almaktadır. Ortaya çıkan sonuçlar söz konusu dönemi tanımlamaktadır.  
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Şema 42: Ortalama süreç olgunluğu 

 
Şema 43: Medyan süreç olgunluğu 

 

Yukarıdaki tablo ve şemalarda da görülebileceği gibi Planlama, Başvuran Projelerin Değerlendirilmesi, 

Uygulama ve İzleme’nin yanında İZKA Kurum Kapasitesi de “kurulu” seviyesinin altında kalmıştır ve 

gelişime ihtiyaç duymaktadır. Ancak Başvuru Öncesi Bilgilendirme ve Başvuru süreçleri “kurulu” 

seviyesinin üzerinde yer almaktadır. Bu iki sürecin nispeten daha gelişmiş olduğu görülmektedir. 

Çalışma sonuçlarının detayına inildiğinde, bunun başlıca sebeplerinin aşağıdaki noktalar olduğu 

görülmektedir:  

 Genel olarak, her altı süreçte de düşük puana neden olan noktalardan bir tanesi, süreçlerde 

işleyiş verimini artıran entegre bir bilgi teknolojileri (BT) uygulamasının kullanımda 

olmamasıdır. 

 Planlama sürecinde düşük puanın başlıca nedeni, program oluşturulurken bir risk 

değerlendirmesinin yapılmamasıdır. 

 Başvuran projelerin değerlendirilmesi sürecinde ise düşük puan çoğunlukla bağımsız 

değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerinin değerlendirmelerinin tutarlı 

olmadığının düşünülmesi ve bu kişilerin seçilmesi için esasların kesin olarak belirlenmiş 

olmamasından kaynaklanmıştır. 

 Uygulama ve izleme sürecinde ise projelerin istenen şekilde tamamlanıp tamamlanmadığının 

değerlendirilmesi için uygun prosedürlerin tanımlı olmaması ve satın alma prensiplerinin 

projenin istenen takvimde gerçekleştirilmesini desteklemiyor olması nedeniyle düşük puan 

almıştır. 

 İZKA kurum kapasitesi alanında, personelin gerekli eğitimleri almaması ve çalışanların başarı 

performans kriterlerinin belirlenmemiş olması nedeniyle puanlar düşük olmuştur.  

Bunların yanında, “Başvuru Öncesi Bilgilendirme” ve “Başvuru” süreçlerinin görece daha başarılı 

değerlendirilmesinin sebepleri bu süreçlerde gerekli usuller ve kılavuzların hazırlanmış olması, 
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Süreç Medyan Değer Ortalama Değer 

Planlama 2,0 2,1 

Başvuru Öncesi Bilgilendirme 3,3 3,1 

Başvuru 4,0 3,8 

Başvuran Projelerin Değerlendirmesi 2,5 2,8 

Uygulama ve İzleme 2,4 2,4 

İZKA Kurum Kapasitesi 2,2 2,4 

Genel Puan (Ortalama) 2,7 2,8 

Tablo 40: İZKA’nın MDP ile ilgili süreçlerinin olgunluğu, medyan ve ortalama değerleri 
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bilgilendirmeler yapılmadan önce hedef grup ve paydaş analizi yapılıp iletişim planı hazırlanmış 

olması ve başvurular hakkındaki olası soruların cevaplanması için bir yapının mevcut olmasıdır.  

Bu sonuçlar ajansın yeni kurulduğu, süreçlerinin oturtulmaya çalışıldığı dönem için normal 

karşılanmaktadır. Süreçlerin ve bu süreçler ile ilişkili prosedürlerin geliştirilmesi ve birbiriyle 

entegrasyonu kurumun ve personelin deneyimi ile yakından ilişkili olup deneyim arttıkça bu alanların 

iyileştirildiği görülmektedir. 

 

Tespit 2: Program yönetimi ve izlenmesinde aktif kullanılan elektronik bilgi sistemi 

olmayışı takibi ve kayıt tutmayı zorlaştırmıştır. 

 

Program yönetimi ve izlenmesi esnasında, süreç boyunca aktif kullanılan bir elektronik bilgi sistemi 

olmayışı proje faaliyetlerinin takibini ve kayıtların tek bir veri tabanında tutulmasını zorlaştırmıştır. 

İZKA personeli ile gerçekleştirilen görüşmelerde ve olgunluk değerlendirmesi anketinde iletildiği 

üzere izleme esnasında Devlet Planlama Teşkilatı’nın İzleme Bilgi Sistemi kullanılmaya çalışılmış 

ancak başarılı olmamıştır (İZKA, 2013) (EY, 2013). Bu sebeple izlenen projelere dair bilgi, belge ve 

veriler manüel olarak tutulmuştur. Bu yöntem uzmanlar için ek iş yükü oluşturarak verimlilik kaybına 

sebep olmasının yanında yönetim açısından programın tamama ilişkin güncel verilerin takibini ve 

anlık raporların alınmasını zor hale getirmektedir. Programların tamamına ilişkin bilgilerin bulunduğu 

ortak dosyalar versiyon farkı gibi sebeplerle veri kaybına ya da verilerde hatalara da sebep 

olabilmektedir. 

 

Tüm program yönetiminin entegre elektronik bilgi yönetim sistemi ile desteklenmesi; projelerin 

başvuru, teklif değerlendirme, izleme, nihai değerlendirme süreçlerinin bu sistem üzerinden 

yapılması program yönetiminin etkinliği ve verimliliği açısından bir gerekliliktir. MDP’ler açısından 

bakıldığında etkin bir elektronik bilgi sisteminin proje tekliflerinin alınması, değerlendirilmesi, 

izlenmesi ve raporlanması noktasında verimliliği önemli ölçüde arttırması beklenmektedir. Ajans 

yetkililerinden alınan bilgiye göre Kalkınma Bakanlığı tarafından ajanslar için bir çözüm geliştirildiği, 

KAYS ismi verilen bir programın ajanslara sağlanacağı bildirilmiştir. Bu programın ilgili süreçlere 

entegrasyonuna öncelik verilerek programların yönetiminin elektronik ortama mümkün olduğunca 

erken geçirilmesi önerilmektedir. 

 

Tespit 3: Projelerin geçerli bir risk planının olmadığı; program belgelerinin proje 

sahiplerini risk planı oluşturma yönünde yeterince yönlendirmediği görülmüştür. 

 

İki program için de mantıksal çerçevede proje ile ilgili risklerin üst düzeyde tanımlanabileceği bir 

bölüm varsayımlar kısmında bulunmasına rağmen program belgelerinin proje sahiplerini risk planı 

oluşturma yönünde yeterince yönlendirmediği, bu sebeple projelerin risk planlarının bulunmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 

KOBİ MDP’nin başvuru formunda yararlanıcıların projeleri ile ilgili öngördükleri riskleri detaylı 

tanımlayacakları ve bu risklerin nasıl yönetileceğine dair alacakları önlemleri belirtecekleri bir risk 
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planının olmadığı görülmüştür. Ayrıca başvuru rehberinde yararlanıcıları risk planı yapmaya 

yönlendirecek ibarelere rastlanmamıştır. 

 

Sosyal Kalkınma MDP’nin başvuru formunda “1.8. Yöntem” bölümünde “Projenin uygulanmasını 

olumlu veya olumsuz olarak etkileyebilecek nitelikteki dışsal faktörleri ve riskleri açıklayınız.” şeklinde 

yararlanıcıları proje ile ilgili oluşabilecek riskleri tanımlamaya yönelten bir bölüm olduğu tespit 

edilmiştir. Ancak bu risklerin nasıl yönetileceğine dair bir plan oluşturulması noktasında 

yararlanıcıları yönlendirecek bir bölüme rastlanmamıştır. 

 

Risk planının hazırlanması, projelerin hedefledikleri sonuçlara ulaşmalarını etkileyecek içsel ve dışsal 

faktörlerin tanımlanması, bu faktörlerin nasıl bertaraf edileceğinin ya da ortaya çıktıkları durumlarda 

nasıl yönetileceğinin belirlenmesi açısından kritik önem taşımaktadır. Risk planının olmaması 

durumunda yararlanıcılar proje esnasında ortaya çıkan, önceden öngörülmüş veya öngörülmemiş 

sorunlara anlık çözümler geliştirmek durumunda kalmakta, bu çözümler de zaman planında 

gecikmelere, bazı ek maliyetlere, hedeflenen sonuçlara ulaşma yüzdesinin düşmesine; bazı 

durumlarda projelerin tamamlanamamasına kadar etkilere sebep olabilmektedir. 

 

Program başvuru belgeleri arasında, tüm yararlanıcıların doldurmak ile yükümlü olduğu risk planı 

formatının bulunması önerilmektedir. Böyle bir planın varlığı izleme uzmanlarının ortaya çıkabilecek 

aksaklıkları ve yararlanıcıların bu aksaklıklarla mücadele edebilme kapasitelerini öngörerek, erken 

müdahale yapabilmesine de olanak tanıyacaktır.  

 

Tespit 4: Programlar tasarlanırken bir risk değerlendirmesinin yapılmadığı görülmüştür. 

 

Programların tasarlanması aşamasında bir risk değerlendirmesi yapılarak risk planı oluşturulmadığı 

görülmüştür. Olgunluk değerlendirmesi anketinin planlama bölümünde sorulan “Program 

oluşturulurken, bir risk değerlendirme çalışması yapıldı mı?” sorusu 5 üzerinden ortalama 1,6 ve 

medyan 1 olarak cevaplanmıştır (EY, 2013). 

 

Programın hedeflerine ulaşmasını etkileyebilecek olumsuzluklardan mümkün olduğunca 

kaçınılabilmesi için planlama aşamasında risk değerlendirmesi yapılması, olası risklerin tanımlanarak, 

bu risklerin ortaya çıkmaları durumunda nasıl yönetileceğine ilişkin yol haritası belirlendiği somut bir 

belgenin hazırlanması gerekmektedir. Bu değerlendirme planlamadan sorumlu birim tarafından 

program yönetimine ilişkin tüm süreç sahipleri ile istişareler düzenlenerek yapılabilir. 

 

Tespit 5: Uygulama yapısının destekleyeceği alan ve programlar ile ilgili teklif çağrısından 

önce ön bilgilendirme ve duyuruları yapmadığı gözlemlenmiştir. 

 

KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları, yararlanıcı adaylarına ve tüm İzmir’e 31 Aralık 

2008 tarihinde gerçekleştirilen açılış ve bilgilendirme toplantısı ile duyurulmuş olup, öncesinde ön 

bilgilendirme ve duyuruların yapılmadığı iletilmiştir (İZKA, 2013) (KOBİ MDP, 2013) (Sosyal Kalkınma 

MDP, 2013). 
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Programların ilan edilmesi ile birlikte yararlanıcı adaylarına başvuru yapmaları için üç ay süre 

tanınmış, 25 Mart 2009 tarihi itibariyle program başvuruları kapatılmıştır. Üç aylık başvuru süresi 

proje yapacak kurum ve işletmeler açısından mevcut bir proje fikrini projelendirmek için yeterince 

uzun gibi görülse de projeyi olgunlaştırmak, kurum veya işletmenin kaynak yönetimi planını 

yapılandırmak ve proje için gerekli olabilecek fizibilite, ihtiyaç analizi gibi çalışmaları yapmak için 

yeterli olamayabilmektedir. Program yararlanıcılarının bir kısmı da halihazırda olgunlaşmış bir yatırım 

veya proje planları olmasaydı üç ayda bunun istenilen olgunluğa getirilemeyeceğini belirtmişlerdir. 

Yararlanıcıların kurum ve işletmelerindeki programlarını ayarlayarak destek başvurusu yapacakları 

projelerini önceden gündemlerine alabilmeleri için, İZKA’nın açacağı destek programlarını, 

başvuruların başlaması öngörülen tarihten birkaç ay önce veya uzun vadeli stratejik planları ve 

çalışma takvimleri ile beraber ilan etmesinin daha uygun olacağı düşünülmektedir. Bu yöntemin daha 

iyi planlanmış proje tekliflerinin alınmasının yanında, yararlanıcıların karşılaştığı kaynak tahsisi ve eş 

finansmanın temini gibi konulardaki sıkıntıları aşmaya katkı sağlayacağı düşünülmektedir. 

 

Programların erkenden ön duyurularının yapılması ile ilgili bir çekince, kurum ve işletmelerin kendi 

kaynakları ile yapacakları yatırım ve projeleri ajans desteğiyle yapmak için bekletmeleri olarak 

görülebilir. Bu olasılığın gerçekleşmesi mümkün görünmektedir. Ancak duyuru ile başvuru arasında 

yeterince zaman olmayışı sadece destek verildiği için geliştirilen projeler ortaya çıkmasına sebep 

olabilmektedir. Böyle projeler de iyi temellendirilmedikleri durumlarda hedefledikleri sonuçlara 

ulaşamayarak ve sürdürülebilirlik sağlayamayarak başarısız olabilmektedirler. Bu durumda verilen 

destek ve yapılan yatırım boşa gidebilmektedir. Bu tarz sorunların önüne geçebilmek için, İZKA’nın 

desteklerini daha uzun vadeli planlayarak programın açılmasından önce bilgilendirmeler yapmasının 

faydalı olacağı düşünülmektedir. 

 

Tespit 6: Programların öncelik ve kapsamlarının geniş tutulması programın yönetimi, 

kontrolü ve desteklenmesi alanlarında zorluklara neden olmuştur. 

 

Alınan geri bildirimlere ve uzman görüşlerine göre, önceliklerin geniş bir faaliyet yelpazesindeki 

projelere izin veriyor oluşu ajansın program yönetimini, program kapsamındaki proje faaliyetlerinin 

etkin izleme, kontrol ve denetimi ile ajans tarafından desteklenmesini zorlaştırmıştır. Ayrıca ajansın 

faaliyet amacı ve yapısı düşünüldüğünde, tüm ya da önemli proje alanlarında uzman istihdam 

edilmesi, mevcut teknik kapasitenin her bir alan için geliştirilmesi, ya da bu alanlara yönelik 

danışmanlık hizmeti alınması da beklenemeyecektir. Bu konuda ajansın program kapsamını 

belirlerken iş yükü, sunabileceği uzmanlık hizmetleri ve önceden belirlenmiş olan stratejilerini göz 

önünde bulundurmasının yararlı olacağı tespit edilmiştir.  

 

Tespit 7: Ajans personeline yönelik iş yükü analizi yapılmadan Program Yönetimi ve İzleme 

aşamalarına geçildiği görülmüştür. 

  

Paralel olarak yürütülen iki program için alınan çok sayıda başvurunun değerlendirilmesi ve 

desteklenmek üzere seçilen çok sayıda projenin izlenmesinin İZKA program yönetimi ile izleme ve 

değerlendirme birimleri üzerinde olağandışı bir iş yükü oluşturduğu görülmüştür. İZKA personeli ile 
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gerçekleştirilen görüşmelerde iletildiği üzere bir izleme uzmanı başına 27 projenin düştüğü durumlar 

gerçekleşmiştir (İZKA, 2013). 

 

Ayrıca birimlere insan kaynağı tahsisi planlaması esnasında ajans içerisinde bir iş yükü analizi 

yapılmadığı İZKA personeli ile gerçekleştirilen görüşmelerde iletilmiştir (İZKA, 2013). Bu sebeple proje 

başvurularının değerlendirilmesi ve projelerin izlenmesinde uzmanların takip edebileceği proje 

sayısının kaç olacağı ile ilgili net bir tahmin yapılamamaktadır. Ancak mevcut durumda yapılan 

dağılımın ve ortaya çıkan iş yükünün olması gerekenin üzerinde olduğu konusunda genel bir kanı 

vardır. 

Gerek MDP’lerin, gerekse ajansın diğer faaliyetlerinin aksamadan yürütülebilmesi için etkin bir iş 

yükü analizi yapılması ve performans değerlendirme sisteminin oluşturulması kurumsal kaynak 

planlaması için kilit önem taşımaktadır. Bu sebeple insan kaynağının doğru bir şekilde yönetilebilmesi 

için bu alanda tedbirlerin alınması önerilmektedir. 

 

3.1.2. Planlama ve programlamanın etkinliği 
 

Tespit 1: ÖBGP’nin mali destek programı tasarımına yeterli girdi sağlayacak detayda 

olmadığı düşünülmektedir. 

 

TR31 Bölgesi 2007-2008 Ön Bölgesel Gelişme Planı Şubat 2007’de yayınlanmıştır. 2008 yılı KOBİ ve 

Sosyal Kalkınma MDP’leri bu plan esas alınarak tasarlanmıştır. (İZKA, 2013) Plan aşağıdaki 

bölümlerden oluşmaktadır: 

 

 Temel amaçlar ve öncelikler 

 Mevcut durum analizi,  

 GZFT analizi
25

 

 Vizyon 

 Uygulama, Koordinasyon ve İzleme Değerlendirme 

 

Ancak plan içerisindeki mevcut durum analizi üst düzey olduğundan program tasarımına yeterli girdi 

sağlayacak detaya sahip olmadığı düşünülmektedir.  

 

MDP’ler tasarlanmadan önce, detaylı bölgesel planların ve mevcut durum analizlerinin hazırlanması, 

desteklenmek istenen, yükselen veya gerileyen sektör ve alanların ve bu sektörlerin güçlü ve zayıf 

yanlarının tanımlanması açısından önemli ve gereklidir. 

 

Ayrıca, bölgesel planın hedeflerine ilişkin göstergelerin belirlenmiş olması, bu göstergelerin mevcut 

değerlerinin belirlenmiş; ulaşılmak istenen, hedef değerlerinin tanımlanmış olması gerekmektedir. 

                                                           

25

 Güçlü yanlar, zayıf yanlar, fırsatlar, tehditler analizi 
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2007-2008 ÖBGP’de bu göstergelerin hedef değerlerinin tanımlanmadığı görülmüştür. Bu değerlerin 

tanımlanmamış oluşu, programın değerlendirmesinde ulaşılan başarı ile ilgili yargılarda 

bulunulmasını da zorlaştırmaktadır. 

 

Ancak, sonraki bölge planlarının çok daha kapsamlı ve detaylı olarak hazırlandığı ve hedef değerlerin 

de bu planlarda yer aldığı görülmüştür. 

 

Tespit 2: Yararlanıcılar arasında planlama esnasında yapılan istişarelerin yeterli olmadığı 

görüşü hakimdir. 

 

İZKA personeli ile gerçekleştirilen görüşmelerde gerek ön bölge planı ve mevcut durum analizi, 

gerekse mali destek programının tasarlanması aşamasında anahtar paydaşlar ile istişarelerin 

gerçekleştirildiği iletilmiştir. Ancak yararlanıcılar ile yapılan odak grup toplantılarında yararlanıcıların 

bir kısmının gerçekleştirilen istişarelerin yeterli olmadığı görüşüne sahip oldukları gözlemlenmiştir. 

 

Odak grup toplantıları esnasında yapılan ankette programın önceliklerinin ve kapsamının 

belirlenmesinde “siz paydaşlar ile fikir paylaşımlarının yeterliliğini değerlendiriniz” sorusuna: 

 29 KOBİ MDP Odak Grup Toplantı katılımcısı 5 üzerinden ortalama 3,5;  

 28 Sosyal Kalkınma MDP Odak Grup Toplantı katılımcısı 5 üzerinden ortalama 3,6 puan 

 

vererek istişarelerin başarısını orta seviye olarak değerlendirmiştir. 

 

Bu görüşün arkasındaki temel nedenin istişarelerin olası yararlanıcılarla kadar inmeyerek oda, birlik 

veya diğer işbirliği kuruluşları gibi çatı kuruluşlarla gerçekleştirilmesi olduğu düşünülmektedir. 

Görüşülen çatı kuruluşların üye tabanına istişare sürecinin yayılması İZKA’dan ziyade çatı kuruluşun 

sorumluluğu çerçevesindedir. Ancak istişarelerin hedef grup üyelerini doğrudan içermesi için ajans 

program planlama aşamasında gerçekleştireceği arama toplantıları ve atölye çalışmaları gibi 

etkinliklere hedef yararlanıcılar da dahil edilebilir. Hedeflenen yararlanıcılar arasında yer alması 

düşünülen firma, kurum ve kuruluşlar doğrudan, ya da dolaylı olarak, çatı kuruluşu aracılığıyla istişare 

etkinliklerine davet etmek seçenekler arasında bulundurabilir. 

 

Tespit 3: Projelerin yürütülmesi esnasında katılımcıları en çok zorlayan alanların, satın 

alma süreçleri ve bu süreçler ile bağlantılı konular olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Gerçekleştirilen mülakat ve odak grup toplantılarında, izleme aşamasında en çok sorunun yaşandığı 

alanın satın almalar olduğu hem İZKA yetkilileri hem de yararlanıcılar tarafından dile getirilmiştir 

(İZKA, 2013) (KOBİ MDP, 2013) (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). 
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Satın alma usulleri Açıklama 

Açık İhale Usulü 
Bütün isteklilerin teklif verebildiği usuldür. Yaklaşık maliyeti 100.000 TL’den 
büyük olan alımlar, açık ihale usulü ile gerçekleştirilir. 

Pazarlık Usulü 

İhale sürecinin iki aşamalı olarak gerçekleştirildiği ve Sözleşme Makamının 
ihale konusu işin teknik detayları ile gerçekleştirme yöntemlerini ve belli 
hallerde fiyatı isteklilerle görüştüğü usuldür. Yaklaşık maliyeti 20.001- 
100.000 TL arasında olan alımlar pazarlık usulü ile gerçekleştirilebilir. 

Doğrudan Temin Usulü 

İhtiyaçların, davet edilen isteklilerle teknik şartların ve fiyatın görüşülerek 
doğrudan temin edilebildiği usuldür. Yaklaşık maliyeti 20.000 TL’den düşük 
olan her türlü alımlar, fatura karşılığında gerekli pazar araştırması yapılarak, 
ticari teamüllere uygun bir şekilde doğrudan temin edilebilir. 

Tablo 41: Kamu İhale Mevzuatına Tabi Olmayan Yararlanıcılar İçin Satın Alma Usulleri (DPT, 2008) 

Sosyal kalkınma MDP kapsamında desteklenen Kamu İhale mevzuatına tabi olan yararlanıcılar bu 

mevzuat çerçevesinde, diğer tüm yararlanıcılar ise yukarıdaki tabloda gösterilen usullere göre satın 

almaları gerçekleştirmişlerdir. Bu usullerden iki tanesi, pazarlık usulü ve açık ihale usulü 

yararlanıcıların çoğunun aşina olmadığı prosedürler içerdiklerinden dolayı bu prosedürlerin 

anlaşılması ve uygulanmasında sıkıntılar ile karşılaşılmıştır. 

Özellikle KOBİ MDP kapsamında desteklenen projelerin çoğunlukla makine ve ekipman alımı 

temelinde oldukları düşünüldüğünde bu projelerin ihale usullerini kullanmaları kaçınılmaz hale 

gelmektedir. Yararlanıcıların bu prosedürler konusunda deneyimsiz oldukları düşünüldüğünde süreç 

hata yapılmasına açık hale gelmektedir ve yapılan hatalar projelerin işleyişini, zaman planını veya 

yararlanıcıların mali yapısını zora sokabilmektedir. Örneğin, usullere uyulmayışından dolayı iptal 

edilen bir ihalenin tekrar düzenlenmesi projelerin süresinin maksimum 9 ay olduğu böyle bir 

programda, projenin zamanında tamamlanmasını riske sokmaktadır. Bu duruma örnek teşkil eden bir 

vaka yaşanmıştır ve sosyal kalkınma programı yararlanıcılarından bir tanesi proje kapsamında 

düzenlenen ihalenin iptali sonucu projeye ilişkin İZKA ile yapılan sözleşmeyi feshetmiştir (İZKA, 2013).  

Yaşanan sıkıntılara bir diğer örnek de usulde yapılan hata nedeniyle harcamanın uygun maliyet olarak 

kabul edilmeyişidir. Bu durum yararlanıcıların finansal yapısını zora sokabilmektedir. 

Satın alma süreçlerinde yaşanan sıkıntıların asgari düzeye indirebilmesi için alınabilecek tedbirler 

vardır. Öncelikle, bu yöntemlere aşina olmayan yararlanıcıların da sürecin en başından itibaren detaylı 

bir şekilde bilgilendirildiklerinden emin olunmalıdır.  Satın alma süreçlerini detaylı bir şekilde 

açıklayan bir rehber hazırlanmalı ve önceki programlarda yaşanan tecrübeler çerçevesinde 

karşılaşılabilecek istisnai durumlarla nasıl başa çıkılabileceğini de açıklayan belgeler yararlanıcılarla 

paylaşılmalı, gerekli görüldüğü durumda izleme aşamasının en başında satın alma süreçleri hakkında 

bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmelidir. Bu alanda daha detaylı bilgilendirme yapılmasının gereği 

yararlanıcılar tarafından odak grup toplantılarında da dile getirilmiştir (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). 

Diğer bir çözüm de satın alma prosedürlerinin esnekleştirilmesidir. Uzman panelinde panelistlerin de 

önemle üzerinde durdukları bu konu hem yararlanıcıların daha az prosedürle uğraşarak projelerine 

konsantre olmalarına katkı sağlayacak, hem de İZKA açısından önemli bir iş yükünün hafifletilmesi 

anlamına gelecektir. Ancak sistemi suistimale açarak denetimi zorlaştıracağı için esnekleştirmenin 

dikkatle planlanması gerekmektedir.  
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Tespit 4: Eş finansman kuralı ve miktarının, Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarının mali 

yapıları açısından zorluk yarattığı görülmüştür. 

 

Sosyal kalkınma programı için %25 olarak belirlenen eş finansman miktarı, program yararlanıcıları 

arasında özellikle Sivil Toplum Kuruluşları ve başta eğitim kurumları olmak üzere bazı kamu 

kuruluşları için zorluk yaratmış, bu durum odak grup toplantılarında sıkça dile getirilmiştir (Sosyal 

Kalkınma MDP, 2013). Ayrıca, Sosyal Kalkınma MDP’de ayni katkıların eş finansman dahilinde 

sayılmayışı bu kurumlar için bütçe esnekliğini azaltıcı faktör olmuştur. 

 

Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcıları arasında gönüllülük temelli çalışan, mali yapıları güçlü olmayan 

sivil toplum kuruluşlarının da yer aldığı düşünüldüğünde, eş finansman alanında iyileştirme yapılması 

gerekli görülmektedir. Yapılabilecek ilk alternatif iyileştirme, eş finansman yüzdesinin azaltılması 

olabilir. Diğer bir iyileştirme alternatifi, eş finansman karşılığının esnekleştirilmesi olarak 

değerlendirilebilir. Bu da, eş finansman miktarının proje hesabına nakit olarak yatırılmasının yerine 

projenin yürütülmesinde kullanılan insan kaynaklarının maddi karşılığının eş finansman miktarından 

düşülmesi olarak uygulanabilir. Bunun yanında, yararlanıcıların sağladığı bazı ayni katkıların eş 

finansman kapsamında değerlendirilmesi de bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Ancak sunulan 

ayni katkının maddi karşılığının belirlenmesinde bir standart geliştirilmesi zor olacağından bu 

yöntemin tercih edilmesi belirli riskler içermektedir. 

 

Tespit 5: Belirlenen 9 aylık süre içerisinde projelerin tamamlanmasının, bazı yararlanıcılar 

açısından zorlayıcı olduğu görülmüştür. 

 

Mali Destek Programları kapsamında desteklenen projelerin azami süresi 9 ay olarak belirlenmiş ve 

program rehberinde belirtilmiştir. Ancak bu sürenin program kapsamında desteklenen faaliyetlerin 

bir kısmının gerçekleştirilmesi ve bu faaliyetlerin gerçekleştirildiği projelerin zamanında 

tamamlanabilmesini zora soktuğu, yararlanıcılar üzerinde bu sürenin kısa oluşunun baskı yarattığı 

gözlemlenmiştir. 

 

Aşağıda örnekleri verilen durumlar projelerin uygulanmasında gecikmelere sebep olarak belirtilen 

süre içinde tamamlanmasını riske atabilmektedir: 

 Proje kapsamında istihdam edilecek personelin belirlenmesi ve işe alınması,  

 Mal ve hizmet alım ihalelerinin gerçekleşmesinde oluşabilecek gecikme ve iptaller 

 Özellikle yurtdışından mal alımlarında geciken siparişler 

 Proje kapsamında satın alınan yeni makine ve ekipmanın kurulum ve test süreleri 

 Kalite belgesi ve çeşitli sertifikaların edinilmesindeki başvuru, inceleme ve onay süreçleri 

Programların süresi belirlenirken, hedeflenen faaliyetler ve bu faaliyetler ile ilişkili olarak ortaya 

çıkabilecek, yukarıda da belirtilen olası nedenler göz önünde bulundurularak; yararlanıcılara ve ajansa 

zamansal esneklik sağlanacak şekilde proje sürelerinin belirlenmesi önerilmektedir. 
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3.1.3. Talep yaratma ve proje seçiminin etkinliği 

 

Tespit 1: Program hakkındaki bilgilendirmelerin ve tanıtım toplantılarının yeterli ve 

başarılı olduğu gözlemlenmiştir. 

 

KOBİ ve Sosyal Kalkınma MDP’lerin ilan edilmesi ile beraber: 

 

 Bir tanesi şehir merkezinde düzenlenen açılış ve bilgilendirme toplantısı olmak üzere toplam 

24 bilgilendirme toplantısının gerçekleştirildiği; 

 Bu toplantılara toplamda 1.800 kişinin katıldığı, 

 Sosyal Kalkınma MDP için 20 eğitime 713 kişinin; 

 KOBİ MDP için ise 23 eğitime 737 kişinin katılım sağladığı  

 

İZKA tarafından iletilmiştir (İZKA, 2013). 

 

Odak grup toplantıları esnasında yapılan ankette tanıtım çalışmaları ve bilgilendirme toplantıları ile 

ilgili sorulan soruya: 

 32 KOBİ MDP Odak Grup Toplantı katılımcısı 5 üzerinden ortalama 4,1;  

 30 Sosyal Kalkınma MDP Odak Grup Toplantı katılımcısı 5 üzerinden ortalama 4 puan vererek 

tanıtım toplantılarını başarılı bulduğunu belirtmiştir. 

 

Ayrıca, olgunluk değerlendirmesi sonuçlarına göre başvuru öncesi bilgilendirme süreci 5 üzerinden 

3,1 ortalama ve 3,3 medyan puan ile “Kurulu” düzeydedir (EY, 2013).  

 
KOBİ MDP Sosyal Kalkınma MDP 

Teklif # Teklif % Teklif # Teklif % 

Başvuru sayısı 441 %100 234 %100 

Başarılı bulunan teklif sayısı (Asil liste) 98 %22 71 %30 

Başarılı bulunan teklif sayısı (Yedek liste) 125 %28 0 %0 

Başarılı bulunan toplam proje sayısı (Asil ve yedek liste toplamı) 223 %50 71 %30 

Tablo 42: Başarılı bulunan tekliflerin dağılımı 

Bu tanıtım toplantılarının sonucunda KOBİ MDP’den 441, Sosyal Kalkınma MDP’den 234 başvuru 

alınmıştır. KOBİ MDP için alınan başvurulardan 223 tanesi başarılı bulunarak 98 tanesi asil listeye, 125 

tanesi yedek listeye alınmıştır. Başarılı bulunan projeler başvuruların yarısına tekabül etmektedir. 

Ancak Sosyal Kalkınma MDP’de başarılı bulunan toplam teklif sayısı 71 olmuş ve tamamı asil listeye 

alınmıştır. Toplam başvuruların %30’una tekabül eden bu sayı başarılı bulunan projelerin tamamını 

kapsadığından program bütçesinin tamamının projelere tahsis edilememesine neden olmuştur. Bu 

yönüyle, Sosyal Kalkınma MDP çok sayıda başvuru almış olmasına rağmen, kalifiye talep yaratmakta 

yetersiz kalmış olarak değerlendirilebilir. 
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3.1.4. İzleme ve değerlendirmenin etkinliği 

 

Tespit 1: Programların uygulanması aşamasında geçerli bir izleme sisteminin bulunmadığı 

gözlemlenmiştir. 

 

MDP’lerin izleme aşamasına geçilirken, geçerli bir izleme sistemi bulunmadığı, izlenecek göstergeler, 

veri toplama yöntemleri ve prosedürleri ile diğer alt süreçlerin yürütülmesine ilişkin eksikliklerin 

olduğu görülmüştür. Bu eksikliklere birim uzmanları tarafından programların izlenmeye başlanması 

ile süreç esnasında çeşitli çözümlerin geliştirildiği İZKA yetkilileri ile gerçekleştirilen görüşmelerde dile 

getirilmiştir (İZKA, 2013). Ayrıca, bu raporun ilgili bölümünde de tartışılan,
26

 aktif kullanılan elektronik 

bilgi sisteminin eksikliği sorunu derinleştirmiştir. 

 

Programların izleme süreci başlamadan önce, program ve proje düzeyinde önceden tanımlanmış 

göstergeler ve bu göstergelere ilişkin verilerin hangi kaynaklardan ne şekilde toplanacağının 

planlanmış ve bunun operasyonuna dair gerekli hazırlıkların tamamlanmış olması gerekmektedir. 

Ayrıca, ideal olarak bu sürecin elektronik bilgi sistemi üzerinden yürütülmesi, kayıtların düzenli olarak 

tutulması ve raporlamanın etkinliği için de gereklidir. 

Bu alan ile ilgili diğer bir konu da izlemenin genel olarak yararlanıcılar ile birebir iletişim üzerinden 

gerçekleştirilmesidir. Ancak etkin izleme gerçekleştirilebilmesi için, yararlanıcıların raporlama 

yaptıkları kamu kurumları ile işbirliği protokolleri imzalanarak, bazı verilerin, proje uygulaması 

esnasında ve takip eden yıllarda bu kurumlardan edinilebileceği düşünülmektedir. Örneğin, 

yararlanıcıların istihdam verileri için Sosyal Güvenlik Kurumu, mali verileri için Vergi İdaresi, diğer bazı 

spesifik bilgiler için Dernekler Müdürlüğü, Vakıflar Müdürlüğü ve benzeri kurumlar ile imzalanacak 

işbirliği protokolleri, izleme fonksiyonunun iş yükünü azaltarak verimliliğini arttıracağı gibi daha 

güvenilir verilere ulaşılmasına da katkı sağlayacaktır. 

 

Tespit 2: İzleme fonksiyonunun organizasyon ve işlevlerine uyumsuz faaliyetlerin olduğu 

gözlemlenmiştir. 

 

İZKA’nın mevcut izleme organizasyonunun tanımlanmış izleme işlevinin ötesinde, denetim ve kontrol 

işlevini de yürüttüğü görülmüştür. Bu durumun, birimin mali detaylara yoğunlaşmasına neden olarak, 

projeleri içerik ve yürütme anlamlarında desteklenmesine engel olduğu düşünülmektedir. Ayrıca, 

izleme uzmanlarının yararlanıcılardaki algısının denetçi şeklinde oluşmasına neden olarak, izleme 

uzmanları ile yararlanıcı arasındaki iletişimi de güçleştirmektedir. 

 

Gerek İZKA personeli ile gerçekleştirilen görüşmelerde gerekse odak grup toplantılarında sıklıkla 

izleme uzmanlarının projelerin mali olarak izlenmesine odaklandığı, yararlanıcıları projenin diğer 

alanlarında yeterince yönlendiremediği dile getirilmiştir. 

                                                           

26

 Bakınız: 3.1.1. Uygulama yapısına ilişkin genel değerlendirme, Tespit 2: Program yönetimi ve İzlenmesi’nde aktif kullanılan elektronik bilgi 
sistemi olmayışı, takibi ve kayıt tutmayı zorlaştırmıştır. 
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Her iki MDP’nin yararlanıcıları izleme ziyaretlerinin denetim çalışması gibi yapıldığını belirtmişlerdir 

(KOBİ MDP, 2013) (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcıları arasında özellikle 

sivil toplum kuruluşları temsilcileri izleme esnasında mali konulara odaklanılarak projenin diğer 

alanlarındaki faaliyetler ile ilgili yeterince ilgi gösterilmeyişinin motivasyon noktasında olumsuz 

etkileri olduğunu dile getirmişlerdir  (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). 

Kalkınma Ajansları’nın teşkilat yapısı ile birimlerinin üstleneceği görev ve sorumlulukları “Destek 

Yönetimi Klavuzu”’nda tanımlanmaktadır. Bu belgede, izlemeye ilişkin faaliyetlerin izleme ve 

değerlendirme birimleri, mali denetim ve kontrole ilişkin faaliyetlerin muhasebe ve ödeme birimleri 

tarafında yürütülmesi öngörülmektedir (DPT, 2009). Bu tanıma da uygun olarak mali denetim ve 

kontrol işlevleri ile izleme ve değerlendirme işlevlerinin birbirinden ayrılması önerilmektedir. Bu 

noktada uzman panelinde de öne çıkan bir diğer öneri, denetim ve kontrol faaliyetlerinin dış kaynak 

kullanılarak yapılması (Panelistler, 2013), bu sayede de ajans uzmanlarının hem danışmanlık ve 

mentörlük görevini yerine getirebilmek için zaman kazanmaları, hem de denetçi algısı oluşmasının 

engellenmesidir. 

 

Tespit 3: Yararlanıcılarla ilişkilerde ve projelerin izlenmesi ile ilgili pratik düzenlemelerde 

bazı aksaklıkların yaşandığı gözlemlenmiştir. 

 

Projelerin izlenmesi ve yararlanıcılar ile kurulan iletişim ve ilişkilerde bazı sorun ve aksaklıkların 

yaşandığı gerek İZKA yetkileri, gerekse yararlanıcılar tarafından belirtilmiştir. Bu aksaklıkların üç temel 

alanda oldukları iletilmiştir (İZKA, 2013) (KOBİ MDP, 2013) (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). 

 

İlk olarak, odak grup toplantıları esnasında yararlanıcılar tarafından sıkça dile getirilen bir durum 

izleme ziyaretlerinin mali denetim gibi olması ve izleme uzmanlarının şüpheci yaklaşımlarını açıkça 

belli etmeleri olmuştur. Bunun sonucunda yararlanıcılara karşı olan davranışların bazı durumlarda 

rahatsızlık yarattığı belirtilmiştir. 

Diğer bir aksaklık, satın almalar kapsamında gerçekleştirilen ihalelerde yaşanmıştır. Bu ihalelere 

izleme uzmanlarının katılımı öngörülmesine rağmen bazı ihalelere katılımın sağlanamadığı iletilmiştir. 

Bu durumun uzmanların çok sayıda proje takip etme durumunda kalması ve olağandışı iş 

yoğunluğuna sahip oluşları ile açıklanmaktadır. 

 

Son olarak da, projeler devam ederken projeden sorumlu olan izleme uzmanının değiştirildiği 

durumların ortaya çıktığı, bunun da izleme faaliyetinin etkinliğinde ve yararlanıcılar ile olan 

iletişimlerde kopukluklara yol açtığı belirtilmiştir. 

 

İletilen bu üç aksaklık ile ilgili alınabilecek tedbirler mevcuttur. İlk durum ile ilgili olarak, bu sorunun 

böyle bir mali destek programının ilk defa yürütülmesi sebebiyle mevzuat, prosedür ve süreçlerin tam 

olarak oturmayışı ve birimlerin doğal olarak bu alanlarda ilk defa tecrübe kazanıyor oluşunun 

uzmanlar tarafında strese neden olduğu düşünülmektedir.  

 



İZKA 2008 Yılı KOBİ Mali Destek Programı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı Uygulama Sonrası Değerlendirme Çalışmaları 

4 Kasım 2013   

104  Sonuç Raporu  

İkinci ve üçüncü aksaklıklar ile ilgili olarak da, her projeye bir asil bir de yedek izleme uzmanı 

atanması ile bu alanda ortaya çıkabilecek risklerin azaltılabileceği düşünülmektedir. Böyle bir 

yaklaşımın bu program esnasında İZKA tarafından da bir ölçüde izlenmeye çalışıldığı iletilmiştir. 

 

Tespit 4: Sağlanan mali desteğe ilişkin vergiler ve idari düzenlemeler konusunda bazı 

sorunlar ve belirsizliklerin yaşandığı gözlemlenmiştir. 

 

Yararlanıcılara tahsis edilen mali desteğe ilişkin vergilendirmeler ile ilgili bilgilendirmelerde 

belirsizlikler yaşandığı odak grup toplantılarında ve ajans personeli ile gerçekleştirilen mülakatlarda 

dile getirilmiştir (KOBİ MDP, 2013) (Sosyal Kalkınma MDP, 2013) (İZKA, 2013). 

 

Bu belirsizliklerin üç temel alanda yaşandığı yine yararlanıcılar ile gerçekleştirilen odak grup 

mülakatlarında ve İZKA yetkilileri ile gerçekleştirilen mülakatlarda belirtilmiştir: 

# Belirsizlik Konusu Açıklama 

1. Damga vergisinin ödenmesi 
İki kopya halinde imzalanan hibe sözleşmelerine ilişkin damga 
vergisinin yararlanıcılar tarafından ödeneceğine dair açıklamanın geç 
yapıldığı bildirilmiştir. 

2. 
Verilen desteğin “Katma 
Değer Vergisi” içerip 
içermemesi 

Yararlanıcılara aktarılan desteği KDV içerip içermediği bir süre 
netleştirilememiş, bu konuda yararlanıcılara net cevaplar 
verilememiştir. 

3. 
Mali desteğin kar amacı 
güden kuruluşlarda kayıt 
altına alınması 

Sağlanan mali desteğin firmaların mizanında hangi başlık altında 
kaydedileceği konusunda gelen sorulara geç yanıt verilmiştir. 

Tablo 43: Sağlanan mali desteğe ilişkin vergiler ve idari düzenlemeler konusunda ortaya çıkan başlıca belirsizlikler 

Yukarıdaki tabloda da belirtilen, öne çıkan belirsizlikler haricinde başka belirsizliklerin de yaşandığı 

durumlar olmuş, ancak tablodakiler ve diğer konularda yapılan inceleme ve istişareler sonucunda bu 

durumlar ortadan kaldırılmış ve takip eden dönemlerde bu alan iyileştirilmiştir.  

Programların pilot ajans olarak kurulmuş olan iki ajansın birinde ilk açılan MDP’larından olmaları 

nedeniyle buna benzer aksaklıkların ortaya çıkması normal karşılanmaktadır. Ancak uygulama 

esnasında yararlanıcıların, uygulama sonrasında ajansların bu aksaklıklardan dolayı hukuksal 

sorunlarla karşılaşmamaları için ilgili düzenleyici kurumlar nezdinde istişare ve bilgi kanallarının 

ajanslar için açık ve ulaşılabilir tutulmasına özen gösterilmelidir. 

 

3.1.5. Geri bildirimler ve iyileştirmeler 

 

Tespit 1: Geribildirimler ve edinilen tecrübeler ışığında Ajans inisiyatifinde olan konularda 

çok sayıda iyileştirme yapıldığı gözlemlenmiştir. 

 

MDP’lerin uygulanması esnasında ortaya çıkan sıkıntılara ve projelerin uygulaması ve sonuçlarına 

ilişkin geri bildirimlerin sistemli bir biçimde yararlanıcılardan alındığı gözlemlenmiştir. Bu 

geribildirimlerin alınabilmesi için projelerin tamamlanmasının ardından öncelikle yararlanıcılardan 

değerlendirme formlarının alındığı ve TÜİK tarafından yararlanıcı memnuniyet anketinin 

gerçekleştirildiği görülmüştür. 
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Bu iki yöntem haricinde de, yararlanıcıların, İZKA İzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanları’na sözlü 

veya yazılı geri bildirimlerini projelerin uygulanması esnasında ilettikleri gerek odak grup 

toplantılarında yararlanıcılar, gerekse kendileri ile gerçekleştirilen mülakatlarda İZKA yetkilileri 

belirtmişlerdir.  

Ancak yararlanıcılardan alınan geri bildirimler ve projelerin çıktı ve sonuçlarına ilişkin bilgiler 

tamamen ajans kontrolünde alınamamış, programın tamamlanmasının ardından ajansın dışında çok 

sayıda aktörün de dahil olarak bilgi toplaması yararlanıcılar açısından ek iş yükü ve rahatsızlık 

yaratmıştır (KOBİ MDP, 2013) (Sosyal Kalkınma MDP, 2013). Nihai raporun teslim edilmesinden sonra 

değerlendirme formu doldurulması, İZKA ile işbirliği halinde TÜİK’in iki araştırma gerçekleştirmesi, 

çeşitli tez ve araştırmalar için bireysel ve kurumsal taleplerin yararlanıcılara gönderilmesi ve en son 

da uygulama sonrası değerlendirme kapsamında veri talep edilmesi yararlanıcıların şikayet ettikleri 

konuların başında gelmektedir. İZKA’nın pilot ajans olması ve iki programın açılan ilk programlar 

olması pek çok kurum ve araştırmacıyı teşvik etmesi sebebiyle gerçekleşmiş olan bu durumun 

tekrarlanmaması için geri bildirimlerin kontrollü ve mümkün olduğu sürece tek iletişim kanalı 

üzerinden alınması için hassasiyet gösterilmelidir. 

Toplanan geri bildirimler ve ajans yetkililerinin edindiği tecrübeler ışığında, ajans bünyesinde çok 

sayıda iyileştirmeler gerçekleştirilip, ajansın dışında yapılacak olan bazı iyileştirmeler için ise resmi ve 

gayrı resmi yollardan Kalkınma Bakanlığı’na talepler iletilmiştir (İZKA, 2013). Ancak bu iyileştirme 

çabalarının sistemli bir biçimde yürütülmediği, vaka bazlı çözüm arama yoluna gidildiği 

gözlemlenmiştir. 

Geri bildirimlerin sistemli bir biçimde toplanmasının önemli olduğu gibi bunların iyileştirmelere 

dönüştürülmeleri de belirli bir sistem içerisinde yürütülmelidir. Bu noktada sonuçlarının bu raporda 

işlendiği, “2008 yılı KOBİ ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları Uygulama Sonrası 

Değerlendirme” projesinin, geri bildirimlerin toplanarak sistematik bir biçimde sunulduğu bir yöntem 

içermesi sebebiyle daha önce TÜİK tarafından yürütülen Memnuniyet Araştırması ve Etki Analizi 

Araştırması ile birlikte bu alanda yürütülen en önemli inisiyatiflerden biri olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmaların sonuçlarının ajansın farklı kademelerinde değerlendirilmesi ve ajansın inisiyatifinin 

dışında olan iyileştirmelerin de bakanlık nezlinde ilgili birimler ile paylaşılması önemle tavsiye 

edilmektedir. 
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3.1.6. Uygulayıcı Yapı Değerlendirme Sonucu ve İyileştirme Önerileri 
 

KOBİ ve Sosyal Kalkınma MDP’leri paralel olarak yürüten İZKA’nın, yeni kurulan bir yapı olmasına ve 

uygulamada bazı aksaklıklar ve sıkıntılar ile karşılaşılmasına rağmen genel olarak yeterli ve 

beklenenin üzerinde bir performans sergilediği düşünülmektedir. Ancak uygulama alanında, 

MDP’lerden sorumlu üç süreç temel alınarak yapılan değerlendirmede çoğunlukla aksaklıkların 

olduğu alanlara yoğunlaşmıştır.  

Programların uygulanmasına ilişkin öne çıkan konular: 

 ÖBGP’nin mali destek programı tasarımına yeterli girdi sağlayacak detayda olmayışı 

 Elektronik bilgi sisteminin eksikliği 

 Programlar kapsamında çok sayıda projenin desteklenmesinin uzmanlar üzerinde 

oluşturduğu iş yükü 

 Programların uygulanmasında geçerli bir izleme sistemi bulunmayışı  

 İzleme işlevinin denetim ve kontrol işlevi ile beraber yürütülmesi 

 Projelerin ve programın geçerli bir risk planlarının bulunmaması 

 Satın almalara ilişkin prosedürlerin yararlanıcılar açısından zorlayıcı olduğu 

 Eş finansman kuralı ve miktarının kar amacı gütmeyen kuruluşları zora soktuğu 

şeklindedir. 

Program tasarımının temel dayanağı olan “Ön Bölgesel Gelişme Planı”’nın mali destek programı 

tasarımına yeterli girdi sağlayacak detayda olmadığı düşünülmektedir. Daha kapsamlı ve detaylı 

hazırlanması gereken planın, hedeflerine ilişkin göstergelerin yanında, bu göstergelerin mevcut 

değerleri belirlemiş ve ulaşılmak istenen, hedef değerlerinin tanımlanmış olması gerekmektedir. 

Programları izlenmesi esnasında bir elektronik bilgi sisteminin mevcut olduğu ancak kullanılamadığı 

görülmüş, işler durumdaki bir sistemin eksikliği verilerin takibi, kayıt altına alınması, raporlanması 

gibi görevleri daha zor hale getirerek uzmanların iş yükünü arttırmıştır. Böyle bir sistemin varlığı ve 

aktif kullanılıyor oluşu sadece izlemenin değil, tüm ilgili süreçlerin yönetimini kolaylaştıracaktır. 

Öncelikli iyileştirme alanı olarak öne çıkan bu konuda mümkün olduğunca çabuk adım atılmalı, tüm 

süreçleri entegre eden bir sisteme geçiş yapılmalıdır. 

Elektronik bilgi sisteminin eksikliğinin oluşturduğu iş yoğunluğu dışında, program tasarımı esnasında 

birimlere ve uzmanlara yönelik iş yükü analizi yapılmadığı, program çerçevesinde sözleşmesi 

imzalanan çok sayıda projenin sınırlı sayıda uzmana dağıtıldığı görülmüştür. Bu durumun yarattığı 

olağandışı iş yükü önce program yönetimi birimini, ardından izleme birimini zor durumda bırakmıştır. 

Buna ek olarak mali denetim ve kontrol faaliyetlerinin izleme birimi tarafından yürütülüyor oluşu, 

izleme uzmanlarının projelerin içeriğinden çok mali detaylarına yoğunlaşmalarına sebep olmuştur. Bu 

durum uzmanların, yararlanıcıların proje faaliyetlerine ilişkin gerekli yönlendirmeleri yaparak 

desteklemelerine olanak tanımamıştır. Bu alanda alınması gereken birkaç önlem bulunmaktadır. 

Öncelikle ajans genelinde, birimlere iş yükü analizi yapılarak kurumsal kaynak planlamasında 

kullanılabilecek girdilerin, kurum insan kaynağının mevcut durumunun tespiti yapılmalıdır. İkincil 

olarak, söz konusu MDP’lerde olduğu gibi birimlerin mevcut kapasitesinin ötesinde iş yükü oluşması 

durumunda belirli alanlarda dış kaynak kullanılması seçenekler dahilinde bulundurulmalıdır. Örneğin, 
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standart hale getirilmiş mali denetim ve kontrol faaliyetleri ajans uzmanlarının yönetiminde dış 

kaynak kullanılarak yürütülebilir. Bu çözümler uzmanların, izleme ve değerlendirme fonksiyonu 

üzerinde daha fazla durabilmelerine ve yararlanıcılara yürütmekte oldukları projeler konusunda 

danışman veya mentör gibi destek olabilmelerine de imkan tanıyacaktır. 

Programlarda eksikliği görülen bir diğer konu da risk yönetimi alanında olmuştur. Programlara 

çıkılmadan ajans içinde programlara ilişkin risk yönetimi planının yapılmadığı, ayrıca yararlanıcıların 

projeleri için kapsamlı ve geçerli bir risk yönetim planı oluşturma yönünde yeterince 

yönlendirilmediği görülmüştür. Ortaya çıkabilecek beklenmedik durumların ve bu durumların nasıl 

yönetileceklerinin tanımlandığı risk planlarının eksikliği öngörülebilir sorunlara erken müdahale 

yapılmasını gerek ajans gerekse yararlanıcılar açısından zorlaştırmaktadır.  

Risk yönetimi, fazla efor sarf etmeden hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulabileceğinden dolayı hızlı 

kazanım olarak öne çıkmaktadır. Öncelikle, program tasarımı esnasında ajans içerisinde ilgili 

süreçlerin tamamının sorumlularının bir araya geleceği bir atölye çalışması gerçekleştirilerek 

tasarlanmakta olan programa, programın önceliklerine, kaynaklarına, hedef gruplarına vb. alanlara 

ilişkin riskler tartışılarak tanımlanmalı ve yönetilip yönetilemeyecekleri tartışılmalıdır. Program 

tasarımını geliştirmeye de katkı sağlayacak olan bu çalışmanın sonucunda kısa bir risk yönetim planı 

hazırlanarak ilgili uzmanlar ile paylaşılmalıdır. Yararlanıcıların bu planı oluşturmaları yönünde 

yapılması gereken ise, MDP başvuru formunda risklerin tanımlanması ve yönetilmesine yönelik 

planın hazırlanacağı bir bölüm açılmasıdır. Bu bölüm bağımsız değerlendirme esnasında da 

yönetilemeyecek risklerin olduğu projelerin tespit edilmesine katkı sağlayacaktır. 

Öne çıkan diğer bir konu projelerde yararlanıcılara uygulanan satın alma usülleri olmuştur. Pek çok 

yararlanıcının aşina olmadığı bu usüllerin, projelerin verimliklerinin düşmesinde de önemli role sahip 

oldukları görülmüştür. Ancak mevzuat gereği uygulanan bu usüllerin değiştirilmesi ajansın inisiyatifi 

dahilinde olmasa da, her prosedür için limitlerin yükseltilmesi, yine ajans inisiyatifinde 

yükseltilemiyor ise, konu ile ilgili üst makamlara talepte bulunulması önerilmektedir. Bu usüllerin 

daha basit hale getirilerek esnekleştirilmesinin daha fazla yararlanıcı adayını programlara çekmesi ve 

gelen proje başvurularının kalitesinin arttırılmasında olumlu rol oynayacağı düşünülmektedir. 

Sosyal Kalkınma MDP yararlanıcılarını sıkıntıya sokan bir konu da eş finansman kuralı ve miktarı 

olmuştur. Eş finansmanın toplam proje bütçesinin %25’i oluşu ve projenin banka hesabına destekten 

önce yatırılması kuralı program yararlanıcılarının mali yapıları açısından zorlayıcı olmuştur. Bu konu 

ile ilgili öne çıkan iki öneri bulunmaktadır. İlk olarak, bu miktarın azaltılması daha küçük ölçekte olan 

STK’leri da programdan destek almaya teşvik edecektir. İkinci olarak, proje için ayrılan insan 

kaynaklarının eş finansman dahiline alınması bu miktarın temininde sorun yaşayan kurum ve 

kuruluşlar için önemli bir esneklik sağlayacaktır. 
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