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ÖNSÖZ 

Bilgi ve bilgiyi yönetmek günümüzün en büyük sermayesi olarak değerlendirilmektedir. Bu 

sermaye, aynı zamanda geleceği yönlendirmek geleceği yönetmek adına da en büyük girdiyi 

oluĢturmaktadır. Bu yüzden sadece insanların değil kamu ve özel kurum kuruluĢların hatta 

devletlerin de bilgiye sahip olma ve bilgiyi geliĢtirmeye ihtiyaçları olmaktadır. 

Bilgiye eriĢmede ve bilgiyi kullanmada en önemli etken eğitim (bilgi edinme) ihtiyaçlarının 

doğru tespit edilmesi ve edinilen bilginin doğru yerde ve zamanda kullanılmasıdır. Bu 

noktada ise ihtiyaç analizinin yapılması önem kazanmaktadır. Eğitim ihtiyaç analizi kiĢinin ya 

da kurumun belirlediği hedefleri doğrultusunda kendini geliĢtirmesi gereken alanları 

belirlemek amacıyla yapılan bir çalıĢmadır. 

Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinden oluĢan TR63 Düzey 2 Bölgesi’nde 

faaliyetlerine 2010 yılı içerisinde baĢlayan ve henüz bir yılı aĢan süredir faaliyet 

göstermesine rağmen Bölgemizde gerçekleĢtirdiği önemli çalıĢmaları ile farkındalık yaratan 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı da, bölgenin ekonomik ve sosyal birikimini geliĢtirmek 

suretiyle Tarım, Teknoloji, Ticaret, TaĢımacılık ve Turizm alanlarında Türkiye’de ve Orta 

Doğu’da lider bölge olarak belirlediği hedefe ulaĢmak amacıyla baĢta Ajans uzman ve destek 

personeli olmak üzere tüm organlarıyla bilgi birikimi ve kullanımı sürekli geliĢen bir kurum 

olmak için bu çalıĢmayı gerçekleĢtirmiĢtir.   

Bu çalıĢmadan elde edilen bulgular doğrultusunda hazırlanacak eğitim programları, Ajans 

uzman ve destek personelinin bilgi birikimi ve analitik düĢünme yeteneğini geliĢtireceği gibi 

Ajansın faaliyetlerinde iĢbirliği yaptığı paydaĢlarının da hem kendi faaliyetlerine yönelik bilgi 

dağarcığını geniĢletecek hem de bölgesel kalkınmaya yönelik olarak Ajans ile iĢbirliği 

içerisinde yapacakları planlama ve strateji geliĢtirme çalıĢmalarına yönelik olarak bilgi ve 

bilinç düzeyini yükseltecektir.   

Sonuç olarak; bölgemizdeki ekonomik ve sosyal kalkınma sürecine yeni bir ivme kazandıran 

Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı uzman ve destek personelinin teknik ve sosyal bilgi düzeyinin 

geliĢtirilmesine ve bölgemizde kalkınmanın ana aktörleri olan kamu kurum ve kuruluĢları ile 

sivil toplum kuruluĢlarının sosyal sermayesinin güçlendirilmesini amaçlayan bu çalıĢmanın 

hayırlı olmasını diliyor ve emeği geçen herkese teĢekkür ediyorum. 

              

   ġükrü KOCATEPE 

                    KahramanmaraĢ Valisi 

            DOĞAKA Yönetim Kurulu BaĢkanı 
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SUNUġ 

Ülkemizde yeni bir kalkınma modeli olarak uygulanmaya baĢlanılan ve 2006-2009 yılları 

arasında Türkiye genelinde kurulum çalıĢmaları tamamlanan Kalkınma Ajansları; bölge planı, 

bölgesel kalkınma, proje teklif çağrısı, sektörel mastır planlar gibi kavramları gündeme 

getirirken diğer taraftan da teknik uzmanlık bilgisinin geliĢtirilmesi ve sosyal sermayenin 

güçlendirilmesini konularında bilinç düzeyinin yükselmesine katkı sağlamaktadırlar.  

Bilginin elde edilmesi ve kullanılması, sadece beĢeri sermayenin geliĢtirilmesi olarak değil 

aynı zamanda kurumsal geliĢimin de en önemli unsuru olmaktadır. Bu anlamda, günümüzün 

sert ve acımasız rekabetçi ortamında özellikle iktisadi faaliyette bulunan firmalar açısından 

hayati önem taĢıyan bilgi aynı zamanda son dönemde önem kazanan sosyal hayatın 

geliĢmesi ve faaliyetleri büyük ölçüde bu amaca yönelik olan kamu kurumları ve sivil toplum 

kuruluĢları açısından da önem kazanmaktadır. 

Bu önemin farkında olan Ajansımız, faaliyetlerine baĢlamasından kısa bir süre sonra, 

sorumluluk alanı olan Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde ilk olarak Teknik Destek 

Programını uygulamıĢ ve bu programla kamu kurum ve kuruluĢları ile sivil toplum 

kuruluĢlarına bilgiye dayalı teknik uzmanlık desteği sağlamıĢtır. 

Bu noktada, doğru bilginin elde edilmesi önem kazanmakta olup Ajansımız tarafından 

hazırlanan Eğitim Ġhtiyaç Analizi çalıĢması, Ajans uzmanlarımızın ve bölgedeki 

paydaĢlarımızın eğitim ihtiyaçlarının belirlenerek doğru bilgiye ulaĢmasını amaçlamıĢtır. Bu 

çalıĢma aynı zamanda, verilecek eğitimlerin içeriği ve eğitimde kullanılacak yöntemler gibi 

eğitimlerin daha verimli tasarlanmasına da olanak sağlamaktadır.     

Bu kapsamda yapılan çalıĢmalarda; Ajans uzman ve destek personeli ile yapılan çalıĢtay ve 

moderasyonlar ile anket çalıĢmaları ile Ajansın birim bazında eğitim ihtiyaç analizi yapılmıĢ, 

ayrıca Ajans Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyeleri ile bölgedeki diğer paydaĢlara 

yönelik yüz yüze görüĢme ve anket uygulaması yöntemleriyle analizler yapılmıĢtır.  

Doğru bilgiyi doğru eğitimle edinmeyi amaçlayan ve bölgemizde sadece insan kaynağının 

değil sosyal sermayenin de güçlendirilmesine katkı sağlayacak bu çalıĢmayı, ilgili tüm kiĢi ve 

kurumların bilgisine sunuyor ve bu değerli çalıĢmanın hazırlanmasında emeği geçen herkese 

teĢekkür ediyorum. 

          

Erdoğan SERDENGEÇTĠ 

                 Genel Sekreter 
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Derecelerine ĠliĢkin Bulgular 

g.5 Ġç Denetim Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri GerçekleĢtirme 

Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

g.6 Ġç Denetim Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri Önemli Görme ve 

GerçekleĢtirme Düzeylerinin KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 
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h.6 IT Destek Personelinin Kurumsal Performansını Olumsuz Etkileyen Nitelikler 
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b) Anketi Yanıtlayanların Cinsiyet Dağılımı 

c) Anketi Yanıtlayanların Eğitim Düzeyi 

d) Anketi Yanıtlayanların ÇalıĢılan Kurum/KuruluĢtaki ÇalıĢma Süreleri 

e) Anketi Yanıtlayanların Toplam ĠĢ Deneyimleri 

2) DOĞAKA’nın Faaliyetlerine ĠliĢkin Bulgular 

a) Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinde Haberdar Olma Düzeyleri 

b) Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinden Haberdar Olma Kaynakları 
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c) Yararlanıcıların DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına 

Katılma Oranı 

d) DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılanların, Bu 

Toplantıları Genel Olarak Nasıl Buldukları 

e) Ulusal ve Uluslararası Fonlara BaĢvurma ve Bu Fonlardan Yararlanma Konusunda 

DOĞAKA Tarafından Verilen DanıĢmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 

f) DOĞAKA’nın Sunduğu Hizmetlerden Daha Ġyi Yararlanabilmek Ġçin Ġhtiyaç 

Duyulan Eğitimler 

g) DOĞAKA Tarafından Sunulacak Eğitimlerden Ne Tür Yarar Beklendiği 

h) Eğitimlerin Hangi Zaman Diliminde Verilmesinin Tercih Edildiği 

i) Belirtilen Diğer Konular 

3) Kullanılan ĠletiĢim Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular 
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b) Temel ĠletiĢim Kavramlarının ÇalıĢılan Kurumda Yürütülen ĠĢler Bakımından 

Önemli Görülme Derecesi 

c) Bölgesel Sosyo-Ekonomik GeliĢmelerin Hangi ĠletiĢim Araç Ve Kanalarıyla 

Ġzlendiği 

d) ÇalıĢılan Kurum/KuruluĢla Ġlgili Bilgi Ve GeliĢmelerin Hangi ĠletiĢim Araç Ve 

Kanalarının Kullanılarak YaygınlaĢtırıldığı 

e) DOĞAKA’nın Dağıtımını Yaptığı Dokümanların Tasarım Ve Ġçerik Açısından 

Değerlendirilmesi 

f) DOĞAKA’nın Web Sitesini Tasarım Ve Ġçerik Açısından Değerlendirilmesi 

E) SONUÇ VE ÖNERĠLER 

 

4. GENEL DEĞERLENDĠRME  

 

5. EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠNE DAYALI ÖNERĠLER 

A) DOĞAKA Personelinin Eğitim Ġhtiyacına Dönük Öneriler 

B) DOĞAKA Yararlanıcılarının Eğitim Ġhtiyacına Dönük Öneriler 

C) DOĞAKA Organlarının Eğitim Ġhtiyacına Dönük Öneriler 
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Yerine Getirdiklerine ĠliĢkin GörüĢleri 
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Görevleri Önem Derecesi Bakımından Değerlendirmeleri 

EK-10: Sektörel Destek ve Programlama Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Değerlendirmeleri 

EK-11: Sektörel Destek Birimi ve Programlama Personelinin Görevlerini Önemli Görme ve 
GerçekleĢtirme Düzeyleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi 

EK-12: Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme Derecesine ĠliĢkin Bulgular 

EK-13: Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

EK-14: Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

EK-15: Tanıtım ve Halka ĠliĢkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme Derecesine ĠliĢkin Bulgular 

EK-16: Tanıtım ve Halka ĠliĢkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

EK-17: Tanıtım ve Halka ĠliĢkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

EK-18: Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri Önemli 
Görme Derecesine ĠliĢkin Bulgular 

EK-19: Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

EK-20: Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri Önemli 
Görme ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

EK-21:Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri Önemli 
Görme Derecesine ĠliĢkin Bulgular 

EK-22: Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

EK-23: Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri Önemli 
Görme ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

EK-24: Ġç Denetim Uzmanının Görev Tanımında Yer Alan Görevleri Önemli Görme Derecesine 
ĠliĢkin Bulgular 

EK-25: Ġç Denetim Uzmanının Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri GerçekleĢtirme 
Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 
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EK-26: Ġç Denetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri Önemli Görme ve 
GerçekleĢtirme Düzeylerinin KarĢılaĢtırılması 

EK-27: IT Destek Personelinin Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin; Hangi KiĢisel Niteliklerin Ne 
Derece Önemli Olduğuna ĠliĢkin Bulgular 

EK-28: Yönetici Asistanının Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin; Hangi KiĢisel Niteliklerin Ne Derece 
Önemli Olduğuna ĠliĢkin Bulgular 

EK-29: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetleri Hakkında Bilgi Sahibi Olma Derecelerinin Ġl 
Bazındaki Dağılımı 

EK-30: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetleri Hakkında Bilgi Sahibi Olma Derecelerinin 
Cinsiyet Bazındaki Dağılımı 

EK-31: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinden Haberdar Olma Kaynaklarının Ġl Bazındaki 
Dağılımı 

EK-32: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinden Haberdar Olma Kaynaklarının Cinsiyet 
Dağılımı 

EK-33: Yararlanıcıların DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılma 
Oranlarının Ġllere Göre Dağılımı 

EK-34: Yararlanıcıların DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılma 
Oranlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

EK-35: DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılanların, Bu Toplantıları 
Değerlendirmeleri – Ġllere Göre Dağılım 

EK-36: DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılanların, Bu Toplantıları 
Değerlendirmeleri – Cinsiyet Dağılımı 

EK-37: Ulusal ve Uluslararası Fonlara BaĢvurma ve bu Fonlardan Yararlanma Konusunda 
DOĞAKA Tarafından Verilen DanıĢmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi – Ġllere Göre 
Dağılım  

EK-38: Ulusal ve Uluslararası Fonlara BaĢvurma ve bu Fonlardan Yararlanma Konusunda 
DOĞAKA Tarafından Verilen DanıĢmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi  

EK-39:  Eğitimlerin Hangi Zaman Dilimi Ġçerisinde Verilmesinin Tercih Edildiği – Ġllere Göre 
Dağılım – Cinsiyete Göre Dağılım 

EK-40:   Eğitimlerin Hangi Zaman Dilimi Ġçerisinde Verilmesinin Tercih Edildiği – Cinsiyete Göre 
Dağılım 

EK-41: Eğitim ve Seminer Konularına ĠliĢkin GörüĢ ve Öneriler 

EK-42: Tanıtım Konularına ĠliĢkin GörüĢ ve Öneriler 

EK-43: DOĞAKA’nın Sunduğu Destekler ve Diğer Konulara ĠliĢkin GörüĢ ve Öneriler 

EK-44: TeĢekkür ve BaĢarı Dileklerine ĠliĢkin GörüĢler 
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TABLOLAR LĠSTESĠ 
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1. GĠRĠġ 

Bu çalıĢma T.C. Doğu Akdeniz Kalınma Ajansı (DOĞAKA)’nın “En iyi bölgesel kalkınma 
ajansı olma” hedefine ulaĢabilmesine katkı sağlamak amacıyla; kendi personeli, 
organlarında görev yapan kiĢiler ve yararlanıcıların ihtiyacı olan eğitimleri tanımlamak 
amacıyla yapılmıĢtır. Bu kapsamda, baĢta DOĞAKA Yönetim Kurulu (YK) ve Kalkınma 
Kurulu (KK) üyeleri olmak üzere Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye’deki kilit aktörlerle 
görüĢülmüĢ, DOĞAKA’nın bu üç ilde çalıĢan personeliyle bir çalıĢtay gerçekleĢtirilmiĢ, 
DOĞAKA çalıĢanları ve paydaĢlarına anket uygulanmıĢtır. Bu raporda bütün bu 
çalıĢmalardan elde edilen bulguları sunmaktadır. 

Rapor, Ġhtiyaç Analizini belirlemede kullandığımız kuramsal ve analitik yaklaĢımın sunulması 
ile baĢlamaktadır. Bu bölüm, DOĞAKA’nın genel olarak değerlendirilmesi ve eğitim 
ihtiyacının belirlenmesinde hangi saiklerle hareket edildiğine ve verileri toplamada nasıl bir 
perspektiften bakıldığına dair bilgi vermektedir. Takip eden bölümde veri toplamada 
kullanılan yöntem sunulmaktadır. Daha sonra ise sırasıyla, kilit aktörlerle yapılan görüĢme 
sonuçları, DOĞAKA personeliyle yapılan çalıĢtay sonuçları, DOĞAKA personeli ve 
yararlanıcılara uygulanan anketlerden elde edilen bulgular sunulmaktadır. Raporun bundan 
sonraki bölümünde ise bu verilere dayalı sonuç ve öneriler yer almaktadır. 

Kuramsal ve Analitik YaklaĢım 

Bölgesel kalkınma çalıĢması, bölge ekonomisinin hem üretim hem de istihdam cephelerinin 
mevcut durum ve potansiyellerini birlikte değerlendirmeyi gerektirir. Üretim cephesini mevcut 
ve potansiyel yatırım veya yatırımcılar (mevcut iĢletmeler-özellikle KOBĠ’ler- ve potansiyel 
yeni yatırımcılar-özellikle giriĢimciler-) oluĢtururken, istihdam cephesini de mevcut ve 
potansiyel iĢ görenler (bir iĢte mevcut durumda çalıĢanlar ve gelecekte iĢ gücüne katılmak 
isteyenler) oluĢturmaktadır. Bölgesel kalkınmada bölgedeki yerel yönetimlerin, yerel kamu 
kurum ve kuruluĢlarının ve sivil toplum kuruluĢlarının aktif rol oynaması gerekir. Ayrıca 
bölgesel kalkınmada ekonomik boyutun yanı sıra sosyal ve kültürel boyutun da ele alınması 
gerekmektedir. Bu bağlamda, bölgesel kalkınmada göz önüne alınması gereken temel 
aktörler Ģöyle sıralanabilir: Mevcut yatırımcılar ve iĢ görenler; potansiyel yatırımcılar ve 
potansiyel iĢ görenler; yerel yönetimler ve yerel kamu kurum ve kuruluĢları ve o bölgedeki 
sivil toplum kuruluĢlarıdır. AĢağıda temel aktörler Ģematik olarak sunulmuĢtur. 
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Nitekim DOĞAKA’nın örgüt Ģemasında, Kalkınma Kurulu’nun kompozisyonunda ve paydaĢ 
analizinde yukarda sıralanan kilit aktörler göz önüne alınmıĢtır.  

Bölgesel kalkınma için mevcut ve potansiyel temel aktörlerin incelenerek hangi bakımlardan 
desteklenmesi gerektiğinin belirlenmesi gerekir. Diğer bir ifade ile temel aktörleri destekleme 
politikası; ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda maksimum sonuç almak üzere 
geliĢtirilmelidir. Bu da hangi alanlarda destek programlarının geliĢtirileceğini belirlemeyi 
gerektirmektedir. Çünkü her bölgenin kendine özgü dinamikleri vardır ve bölgesel kalkınma 
ancak bu dinamikler temelinde geliĢtirilebilir. KuĢkusuz, kamu politikaları bölgesel atmosferin 
oluĢumunda önemli bir rol oynamaktadır. Son yıllarda dünyada ve Türkiye’de gözlemlenen 
genel eğilim; devletin doğrudan ekonomik bir aktör olarak rol üstlenmesi yerine, bölgesel 
atmosferin olumlu yönde geliĢmesi için düzenleme ve teĢvikler aracılığıyla dolaylı yönde etkili 
olmaya kaymaktadır. DOĞAKA’nın kuruluĢunu, bölgedeki rol ve sorumluluklarını bu 
kapsamda değerlendirmek gerekir. 

Bir bölgenin refah düzeyinin temel belirleyicileri büyük oranda bu dinamiklerdeki kapasite, 
kabiliyet ve derinliklere bağlıdır. Dolayısıyla bölgesel ekonomik stratejilerde (bölgesel 
kalkınma, bölgesel rekabet gücü, yerli ve yabancı yatırımların bölgeye çekilmesi, bölgesel 
iĢsizlik oranının azaltılması) baĢarı elde etme bu temel dinamiklerin yönetilmesine bağlıdır. 
Bu bakımdan, bölgesel karar vericiler açısından, “Bu dinamikler nasıl yönetildiğinde mevcut 
durumlarından arzulanan durumlara geçilmiş olacaktır?” sorusu ihtiyaç analizinde stratejik 
öneme sahiptir. Dolayısıyla, bu ekonomik dinamikler, ekonomik aktörler ile birlikte “bölgesel 
atmosfer”i oluĢturur. AĢağıdaki çizelgede Bölgesel Atmosferin Aktörleri ile Bölgesel 
Atmosferin dinamikleri çapraz olarak verilmiĢ ve her bir dinamiğe denk gelen aktörlerle iliĢkili 
destek programları analitik olarak sunulmuĢtur. 
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Bölgesel strateji açısından bakıldığında söz konusu bölgesel atmosferin üretim ve istihdamı 
doğrudan veya dolaylı olarak olumlu yönde etkilemesi için nasıl yönetilmesi gerektiği sorusu, 
yanıtlanması gereken temel bir sorundur. Bu sorunun yanıtı belki de bölgesel atmosfere etki 
eden her bir dinamik ve ekonomik aktöre yönelik “destek programları” geliĢtirmekle iliĢkilidir. 

DOĞAKA personeli, paydaĢları ve organlarının ihtiyaç analizi gibi mikro bir çalıĢma ancak o 
koĢulları çerçevelendiren makro durumun ele alınması ile mümkündür. Bu nedenle 
çalıĢmamıza temel oluĢturan makro bir perspektif çizilmeye çalıĢılmıĢ ve bu perspektiften 
hareketle yöntemsel strateji belirlenerek görüĢme formları, çalıĢtay programı ve anketler 
hazırlanmıĢtır. Bu konudaki ayrıntılı bilgiler Yöntem bölümünde sunulmuĢtur. 
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2. YÖNTEM 

Bu bölümde araĢtırma modeli, çalıĢma grubu ve araĢtırmada veri toplamak amacıyla 
kullanılan araçlara kısaca yer verilecektir. 

Ġhtiyaç analizinin yöntemsel stratejisi yukarıda geliĢtirilen kuramsal/analitik çerçeveden 
hareketle oluĢturulmuĢ ve uygulanmıĢtır. Birçok aĢamadan oluĢan ve pek çok veri toplama 
aracının kullanıldığı araĢtırma stratejisi analitik/kuramsal bir dizgeler bütünlük içerisinde ele 
alınmıĢtır. ĠliĢkisel ve yerel aktörlerin doğrudan katılımını hedefleyen yöntemsel strateji 
nitelikli bir ekibin yoğun çalıĢması ile tamamlanabilmiĢtir. 

A) ARAġTIRMA MODELĠ 

Bu çalıĢma, Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansının (DOĞAKA) personeli ve organlarında görev 
alan kiĢiler ile yararlanıcılarının eğitim ihtiyacını belirlemeye yönelik tarama modelinde 
betimsel bir araĢtırmadır. 

B) ARAġTIRMA GRUBU 

AraĢtırma verileri DOĞAKA personeli, DOĞAKA organları ve DOĞAKA yararlanıcılarından 
oluĢan üç farklı grup üzerinde toplanmıĢtır. Bu gruplara iliĢkin sayısal bilgiler aĢağıda yer 
almaktadır: 

1) DOĞAKA Personeli: AraĢtırmaya Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde 
çalıĢan 26 uzman, 1 iç denetçi ve 4 destek personeli olmak üzere toplam 31 
DOĞAKA çalıĢanı katılmıĢtır. Kendilerine anket uygulanan ve arama konferansına 
katılan DOĞAKA personeline iliĢkin sayısal veriler Tablo 1’de yer almaktadır. 

Tablo-1: Anket Uygulanan ve Arama Konferansına Katılan DOĞAKA Personelinin 

Çalıştıkları Birimlere Göre Sayısal Dağılımı 

 ÇalıĢılan Birimler N X 

1. Yatırım Destek Ofisi 15 48.38 

2. Sektörel Destek Birimi 3 9.68 

3. Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 3 9.68 

4. Kurumsal Koordinasyon Birimi 2 6.45 

5. Program Yönetim Birimi 2 6.45 

6. Ġç Denetim Birimi 1 3.23 

7. Ġdari Mali ĠĢler Birimi 2 6.45 

8. IT Destek Personeli 2 4.45 

9. Yönetici Asistanı 1 3.23 

 TOPLAM 31 100.0 

2) Kilit Aktörler: Bu çalıĢmaya Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye’de bulunan 
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyesi 24 kilit aktör katılmıĢtır. Yüz yüze görüĢme 
yapılan Kilit Aktörlere iliĢkin sayısal veriler Tablo-2’de yer almaktadır. Bu aktörlerin 
adları ve temsil ettikleri kurum/kuruluĢlara iliĢkin ayrıntılı liste EK-1’de yer almaktadır. 
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Tablo-2: Görüşülen Kilit Aktörlere Ġlişkin Sayısal Dağılım 

 Ġller N X 

1. Hatay 9 37.5 

2. KahramanmaraĢ 9 37.5 

3. Osmaniye 6 25.0 

 TOPLAM 24 100,0 

3) DOĞAKA Yararlanıcıları: Bu grup Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye’de bulunup 
“DOĞAKA Yararlanıcılar Anketi”ni dolduran 216 kiĢiden oluĢmaktadır. Anketi 
yanıtlayanların illere göre dağılımı Tablo-2/A’ da yer almaktadır.  

Tablo2/A: Anketi Yanıtlayanların Yaşadığı Ġller 

 Ġller N % 

1. Hatay 92 42.6 

2. Osmaniye 89 41.2 

3. KahramanmaraĢ 32 14.8 

4. Diğer (Ġstanbul, Aksaray, D.Bakır) 3 1.4 

 Toplam 216 100.0 

 

C) ARAġTIRMADA KULLANILAN VERĠ TOPLAMA ARAÇLARI 

AraĢtırmada veri toplamak amacıyla dört farklı araç kullanılmıĢtır. Bu araçlar hakkında bilgiler 
aĢağıda özetlenmiĢtir. 

1) DOĞAKA Personel Anketi: DOĞAKA uzmanları ve destek personeline uygulanan 
bu anketin amacı, DOĞAKA personelinin en önemli gördüğü görevleri belirlemek, 
görev tanımlarında olmayan ancak eklenmesi düĢünülen görevleri saptamak, 
mesailerinin büyük bir bölümünü harcadıkları faaliyetleri belirlemek, kiĢisel ve mesleki 
geliĢimleri için en yararlı olduğunu düĢündükleri öğrenme yöntemlerini öğrenmektir. 
Bu anket yoluyla ayrıca, DOĞAKA personelinin kurumsal performansını olumlu ve 
olumsuz etkileyen hususları belirlemek, çalıĢtıkları birimde daha etkin hizmet 
sunmaları için hangi kiĢisel niteliklerin önemli olduğunu saptamak ve görev 
tanımlarında yer alan görevlerin önem düzeyi ile gerçekleĢme düzeylerini 
karĢılaĢtırmak amaçlanmıĢtır. Ankette yer alan soruların bir bölümü tüm personele 
aynen uygulanırken, görev tanımlarında yer alan görevlerin önem derecesi ile 
gerçekleĢme düzeyine iliĢkin sorular farklı birimlerde çalıĢan uzmanlara farklı 
sorulmuĢtur. Anketin sözü edilen bu iki sorusu sadece uzman personele verilen 
anketlerde yer almıĢ, destek personeline verilen anketlerde yer almamıĢtır. 

2) Eğitim Ġhtiyaç Analizi ÇalıĢtayı: DOĞAKA personeli, organları ve yararlanıcılarının 
eğitim ihtiyacını belirlemek için ankete ek olarak DOĞAKA çalıĢanları ile bir çalıĢtay 
gerçekleĢtirilmiĢtir. Hatay, KahramanmaraĢ ve Osmaniye illerinde çalıĢan DOĞAKA 
uzmanları ve destek personelinin katılımıyla yürütülen bu çalıĢtay DOĞAKA’nın 
Hatay’daki ofisinde gerçekleĢtirilmiĢtir. Bu çalıĢtay ile DOĞAKA’nın en iyi kalkınma 
ajansı olabilmesi için yapılması gerekenler ve bunu baĢarabilmek için DOĞAKA 
personelinin sahip olması gereken yeterlikler öğrenilmeye çalıĢılmıĢtır. Bu çalıĢtayda 
ayrıca, yararlanıcıların maksimum ve etkin kaynak kullanımını sağlamak için onlara 
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kazandırılması gereken nitelik ve yeterliliklerin neler olduğu ile organların görevlerini 
daha etkin ve verimli biçimde yerine getirebilmesi için onlara kazandırılması gereken 
ek nitelik ve yeterliliklerin neler olduğu da belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

3) Kilit Aktör GörüĢmeleri: DOĞAKA faaliyetleri konusunda kilit aktörlerin görüĢlerini 
saptamak amacıyla Hatay’da 9, KahramanmaraĢ’ta 9 ve Osmaniye’de 6 olmak üzere 
toplam 24 YK veya KK üyesi ile görüĢülmüĢtür. GörüĢülen kiĢiler arasında vali 
yardımcıları, rektör yardımcıları, Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreterleri, Ġl Genel Meclis 
Üyeleri, Bölge ve Ġl müdürleri ile önemli oranda Oda ve Dernek baĢkanları ve 
temsilcileri ile STK yöneticileri yer almıĢtır. Kilit aktörlerle görüĢme yapılmadan önce, 
Kilit Personel GörüĢme Formu ve bu formda yer alması düĢünülen sorular proje 
uzmanları tarafından geliĢtirilmiĢtir. Yarı yapılandırılmıĢ ve açık uçlu 7 sorudan oluĢan 
bu form geliĢtirildikten sonra, her ilde görüĢülecek DOĞAKA Yönetim Kurulu ve 
Kalkınma Kurulu üyeleri belirlenmiĢ ve kendilerinden randevu alınmıĢtır. 
KahramanmaraĢ’taki görüĢmeler proje ekibinden AiĢe Akpınar ve Recep Varçın, 
Osmaniye ilindeki görüĢmeler ise Ġzzet Çevik ve Metin PiĢkin tarafından 
yürütülmüĢtür. Hatay ilinde ise bu dört kiĢilik görüĢme ekibi iki grup halinde 
görüĢmeleri yapmıĢlardır. GörüĢmelere çoğu kez bir DOĞAKA personeli de eĢlik 
etmiĢtir. GörüĢme sırasında sorulan sorular görüĢülen kiĢinin konumuna ve vermiĢ 
olduğu bilginin akıĢına göre esnetilmiĢtir. YaklaĢık olarak 20 - 60 dakika süren bu 
görüĢmelere aynı anda 2 görüĢmeci katılmıĢ, dile getirilen görüĢ ve öneriler bu iki 
uzman tarafından not alınmıĢtır. GörüĢme yapılan kiĢilerin tam listesi bu raporun 
sonunda yer alan EK-1’de, Kilit Aktörler GörüĢme Formu ise EK-2’de görülebilir. 

4) DOĞAKA PaydaĢlar Anketi: Bu ankette, paydaĢların DOĞAKA’nın faaliyetlerinden 
ne derece haberdar olduklarını, bu bilgilere nasıl ulaĢtıklarını, DOĞAKA tarafından 
düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılıp katılmadıklarını, bu toplantıları nasıl 
bulduklarını ve DOĞAKA tarafından verilen danıĢmanlık hizmetlerini ne derece 
baĢarılı bulduklarını belirlemeye dönük sorular yer almıĢtır. Bu ankette ayrıca, 
DOĞAKA’nın sunduğu hizmetlerden daha iyi yararlanabilmek için hangi eğitimlere 
ihtiyaç duydukları, bu eğitimlerin hangi zaman dilimi içerisinde verilmesini tercih 
ettikleri, Bölgesel sosyoekonomik geliĢmeleri hangi iletiĢim araç ve kanalarıyla 
izledikleri, DOĞAKA yayınları ile web sitesini içerik ve tasarım açısından nasıl 
değerlendirdikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 
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3. BULGULAR 

Bu bölümde, DOĞAKA personeli, DOĞAKA organları ve DOĞAKA yararlanıcılarının eğitim 
ihtiyacını belirleme kapsamında yürütülen çalıĢmalardan elde edilen bulgulara yer verilmiĢtir. 
Bulgular sırasıyla Ģu ana kategorilere göre ayrı ayrı sunulmaktadır:  

A) Kilit aktörlerle yapılan görüĢme bulguları,  

B) DOĞAKA personeliyle yapılan çalıĢtay bulguları,  

C) DOĞAKA personeline uygulanan anket bulguları ve  

D) DOĞAKA yararlanıcılarına uygulanan anket bulguları. 

A) KĠLĠT AKTÖRLERLE YAPILAN GÖRÜġME BULGULARI 

Bu bölümde kilit aktörlerle yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgulara yer verilmektedir. 
Öncelikle belirtmek gerekir ki yapılan görüĢmelerde görüĢülen kiĢinin temsil ettiği kuruluĢ ve 
bulunduğu konum DOĞAKA algısını ve DOĞAKA’nın bölgede yapması gerekenleri 
belirleyecek ölçüdedir. ĠĢ hayatını temsil eden kuruluĢ temsilcileri kalkınmada daha çok 
ekonomik geliĢmeye ağırlık verilmesini vurgularken, STK temsilcisi daha çok sivil toplum 
inisiyatifine kalkınmada öncelik verilmesini, yerel yönetimler ise daha çok sosyal ve kültürel 
konulara ağırlık verilmesi gerektiğine vurgu yapmıĢlardır. 

Bu bölüme iliĢkin veriler sırasıyla Ģu baĢlıklar kullanılarak sunulmaktadır: 1) “En iyi kalkınma 
ajansı” algısı ve yapılması gerekenler, 2) DOĞAKA çalıĢanlarının yetkinlikleri, 3) DOĞAKA 
yararlanıcılarına sağlanacak hizmetler ve 4) DOĞAKA organlarına sunulması gereken 
hizmetler. 

1) “En Ġyi Kalkınma Ajansı” Algısı ve Yapılması Gerekenler 

Bölgede kalkınma ajansı kavramı yeni olduğu için görüĢmeciler bu konudaki 
sorularımıza temkinli yaklaĢmıĢlardır. Ancak tüm görüĢmeciler bölgede DOĞAKA’nın 
varlığını olumlu karĢılamıĢlardır. Ancak görüĢülen kiĢilerin DOĞAKA’nın daha çok 
kendi illerine ağırlık vermesini talep ettikleri dikkati çekmiĢtir. Örneğin Osmaniye’de 
yapılan görüĢmelerde bölgenin en az geliĢmiĢ ilinin Osmaniye olduğu ifade edilerek 
hizmetlerin buraya yoğunlaĢması gerektiği dile getirilirken, KahramanmaraĢ’taki 
görüĢmeciler, bölgenin en geliĢmiĢ ilinin KahramanmaraĢ olduğunu, dolayısı ile 
desteklerin buraya verilmesiyle ilin bölgede lokomotif görevi üstlenebileceği 
belirtilmiĢtir. Hatay ilindeki görüĢmeciler ise Hatay’ın hem tarım hem de sanayi 
bağlamında geliĢme potansiyelinin daha çok olduğunu, Ġskenderun Körfezinin önemli 
bir yer tuttuğunu, enerji ihtisas bölgesinin kısmen bu bölgede yer aldığını, dolayısı ile 
desteklerin Hatay iline verilmesi gerektiğini vurgulamıĢlardır. 

Bu kapsamda elde edilen verileri aĢağıdaki gibi sınıflandırmak mümkündür. 

 Bölgede DOĞAKA’nın vermiĢ olduğu hizmetlerle örtüĢen baĢka kuruluĢlar da var, 
örneğin TKDK (Tarımsal ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu), KOSGEB, 
ĠġKUR gibi. Daha etkin ve verimli hizmet verebilmek için bu kuruluĢlar arasında 
eĢgüdüm ve iĢ bölüĢümü yapılmalıdır. Örneğin, TKDK daha çok kırsal kalkınmaya, 
DOĞAKA ise kırsal kalkınma dıĢındaki alanlara ağırlık verebilir. 

 DOĞAKA, yapısı itibari ile bölgedeki aktörleri koordine eden, kurum ve kuruluĢları 
bir araya getiren “Ģemsiye” bir kuruluĢ görevi üstlenmeli ve bölgedeki kilit aktörlerin 
nabzını tutabilmelidir. 
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 Bölgede sivil toplum kuruluĢları hem nicel hem de nitel açıdan zayıf 
gözükmektedir. Bölgede STK sayısını ve kapasitesini arttıracak önlemler almak ve 
bölgesel kalkınmada STK’ların daha aktif rol üstlenmelerini sağlamak gerekir. 

 Mali/hibe destekleri illerin nüfusuna göre pay edilmeli, bu pay bazında mali 
destekler proje baĢvuranlarına dağıtılmalıdır. Mevcut durumda “baĢarılı” projeler 
tek bir ilden geldiğinde, sadece o ilin projeleri desteklenmiĢ olmaktadır. 

 Ġllerde sektörel tercih yapılmalı ve hizmetler/destekler bu sektörlere göre 
verilmelidir.  

 Daha hızlı ve etkili sonuç için sağlanan fon kaynakları fazla bölünmemeli, orta ve 
büyük ölçekli projelere ağırlık verilmelidir.    

 Destekler büyük kuruluĢların yerine küçük kuruluĢlara verilmeli ve o kuruluĢların 
geliĢimi sağlanmalıdır. 

 DOĞAKA tarafından verilen eğitimlere daha çok kamu kuruluĢlarından kiĢiler 
katılmaktadır. Bu eğitimlere özel sektörün de aktif olarak katılımı sağlanmalıdır. 
Gerektiğinde ayrı gruplar olarak eğitimler düzenlenmeli ve katılımlar sağlanmalıdır. 

 DOĞAKA mevcut haliyle hibe veren bir kuruluĢ olarak algılanmaktadır. Oysa 
DOĞAKA’nın baĢka iĢlevleri ve hizmetleri de vardır. Hibe veren kuruluĢ algısını 
yıkmak ve DOĞAKA’yı diğer iĢlevleriyle de tanıtmak gerekir. 

2) DOĞAKA ÇalıĢanlarının Yetkinlikleri 

GörüĢmeciler DOĞAKA çalıĢanlarına iliĢkin genel olarak olumlu düĢünceler 
sergilemiĢlerdir. DOĞAKA personelinin oldukça iyi eğitimli, yetkin ancak genç ve 
deneyimsiz olduklarını vurgulamıĢlardır. Bazı görüĢmeciler ise sadece Kalkınma 
Kurulu toplantısında personelin kendilerine tanıtıldığını, bunun dıĢında fazla bir 
mesailerinin olmadığını dillendirmiĢlerdir. Özellikle belirtmek gerekir ki, yapılan 
görüĢmelerde DOĞAKA personelinin diğer kuruluĢ personelinden daha donanımlı 
olduğunun altı çizilmiĢtir. 

Yapılan görüĢmelerde DOĞAKA personelinin yetkinliklerine iliĢkin öne çıkan görüĢler 
aĢağıdaki gibidir. 

 DOĞAKA personeli yeni olduğu için bölgeyi ve bölge illerini yeterince 
tanımamaktadırlar. Personel sürekli sahada bulunmalı, kurum ve kuruluĢları ve 
hizmet alan kesimi, bölgenin potansiyelini daha iyi tanımalıdır. 

 DOĞAKA personelinin çok nitelikli olması bir dezavantaj da olabilir zira hizmet 
vermiĢ oldukları kesimle arasında nitelik farkı bulunmaktadır. Bu nedenle 
personel hizmet verdiği kesim ile iletiĢim kurabilecek seviyeyi yakalayabilmelidir. 

 Yerel, kültürel ve sosyal dokuyu personelin çok çabuk öğrenmesi ve ona uygun 
hareket etmesi gerekir. Mevcut haliyle sahip oldukları bilgiyi hedef kitleye 
aktarmada personelin sorunları olduğu düĢünülmektedir. 

 Hibe çağrılarına iliĢkin personelin çok tutarlı tavır sergilemesi, yöneltilen sorulara 
verilen cevapların kiĢiye ya da ile göre değiĢmemesi gerekir. 
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 Proje baĢvurusunda bulunup da projeleri desteklenmeyen kuruluĢlara açıklamalar 
yapılmalı, ikna edilmeli ve neden projelerinin baĢarılı olmadığı anlayabilecekleri 
bir dille izah edilmelidir.  

 DOĞAKA personelinin bölgedeki STK’ları iyi tanımaları için, mümkün olduğu 
ölçüde bu kuruluĢlara ziyarette bulunmaları gerekir. 

 DOĞAKA personelinin yeteri kadar kamu-devlet tecrübesinin olmadığı 
anlaĢılmaktadır, dolayısıyla kamu kuruluĢlarının iĢleyiĢine ve devlet mevzuatına 
iliĢkin donanım eksikliklerinin giderilmesi gerekir. 

 DOĞAKA personelinin ulusal ve yerel iĢgücü piyasası konusunda donanımlı 
olması gerekir. Piyasayı sektörler bazında takip etmeyen bir kalkınma ajansının 
baĢarılı olma Ģansı düĢük görülmektedir.  

 DOĞAKA personelinin yerel ve kültürel dokuyu bilmesi, tanıması ve 
çalıĢmalarında bu bilgiyi kullanması gerekir.  

 Projelerin desteklenmesinde bölgesel ve sektörel kalkınma planları, mastır 
planlar ve öncelikleri içeren araĢtırma sonuçları kullanılmalıdır. DOĞAKA 
personeli bu çalıĢmaları nasıl okuyacağını ve yorumlayacağını bilmelidir.   

 DOĞAKA, Yönetim Bilgi Sistemi (MIS) kurarak projeleri takip etmeli, sorulara 
cevap vermeli, yararlanıcılara Bilgi ĠletiĢim Teknolojileri (BĠT) kullanarak 
ulaĢmalıdır. 

3) DOĞAKA Yararlanıcılarına Sağlanacak Hizmetler 

Aynı zamanda ezici çoğunluğu DOĞAKA yararlanıcısı da olan görüĢmeciler 
DOĞAKA’dan beklentilerini bulundukları konum itibariyle dillendirmiĢlerdir. Proje 
geliĢtirme ve uygulama konusunda eksikliklerinin olduğunu belirten görüĢmeciler, 
DOĞAKA’nın ilk etapta proje fikri geliĢtirme ve uygulama konusunda yararlanıcılara 
hizmet vermesi gerektiğini vurgulamıĢlardır. Verilen eğitimlerin daha çok teorik 
kaldığını, oysa yararlanıcıların uygulamaya dönük eğitimlere ihtiyaçları olduğunu 
dillendirmiĢlerdir. Özellikle vurgulanması gereken diğer bir nokta ise yerel yönetimler-
belediyeler ve STK’ların daha çok sosyal ve kültürel etkinliklere ağırlık verilmesi 
gerektiği, kültürel ve sosyal sermayenin bölgede harekete geçmesi ile iĢletmeleri de 
olumlu yönde etkileyeceği görüĢüdür. 

DOĞAKA’nın bölgede daha etkili olması için yararlanıcılara sunması gereken 
hizmetlere iliĢkin görüĢler aĢağıdaki gibi özetlenebilir: 

 Yararlanıcılara uygulama temelli proje geliĢtirme ve uygulama eğitimleri verilerek, 
bölgede daha kaliteli projelerin geliĢtirilmesi sağlanmalı ve projelerin sonuçlarının 
niteliği arttırılmalıdır. 

 DOĞAKA,  yararlanıcıların sunduğu projeleri sıralayan ve eleyen bir kurum değil 
“nasıl daha iyi proje üretilir konusunda kurumlara yardımcı olan ve bu süreçte 
onlara refakat eden” bir kurum olmalıdır. Bu tavır DOĞAKA’nın fark yaratmasına 
yardımcı olacaktır.    

 Kalkınma kavramı ve ajansın görevleri yararlanıcılara çok iyi anlatılmalı, böylece 
yararlanıcıların hem kalkınma konusunda hem de DOĞAKA’nın iĢlevleri hakkında 
gerçekçi bilgilere sahip olmaları sağlanmalıdır. 
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 DOĞAKA’nın hizmet sunduğu üç ilin sorunları ve yapısının farklı olduğu 
görülmektedir. Ġl bazında sektörel destek alanları belirlenmeli, DOĞAKA 
desteklerinin alanı daraltılarak etkisi arttırılmalıdır. 

 Yararlanıcı kuruluĢların sadece kendi ihtiyaçlarını bilmeleri yeterli değildir. Ġçinde 
bulundukları bölgenin önceliklerini ve kısa, orta ve uzun vadeli planlama ve 
geliĢmeleri de takip etmeleri gerekir. Zira bölgedeki geliĢim ve değiĢim trendlerini 
bilmeden dar bir vizyonla hazırlanan projeler bir yandan bölge kalkınmasına 
hizmet etmezken öte yandan kaynakların etkin kullanılmamasına sebep 
olmaktadır. Doğaka, yararlanıcı kurum ve kuruluĢlara bölge planlarına, mastır 
planlara, yapılmıĢ önemli fizibilite ve araĢtırmalara ulaĢma ve bunları okuma-
anlama konusunda yardımcı olmalıdır.  

 Bölgede STK’ların sayısı ve kapasitesinin sınırlı olduğu anlaĢılmaktadır. Bu 
nedenle bölgede yararlanıcı konumunda olan STK’ların hem sayısı arttırılmalı 
hem de kalkınmaya aktif olarak katılabilmeleri için kapasiteleri geliĢtirilmelidir. 

 Kamu kurumu statüsünde bulunan kuruluĢlara mevzuatları gereği 
yapamayacakları konularda destek verilmeli, kendi faaliyet alanları ile ilgili destek 
sağlanmamalıdır. 

 Bölge ürünlerinin sertifikalandırılması, patentlerinin ve coğrafi iĢaretlerin alınması 
için çalıĢmalar yapılmalıdır. 

 Üniversite-sanayi iĢbirliği, araĢtırma ve yenilikçilik, bilgiye eriĢimi destekleyen 
projeler teĢvik edilmelidir.  

 Ortak proje geliĢtirme ve uygulama teĢvik edilmeli, kurumların birlikte öğrenmesi, 
birbirinden öğrenmesi desteklenmelidir.   

 Hibe ve mali destek çağrılarında proje teklifi hazırlama süresi kısa tutulmaktadır. 
Yararlanıcıların proje hazırlamadaki eksiklikleri göz önüne alındığında proje teklifi 
hazırlama süresi daha geniĢ bir zaman dilimine yayılmalıdır. 

 DOĞAKA’nın KOBĠ’ler ve çiftçiler tarafından yeterince tanınmadığı dile 
getirilmiĢtir. Bu nedenle özellikle bu hedef kitleye DOĞAKA’yı tanıtacak faaliyetler 
gerçekleĢtirilmelidir. 

 DOĞAKA tarafından verilen eğitimlere katılımı arttırmak için bu eğitimlerin bir 
bölümü kamuoyunun tanıdığı kiĢiler tarafından verilebilir. 

 Tanıtım toplantılarına daha çok Kalkınma Kurulu üyelerinin katıldığı, bunun 
dıĢındaki kiĢi ve kuruluĢların bu toplantılardan yeterince haberdar olmadıkları 
anlaĢılmaktadır. Bu nedenle tanıtım toplantılarının daha geniĢ kitleye hitap 
edecek tarzda duyurulması ve gerçekleĢtirilmesi önemli görülmektedir. 

 Fon desteklerinin dağıtımında somut bir politikanın izlenmediği belirtilmiĢtir. 
Somut bir politika olmayınca fondan pay alamayan kuruluĢlar tepki duyabilir. Bu 
nedenle somut fon dağıtma politikası oluĢturulmalı ve bu politika yararlanıcıların 
zihninde açık olmalıdır. 

 Proje tekliflerinin değerlendirilmesinin mekanik olarak yapıldığı, değerlendirme 
ölçütlerine göre yüksek puan alan bazı projelerin bölgenin kalkınmasına ve 
çevreye yarar değil zarar verebileceği belirtilmiĢtir. Bu nedenle proje 
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değerlendirmelerinde bu tür konulara da önem vermenin yararlı olacağı 
düĢünülmektedir. 

4) DOĞAKA Organlarına Sunulması Gereken Hizmetler 

GörüĢmecilere, DOĞAKA organları olan Yönetim Kurulu (YK) ve Kalkınma Kurulu’nun 
(KK) daha etkin çalıĢabilmesi için verilmesi gereken hizmetler de sorulmuĢtur. Bu 
kapsamda görüĢmeciler farklı konuları dillendirmiĢlerdir. Bu konudaki görüĢler 
aĢağıda özetlenmiĢtir. 

 Bazı kilit personel, gerek YK gerekse de KK’nın kalkınma konusunda yeterli 
bilgiye sahip olmadığını dolayısıyla, bu iki organın kalkınma, DOĞAKA’nın 
iĢlevleri ve bölgenin öncelikleri konularında bilgilendirilmeleri gerektiğini 
belirtmiĢlerdir. 

 Kalkınma konusunda YK üyelerine brifing verilmeli, kamuoyunun tanıdığı ve bu 
alanda etkili olan kiĢiler YK toplantısına katılarak Kurul üyelerini bilgilendirmelidir.  

 YK üyeleri kalkınma konusunda iyi uygulama örneklerini farklı ülkelerde yerinde 
görmek için çalıĢma ziyaretinde bulunmalıdırlar. 

 KK üye profili oldukça geniĢ, farklı kuruluĢlardan ve farklı nitelikte üyeler var. 
Heterojen bir yapıya sahip olan KK üyelerinin daha çok bilgilendirilerek bilgi 
düzeyi açısından birbirlerine yakınlaĢtırılması ve kurul üyelerini seçiminde bu 
konuya dikkat edilmesi gerekir.  

 Kurul çalıĢanlarına yeterli ilgiyi göstermeyen, toplantılara katılmayan kuruluĢların 
yerine baĢka kuruluĢlar belirlenmeli ve değiĢtirilmelidir. 

 KK üyeleri DOĞAKA içindeki rollerinin ve sorumluluklarının ne olduğunu 
bilmiyorlar ve net bir görüĢe sahip değiller. Salt bir “danıĢma” niteliği uzun 
dönemde kurul üyelerinin ilgisini azaltabilir. Bu nedenle KK’nın rol ve 
sorumluluklarının daha iyi belirlenmesi ve iĢlevsel hale getirilmesi gerekir. 

 KK’nın katılımcı bir anlayıĢla DOĞAKA’yı sahiplenmesi gerekir. Sahiplenmeyi 
sağlayabilmek için faaliyetler gerçekleĢtirilmelidir. 

 KK üyeleri proje konusunda destek programları hakkında gerekli donanıma ve 
deneyime sahip değiller. Bu nedenle proje konusunu ve destek programlarını KK 
üyelerine daha detaylı anlatmak gerekir. 

 KK’da kadın üye sayısı ve kadın kuruluĢları yetersiz, KK’da kadın üye sayısını 
arttırmak gerekir. 

 KK içerisinde temaya göre alt komisyonlar kurmak gerekir. Kalabalık bir kurul ile 
çalıĢma yapmak zordur. Alt komisyonlar daha sık bir araya gelerek daha etkili 
çalıĢabilir ve KK’ya ve YK’ya bilgi verebilirler. 

 Kalkınma Kurulu üyelerine yönelik bir çalıĢtay düzenlenmeli, hangi kurul üyesinin 
hangi konuda çalıĢmak istediği belirlenmeli ve bir iĢ bölümü oluĢturulmalıdır. 

 KK üyeleri daha sık bir araya gelmeli, gerektiğinde telefon edilmeli ve görüĢ 
alınmalı oysa mevcut durumda BaĢkan ararsa toplanıyor. 
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 Her ilin KK üyeleri de daha sık bir araya gelebilir ve kendi aralarında il bazında 
gündem oluĢturabilir ve o doğrultuda çalıĢmalar yapılabilir. 

 Fon dağıtım kuralları, öncelikli sektör ve alanlar ile kırmızı çizgilerin 
belirlenmesinde organların görüĢ ve önerileri de alınmalıdır. Proje desteklerinde 
önceden belirlenen bölge planı, mastır plan vb. dokümanlarda yer verilen 
önceliklere sadık kalınmalıdır.  

 “Ġyi Uygulama” ya da “iyi projeler” Kurul üyeleri tarafından yerinde görülmeli, 
ziyaret edilmeli ve proje konusunda daha somut fikir sahibi olmalıdırlar. 

 Bölge kalkınmasında sürekli ekonomik kalkınma dile getiriliyor, oysa bölgenin 
kalkınmasında beĢeri sermayenin niteliği ve düzeyi daha önemlidir. Bu nedenle 
bölgede beĢeri sermayenin geliĢtirilmesine önem verilmelidir. 

5) Sonuç ve Öneriler 

Kilit aktörlerle yapılan görüĢmelerden elde edilen bulgular değerlendirildiğinde 
aĢağıdaki önerilerin anlamlı olacağı düĢünülmektedir: 

 Bölgesel kalkınma yaklaĢımının özümsenmesi son derece önemlidir. Bu 
yaklaĢımın sadece DOĞAKA organlarında görev alan kiĢiler değil, aynı zamanda 
yararlanıcılar tarafından da özümsenmesine yönelik çalıĢmaların gereği açıktır.  

 DOĞAKA’nın bölgede,  daha çok “para dağıtan kuruluĢ” olarak algılanmakta 
olduğu ve bu algının giderek daha fazla pekiĢme riski içerdiği söylenebilir.  Oysa 
DOĞAKA’nın bölgesel geliĢme politikalarını yerel düzeyde uygulayan, bölgedeki 
geliĢim ve değiĢimin yönetilmesi sürecine teknik katkı sağlayan ve bunu yaparken 
sınırlı fon imkânlarını da kullanan bir kurum olarak algılanması önemlidir.  Bu 
algının daha fazla pekiĢmeden düzeltilmesi için yoğun çaba harcanmalı ve Ajansın 
bölgesel geliĢim politikalarının geliĢtirilmesine ve uygulanmasına destek olan bir 
kurumsal mekanizma olduğunu vurgulayan diğer faaliyetleri öne çıkarılmalıdır. 

 Desteklere iliĢkin bölgede yaratılan atmosfer ve farkındalık olumlu olmakla birlikte 
DOĞAKA’nın dağıtacağı fon miktarı bellidir ve sonunda belli sayıda proje 
desteklenebilecektir. Yararlanıcı nezdinde dağıtılacak fon miktarı yeteri kadar 
gerçekçi algılanamamıĢtır. Bu gerçeğin önemle altı çizilmeli, gerçekçi olmayan bir 
imaj sergilenmemelidir. 

 DOĞAKA’nın hizmet alanına giren üç il arasında “hemĢerilik” olgusu önemli bir yer 
tutmaktadır.  Nitekim bu olgunun Kalkınma Kurulu’nda yapılan seçimlerde yer 
aldığını tespit etmiĢ bulunmaktayız.  DOĞAKA bölgesel kalkınma açısından üç ilin 
birlikte çalıĢmasını ve bölgenin kalkınmasını hedeflerken, söz konusu hemĢerilik 
olgusu DOĞAKA açısından niyet edilmeyen sonuçlara yol açabilir.  Bu nedenle 
hibe çağrılarında, farklı illerden proje ortağı bulan ya da ortak proje geliĢtirip sunan 
kuruluĢlara değerlendirmede ekstra puan verileceği ya da önceliğe alınacağı gibi 
bir tercihte bulunulabilir.  Böyle bir yaklaĢım DOĞAKA kapsamındaki illeri daha da 
yakınlaĢtırabilir, bölge açısından çarpan etkisi yüksek projelerin üretilmesine yol 
açabilir. 

 GörüĢmeciler DOĞAKA personelinin nitelikli olduklarını belirttikten sonra, onların 
bölgeyi tanımaması, iĢ piyasası hakkında fikirlerinin olmaması, deneyim yetersizliği 
gibi olumsuzlukları sıralamaktadırlar. Ayrıca, görüĢ beyan edenlerin önemli bir 
kısmının DOĞAKA personelinin niteliği konusunda fikir beyan edebilecek kadar 



27 

 

onları tanımadıkları da açıktır. Bu durumda görüĢmecilerin “nitelikli personel” 
algısının yüzeysel kabullenme Ģeklinde olduğu söylenebilir. 

 DanıĢma organlarının yönetimdeki etkinliğinin ve etkililiğinin doğru anlaĢılması 
konusunda ülkemizde genel bir sorun yaĢanmaktadır. Bu sorunun Kalkınma Kurulu 
üyelerine de yansıdığı görülmektedir. Kalkınma Kurulu üyelerinin danıĢma 
kurullarının yönetimde ne tür iĢlevleri yerine getirdiği ve karar mekanizması 
üzerinde etkili olabilmesi için neleri yapması gerektiği hususunda 
aydınlatılmalarına ihtiyaç duyulmaktadır.        

B) DOĞAKA PERSONELĠYLE YAPILAN ÇALIġTAY BULGULARI 

Bu bölümde DOĞAKA personeliyle yapılan ve bir gün süren çalıĢtaydan elde edilen 
bulgulara yer verilmektedir. Bu çalıĢtayda DOĞAKA personeli, organları ve yararlanıcılarının 
eğitim ihtiyacını belirlemek amaçlanmıĢtır. ÇalıĢtayda katılımcıların dört ana temada 
görüĢlerini kendilerine dağıtılan kartlara yazmaları istenmiĢtir. Bunun için önce her bir 
katılımcıya üzerinde “En Ġyi Kalkınma Ajansı Olabilmek Ġçin Ne Yapmayı Düşünüyorsunuz?” 
sorusunun yazılı olduğu kırmızı renkli birer kart dağıtılmıĢ ve her bir katılımcının kartlarına en 
önemli gördükleri üç görüĢü yazmaları istenmiĢtir. Katılımcıların bu soruya iliĢkin yanıtlarını 
yazmalarından sonra kartlar toplanmıĢ ve büyükçe bir panele bir birlerine yakınlıkları dikkate 
alınarak tematik olarak gruplandırılarak yapıĢtırılmıĢ ve görüĢler tüm gruba teker teker 
okunarak tartıĢılmıĢtır. Ardından her bir katılımcının bu kartların asılı olduğu panele gelerek 
bu görüĢleri bir kez daha okumaları ve kendilerine göre en önemli gördükleri üç farklı görüĢe 
birer yıldız iĢareti koymaları istenmiĢtir. Böylece katılımcılar tarafından üzerinde en fazla 
yıldız bulunan görüĢ; “en fazla katılımcı tarafından önemli görülen görüş”, üzerinde yıldız 
olmayan ya da en az yıldız olan görüĢ ise “en iyi kalkınma ajansı” olmak için yapılması çok 
da önemli görülmeyen görüş” anlamında yorumlanmıĢtır. 

Ġlk soruya iliĢkin görüĢler toplandıktan sonra, sırasıyla katılımcılara üzerinde “Bunun 
sağlanabilmesi için hangi yeterliliklerinizin geliştirilmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?” 
sorusunun yazılı olduğu turuncu kartlar dağıtılmıĢ ve aynı süreç iĢletilmiĢtir. Daha sonra 
sırasıyla üzerinde “Yararlanıcıların maksimum ve etkin kaynak kullanımını sağlamak için 
onlara kazandırılması gereken ek nitelikler / yeterlilikler nelerdir?” sorusunun yazılı olduğu 
yeĢil kartlar ve en sonunda ise üzerinde “Organların görevlerini daha etkin ve verimli biçimde 
yerine getirebilmesi için onlara kazandırılması gereken ek nitelikler / yeterlilikler nelerdir?” 
sorusunun yazılı olduğu mavi kartlar dağıtılmıĢ ve benzeri süreç iĢletilerek DOĞAKA 
personelinin görüĢleri alınmıĢtır. ÇalıĢtayın sonunda ise katılımcıların bu dört ana soruya 
iliĢkin görüĢleri tüm grupta tartıĢılmıĢ ve çalıĢtay sonlandırılmıĢtır. 

Bu bölümde, çalıĢtaydan elde edilen bulgular aynı sırayla 1) “En iyi Kalkınma Ajansı” algısı 
ve yapılması gerekenler, 2) DOĞAKA çalıĢanlarının yetkinlikleri, 3) DOĞAKA 
yararlanıcılarına sağlanacak hizmetler ve 4) DOĞAKA organlarına sunulması gereken 
hizmetler baĢlıkları altında sunulmuĢtur. 

1) “En Ġyi Kalkınma Ajansı” Algısı ve Yapılması Gerekenler 

DOĞAKA’nın en iyi kalkınma ajansı olabilmesi için, DOĞAKA çalıĢanlarının belirttiği 
görüĢler kendi içinde sınıflandırılarak aĢağıda sunulmuĢtur:  

a) Kurumsal Yapıyla Ġlgili GörüĢler 

 DOĞAKA personelinin en iyi kalkınma ajansı olmak için yapılması gerekenlere 
iliĢkin görüĢleri incelendiğinde, önemli sayıda katılımcının kurumun yapısına iliĢkin 
düzenlemeler yapmanın gerekliliğine vurgu yaptığı dikkati çekmektedir. Örneğin 
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pek çok katılımcı “En iyi hedeflere ulaşmak için en iyi örgütlenmeyi sağlamak 
gerekir”, “Ajans içindeki birimlerin yaptıkları işlerden tüm çalışanların haberdar 
edilmesi, birimler arası koordinasyonun sağlanması gerekir” diyerek kurumun 
örgüt yapısının güçlendirilmesi ve birimler arasındaki koordinasyonun geliĢtirilmesi 
gereğinin altını çizmiĢtir. 

 Yine iĢ ve görev tanımlarının netleĢtirilmesi ve daha belirgin hale getirilmesi 
gerektiği konusu pek çok katılımcı tarafından dile getirilmiĢtir.  

 Bazı katılımcılar DPT ile Ajansların arasındaki iliĢkiyi sorgulamıĢlardır. Örneğin bu 
katılımcılar “DPT ile Ajanslar arasındaki ilişkinin kalın çizgilerle yeniden 
belirlenmesi, ya DPT şemsiyesi altında tam bir hiyerarşik yapı ya da tam bağımsız 
salt bir bölgesel teşkilat” olması gerektiğini önermiĢtir. Ayrıca bazı katılımcılar 
“Ajansların esnek yapısını korumak lazım. Kamu ve Özel sektörü çok iyi 
dengelemek lazım. Ne tam kamu zihniyetiyle ne de tam özel kafayla hareket 
etmemek lazım” diyerek baĢarılı bir Ajans olabilmek için kurumun olması gereken 
yapısal özelliğine vurgu yapmıĢlardır. 

 Bir katılımcı tarafından dile getirilen “DOĞAKA’nın sunduğu fonlardan yararlanan 
ve müşteri konumunda bulunanların yönetim kurulunda bulunmaması gerekir” 
görüĢüne bazı katılımcıların da katıldıkları görülmüĢtür. 

b) Planlama Ġle Ġlgili GörüĢler 

 DOĞAKA personelinin bu kapsamdaki görüĢleri incelendiğinde, ağırlıklı olarak iĢ 
planlarına vurgu yapıldığı görülmektedir. Bu kapsamda, iĢ planlarının daha 
sistemli yapılması, iĢ planları yapılırken o birim çalıĢanlarının görüĢlerinin 
alınması ve iĢ planını bozan son dakika uygulamalardan mümkün olduğu oranda 
kaçınılması gerektiği vurgulanmıĢtır. Bu görüĢleri dile getiren örnek ifadelerden 
bazıları Ģunlardır: “Ajansın yıllık çalışma programından başlanarak, tüm iş 
planlamasının ilgili birimlerin tamamının (sadece birim başkanları değil !) 
katılımıyla yapılması, iş planını bozan "gökten düşen" işlerin kaide değil istisna 
olması”, “Daha sistemli iş planları oluşturularak, son dakikada ortaya çıkan işlerin 
sayısı azaltılmalıdır”, “spontane verilen işler beni rahatsız ediyor”. 

 En iyi kalkınma ajansı olabilmek için personelin sahip olması gereken niteliklere 
vurgu yapan bazı katılımcılar, bölgesel plan yapılmadan ve örgütlenmeden 
personel alımında bulunulmasını eleĢtirmiĢlerdir.  

 Kurumun insan gücü planlamasının iyi yapılması gerektiğine vurgu yapan bazı 
katılımcılar “En iyi olabilmekteki eksiğimiz birbirimizin ne gibi özellikleri var veya 
kim neyi en iyi yapar? Bunun çözülmesi gerekli” demiĢtir. Bu kapsamda dile 
getirilen diğer önemli görüĢler Ģunlardır: 

o Olası dıĢsal irrasyonel taleplerle mücadele stratejisi geliĢtirilmelidir. 

o Yapılan faaliyetlerin fayda ve etki analizlerinin doğru olarak yapılması ve 
sonraki faaliyetlerin bu değerlendirmeler doğrultusunda planlanması gerekir. 

o Eğitime önem verilmeli, personelin ilk iki yılını baĢarılı bir eğitim planlamasıyla 
geçirmesi sağlanmalı sahaya daha sonra çıkılmalıdır. 

c) Ġzlenecek Hedef ve Stratejilere ĠliĢkin GörüĢler 

 En iyi kalkınma ajansı olabilmek için hızlı gitmek önemli olmakla birlikte daha 
yavaĢ ancak sağlam adımlarla gitmenin önemine vurgu yapan aĢağıda görüĢ en 
fazla katılımcının hemfikir olduğu görüĢ olarak dikkati çekmiĢtir: “Hitlerin ordusu 
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gibi hızlı gidip yenilmemek için altyapının sağlam, etkili, amaca uygun ve hızlı 
kurulmuş olması gerekir”. 

 Bu kapsamda ikinci sırada önemli görülen görüĢ ise “Yönetim, amaç ve 
hedeflerinin organizasyona aktarılması (Vizyon ve Misyonu bilmek yetmiyor) 
görüĢüdür.  

 Üçüncü sırada önemli görülen görüĢ ise “Ajans bölgede üstlendiği görevi en iyi 
şekilde yerine getirmeye çalışırken "kalkınma" ekseninden sapılmamalı” 
görüĢüdür. Bu kapsamdaki diğer görüĢler Ģöyle sıralanabilir: 

 En iyi ajans olabilmek için, bölgeye uyum sağlamak, yerel aktörlerle birlikte 
hareket edebilmek, köprülerini kurabilmek gerekir. 

 Ajans faaliyetlerinde teori ile pratiği (örneğin sanayi ile üniversite) bir araya 
getirmek, bu birimlerin iĢbirliği yapmasına destek olmak gerekir. 

 En iyi kalkınma ajansı olabilmek için diğer ajansların yapmadığı / yapamadığı 
farklı faaliyetleri yapmak gerekir. Örneğin: Tüm faydalanıcılara ulaĢmak için 
görme engelliler için rehber hazırlamak, sadece dezavantajlı gruplara yönelik 
programlar yapmak gibi. 

 Ajans ilk önce barındırdığı dinamiklerin koordinasyonunu sağlamalı, ortak 
hedeflere bir planlama doğrultusunda yaklaĢmalıdır.  

 Asıl amaç bölgedeki en atıl kalmıĢ yerlere uzanabilmektir. Herhangi bir kurumun 
zilini çalıp “sizi kalkındıralım, geliĢtirelim, destek olalım demektense” onların 
mevcut sorunlarını çözmek için gayret sarf etmek daha mantıklı olacaktır. 

 Kısa ve orta vadede gerçekleĢtirmek istenen hedeflerin belirlenmesi ve tüm 
çalıĢanların bu hedeflere odaklanması sağlanmalıdır. 

 Uzun vadeli hedeflerden önce kısa vadede katma değeri yüksek alan hedeflere 
önem verilmeli, bu hedeflerle uyumlu projelere destek olunmalı ve sonuçları 
yakinen takip edilmelidir. 

 Ajanstan beklenen amaç ve hedefler çok iyi özümsenmelidir. 

 Kurumun hibe dağıtan bir birim olarak algılanmasının değiĢtirilip, sosyal ve 
ekonomik kalkınma için yapılabilecek diğer iĢ ve iĢlemlerle tanınırlığının 
arttırılması gerekir. 

 Sadece mevzuatta sınırlı kalınmamalı, diğer ulusal mevzuat ve uluslararası 
mevzuat ve bunun paralelinde ulusal ve uluslar arası iyi uygulama örnekleri çok 
iyi incelenmelidir. 

 Bölge içerisindeki potansiyellerin tespit edilerek harekete geçirilebilmesi için 
teĢvik edici ve destekleyici olunmalıdır. 

 Görevlerle ilgili yurtdıĢı seyahatler yapılmalı yabancı kurumlarla iĢbirliği ve 
kurumlar arası ortaklıklar gerçekleĢtirilmelidir. 

d) ĠletiĢim Eksikliğinin Giderilmesine Dönük GörüĢler 

 Katılımcıların görüĢleri incelendiğinde üzerinde en fazla durulan temalardan 
birinin iletiĢim olduğu görülmektedir. Ġleri sürülen görüĢlerden bazıları kurumlar 
arası iletiĢimin önemine vurgu yapmaktadır. Örneğin “Yerelde kurum ve 
kuruluşları daha yakından tanımak gerekir”, “Bölge ile iletişime geçebilmek için 
gerekli iletişim kanallarını kurmak (mail, sms, vs.) gerekir”, “Ajansın başarısı için 
bölgedeki tüm aktörlerle sürekli bir iletişim ve işbirliği içerisinde olmak lazımdır” 
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görüĢleri en iyi kalkınma ajansı olabilmek için bölgedeki diğer kurum ve 
kuruluĢlarla iletiĢim kurmanın önemine vurgu yapan ifadelerdir. 

 ĠletiĢimle bağlantılı olarak kurum çalıĢanlarının üzerinde belki de en fazla 
durdukları konu kurum içi iletiĢimdir. Örneğin aĢağıdaki görüĢ bu kapsamda 
katılımcıların en fazla katıldıkları görüĢ olarak dikkati çekmektedir. “Birimler 
birbirlerinin faaliyetlerinden haberdar olmalı, sürece dahil olmalı ve bir organizma 
gibi bütüncül hareket kabiliyeti geliştirilmelidir”, “Bilgi alışverişinin tam ve eksiksiz 
paylaşımı yapılmalı, birimin ne yaptığını diğer biriminde bilmesi gereklidir”. 

 BaĢarılı bir kalkınma ajansı olabilmek için üzerinde en fazla görüĢ belirtilen 
temalardan birinin de takım çalıĢmasıyla ilgili olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin 
“Tüm DOĞAKA ekibinin Genel Sekreterden hizmetli personele kadar kişisel 
egolarını mümkün olduğunca bir kenara bırakarak, enformel, keyifli ve güvenli bir 
çalışma ortamı yaratacak şekilde ekip olması gerekir”, “Takım ruhuyla hareket 
mantığımızın üst düzeyde olması gerekir”, “Kurum içinde ekip çalışması 
kültürünün geliştirilmesi, kişisel çıkış ve başarı motivasyonun ekip çalışmasına 
kanalize edilmesi gereklidir”, “Çalışanların fikirlerine daha çok danışılmalıdır”, “En 
iyi olabilmek için gerekli olan şey (!) Aile ortamı sağlamaktır. Bu kurumun sanki 
bir aile şirketi olduğunu varsayıp ona göre çalışmak gerekiyor” görüĢleri bu 
olguya vurgu yapan ve pek çok katılımcının üzerinde hem fikir olduğu görüĢler 
arasındadır. ĠletiĢim kapsamında ele alınabilecek diğer görüĢler ise Ģunlardır: 

o Yöneticiler kriz yönetimi, stres yönetimi ve personeli motive etme konularında 
eğitim almalıdırlar. 

o Ajans personelinin diğer kiĢi, kurum ve kuruluĢlar karĢısında itibar kaybına yol 
açabilecek durumlara düĢmelerine üst yönetimin engel olması gerekir. 

o Tüm ajans personelinin paydaĢlar ve yararlanıcılara karĢı ortak bir dil kullanımı 
ve verilen bilgilerin tutarlılık arz etmesi gereklidir. 

o ÇalıĢma saatlerinin düzenli olması gerekir. 

o ÇalıĢanların verimli ve etkili çalıĢma yöntemlerini izlemesi gerekir. 

o ÇalıĢma ortamının daha rahat ve daha serbest olması gerekir. 

2) DOĞAKA ÇalıĢanlarının Yetkinlikleri 

“DOĞAKA’nın en iyi kalkınma ajansı olabilmesi için DOĞAKA çalışanlarının hangi 
yetkinliklere sahip olmaları gerekir?” sorusuna verdikleri yanıtlar incelendiğinde, bu 
görüĢlerin bir bölümünün ajans personelinin teknik kapasitesinin geliĢtirilmesi ile iliĢkili 
olduğu, diğer görüĢlerin ise daha çok kiĢisel geliĢim bağlamında ele alınabilecek 
nitelikler olduğu dikkati çekmektedir. Bu nedenle DOĞAKA personelinin geliĢtirilmesi 
gereken nitelikleri; Teknik yetkinlikler ve KiĢisel yetkinlikler olmak üzere iki ana 
kategoride özetlenecektir. 

a) Teknik Yetkinlikler 

DOĞAKA çalıĢanlarının teknik yetkinliklerinin geliĢtirilmesine dönük görüĢ ve 
öneriler incelendiğinde, bu görüĢlerin çalıĢılan birimlere göre değiĢiklik gösterdiği 
görülmektedir. Bu nedenle bu bölümde bir biriyle iliĢkili olan görüĢler ardıĢık 
sırada verilecektir. DOĞAKA personelinin teknik yetkinliklerine iliĢkin bulgular 
Ģöyle özetlenebilir: 

 Önemli sayıda kurum personeli kalkınma ve bölgesel kalkınma konularında 
hem kuramsal hem de pratik olarak geliĢme ihtiyacını belirtmiĢ, kalkınma 
konusunda yurt dıĢı çalıĢmaların takip edilmesi gerektiğine vurgu yapmıĢtır. 
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Bu kapsamda pek çok katılımcı yurtiçi ve yurt dıĢı eğitim alarak sektörel 
uzmanlaĢmanın gerekliliğini belirtmiĢtir. Yine önemli sayıda katılımcı formel 
eğitimlere ek olarak geribildirim alma ve vermenin önemini vurgulamıĢtır. 

 Pek çok katılımcı “mali analiz bütçe, bilanço“, “etki analizi” ve “yatırım 
danıĢmanlığı” konularında, görece az sayıda katılımcı ise “fizibilite ve iĢ planı 
hazırlanması” konularında eğitim alarak yetkinliklerini geliĢtirme ihtiyaçlarını 
dile getirmiĢlerdir. 

 Önemli sayıda katılımcı kalkınma ile ilgili her türlü mevzuatı, bazı katılımcılar 
ise Kamu yönetimi ve Hukuk hakkındaki mevzuat bilgisini geliĢtirme ihtiyacını 
belirtmiĢtir. 

 Ajansın dıĢındaki hibe ve teĢvik konularının çok dinamik olması bunların 
takibini güçleĢtirmektedir. Ajans personeli düzenli, sağlam ve kaynağı belli 
bilgiye ulaĢma ihtiyacını dile getirmiĢtir. 

 Amerika ve Avrupa’da doğup geliĢmiĢ iç denetim mesleğinin Türkiye’de çok 
yeni olması nedeniyle bu birimde çalıĢan personelin bu uzmanlık alanında 
eğitim alma ihtiyacı dile getirilmiĢtir. 

 CIA Uluslararası iç denetçi sertifikası almak için gerekli koĢulların sağlanması 
talep edilmiĢtir. 

 Ulusal mevzuat ve uygulama örnekleri yanında Avrupa’daki kalkınma 
ajanslarının denetim uygulamalarının incelenmesi gereği vurgulanmıĢtır. 

 Sosyal ve ekonomik kalkınmanın hibe dıĢında kalan diğer bileĢenleri 
konusunda eğitime duyulan ihtiyaç belirtilmiĢtir. 

 Görece az sayıda da olsa bazı personel bilgi teknolojilerini kullanma 
yetersizliğine vurgu yaparak rapor yazımında grafik ve Ģekillerden 
yararlanmak ve raporlarını daha etkili kılabilmek için Excel ve Powerpoint 
kullanma kapasitesini geliĢtirme ihtiyacını belirtmiĢtir. 

b) KiĢisel Yetkinlikler 

DOĞAKA’nın daha baĢarılı bir kalkınma ajansı olabilmek için personelin hangi 
niteliklere sahip olması gerektiği sorusuna verilen yanıtlar incelendiğinde, Ajans 
çalıĢanlarının dile getirdiği nitelikler arasında kiĢisel geliĢime dönük yetkinliklerin 
önemli bir yer tuttuğu, bu niteliklerin en baĢında ise “iletiĢim becerilerini 
geliĢtirmek” ve “stresle baĢ etmek” olduğu dikkati çekmektedir. DOĞAKA 
çalıĢanları tarafından dile getirilen ve geliĢtirilmesi beklenen nitelikler aĢağıda 
Tablo-3’te listelenmiĢtir. 

3) DOĞAKA Yararlanıcılarına Sağlanacak Hizmetler 

DOĞAKA yararlanıcılarının sahip olması gereken nitelikler konusunda DOĞAKA 
çalıĢanlarının görüĢleri aĢağıda yer alan ana baĢlıklar çerçevesinde özetlenmiĢtir: 

a) DOĞAKA’nın Faaliyetleri Konusunda Bilgilendirme 

 Yaralanıcılar DOĞAKA’nın amaç ve verdiği hizmetler ile bölge planı 
konusunda bilgilendirilmeli, olası yanlıĢ anlamaların önüne geçilmelidir. 
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 Kalkınma ajansları, bölgesel kalkınmayı bölgedeki tüm kiĢi ve kurumlarla 
birlikte gerçekleĢtirmeyi amaçladığına göre, paydaĢlara da ekonomik 
kalkınma, beĢeri kalkınma, bölgesel kalkınma ve kaynakların etkin ve verimli 
kullanılması konularında eğitimler verilmelidir. 

 Yaralanıcıların sadece ajans kaynakları değil diğer fon kaynakları hakkında da 
bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

 Faydalanıcılara ajansın sadece para dağıtan bir kurum olmadığı, yatırımlarla 
ilgili birçok konuda danıĢmanlık yapabileceği anlatılmalıdır. 

Tablo-3: DOĞAKA Personelinin Alması Önerilen Eğitim Konuları 

 KiĢisel Nitelikler  KiĢisel Nitelikler 

1. Etkili iletiĢim  11. Etkili ve hızlı karar alma becerisi 

2. Stres yönetimi 12. Organizasyon becerisi 

3. ĠĢ ve zaman planlaması 13. Planlama becerisi 

4. Etkili sunum teknikleri 14. Motivasyon teknikleri 

5. Etkin çalıĢma yöntemleri 15. Hızlı okuma becerisi 

6. Takım çalıĢması 16. Ortak iĢ yapma kültürü 

7. Liderlik  17. Sosyal geliĢim 

8. YetiĢkin eğitimi 18. Sabır, hoĢgörü, anlayıĢ 

9. Kriz yönetimi 19. Strateji geliĢtirme 

10. Toplantı yönetimi 20. Yabancı yatırımcıyı bölgeye 
çekme becerisi 

 

b) Eğitim Konuları 

 Yararlanıcıların proje hazırlama ve uygulama kapasiteleri geliĢtirilmelidir. 

 Yararlanıcılara küçük kaynaklarla da büyük iĢler yapabilecekleri anlatılmalıdır. 

 Yararlanıcıların ajans desteklerini kendi amaçlarına en uygun Ģekilde 
kullanabilmeleri için onlara stratejik planlama eğitimi verilmelidir. 

 ĠĢletme yönetimi konularında kapasiteleri geliĢtirilmelidir. 

 GiriĢimcilik ve inisiyatif alabilme becerileri geliĢtirilmelidir. 

 Zaman planlaması becerileri geliĢtirilmelidir. 

 Bilgi ve iletiĢim teknolojilerini kullanma becerileri geliĢtirilmelidir. 

 Kaynakların etkili ve verimli kullanılabilmesi için dokümantasyon ve raporlama 
eğitimleri verilmelidir. 

 Ortak iĢ yapma kültürü yetersiz olanlara bunu giderecek eğitim ve atölye 
çalıĢmaları yapılmalıdır. 

 Yararlanıcıların soruları için online sistem kurulmalı ve veri tabanı 
hazırlanmalıdır. Uzman TV projesi hayata geçirilmelidir. 
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 Yararlanıcıların yüz yüze yapılan görüĢmelere gelmeden önce, görüĢecekleri 
konularla ilgili ön araĢtırma (rehberlerin okunması vs.) yapmaları 
sağlanmalıdır. 

 Yararlanıcılar sektörel temelde bir çatı altında toplanmalı ve eğitimler bu 
sektörlere göre ayrı ayrı verilmelidir. 

c) Etik Konular 

 Yararlanıcılara kullanılan kamu kaynağının aslında kendi ceplerinden çıkan 
vergiler olduğu anlatılıp, sırf para almak için proje yazmanın etik olmadığı 
vurgulanmalıdır. 

 Yararlanıcıların proje yazımı ve uygulamalarında dürüst davranmaları 
sağlanmalıdır. 

 Ajanslarla yararlanıcıların kamu kurumu -vatandaĢ geleneksel kutuplaĢmasına 
kurban edilmemesi, ortak çalıĢmanın metotlarının bulunması, ajansların 
yararlanıcılardan kopmaması için gerekli yöntemsel düzenlemeler yapılmalıdır. 

 

4) DOĞAKA Organlarına Sunulması Gereken Hizmetler 

DOĞAKA personelinin DOĞAKA organları olan Yönetim Kurulu (YK) ve Kalkınma 
Kuruluna (KK) iliĢkin görüĢleri aĢağıda yer almaktadır. 

a) YK ve KK’nın Bilgilendirilmesi 

 DOĞAKA personelinin DOĞAKA organları olan YK ve KK’ya iliĢkin görüĢleri 
incelendiğinde katılımcıların çok büyük bir bölümünün; Ajansın amaç, görev ve 
yetkileri ile bu kurulların kendi görev ve sorumlulukları konusunda 
bilgilendirilmeleri gerektiğine vurgu yaptıkları görülmüĢtür. Bu konuda ileri 
sürülen bazı görüĢler Ģunlardır: 

  “Yönetim kuruluna ve özellikle kalkınma kuruluna ajans mevzuatı hakkında 
bilgi verilmelidir” 

 “Yönetim kurulu ve kalkınma kurulunun ajansı iyi tanıması gerekir. Ajansın 
faaliyetleri bu organlar tarafından benimsenmeli ve halka indirgenmelidir” 

 “Ajansın ne amaçla kurulduğu, ne olduğu ve bundan sonra hep olacağı 
konularında bilgilendirilmeleri gerek ki sahiplensinler” 

 “Yönetim kurulundaki özellikle yerel aktör temsilcileri kurumsal amaçtan 
ziyade öncelikle ajansın kendi amaç ve hedefleri bulunduğunun farkına 
varmalıdırlar” 

b) Rol KarıĢıklığının Giderilmesi 

 Katılımcıların anlattıklarından hareketle DOĞAKA personeli ile YK ve KK 
arasında belki de iletiĢim eksikliğinden kaynaklanan rol karıĢıklığının olduğu 
anlaĢılmaktadır. AĢağıda bu kapsamdaki bazı görüĢler yer almaktadır: 

a. “Yönetim kurulundakiler (Ticaret odası, Valilik, Belediye çalışanı) ajans 
çalışanlarını kendi memuru gibi görmemelidir” 

b. “Organlar, YDO’ları kendilerine bağlı bir büro gibi görmekten 
vazgeçirilmelidir” 

c. “Ajansın amacının sadece hibe dağıtmak değil, kalkınmayı sağlamak 
olduğunun anlaşılması gerekir” 
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d. “Faaliyetlerin sınırlarının belirlenmesi gerekir” 

e. “YK ve KK üyelerinin yapılamayacak şeyler istememeleri sağlanmalıdır” 

c) YK ve KK’dan Yeterince Destek Alınmaması 

i. Katılımcılar ayrıca YK ve KK’dan yeterince destek alamadıklarını ve her Ģeyin 
Ajanstan beklendiğini belirtmiĢ, YK ve KK ile etkili iĢbirliği yapamadıklarının 
altını çizmiĢlerdir. Bu bağlamdaki bazı görüĢler Ģunlardır: 

f. “YK ve KK her şeyi Ajanstan beklemek yerine taşın altına ellerini 
koymalıdırlar” 

g. “DOĞAKA’nın mucize yaratmayacağı her işi tek başına başaramayacağı 
organlara anlatılmalı, “Ajans hazırlar biz onaylarız” zihniyetinden öte ortak 
hareket etmeyi, Ajansla eş güdümlü hareket etmeyi başarmaları gerekir” 

h. “YK ve KK üyeleri karar alma süreçlerine daha aktif katılım göstermelidirler” 

i. “DOĞAKA kimdir, ne yapar?”, “Hadi bakalım yapsınlar da görelim” 
zihniyetinden arındırıp DOĞAKA’nın bir parçası olduklarını sağlamak, 
DOĞAKA personelinin elinde sihirli değnek olmadığını anlatmak, en üst 
düzeyde işbirliğini yapmaya ikna etmek gerekir!” 

j. “Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerinin Doğu Akdeniz (TR63) 
bölgesini bir bölge olarak sahiplenmeleri, Doğu Akdenizli kimliği ile bütün 
meseleleri ele alabilmeleri gerekir” 

d) Kalkınma Konularında Eğitim Ġhtiyacı 

 Katılımcıların bir bölümü tıpkı ajans uzmanları gibi, yetkili organların da 
ajanslar, bölgesel kalkınmanın öğeleri ve örnek uygulamalar konularında 
bilgilendirilmeleri gerektiğini belirtmiĢlerdir. Bu iki husus görüĢülen üyelerce de 
dile getirilmiĢtir. Bu konudaki bazı görüĢler Ģunlardır: 

 “Yeni bir yaklaşım olan kalkınma ajansları konusunda dünyadaki ideal 
uygulamalar ve iyi örnekler yönetim kurulu üyelerine tanıtılmalıdır” 

  “Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu üyelerinin vizyoner bir bakışa sahip 
olmaları gerekir. Gerekiyorsa, kalkınmayla ilgili ulusal ve uluslararası iyi 
örnekleri tanıyabilmeleri için fırsat yaratılmalıdır” 

  “Organlara bölgesel kalkınma, girişimcilik, bölgenin potansiyelleri 
konusunda eğitim verilmelidir” 

 “Katılımcılık, liderlik konularında eğitim verilmelidir” 

e) Etik Konular 

 Katılımcılar etik kapsamda değerlendirilebilecek aĢağıdaki görüĢleri dile 
getirmiĢlerdir: 

 “Etik değerlere dikkat edilmelidir” 

 “Özellikle proje değerlendirmelerinde tarafsızlık ve bağımsızlığa dikkat 
edilmelidir” 

 Yapılamayacak taleplerine karşılık HAYIR sözünü duymayı ve bu ret 
edişleri kişisel algılamamalıdırlar” 

 “Organlar eskiden getirdikleri anlaşmazlık ve menfaat problemlerini 
aşmalıdırlar” 

 “Ego ve güçler savaşını bir kenara bırakıp objektif karar vermelidirler” 
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f) Diğer Konular 

DOĞAKA personelinin YK ve KK konusundaki diğer görüĢleri aĢağıdaki gibi 
özetlenebilir: 

 “Kalkınma Kurulu göstermelik bir yapı olmaktan çıkarak, üyelerin bir kısmı 
veya tamamı girişimci, inisiyatif alabilen, ajansın uzun vadeli stratejilerini 
yönlendirecek önerilerde bulunabilen bir yapıya dönüşmelidir” 

 “Yönetim kurulunda merkezi yönetimi temsil edenler, ajansların esnekliğine ve 
yerelliğine halel getirici davranışlardan kaçınmalıdırlar” 

 “Kalkınma ekseninden sapılmamalıdır” 

 “Yönetim Kurulu ve Kalkınma kurulundan daha iyi faydalanabilmek için kurul 
üyelerine maaş bağlanmalıdır”. 

 “YK’ya gerek yok” 

5) Sonuç ve Öneriler 

Bu bölümde DOĞAKA personeliyle yapılan çalıĢtaydan elde edilen sonuçlar 
DOĞAKA’nın en iyi kalkınma ajansı olabilmesi, DOĞAKA çalıĢanlarının yetkinlikleri, 
DOĞAKA yararlanıcılarına sağlanabilecek hizmetler ve DOĞAKA organlarına 
sunulabilecek hizmetler biçiminde sınıflandırılarak özetlenecektir. 

a)  “En Ġyi Kalkınma Ajansı” Algısı ve Yapılması Gerekenler  

Bu çalıĢmanın amacı DOĞAKA personeli ve organlarında görevli kiĢiler ile 
yararlanıcıların eğitim ihtiyaçlarının tanımlanmasıyla sınırlıdır. Veri toplama 
araçlarının açık uçlu olmasının da etkisiyle, toplanan verilerin önemli bir 
bölümünün örgütsel sorunlara iĢaret ettiği görülmektedir. ÇalıĢmanın sınırlılıkları 
dikkate alınarak, örgütsel sorunlarla ilgili veriler sunulmuĢ, ancak bunlardan 
herhangi bir öneri çıkartılması yoluna gidilmemiĢtir.   

 Ajans içindeki birimler arasında daha etkin iletiĢim, iĢbirliği ve koordinasyonun 
kurulması yararlı görünmektedir. 

 Personelce yapılan bazı tespitler, iĢ ve görev tanımlarının bazı katılımcıların 
kafalarında net olmadığı sonucuna iĢaret etmektedir.  Her DOĞAKA 
çalıĢanının iĢ ve görev tanımının açık ve net olması önemli görünmektedir. 

 Ajansın yıllık çalıĢma programı ve iĢ planlarının daha sistemli yapılması, iĢ 
planları yapılırken o birim çalıĢanlarının görüĢlerinin alınması ve iĢ planını 
bozan son dakika uygulamalardan mümkün olduğu oranda kaçınılması 
gerekmektedir. 

 Personel, zaman zaman yaĢanan dıĢsal irrasyonel taleplerle mücadele 
stratejisi geliĢtirme konusunda desteklenmelidir. Personelin bu konuda daha 
donanımlı hale gelmesi, Kalkınma Ajansları için istenmeyen ancak giderek 
pekiĢen   “fon sağlayan kurum” imajının düzeltilmesi çabalarına da olumlu 
katkı sağlayabilir.    

 Personelin sahaya çıkmadan önce iyi bir eğitimden geçirilerek teknik 
eksiklikleri giderilmelidir. 

 En iyi kalkınma ajansı olabilmek için hızlı hareket etmek önemli olmakla 
birlikte, bu hızın kurumsal altyapı ve kurum çalıĢanlarının potansiyeli dikkate 
alınarak ayarlanmalıdır. Bu bağlamda personelin etkin karar alma becerileri 
geliĢtirilmelidir.  
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 Kurumun amaç ve hedeflerinin tüm kurum personeli tarafından özümsenmesi 
ve benimsenmesi gereklidir. DOĞAKA vizyon ve misyonunun baĢta DOĞAKA 
personeli olmak üzere organlarında görev alan kiĢiler ve yararlanıcılar 
tarafından paylaĢılmasını sağlayacak etkinliklere önem verilmelidir.  

 Ajansın yürüttüğü her türlü faaliyet kalkınma ekseninde değerlendirilmelidir. 

 Kurum çalıĢanları bölgeyi tanımalı, uyum sağlamalı ve mümkün olduğu oranda 
yerel aktörlerle birlikte hareket etmelidir.  

 Ajans faaliyetlerinde kuramsal ve uygulamalı çalıĢan yararlanıcı kurumların 
(üniversite-sanayi vb.) iĢbirliği yapmasına destek olunmalıdır. Bu bağlamda 
DOĞAKA’nın kurumlar arası iĢbirliğini koordine etme kapasitesi 
güçlendirilmelidir. 

 Diğer ajansların yapmadığı / yapamadığı farklı faaliyetler düĢünülmeli, 
bölgenin en atıl kalmıĢ yerlerine uzanılabilmelidir. Bu bağlamda personelin 
yaratıcı düĢünme becerileri geliĢtirilmelidir. 

 Kısa ve orta vadede gerçekleĢtirmek istenen hedeflerin belirlenmesi ve tüm 
çalıĢanların bu hedefleri özümsemesi ve bu hedeflere odaklanması 
sağlanmalıdır. Bu bağlamda uygulanan yönetim stratejileri konusunda 
personel bilgilendirilmelidir. 

 Uzun vadeli hedeflerden önce kısa vadede katma değeri yüksek alan 
hedeflere önem verilmelidir. 

 Kurumun hibe dağıtan bir birim olarak oluĢan algısı değiĢtirilmelidir. 

 Yerli mevzuatın yanında ulusal ve uluslararası mevzuat ve iyi uygulama 
örnekleri incelenmelidir. Bu kapsamda gerektiğinde yabancı kurumlarla iĢbirliği 
ortaklıklar gerçekleĢtirilmelidir. 

 Bölgedeki diğer kurum ve kuruluĢlarla daha etkin iĢbirliği yapılmalıdır. 

 Birimler arası iletiĢim ve kurum çalıĢanlarının takım olma ruhu 
güçlendirilmelidir. Bu çerçevede ortak sosyal faaliyetler düzenlemek yararlı 
olabilir. 

 BaĢta yöneticiler olmak üzere kurum personelinin yaĢanabilecek olası kriz 
durumları ve stres faktörleriyle etkili baĢ etme becerileri geliĢtirilmelidir. 

 Kurum çalıĢanları kendilerini ve astlarını daha etkili çalıĢma konusunda motive 
ederken psikolojik faktörleri devreye sokabilmelidir. 

 Tüm ajans personeli paydaĢlar ve yararlanıcılara karĢı ortak bir dil kullanmalı, 
verilen bilgiler tutarlı olmalıdır. 

b)  DOĞAKA ÇalıĢanlarının Yetkinlikleri 

 DOĞAKA çalıĢanlarının kalkınma ve bölgesel kalkınma konularında kuramsal 
ve uygulamalı eğitim ihtiyacı giderilmelidir.  

 Bu eğitim ihtiyacının bir bölümünün çalıĢılan birimle ilgili teknik konularla 
olduğu, bir bölümünün ise tüm çalıĢanları ilgilendiren kiĢisel geliĢim 
kapsamındaki konular olduğu saptanmıĢtır. 

 Kurum personelinin mali analiz bütçe, bilanço, etki analizi, yatırım 
danıĢmanlığı, fizibilite ve iĢ planı hazırlanması, mevzuat bilgisi, hukuk, iç 
denetim,  kontrat yönetimi ve bilgi teknolojileri gibi teknik konulardaki 
yetersizlikleri giderilmelidir. 
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 Teknik konuların dıĢında baĢta etkili iletiĢim, stres yönetimi olmak üzere iĢ ve 
zaman planlaması, etkili sunum teknikleri, takım çalıĢması, liderlik, formasyon 
eğitimi, kriz yönetimi, çatıĢma yönetim, toplantı yönetimi, organizasyon ve 
planlama becerisi, motivasyon teknikleri gibi kiĢisel geliĢim konularındaki 
eksiklikleri giderilmelidir. 

c)  DOĞAKA Yararlanıcılarına Sağlanacak Hizmetler 

 Yaralanıcılar DOĞAKA’nın amaç ve verdiği hizmetler ile bölge planı 
konusunda bilgilendirilmeli, olası yanlıĢ anlamaların önüne geçilmelidir. 

 Yararlanıcılar ekonomik kalkınma, beĢeri kalkınma, bölgesel kalkınma ve 
kaynakların etkin ve verimli kullanılması konularında eğitilmelidir. 

 Yaralanıcıların sadece ajans kaynakları değil diğer fon kaynakları hakkında da 
bilgi sahibi olmaları sağlanmalıdır. 

 Faydalanıcılara ajansın sadece para dağıtan değil, yatırımlarla ilgili birçok 
konuda danıĢmanlık yapabileceği anlatılmalıdır. 

 Yararlanıcıların proje hazırlama ve uygulama kapasiteleri geliĢtirilmeli, ajans 
desteklerini kendi amaçlarına en uygun Ģekilde kullanabilmeleri sağlanmalıdır. 

 Yararlanıcıları güçlendirmek için onlara iĢletme, stratejik planlama, giriĢimcilik 
ve bilgi iletiĢim teknolojileri gibi konularda eğitim verilmelidir. 

 Bu eğitimler sektörel bazda ve mümkün olduğunca uygulamalı verilmeli, 
yetiĢkin eğitiminin temel ilkeleri takip edilerek katılımcıların anlayabileceği bir 
dil kullanılmalıdır.  

 Yararlanıcılara kullanılan kamu kaynağının aslında kendi ceplerinden çıkan 
vergiler olduğu anlatılıp, sırf para almak için proje yazmanın etik olmadığı 
vurgulanmalıdır. 

 Yararlanıcıların proje yazımı ve uygulamalarında dürüst davranmaları 
sağlanmalıdır. 

d)  DOĞAKA Organlarına Sunulması Gereken Hizmetler 

 DOĞAKA organları, Ajansın amaç, görev ve yetkileri ile bu kurulların kendi 
görev ve sorumlulukları konusunda bilgilendirilmeli, Ajansı doğru tanımaları ve 
benimsemeleri sağlanmalıdır. 

 DOĞAKA personeli ile YK ve KK arasındaki algı farklılığı giderilmeli, daha 
etkili iĢbirliği yapmaları sağlanmalıdır. 

 YK ve KK üyelerinin karar alma süreçlerine daha aktif katılımı sağlanmalıdır. 

 DOĞAKA organlarının da ajans uzmanları gibi, bölgesel kalkınma konularında 
bilgilendirilmeleri ve dünyadaki iyi uygulama örneklerinden haberdar olmaları 
sağlanmalıdır. 

  Ajansların esnekliği ve yerelliğini ihlal eden davranıĢlardan kaçınılmalıdır. 

 Proje değerlendirme konularında tarafsızlık ve bağımsızlık ilkesinden taviz 
verilmemelidir.  
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C) DOĞAKA PERSONELĠNE UYGULANAN ANKET BULGULARI 

Bu bölümde DOĞAKA personeline uygulanan anketlerden elde edilen bulgular sunulacaktır. 
Önce tüm DOĞAKA personelinin genel verileri, ardından ise bölüm bazındaki bulgulara yer 
verilecektir. 

1) DOĞAKA PERSONELĠNE ĠLĠġKĠN GENEL BULGULAR 

a) DOĞAKA Personelinin KiĢisel ve Mesleki GeliĢimleri Ġçin Faydalı 
Olduğu DüĢünülen Öğrenme Yöntemleri 

Tablo-4’deki bulgular incelendiğinde, DOĞAKA personelin kiĢisel ve mesleki 
geliĢimleri için en yararlı olduğunu düĢündükleri öğrenme yöntemlerinin “çalıĢma 
ziyaretlerinde bulunmak” (%80.6), “iĢbaĢı eğitimleri almak” (%61.3) ve “rotasyon 
uygulamalarına katılmak” (%45.2) olduğu görülmektedir. DOĞAKA personelinin 
ankette verilen seçenekler dıĢında önerdikleri çeĢitli yöntemler de vardır. Bunlar 
arasında “yurtdıĢında eğitim almak”, “yurtdıĢında gözlem ziyaretlerinde 
bulunmak”, Ajansın ana faaliyetlerinden birinin sorumluluğunu üstlenmek”, 
“tecrübe paylaĢımlarında bulunmak” ve “Ġngilizce eğitimi almak” sayılabilir. 

Tablo-4: DOĞAKA Personelinin Kişisel Ve Mesleki Gelişimi Ġçin 
En Faydalı Olacağını Düşünülen Yöntemlere Ġlişkin Bulgular 

 Yöntemler N X 

1. ÇalıĢma ziyaretlerinde bulunma 25 80.6 

2. ĠĢbaĢı eğitimleri alma 19 61.3 

3. Rotasyon uygulamalarına katılma 14 45.2 

4. Staj yapma 8 25.8 

5. Mesleki eğitim ve kurslara katılma 5 16.2 

6. YurtdıĢında eğitim almak veya gözlem ziyaretlerinde bulunma 3 9.7 

7. Diğer Ajanslarda staj yapma 1 3.2 

8. Ana faaliyetlerden birini yürütme sorumluluğunu üstlenme 1 3.2 

9. Saha çalıĢmasına katılma 1 3.2 

10. Tecrübe paylaĢımları  1 3.2 

11. Workshoplara katılma 1 3.2 

12. Bağımsız çalıĢma 1 3.2 

13. Ġngilizce eğitim alma 1 3.2 

Not: Katılımcılar birden çok yöntem işaretleyebilmişlerdir. 

b) DOĞAKA Personelinin Kurumsal Performansını Olumlu Etkileyen 
Nitelikler 

Ankete verilen yanıtlar incelendiğinde (Tablo-5), DOĞAKA personelinin kurumsal 
performansını olumlu etkilediği düĢünülen belli baĢlı nitelikler arasında “etkili 
iletiĢim becerisi”, “analitik düĢünme”, “iĢ ve çözüm odaklı olma”, “mesleki tecrübe” 
ve “kamuda çalıĢma kültürü ve deneyimi” gibi özelliklerin önemli görüldüğü dikkati 
çekmektedir. Bu niteliklere ek olarak, DOĞAKA personeli tarafından belirtilen 
diğer nitelikler arasında Ģunlar sayılabilir: “organizasyon tecrübesi”, “proje 
yönetimi tecrübesi”, “iyi bir dinleyici olma”, “pratik zekalı olma”, “sistematik 
düĢünebilme”, “stratejik düĢünebilme”, “problem çözebilme”, “ikna kabiliyeti”, 
“paylaĢımcı olma”, “hızlı hareket edebilme”, ”hızlı karar alabilme”, “sorumluluk 
alabilme”, “aĢırı is yüküne dayanabilme”, “eleĢtirel bakabilme”, “zamanı etkin 
kullanabilme”, “iyi gözlem yapabilme”, “tutarlı ve istikrarlı olma”, “disiplinli 
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çalıĢabilme”, “detaycı olma” ve “yeterli düzeyde Ġngilizce bilgisine sahip olma” 
sayılabilir. Anketin bu maddesine iliĢkin ayrıntılı veriler EK-3’te yer almaktadır. 

Tablo-5: DOĞAKA Personelinin Kurumsal Performansını 
Olumlu Etkilediği Düşünülen Niteliklere Ġlişkin Bulgular 

 Olumlu Nitelikler N X 

1. Etkili iletiĢim becerisi 6 19.3 

2. Analitik düĢünme 5 16.1 

3. ĠĢ ve çözüm odaklı olma 4 12.9 

4. Mesleki tecrübe 4 12.9 

5. Kamuda çalıĢma kültürü ve deneyimi 3 9.7 

6. Organizasyon tecrübesi 2 6.5 

7. Disiplinli çalıĢabilme, iĢ disiplinine sahip olma 2 6.5 

8. Risk ve inisiyatif alabilme 2 6.5 

9. Ekip çalıĢmasına yatkın olma 2 6.5 

10. Güler yüzlü olma 2 6.5 

11. Mevzuata hâkim olma 2 6.5 

12. Esnek olma 2 6.5 

 Not: Katılımcılar birden çok olumlu özellik yazabilmişlerdir. 

c) DOĞAKA Personelinin Kurumsal Performansını Olumsuz Etkileyen 
Nitelikler 

Tablo 6’daki veriler incelendiğinde, DOĞAKA personelinin kurumsal 
performansını olumsuz etkileyen en önemli nitelikler arasında; kurumsal bilinç, 
iĢbirliği ve iletiĢim eksikliği, organizasyon eksikliği, personel yetersizliğinden 
kaynaklanan iĢ yoğunluğu, çalıĢma saatlerinin uzun olması, stres yoğun bir 
ortamda çalıĢma zorunluluğu, aĢırı sorumluluklar üstlenme ve Kurumun il 
içerisindeki hiyerarĢik bir yapı içerisinde konumlandırılmamıĢ olması 
görülmektedir. Anketin bu maddesine iliĢkin diğer yanıtlar EK-4’te yer almaktadır. 

Tablo-6: DOĞAKA Personelinin Kurumsal Performansını 
Olumsuz Etkilediği Düşünülen Nitelikler 

 Olumsuz Nitelikler N X 

1. Kurumsal bilinç, iĢbirliği ve iletiĢim eksikliği 4 13.0 

2. Organizasyon eksikliği, islerin yeterince programlanmıyor olması, farklı 
birimlerden farklı görevlerin eĢzamanlı verilmesi 

3 9.7 

3. Personel yetersizliği, iĢ yoğunluğu, çalıĢma saatlerinin uzun olması 3 9.7 

4. Stres yoğun bir ortamda yaĢamak, sorumluluğu stres boyutuna taĢımak, 
gücü aĢan sorumluluklar almak 

3 9.7 

5. Kurumun il içerisindeki hiyerarĢik yapı içerisinde konumlandırılmamıĢ 
olması 

2 6.5 

6. Zaman yönetimi beceri eksikliği 1 3.2 

7. Yoğun ancak verimsiz çalıĢma 1 3.2 

8. Gürültülü çalıĢma ortamında performans düĢüklüğü 1 3.2 

9. Anti sosyal kiĢilik 1 3.2 

10. Düzensizlik 1 3.2 

Not: Katılımcılar birden çok olumsuz özellik yazabilmişlerdir. 
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d) DOĞAKA Personelinin Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin Gereken 
KiĢisel Nitelikler: 

Tablo 7’deki bulgular incelendiğinde, DOĞAKA personelinin daha etkin sunması 
için gereken en önemli kiĢisel nitelikler arasında analitik düĢünme, stratejik 
düĢünme, çözüm odaklı olma, değiĢime ve yeniliklere açık olma, sorun çözme, 
güvenilir olma, kendi kendini yönetme, öngörü sahibi olma, özeleĢtiri yapabilme, 
etkili iletiĢim kurabilme, ekip çalıĢmasına yatkın olma ve özgüvenli olma gibi 
özelliklerin sıralandığı görülmektedir.  

Bu özelliklere ek olarak, kriz yönetimi, sorumluluk, strese dayanıklı olma, uyumlu 
olma, sosyal ve giriĢken olma, zamanı etkin kullanabilme, yaratıcı olma ve 
disiplinli olma gibi özelliklerin de önemli görüldüğü dikkati çekmektedir. Bulgular 
incelendiğinde tüm bu niteliklerin aritmetik ortalamasının 5 üzerinden en az 4 
olduğu görülmektedir. Anketin bu maddesine iliĢkin ayrıntılı veriler EK-5’te yer 
almaktadır. 

Tablo-7: DOĞAKA Personelinin Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin 
Gereken Kişisel Niteliklerin Önem Derecesine Ġlişkin Bulgular 

 NĠTELĠKLER N X 

1. Analitik düĢünme 29 4.52 

2. Stratejik düĢünme 29 4.45 

3. Çözüm odaklı olma 28 4.39 

4. DeğiĢime ve yeniliklere açık olma 29 4.34 

5. Sorun çözme 30 4.33 

6. Güvenilir olma 29 4.31 

7. Kendi kendini yönetme 30 4.30 

8. Öngörü (vizyon) sahibi olma 27 4.30 

9. Kendini geliĢtirtme arzusu içinde olma 29 4.24 

10. Etkili iletiĢim kurabilme 28 4.21 

11. Ekip çalıĢmasına yatkın olma 28 4.21 

12. Özgüvenli olma 29 4.21 

              Not: Katılımcılar birden çok seçenek işaretleyebilmişlerdir. 
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2) BĠRĠMLER BAZINDA BULGULAR 

a) Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarına ĠliĢkin Bulgular 

a.1)  Yatırım Destek Ofisi Uzmanlarının Öncelikli Gördüğü Görevlere ĠliĢkin 
Bulgular 

Tablo 8’deki bulgular incelendiğinde Yatırım Destek Ofisi personelinin en 
öncelikli kabul ettiği görevler arasında Ajansın faaliyetleri ve destek 
programları hakkında ildeki paydaĢları bilgilendirmek olduğu dikkati 
çekmektedir. Bunu sırasıyla, il dıĢındaki yatırımcıların Bölgeye çekilmesi 
için teĢvik edilmesi, potansiyel yatırımcıların destek için izin ve ruhsat 
iĢlerinin takip edilmesi, paydaĢların ziyaret edilmesi, ilin yatırım 
potansiyelinin tanıtımı ile ilgili çalıĢmalar yapılması, projelerin kayıt ve 
kabulü ile raporlama iĢlemlerinin yapılması ve YDO’ların diğer iĢlerine 
destek olması izlemektedir. 

Tablo-8: Yatırım Destek Ofisi Personelinin Öncelikli Gördüğü Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Öncelikli Görevler 

1. Ajansın faaliyetlerini ve fon desteklerini ildeki yerel aktörlere tanıtmak. 

2. Ġl dıĢındaki yatırımları ile çekmek için teĢvik etmek. 

3. Potansiyel yatırımcıların destek için izin ve ruhsat iĢlerini takip etmek 

4. Faydalanıcıları ziyaret etmek. 

5. Ġlin yatırım potansiyelinin tanıtımı ile ilgili çalıĢmalar yapmak. 

6. Projelerin kabul ve kaydını yapmak, raporları almak. 

7. YDO'nun diğer iĢlerine destek olmak. 

8. Faydalanıcıları ofiste kabul etmek ve bilgilendirmek. 

10. Turizm sektöründeki paydaĢlarla iliĢkiler kurmak ve geliĢtirmek. 

11. Ġlin turizm alanındaki fırsatlarını araĢtırmak, yeni giriĢimler baĢlatmak. 

12. Ġlin önde gelen sektörleri belirleyip, ihtiyaç ve sorunlarını araĢtırmak. 

13. Ġlin uluslararası turizm, fuar, dergi vb. platformlarda yer almasını sağlamak. 

14. Ajansın ilde yürüttüğü faaliyetlere destek verilmesi. 

15. Aktörleri bir araya getirmek. 

16. Ġlde faaliyet gösteren kamu kurumları ve STK'lar ile ortak iĢ yapmak. 

17. Bölgedeki yatırımcıların iĢ ve iĢlemlerine yardımcı olmak. 

18. Sektörel raporların hazırlanması. 

19. Diğer birimleri de desteklediğimizden PCM ve sürecine destek. 

20. Invest in Hatay web sitesini güncel tutmak. 

21. Yatırım danıĢmanlığı yapmak. 

22. Proje kültürünün yerleĢmesini sağlamak. 

23. Yararlanıcıları diğer kurumların destekleri hakkında bilgilendirmek ve yönlendirmek. 
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a.2)  Yatırım Destek Ofisi Personelinin Görev Tanımında Yer Almayan, 
Ancak Olması Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

Yatırım Destek Ofisi personelinin görev tanımında yer almayan ancak 
olması gerektiği düĢünülen görevler arasında; Proje hazırlama ve proje 
yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, satın almaların gerçekleĢtirilmesi, il 
genelinde STK’ların kapasitesini geliĢtirme çalıĢmalarının yapılması, il 
genelinde turizm ile ilgilenen paydaĢlara proje hazırlama eğitimlerinin 
verilmesi, SDP Birimi ile birlikte ilde turizm sektörünün görünümünü ortaya 
koyacak araĢtırmaların yürütülmesi, diğer ajans YDO’ları ile iĢbirliği 
yapılması, ilin kalkınması ile ilgili yerel kurum ve kuruluĢlarıyla iĢbirliği 
yapılması, ilin yatırım ve kalkınma potansiyelinin harekete geçmesi için 
çalıĢmalar yapılması ve YDO’ların kendilerine ait bir bitçe ile bazı projelere 
destek olması yer almaktadır. Yukarıda sıralanan bu görevlerin her birinin 
sadece bir personel tarafından dile getirildiği, bu görevlerin herhangi birinde 
birden çok personelin hemfikir olmadığı dikkati çekmektedir. 

a.3)   Yatırım Destek Ofisi Personelinin Mesailerinin %80’nini Kapsayan 
Görevler 

Bulgular incelendiğinde, Yatırım Destek Ofisi personelinin mesailerinin 
%80’ini kapsayan görevler arasında en önemlisinin “Ajansı ve ajansın 
destekleri ile ilgili tanıtma ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek” olduğu 
dikkati çekmektedir. Bunu sırasıyla “gelen faydalanıcılara ve telefonla 
ulaĢanlara ajansın destekleri hakkında bilgi vermek, “izleme ve 
değerlendirme amaçlı ziyaretler yapmak”, “sektörel ziyaretlerde bulunmak”, 
“Merkez tarafından yürütülen programları ve iĢleri ilde yürütmek” ve “Genel 
Sekreterin verdiği diğer iĢleri yapmak” olduğu görülmektedir. Yatırım 
Destek Ofisi Personelinin zamanlarının önemli bir bölümünü kapsayan 
diğer görevlerin neler olduğu ayrıntılı biçimde Tablo 9’da yer almaktadır. 
Tablo-8 ve Tablo-9’daki bulgular birlikte ele alındığında, Yatırım Destek 
Ofisi personelinin zamanlarının çok büyük bir bölümünü harcadıkları 
görevlerin aynı zamanda onlar tarafından öncelikli ve önemli kabul edilen 
görevler olduğu dikkati çekmektedir. 

Tablo-9: Yatırım Destek Ofisi Personelinin 
Mesailerinin %80’nini Kapsayan Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Mesailerinin %80’ini Kapsayan Görevler 

1. Ajansı ve ajansın destekleri ile ilgili tanıtma ve bilgilendirme faaliyetlerini yürütmek 

2. Gelen faydalanıcılara ve telefonla ulaĢanlara ajansın destekleri hakkında bilgi vermek 

3. Ġzleme ve değerlendirme amaçlı ziyaretler yapmak 

4. Sektörel ziyaretlerde bulunmak 

5. Merkez tarafından yürütülen programları ve iĢleri ilde yürütmek 

6. Genel Sekreterin verdiği diğer iĢleri yapmak 

7. Ajansı ilde temsil etmek 

8. Gerekli organizasyonları düzenlemek, düzenlenen toplantılara katılmak 

9. Ġlin kalkınmasında rol alacak kurumlar arasında koordinasyonu sağlamak 

10. DanıĢmanlık hizmetleri vermek 

11. Ġle kazandırılacak fonlar konusunda araĢtırmalar yapmak 

12. Diğer kurum ve kuruluĢların destekleri hakkında bilgi toplamak ve bunları tanıtmak 

13. Diğer birimlerin görevlerine yardımcı olmak 



43 

 

a.4)   Yatırım Destek Ofisi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Derecelerine ĠliĢkin Bulgular 

Yatırım Destek Ofisi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
önem derecesi bakımından değerlendirmeleri ayrıntılı biçimde EK-6’da yer 
almaktadır. Bulgular Yatırım Destek Ofisi personelinin en önemli gördüğü 3 
görevin önem sırasına göre, 1) “ilin iĢ ve yatırım imkânlarının, ilgili 
kuruluĢlarla iĢbirliği halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına 
destek olmak; fuar, festival, kongre, konferans vb. etkinliklere katılmak”, 2) 
“Ajans dıĢında sağlanabilecek yatırım ve destek mekanizmaları konusunda 
yerel paydaĢları bilgilendirmek” ve 3) “Ġlde özel kesim tarafından yapılan 
yatırımları izlemek” olduğunu göstermektedir. Yatırım Destek Ofisi 
personelinin bu üç görevi önemli görme ortalama puanlarının 1.görev için 5 
üzerinden 4.89, ikinci ve üçüncü sıradaki görev için ise 4.67 olduğunu 
göstermektedir.  

YDO personelinin görev tanımlarında yer alan görevlerden en az önemli 
gördükleri 2 görevin ise “Kabul edilen projeler ile ilgili belgeleri dosyalamak 
ve 5 yıl süre ile muhafaza etmek, bu süre sonunda elektronik ortamda 
muhafaza etmek” (X=3.11) ve “faaliyet raporlarını düzenlemek ve ilgili 
birimlere sunmak” (X=2.89) olduğu dikkati çekmektedir. 

a.5)   Yatırım Destek Ofisi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

Yatırım Destek Ofisi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri ne 
derece yerine getirdiklerine iliĢkin bulgular ayrıntılı biçimde EK-7’de yer 
almaktadır. Bu bulgular incelendiğinde, en baĢarılı Ģekilde yerine getirilen 3 
görevin sırasıyla 1) faaliyet raporlarını düzenlemek ve ilgili birimlere 
sunmak (X=4.22), 2) Ajans dıĢında sağlanabilecek yatırım ve destek 
mekanizmaları konusunda yerel paydaĢları bilgilendirmek (X=3.67) ve 3) 
Bağlı bulunduğu birimin internet sitesinin yönetimini yapmak (X=3.11) 
olduğu dikkati çekmektedir.  

Bulgular ayrıca uygulamaya henüz baĢlanmadığı için ya da değiĢik 
nedenlerle an az baĢarılı biçimde gerçekleĢtirilen 3 görevin ise sırasıyla 
“ĠĢletmelerin yatırım yeri konularındaki izin ve/veya ruhsat iĢlemleri ile diğer 
idari iĢ ve iĢlemlerinde yatırımcılara rehberlik etmek (X=1.78)”, 
“Yatırımcıların, çevre, insan sağlığı, iĢ güvenliği ve gıda konularında izin 
alma süreçlerini kolaylaĢtırmak için rehberlik etmek (X=1.78)” ve “Özel 
kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluĢlarının görev ve yetki 
alanına giren faaliyetlerine iliĢkin izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer idarî iĢ ve 
iĢlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılması için 
takip ve koordinasyonunu yapmak (X=1.56)” olduğunu ortaya koymaktadır. 

a.6)   Yatırım Destek Ofisi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin 
KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Yatırım Destek Ofisi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
önemli görme derecesi ile bu görevleri gerçekleĢtirme düzeyleri 
karĢılaĢtırıldığında ise (EK-8), en önemli farkın “Özel kesimdeki 
yatırımcıların kamu kurum ve kuruluĢlarının görev ve yetki alanına giren 
faaliyetlerine iliĢkin izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer idarî iĢ ve iĢlemlerinin 
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ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde sonuçlandırılması için takip ve 
koordinasyonunu yapmak” göreviyle ilgili olduğu dikkati çekmektedir. 
Yatırım Destek Ofisi uzmanlarının bu göreve atfettiği önemin aritmetik 
ortalaması 4.33 iken, bu görevin gerçekleĢme düzeyinin sadece X=1.56 
olduğu dolayısıyla aradaki farkın X=-2.77 olduğu görülmektedir.  

Bunun dıĢında “iĢletmelerin yatırım yeri konularındaki izin ve/veya ruhsat 
iĢlemleri ile diğer idari iĢ ve iĢlemlerinde yatırımcılara rehberlik etmek (Fark 
X= -2.44)”, “görev alanına giren konularda araĢtırma konularını 
desteklemek (Fark X= -2.41)” ve “ilde özel kesim tarafından yapılan 
yatırımları izlemek (Fark X=-2.23)” görevlerinin de önemi ile gerçekleĢme 
düzeyleri arasında büyük farklar olduğu dikkati çekmektedir. 

Bulgular önem derecesi ile gerçekleĢme düzeyi arasındaki farkın en az 
olduğu belirtilen 2 görevin ise “bağlı bulunulan birimin internet sitesinin 
yönetimini yapmak (Fark X=-0.89)” ve “kabul edilen projeler ile ilgili 
belgeleri dosyalamak, 5 yıl süre ile muhafaza etmek, bu süre sonunda 
elektronik ortamda muhafaza etmek (Fark X=-0.67) olduğunu ortaya 
koymaktadır. Bulgularda önem derecesi düĢük olmasına rağmen baĢarılı 
bir biçimde yerine getirilen ve farkın olumsuz olmadığı tek görevin ise 
“faaliyet raporlarını düzenlemek ve ilgili birimlere sunmak” olduğu 
anlaĢılmaktadır.  

b. Sektörel Destek Birimi Uzmanlarına ĠliĢkin Bulgular 

b.1)   Sektörel Destek Birimi Uzmanlarının Öncelikli Gördüğü Görevlere 
ĠliĢkin Bulgular 

Tablo-10’daki bulgular incelendiğinde Sektörel Destek Ofisi personelinin 
öncelikli gördüğü görevler “Bölgesel kaynakların tespit edilmesi, nitel ve 
nicel verilerin toplanması ve bu verilere dayalı olarak bölge planının 
hazırlanması” biçiminde özetlenebilir.  

Sektörel Destek birimi uzmanlarının öncelikli görevleri biraz daha 
detaylandıracak olursa, Ģu görevler sıralanabilir: “Bölgeye iliĢkin nitel ve 
nicel verilerin toplanması, analiz etmesi ve Bölge planına yansıtılması”, 
“Bölge planı hazırlamak için analiz sonuçlarına dayalı strateji ve hedeflerin 
belirlenmesi” ve “Sektörel ve iktisadi araĢtırmaların yapılması”. Bu birim 
uzmanlarının öncelikli kabul ettiği diğer görevler ayrıntılı bir biçimde Tablo-
10’da görülebilir. 

b.2)   Sektörel Destek Birimi Uzmanlarının Görev Tanımında Yer Almayan, 
Ancak Olması Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

Sektörel Destek biriminde çalıĢanlardan anketi cevaplayan 5 personelden 
hiçbiri görev tanımlarına eklenmesi gereken bir görev belirtmemiĢlerdir.  

b.3)   Sektörel Destek Birimi Uzmanlarının Mesailerinin %80’nini Kapsayan 
Görevler 

Tablo-11 incelendiğinde, Sektörel Destek Ofisi personelinin tıpkı Yatırım 
Destek Ofisi personelinin yaptığı gibi, mesailerinin çok büyük bir bölümünü 
Bölge planı ile ilgili süreçleri yürütmeye ayırdıkları görülmektedir. Bu 
personel bu çalıĢmalara ek olarak baĢka amaçlar için yazılmıĢ planları 
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incelediklerini, idari iĢlere yardımcı olduklarını, paydaĢlarla iĢbirliği 
yaptıklarını ve resmi yazıĢmaları yaptıklarını belirtmiĢlerdir. 

Tablo-10: Sektörel Destek Birimi Uzmanlarının Öncelikli Gördüğü Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Öncelikli Görevler 

1. Bölgeye iliĢkin nitel ve nicel verilerin toplanması, analiz etmesi ve Bölge Planına yansıtılması 

2. Bölge Planı hazırlamak için analiz sonuçlarına dayalı strateji ve hedeflerin belirlenmesi 

3. Sektörel ve iktisadi araĢtırmaların yapılması 

4. Bölgesel kaynakların arttırılması ve kullanılmasına yönelik planlar yapılması 

5. Bölgesel kaynakların tespit edilmesi, öncelik sırasına konması ve etkin kullanılması 

6. Bölgeye iliĢkin veri toplama yöntem ve araçlarının geliĢtirilmesi 

7. Bölgesel kaynakların kullanımında paydaĢlarla iĢbirliği yapılması 

8. Bölgeye iliĢkin veri toplarken ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği yapılması 

9. Bölgedeki kilit aktörleri belirlemek için paydaĢ analizleri yapılması 

10. Bölge Planının hazırlanması 

11. AraĢtırma raporlarının dağıtımının ve yaygınlığının sağlanması 

12. Hedeflerin gerçekleĢme durumunun tespit edilmesi 

b.4)   Sektörel Destek Birimi Uzmanlarının Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Derecelerine ĠliĢkin Bulgular 

Sektörel Destek Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
önem derecesi bakımından değerlendirmeleri ayrıntılı biçimde EK-9’da yer 
almaktadır. Bu birim personelinin en önemli gördüğü 4 görev Ģunlardır: 1) 
“Bölgeye yönelik temel öncelikleri belirlemek”, 2) “Bölgesel kaynaklarının 
arttırılması ve etkin kullanımına dönük stratejiler geliĢtirmek ve planlar 
yapmak”, 3) “Analiz sonuçlarına dayalı olarak stratejik hedefleri belirlemek” 
ve 4) “Derlenen veriler ıĢığında Bölge Planını oluĢturmak ve uygulamak”. 
Sektörel Destek Birimi personelinin tamamının bu dört görevi “çok önemli” 
gördüğü dikkati çekmektedir. Bulgular daha ayrıntılı incelendiğinde, bu 
birimde çalıĢan personelin görev tanımlarında yer alan diğer görevleri de 
genellikle önemli gördüğü anlaĢılmaktadır.  

Bu birim personelinin görece en az önemli gördüğü görevler incelendiğinde, 
bunların “Mali Destek Programlarının tasarımına destek vermek (X=3.80)”, 
“Yeni giriĢimcilerin desteklenmesine yönelik faaliyette bulunmak” (X=3.60), 
“Faaliyet Raporlarını ve ÇalıĢma Programını hazırlamak ve sunmak” 
(X=3.60) ve en az önemli görülen görevin ise “ÇalıĢma Programını 
kamuoyuna duyurmak” (X=3.20) olduğu dikkati çekmektedir. 

b.5)   Sektörel Destek Birimi Uzmanlarının Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

Sektörel Destek Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri ne 
derece yerine getirdiklerine iliĢkin bulgular ayrıntılı biçimde EK-10’da yer 
almaktadır. Bulgular incelendiğinde, en baĢarılı Ģekilde yerine getirilen 6 
görevin sırasıyla 1) “Bölgedeki kilit aktörleri ve paydaĢları tanımlamak, 
paydaĢ analizi yapmak” (X=4.20), 2) “Bölgeye yönelik temel öncelikleri 
belirlemek” (X=4.20), 3) “Bölgeye iliĢkin nitel ve nicel veri/bilgi toplama 
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yöntem ve araçlarını geliĢtirmek” (X=4.00), 4) “Bölgenin kaynak ve 
imkânlarını tespit etmek” (X=4.00), 5) “Bölge planının hazırlanmasına katkı 
sağlayacak verileri elde etmek için araĢtırmalar yapmak ve mevcut 
araĢtırma bulgularından yararlanmak” (X=4.00) ve 6) “Bölgenin ekonomik 
profilini belirlemek” (X=4.00) olduğu dikkati çekmektedir.  

Bulgular ayrıca uygulamaya henüz baĢlanmadığı için ya da değiĢik 
nedenlerle gerçekleĢme düzeyi en düĢük olan 2 görevin ise sırasıyla “Yeni 
giriĢimcilerin desteklenmesine yönelik faaliyette bulunmak” (X=2.25) ve 
“Sektörlerin yatırım potansiyellerini ortaya koyacak araĢtırmalar yaptırmak” 
(X=2.20) olduğunu ortaya koymaktadır. 

Tablo-11: Sektörel Destek Birimi Personelinin 
Mesailerinin %80’nini Kapsayan Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Mesailerinin %80’ini Kapsayan Görevler 

1. Bölge Planı ile ilgili süreçleri yürütmek 

2. Bölgeye iliĢkin genel verileri toplamak 

3. BaĢka amaçlar için yazılmıĢ planları incelemek 

4. Yapılan araĢtırmaların istatistiksel analizlerini yapmak 

5. Ġdari iĢlere yardımcı olmak, çalıĢma programı, faaliyet raporu hazırlamak 

6. PaydaĢlarla iĢbirliği yapmak 

7. Resmi yazıĢmaları yapmak 

8. AraĢtırma raporlarını okumak 

9. Rapor hazırlamak 

10. Sektörel görüĢmeler yapmak 

11. Bölge Planında ilgili olduğum bölümü yazmak 

b.6)   Sektörel Destek Birimi Uzmanlarının Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin 
KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Sektörel Destek Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
önemli görme derecesi ile bu görevleri gerçekleĢtirme düzeyleri 
karĢılaĢtırıldığında en önemli farkın “Sektörlerin yatırım potansiyellerini 
ortaya koyacak araĢtırmalar yaptırmak” görevinde olduğu dikkati 
çekmektedir. Sektörel Destek Birimi uzmanlarının bu göreve atfettiği 
önemin aritmetik ortalaması 4.60 iken, bu görevin gerçekleĢme düzeyinin 
sadece X=2.20 olduğu, dolayısıyla aradaki farkın X=-2.40’ı bulduğu 
görülmektedir.  

Bunun dıĢında “AraĢtırmalara dayalı olarak hazırlanan raporların basımı, 
internet kanalı ile yayınlanması ve dağıtımını gerçekleĢtirmek (Fark X= -
1.90)”, ve “Sektörlerin mevcut durumunu, sorunlarını ve geliĢme 
potansiyellerini değerlendirmek (Fark X=-1.80)” görevlerinin önemli görülme 
ve gerçekleĢme düzeyleri arasındaki farkların görece büyük olduğu dikkati 
çekmektedir. 

Bulgular, önem derecesi ile gerçekleĢme düzeyi arasındaki farkın en düĢük 
olduğu belirlenen 4 görevin ise “Bölgedeki kilit aktörleri ve paydaĢlar 
tanımlamak, paydaĢ analizi yapmak (Fark X=-0.60)”, “Bölgenin kaynak ve 
imkânlarını tespit etmek (Fark X=-0.60), “Faaliyet Raporlarını ve ÇalıĢma 
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Programını hazırlamak ve sunmak (Fark X=-0.40) ve “ÇalıĢma Programını 
kamuoyuna duyurmak (X=-0.20) olduğunu ortaya koymaktadır. Bu konuda 
daha ayrıntılı veriler EK-11’de yer almaktadır. 

c) Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Uzmanlarına ĠliĢkin Bulgular 

c.1)   Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Öncelikli Gördükleri 
Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

Tablo-12’deki bulgular incelendiğinde Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 
personelinin en öncelikli gördüğü görevlerin “Ajansın desteklediği projeleri 
izlemek ve sözleĢmelere göre uygulanmasını temin etmek”, “Projelerin risk 
ve ihtiyaç analizlerini yapmak”, “Desteklenen programlarla ilgili raporlar 
yazmak” ve “Proje uygulama süreci, kuralları ve satın alma usulleri 
konusunda yararlanıcılara eğitimler vermek” olduğu dikkati çekmektedir. Bu 
birim uzmanlarının öncelikli kabul ettiği diğer görevler ayrıntılı bir biçimde 
Tablo-12’de görülebilir. 

Tablo- 12: Ġzleme Ve Değerlendirme Birimi Personelinin 
Öncelikli Kabul Ettiği Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Öncelikli Görevler 

1. Ajansın desteklediği projeleri izlemek ve sözleĢmelere göre uygulanmasını temin etmek. 

2. Projelerin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak 

3. Desteklenen programlarla ilgili raporlar yazmak 

4. Proje uygulama süreci, kuralları ve satıl alma usulleri konusunda yararlanıcılara eğitimler vermek. 

5. BaĢvuru sahiplerinin uygulama kapasitelerini değerlendirmek 

6. Faydalanıcılara proje boyunca bilgi akıĢını sağlamak 

7. Bilgi sisteminin etkinliğini arttırmak 

8. Program yönetimi ile muhasebe arasındaki koordinasyonu sağlamak 

9. Desteklerden yararlanan yararlanıcılarla iletiĢim kurmak 

10. Projeleri izlemek ve değerlendirmeye iliĢkin verileri analiz etmek 

11. Desteklenen projelerle ilgili ödemeleri takip etmek 

12. Yararlanıcıların değiĢik taleplerini değerlendirmek 

13. Desteklerle ilgili performansları ölçmek 

14. Etki analizleri yapmak 

c.2)   Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımında Yer 
Almayan, Ancak Olması Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin 
Bulgular 

Ġzleme ve Değerlendirme biriminde çalıĢıp anketi cevaplayan beĢ 
personelden dördü görev tanımlarına eklenmesi gereken bir görev 
olmadığını belirtmiĢlerdir. Ancak bir personel “uygulanacak desteklerin 
tespitinde yer alma” görevinin görev tanımlarına eklenmesi gerektiğini 
belirtmiĢtir. 

c.3)   Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Mesailerinin %80’nini 
Kapsayan Görevler 

Tablo-13 incelendiğinde, Ġzleme ve Değerlendirme Birimi personelinin 
mesailerinin büyük bir bölümünü rapor hazırlayarak Genel Sekretere 
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sunmaya, mevcut projeleri takip etmeye ve izlemeye ayırdıkları 
görülmektedir. Diğer bulgular ayrıntılı biçimde aĢağıda yer almaktadır. 

Tablo-13: Ġzleme Ve Değerlendirme Birimi Personelinin 
Mesailerinin %80’nini Kapsayan Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Mesailerinin %80’ini Kapsayan Görevler 

1. Rapor hazırlamak ve Genel Sekretere sunmak 

2. Mevcut projeleri takip etmek 

3. Ġzleme ziyaretleri gerçekleĢtirmek 

4. Projelerin izleme durumlarını raporlamak 

5. Projelerin bitimiyle muhasebe departmanı bilgi akıĢını sağlamak 

6. Desteklenen proje yararlanıcıları ile görüĢmeler yapmak 

7. Desteklerle ilgili dosyalama ve dokümantasyon hizmetlerini yapmak 

8. Sunum hazırlamak 

9. Diğer birimlerle etkileĢim içinde olmak 

10. Üst yöneticiden gelen görevleri yapmak 

11. Ġlgi alanımla alakalı mevzuat ve diğer kaynakları okumak 

12. Telefonlara cevap vermek 

c.4)   Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer 
Alan Görevleri Önemli Görme Derecelerine ĠliĢkin Bulgular 

Ġzleme ve Değerlendirme Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan 
görevleri önem derecesi bakımından değerlendirmeleri ayrıntılı biçimde EK-
12’de yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde, Ġzleme ve Değerlendirme 
Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri genellikle “çok 
önemli” ya da “önemli” gördükleri dikkati çekmektedir. Bu birimde çalıĢan 
personelin görev tanımlarında yer alan görevlerden en az önemli görülen 
görevin bile 5.00 üzerinden 4.00 olduğu dikkati çekmektedir. Bu bulgular 
Ġzleme ve Değerlendirme Birimi personelinin tüm görevlerini oldukça önemli 
gördüklerini ortaya koymaktadır. Ancak bulgular önem derecesi bakımından 
bir sıralama yapıldığında en önemli görülen 3 görevin sırasıyla; 1) 
Uygulanacak projelerin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak (X=5.00), 2) 
DOĞAKA’nın bilgi iĢlem sistemini etkin olarak kullanmak (X=4.80) ve 3) 
Projelere izleme ziyaretleri gerçekleĢtirmek (X=4.80) olduğunu ortaya 
koymaktadır.  

Bulgular ayrıca en az önemli görülen görevlerin ise “Projelerin 
uygulanmasına iliĢkin yol haritalarını yararlanıcılarla birlikte hazırlamak” 
(X=4.00), “Sıkça sorulan sorulardan oluĢan bir listeyi cevapları ile birlikte 
Ajansın internet sitesinde yayınlamak” (X=4.00), “Yararlanıcıların değiĢiklik 
taleplerini değerlendirmek” (X=4.00), “Hazırlanan raporları özetlemek” 
(X=4.00) ve “Ġzleme ve değerlendirme süreçlerinde görev alabilecek kamu 
personeli seçimine destek sağlamak” (X=4.00) olduğunu göstermektedir. 

c.5)   Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer 
Alan Görevleri GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

Ġzleme ve Değerlendirme Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan 
görevleri ne derece yerine getirdiklerine iliĢkin bulgular ayrıntılı biçimde EK-
13’te yer almaktadır. Bu bulgular incelendiğinde, en baĢarılı Ģekilde yerine 
getirilen 7 görev Ģöyle sıralanmaktadır: 1) “DOĞAKA’nın bilgi iĢlem 
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sistemini etkin olarak kullanmak”, 2) “Bilgi-iĢlem sisteminin geliĢtirilmesine 
katkı sağlamak”, 3) “Proje izleme ve değerlendirme süreçlerine iliĢkin 
verilerin bilgi sistemine güncel olarak aktarılmasını sağlamak”, 4) “Proje 
izleme ve değerlendirmesine iliĢkin verileri analiz etmek”, 5) “Yararlanıcıları 
bilgi sisteminin etkin kullanımı konusunda bilgilendirmek”, 6) “Hibe çağrısı 
ve proje uygulama süreçlerinde yararlanıcıların sorularını cevaplamak” ve 
“Sıkça sorulan sorulardan oluĢan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajansın 
internet sitesinde yayınlamak”. Bu görevlerin tamamının gerçekleĢme 
düzeyi 5.00 üzerinden X=3.80 olarak gerçekleĢmiĢtir. 

Bulgular ayrıca uygulamaya henüz baĢlanmadığı için ya da değiĢik 
nedenlerle gerçekleĢme oranı kabul edilebilir düzeyin altında olan 8 görevin 
olduğunu ortaya koymaktadır. Bu görevlerden gerçekleĢme düzeyi en 
düĢük olan 2 görev ise Ģunlardır: “Projelerin etki değerlemesini yapmak” 
(X=1.80) ve “Ġzleme ve değerlendirme süreçlerinde görev alabilecek kamu 
personeli seçimine destek sağlamak” (X=1.60). 

c.6)   Ġzleme ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer 
Alan Görevleri Önemli Görme ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin 
KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Ġzleme ve Değerlendirme Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan 
görevleri önemli görme derecesi ile bu görevleri gerçekleĢtirme düzeyleri 
karĢılaĢtırıldığında ise (EK-14), en önemli farkın olduğu görevlerin sırasıyla; 
1) “Projelerin etki değerlemesini yapmak” (Fark X=-2.80), 2) “Destek 
programlarının değerlendirme raporlarını hazırlamak” (Fark X=-2.40), 3) 
“Destek programlarının baĢarı göstergeleri setinin oluĢturulmasına katkı 
sağlamak” (Fark X=-2.40) ve 4) “Ġzleme ve değerlendirme süreçlerinde 
görev alabilecek kamu personeli seçimine destek sağlamak” (Fark X=-2.40) 
olduğu dikkati çekmektedir. Yukarıda sıralanan görevler ilgili personel 
tarafından genellikle önem derecesi yüksek bulunmasına rağmen 
gerçekleĢme düzeyi düĢük olan görevlerdir. Bu durumun en önemli 
nedenlerinden biri, bu görevin henüz uygulamaya baĢlanmamasından 
kaynaklandığı söylenebilir. 

Bulgular, önem derecesi ile gerçekleĢme düzeyi arasındaki farkın en az 
olduğu belirlenen görevlerin ise “Yararlanıcıları bilgi sisteminin etkin 
kullanımı konusunda bilgilendirmek” (Fark X=-0.40)”, “Hibe çağrısı ve proje 
uygulama süreçlerinde yararlanıcıların sorularını cevaplamak” (Fark X=-
0.40) ve “Sıkça sorulan sorulardan oluĢan bir listeyi cevapları ile birlikte 
Ajansın internet sitesinde yayınlamak” (X=-0.20) olduğunu ortaya 
koymaktadır. 

d) Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Uzmanlarına ĠliĢkin Bulgular 

Kurumsal koordinasyon birimi kendi içinde 2 ayrı alt birime ayrılmıĢtır. Bunlar 1) 
Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler, 2) Ġdari ve Mali ĠĢler. DOĞAKA’nın Kurumsal 
Koordinasyon biriminde çalıĢıp anketi cevaplayan 4 personelden 2’si Tanıtım ve 
Halkla ĠliĢkiler, 2’si ise Ġdari ve Mali ĠĢler biriminde çalıĢmaktadır. Bu iki alt birimde 
çalıĢan personelin yürüttüğü temel görevler görece farklı olduğu için bu iki alt 
birime iliĢkin verilerin ayrı ayrı analiz edilmesinde yarar görülmüĢtür. Bu nedenle 
raporun bu bölümünde öncelikle Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimine, ardından ise 
Ġdari ve Mali ĠĢler biriminde çalıĢan personele iliĢkin veriler analiz edilecektir.  
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d.1)   Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Personelinin Öncelikli Gördükleri 
Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi personelinin görevleri arasında en öncelikli 
olanlar Tablo-14’te yer almaktadır. Bulgulara göre bu birim uzmanlarının en 
öncelikli gördüğü görevler Ģunlardır: 1) “Ajansın ve bölgenin tanıtım 
çalıĢmalarını koordine etmek”, 2) “Ajansın iletiĢim stratejisini oluĢturmak ve 
yönetmek”, 3) “Ajansın organlarına yönelik bilgilendirme çalıĢmalarını 
koordine etmek” ve 4) “Ajansın internet sayfası ve bilgi iĢlem faaliyetlerini 
koordine etmek”.  

Tablo- 14: Tanıtım ve Halkla Ġlişkiler Birimi Personelinin 
Öncelikli Kabul Ettiği Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Öncelikli Görülen Görevler 

1. Ajansın ve bölgenin tanıtım çalıĢmalarını koordine etmek 

2. Ajansın iletiĢim stratejisini oluĢturmak ve yönetmek 

3. Ajansın organlarına yönelik bilgilendirme çalıĢmalarını koordine etmek 

4. Ajansın internet sitesini güncel tutmak 

5. Ajansın bilgi iĢlem faaliyetlerini koordine etmek 

6. Ajansın kurumsal kimlik çalıĢmalarını yürütmek ve koordine etmek 

7. Ajans faaliyetlerini, basın bültenleri yoluyla medyaya duyurmak 

8. Ajansın üstlendiği organizasyonları koordine etmek 

9. Ajansın basili materyallerinin hazırlanma sürecini koordine etmek 

d.2)   Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Personelinin Görev Tanımında Yer 
Almayan, Ancak Olması Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin 
Bulgular 

Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler biriminde çalıĢıp anketi cevaplayan her 2 
personel de görev tanımlarına eklenmesi gereken bir görev olmadığını 
belirtmiĢlerdir.  

d.3)  Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Personelinin Mesailerinin %80’nini 
Kapsayan Görevler 

Tablo-15 incelendiğinde, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi personelinin 
mesailerinin büyük bir bölümünü 1) “Ajansın internet sitesini güncel tutma”, 
2) “Ajansın destek olduğu organizasyonları koordine etme” ve 3) “Ajansın 
basili ürünleri ile kurumsal kimlik çalıĢmalarını koordine etme” faaliyetlerine 
ayırdıkları görülmektedir. 

d.4)   Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer 

Alan Görevleri Önemli Görme Derecelerine ĠliĢkin Bulgular 

Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler birimi personelinin ankete verdiği yanıtlar 
incelendiğinde, “Medya takibi çalıĢmalarını yürütmek, “Ajans ile ilgili tanıtım 
ve bilgilendirme çalıĢmalarını koordine etmek”, “Tanıtım materyallerinin 
(broĢür, tanıtım filmi, afiĢ, özendirme malzemeleri vb.) hazırlığını koordine 
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etmek”, “Ġnternet sitesinin güncel tutulması ve geliĢtirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek” ve “Tanıtım ve halkla iliĢkiler stratejisinin belirlenmesini 
koordine etmek” görevleri dahil olmak üzere toplam 42 görevin 17’sinde 
tüm personelin “çok önemli” seçeneğini, diğer pek çok görev için de 
“önemli” seçeneğini iĢaretlediği dikkati çekmektedir. 

Bu birim personelinin en az önemli gördüğü görevler ise Ģunlardır: “DPT 
MüsteĢarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek”, “Kalkınma Ajansları ile 
iĢbirliği hususunda genel koordinasyonu sağlamak”, “Bölgedeki diğer 
kurumların plan, proje ve toplantılarını takip etmek”, “Uluslararası, ulusal ve 
bölgesel konularda iliĢkileri geliĢtirmek” ve “Ajansın sağladığı desteklerin 
mali denetimini yapmak”. Sıralanan bu görevlerin önem puanlarının 
aritmetik ortalaması 5.00 üzerinden 2.50 bulunmuĢtur. Bu birimi 
personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri önemli görme 
düzeylerine iliĢkin ayrıntılı veriler EK-15’te görülebilir. 

Tablo-15: Tanıtım Ve Halkla Ġlişkiler Birimi Personelinin 
Mesailerinin %80’nini Kapsayan Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Mesailerinin %80’ini Kapsayan Görevler 

1. Ajansın internet sitesini güncel tutmak, güncellenmesini takip etmek 

2. Ajansın destek olduğu organizasyonları koordine etmek 

3. AçılıĢ ve etkinlik organizasyonlarını yürütmek 

4. Ajansın basili ürünlerini, kurumsal kimlik çalıĢmalarını koordine etmek 

5. Ajansın basili materyallerini, edit etmek 

6. BaĢkandan gelen konuyla ilgisi olmayan iĢleri yapmak 

d.5)   Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer 
Alan Görevleri GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan 
görevleri ne derece yerine getirdiklerine iliĢkin bulgular ayrıntılı biçimde EK-
16’da yer almaktadır. Bu bulgular incelendiğinde, en baĢarılı Ģekilde yerine 
getirilen 5 görev Ģöyle sıralanmaktadır: 1) “Medya ile iletiĢim sağlamak”, 2) 
“Ġnternet sitesinin güncel tutulması ve geliĢtirilmesi faaliyetlerini koordine 
etmek”, 3) “Bu toplantılar ile ilgili basının bilgilendirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek”, 4) “Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna 
duyurmak” ve 5) “Ajansın internet sayfasını oluĢturmak”. Bulgular bu 
görevlerin gerçekleĢme düzeyinin aritmetik ortalamasının 5.00 üzerinden 
X=5.00 olduğunu göstermektedir.  

Bulgular ayrıca uygulamaya henüz baĢlanmadığı için ya da değiĢik 
nedenlerle gerçekleĢme oranı kabul edilebilir düzeyin altında olan 
görevlerin de olduğunu ortaya koymaktadır. Bu görevlerden gerçekleĢme 
düzeyi en düĢük olan 3 görev ise Ģunlardır: “Ajansın sağladığı desteklerle 
ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren iĢlemleri yapmak”, “DPT 
MüsteĢarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek” ve “Kalkınma Ajansları ile 
iĢbirliği hususunda genel koordinasyonu sağlamak”. Sıralanan bu üç 
göreve iliĢkin faaliyetlerin henüz uygulamaya konmadığı belirtilmiĢtir. 
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d.6)   Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer 
Alan Görevleri Önemli Görme ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin 
KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan 
görevleri önemli görme dereceleri ile bu görevleri gerçekleĢtirme düzeyleri 
karĢılaĢtırıldığında (EK-17), en önemli farkın olduğu görevlerin sırasıyla; 1) 
“Bütçe taslağını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak” (Fark X=-2.50), 2) 
“Ajansın insan kaynakları politikasını geliĢtirmek” (Fark X=-2.50) 3) 
“Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek” 
(Fark X=-2.50) olduğu görülmektedir. Yukarıda sıralanan görevler ilgili 
personel tarafından genellikle “çok önemli” bulunmasına rağmen 
gerçekleĢme düzeyi düĢük olan görevlerdir. Bu durumun en önemli 
nedenlerinden biri, bu görevlerin bazı illerde henüz uygulamaya 
baĢlamamasıdır. 

AraĢtırma grubunun yanıtları incelendiğinde önem derecesi ile gerçekleĢme 
düzeyinin aritmetik ortalamasının eĢit olduğu görevler de vardır. Bu 
görevler Ģunlardır: “Ġnternet sitesini güncel tutmak ve geliĢtirme faaliyetlerini 
koordine etmek”, “Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna 
duyurmak”, “Ajansın internet sayfasını oluĢturmak”, “Bölgedeki diğer 
kurumların plan, proje ve toplantılarını takip etmek”, “Uluslararası, ulusal ve 
bölgesel konularda iliĢkileri geliĢtirmek” ve “Ajansın sağladığı desteklerin 
mali denetimini yapmak”. 

Bulgularda dikkati çeken ilginç bir nokta ise, “Medya ile iletiĢim sağlamak” 
ve “Toplantılar ile ilgili basının bilgilendirilmesi faaliyetlerini koordine etmek” 
görevlerinin gerçekleĢme düzeylerinin önem derecelerinin üzerinde 
olmasıdır. 

e) Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personeline ĠliĢkin Bulgular 

e.1)  Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Önemli Gördükleri Görevlere 
ĠliĢkin Bulgular 

Tablo-16’daki bulgular incelendiğinde, Ġdari ve Mali ĠĢler personelinin 
öncelikli olarak bütçeleme, ihale ve satın-alma gibi mali faaliyetleri 
yürüttükleri, buna ek olarak ajansın tanıtımı ve kurumsallaĢma süreçlerine 
de destek oldukları dikkati çekmektedir. 

Tablo- 16: Ġdari ve Mali Ġşler Birimi Personelinin 
Öncelikli Kabul Ettiği Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Öncelikli Görülen Görevler 

1. Ödemelerin ve ajansın satın almalarını gerçekleĢtirmek 

2. Ajans tanıtım faaliyetlerini yürütmek 

3. Ġhaleleri düzenlemek ve komisyonlarda görev almak 

4. Fiziki mekân ihtiyaçlarını karĢılamak 

5. Gelir ve giderleri takip etmek 

6. Ajans toplantı ve organizasyonlarını koordine etmek 

7. Bütçeleme ve raporlama yapmak 

8. KurumsallaĢma faaliyetlerini yürütmek 

9. Diğer birimlerin görev alanına girmeyen arızi iĢleri yapmak 
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e.2)   Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Görev Tanımında Yer Almayan, 
Ancak Olması Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

Ġdari ve Mali ĠĢler personelinde çalıĢıp anketi cevaplayan her 2 personel de 
görev tanımlarına eklenmesi gereken bir görev olmadığını belirtmiĢlerdir.  

e.3)   Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Mesailerinin %80’nini Kapsayan 
Görevler 

Tablo-17’deki bulgular incelendiğinde, Ġdari ve Mali ĠĢler biriminin 
mesailerinin büyük bir bölümünü “Ajans faaliyetlerini koordine etme”, 
“KurumsallaĢma faaliyetlerini yürütme”, “Ajansın satın alma taleplerini 
karĢılama” ve “Genel yazıĢmaları yapma” gibi faaliyetlerine ayırdıkları 
görülmektedir.  

Bu birim personelinin mesailerinin büyük bölümünü harcadıkları faaliyetlerin 
öncelikli gördüğü görevlerle örtüĢtüğü dikkati çekmektedir. 

Tablo- 17: Ġdari ve Mali Ġşler Birimi Personelinin 
Mesailerinin %80’nini Kapsayan Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Mesailerinin %80’ini Kapsayan Görevler 

1. Ajans faaliyetlerini koordine etmek 

2. KurumsallaĢma faaliyetlerini yürütmek 

3. Satın alma taleplerini karĢılamak 

4. Birimlerin genel ihtiyaçlarını karĢılamak 

5. Fiziki mekâna iliĢkin talepleri karĢılamak 

6. Ödeme evraklarını hazırlamak 

7. Genel yazıĢmaları yapmak 

e.4)   Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Derecelerine ĠliĢkin Bulgular 

Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
önemli görme derecelerine iliĢkin bulgular incelendiğinde, tüm personelin 
“çok önemli” gördüğü ve 5.00 üzerinden X=5.00 puan verdiği görevler 
Ģunlardır: “Birimin çalıĢma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve sunmak”, 
“Bütçe taslağını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak”, “Gelirlerin ve 
bütçe katkılarının takibini yapmak”, “Harcama programı tahmini gelirlerini 
hesaplamak”, “Mal, malzeme, hizmet alım ödemelerini yapmak”, 
“Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek”, 
“Personelin maaĢ, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak”, “SözleĢme feshi, 
usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemeleri takip etmek” ve 
“Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren 
iĢlemleri yapmak”. 

Bulgular bu birim personelinin en az önemli gördüğü görevlerin ise “Medya 
takibi çalıĢmalarını yürütmek” ve “Ulusal ve uluslararası fuar, festival, 
toplantı, konferans ve etkinlikleri takip etmek” olduğunu ortaya koymaktadır. 
Bu iki görevin önem derecesi 5.00 üzerinden X=2.50 bulunmuĢtur. Ġdari ve 
Mali ĠĢler Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan tüm görevleri 
önemli görme düzeylerine iliĢkin ayrıntılı veriler EK-18’de yer almaktadır. 
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e.5)   Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

Ġdari ve Mali iĢler birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
ne derece yerine getirdiklerine iliĢkin bulgular ayrıntılı biçimde EK-19’da yer 
almaktadır. Bu bulgular incelendiğinde, gerçekleĢme düzeyi en yüksek 3 
görev Ģunlardır: 1) “DPT MüsteĢarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek”, 
2) “Kalkınma Ajansları ile iĢbirliği hususunda genel koordinasyonu 
sağlamak” 3) “Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna 
duyurmak”. Bu görevlerin gerçekleĢme düzeyi tüm personel tarafından “çok 
iyi” olarak değerlendirilmiĢ ve aritmetik ortalaması 5.00 üzerinden X=5.00 
bulunmuĢtur.  

Bulgular, uygulamaya baĢlanmasına rağmen gerçekleĢme düzeyi “yetersiz” 
veya “kabul edilebilir” görülen görevlerin ise Ģunlar olduğunu ortaya 
koymaktadır: “Harcama programı tahmini gelirlerini hesaplamak”, 
“Personelin maaĢ, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak”, “SözleĢme feshi, 
usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemeleri takip etmek”, 
“Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren 
iĢlemleri yapmak”, “Ajans harcama programını hazırlamak”, “Tanıtım 
materyallerinin (broĢür, tanıtım filmi, afiĢ, özendirme malzemeleri vb.) 
hazırlığını koordine etmek” ve “Ajansın insan kaynakları politikasını 
geliĢtirmek”. Bu görevlerin gerçekleĢme düzeyi 5.00 üzerinden X=2.50 
olarak saptanmıĢtır. 

Bulgular ayrıca gerçekleĢme düzeyi en düĢük görülen 3 görevin ise “UlaĢım 
ve diğer destek hizmetlerinin tespiti ve teminini yapmak”, “Sarf malzemeleri 
ihtiyaç tespit ve teminini yapmak” ve “Mal ve hizmet alımı sözleĢmelerini 
yapmak” olduğunu ortaya koymaktadır. GerçekleĢme düzeyi X=2.00 olarak 
saptanan bu görevlerin düĢük düzeyde gerçekleĢmesinin bir nedeni, bu 
anketi dolduran 2 personelden birinin bu görevin henüz uygulanmaya 
baĢlamadığını belirtmesidir.  

e.6)   Ġdari ve Mali ĠĢler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin 
KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Ġdari ve Mali ĠĢler birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
önemli görme dereceleri ile bu görevlerin gerçekleĢtirme düzeylerini 
karĢılaĢtırmalı olarak ortaya koyan EK-20’deki bulgular incelendiğinde, en 
önemli farkın olduğu görevler Ģunlardır: 1) “Harcama programı tahmini 
gelirlerini hesaplamak” (Fark X=-2.50), 2) “Personelin maaĢ, avans, yolluk 
gibi ödemelerini yapmak” (Fark X=-2.50) 3) “SözleĢme feshi, usulsüzlük vb. 
sebeplerden kaynaklanan geri ödemeleri takip etmek” (Fark X=-2.50), 4) 
“Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren 
iĢlemleri yapmak”, 5) “UlaĢım ve diğer destek hizmetlerinin tespiti ve 
teminini yapmak”, 6) “Sarf Malzemeleri Ġhtiyaç Tespit ve Teminini yapmak” 
ve 7) “Mal ve Hizmet alımı sözleĢmelerini yapmak”. Sıralanan görevler ilgili 
personel tarafından genellikle “çok önemli” bulunmasına rağmen 
gerçekleĢme düzeyi düĢük olan görevlerdir. Bu durumun en önemli 
nedenlerinden biri, 4., 5. ve 6. sıradaki görevlerin bazı illerde henüz 
uygulamaya baĢlamamasıdır. 

AraĢtırma grubunun yanıtları incelendiğinde önem derecesi ile gerçekleĢme 
düzeyinin aritmetik ortalamasının eĢit olduğu görevler de vardır. Bu 
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görevler Ģunlardır: “Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek”, 
“Ajansın internet sayfasını oluĢturmak”, “Bilgi ve iletiĢim teknolojileri 
faaliyetlerini koordine etmek” ve “Yönetim bilgi sistemi alt yapı çalıĢmalarını 
koordine etmek”. 

Bulgularda dikkati çeken ilginç bir nokta ise, gerçekleĢme düzeyinin önem 
düzeyinin üzerinde değerlendirildiği pek çok görevin olmasıdır. Bu durum 
diğer birimlerde bu derece gözlenmeyen bir olgudur. Bulgular ankette yer 
alan toplam 42 görev maddesinin 17’sinin gerçekleĢme düzeyinin önem 
derecesinden daha yüksek olduğunu ortaya koymaktadır. Bu farkın en 
belirgin olduğu 3 görev Ģunlardır: “Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu 
toplantı organizasyonlarını koordine etmek“ (Fark X=2.00), “Kalkınma 
Ajansları ile iĢbirliği hususunda genel koordinasyonu sağlamak” (Fark 
X=1.50) ve “Bölgedeki diğer kurumların plan, proje ve toplantılarını takip 
etmek” (Fark X=1.50). 

f) Program Yönetim Birimi Personeline ĠliĢkin Bulgular 

f.1)    Program Yönetim Birimi Personelinin Öncelikli Gördüğü Görevlere 
ĠliĢkin Bulgular 

Tablo-18’deki bulgular incelendiğinde, program yönetim biriminin öncelikli 
gördüğü görevlerin destek programları ile ilgili mevzuata hakim olmak, 
program sürecini planlamak, bu programlarla ilgili baĢvuru formları, rehber, 
broĢür, katalog vb. hazırlamak, programları tanıtmak, baĢvuruları almak, 
idari uygunluklarını değerlendirmek ve sözleĢme imzalanıncaya kadar olan 
süreci yönetmek olduğu görülmektedir. 

Tablo-18: Program Yönetim Birimi Personelinin Öncelikli Kabul Ettiği Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Öncelikli Görülen Görevler 

1. Programların amaç, kapsam ve sınırlarını bilmek, mevzuata hakim olmak 

2. Program sürecini planlamak, takvim oluĢturmak 

3. Uygulama surecine hakim olmak 

4. Bölgenin kalkınmasına yardım edecek destek mekanizmalarını tasarımlamak 

5. Destek programları ile ilgili rehber, broĢür, katalog vb. hazırlamak 

6. Programların hazırlanmasında gerekli koordinasyonu sağlamak 

7. ÇalıĢılan kiĢilerle etkili iletiĢim kurmak 

8. Programı tanıtmak ve proje hazırlama eğitimleri vermek 

9. BaĢvuruları almak, idari uygunluklarını değerlendirmek ve sözleĢme imzalanıncaya 
kadar olan süreci yönetmek 

f.2)    Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımında Yer Almayan, 
Ancak Olması Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

Bu birim personeli Ģu görevlerin görev tanımlarına eklenmesi gerektiğini 
belirtmiĢlerdir: 1) Uygulanan diğer programları analiz etmek ve 
değerlendirmek, 2) Mümkün olduğunca fazla uygulayıcı (hibe programı) 
kurumla iletiĢim kurup tecrübe edinmek, 3) makale taramak. 
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f.3)    Program Yönetim Birimi Personelinin Mesailerinin %80’nini Kapsayan 
Görevler 

Tablo-19’daki bulgular incelendiğinde, Program Yönetim Birimi personelinin 
mesailerinin büyük bir bölümünü “Destek programları ile ilgili rehber, 
broĢür, katalog hazırlamak”, “Ġlgili kurum, kuruluĢ ve kiĢileri programların 
içeriği, sınırları ve amaçları hakkında bilgilendirmek”, “Bölge planı çalıĢma 
programı dâhilinde bölgenin kalkınmasına yardım edecek destek 
mekanizmalarını tasarımlamak” ve “Programlara baĢvurmak isteyen kiĢi ve 
kurumların sorunlarının çözümlerine yardımcı olmak” gibi faaliyetlerine 
ayırdıkları görülmektedir. 

Bu birim personelinin mesailerinin büyük bölümünü harcadıkları faaliyetlerin 
öncelikli gördüğü görevlerle oldukça örtüĢtüğü dikkati çekmektedir. 

Tablo-19: Program Yönetim Birimi Personelinin 
Mesailerinin %80’nini Kapsayan Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Mesailerinin %80’ini Kapsayan Görevler 

1. Destek programları ile ilgili rehber, broĢür, katalog hazırlamak 

2. Ġlgili kurum, kuruluĢ ve kiĢileri programların içeriği, sınırları ve amaçları hakkında bilgilendirmek 

3. Merkezden verilen diğer görevleri yapmak 

4. Bölge planı çalıĢma programı dâhilinde bölgenin kalkınmasına yardım edecek destek 
mekanizmalarını tasarımlamak 

5. Programlara baĢvurmak isteyen kiĢi ve kurumların sorunlarının çözümlerine yardımcı olmak 

6. Potansiyel yararlanıcıları bilgilendirmek, proje hazırlık eğitimleri vermek 

7. BaĢvuruları almak, değerlendirme, sözleĢme imzalanıncaya kadar olan süreci yönetmek 

8. PaydaĢlarla toplantılar yapmak 

9. Uygulanmakta olan programların takibini yapmak 

10. Konuyla ilgili mevzuatı bilmek 

f.4)    Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Derecelerine ĠliĢkin Bulgular 

Program Yönetim Birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
önemli görme derecelerine iliĢkin bulgular incelendiğinde, toplam 22 görev 
maddesinden 17’sinin aritmetik ortalamasının 5.00 üzerinden X=4.00 
olduğu görülmektedir. Bu görevlerin tamamı personel tarafından “çok 
önemli” ya da “önemli” görülmektedir. Bu görevlerden önem derecesi en 
yüksek olup X=4.75 puan ortalamasına sahip 4 görev ise Ģunlardır: 1) 
Bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek, 2) Bağımsız 
değerlendirmecilere öncelik ve politikalar konusunda bilgi/ eğitim vermek, 3) 
Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek ve 4) 
Destek almaya hak kazanan projelere iliĢkin gerekli bilgi ve belgeleri Ġzleme 
ve Değerlendirme Birimine devretmek. 

Bulgular bu birim personelinin görece en az önemli gördüğü görevlerin ise 
“Proje ve faaliyet desteği baĢvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak” 
ve “Birim faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak” olduğu 
görülmektedir. Program Yönetim Birimi personelinin görev tanımlarında yer 
alan tüm görevleri önemli görme düzeylerine iliĢkin ayrıntılı veriler EK-21’de 
görülebilir. 
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f.5)    Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

Program Yönetim birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
ne derece yerine getirdiklerine iliĢkin bulgular ayrıntılı biçimde EK-22’de yer 
almaktadır. Bu bulgular incelendiğinde, gerçekleĢme düzeyi en yüksek 4 
görev Ģöyle sıralanmaktadır: 1) “BaĢvuru rehberlerini hazırlamak” (X=4.75), 
2) “Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini 
oluĢturmak ve güncellemek” (X=4.50), 3) “BaĢvuru koĢullarını ve 
değerlendirme kriterlerini belirlemek” (X=4.50) ve 4) “Potansiyel baĢvuru 
sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplamak” (X=4.50).  

Bulgular ayrıca, uygulamaya baĢlayan hiçbir görevin gerçekleĢme 
düzeyinin “yetersiz” olarak görülmediğini ortaya koymaktadır. Ancak bazı 
illerde uygulamaya baĢlanmadığı için ve diğer nedenlerle gerçekleĢme 
düzeyi en düĢük 2 görevin ise “Bağımsız değerlendiricilerin 
performanslarını değerlendirmek” (X=2.50) ve “Bağımsız değerlendiricilere 
öncelik ve politikalar konusunda bilgi/ eğitim vermek” (X=2.33) olduğu 
görülmektedir.  

f.6)    Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin 
KarĢılaĢtırılmasına ĠliĢkin Bulgular 

Program Yönetim birimi personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri 
önemli görme dereceleri ile bu görevlerin gerçekleĢtirme düzeylerini 
karĢılaĢtırmalı olarak ortaya koyan bulgular EK-23’te yer almaktadır. Bu 
bulgular incelendiğinde, en önemli farkın “Bağımsız değerlendirmecilere 
öncelik ve politikalar konusunda bilgi/ eğitim vermek” görevine iliĢkin olduğu 
(Fark X=-2.42), bunu “Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak 
ve yönetmek” (Fark X=1.50) ve “Bağımsız değerlendiricilerin 
performanslarını değerlendirmek” (Fark X=-1.50) görevlerinin izlediği 
görülmektedir. 

Sıralanan görevler ilgili personel tarafından genellikle “çok önemli” ya da 
“önemli” bulunmasına rağmen gerçekleĢme düzeyi düĢük olan görevlerdir. 
Bu durumun en önemli nedenlerinden biri, bazı illerde bu görevlerin henüz 
uygulamaya baĢlamamasıdır. 

AraĢtırma grubunun yanıtları incelendiğinde önem derecesi ile gerçekleĢme 
düzeyinin aritmetik ortalamasının eĢit olduğu görevler de vardır. Bu 
görevler Ģunlardır: “Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının 
genel çerçevesini oluĢturmak ve güncellemek”, “BaĢvuru koĢullarını ve 
değerlendirme ölçütlerini belirlemek” ve “Destek programlarının tanıtımı ve 
duyurulmasını sağlamak”. 

Bulgular ayrıca ankette yer alan 22 görevden 5’inin önem derecesinden 
daha fazla gerçekleĢtirildiğini ortaya koymaktadır. Bu görevler Ģunlardır: 
“Proje ve faaliyet desteği baĢvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak “ 
(Fark X=1.00), “Birim faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara 
sunmak” (Fark 0.75), “Potansiyel baĢvuru sahipleri tarafından yöneltilen 
soruları cevaplamak” (Fark X=0.75), “BaĢvuru rehberlerini hazırlamak” 
(Fark X=0.75) ve “Sıkça sorulan soruları cevaplarıyla birlikte Ajansın web 
sitesine koymak” (Fark X=0.25). 
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g) Ġç Denetim Birimi Personeline ĠliĢkin Bulgular 

g.1)   Ġç Denetim Birimi Personelinin Öncelikli Gördüğü Görevlere ĠliĢkin 
Bulgular 

Tablo-20’deki bulgular incelendiğinde, iç denetim birimi personelinin 
öncelikli gördüğü görevler sırasıyla Ģunlardır: 1) Ajans harcamalarını 
denetlemek, 2) Ajansın mali denetimini yapmak, 3) Yönetim ve kontrol 
yapılarının etkinliğini değerlendirmek, 4) Performans denetimi etkililik, 
ekonomik ve verimlilik yönünden yapmak ve 5) Sistem denetimi yapmak. 

Tablo-20: Ġç Denetim Birimi Personelinin Öncelikli Kabul Ettiği Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Öncelikli Görülen Görevler 

1. Ajans harcamalarını denetlemek 

2. Ajansın mali denetimini yapmak 

3. Yönetim ve kontrol yapılarının etkinliğini değerlendirmek 

4. Performans denetimi yapmak (etkili, ekonomik ve verimlilik yönünden) 

5. Sistem denetimi yapmak 

g.2)   Ġç Denetim Birimi Personelinin Görev Tanımında Yer Almayan, Ancak 
Olması Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

Ġç denetim biriminde çalıĢıp anketi cevaplayan kiĢi görev tanımlarına 
eklenmesi gereken bir görev olmadığını belirtmiĢtir. 

g.3)   Ġç Denetim Birimi Personelinin Mesailerinin %80’nini Kapsayan 
Görevler 

Ġç denetim biriminde çalıĢıp anketi yanıtlayan tek kiĢi vardır. Bu kiĢi henüz 
kuruluĢ aĢamasında olunması nedeniyle Ģu ana kadar daha çok 
danıĢmanlık alanında faaliyet yürüttüğünü ancak bundan sonraki 
mesaisinin büyük çoğunluğunu mali denetim ve harcama denetimi 
konularına ayıracağını belirtmiĢtir. 

g.4)   Ġç Denetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme Derecelerine ĠliĢkin Bulgular 

Ġç denetim uzmanının görev tanımında yer alan görevleri önem derecesi 
bakımından değerlendirmesine iliĢkin ayrıntılı bilgiler EK-24’te yer 
almaktadır. Anketi dolduran tek iç denetim uzmanının ankete verdiği 
cevaplar incelendiğinde, toplam 14 görevden 7’sinin “çok önemli”, 7’sinin 
ise “önemli” olarak görüldüğü dikkati çekmektedir. 

g.5)   Ġç Denetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
GerçekleĢtirme Düzeylerine ĠliĢkin Bulgular 

Ġç denetim uzmanının görev tanımında yer alan görevleri ne derece yerine 
getirdiğine iliĢkin bulgular ayrıntılı biçimde EK-25’te yer almaktadır. Bu 
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bulgular incelendiğinde, toplam 14 görevden 7’sinin “çok iyi”, 4’ünün “iyi”, 
3’ünün ise “kabul edilebilir” düzeyde yerine getirildiği görülmektedir.  

GerçekleĢme düzeyi en düĢük olan 3 görev Ģunlardır: “Risk analizleri 
yapmak ve yaptırılan analizleri koordine etmek”, “Ajansın yönetim ve 
kontrol yapılarını değerlendirmek” ve “Denetim amacıyla, elektronik 
ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge, kayıt ve dokümanla nakit, kıymetli 
evrak ve diğer varlıkların ibrazını istemek”. GerçekleĢme düzeyi en düĢük 
olan bu üç görevin de “kabul edilebilir” düzeyde yerine getirildiği ifade 
edilmektedir. 

g.6)   Ġç Denetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme ve GerçekleĢtirme Düzeylerinin KarĢılaĢtırılmasına 
ĠliĢkin Bulgular 

Ġç denetim uzmanının görev tanımında yer alan görevleri önemli görme 
derecesi ile bu görevleri yerine getirme derecesini karĢılaĢtıran veriler EK-
26’da verilmiĢtir. Bulgular incelendiğinde, toplam 14 görevden 5’inin 
gerçekleĢme düzeyinin önem düzeyinin altında olduğu görülmektedir. 
Örneğin “Ajansın; karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, planlara ve 
programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek” ve 
“Yasal mevzuat, uluslararası standartlar ile kamu iç denetim standartlarını 
yakından takip etmek” görevlerinin “çok önemli” görülmesine rağmen “iyi” 
düzeyde gerçekleĢtirildiği, benzeri biçimde “Risk analizleri yapmak ve 
yaptırılan analizleri koordine etmek”, “Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını 
değerlendirmek” ve “Denetim amacıyla, elektronik ortamdakiler dahil her 
türlü bilgi, belge, kayıt ve dokümanla nakit, kıymetli evrak ve diğer 
varlıkların ibrazını istemek” görevlerinin ise “önemli” görülmesine rağmen 
“kabul edilebilir” düzeyde gerçekleĢtirildiği dikkati çekmektedir. Bütün bu 
görevlerin önem dereceleri ile gerçekleĢme dereceleri arasında-1.00 
düzeyinde bir fark olduğu dikkati çekmektedir. 

Ġç denetim uzmanının yanıtları incelendiğinde önem derecesi ile 
gerçekleĢme düzeyinin eĢit olduğu toplam 7 görevin olduğu dikkati 
çekmektedir. Bu görevler Ģunlardır: “Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli 
kullanılıp kullanılmadığını incelemek”, “Harcamalara iliĢkin yasal uygunluk 
denetimleri yapmak”, “Ġç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluĢumuna 
katkıda bulunmak”, “Konusu suç teĢkil eden hususlarla ilgili soruĢturma 
açmak”, “Ġç denetim plan ve programını hazırlamak”, “Ġç kontrol ve mali 
yönetim sisteminin iĢleyiĢini değerlendirmek ve bu hususta önerilerde 
bulunmak” ve “Denetim sonuçlarına iliĢkin ara raporlarını ve periyodik iç 
denetim raporlarını hazırlamak”. 

Bulgulara göre ankette yer alan 14 görevden 2’sinin önem derecesinden 
daha fazla gerçekleĢtirildiği anlaĢılmaktadır. Bu görevler Ģunlardır: “Risk 
yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliĢtirmek “ (Fark X=1.00) 
ve “Kaynakların daha etkili kullanılması için önerilerde bulunmak” (Fark 
X=1.00). 

h) IT Destek Personeline ĠliĢkin Bulgular 

Bu bölümde DOĞAKA’da çalıĢan ve anketi dolduran iki IT destek personeline 
iliĢkin bulgulara yer verilecektir. 
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h.1)   IT Destek Birimi Personelinin Öncelikli Gördüğü Görevlere ĠliĢkin 
Bulgular 

IT Destek personelinin öncelikli olarak gördüğü görevler aĢağıda Tablo-
21’de yer almaktadır. Bu bulgulardan yola çıkarak, IT personelinin öncelikli 
olarak gördükleri görevleri “kurumun bilgi iletiĢim teknolojilerini etkin 
kullanımını sağlamak” biçiminde özetlemek mümkündür. 

Tablo-21: IT Destek Birimi Personelinin Öncelikli Kabul Ettiği Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Öncelikli Görülen Görevler 

1. 7-24 sistemini çalıĢtırmak 

2. Kurum içi bilgi teknolojisini ayakta tutmak 

3. Yedekleri düzenli almak 

4. Donanımların etkin kullanımını sağlamak 

5. Virüsleri düzenli olarak kontrol etmek 

6. Internet sayfasını etkin kullanmak 

7. Kolay ve hızlı çalıĢma imkânı sağlamak 

8. YDO'lar ve hizmet binası arasında iletiĢimi sağlamak 

9. Bilgi sisteminin tam kullanılmasını sağlamak 

h.2)   IT Destek Personelinin Görev Tanımında Yer Almayan, Ancak Olması 
Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

IT Destek birimi personeli olarak çalıĢıp anketi cevaplayan her 2 personel 
de görev tanımlarına eklenmesi gereken bir görev olmadığını belirtmiĢlerdir.  

h.3)   IT Destek Personelinin Mesailerinin %80’nini Kapsayan Görevler 

Tablo-22’deki bulgular incelendiğinde, IT Destek personelinin mesailerinin 
büyük bir bölümünü Internet sitesinin tasarımını ve kontrolünü yapmak, 
yedekleri almak, sistemi denetlemek, fotoğrafları düzenlemek, kullanıcı 
hatalarını gidermeye çalıĢmak, bina içi tüm donanımların genel takibini 
yapmak ve tamir iĢlerine bakmak gibi faaliyetlere ayırdıkları görülmektedir. 

Bu birim personelinin mesailerinin büyük bölümünü harcadıkları faaliyetlerin 
öncelikli gördüğü görevlerle örtüĢtüğü dikkati çekmektedir. 

 

Tablo-22: IT Destek Personelinin Mesailerinin %80’nini Kapsayan Görevlere Ġlişkin Bulgular 

 Mesailerinin %80’ini Kapsayan Görevler 

1. Internet sitesinin tasarımını ve kontrolünü yapmak 

2. Yedekleri almak 

3. Sistemi denetlemek 

4. Fotoğrafları düzenlemek 

5. Kullanıcı hatalarını gidermeye çalıĢmak 

6. Bina içi tüm donanımların genel takibini yapmak 

7. ĠletiĢim kontrolü yapmak 

8. Bilgi iĢlem iĢleri ile uğraĢmak 

9. Tamir islerini yapmak 
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h.4)   IT Destek Personelinin KiĢisel Ve Mesleki GeliĢimleri Ġçin Faydalı 
Olduğu DüĢünülen Öğrenme Yöntemleri: 

Bulgular incelendiğinde, IT Destek personelin kiĢisel ve mesleki geliĢimleri 
için en yararlı olduğunu düĢündükleri öğrenme yöntemlerinin 1) ÇalıĢma 
ziyaretlerinde bulunmak, 2) Rotasyon uygulamalarına katılmak ve 3) 
Mesleki eğitim ve kurslara katılmak olduğu saptanmıĢtır. 

h.5)   IT Destek Personelinin Kurumsal Performansını Olumlu Etkileyen 
Nitelikler 

Ankete verilen yanıtlar incelendiğinde, IT Destek personelinin kurumsal 
performansını olumlu etkilediği düĢünülen nitelikler Ģunlardır: 1) Yapılan 
islerden sonra teĢekkür duymak ve 2) Uyumlu çalıĢmak. 

h.6)   IT Destek Personelinin Kurumsal Performansını Olumsuz Etkileyen 
Nitelikler 

IT Destek personelinin ankete verdikleri yanıtlar analiz edildiğinde, 
kurumsal performanslarını olumsuz etkileyen üç nitelik Ģunlardır: 1) 
Düzensizlik, 2) Acelecilik ve 3) Öngörülmeyen bir durumda önyargılı 
yaklaĢımla gelinmesi. 

h.7)   IT Destek Personelinin Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin Gereken 
KiĢisel Nitelikler 

Tablo-23’deki bulgular incelendiğinde, IT Destek personelinin daha etkin 
hizmet sunması için gereken en önemli kiĢisel nitelikler arasında paylaĢımcı 
olmak, kendini geliĢtirme arzusu içinde olmak, yaratıcı olmak, güvenilir 
olmak, çözüm odaklı olmak, sorun çözme becerisine sahip olmak, uyumlu 
olmak, dakik olmak ve sosyal olmak yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde 
her 2 IT Destek personelinin de sıralanan bu nitelikleri “çok önemli” olarak 
gördükleri dikkati çekmektedir. Anketin bu sorusuna iliĢkin ayrıntılı veriler 
EK-27’de görülebilir. 

Tablo-23: IT Destek Personelinin Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin 
Aşağıda Yer Alan Kişisel Niteliklerin Ne Derece Önemli Olduğuna Ġlişkin Bulgular 

  
NĠTELĠKLER 

N X 

1. PaylaĢımcı olma 2 5.00 

2. Kendini geliĢtirme arzusu içinde olma 2 5.00 

3. Yaratıcı olma 2 5.00 

4. Güvenilir olma 2 5.00 

5. Çözüm odaklı olma 2 5.00 

6. Sorun çözme 2 5.00 

7. Uyumlu olma 2 5.00 

8. Dakik olma 2 5.00 

9. Sosyal ve giriĢken olma 2 5.00 

I)   Yönetici Asistanına ĠliĢkin Bulgular 

ı.1)  Yönetici Asistanının Öncelikli Gördüğü Görevlere ĠliĢkin Bulgular: 

Bulgular incelendiğinde yönetici asistanın en öncelikli gördüğü görevin, 
“Genel Sekreterin programının ve randevularının organizasyonunu 
yapmak” olduğu anlaĢılmaktadır. 
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ı.2)  Yönetici Asistanının Görev Tanımında Yer Almayan, Ancak Olması 
Gerektiği DüĢünülen Görevlere ĠliĢkin Bulgular 

Anketi yanıtlayan yönetici asistanı görev tanımına eklenmesi gereken yeni 
bir görev olmadığını belirtmiĢtir. 

ı.3)   Yönetici Asistanının Mesaisinin %80’nini Kapsayan Görevler 

Bulgular incelendiğinde, yönetici asistanının mesaisinin çok büyük 
bölümünü aĢağıdaki görevlere ayırdığı görülmektedir: 

a) Genel sekreterin programını ve randevularını düzenleme ve 

hatırlatmak 

b) Ajans çalıĢanlarının telefonlarına ve ihtiyaçlarına cevap vermek 

c) Ajans çalıĢanlarının anlattıkları Ģikâyetleri dinlemek 

d) Hizmetlileri organize etmek  

e) Yürümeyen, olmayan her konuda suçlanmak 

ı.4)  Yönetici Asistanının KiĢisel Ve Mesleki GeliĢimi Ġçin Faydalı Olduğunu 
DüĢündüğü Öğrenme Yöntemleri 

Bulgular incelendiğinde, yönetici asistanının kiĢisel ve mesleki geliĢimi için 
en yararlı olduğunu düĢündüğü öğrenme yöntemleri sırasıyla Ģunlardır:  

a) ĠĢbaĢı eğitimlerine katılmak 

b) Yönetici ile birlikte çalıĢma koĢullarının belirlenmesi 

c) Beklenti, görev ve yetkilerin kesin sınırlarının belirlenmesi  

d) ÇalıĢma ziyaretlerinde bulunmak 

ı.5)    Yönetici Asistanının Kurumsal Performansını Olumlu Etkileyen 
Nitelikler 

Yönetici asistanının ankete verdiği yanıtlar incelendiğinde, kendisinin 
kurumsal performansını olumlu etkilediğini düĢündüğü nitelikler Ģunlardır:  

a) Yöneticinin sakin ve pozitif olması 

b) Görevlerin kesin olması ve yapılmasında zorluk çıkarılmaması 

c) Ġnsana saygı kuralına her durumda uyulması 

ı.6) Yönetici Asistanının Kurumsal Performansını Olumsuz Etkileyen 
Nitelikler 

Yönetici asistanının ankete verdiği yanıtlar analiz edildiğinde, kendi 
kurumsal performansını olumsuz etkileyen nitelikler Ģunlardır:  

a) Görevlerin belirsiz olması 

b) Yöneticinin tutarsız davranması, günah keçisi rolünün yüklenmesi 

c) Gayri resmi konuĢma tarzı 

d) Anti sosyal olmak 

e) ÇalıĢma saatlerinin uzun olması 

f) Tatillerin her an iptal edilebilir veya verilmiyor olması 

ı.7)  Yönetici Asistanının Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin Gereken KiĢisel 
Nitelikler 

EK-28’deki bulgular incelendiğinde, yönetici asistanının daha etkin hizmet 
sunması için gereken en önemli kiĢisel nitelikler arasında Ģunlar 
sıralanmıĢtır:  

a) Analitik düĢünme 
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b) Stratejik düĢünme 

c) Sorun çözme 

d) Kriz yönetme 

e) Stres altında çalıĢabilme 

f) Öngörü (vizyon) sahibi olma 

g) Çözüm odaklı olma 

h) Zamanı etkin kullanabilme 

i) PaylaĢımcı olma 

j) Güvenilir olma 

k) Strese dayanıklı olma 

l) Uyumlu olma 

m) Disiplinli olma 

n) Dakik olma 

Yönetici asistanının yukarıda sıralanan bu nitelikleri “çok önemli” gördüğü 
dikkati çekmektedir. Anketin bu sorusuna iliĢkin ayrıntılı veriler EK-28’de 
görülebilir. 

 

D. DOĞAKA PAYDAġLARINA UYGULANAN ANKET BULGULARI 

Bu Bölümde Hatay, Osmaniye ve KahramanmaraĢ illerinde bulunan DOĞAKA 
yararlanıcılarına uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlara yer verilecektir.  

Toplam 22 maddeden oluĢan ankette genel olarak, paydaĢların DOĞAKA’nın faaliyetlerinden 
ne derece haberdar olduklarını, bu bilgilere nasıl ulaĢtıklarını, DOĞAKA tarafından 
düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılıp katılmadıklarını, bu toplantıları nasıl 
bulduklarını ve DOĞAKA tarafından verilen danıĢmanlık hizmetlerini ne derece baĢarılı 
bulduklarını belirlemeye dönük sorular yer almıĢtır. Ankette ayrıca, DOĞAKA’nın sunduğu 
hizmetlerden daha iyi yararlanabilmek için hangi eğitimlere ihtiyaç duydukları, bu eğitimlerin 
hangi zaman dilimi içerisinde verilmesini tercih ettikleri, Bölgesel sosyoekonomik geliĢmeleri 
hangi iletiĢim araç ve kanalarıyla izledikleri, DOĞAKA yayınları ile web sitesini içerik ve 
tasarım açısından nasıl değerlendirdikleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. 

Ankette kapalı uçlu sorulara ek olarak açık uçlu sorular da yer almıĢtır. AraĢtırmadan elde 
edilen bulgular genel çerçevede ele alındığı gibi, cinsiyet, eğitim düzeyi ve il düzeyinde 
yapılan analizlere de yer verilmiĢtir. Bulgular kendi içinde; a) Anketi Yanıtlayan 
Yararlanıcılara ĠliĢkin Demografik Bilgiler, b) DOĞAKA’nın Faaliyetlerine ĠliĢkin Bulgular, c) 
Kullanılan ĠletiĢim Stratejilerine ĠliĢkin Bulgular olmak üzere üç ayrı kategoride sunulacak, 
ardından ise d) Sonuç ve Önerilere yer verilecektir. 

1) ANKETĠ YANITLAYAN YARARLANICILARA ĠLĠġKĠN DEMOGRAFĠK BĠLGĠLER 

Bu bölümde sırasıyla yararlanıcıların; 1) yaĢadıkları iller, 2) cinsiyet dağılımları, 3) 
eğitim düzeyleri, 4) çalıĢtıkları kurum ve kuruluĢlardaki çalıĢma süreleri ile 5) toplam iĢ 
deneyimlerine iliĢkin demografik bilgilere yer verilecektir. 

a)  Anketi Yanıtlayanların YaĢadıkları Ġllere Göre Dağılımları 

Anketi yanıtlayan yararlanıcıların hangi illerden olduklarına iliĢkin bulgular Tablo-
24’te yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde, toplam 216 yararlanıcıdan 
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%42.6’sının Hatay ilinde, %41.2’sinin Osmaniye ilinde, %14.8’inin ise 
KahramanmaraĢ ilinde yaĢadığı dikkati çekmektedir. Bu bulgulardan hareketle, 
Hatay ve Osmaniye illerinde yaĢayan yararlanıcıların ankete daha fazla ilgi 
gösterdikleri söylenebilir.  

Ankete iliĢkin dikkat çeken ilginç bir nokta ise, Ġstanbul, Aksaray ve Diyarbakır 
illerinde yaĢayan birer katılımcının, DOĞAKA’nın faaliyet gösterdiği illerde 
yaĢamamalarına rağmen anketi doldurmalarıdır.  

Tablo-24: Anketi Yanıtlayanların Yaşadığı Ġller 

 Ġller N % 

1. Hatay 92 42.6 

2. Osmaniye 89 41.2 

3. KahramanmaraĢ 32 14.8 

4. Diğer (Ġstanbul, Aksaray, D.Bakır) 3 1.4 

 Toplam 216 100.0 

b) Anketi Yanıtlayanların Cinsiyet Dağılımı 

Anketi yanıtlayan yararlanıcıların cinsiyet dağılımları Tablo-25’te yer almaktadır. 
Bu bulgular incelendiğinde, anketi yanıtlayanların %78.7 gibi çok büyük bir 
bölümünün erkekler olduğu, kadınların ise sadece %21.3 olduğu görülmektedir. 

Tablo-25:  Anketi Yanıtlayanların Cinsiyet Dağılımları 

 Cinsiyet N % 

1. Kadın 46 21.3 

2. Erkek 170 78.7 

 Toplam 216 100.0 

c) Anketi Yanıtlayanların Eğitim Düzeyi 

Anketi yanıtlayanların eğitim düzeylerine iliĢkin bulgular Tablo 26’da yer 
almaktadır. Bulgular incelendiğinde, anketi cevaplayan yararlanıcıların yaklaĢık 
yarısının dört yıl veya üstü lisans eğitimine sahip kiĢiler oldukları (%47.2), bunu 
sırasıyla lise veya denge meslek lisesi mezunları (%18.1) ile önlisans eğitimini 
tamamlayanların (%14.8) izlediği dikkati çekmektedir. Anketi yanıtlayan ilkokul ve 
ortaokul mezunu yararlanıcıların toplam oranının ise %10 civarında olduğu 
görülmektedir. Bu bulgulardan hareketle, anketi cevaplayan yararlanıcıların eğitim 
düzeyinin oldukça yüksek olduğu söylenebilir. 

Tablo-26: Anketi Yanıtlayanların Eğitim Düzeyine Göre Dağılımları 

  N % 

1. Ġlkokul 15 7.0 

2. Ortaokul 10 4.6 

3. Lise veya Dengi Meslek Lisesi 39 18.1 

4. Önlisans (2 Yıllık Yüksek Okul) 32 14.8 

5. Lisans (4 yıl veya üstü) 102 47.2 

6. Yüksek Lisans / Doktora 18 8.3 

 Toplam 216 100.0 
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d) Anketi Yanıtlayanların ÇalıĢılan Kurum/KuruluĢtaki ÇalıĢma Süreleri 

Anketi cevaplayanların çalıĢtıkları kurum veya kuruluĢtaki çalıĢma sürelerine iliĢkin 
veriler Tablo-27’de yer almaktadır. Bu veriler incelendiğinde, anketi dolduran en 
büyük grubun çalıĢtıkları kurum ya da kuruluĢlardaki çalıĢma sürelerinin 1-5 yıl 
olduğu (%25.9), bunu sırasıyla bir yıl ya da daha az çalıĢma süresi olanlar 
(%16.2), ile çalıĢma süresi 5-10 yıl arası olanların (%13.9) izlediği görülmektedir. 
Bulgular ayrıca, çalıĢma süresi 10-20 yıl olanların oranının %12, çalıĢma süresi 20 
yıldan daha fazla olanların oranının ise %13 olduğunu göstermektedir.   

Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, anketi yanıtlayan her dört 
yararlanıcıdan birinin halen çalıĢtığı kurum ve kuruluĢtaki çalıĢma süresinin bir 
yıldan daha az; her dört katılımcıdan ikisinin çalıĢma süresinin ise 10 yıldan daha 
az olduğunu ortaya koymaktadır. Burada dikkati çeken diğer ilginç bir nokta ise, 
anketi dolduranların yaklaĢık %20’sinin bu soruyu yanıtsız bırakmalarıdır. 

Tablo-27: Anketi Yanıtlayanların Çalışılan Kurum/Kuruluştaki Çalışma Süreleri 

  N % 

1. 1 Yıl ya da daha az 35 16.2 

2. 1 – 5 yıl arası 56 25.9 

3. 5 – 10 yıl arası 30 13.9 

4. 10 – 20 yıl arası 26 12.0 

5. 20 yıldan daha fazla 28 13.0 

6. Cevap yok 41 19.0 

 Toplam 216 100.0 

e) Anketi Yanıtlayanların Toplam ĠĢ Deneyimleri 

Anketi cevaplayan yararlanıcıların toplam iĢ deneyimlerine iliĢkin bulgular Tablo-
28’de yer almaktadır. Bu veriler incelendiğinde, toplam çalıĢma deneyimi bir yıldan 
daha az olanların oranının %5.1; 1-5 yıl arası olanların oranının %19.4; 5-10 yıl 
arası olanların %22.2, 10-20 yıl arası olanların %26.4 ve deneyimi 20 yıldan fazla 
olanların oranının ise %22.7 olduğu dikkati çekmektedir. Bu bulgular anketi 
yanıtlayanların çalıĢma deneyimi bakımından iyi bir dağılım gösterdiklerini ortaya 
koymaktadır. 

Tablo-28: Anketi Yanıtlayanların Toplam Ġş Deneyimleri 

  N % 

1. 1 Yıl ya da daha az 11 5.1 

2. 1 – 5 yıl arası 42 19.4 

3. 5 – 10 yıl arası 48 22.2 

4. 10 – 20 yıl arası 57 26.4 

5. 20 yıldan daha fazla 49 22.7 

6. Cevap yok 9 4.2 

 Toplam 216 100.0 

2) DOĞAKA’NIN FAALĠYETLERĠNE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Bu bölümde genel olarak, yararlanıcıların DOĞAKA faaliyetlerine iliĢkin düĢüncelerini 
öğrenmeye dönük bulgulara yer verilecektir. Bu çerçevede sırasıyla yararlanıcıların; 
1) DOĞAKA’nın faaliyetlerinden ne derece haberdar oldukları, 2) DOĞAKA’nın 
faaliyetlerinden haberdar olanların bu bilgilere nerden ulaĢtıkları, 3) DOĞAKA 
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tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılıp katılmadıkları, 4) bu 
toplantılara katılanların bu toplantıları ne derece yeterli buldukları, 5) Ulusal ve 
Uluslararası fonlardan yararlanma konusunda DOĞAKA tarafından verilen 
danıĢmanlık hizmetlerini ne derece baĢarılı buldukları, 6) DOĞAKA’nın sunduğu 
hizmetlerden daha iyi yararlanabilmek için hangi eğitimlere ihtiyaç duydukları, 7) Bu 
eğitimlerden ne tür yarar bekledikleri ve 8) Bu eğitimlerin hangi zaman diliminde 
sunulmasını tercih ettiklerine iliĢkin bulgulara yer verilecektir. 

a) Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinde Haberdar Olma Düzeyleri 

Anketi cevaplayan yararlanıcıların DOĞAKA’nın faaliyetleri hakkında bilgi sahibi 
olma düzeylerine iliĢkin bulgular Tablo-29’da yer almaktadır. Bulgulara göre, 
DOĞAKA’nın faaliyetleri hakkında hiç bilgisi olmayanlarının oranının oldukça 
düĢük olduğu (%5.5), “bilgi sahibi” olanlar ile “yeterince bilgi sahibi” olanların 
toplam oranının ise %60’ı biraz geçtiği görülmektedir. Bulgular genel olarak 
değerlendirildiğinde, her ne kadar anketi dolduranların çoğunluğunun DOĞAKA’nın 
faaliyetleri hakkında bilgili olsalar bile, üçte birlik bir kesimin DOĞAKA’nın 
faaliyetlerine iliĢkin çok az bilgisinin olması üzerinde durulması gereken bir 
konudur. Kaldı ki, bu anketi dolduranların, anketi doldurduklarına göre DOĞAKA 
hakkında az-çok bilgi sahibi oldukları dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte 
DOĞAKA’nın tanıtım faaliyetlerine daha fazla yer vermesi akılcı görünmektedir. 

Bulgular il bazında dikkate alındığında (EK-29), Hatay, Osmaniye ve 
KahramanmaraĢ illerindeki yararlanıcıların yanıtları arasında bir miktar fark olduğu 
söylenebilir. Örneğin Osmaniye ilindeki yararlanıcılardan %69.4’ü “bilgi sahibiyim” 
ya da “yeterince bilgi sahibiyim” seçeneğini iĢaretlerken, bu oran KahramanmaraĢ 
ilinde 65.’7’e, Hatay ilinde ise 52.8’e düĢmektedir. Benzeri biçimde, Osmaniye 
ilinde DOĞAKA’nın faaliyetleri hakkında hiç bilgisi olmayanlar ile çok az bilgisi 
olanların oranı toplam %30.7 iken, bu oran KahramanmaraĢ ilinde %34.4’e, 
Hatay’da ise 47.3’e çıkmaktadır. Bu bulgular, DOĞAKA’nın faaliyetleri hakkında en 
fazla bilgi sahibi olan yararlanıcıların Osmaniye, en az bilgili olan yararlanıcıların 
ise Hatay ilinde olduğunu göstermektedir. 

DOĞAKA’nın faaliyetleri hakkında yararlanıcıların ne kadar bilgi sahibi oldukları 
cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde, kadınların erkeklerden daha bilgili 
oldukları dikkati çekmektedir (EK-30). Örneğin DOĞAKA’nın faaliyetleri hakkında 
“bilgi sahibiyim” ya da “yeterince bilgi sahibiyim” diyen kadınların oranı %67.4 iken, 
bu oranın erkeklerde %59.8 olduğu görülmektedir. 

Tablo-29: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetleri Hakkında Bilgi Sahibi Olma Dereceleri 

  N % 

1. Hiç bilgim yok 12 5.5 

2. Çok az bilgim var 71 32.9 

3. Bilgi sahibiyim 92 42.6 

4. Yeterince bilgi sahibiyim 40 18.5 

5. Cevap yok 1 0.5 

 Toplam 216 100.0 
 

b) Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinden Haberdar Olma Kaynakları 

Yararlanıcıların DOĞAKA’nın faaliyetlerinden haberdar olma kaynaklarına iliĢkin 
bulgular Tablo-30’da yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde, DOĞAKA’nın 
faaliyetleri hakkında sosyal çevreden bilgi alanların oranının %32.9 olduğu, bunu 
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sırasıyla Ajansın web sayfası (%29.6), Ajansın düzenlediği toplantı ve etkinlikler 
(%19.9) ile basının (%%7.9) izlediği görülmektedir. Bu bulgular, DOĞAKA 
faaliyetlerinden haberdar olma bakımından sosyal çevrenin Ajansın web sayfası ile 
basından daha etkili olduğunu göstermektedir. 

Bulgular illere göre ayrı ayrı analiz edildiğinde (EK-31), Hatay ve Osmaniye illeri 
arasında bir benzerlik görülmektedir. Bu illerde genel tabloya paralel olarak, 
yararlanıcıların DOĞAKA’nın faaliyetleri hakkında sırasıyla en fazla sosyal 
çevrelerinden, sonra Ajansın web sitesinden, ardından Ajansın düzenlediği toplantı 
ve etkinliklerden, en az oranda ise basından bilgi aldıkları görülmektedir. 
KahramanmaraĢ ilinde ise bu iki ilden farklı bir durum söz konusudur. Bu ildeki 
yararlanıcıların, DOĞAKA’nın faaliyetleri konusunda en fazla sosyal çevrelerinden 
değil, Ajansın web sitesinden bilgi aldıkları anlaĢılmaktadır. 

Bulgular cinsiyet bakımından değerlendirildiğinde erkek ve kadın yararlanıcılar 
arasında bazı farklılıkların olduğu gözlenmektedir (EK-32). Bulgular kadınların, 
sosyal çevreleri ile Ajansın web sitesinden yararlanma oranının erkeklerden daha 
yüksek olduğunu, buna karĢın erkeklerin Ajansın düzenlediği toplantı ve etkinlikler 
ile basından bilgi alma oranlarının kadınlardan daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

Tablo-30: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinden Haberdar Olma Kaynakları 

  N % 

1. Sosyal çevremden 71 32.9 

2. Ajansın web sitesinden 64 29.6 

3. Ajansın düzenlediği toplantı ve etkinliklerden 43 19.9 

4. Basından 17 7.9 

5. Diğer 3 1.4 

6. Cevap yok 18 8.3 

 Toplam 216 100.0 
 

c) Yararlanıcıların DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına 
Katılma Oranı 

Tablo-31’daki veriler incelendiğinde, anketi cevaplayan yararlanıcılardan DOĞAKA 
tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılanların oranının yaklaĢık 
%50 olduğu görülmektedir. Bu bulgular katılım oranının hiç de azımsanmayacak 
bir oranda olduğuna iĢaret etmektedir.  

Bulgular il bazında incelendiğinde (EK-33), DOĞAKA tarafından düzenlenen 
bilgilendirme toplantılarına katılımın en fazla olduğu ilin Osmaniye (%58.4), en az 
olduğu ilin ise Hatay (%41.8) olduğu anlaĢılmaktadır. Erkek ve kadın 
yararlanıcıların bu toplantılara katılım oranları karĢılaĢtırıldığında ise (EK-34), 
kadınların (%52.2) erkeklerden (%47.6) bir miktar daha fazla katılım gösterdikleri 
görülmektedir. 

Tablo-31: Yararlanıcıların DOĞAKA Tarafından Düzenlenen 
Bilgilendirme Toplantılarına Katılım Oranı 

  N % 

1. Evet 105 48.6 

2. Hayır 101 46.8 

3. Cevap yok 10 4.6 

 Toplam 216 100.0 
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d) DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılanların, bu 
toplantıları genel olarak nasıl buldukları 

DOĞAKA tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılan 
yararlanıcıların, bu toplantıları değerlendirmeleri sonucunda elde edilen bulgular 
Tablo-32’de yer almaktadır. Katılımcılardan DOĞAKA tarafından düzenlenen 
toplantıları “yeterli” ve “çok yeterli” bulanların toplamı dikkate alındığında bu oranın 
%80’den daha yüksek olduğu, “yetersiz” ve “çok yetersiz” bulanların oranının ise 
%5’den daha az olduğu dikkati çekmektedir. Bu sonuçlar genel olarak 
değerlendirildiğinde DOĞAKA tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarının 
baĢarılı olduğu söylenebilir. 

Bulgular il bazında değerlendirildiğinde (EK-35) de benzeri bir tablo göze 
çarpmakta; Hatay, Osmaniye ve KahramanmaraĢ illeri arasında belirgin bir farklılık 
gözlenmemektedir. Bulgular cinsiyet bakımından incelendiğinde (EK-36) ise, 
kadınların bu toplantıları erkek yararlanıcılardan bir miktar daha baĢarılı buldukları 
görülmektedir. Örneğin DOĞAKA tarafından düzenlenen toplantıları “yeterli” ve 
“çok yeterli” bulan erkeklerin toplam oranı %80.7 iken, bu oranın kadınlarda 
%88.5’e çıktığı dikkati çekmektedir. 

Tablo-32: DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılanların 
Bu Toplantıları Değerlendirmeleri 

  N % 

1. Çok yeterli 22 18.5 

2. Yeterli 76 63.9 

3. Kararsızım 15 12.6 

4. Yetersiz 5 4.2 

5. Çok Yetersiz 1 0.8 

 Toplam 119 100.0 
 

e) Ulusal ve Uluslararası Fonlara BaĢvurma ve bu Fonlardan Yararlanma 
Konusunda DOĞAKA Tarafından Verilen DanıĢmanlık Hizmetlerinin 
Değerlendirilmesi 

Tablo-33’teki bulgular incelendiğinde, ulusal ve uluslararası fonlara baĢvurma ve 
bu fonlardan yararlanma konusunda DOĞAKA tarafından sunulan danıĢmanlık 
hizmetlerini “çok yeterli” ve “yeterli” bulanların oranının yaklaĢık %60 olduğu, 
“yetersiz” bulanların oranının sadece %2.3 olduğu, çok yetersiz bulanların oranının 
ise %0 olduğu görülmektedir. Ancak bu bulgularda dikkati çeken önemli bir nokta, 
anketin “kararsızım” seçeneğini iĢaretleyenler ile bu soruyu cevapsız bırakanların 
oranının yaklaĢık %40’ı bulmasıdır.  Bu seçeneği iĢaretleyenlerin büyük bir 
ihtimalle DOĞAKA’yı yeterince tanımadıkları, DOĞAKA’nın bu faaliyeti konusunda 
bilgi sahibi olmadıkları düĢünülebilir. Kararsız kalanlar ile yanıt vermeyenler 
dıĢarıda bırakıldıklarında, DOĞAKA’yı olumlu değerlendirenlerin oranının %90’ı 
bulduğu göz önüne alındığında, DOĞAKA’nın bu faaliyetinden haberdar olanların 
DOĞAKA’yı baĢarılı buldukları söylenebilir. 

Bulgular illere göre değerlendirildiğinde (EK-37) de benzeri bir tablo göze 
çarpmakta; Hatay, Osmaniye ve KahramanmaraĢ illeri arasında belirgin bir farklılık 
gözlenmemektedir. Bulgular cinsiyet bakımından incelendiğinde (EK-38) ise, 
kadınların DOĞAKA tarafından verilen danıĢmanlık hizmetlerini erkeklerden daha 
baĢarılı buldukları görülmektedir. Örneğin bu hizmetleri “yeterli” ve “çok yeterli” 
bulan erkeklerin toplam oranı %55.3 iken, bu oranın kadınlarda %67.4’e çıktığı 
gözlenmektedir. 
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Tablo-33: Ulusal ve Uluslararası Fonlara Başvurma ve bu Fonlardan Yararlanma Konusunda 
DOĞAKA Tarafından Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 

  N % 

1. Çok yeterli 29 13.5 

2. Yeterli 96 44.4 

3. Kararsızım 59 27.3 

4. Yetersiz 5 2.3 

5. Çok Yetersiz 0 0.0 

6. Cevap Yok 27 12.5 

 Toplam 216 100.0 
 

f) DOĞAKA’nın Sunduğu Hizmetlerden Daha Ġyi Yararlanabilmek Ġçin Ġhtiyaç 
Duyulan Eğitimler 

Katılımcıların, DOĞAKA’nın sunduğu hizmetlerden daha iyi yararlanabilmek için 
ihtiyaç duydukları eğitimlerin neler olduğuna iliĢkin bulgular incelendiğinde (Tablo-
34), grubun %61.1’inin “Proje Teklifi Hazırlama”, %38.4’ünün “Stratejik Planlama”, 
%28.2’sinin “Proje Yönetim Döngüsü” ve %24.1’inin “Ġnsan Kaynakları Yönetimi” 
konularında verilecek eğitimlere ihtiyaç duydukları görülmektedir. Bu bulgular 
yararlanıcıların en fazla Proje Teklifi Hazırlama eğitimlerine ihtiyaç duyduklarını 
açık bir biçimde ortaya koymaktadır. 

Tablo-34: DOĞAKA’nın Sunduğu Hizmetlerden Daha Ġyi Yararlanabilmek Ġçin 
Ġhtiyaç Duyulan Eğitimler* 

  N % 

1. Proje teklif hazırlama 132 61.1 

2. Stratejik planlama 83 38.4 

3. Proje yönetim döngüsü 61 28.2 

4. Ġnsan Kaynakları Yönetimi 52 24.1 

5. Diğer 53 24.5 

 Toplam 381  

* Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. 

Anketin bu sorusunda yer alan ve yukarıda sıralanan eğitim konularına ek olarak 
yararlanıcıların %24.5’inin “diğer” seçeneğine ek eğitim konuları yazdıkları 
görülmektedir. Bu eğitimlerin neler olduğu aĢağıda Tablo-35’te yer almaktadır. Bu 
bulgular incelendiğinde, talep edilen eğitimlerin çeĢitlilik gösterdiği, bir bölümünün 
finansal konularda (örneğin dıĢ ticaret, e-ticaret vb), bir bölümünün kiĢisel geliĢim 
konularında olduğu (örneğin iletiĢim, motivasyon, diksiyon vb.) dikkati çekmektedir. 

Tablo-35: Yararlanıcıların Talep Ettiği Diğer Eğitim Konuları 

DıĢ Ticaret Pazar araĢtırma yöntemleri Diksiyon Kursu 

E-ticaret ĠĢletmelerde gıda güvenliği  ĠletiĢim  

Finansal Planlama Lojistik Motivasyon 

ĠĢletmelerde bütçe kontrolü Üretimle ilgili konular GiriĢimcilik 

Ġthalat – Ġhracat Kırsal kesimlerle iĢbirliği Liderlik Eğitimi 

Kredi kuruluĢları, kredi Ģekilleri Çevre konulu eğitimler Etkili Sunum Teknikleri 

Mali Kaynağı Dengeli Kullanma Yenilebilir Enerji Üniversiteli Gençlere Liderlik 

KOBĠ istiĢare toplantıları Kalkınmaya dayalı projeler YaĢam Koçluğu 

KOBĠ’ler  Fotoğrafçılık  
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g) DOĞAKA Tarafından Sunulacak Eğitimlerden Ne Tür Yarar Beklediği 

Yararlanıcıların DOĞAKA tarafından sunulacak eğitimlerden ne tür yarar 
beklediklerini öğrenmek için kendilerine Tablo-36’da görülen toplam dokuz 
seçenekten oluĢan bir liste sunulmuĢ ve bu seçenekleri kendi ihtiyaçlarını göz 
önüne alarak 10 puan üzerinde değerlendirmeleri istenmiĢtir. Bu seçeneklere 
verecekleri 1 puanın bu konuya hiç ihtiyaç duymadıkları, 10 puanın ise çok ihtiyaç 
duydukları anlamına geldiği kendilerine belirtilmiĢtir. Tablo-35’teki bulgular 
incelendiğinde, DOĞAKA yararlanıcılarının yanıtlarının bir birine oldukça yakın 
olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin en fazla yarar beklenen “ĠĢ kariyerimi nasıl 
geliĢtirebileceğim konusunda bilgilenmek” seçeneğinin önem puanı 10 puan 
üzerinden 6.74 iken, en düĢük önem puanı olan seçeneğin 5.80 ile “Ġthalat/Ġhracat, 
gümrük uygulamaları hakkında bilgilenmek” olduğu görülmektedir.  

Tablo-36: DOĞAKA Tarafından Sunulacak Eğitimlerden Ne Tür Yarar Beklediği* 

  N % 
10 üzerinden 
önem puanı 

1. ĠĢ kariyerimi nasıl geliĢtirebileceğim konusunda bilgilenmek 149 69.0 6.74 

2. 
ĠĢletmemin hedeflerini gerçekleĢtirmesine katkı sağlayacak 
yöntemleri öğrenmek 

145 67.1 6.71 

3. 
ĠĢletmemin verimliliğini nasıl arttırabileceğim konusunda 
kendimi geliĢtirmek 

150 69.4 6.70 

4. DeğiĢik bir bakıĢ açısı kazanmak 149 69.0 6.12 

5. Bölgenin ekonomik potansiyeli hakkında bilgilenmek 146 67.6 5.99 

6. 
Bölgedeki insan kaynaklarının nasıl geliĢtirilebileceği 
konusunda bilgi edinmek 

136 63.0 5.99 

7. 
ÇalıĢanlarımın motivasyonunu nasıl arttırabileceğim 
konusunda bilgi ve becerilerimi geliĢtirmek 

134 62.0 5.90 

8. e-Ticaret konusunda bilgilenmek 125 57.9 5.81 

9. Ġthalat/Ġhracat, gümrük uygulamaları hakkında bilgilenmek 124 57.4 5.80 

 Toplam    

* Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. 

Yukarıda belirtilen yanıtlara ek olarak bazı katılımcıların, DOĞAKA’nın sunacağı eğitimlerden 
bekledikleri yararları “Diğer” seçeneğine de yazdıkları görülmektedir. Toplam 9 
yararlanıcıdan gelen bu beklentiler Tablo-37’de yer almaktadır.  

Tablo-37: Diğer Cevaplar (DOĞAKA Tarafından Sunulacak Eğitimlerden Beklenen Yararlar) 

 Diğer Cevaplar 

1. MarkalaĢma konusunda tecrübe sahibi olmak 

2. Yeni mezun olduğumdan dolayı, bilgimi arttırmak 

3. ĠĢ alanında farklılık yaratmak 

4. Finansal kaynaklardan yararlanmak 

5. Finansal yönetim ve finans desteği bulmak 

6. Kendimi iĢ hayatında daha iyi büyütmek 

7. Hem kendimi hem de iĢ vereceğim kiĢiler için daha yararlı olmak 

8. Ufkumu geniĢletmek, dünya vatandaĢlığına ekonomik adım atmak 

9. Kendi sınırlarımı görebileceğim ya da aĢabileceğim durumu görmek 
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h) Eğitimlerin Hangi Zaman Diliminde Verilmesinin Tercih Edildiği 

Yararlanıcıların DOĞAKA tarafından sunulacak eğitimlerin hangi zaman dilimi 
içerisinde verilmesini tercih ettiklerine iliĢkin bulgular Tablo-38’de yer almaktadır. 
Bulgular incelendiğinde, en fazla tercih edilen zaman diliminin “mesai saatleri 
dıĢında” (%32.4) olduğu, bunu “benim için fark etmez” (%28.7), “hafta sonu” (%20) 
ve “mesai saatleri dıĢında” (%13.0) seçeneğinin izlediği görülmektedir.  

Bu bulgulardan hareketler, DOĞAKA yararlanıcılarının %50’den fazlasının 
DOĞAKA’nın sunduğu eğitimlerin mesai saatlerinin olmadığı zamanlarda (mesai 
saatleri dıĢında ya da hafta sonu) verilmesini tercih ettikleri görülmektedir. Ancak 
her üç yararlanıcıdan yaklaĢık birinin “benim için fark etmez” seçeneğini 
iĢaretlemeleri, yararlanıcıların kayda değer bir bölümünün zaman konusunda 
esnek olduğunu da göstermektedir. 

Tablo-38: Eğitimlerin Hangi Zaman Dilimi Ġçerisinde Verilmesinin Tercih Edildiği 

  N % 

1. Mesai saatleri dıĢında  70 32.4 

2. Benim için fark etmez 62 28.7 

3. Hafta sonu 41 20.0 

4. Mesai saatleri içinde  28 13.0 

5. Cevap yok 15 6.9 

 Toplam 216 100.0 

  

Bulgular ile bazında değerlendirildiğinde (EK-39), iller arasında bazı farklılıkların 
olduğu dikkati çekmektedir. Örneğin, eğitimlerin mesai saatleri dıĢında verilmesini 
isteyen Osmaniye ve KahramanmaraĢ illerindeki yararlanıcıların oranı %40 
civarında iken, bu oranın Hatay için %23’e düĢtüğü dikkati çekmektedir. Ayrıca fark 
etmez seçeneğini iĢaretleyen Osmaniye’deki yararlanıcıların oranının (%37.5) 
Osmaniye’deki (%23.6) yararlanıcıların oranından belirgin biçimde daha yüksek 
olduğu dikkati çekmektedir. 

Bulgular cinsiyet bakımından incelendiğinde, erkek ve kadın yararlanıcıların 
tercihlerinin bir birlerinden oldukça farklı olduğu dikkati çekmektedir (EK-40). 
Örneğin eğitimlerin mesai saatleri dıĢında verilmesini tercih eden erkeklerin oranı 
%36.5 iken bu oranın kadınlarda %17.4’e düĢtüğü görülmektedir. Benzeri biçimde, 
eğitimlerin mesai saatleri içinde verilmesini isteyen kadınların oranı %30.4 iken, bu 
oranın erkeklerde sadece %8.2 olduğu dikkati çekmektedir. Erkek ve kadın 
yararlanıcılar arasında gözlenen bir diğer farklılık ise, eğitimlerin hafta sonu 
verilmesi konusundadır. Eğitimlerin hafta sonu verilmesini tercih eden erkeklerin 
oranı %17.1 iken bu oran kadınlarda %26.1’e çıkmaktadır. Bulgular cinsiyete göre 
genel olarak değerlendirildiğinde, erkeklerin daha çok mesai saatleri dıĢındaki 
zaman dilimlerini; kadınların ise, mesai saatlerini ve hafta sonunu tercih ettikleri 
söylenebilir. 

I)  Belirtilen Diğer Konular 

Yararlanıcılara ankette sorulmayan ancak onların belirtmek istedikleri görüĢ ve 
öneriler var ise, bunları yazabilecekleri açık uçlu bir soru yöneltilmiĢti. Anket verileri 
analiz edildiğinde, anketi yanıtlayan toplam 216 kiĢiden, 48’inin görüĢ, öneri, 
eleĢtiri ya da teĢekkürlerini belirttiği görülmüĢtür. Yararlanıcıların dile getirdiği bu 
görüĢ ve öneriler dört ayrı baĢlıkta toparlanmıĢtır. EK’lerde görülebilecek bu görüĢ 
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ve önerilerin dil ve ifade tarzına fazla dokunulmamıĢ, sadece çok belirgin bazı imla 
hataları düzeltilmiĢtir. Bu görüĢ ve öneriler kategorik olarak aĢağıda özetlenmiĢtir:  

 Eğitim ve Seminer Konularına Ġlişkin Görüş ve Öneriler: Toplam 13 
görüĢün belirtildiği bu bölümde, yararlanıcıların daha çok eğitim konuları, 
eğitim yöntemi, eğitimin mekânı, eğitimcilerin niteliği, eğitimlerin teorik ve 
uygulamalı kısımları, hangi sektörlere eğitim verilmesini bekledikleri, eğitimin 
süresi ve zamanlaması konusunda görüĢ ve öneriler geliĢtirdikleri 
görülmektedir. Bu bölüme iliĢkin yazılanlar ayrıntılı biçimde EK-41’de 
görülebilir. 

 Tanıtım Konularına Ġlişkin Görüş ve Öneriler:  Toplam 10 görüĢ veya 
önerinin belirtildiği bu bölümde, yararlanıcılar daha çok DOĞAKA’nın 
faaliyetlerinin tanıtımında gözledikleri eksiklikleri belirtmiĢ, önerilere yer 
vermiĢlerdir. Bu bölüme iliĢkin yazılanlar ayrıntılı biçimde EK-42’de görülebilir. 

 DOĞAKA’nın Sunduğu Destekler ve Diğer Konulara Ġlişkin Görüş ve 
Önerile: Toplam 13 görüĢ veya önerinin yazıldığı bu bölümde, yararlanıcılar 
daha çok DOĞAKA tarafından sunulan desteklerin miktarı, destek verirken 
hangi sektörlere ağırlık verilmesi gerektiği, hangi kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği 
yapılması gerektiği gibi konular ile diğer genel konulardaki görüĢ ve önerilerini 
sıralamıĢlardır. Bu görüĢ ve öneriler ayrıntılı biçimde EK-43’te yer almaktadır. 

 Teşekkür ve Başarı Dileklerine Ġlişkin Görüşler: Bu bölümde toplam 12 
kiĢinin teĢekkür veya iyi dilek ve temennilerini belirttiği görülmüĢtür. Bu konuda 
yazdıkları ayrıntılı biçimde EK-44’te görülebilir. 

3) KULLANILAN ĠLETĠġĠM STRATEJĠSĠLERĠNE ĠLĠġKĠN BULGULAR 

Bu bölümde, yararlanıcıların çalıĢtıkları birimde kullandıkları iletiĢim stratejilerine 
iliĢkin bulgular ile DOĞAKA’nın hazırladığı dokümanları ve web sitesini tasarım ve 
içerik olarak nasıl değerlendirdiklerine dönük bulgulara yer verilecektir.  

Bu çerçevede sırasıyla Ģu bulgulara yer verilecektir: 1) yararlanıcıların çalıĢtıkları 
kurum veya kuruluĢlarda yapılan iç bilgilendirmelerde hangi araçları kullandıkları, 2) 
hangi iletiĢim kavramlarını daha önemli gördükleri, 3) Bölgesel sosyo-ekonomik 
geliĢmeleri hangi iletiĢim araç ve kanalarını kullanarak izledikleri, 4) çalıĢtıkları kurum 
ve kuruluĢlarla ilgili bilgi ve geliĢmeleri hangi iletiĢim araç ve kanalarını kullanarak 
yaygınlaĢtırdıkları, 5) DOĞAKA’nın geliĢtirdiği dokümanları tasarım ve içerik olarak 
nasıl değerlendirdikleri ve 6) DOĞAKA’nın internet sitesini tasarım ve içerik olarak 
nasıl değerlendirdikleri. 

a) ÇalıĢılan Kurum Veya KuruluĢta Yapılan Ġç Bilgilendirmelerde Hangi 
Araçların Kullanıldığı 

Anketi yanıtlayan yararlanıcıların çalıĢtıkları kurum veya kuruluĢlarda yapılan iç 
bilgilendirmelerde hangi araçların kullanıldığına iliĢkin görüĢleri Tablo-39’da yer 
almaktadır. Bu bulgular incelendiğinde, kurum ve kuruluĢlarda iç bilgilendirmelerin 
en fazla toplantılar ile yapıldığı, anketi yanıtlayanların %54.6’sının, bu yöntemi 
uyguladığı, bunu e-posta (%28.2), yazıĢmalar (%26.9), web sitesi (%23.1) ve 
kurum içi ilan/duyuru panosunun  (%21.8) izlediği görülmektedir.  

Bu bulgular genel olarak değerlendirildiğinde, kurum ve kuruluĢlarımızda iç 
bilgilendirmelerin büyük oranda toplantılar, yazıĢmalar, ilan-duyuru panosu gibi 
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geleneksel yöntemlerle yapıldığı, e-posta ve web sitesi gibi daha modern 
yöntemlerin ise görece daha az kullanıldığı dikkati çekmektedir. 

Tablo-39: Çalışılan Kurum Veya Kuruluşta Yapılan 
Ġç Bilgilendirmelerde Hangi Araçların Kullanıldığı* 

  N % 

1. Toplantılar 118 54.6 

2. E-posta mesajları ile  61 28.2 

3. YazıĢmalar 58 26.9 

4. Kurum/kuruluĢ web sitesiyle    50 23.1 

5. Kurum içi ilan/duyuru panosuyla   47 21.8 

6. Diğer 10 4.6 

 Toplam 344  

* Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. 

Yukarıda elde edilen verilere ek olarak katılımcıların küçük bir bölümünün (%4.6) 
“diğer” seçeneğini iĢaretledikleri görülmektedir. Bu yanıtlar incelendiğinde toplam 
10 katılımcıdan 6’sının yüz yüze bireysel iletiĢimin, 3’ünün telefonun, bir kiĢinin de 
tüm kanalların kullanıldığını belirttiği görülmektedir.  

b) Temel ĠletiĢim Kavramlarının ÇalıĢılan Kurumda Yürütülen ĠĢler Bakımından 
Önemli Görülme Derecesi 

Anketi yanıtlayan yararlanıcıların, çalıĢtıkları kurumlarda yürütülen iĢler 
bakımından “halkla iliĢkiler”, “temel iletiĢim”, “markalaĢma”, “katılımcı yönetim”, 
“medya ile iliĢkiler”, “lobi” ve “savunu” gibi temel kavramları ne derece önemli 
gördükleri belirlenmeye çalıĢılmıĢtır. Tablo-40’daki bulgular incelendiğinde, 
katılımcıların çalıĢtıkları kurumda yürütülen iĢler bakımından en önemli gördükleri 
kavramın “Halkla ĠliĢkiler”, görece en az önemli gördükleri kavramın ise “savunu” 
olduğu anlaĢılmaktadır. Ancak bulgular incelendiğinde, yararlanıcıların bu 
kavramları bir birine yakın düzeyde önemli gördükleri dikkati çekmektedir. Örneğin 
“Halkla ĠliĢkiler” kavramı katılımcıların %72.7’si tarafından önemli görülürken (en 
önemli görülen kavram), “Savunu” kavramı (en az önemli görülen kavram) grubun 
%58.8’i tarafından önemli görülmüĢtür. 

Tablo-40: Temel Ġletişim Kavramlarının 
Çalışılan Kurumda Yürütülen Ġşlerdeki Önem Derecesi* 

  N % 

1. Halka iliĢkiler 157 72.7 

2. Temel ĠletiĢim 153 70.8 

3. MarkalaĢma 149 69.0 

4. Katılımcı yönetim 141 65.3 

5. Medya ile iliĢkiler 138 63.9 

6. Lobi  128 59.3 

7. Savunu 127 58.8 

 Toplam 993 100.0 

* Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. 
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c) Bölgesel Sosyoekonomik GeliĢmelerin Hangi ĠletiĢim Araçlarıyla Ġzlendiği 

Yararlanıcıların bölgesel sosyoekonomik geliĢmeleri hangi iletiĢim araç ve 
kanallarıyla izlediklerine iliĢkin bulgular Tablo-41’de yer almaktadır. Bulgular 
incelendiğinde, yararlanıcıların %50’sini bu geliĢmeleri ulusal TV Haberlerinden, 
%49.5’inin ulusal gazetelerden, %41.2’sinin yerel gazetelerden, %36.1’inin internet 
haber sitelerinden, %26.4’ünün yerel TV haberlerinden, %25’inin bilgilendirme 
toplantılarından, %18.5’inin kurum ve kuruluĢlara ait web sitelerinden, %3.7’sinin 
ise e-bültenlerden takip ettikleri görülmektedir. Bu bulgular, yararlanıcıların 
bölgesel sosyoekonomik geliĢmeleri yerel iletiĢim araç ve kanallarından ziyade 
ulusal iletiĢim araç ve kanallarından izlediklerini ortaya koymaktadır. Özellikle 
bölgesel sosyoekonomik geliĢmeleri bölgesel yayın yapan yerel TV haberlerinden 
izleyenlerin oranının %26.4 gibi düĢük bir oranda olması dikkati çekmektedir. 

Tablo-41: Bölgesel Sosyoekonomik Gelişmelerin Hangi Ġletişim Araç ve Kanalarıyla Ġzlendiği* 

  N % 

1. Ulusal TV haberleri 108 50.0 

2. Ulusal gazeteler 107 49.5 

3. Yerel gazeteler (ilinizde yayımlanan gazeteler) 89 41.2 

4. Ġnternet haber siteleri   78 36.1 

5. Yerel TV haberleri (bölgesel yayın yapan TV’ler) 57 26.4 

6. Bilgilendirme toplantıları 54 25.0 

7. Kurum/kuruluĢları ait web siteleri  40 18.5 

8. e-bültenler  8 3.7 

9. Diğer (belirtiniz) 7 3.2 

 Toplam 548 100.0 

* Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. 

d) ÇalıĢılan KuruluĢla Ġlgili Bilgilerin Hangi ĠletiĢim Araçlarıyla YaygınlaĢtırıldığı 

Anketi dolduran DOĞAKA yararlanıcılarının çalıĢtıkları kurum veya kuruluĢla ilgili, 
bilgi ve geliĢmeleri hangi iletiĢim kanallarını kullanarak yaygınlaĢtırdıklarına iliĢkin 
bulgular Tablo-42’de yer almaktadır. Bulgular incelendiğinde, anketi yanıtlayan 
yararlanıcıların çok küçük bir bölümünün çalıĢtıkları kurum ve kuruluĢlarla ilgili bilgi 
ve geliĢmeleri iletiĢim araç ve kanallarını kullanarak geliĢtirmeye çalıĢtıkları 
görülmektedir. Örneğin bu amaçla en yaygın kullanıldığı belirtilen aracın bile 
(internet haber siteleri) katılımcıların ancak %13.4’ü tarafından kullanıldığı dikkati 
çekmektedir. 

Tablo-42: Çalışılan Kuruluşla Ġlgili Bilgilerin Hangi Ġletişim Araçlarıyla Yaygınlaştırıldığı 

  N % 

1. Ġnternet haber siteleri   29 13.4 

2. Yerel gazeteler (ilinizde yayımlanan gazeteler) 28  13.0 

3. Kurum/kuruluĢları ait web siteleri 28 13.0 

4. Ulusal gazeteler 18 8.3 

5. Yerel TV haberleri (bölgesel yayın yapan TV’ler) 18 8.3 

6. Ulusal TV haberleri 15 6.9 

7. Bilgilendirme toplantıları 13 6.0 

8. e-bültenler 1 0.5 

9. Diğer (belirtiniz) 23 10.6 

 Toplam 173  
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e) DOĞAKA’nın Dağıtımını Yaptığı Dokümanların Tasarım Ve Ġçerik Açısından 
Değerlendirilmesi 

Yararlanıcıların, DOĞAKA’nın dağıtımını yaptığı dokümanları tasarım ve içerik 
olarak değerlendirilmelerine iliĢkin bulgular Tablo-43’de yer almaktadır. Bulgular 
incelendiğinde, katılımcıların %21.3’ünün bu dokümanları “çok yeterli ve anlaĢılır”, 
%48.6’sının ise “yeterli ve anlaĢılır” bulduğu görülmektedir. Bu dokümanları 
yetersiz bulan katılımcıların oranının %7.4, anlaĢılmaz diyenlerin oranının %0.5, bu 
konuda bir fikrim yok diyenlerin oranının ise %12.5 olduğu gözlenmektedir. 
Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, yararlanıcıların DOĞAKA’nın dağıtımını 
yaptığı dokümanları tasarım ve içerik olarak beğendikleri söylenebilir. 

Tablo-43: DOĞAKA’nın Dağıtımını Yaptığı Dokümanların 
Tasarım Ve Ġçerik Açısından Değerlendirilmesi 

  N % 

1. Çok yeterli ve anlaĢılır 46 21.3 

2. Yeterli ve anlaĢılır  105 48.6 

3. Yetersiz  16 7.4 

4. AnlaĢılmaz  1 0.5 

5. Fikrim Yok  27 12.5 

6. Cevapsız 21 9.7 

 Toplam 216 100.0 

 

f) DOĞAKA’nın Web Sitesini Tasarım Ve Ġçerik Açısından Değerlendirilmesi 

Yararlanıcıların, DOĞAKA’nın web sitesini tasarım ve içerik olarak 
değerlendirilmelerine iliĢkin bulgular Tablo-44’de yer almaktadır. Bulgular 
incelendiğinde, katılımcıların %13.9’unun bu dokümanları “çok yeterli ve anlaĢılır”, 
%46.3’ünün ise “yeterli ve anlaĢılır” bulduğu görülmektedir. Bu dokümanları 
yetersiz bulan katılımcıların oranının %10.2, anlaĢılmaz diyenlerin oranının %0, bu 
konuda bir fikrim yok diyenlerin oranının ise %17.6 olduğu gözlenmektedir. 
Sonuçlar genel olarak değerlendirildiğinde, yararlanıcıların DOĞAKA’nın web 
sitesini tasarım ve içerik olarak beğendikleri söylenebilir. Ancak anketi yanıtlayan 
yaklaĢık her üç kiĢiden ikisinin “fikrim yok” ya da “cevap yok” seçeneğini 
iĢaretlemeleri, önemli oranda katılımcının DOĞAKA’nın web sitesini hiç ya da 
yeterince incelemediklerini akla getirmektedir.  

Tablo-44: DOĞAKA’nın Web Sitesinin Tasarım Ve Ġçerik Açısından Değerlendirilmesi 

  N % 

1. Çok yeterli ve anlaĢılır 30 13.9 

2. Yeterli ve anlaĢılır  100 46.3 

3. Yetersiz  22 10.2 

4. AnlaĢılmaz  0 0.0 

5. Fikrim Yok  38 17.6 

6. Cevap Yok 26 12.0 

 Toplam 216 100.0 
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E)  SONUÇ VE ÖNERĠLER 

Bu bölümde DOĞAKA personeline uygulanan anketlerden elde edilen sonuçlar önce genel 
çerçevede ardından ise birim bazında özetlenmiĢtir. 

GENEL SONUÇLAR 

1. DOĞAKA personeli kiĢisel ve mesleki geliĢimleri için en fazla “ÇalıĢma ziyaretlerinde 
bulunma”, “ĠĢbaĢı eğitimleri alma” ve “Rotasyon uygulamalarına katılma” yöntemlerini 
yararlı bulmaktadırlar. Sayısı sınırlı da olsa bazı personel “YurtdıĢında eğitim alma 
veya gözlem ziyaretlerinde bulunma” yöntemlerinin de yararlı olacağı görüĢündedir. 

2.  DOĞAKA personelinin kurumsal performansını olumlu etkilediği düĢünülen belli baĢlı 
nitelikler arasında “etkili iletiĢim becerisi”, “analitik düĢünme”, “iĢ ve çözüm odaklı 
olma”, “mesleki tecrübe” ve “kamuda çalıĢma kültürü ve deneyimi” gibi özelliklerin 
olduğu dikkati çekmektedir. Bu niteliklere ek olarak, “organizasyon ve proje yönetimi 
tecrübesine sahip olma”, “pratik olma”, “sistematik düĢünebilme”, “stratejik 
düĢünebilme” ve “problem çözebilme” gibi niteliklerin de performansı arttırıcı önemli 
özellikler olduğu dikkati çekmektedir. 

3. DOĞAKA personelinin kurumsal performansını olumsuz etkileyen en önemli nitelikler 
arasında ise; kurumsal bilinç, iĢbirliği ve iletiĢim eksikliğinin olması, organizasyon 
eksikliği, personel yetersizliğinden kaynaklanan iĢ yoğunluğu, çalıĢma saatlerinin 
uzun olması, stres yoğun bir ortamda çalıĢma zorunluluğunun olması ve aĢırı 
sorumluluklar üstlenme sayılabilir. 

4. DOĞAKA personelinin daha etkin hizmet sunması için gereken en önemli kiĢisel 
nitelikler arasında analitik düĢünme, stratejik düĢünme, çözüm odaklı olma, değiĢime 
ve yeniliklere açık olma, sorun çözme, güvenilir olma, kendi kendini yönetme, öngörü 
sahibi olma, özeleĢtiri yapabilme, etkili iletiĢim kurabilme, ekip çalıĢmasına yatkın 
olma ve özgüvenli olma gelmektedir. Ayrıca, kriz yönetebilme, sorumluluk alabilme, 
strese dayanıklı olma, uyumlu olma, sosyal ve giriĢken olma, zamanı etkin 
kullanabilme, yaratıcı olma ve disiplinli olma gibi özelliklerin de önemli görüldüğü 
dikkati çekmektedir. 

BĠRĠM BAZINDA SONUÇLAR 

1. DOĞAKA personelin mesailerinin en büyük bölümünü öncelikli ve önemli gördükleri 
görevlere ayırdıkları görülmektedir. Bu durum birimden birime belli oranda farklılaĢma 
göstermekle birlikte önemli oranda tutarlılık göstermektedir. Yani en önemli ve 
öncelikli görülen görevler genellikle personelin mesaisinin en büyük bölümünü 
harcadıkları görevlerdir. Bunun sınırlı da olsa istisnası, önemli görülmekle birlikte 
henüz uygulamaya geçilmediği için gerçekleĢmeyen görevlerde olduğu dikkati 
çekmektedir. 

2. DOĞAKA personeli, genellikle görev tanımlarına eklenmesi gereken yeni bir görevin 
olmadığı kanaatindedirler. Örneğin Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler, Ġdari ve Mali ĠĢler, Ġç 
denetim birimi, IT Destek birimi ve yönetici asistanı görev tanımlarına eklenmesi 
gereken yeni bir görev olmadığını belirtmiĢlerdir. Ġzleme ve Değerlendirme biriminde 
çalıĢıp anketi cevaplayan beĢ personelden dördü görev tanımlarına eklenmesi 
gereken bir görev olmadığını belirtirken, bir personel “uygulanacak desteklerin 
tespitinde yer alma” görevinin görev tanımlarına eklenmesi gerektiğini belirtmiĢtir. 
Program Yönetim Birimi personeli ise Ģu görevlerin görev tanımlarına eklenmesi 
gerektiğini belirtmiĢlerdir: 1) Uygulanan diğer programları analiz etmek ve 
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değerlendirmek, 2) Mümkün olduğunca fazla uygulayıcı (hibe programı) kurumla 
iletiĢim kurup tecrübe edinmek, 3) Makale taramak gibi görevlerin eklenmesi 
gerektiğini dile getirmiĢlerdir. Bulgular en fazla Yatırım Destek Ofisi personelinin 
görev tanımlarında olmayan ancak eklenmesi gereken görevleri sıralamıĢlardır. Bu 
görevler Ģunlardır: 1) Proje hazırlama ve proje yönetimi faaliyetlerinin yürütülmesi, 2) 
Satın almaların gerçekleĢtirilmesi, 3) Ġl genelinde STK’ların kapasitesini geliĢtirme 
çalıĢmalarının yapılması, 4) Ġl genelinde turizm ile ilgilenen paydaĢlara proje 
hazırlama eğitimlerinin verilmesi, 5) SDP Birimi ile birlikte ilde turizm sektörünün 
görünümünü ortaya koyacak araĢtırmaların yürütülmesi, 6) Diğer ajans YDO’ları ile 
iĢbirliği yapılması, 7) Ġlin kalkınması ile ilgili yerel kurum ve kuruluĢlarıyla iĢbirliği 
yapılması, 8) Ġlin yatırım ve kalkınma potansiyelinin harekete geçmesi için çalıĢmalar 
yapılması ve 9) YDO’ların kendilerine ait bir bitçe ile bazı projelere destek olması. 
Yatırım Destek Ofisi personelinin diğer birim personeline göre daha fazla en ek görev 
belirtmelerinin nedeni, bu birimde çalıĢan personelin sayısının daha fazla olmasıyla 
iliĢkili olabilir. 

3. DOĞAKA’nın değiĢik birimlerinde çalıĢan uzmanların kendi görev tanımlarında yer 
alan görevleri genellikle önemli ya da çok önemli gördükleri anlaĢılmaktadır. Örneğin 
Ġzleme ve Değerlendirme birimi ile Ġç denetim birimi uzmanlarının görev tanımlarında 
yer alan görevlere atfettikleri önemin aritmetik ortalamasının X=5.00 ile X=4.00 
arasında, Sektörel Destek birimi uzmanlarının ortalamasının X=5.00 ile X=3.20 
arasında, Yatırım Destek Ofisi uzmanlarının ortalamasının X=4.89 ile X=2.89 
arasında, Program Yönetim Birimi uzmanlarının ortalamasının X=4.75 ile X=2.75 
arasında Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler birimi uzmanlarının ortalamasının X=5.00 ile 
X=2.50, Ġdari ve Mali ĠĢler birimi uzmanlarının ortalamasının ise X=5.00 ile 2.00 
arasında değiĢtiği dikkati çekmektedir. Bu bulgulardan da anlaĢılacağı üzere, Tanıtım 
ve Halkla ĠliĢkiler ile Ġdari ve Mali ĠĢler birimi uzmanlarının bazı görevleri önemli görme 
düzeyi diğer birimlerle kıyaslandığında daha düĢüktür. Bu durum Kurumsal 
Koordinasyon biriminin görev tanımlarının ortak olmasına rağmen bu birimin kendi 
içinde Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler ile Ġdari ve Mali ĠĢler birimi olarak pratikte iki ayrı birim 
olarak faaliyet göstermelerinden kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla ortaya çıkan bu 
sonuç, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkilerle ilgili görevleri Ġdari ve Mali ĠĢler birimi 
uzmanlarının; Ġdari ve Mali ĠĢlerle ilgili görevleri ise Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler 
uzmanlarının görece önemsiz görmeleri ile açıklanabilir. 

4. DOĞAKA uzmanlarının görev tanımlarında yer alan görevleri ne derece yerine 
getirdiklerine iliĢkin bulgular incelendiğinde, bu görevlerin farklı düzeylerde yerine 
getirildiği görülmektedir. Bazı görevler çok iyi düzeyde gerçekleĢtirilirken, bazılarının 
kabul edilebilir düzeyde ya da yetersiz düzeyde yerine getirildiği görülmektedir. 
Örneğin Yatırım Destek Ofisi uzmanları tarafından gerçekleĢme düzeyi en yüksek 
görülen görevin aritmetik ortalaması X=4.22 iken en düĢük görevin X=1.56 olduğu 
görülmektedir. Diğer birimler için gerçekleĢme düzeyi en yüksek ve en düĢük olan 
görevlerin aritmetik ortalaması Ģöyledir: Sektörel Destek birimi (X=4.20 –X=2.20), 
Ġzleme ve Değerlendirme birimi (X=3.80 – X=1.60), Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler (X=5.00 
– X=1.00), Ġdari ve Mali ĠĢler (X=5.00 – X=2.00), Program Yönetim (X=4.75 – X=2.33) 
ve Ġç Denetim (X=5.00 – X=3.00). 

5. GerçekleĢme düzeyi düĢük olan görevlerin bazılarında ilgili görevin henüz 
uygulanmaya baĢlanmamıĢ olması önemli bir etken gibi görünmektedir. Ancak 
uygulamaya baĢlanmasına rağmen yetersiz düzeyde gerçekleĢtirilen görevler de 
vardır. Bulgular Program Tanıtım, iç denetim ve izleme ve değerlendirme 
uzmanlarının hiç biri görev tanımlarında yer alan görevlerin gerçekleĢme düzeyini 
yetersiz olarak algılamazken diğer birimlerde bazı görevlerin yetersiz düzeyde 
gerçekleĢtiği belirtilmiĢtir. Örneğin Sektörel Destekler Birimi uzmanlarının verileri 
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incelendiğinde bu uzmanların %80’i “araĢtırmalara dayalı olarak hazırlanan raporların 
basımı, internet kanalı ile yayınlanması ve dağıtımını gerçekleĢtirmek” ve “Sektörlerin 
yatırım potansiyellerini ortaya koyacak araĢtırmalar yaptırmak” görevlerinin 
gerçekleĢme düzeyini yetersiz gördüklerini belirtmiĢlerdir. Ayrıca bu uzmanların %75’i 
“Yeni giriĢimcilerin desteklenmesine yönelik faaliyette bulunmak”, %60’ı “Bölgedeki iĢ 
fırsatlarını ortaya çıkaracak süreçleri kurgulamak ve yönetmek”, %40’ı “Sektörlerin 
mevcut durumunu, sorunlarını ve geliĢme potansiyellerini değerlendirmek, “KOBĠ’lerin 
geliĢmesine yönelik faaliyette bulunmak” ve “Mali Destek Programlarının BaĢvuru 
Rehberlerinin hazırlanmasında destek vermek” görevlerinin gerçekleĢme düzeyinin 
yetersiz olduğunu belirtmiĢlerdir. Benzeri biçimde Ġdari ve Mali ĠĢler birimi 
uzmanlarının %50’si “Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan 
değerlendirmek”, “Harcama programı tahmini gelirlerini hesaplamak”, “Personelin 
maaĢ, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak”, “SözleĢme feshi, usulsüzlük vb. 
sebeplerden kaynaklanan geri ödemeleri takip etmek”, “Ajansın sağladığı desteklerle 
ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren iĢlemleri yapmak”, “Ajans harcama programını 
hazırlamak”, “Tanıtım materyallerinin (broĢür, tanıtım filmi, afiĢ, özendirme 
malzemeleri vb.) hazırlığını koordine etmek” ve “Ajansın insan kaynakları politikasını 
geliĢtirmek” görevlerinin gerçekleĢme düzeyinin yetersiz olduğunu ifade etmiĢlerdir. 
Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler personelinin %50’si ise “Tanıtım ve halkla iliĢkiler 
stratejisinin belirlenmesini koordine etmek” ve “Kurumsal Kimlik ÇalıĢmalarını 
yürütmek” görevlerinin gerçekleĢme düzeyinin yetersiz olduğunu düĢünürken, Yatırım 
Destek Ofisi Personelinin yaklaĢık yarısı “Bağlı bulunduğu birimin internet sitesinin 
yönetimini yapmak”, “Ġlde özel kesim tarafından yapılan yatırımları izlemek” ve “Görev 
alanına giren konularda yayınlar çıkarmak” görevlerini yetersiz düzeyde 
gerçekleĢtirdiklerini belirtmiĢlerdir. 

6. DOĞAKA personelinin görev tanımlarında yer alan görevleri önemli görme dereceleri 
ile bu görevleri gerçekleĢtirme düzeyleri arasındaki farka iliĢkin bulgular 
incelendiğinde, personelin görev tanımlarında yer alan görevleri önem derecesi 
oranında gerçekleĢtiremediği dikkati çekmektedir. Bu fark bazı görevlerde yüksek 
iken bazı görevlerde düĢüktür. Bulgular bazı görevlerin önem derecesi ile 
gerçekleĢme düzeyinin ise eĢit olduğunu ortaya koymaktadır. Bulgularda dikkati 
çeken ilginç bir nokta, bazı görevlerin önem derecesinin üzerinde 
gerçekleĢtirilmesidir. Bu durum özellikle de Ġdari ve Mali ĠĢler birimi için geçerlidir. Bu 
birim uzmanlarının görev tanımlarında yer alan toplam 17 görevin gerçekleĢme 
düzeyi, önem derecesinin üzerinde bulunmuĢtur. Bu durum Program Yönetim birimi 
için 5 görevde, Tanıtım ve Halkla ĠliĢkiler birimi ve Ġç denetim birimi için 2 görevde, 
yatırım destek ofisi için ise 1 görevde söz konusudur. Sektörel Destekler ile Ġzleme ve 
Değerlendirme birimi için ise hiçbir görevde böyle bir sonuç çıkmamıĢtır. 

7. Yukarıda elde edilen sonuçlarda gözlenen yetersizliklerin yapısal bir durumdan 
kaynaklanmıyor olanlarının giderilmesi ve personelin niteliklerinin arttırılması için 
hizmet içi eğitim yararlı bir uygulama gibi görünmektedir. DOĞAKA personelinin 
eğitim ihtiyaçlarının hangi konularda olduğuna iliĢkin bulgular bu raporun bir sonraki 
bölümünde yer almaktadır. 

 

YARARLANICI ANKETLERĠNDEN ELDE EDĠLEN SONUÇLAR 

1. Toplam 22 kapalı ve açık uçlu sorudan oluĢan DOĞAKA Yararlanıcıları Anketi’ni 
%42.6’sı Hatay, %41.2’si Osmaniye, %14.8’i ise KahramanmaraĢ ilinden olmak üzere 
toplam 216 yararlanıcı doldurmuĢtur. Anketi dolduranlar arasında KahramanmaraĢ 
ilinden olanların Hatay ve Osmaniye iline oranla; yine kadınların (%21.3) erkeklere 
(%78.7) oranla görece daha düĢük olduğu dikkati çekmektedir. 
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2. Anketi dolduranların yaklaĢık yarısının (%47.2) dört yıl ve üstü üniversite mezunu 
oldukları görülmektedir. Bu orana, önlisans mezunları ile yüksek lisans ve doktoralı 
olanların oranları da eklendiğinde elde edilen %70.3 oranının Türkiye ortalamasının 
çok üzerinde olduğu gözlenmektedir. 

3. Anketi yanıtlayanların toplam iĢ deneyimleri incelendiğinde, yaklaĢık her dört 
katılımcıdan birinin 1-5 yıl, her dört katılımcıdan birinin 20 yıl ve üstü, yaklaĢık 
yarısının ise 5-20 yıllık bir iĢ deneyimine sahip olduğu görülmektedir. Bu durum, 
anketi yanıtlayanların iĢ deneyimi açısından normal bir dağılım gösterdiği anlamına 
gelmektedir. 

4. Bulgular her üç katılımcıdan ikisinin DOĞAKA’nın faaliyetlerinden haberdar olduğunu, 
ancak her üç katılımcıdan birinin DOĞAKA hakkında çok az bilgisinin olduğunu 
göstermektedir. Ġllere göre yapılan değerlendirmede, Hatay ilindeki yararlanıcıların 
diğer iki ile göre, cinsiyet bakımından yapılan değerlendirmede ise, erkeklerin 
kadınlara göre DOĞAKA tarafından yürütülen faaliyetleri daha az tanıdıkları dikkati 
çekmektedir.  

5. Yararlanıcıların DOĞAKA’nın faaliyetlerinden haberdar olma kaynakları 
incelendiğinde, en önemli üç kaynağın sırasıyla “sosyal çevre”, “Ajansın web sitesi” 
ve “Ajansın düzenlediği toplantı ve etkinlikler” olduğu görülmektedir. Bulgular 
KahramanmaraĢ ilindeki yararlanıcıların Ajansın web sitesinden bilgi alma oranının 
diğer iki ile göre daha yüksek olduğunu; sosyal çevre ile Ajansın web sitesinden bilgi 
alan kadınların oranının erkeklerden; Ajansın düzenlediği toplantı ve etkinlikler ile 
basından bilgi alan erkeklerin oranının ise kadınlardan daha yüksek olduğunu 
göstermektedir.  

6. Anketi yanıtlayan yararlanıcılardan, DOĞAKA tarafından düzenlenen bilgilendirme 
toplantılarına katılanların oranının %50 civarında olduğu; katılım oranlarının en fazla 
Osmaniye, en az ise Hatay’da olduğu; kadınlardan bu toplantılara katılım oranının ise 
erkeklerden bir miktar daha fazla olduğu saptanmıĢtır. 

7. DOĞAKA tarafından düzenlenen bilgilendirme toplantılarına katılan yararlanıcıların 
bu toplantıları genel olarak baĢarılı buldukları, bu bağlamda iller arasında belirgin bir 
fark olmadığı, ancak bu toplantıları baĢarılı bulan kadınların oranının erkeklerden 
daha yüksek olduğu görülmüĢtür. 

8. Benzeri biçimde, ulusal ve uluslararası fonlara baĢvurma ve bu fonlardan yararlanma 
konusunda DOĞAKA tarafından sunulan danıĢmanlık hizmetlerinin genellikle baĢarılı 
bulunduğu; bu bağlamda iller arasında belirgin bir fark olmadığı; ancak danıĢmanlık 
hizmetlerini baĢarılı bulan kadınların oranının erkeklerden daha yüksek olduğu 
saptanmıĢtır. 

9. Bulgular katılımcıların en fazla “Proje Teklifi Hazırlama” eğitimlerine ihtiyaç 
duyduklarını, bunu sırasıyla “Stratejik Planlama”, “Proje Yönetim Döngüsü” ve “Ġnsan 
Kaynakları Yönetimi”nin izlediği görülmektedir. Yararlanıcılar, bu eğitim konularına ek 
olarak finansal ve kiĢisel geliĢim konularında da eğitimlere ihtiyaç duyduklarını 
belirtmiĢlerdir. 

10. DOĞAKA yararlanıcılarının %50’sinden fazlasının DOĞAKA’nın sunduğu eğitimlerin 
mesai saatleri dıĢında ya da hafta sonu verilmesini tercih ettikleri saptanmıĢtır. Ancak 
her üç yararlanıcıdan yaklaĢık birinin “benim için fark etmez” seçeneğini iĢaretlemesi, 
yararlanıcıların kayda değer bir bölümünün zaman konusunda esnek olduğunu da 
göstermektedir. Eğitimlerin verilme zamanı konusunda illere ek olarak kadın ve 
erkekler bakımından da anlamlı farklılıklar gözlenmiĢtir. Örneğin erkeklerin daha çok 
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mesai saatleri dıĢındaki zaman dilimlerini tercih ettikleri, buna karĢın kadınların daha 
çok mesai saatleri ve hafta sonlarını tercih ettikleri gözlenmiĢtir. 

11. Bulgular, yararlanıcıların çalıĢtıkları kurum veya kuruluĢlarda iç bilgilendirmeleri en 
fazla toplantılar ile yapıldığını; yazıĢmalar, ilan-duyuru panosu gibi geleneksel 
yöntemlerle kıyaslandığında, e-posta ve web sitesi gibi daha modern yöntemlerin 
görece daha az kullanıldığını ortaya koymaktadır. 

12. Yararlanıcıların, çalıĢtıkları kurumlarda yürütülen iĢler bakımından “halkla iliĢkiler”, 
“temel iletiĢim”, “markalaĢma”, “katılımcı yönetim”, “medya ile iliĢkiler”, “lobi” ve 
“savunu” gibi temel kavramları bir birine yakın düzeyde önemli gördükleri 
saptanmıĢtır.  

13. Bulgular, yararlanıcıların bölgesel sosyo-ekonomik geliĢmeleri yerel iletiĢim araç ve 
kanallarından ziyade ulusal iletiĢim araç ve kanallarından izlediklerini; ayrıca 
çalıĢtıkları kurum ve kuruluĢlarla ilgili bilgi ve geliĢmeleri yaygınlaĢtırmak için iletiĢim 
araçlarını yeterince kullanmadıklarını göstermektedir.  

14. Yararlanıcıların, DOĞAKA’nın dağıtımını yaptığı dokümanlar ile DOĞAKA’nın web 
sitesini tasarım ve içerik olarak yeterli ve anlaĢılır buldukları belirlenmiĢtir. 
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4. GENEL DEĞERLENDĠRME 
 

Her hedef gruba iliĢkin verilerin altında “sonuç ve öneriler” baĢlığı yer almıĢ ve bu baĢlık 
altında veriler yorumlanmıĢtır. Bu bölümde gruplardan toplanan tüm verilerin genel bir 
değerlendirilmesi yapılacaktır. 

 

Henüz örgütlenmesini tamamlamadan yoğun tempoyla çalıĢmaya baĢlayan DOĞAKA, kısa 
sürede bölgenin önde gelen etkin ve etkili kurumları arasında yer almayı baĢarmıĢtır. Kısa 
sürede sağlanan geliĢmeler ve kamuoyunda yaratılan beklentiler, DOĞAKA’yı daha yüksek 
performansla çalıĢarak daha ileri hedeflere koĢmaya adeta mecbur etmiĢtir. Bunu 
baĢarmanın vazgeçilmez Ģartının insan kaynaklarının niteliğini yükseltmek olduğu açıktır.  

 

DOĞAKA, insan kaynaklarını geliĢtirme politikalarını sistematik bir bütünlük içerisinde 
oluĢturmuĢ; bu bağlamda kendi personeli yanında organlarında görev alan kiĢileri ve 
yararlanıcılarını da kapsayacak Ģekilde eğitim ihtiyaçlarını tanımlamak amacıyla bu 
araĢtırmayı yaptırmıĢtır. 

 

AraĢtırma, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanmasıyla sınırlı olduğu halde, özellikle açık uçlu 
sorularla toplanan verilerin örgütsel sorunlarda yoğunlaĢması dikkat çekmektedir. Farklı 
iĢlevlerle yeni oluĢturulan örgütlerde bu durumun olağan karĢılanması gerekir. Ancak, eğitim 
ihtiyacı açısından bir konuya dikkat çekmekte fayda görülmektedir. Ġnsanlar bu tür örgütleri 
zihinlerinde benzeĢtirdikleri örgütlerle özdeĢtirerek algılamak eğilimindedirler. DOĞAKA’nın 
“hibe veren kurum” olarak algılanması, KOSGEB, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme 
Ajansı gibi kurumlarla karĢılaĢtırılmasının sebebi budur. Sözü edilen sorunun çözümünde 
kurum personeli tarafından paylaĢılan bir vizyon ve misyonun önemi büyüktür. Bunun örgüt 
içi etkinliklerle sağlanması önerilmektedir. Ancak, eğitim ihtiyaçlarının tanımlanması 
açısından çok önemli görülen iki hususa dikkat çekmek faydalı olacaktır: 

 Klasik anlamda DOĞAKA personelinin görevleri “organlara (YK,KK) karar almaları için 
gerekli bilgileri sunmak” Ģeklinde tanımlanabilir. Üstlendiği misyon ve araĢtırma 
bulguları dikkate alındığında bu görevin “organların konulara bölgesel kalkınmayı 
esas alan bir bakış açısı oluşturmalarına yardımcı olma” Ģeklinde tanımlanması daha 
uygun olacaktır.  

 DOĞAKA personelinden elde edilen görevlerinin önem ve önceliklerine iliĢkin veriler 
dikkat çekicidir. Hemen herkesin görevlerine iliĢkin önem ve önceliklerinin farklı 
olması, DOĞAKA ve birimleri bazında “ortak önem ve öncelikler oluĢturma” ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. Sorunun çözümü için katılımcı karar alma modelleri önerilir. 
Ayrıca kararların görüĢ birliği ile alınmasına da dikkat edilmelidir. Bu yaklaĢımın hızlı 
karar almayı güçleĢtireceği doğrudur. Ancak, önemli olanın karar alma değil, sonuç 
alma olduğuna dikkat çekmek gerekir. Sözü edilen yaklaĢım ve ilkenin 
uygulanmasında karar alma sürecinde kaybedilen zamanın onlarca katı uygulama 
sürecinde kazanılacaktır. Mevcut yapı içerisinde alınan kararların uygulanarak 
öngörülen sonuçların alınmasında ciddi kayıpların yaĢanması riski yüksektir.    

 

AraĢtırmada toplanan verilerden örgüte iliĢkin daha farklı değerlendirmeler yapmak ve öneri 
geliĢtirmek mümkündür. Ancak, bu husus çalıĢmanın kapsamı dıĢına çıkmaktadır. Ayrıca, 
örgütsel sorunlara yönelik sağlıklı öneriler geliĢtirmek için ek verilere de ihtiyaç duyulacaktır.  

 

Ġnsan kaynaklarının geliĢtirilmesinde eğitimin tek çözüm gibi görülmesi eğilimi güçlüdür. 
Ancak, eğitimin insan kaynaklarının geliĢtirilmesinde yetersiz kalacağı da bir gerçektir. 
Örneğin, araĢtırmanın tüm tarafları, DOĞAKA personelinin yeterli deneyime sahip 
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olmadığına vurgu yapıĢtır. Deneyimsizlik yapılan iĢin niteliğini önemli ölçüde etkiler ve eğitim 
ile kazandırılamaz. Bu bağlamda ihtiyaç tanımlamasının eğitimi aĢan bir kapsamda ele 
alınmasında fayda görülmektedir.  

 

DOĞAKA personeli geliĢimleri için en faydalı üç yöntemi “çalıĢma ziyaretlerinde bulunma”, 
“iĢbaĢı eğitimi” ve “rotasyon” olarak ifade etmiĢtir. Bu üç yöntem de eğitimden çok deneyim 
kazanmayla ilgilidir. Deneyim kazanma modellerinin oluĢturulması için örgütün yönetim 
yaklaĢımının tanımlanmasına ihtiyaç duyulmaktadır. 

 

DOĞAKA personelinin mevzuatta kendilerine verilen görevlerin bir bölümüyle henüz 
karĢılaĢmamıĢlardır, bir bölümüyle de henüz değerlendirme yapacak kadar deneyim 
kazanmamıĢlardır. Bu sınırlılıklar içerisinde değerlendirildiğinde, personelden alınan 
görevlerin önem, öncelik ve yerine getirilme düzeylerine iliĢkin verilerin zaman içerisinde 
değiĢiklik gösterebileceği dikkate alınmalıdır.   

 

Bölgesel kalkınmada yerel potansiyelin harekete geçirilmesi çok önemlidir. Bunun 
baĢarılmasındaki iki temel faktör ise sosyal sermayenin güçlendirilmesi ve bölgesel kalkınma 
yaklaĢımının kamuoyunca benimsenmesidir. AraĢtırmadan elde edilen bulgular DOĞAKA 
organlarında görevli kiĢilerin dahi bölgesel kalkınma konusunda bilgilendirilmeleri ihtiyacını 
ortaya koymaktadır. Toplanan verilerde bölgesel kalkınmanın en önemli dinamiği olan sosyal 
sermayeye yapılan vurguların yüzeysel kalması da dikkat çekmektedir. Bu konularda 
geliĢmelerin sağlanamaması durumda bölgesel kalkınma çalıĢmalarının merkezi yönetim 
anlayıĢıyla yürütülmesi gibi olumsuzlukların yaĢanması riskinin yüksekliğine dikkat çekmek 
gerekmektedir.    
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5. EĞĠTĠM ĠHTĠYAÇ ANALĠZĠNE DAYALI ÖNERĠLER 

Raporun bu bölümünde bölgenin kilit aktörleriyle yapılan görüĢmeler, DOĞAKA personeliyle 
yapılan çalıĢtay ve uygulanan anket sonuçlarından çıkan eğitim ihtiyacı sırasıyla a) DOĞAKA 
personeline, b) DOĞAKA yararlanıcılarına ve c) DOĞAKA organlarına iliĢkin öneriler olmak 
üzere ayrı baĢlıklar halinde sunulacaktır. 

A) DOĞAKA Personelinin Eğitim Ġhtiyacına Dönük Öneriler 

DOĞAKA personelinin kendilerini geliĢtirerek daha nitelikli hizmet sunmaları için aĢağıdaki 
konularda eğitim almalarının yararlı olacağı düĢünülmektedir (Tablo-45): 

Tablo-45: DOĞAKA Personeli Ġçin Önerilen Eğitim Konuları 

TEKNĠK EĞĠTĠM KONULARI KĠġĠSEL GELĠġĠM KONULARI 

1.  Kalkınma ve bölgesel kalkınma 1. Etkili iletiĢim 

2.  Kültürel ve sosyal kalkınma 2. Stres yönetimi 

3.  Kalkınma ile ilgili mevzuat 3. Takım çalıĢması 

4.  Kamu yönetimi ve hukuk  4. Motivasyon teknikleri 

5.  Kalkınma konusunda iyi uygulamalar ve iyi 

örnek uygulamalarının analizi 

5. Zaman yönetimi 

6.  Etki analizi 6. Sorun çözme yöntemleri 

7.  Mali analiz, bütçe, bilanço 7. Öfke yönetimi 

8.  Yatırım danıĢmanlığı  8. Kriz yönetimi 

9.  Fizibilite 9. Toplantı yönetimi 

10.  ĠĢ planı hazırlama 10. Planlama becerisi 

11.  Ġç denetim 11. Liderlik 

12.  Ulusal ve yerel iĢgücü piyasası bilgileri 12. Yaratıcılık 

13.  Stratejik planlama 13. Risk ve inisiyatif alabilme 

14.  Kurumsal insan gücü planlaması 14. EleĢtirel düĢünme 

15.  Bilgi iletiĢim Teknolojileri 15. Toplantı yönetimi 

16.  YetiĢkin eğitimi 16. Öğrenmeyi öğrenme  

17.  Pedagojik formasyon 17. ĠĢ baĢında eğitim 

18.  Etkili sunum teknikleri 18. Hızlı deneyim kazanma yöntemleri 

19.  Ġngilizce 19. ĠĢ rotasyonu 

20.  Raporlama, Rapor hazırlama 20. AraĢtırma teknikleri 

21.  Yönetim modelleri ve örgütlenme 21. ÇatıĢma yönetimi 

22.  Bölgesel veri toplama 22. Olumlu düĢünme 

23.  Veri analizi 23. Etkili ekip oluĢturma 

24.  Örgütsel öğrenme 24. Etik Kurallar (Ģeffaflık, hesap verilebilirlik 

vb.) 

25.  Mevzuat (kamu yönetimi,  ihale mevzuatı 

vb)  

25. Kurumsal temsil 

26.  SözleĢme Yönetimi  26. YazıĢma teknikleri 

27.  Görünürlük   
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B) DOĞAKA Yararlanıcılarının Eğitim Ġhtiyacına Dönük Öneriler 

DOĞAKA yararlanıcılarının kendilerini geliĢtirerek daha nitelikli hizmet sunmaları için 
aĢağıdaki konularda eğitim almalarının yararlı olacağı düĢünülmektedir (Tablo-46): 

Tablo-46: DOĞAKA Yararlanıcıları Ġçin Önerilen Eğitim Konuları 

ÖNERĠLEN EĞĠTĠM KONULARI 

1.  DOĞAKA’nın amaçları ve verdiği hizmetler 

2.  Ekonomik kalkınma, beĢeri kalkınma, bölgesel kalkınma 

3.  Uygulama temelli proje geliĢtirme ve uygulama  

4.  Kaynakların etkin ve verimli kullanılması 

5.  Diğer fon kaynakları 

6.  Yatırımlarla ilgili temel danıĢmanlık bilgileri 

7.  Bölge planı 

8.  ĠĢletme yönetimi 

9.  Stratejik planlama 

10.  GiriĢimcilik 

11.  Zaman planlaması  

12.  Bilgi ve iletiĢim teknolojileri 

13.  Dokümantasyon ve raporlama 

14.  Ortak iĢ yapma kültürü 

15.  Ġnsan Kaynakları Yönetimi 

16.  Bölge ürünlerinin sertifikalandırılması, patentlerinin ve coğrafi iĢaretlerin alınması 

C) DOĞAKA Organlarının Eğitim Ġhtiyacına Dönük Öneriler 

DOĞAKA organları olan YK ve KK üyelerinin DOĞAKA’nın daha etkin hizmet sunmasına 
destek olabilmeleri için aĢağıdaki konularda kendilerini geliĢtirmenin yararlı olacağı 
düĢünülmektedir: 

Tablo-47: DOĞAKA Organları Ġçin Önerilen Eğitim Konuları 

ÖNERĠLEN EĞĠTĠM KONULARI 

1. DOĞAKA’nın amaç, görev, yetki ve verdiği hizmetler 

2. Ekonomik kalkınma, beĢeri kalkınma, bölgesel kalkınma 

3. Bölgenin potansiyelleri 

4. Kalkınma konusunda dünyadaki iyi uygulama örnekleri 

5. Destek programları 

6. Proje geliĢtirme ve uygulama süreçleri 

7. YK ve KK’nın görev ve sorumlulukları 

8. Ajans mevzuatı 

9. GiriĢimcilik ve inisiyatif alma 

10. Liderlik 

11 Yönetime katılma modelleri 

12 Sosyal giriĢimcilik 
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5. EKLER 

EK-1: Görüşülen Kilit Aktörler Listesi 

 Adı Soyadı Ġl 
Bağlı Bulunduğu 

Kurum/KuruluĢ/STK 
Üyesi bulunduğu 
DOĞAKA Organı 

1. Muafak Özsoy Hatay Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreteri Kalkınma Kurulu  

2. Yasemin Mıstıkoğlu Hatay 
Hatay Kadın GiriĢimciler 
Derneği 

Kalkınma Kurulu  

3. Ahmet Abdullahoğlu Hatay 
Antakya Gazeteciler Cemiyeti 
BaĢkanı 

Kalkınma Kurulu  

4. ÖkkeĢ Kulakoğlu Hatay TÜĠK Hatay Bölge Müdürü Kalkınma Kurulu  

5. Hüseyin Aksoy Hatay 
Yayladağı Süt Üreticileri Birliği 
BaĢkanı 

Kalkınma Kurulu  

6. Müfit Tennioğlu Hatay 
ĠTSO BĢk. Vek. / Kent Konseyi 
BaĢkan 

 

7. Yahya Kemal Nalçabasmaz Hatay HASĠAD baĢkanı Kalkınma Kurulu  

8. Ġbrahim Yüzer Hatay Çevre ve Orman Ġl Müdürü Kalkınma Kurulu  

9. Yılmaz Dönmez Hatay 

Zeytin ve Zeytin Üreticilerini, 
Zeytinyağı fabrika ve 
ĠĢletmelerini Koruma Derneği 

Kalkınma Kurulu  

10. Ramazan OkumuĢ KahramanmaraĢ Ġl genel Meclis Üyesi  Yönetim Kurulu  

11. Ertuğrul Bey KahramanmaraĢ K. MaraĢ YDO Koordinatörü  

12. GülayĢe Yetmez KahramanmaraĢ 
K. MaraĢ Kadın GiriĢimciler 
Derneği 

 

13. Mehmet Yılmaz KahramanmaraĢ KOSGEB Müdürü Kalkınma Kurulu  

14. Burak Günal KahramanmaraĢ 
KiĢisel GeliĢim ve Sinerji 
Derneği 

Kalkınma Kurulu  

15. Cafer Mert KahramanmaraĢ KSU Rektör Yardımcısı  Kalkınma Kurulu  

16. Servet Güngör KahramanmaraĢ Vali Yard. Kalkınma Kurulu  

17. Zeynep Arıkan KahramanmaraĢ Kent Konseyi  

18. Ömer Suha Uslu KahramanmaraĢ TKDK Koordinatörü Kalkınma Kurulu  

19. Mustafa TaĢdemir Osmaniye 
Osmaniye Sanayi Ticaret Ġl 
Müdürü 

Kalkınma Kurulu  

20. Prof. Dr. Aykut Gül Osmaniye Rektör Yrd.  

21. Arif TaĢkaya Osmaniye 
Osmaniye Ticaret ve Sanayi 
Odası (OYSO) BaĢkanı 

Yönetim kurulu 
üyesi 

22. Hüseyin Karalar Osmaniye 
Ġl Özel Ġdaresi Genel Sekreter 
Vekili 

Kalkınma Kurulu  

23. M. Sadık Tunç Osmaniye Vali Yrd.  

24. Zafer Asker Osmaniye 

Osmaniye Mimarlık ve 
Mühendislik Oda Temsilcisi ve 
Kültür Turizm ve Kalkındırma 
Derneği 
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EK-2: Kilit Aktör Görüşme Soruları 

1. Ġlinizde DOĞAKA tarafından yürütülen çalıĢmaları nasıl değerlendiriyorsunuz. 
Gözlemlediğiniz eksiklikler nelerdir?  

2. Bu eksikliklerin giderilmesi ve DOĞAKA’nın daha etkin hizmet sunması için neler 
önerirsiniz? 

3. Size göre ilinizin kalkınmasında lokomotif görevi üstlenebilecek rekabetçi yönü güçlü 
olan sektörler hangileridir? 

4. Sizce bu sektörlerin daha da geliĢmesini engelleyen hangi sorunlar vardır ve sorunları 
gidermek için neler yapılabilir? 

5. Önümüzdeki 3-4 yıllık sürede DOĞAKA tarafından öncelik verilmesi gereken alanlar 
nelerdir, bu hususta neler yapılabilir? 

6. Ġlinizde DOĞAKA faaliyetlerinde mutlaka bulunmasını istediğiniz çevreler (STK, kamu 
kurumları vb.) hangileridir, bu çevrelerle hangi hususlarda ve hangi sıklıkla bir araya 
gelinebilir, neler yapılabilir? 

7. Ġlinizde endüstrinin ihtiyaç duyduğu niteliklere sahip insan kaynağını (beĢeri 
sermayeyi ) geliĢtirmek için hangi sektörlerde ve hangi konularda eğitimler 
düzenlenmesinin yararlı olacağını düĢünüyorsunuz. 
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EK-3: DOĞAKA Personelinin Kurumsal Performansını 

Olumlu Etkilediği Düşünülen Nitelikler 

 OLUMLU NĠTELĠKLER N X 

1. Etkili iletiĢim becerisi 6 19.3 

2. Analitik düĢünme 5 16.1 

3. ĠĢ ve çözüm odaklı olma 4 12.9 

4. Mesleki tecrübe 4 12.9 

5. Kamuda çalıĢma kültürü ve deneyimi 3 9.7 

6. Organizasyon tecrübesi 2 6.5 

7. Disiplinli çalıĢabilme. is disiplinine sahip olma 2 6.5 

8. Risk ve inisiyatif alabilme 2 6.5 

9. Ekip çalıĢmasına yatkın olma 2 6.5 

10. Güler yüzlü olma 2 6.5 

11. Mevzuata hâkim olma 2 6.5 

12. Esnek olma 2 6.5 

13. Proje yönetimi tecrübesine sahip olma 1 3.2 

14. Ġyi bir dinleyici olma 1 3.2 

15. Pratik zekâlı olma 1 3.2 

16. Sistematik düĢünebilme 1 3.2 

17. Stratejik düĢünebilme 1 3.2 

18. Problem çözme becerilerine sahip olma 1 3.2 

19. Ġkna etme kabiliyetine sahip olma 1 3.2 

20. PaylaĢımcı olma 1 3.2 

21. Hızlı hareket edebilme 1 3.2 

22. Hızlı karar verebilme 1 3.2 

23. Sorumluluk alabilme 1 3.2 

24. AĢırı is yüküne dayanabilme 1 3.2 

25. EleĢtirel bakabilme 1 3.2 

26. Zamanı etkin kullanma 1 3.2 

27. Ġyi gözlem yapabilme 1 3.2 

28. Tutarlı ve istikrarlı olma 1 3.2 

29. Detaycı / mükemmeliyetçi olma 1 3.2 

30. Gündemi takip etme 1 3.2 

31. Standartların ve mevzuatın dıĢında öneriler getirebilme 1 3.2 

32. SatıĢ ve pazarlama deneyimine sahip olma 1 3.2 

33. Esnek yönetim tarzına sahip olma 1 3.2 

34. Bireylere değer verme 1 3.2 

35. Detay isleri yaparken bile bütünü görebilme 1 3.2 

36. Kurumsal aidiyet hissi taĢıma 1 3.2 

37. Mesleğe kendini adama 1 3.2 

38. Yeterli düzeyde Ġngilizce bilgisine sahip olma 1 3.2 

39. Yöneticinin sakin ve pozitif olması 1 3.2 

40. Görevlerin yapılmasında zorluk çıkarılmaması 1 3.2 

41. Beklenti. görev ve yetkilerin kesin sınırlarının çizilmesi 1 3.2 

42. Ġnsana saygı genel kuralına her durumda uyulması 1 3.2 

43. Yapılan islerden sonra teĢekkür duyma 1 3.2 

44. Yönetici ile birlikte çalıĢma koĢullarının belirlenmesi 1 3.2 

Not: Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. 
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EK-4: DOĞAKA Personelinin Kurumsal Performansını 

Olumsuz Etkilediği Düşünülen Nitelikler 

 OLUMSUZ NĠTELĠKLER N X 

1. Kurumsal bilinç, iĢbirliği ve iletiĢim eksikliği 4 13.0 

2. 
Organizasyon eksikliği, islerin yeterince programlanmıyor olması, farklı 
birimlerden farklı görevlerin eĢzamanlı verilmesi 

3 9.7 

3. Personel yetersizliği, iĢ yoğunluğu, çalıĢma saatlerinin uzun olması 3 9.7 

4. 
Stres yoğun bir ortamda yaĢamak, sorumluluğu stres boyutuna taĢımak, 
gücü aĢan sorumluluklar almak 

3 9.7 

5. 
Kurumun il içerisindeki hiyerarĢik yapı içerisinde konumlandırılmamıĢ 
olması 

2 6.5 

6. Zaman yönetimi beceri eksikliği 1 3.2 

7. Yoğun ancak verimsiz çalıĢma 1 3.2 

8. Gürültülü çalıĢma ortamında performans düĢüklüğü 1 3.2 

9. Anti sosyal kiĢilik 1 3.2 

10. Düzensizlik 1 3.2 

11. Acelecilik 1 3.2 

12. Mükemmeliyetçi olduğum için her ise emek vermem 1 3.2 

13. KiĢisel bilgi sahibi olabilmek için zaman ayıramama 1 3.2 

14. Sorumsuzluk yapanlara fazla öfkelenmek 1 3.2 

15. Kısa vadeli hedeflere odaklı olunması 1 3.2 

16. Olumsuz düĢünme 1 3.2 

17. Alınganlık 1 3.2 

18. UzlaĢmacı bir yaklaĢım sergilememek 1 3.2 

19. Bireysel hareket etmek 1 3.2 

20. Fazla uzlaĢmacı olup çatıĢmalardan kaçınmak 1 3.2 

21. Niteliklerin değerlendirilmemesi 1 3.2 

22. GörüĢ alınmaması 1 3.2 

23. 
Ajansın küçük yapıda olması ve sıkı yüz yüze iliĢkiler nedeniyle iç 
denetimin bağımsızlığını, tarafsızlığını zedeleyici müdahale olabilir 
düĢüncesi 

1 3.2 

24. 
Ġngilizce bilgisinin yabancı kaynaklardan yeterince yararlanacak düzeyde 
olmaması 

1 3.2 

25. Öngörülmeyen bir durumda önyargılı yaklaĢımla gelinmesi 1 3.2 

26. Görevlerin belirsiz olması 1 3.2 

27. Yöneticinin tutarsız davranması, günah keçisi rolünün yüklenmesi 1 3.2 

28. Gayri resmi konuĢma tarzı 1 3.2 

29. Tatillerin her an iptal edilebilir veya verilmiyor olması 1 3.2 

Not: Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. 
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EK-5: DOĞAKA Personelinin Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin 

Hangi Kişisel Niteliklerin Ne Derece Önemli Olduğuna Ġlişkin Bulgular 

 
 

KĠġĠSEL NĠTELĠKLER 
N X 

1. Analitik düĢünme 29 4.52 

2. Stratejik düĢünme 29 4.45 

3. Çözüm odaklı olma 28 4.39 

4. DeğiĢime ve yeniliklere açık olma 29 4.34 

5. Sorun çözme 30 4.33 

6. Güvenilir olma 29 4.31 

7. Kendi kendini yönetme 30 4.30 

8. Öngörü (vizyon) sahibi olma 27 4.30 

9. Kendini geliĢtirtme arzusu içinde olma 29 4.24 

10. Etkili iletiĢim kurabilme 28 4.21 

11. Ekip çalıĢmasına yatkın olma 28 4.21 

12. Özgüvenli olma 29 4.21 

13. Kriz yönetme 29 4.17 

14. Sorumluluk alabilme 30 4.17 

15. Strese dayanıklı olma 28 4.14 

16. Uyumlu olma 28 4.11 

17. Sosyal ve giriĢken olma 26 4.08 

18. Zamanı etkin kullanabilme 28 4.04 

19. Yaratıcı olma 29 4.03 

20. Disiplinli olma 29 4.03 

21. Etkili sunum yapabilme 29 4.00 

22. Risk ve inisiyatif alabilme 29 3.97 

23. Dakik olma (iĢi zamanında yapma, iĢe zamanında gelme) 29 3.97 

24. PaylaĢımcı olma 28 3.93 

25. Stres altında çalıĢabilme 29 3.90 

26. Olumlu düĢünme 29 3.90 

27. Toplantıları yönetebilme 27 3.85 

28. Kalite arayıĢı içinde olma 27 3.85 

29. Bireysel farklılıklara saygı duyma 26 3.77 

30. Bağımsız çalıĢabilme 28 3.75 

31. Örgüte bağlı olma 25 3.68 

32. Örgütsel karar alma süreçlerini yönetme 28 3.64 

33. Toplantı yönetebilme 29 3.45 

Not: Katılımcılar birden çok seçeneği işaretleyebilmişlerdir. 
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EK-6: Yatırım Destek Ofisi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 

Önem Derecesi Bakımından Değerlendirmeleri  
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 GÖREVLER % % % % % X 

1. 

Ġlin iĢ ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği 
halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına destek 
olmak; fuar, festival, kongre, konferans vb. etkinliklere 
katılmak 

0.00 0.00 0.00 11.1 88.9 4.89 

2. 
Ajans dıĢında sağlanabilecek yatırım ve destek 
mekanizmaları konusunda yerel paydaĢları bilgilendirmek 

0.00 0.00 0.00 33.3 66.7 4.67 

3. Ġlde özel kesim tarafından yapılan yatırımları izlemek 0.00 0.00 11.1 11.1 77.8 4.67 

4. 
Görev alanına giren konularda araĢtırma konularını 
desteklemek, 

0.00 0.00 0.00 37.5 72.5 4.63 

5. 

Özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve 
kuruluĢlarının görev ve yetki alanına giren faaliyetlerine 
iliĢkin izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer idarî iĢ ve 
iĢlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde 
sonuçlandırılması için takip ve koordinasyonunu yapmak 

0.00 0.00 11.1 44.4 44.4 4.33 

6. 
Yatırım sürecinde karĢılan sorunların yetkili mercilerce 
çözümünü takip etmek,  

0.00 0.00 11.1 44.4 44.4 4.33 

7. 
ĠĢletmelerin yatırım yeri konularındaki izin ve/veya ruhsat 
iĢlemleri ile diğer idari iĢ ve iĢlemlerinde yatırımcılara 
rehberlik etmek. 

0.00 0.00 22.2 33.3 44.4 4.22 

8. 
Yatırımcıların proje akıbeti hakkındaki sorularına tam ve 
doğru bir Ģekilde cevap vermek  

0.00 0.00 11.1 55.6 33.3 4.22 

9. Yatırımcıların baĢvurularını kabul etmek  0.00 0.00 22.2 44.4 33.3 4.11 

10. 
Bağlı bulunduğu birimin internet sitesinin yönetimini 
yapmak 

0.00 0.00 11.1 77.8 11.1 4.00 

11. 
Yatırımcıların, çevre, insan sağlığı, iĢ güvenliği ve gıda 
konularında izin alma süreçlerini kolaylaĢtırmak için 
rehberlik etmek 

0.00 0.00 44.4 22.2 33.3 3.89 

12. BaĢvuruların ön incelemesini yapmak 0.00 0.00 33.3 44.4 22.2 3.89 

13. Görev alanına giren konularda yayınlar çıkarmak 0.00 0.00 33.3 44.4 22.2 3.89 

14. 
Kabul edilen projeler ile ilgili belgeleri dosyalamak, 5 yıl 
süre ile muhafaza etmek, bu süre sonunda elektronik 
ortamda muhafaza etmek 

11.1 0.00 55.6 33.0 0.00 3.11 

15. Faaliyet raporlarını düzenlemek ve ilgili birimlere sunmak 11.1 0.00 77.8 11.1 0.00 2.89 
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EK - 7: Yatırım Destek Ofisi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 

Ne Düzeyde Yerine Getirdiklerine Ġlişkin Görüşleri 
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 GÖREVLER % % % % % X 

1. 
Faaliyet raporlarını düzenlemek ve ilgili birimlere 
sunmak 

0.00 11.1 11.1 22.2 55.6 4.22 

2. 
Ajans dıĢında sağlanabilecek yatırım ve destek 
mekanizmaları konusunda yerel paydaĢları 
bilgilendirmek 

0.00 22.2 22.2 22.2 33.3 3.67 

3. 
Bağlı bulunduğu birimin internet sitesinin yönetimini 
yapmak 

0.00 44.4 11.1 33.3 11.1 3.11 

4. 

Ġlin iĢ ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği 
halinde ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımına 
destek olmak; fuar, festival, kongre, konferans vb. 
etkinliklere katılmak 

11.1 33.3 33.3 11.1 11.1 2.78 

5. 
Yatırımcıların proje akıbeti hakkındaki sorularına tam 
ve doğru bir Ģekilde cevap vermek  

44.4 0.00 0.00 55.6 0.00 2.67 

6. Yatırımcıların baĢvurularını kabul etmek  44.4 11.1 11.1 11.1 22.2 2.56 

7. BaĢvuruların ön incelemesini yapmak 44.4 11.1 11.1 11.1 22.2 2.56 

8. Ġlde özel kesim tarafından yapılan yatırımları izlemek 11.1 44.4 33.3 11.1 0.00 2.44 

9. Görev alanına giren konularda yayınlar çıkarmak 22.2 44.4 11.1 11.1 11.1 2.44 

10. 
Kabul edilen projeler ile ilgili belgeleri dosyalamak, 5 yıl 
süre ile muhafaza etmek, bu süre sonunda elektronik 
ortamda muhafaza etmek 

33.3 22.2 11.1 33.3 0.00 2.44 

11. 
Yatırım sürecinde karĢılan sorunların yetkili mercilerce 
çözümünü takip etmek,  

33.3 22.2 33.3 0.00 11.1 2.33 

12. 
Görev alanına giren konularda araĢtırma konularını 
desteklemek, 

44.4 22.2 11.1 11.1 11.1 2.22 

13. 
ĠĢletmelerin yatırım yeri konularındaki izin ve/veya 
ruhsat iĢlemleri ile diğer idari iĢ ve iĢlemlerinde 
yatırımcılara rehberlik etmek. 

66.7 0.00 22.2 11.1 0.00 1.78 

14. 
Yatırımcıların, çevre, insan sağlığı, iĢ güvenliği ve gıda 
konularında izin alma süreçlerini kolaylaĢtırmak için 
rehberlik etmek 

66.7 0.00 22.2 11.1 0.00 1.78 

15. 

Özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve 
kuruluĢlarının görev ve yetki alanına giren faaliyetlerine 
iliĢkin izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer idarî iĢ ve 
iĢlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde 
sonuçlandırılması için takip ve koordinasyonunu 
yapmak 

77.8 0.00 11.1 11.1 0.00 1.56 
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EK-8: Yatırım Destek Ofisi Personelinin Görevlerini Önemli Görme 

Ve Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi 
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 GÖREVLER X X X 

1. 

Özel kesimdeki yatırımcıların kamu kurum ve kuruluĢlarının görev ve 
yetki alanına giren faaliyetlerine iliĢkin izin ve ruhsat iĢlemleri ile diğer 
idarî iĢ ve iĢlemlerinin ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde 
sonuçlandırılması için takip ve koordinasyonunu yapmak 

4.33 1.56 -2.77 

2. 
ĠĢletmelerin yatırım yeri konularındaki izin ve/veya ruhsat iĢlemleri ile 
diğer idari iĢ ve iĢlemlerinde yatırımcılara rehberlik etmek. 

4.22 1.78 -2.44 

3. Görev alanına giren konularda araĢtırma konularını desteklemek, 4.63 2.22 -2.41 

4. Ġlde özel kesim tarafından yapılan yatırımları izlemek 4.67 2.44 -2.23 

5. 
Ġlin iĢ ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluĢlarla iĢbirliği halinde ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanıtımına destek olmak; fuar, festival, kongre, 
konferans vb. etkinliklere katılmak 

4.89 2.78 -2.11 

6. 
Yatırımcıların, çevre, insan sağlığı, iĢ güvenliği ve gıda konularında izin 
alma süreçlerini kolaylaĢtırmak için rehberlik etmek 

3.89 1.78 -2.11 

7. 
Yatırım sürecinde karĢılan sorunların yetkili mercilerce çözümünü takip 
etmek,  

4.33 2.33 -2.00 

8. 
Yatırımcıların proje akıbeti hakkındaki sorularına tam ve doğru bir 
Ģekilde cevap vermek  

4.22 2.67 -1.55 

9. Yatırımcıların baĢvurularını kabul etmek  4.11 2.56 -1.55 

10. Görev alanına giren konularda yayınlar çıkarmak 3.89 2.44 -1.45 

11. BaĢvuruların ön incelemesini yapmak 3.89 2.56 -1.33 

12. 
Ajans dıĢında sağlanabilecek yatırım ve destek mekanizmaları 
konusunda yerel paydaĢları bilgilendirmek 

4.67 3.67 -1.00 

13. Bağlı bulunduğu birimin internet sitesinin yönetimini yapmak 4.00 3.11 -0.89 

14. 
Kabul edilen projeler ile ilgili belgeleri dosyalamak, 5 yıl süre ile 
muhafaza etmek, bu süre sonunda elektronik ortamda muhafaza 
etmek 

3.11 2.44 -0.67 

15. Faaliyet raporlarını düzenlemek ve ilgili birimlere sunmak 2.89 4.22 +1.33 

 



94 

 

 EK-9: Sektörel Destek Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önem Derecesi Bakımından Değerlendirmeleri 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. Bölgeye yönelik temel öncelikleri belirlemek 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

2. 
Bölgesel kaynaklarının arttırılması ve etkin kullanımına dönük stratejiler 
geliĢtirmek ve planlar yapmak 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

3. Analiz sonuçlarına dayalı olarak stratejik hedefleri belirlemek 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

4. Derlenen veriler ıĢığında Bölge Planını oluĢturmak ve uygulamak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

5. 
Bölgeye iliĢkin nitel ve nicel veri/bilgi toplama yöntem ve araçlarını 
geliĢtirmek  

0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

6. 
Bölgesel veri toplama ve değerlendirme sisteminin oluĢturulmasında ilgili 
kuruluĢlarla (üniversiteler, TÜĠK, STK’lar vb.) iĢbirliği yapmak. 

0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

7. 
Bu yöntem ve araçları kullanarak bölgeye iliĢkin güncel ve güvenilir 
verileri toplamak  

0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

8. Toplanan nitel ve nicel verileri analiz etmek 0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

9. Toplanan bilgilerin/verilerin güncelliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek 0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

10. Bölgedeki kilit aktörleri ve paydaĢlar tanımlamak, paydaĢ analizi yapmak 0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4,80 

11. 
Bölge planının hazırlanmasına katkı sağlayacak verileri elde etmek için 
araĢtırmalar yapmak ve mevcut araĢtırma bulgularından yararlanmak.  

0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

12. Bölgenin ekonomik profilini belirlemek 0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

13. 
Sektörlerin mevcut durumunu, sorunlarını ve geliĢme potansiyellerini 
değerlendirmek 

0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

14. 
Bölgeye yönelik temel önceliklerin belirlenme sürecinde ilgili kurum ve 
kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

15. Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmek. 0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

16. 
Sektörlerin yatırım potansiyellerini ortaya koyacak araĢtırmalar 
yaptırmak. 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

17. 
Bu araĢtırmalara dayalı olarak hazırlanan raporların basımı, internet 
kanalı ile yayınlanması ve dağıtımını gerçekleĢtirmek. 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

18. Sağlıklı karar verebilmek için gerekli bilgi/veri boĢluklarını belirlemek 0.00 0.00 0.00 60.0 40.0 4.40 

19. 
Bölgedeki iĢ fırsatlarını ortaya çıkaracak süreçleri kurgulamak ve 
yönetmek 

0.00 0.00 40.0 0.00 60.0 4.20 

20. Bölge Planı paydaĢları ile iletiĢim stratejilerini belirlemek 0.00 0.00 20.0 40.0 40.0 4.20 

21. Mali Destek Programlarının tasarımına destek vermek  20.0 0.00 20.0 0.00 60.0 4.20 

22. KOBĠ’lerin geliĢmesine yönelik faaliyette bulunmak 0.00 0.00 25.0 50.0 25.0 4.00 

23. 
Mali Destek Programlarının BaĢvuru Rehberlerinin hazırlanmasında 
destek vermek 

0.00 0.00 20.0 40.0 40.0 3.80 

24. Yeni giriĢimcilerin desteklenmesine yönelik faaliyette bulunmak 0.00 20.0 20.0 40.0 20.0 3.60 

25. Faaliyet Raporlarını ve ÇalıĢma Programını hazırlamak ve sunmak 0.00 20.0 20.0 40.0 20.0 3.60 

26. ÇalıĢma Programını kamuoyuna duyurmak. 20.0 20.0 0.00 40.0 20.0 3.20 

 



95 

 

EK-10: Sektörel Destek Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Gerçekleştirme Düzeylerine Ġlişkin Değerlendirmeleri 
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 GÖREVLER 1 2 3 4 5 X 

1. 
Bölgedeki kilit aktörleri ve paydaĢlar tanımlamak, paydaĢ 
analizi yapmak 

0.00 20.0 0.00 20.0 60.0 4.20 

2. Bölgeye yönelik temel öncelikleri belirlemek 0.00 0.00 20.0 40.0 40.0 4.20 

3. 
Bölgeye iliĢkin nitel ve nicel veri/bilgi toplama yöntem ve 
araçlarını geliĢtirmek  

0.00 0.00 20.0 60.0 20.0 4.00 

4. Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmek. 0.00 0.00 20.0 60.0 20.0 4.00 

5. 
Bölge planının hazırlanmasına katkı sağlayacak verileri 
elde etmek için araĢtırmalar yapmak ve mevcut araĢtırma 
bulgularından yararlanmak.  

0.00 0.00 40.0 20.0 40.0 4.00 

6. Bölgenin ekonomik profilini belirlemek 0.00 0.00 20.0 60.0 20.0 4.00 

7. 
Analiz sonuçlarına dayalı olarak stratejik hedefleri 
belirlemek 

0.00 0.00 40.0 40.0 20.0 3.80 

8. 
Sağlıklı karar verebilmek için gerekli bilgi/veri boĢluklarını 
belirlemek 

0.00 0.00 33.3 66.6 0.00 3.67 

9. Toplanan nitel ve nicel verileri analiz etmek 0.00 0.00 60.0 20.0 20.0 3.60 

10. 
Bölgeye yönelik temel önceliklerin belirlenme sürecinde 
ilgili kurum ve kuruluĢlarla iĢbirliği yapmak 

0.00 20.0 20.0 40.0 20.0 3.60 

11. 
Bölgesel kaynaklarının arttırılması ve etkin kullanımına 
dönük stratejiler geliĢtirmek ve planlar yapmak 

0.00 0.00 40.0 60.0 0.00 3.60 

12. 
Toplanan bilgilerin/verilerin güncelliğini ve güvenilirliğini 
değerlendirmek 

0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

13. 
Bölgesel veri toplama ve değerlendirme sisteminin 
oluĢturulmasında ilgili kuruluĢlarla (üniversiteler, TÜĠK, 
STK’lar vb.) iĢbirliği yapmak. 

20.0 20.0 0.00 20.0 40.0 3.40 

14. 
Derlenen veriler ıĢığında Bölge Planını oluĢturmak ve 
uygulamak 

20.0 0.00 20.0 40.0 20.0 3.40 

15. 
Bu yöntem ve araçları kullanarak bölgeye iliĢkin güncel ve 
güvenilir verileri toplamak  

0.00 20.0 60.0 0.00 20.0 3.20 

16. 
Faaliyet Raporlarını ve ÇalıĢma Programını hazırlamak ve 
sunmak 

20.0 20.0 0.00 40.0 20.0 3.20 

17. Bölge Planı paydaĢları ile iletiĢim stratejilerini belirlemek 0.00 20.0 60.0 20.0 0.00 3.00 

18. 
Sektörlerin mevcut durumunu, sorunlarını ve geliĢme 
potansiyellerini değerlendirmek 

0.00 40.0 40.0 0.00 20.0 3.00 

19. ÇalıĢma Programını kamuoyuna duyurmak. 20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 3.00 

20. Mali Destek Programlarının tasarımına destek vermek  20.0 20.0 20.0 20.0 20.0 3.00 

21. 
Mali Destek Programlarının BaĢvuru Rehberlerinin 
hazırlanmasında destek vermek 

20.0 40.0 0.00 20.0 20.0 2.80 

22. 
Bölgedeki iĢ fırsatlarını ortaya çıkaracak süreçleri 
kurgulamak ve yönetmek 

0.00 60.0 20.0 20.0 0.00 2.60 

23. KOBĠ’lerin geliĢmesine yönelik faaliyette bulunmak 0.00 40.0 60.0 0.00 0.00 2.60 

24. 
Bu araĢtırmalara dayalı olarak hazırlanan raporların 
basımı, internet kanalı ile yayınlanması ve dağıtımını 
gerçekleĢtirmek. 

0.00 80.0 0.00 0.00 20.0 2.60 

25. 
Yeni giriĢimcilerin desteklenmesine yönelik faaliyette 
bulunmak 

0.00 75.0 25.0 0.00 0.00 2.25 

26. 
Sektörlerin yatırım potansiyellerini ortaya koyacak 
araĢtırmalar yaptırmak. 

0.00 80.0 20.0 0.00 0.00 2.20 



96 

 

EK-11: Sektörel Destek Birimi Personelinin Görevlerini Önemli Görme Ve 
Gerçekleştirme Düzeyleri Arasındaki Farkın Belirlenmesi 
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 GÖREVLER X X  

1. Sektörlerin yatırım potansiyellerini ortaya koyacak araĢtırmalar yaptırmak. 4.60 2.20 -2.40 

2. 
Bu araĢtırmalara dayalı olarak hazırlanan raporların basımı, internet kanalı ile 
yayınlanması ve dağıtımını gerçekleĢtirmek. 

4.50 2.60 -1.90 

3. Sektörlerin mevcut durumunu, sorunlarını ve geliĢme potansiyellerini değerlendirmek 4.80 3.00 -1.80 

4. Bu yöntem ve araçları kullanarak bölgeye iliĢkin güncel ve güvenilir verileri toplamak  4.80 3.20 -1.60 

5. Bölgedeki iĢ fırsatlarını ortaya çıkaracak süreçleri kurgulamak ve yönetmek 4.20 2.60 -1.60 

6. Derlenen veriler ıĢığında Bölge Planını oluĢturmak ve uygulamak 5.00 3.40 -1.60 

7. 
Bölgesel veri toplama ve değerlendirme sisteminin oluĢturulmasında ilgili kuruluĢlarla 
(üniversiteler, TÜĠK, STK’lar vb.) iĢbirliği yapmak. 

4.80 3.40 -1.40 

8. 
Bölgesel kaynaklarının arttırılması ve etkin kullanımına dönük stratejiler geliĢtirmek ve 
planlar yapmak 

5.00 3.60 -1.40 

9. KOBĠ’lerin geliĢmesine yönelik faaliyette bulunmak 4.00 2.60 -1.40 

10. Mali Destek Programlarının BaĢvuru Rehberlerinin hazırlanmasında destek vermek 4.20 2.80 -1.40 

11. Yeni giriĢimcilerin desteklenmesine yönelik faaliyette bulunmak 3.60 2.25 -1.35 

12. Toplanan bilgilerin/verilerin güncelliğini ve güvenilirliğini değerlendirmek 4.80 3.50 -1.30 

13. Toplanan nitel ve nicel verileri analiz etmek 4.80 3.60 -1.20 

14. Analiz sonuçlarına dayalı olarak stratejik hedefleri belirlemek 5.00 3.80 -1.20 

15. Bölge Planı paydaĢları ile iletiĢim stratejilerini belirlemek 4.20 3.00 -1.20 

16. 
Bölgeye yönelik temel önceliklerin belirlenme sürecinde ilgili kurum ve kuruluĢlarla 
iĢbirliği yapmak 

4.60 3.60 -1.00 

17. Bölgeye iliĢkin nitel ve nicel veri/bilgi toplama yöntem ve araçlarını geliĢtirmek  4.80 4.00 -0.80 

18. Bölgeye yönelik temel öncelikleri belirlemek 5.00 4.20 -0.80 

19. 
Bölge planının hazırlanmasına katkı sağlayacak verileri elde etmek için araĢtırmalar 
yapmak ve mevcut araĢtırma bulgularından yararlanmak.  

4.80 4.00 -0.80 

20. Bölgenin ekonomik profilini belirlemek 4.80 4.00 -0.80 

21. Mali Destek Programlarının tasarımına destek vermek  3.80 3.00 -0.80 

22. Sağlıklı karar verebilmek için gerekli bilgi/veri boĢluklarını belirlemek 4.40 3.67 -0.73 

23. Bölgedeki kilit aktörleri ve paydaĢlar tanımlamak, paydaĢ analizi yapmak 4.80 4.20 -0.60 

24. Bölgenin kaynak ve imkânlarını tespit etmek. 4.60 4.00 -0.60 

25. Faaliyet Raporlarını ve ÇalıĢma Programını hazırlamak ve sunmak 3.60 3.20 -0.40 

26. ÇalıĢma Programını kamuoyuna duyurmak. 3.20 3.00 -0.20 
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EK-12: Ġzleme Ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Derecesine Ġlişkin Bulgular 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. Uygulanacak projelerin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

2. DOĞAKA’nın bilgi iĢlem sistemini etkin olarak kullanmak  0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

3. Projelere izleme ziyaretleri gerçekleĢtirmek 0.00 0.00 0.00 20.0 80.0 4.80 

4. 
Proje uygulama ve izlemesine iliĢkin olarak yararlanıcılara 
eğitim vermek 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

5. Bilgi-iĢlem sisteminin geliĢtirilmesine katkı sağlamak 0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

6. 
Proje izleme ve değerlendirme süreçlerine iliĢkin verilerin 
bilgi sistemine güncel olarak aktarılmasını sağlamak 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

7. 
Proje izleme ve değerlendirmesine iliĢkin verileri analiz 
etmek 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

8. 
Ġzleme ve değerlendirmede projenin baĢarı göstergelerini 
etkin biçimde kullanmak 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

9. 
Ödemelere iliĢkin hususları Muhasebe ve Ödeme Birimi ile 
paylaĢmak 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

10. 
Destek programlarının değerlendirme raporlarını 
hazırlamak 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

11. Projelerin etki değerlemesini yapmak 0.00 0.00 20.0 0.00 80.0 4.60 

12. 
Destek programlarının baĢarı göstergeleri setinin 
oluĢturulmasına katkı sağlamak 

0.00 0.00 0.00 40.0 60.0 4.60 

13. 
Projelerin sözleĢmelerde belirtilen kural ve usullere göre 
uygulanmasını temin etmek 

0.00 0.00 20.0 20.0 60.0 4.40 

14. 
Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik açıdan 
değerlendirmek 

0.00 0.00 20.0 20.0 60.0 4.40 

15. Proje değerlendirme raporları hazırlamak 0.00 0.00 0.00 60.0 40.0 4.40 

16. 
BaĢvuru sahipleriyle sözleĢme sürecini (imzalanıncaya 
kadar) yürütmek 

0.00 0.00 20.0 40.0 40.0 4.20 

17. 
BaĢvuru sahiplerinin uygulama kapasitelerini 
değerlendirmek 

0.00 0.00 20.0 40.0 40.0 4.20 

18. 
Yararlanıcıları bilgi sisteminin etkin kullanımı konusunda 
bilgilendirmek 

0.00 20.0 0.00 20.0 60.0 4.20 

19. 
Hibe çağrısı ve proje uygulama süreçlerinde yararlanıcıların 
sorularını cevaplamak 

0.00 0.00 0.00 80.0 20.0 4.20 

20. 
Projelerin uygulama sürecini izlemek ve uygulamalarda 
karĢılaĢılan problemlerin çözümüne yönelik yararlanıcılara 
rehberlik etmek 

0.00 0.00 0.00 80.0 20.0 4.20 

21. 
Projelerin uygulanmasına iliĢkin yol haritalarını 
yararlanıcılarla birlikte hazırlamak 

0.00 20.0 0.00 40.0 40.0 4.00 

22. 
Sıkça sorulan sorulardan oluĢan bir listeyi cevapları ile 
birlikte Ajansın internet sitesinde yayınlamak 

0.00 0.00 40.0 20.0 40.0 4.00 

23. Yararlanıcıların değiĢiklik taleplerini değerlendirmek 0.00 20.0 0.00 40.0 40.0 4.00 

24. Hazırlanan raporları özetlemek 0.00 0.00 20.0 60.0 20.0 4.00 

25. 
Ġzleme ve değerlendirme süreçlerinde görev alabilecek 
kamu personeli seçimine destek sağlamak 

0.00 0.00 20.0 60.0 20.0 4.00 
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EK-13: Ġzleme Ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Gerçekleştirme Düzeylerine Ġlişkin Bulgular 
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 GÖREVLER 1 2 3 4 5 X 

1. DOĞAKA’nın bilgi iĢlem sistemini etkin olarak kullanmak  20.0 0.00 0.00 40.0 40.0 3.80 

2. Bilgi-iĢlem sisteminin geliĢtirilmesine katkı sağlamak 20.0 0.00 0.00 40.0 40.0 3.80 

3. 
Proje izleme ve değerlendirme süreçlerine iliĢkin verilerin 
bilgi sistemine güncel olarak aktarılmasını sağlamak 

20.0 0.00 0.00 40.0 40.0 3.80 

4. 
Proje izleme ve değerlendirmesine iliĢkin verileri analiz 
etmek 

20.0 0.00 0.00 40.0 40.0 3.80 

5. 
Yararlanıcıları bilgi sisteminin etkin kullanımı konusunda 
bilgilendirmek 

20.0 0.00 0.00 40.0 40.0 3.80 

6. 
Hibe çağrısı ve proje uygulama süreçlerinde yararlanıcıların 
sorularını cevaplamak 

20.0 0.00 0.00 40.0 40.0 3.80 

7. 
Sıkça sorulan sorulardan oluĢan bir listeyi cevapları ile 
birlikte Ajansın internet sitesinde yayınlamak 

0.00 0.00 20.0 80.0 0.00 3.80 

8. 
Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik açıdan 
değerlendirmek 

25.0 0.00 0.00 25.0 50.0 3.75 

9. 
Ġzleme ve değerlendirmede projenin baĢarı göstergelerini 
etkin biçimde kullanmak 

20.0 0.00 20.0 20.0 40.0 3.60 

10. Yararlanıcıların değiĢiklik taleplerini değerlendirmek 20.0 0.00 0.00 80.0 0.00 3.40 

11. Uygulanacak projelerin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak 20.0 0.00 40.0 20.0 20.0 3.20 

12. Projelere izleme ziyaretleri gerçekleĢtirmek 40.0 0.00 0.00 20.0 40.0 3.20 

13. 
Projelerin sözleĢmelerde belirtilen kural ve usullere göre 
uygulanmasını temin etmek 

40.0 0.00 0.00 20.0 40.0 3.20 

14. Proje değerlendirme raporları hazırlamak 40.0 0.00 0.00 20.0 40.0 3.20 

15. 
Ödemelere iliĢkin hususları Muhasebe ve Ödeme Birimi ile 
paylaĢmak 

40.0 0.00 0.00 40.0 20.0 3.00 

16. 
BaĢvuru sahiplerinin uygulama kapasitelerini 
değerlendirmek 

40.0 0.00 0.00 40.0 20.0 3.00 

17. 
Projelerin uygulanmasına iliĢkin yol haritalarını 
yararlanıcılarla birlikte hazırlamak 

40.0 0.00 0.00 40.0 20.0 3.00 

18. 
Proje uygulama ve izlemesine iliĢkin olarak yararlanıcılara 
eğitim vermek 

40.0 0.00 20.0 20.0 20.0 2.80 

19. 
BaĢvuru sahipleriyle sözleĢme sürecini (imzalanıncaya 
kadar) yürütmek 

40.0 0.00 20.0 20.0 20.0 2.80 

20. 
Projelerin uygulama sürecini izlemek ve uygulamalarda 
karĢılaĢılan problemlerin çözümüne yönelik yararlanıcılara 
rehberlik etmek 

40.0 0.00 20.0 20.0 20.0 2.80 

21. Hazırlanan raporları özetlemek 40.0 0.00 20.0 40.0 0.00 2.60 

22. Destek programlarının değerlendirme raporlarını hazırlamak 60.0 0.00 0.00 40.0 0.00 2.20 

23. 
Destek programlarının baĢarı göstergeleri setinin 
oluĢturulmasına katkı sağlamak 

60.0 0.00 20.0 0.00 20.0 2.20 

24. Projelerin etki değerlemesini yapmak 80.0 0.00 0.00 0.00 20.0 1.80 

25. 
Ġzleme ve değerlendirme süreçlerinde görev alabilecek 
kamu personeli seçimine destek sağlamak 

80.0 0.00 20.0 20.0 0.00 1.60 
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EK-14: Ġzleme Ve Değerlendirme Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Ve Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması 
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 GÖREVLER X X X 

1. Projelerin etki değerlemesini yapmak 4.60 1.80 -2.80 

2. Destek programlarının değerlendirme raporlarını hazırlamak 4.60 2.20 -2.40 

3. Destek programlarının baĢarı göstergeleri setinin oluĢturulmasına katkı sağlamak 4.60 2.20 -2.40 

4. 
Ġzleme ve değerlendirme süreçlerinde görev alabilecek kamu personeli seçimine 
destek sağlamak 

4.00 1.60 -2.40 

5. Uygulanacak projelerin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak 5.00 3.20 -1.80 

6. Proje uygulama ve izlemesine iliĢkin olarak yararlanıcılara eğitim vermek 4.60 2.80 -1.80 

7. Projelere izleme ziyaretleri gerçekleĢtirmek 4.80 3.20 -1.60 

8. Ödemelere iliĢkin hususları Muhasebe ve Ödeme Birimi ile paylaĢmak 4.60 3.00 -1.60 

9. BaĢvuru sahipleriyle sözleĢme sürecini (imzalanıncaya kadar) yürütmek 4.20 2.80 -1.40 

10. 
Projelerin uygulama sürecini izlemek ve uygulamalarda karĢılaĢılan problemlerin 
çözümüne yönelik yararlanıcılara rehberlik etmek 

4.20 2.80 -1.40 

11. Hazırlanan raporları özetlemek 4.00 2.60 -1.40 

12. Proje değerlendirme raporları hazırlamak 4.40 3.20 -1.20 

13. BaĢvuru sahiplerinin uygulama kapasitelerini değerlendirmek 4.20 3.00 -1.20 

14. Projelerin sözleĢmelerde belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek 4.40 3.20 -1.20 

15. DOGAKA' nın bilgi iĢlem sistemini etkin olarak kullanmak 4.80 3.80 -1.00 

16. Projelerin uygulanmasına iliĢkin yol haritalarını yararlanıcılarla birlikte hazırlamak 4.00 3.00 -1.00 

17. Ġzleme ve değerlendirmede projenin baĢarı göstergelerini etkin biçimde kullanmak 4.60 3.60 -1.00 

18. Bilgi-iĢlem sisteminin geliĢtirilmesine katkı sağlamak 4.60 3.80 -0.80 

19. 
Proje izleme ve değerlendirme süreçlerine iliĢkin verilerin bilgi sistemine güncel 
olarak aktarılmasını sağlamak 

4.60 3.80 -0.80 

20. Proje izleme ve değerlendirmesine iliĢkin verileri analiz etmek 4.60 3.80 -0.80 

21. Yararlanıcıların ödeme taleplerini teknik açıdan değerlendirmek 4.40 3.75 -0.65 

22. Yararlanıcıların değiĢiklik taleplerini değerlendirmek 4.00 3.40 -0.60 

23. Yararlanıcıları bilgi sisteminin etkin kullanımı konusunda bilgilendirmek 4.20 3.80 -0.40 

24. Hibe çağrısı ve proje uygulama süreçlerinde yararlanıcıların sorularını cevaplamak 4.20 3.80 -0.40 

25. 
Sıkça sorulan sorulardan oluĢan bir listeyi cevapları ile birlikte Ajansın internet 
sitesinde yayınlamak 

4.00 3.80 -0.20 
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 EK-15: Tanıtım Ve Halka Ġlişkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Derecesine Ġlişkin Bulgular 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. Medya takibi çalışmalarını yürütmek 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

2. 
Ajans ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını koordine 
etmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

3. 
Tanıtım materyallerinin (broşür, tanıtım filmi, afiş, özendirme 
malzemeleri vb.) hazırlığını koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

4. 
İnternet sitesinin güncel tutulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

5. 
Tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesini koordine 
etmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

6. 
Yatırım Tanıtım reklamlarını diğer birimlerle eş güdüm halinde 
yürütmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

7. Kurumsal Kimlik Çalışmalarını yürütmek 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

8.  Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna duyurmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

9. Bütçe taslağını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

10. Ajansın insan kaynakları politikasını geliştirmek 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

11. 
Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli eğitimleri 
gerçekleştirmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

12. Desteklenen projelerin ödemelerini gerçekleştirmek 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

13. Mal, malzeme, hizmet alım ödemelerini yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

14. 
Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan 
değerlendirmek, 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

15. Personelin maaş, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

16. Ajansın internet sayfasını oluşturmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

17. Bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetlerini koordine etmek 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

18. Medya ile iletişim sağlamak  0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

19. 
Ulusal ve Uluslar arası fuar, festival, toplantı, konferans ve 
etkinlikleri takip etmek ve Ajansı temsilen katılım sağlamak 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 
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20. 
Destek hizmet birimlerinde görev alan personelin sevk ve 
idaresini koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

21. 
Yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantı organizasyonlarını 
koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

22. 
Bu toplantılar ile ilgili basının bilgilendirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

23. Gelirlerin ve bütçe katkılarının takibini yapmak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

24. 
Hizmet binalarının seçimi, kiralanması, donatım ve tefrişi 
faaliyetlerini koordine etmek  

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

25. 
Demirbaşlar ile taşınır ve taşınmazların bakım ve onarımını 
sağlamak 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

26. Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Teminini yapmak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

27. Mal ve Hizmet alımı sözleşmelerini yapmak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

28. Ajans harcama programını hazırlamak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

29. Harcama programı tahmini gelirlerini hesaplamak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

30. 
Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri 
ödemeleri takip etmek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

31. Fiziki mekân ihtiyacının tespitini yapmak 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

32. Ulaşım ve Diğer Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Teminini yapmak 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

33. 
Geliştirilen politikaların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetleri 
yürütmek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

34. Yönetim bilgi sistemi alt yapı çalışmalarını koordine etmek 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

35. Birimin çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve sunmak  0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

36. Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

37. 
Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip 
gerektiren işlemleri yapmak 

50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

38. DPT Müsteşarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

39. 
Kalkınma Ajansları ile işbirliği hususunda genel koordinasyonu 
sağlamak 

50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

40. 
Bölgedeki diğer kurumların plan, proje ve toplantılarını takip 
etmek 

50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

41. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel konularda ilişkileri geliştirmek 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

42. Ajansın sağladığı desteklerin mali denetimini yapmak. 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2,50 
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EK-16: Tanıtım Ve Halka Ġlişkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Gerçekleştirme Düzeylerine Ġlişkin Bulgular 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. Medya ile iletişim sağlamak  0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

2. 
İnternet sitesinin güncel tutulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

3. 
Bu toplantılar ile ilgili basının bilgilendirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

4.  Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna duyurmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

5. Ajansın internet sayfasını oluşturmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

6. 
Ajans ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını koordine 
etmek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

7. 
Tanıtım materyallerinin (broşür, tanıtım filmi, afiş, özendirme 
malzemeleri vb.) hazırlığını koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

8. 
Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli eğitimleri 
gerçekleştirmek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

9. Medya takibi çalışmalarını yürütmek 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

10. 
Ulusal ve Uluslar arası fuar, festival, toplantı, konferans ve 
etkinlikleri takip etmek ve Ajansı temsilen katılım sağlamak 

0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

11. 
Tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesini koordine 
etmek 

0.00 50.0 0.00 0.00 50.0 3.50 

12. 
Yatırım Tanıtım reklamlarını diğer birimlerle eş güdüm halinde 
yürütmek 

0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

13. Kurumsal Kimlik Çalışmalarını yürütmek 0.00 50.0 0.00 50.0 0.00 3.00 

14. Desteklenen projelerin ödemelerini gerçekleştirmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

15. Mal, malzeme, hizmet alım ödemelerini yapmak 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

16. Personelin maaş, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

17. Bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetlerini koordine etmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

18. 
Yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantı organizasyonlarını 
koordine etmek 

50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

19. 
Hizmet binalarının seçimi, kiralanması, donatım ve tefrişi 
faaliyetlerini koordine etmek  

50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

20. 
Demirbaşlar ile taşınır ve taşınmazların bakım ve onarımını 
sağlamak 

50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 
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21. Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Teminini yapmak 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

22. Fiziki mekân ihtiyacının tespitini yapmak 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

23. Ulaşım ve Diğer Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Teminini yapmak 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

24. Yönetim bilgi sistemi alt yapı çalışmalarını koordine etmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

25. 
Bölgedeki diğer kurumların plan, proje ve toplantılarını takip 
etmek 

50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

26. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel konularda ilişkileri geliştirmek 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

27. 
Destek hizmet birimlerinde görev alan personelin sevk ve 
idaresini koordine etmek 

50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

28. Birimin çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve sunmak  50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

29. Bütçe taslağını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

30. Gelirlerin ve bütçe katkılarının takibini yapmak 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

31. Mal ve Hizmet alımı sözleşmelerini yapmak 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

32. Ajans harcama programını hazırlamak 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

33. Harcama programı tahmini gelirlerini hesaplamak 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

34. Ajansın insan kaynakları politikasını geliştirmek 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

35. 
Geliştirilen politikaların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetleri 
yürütmek 

50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

36. Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

37. 
Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan 
değerlendirmek, 

50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

38. 
Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri 
ödemeleri takip etmek 

50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

39. Ajansın sağladığı desteklerin mali denetimini yapmak. 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

40. 
Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip 
gerektiren işlemleri yapmak 

100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

41. DPT Müsteşarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek 100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

42. 
Kalkınma Ajansları ile işbirliği hususunda genel koordinasyonu 
sağlamak 

100.0 0.00 0.00 0.00 0.00 1.00 

 



104 

 

EK-17: Tanıtım Ve Halka Ġlişkiler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan 
Görevleri Önemli Görme Ve Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması 
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 GÖREVLER X X  

1. Bütçe taslağını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak 5.00 2.50 -2.50 

2. Ajansın insan kaynakları politikasını geliştirmek 5.00 2.50 -2.50 

3. Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek, 5.00 2.50 -2.50 

4. Kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek 5.00 3.00 -2.00 

5. Desteklenen projelerin ödemelerini gerçekleştirmek 5.00 3.00 -2.00 

6. Mal, malzeme, hizmet alım ödemelerini yapmak 5.00 3.00 -2.00 

7. Personelin maaş, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak 5.00 3.00 -2.00 

8. Bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetlerini koordine etmek 5.00 3.00 -2.00 

9. Destek hizmet birimlerinde görev alan personelin sevk ve idaresini koordine etmek 4.50 2.50 -2.00 

10. Gelirlerin ve bütçe katkılarının takibini yapmak 4.50 2.50 -2.00 

11. Mal ve Hizmet alımı sözleşmelerini yapmak 4.50 2.50 -2.00 

12. Ajans harcama programını hazırlamak 4.50 2.50 -2.00 

13. Harcama programı tahmini gelirlerini hesaplamak 4.50 2.50 -2.00 

14. Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemeleri takip etmek 4.50 2.50 -2.00 

15. Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren işlemleri yapmak 3.00 1.00 -2.00 

16. Tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesini koordine etmek 5.00 3.50 -1.50 

17. Yatırım tanıtım reklamlarını diğer birimlerle es güdüm halinde yürütmek 5.00 3.50 -1.50 

18. Yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantı organizasyonlarını koordine etmek 4.50 3.00 -1.50 

19. Hizmet binalarının seçimi, kiralanması, donatım ve tefrişi faaliyetlerini koordine etmek 4.50 3.00 -1.50 

20. Demirbaşlar ile taşınır ve taşınmazların bakim ve onarımını sağlamak 4.50 3.00 -1.50 

21. Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Teminini yapmak 4.50 3.00 -1.50 

 22. Geliştirilen politikaların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek 4.00 2.50 -1.50 

23. DPT Müsteşarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek 2.50 1.00 -1.50 

24. Kalkınma Ajansları ile işbirliği hususunda genel koordinasyonu sağlamak 2.50 1.00 -1.50 

25. Medya takibi çalışmalarını yürütmek 5.00 4.00 -1.00 
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26. Fiziki mekân ihtiyacının tespitini yapmak 4.00 3.00 -1.00 

27. Ulaşım ve diğer destek hizmetlerinin tespiti ve teminini yapmak 4.00 3.00 -1.00 

28. Yönetim bilgi sistemi alt yapı çalışmalarını koordine etmek 4.00 3.00 -1.00 

29. Birimin çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve sunmak 3.50 2.50 -1.00 

30 Ajans ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını koordine etmek 5.00 4.50 -0.50 

31. 
Tanıtım materyallerinin (broşür, tanıtım filmi, afis, özendirme malzemeleri vb.) hazırlığını 
koordine etmek 

5.00 4.50 -0.50 

32. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli eğitimleri gerçekleştirmek 5.00 4.50 -0.50 

33. 
Ulusal ve Uluslar arası fuar, festival, toplantı, konferans ve etkinlikleri takip etmek ve Ajansı 
temsilen katilim sağlamak 

4.50 4.00 -0.50 

34. Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek 3.00 2.50 -0.50 

35. Internet sitesinin güncel tutulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini koordine etmek 5.00 5.00 0.00 

36.  Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna duyurmak 5.00 5.00 0.00 

37. Ajansın internet sayfasını oluşturmak 5.00 5.00 0.00 

38. Bölgedeki diğer kurumların plan, proje ve toplantılarını takip etmek 2.50 2.50 0.00 

39. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel konularda ilişkileri geliştirmek 2.50 2.50 0.00 

40. Ajansın sağladığı desteklerin mali denetimini yapmak. 2.50 2.50 0.00 

41. Medya ile iletişim sağlamak 4.50 5.00 0.50 

42. Toplantılar ile ilgili basının bilgilendirilmesi faaliyetlerini koordine etmek 4.50 5.00 0.50 
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EK-18: Ġdari Ve Mali Ġşler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme Derecesine Ġlişkin Bulgular 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. Birimin çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve sunmak  0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

2. Bütçe taslağını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

3. Gelirlerin ve bütçe katkılarının takibini yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

4. Harcama programı tahmini gelirlerini hesaplamak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

5. Mal, malzeme, hizmet alım ödemelerini yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

6. 
Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan 
değerlendirmek, 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

7. Personelin maaş, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

8. 
Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri 
ödemeleri takip etmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

9. 
Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip 
gerektiren işlemleri yapmak 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

10. DPT Müsteşarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

11. 
Hizmet binalarının seçimi, kiralanması, donatım ve tefrişi 
faaliyetlerini koordine etmek  

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

12. 
Demirbaşlar ile taşınır ve taşınmazların bakım ve onarımını 
sağlamak 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

13. Ulaşım ve Diğer Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Teminini yapmak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

14. Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Teminini yapmak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

15. Mal ve Hizmet alımı sözleşmelerini yapmak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

16. Ajans harcama programını hazırlamak 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

17. 
Geliştirilen politikaların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetleri 
yürütmek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

18. Desteklenen projelerin ödemelerini gerçekleştirmek 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

19. Ajansın sağladığı desteklerin mali denetimini yapmak. 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

20. 
Destek hizmet birimlerinde görev alan personelin sevk ve idaresini 
koordine etmek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

21.  Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna duyurmak 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4,00 

 
22. 

Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

23. 
Kalkınma Ajansları ile işbirliği hususunda genel koordinasyonu 
sağlamak 

0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

24. 
Tanıtım materyallerinin (broşür, tanıtım filmi, afiş, özendirme 
malzemeleri vb.) hazırlığını koordine etmek 

0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 



107 

 

25. Fiziki mekân ihtiyacının tespitini yapmak 0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

26. Ajansın insan kaynakları politikasını geliştirmek 0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

27. Medya ile iletişim sağlamak  0.00 50.0 0.00 50.0 0.00 3.00 

28. Ajans ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını koordine etmek 0.00 50.0 0.00 50.0 0.00 3.00 

29. 
İnternet sitesinin güncel tutulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

0.00 50.0 0.00 50.0 0.00 3.00 

30. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel konularda ilişkileri geliştirmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

31. Tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesini koordine etmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

32. 
Yatırım Tanıtım reklamlarını diğer birimlerle eş güdüm halinde 
yürütmek 

50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

33. Kurumsal Kimlik Çalışmalarını yürütmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

34. 
Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli eğitimleri 
gerçekleştirmek 

0.00 50.0 0.00 50.0 0.00 3.00 

35. Ajansın internet sayfasını oluşturmak 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

36. Bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetlerini koordine etmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

37. Yönetim bilgi sistemi alt yapı çalışmalarını koordine etmek 50.0 0.00 0.00 0.00 50.0 3.00 

38. Medya takibi çalışmalarını yürütmek 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

39. 
Ulusal ve Uluslar arası fuar, festival, toplantı, konferans ve 
etkinlikleri takip etmek ve Ajansı temsilen katılım sağlamak 

50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

40. Bölgedeki diğer kurumların plan, proje ve toplantılarını takip etmek 50.0 0.00 0.00 50.0 0.00 2.50 

41. 
Yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantı organizasyonlarını 
koordine etmek 

50.0 0.00 50.0 0.00 0.00 2.00 

42. 
YK ve KK toplantıları ile ilgili basının bilgilendirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

50.0 0.00 50.0 0.00 0.00 2.00 
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EK-19: Ġdari Ve Mali Ġşler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Gerçekleştirme Düzeylerine Ġlişkin Bulgular 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. DPT Müsteşarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

2. 
Kalkınma Ajansları ile işbirliği hususunda genel koordinasyonu 
sağlamak 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

3. Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna duyurmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

4. Bütçe taslağını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

5. Gelirlerin ve bütçe katkılarının takibini yapmak 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

6. 
Hizmet binalarının seçimi, kiralanması, donatım ve tefrişi 
faaliyetlerini koordine etmek  

0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

7. 
Geliştirilen politikaların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetleri 
yürütmek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

8. Desteklenen projelerin ödemelerini gerçekleştirmek 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

9. Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

10. Fiziki mekân ihtiyacının tespitini yapmak 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

11. Medya ile iletişim sağlamak  0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

12. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel konularda ilişkileri geliştirmek 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

13. 
Tanıtım ve halkla ilişkiler stratejisinin belirlenmesini koordine 
etmek 

0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

14. 
Yatırım Tanıtım reklamlarını diğer birimlerle eş güdüm halinde 
yürütmek 

0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

15. Kurumsal Kimlik Çalışmalarını yürütmek 0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

16. 
Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli eğitimleri 
gerçekleştirmek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

17. 
Bölgedeki diğer kurumların plan, proje ve toplantılarını takip 
etmek 

0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

18. 
Yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantı organizasyonlarını 
koordine etmek 

0.00 0.00 50.0 0.00 50.0 4.00 

19. Mal, malzeme, hizmet alım ödemelerini yapmak 0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

20. 
Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan 
değerlendirmek, 

0.00 50.0 0.00 0.00 50.0 3.50 

21. 
Demirbaşlar ile taşınır ve taşınmazların bakım ve onarımını 
sağlamak 

0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

 22. Ajansın sağladığı desteklerin mali denetimini yapmak. 0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

23. 
Ajans ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını koordine 
etmek 

0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 
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24. 
İnternet sitesinin güncel tutulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

0.00 0.00 50.0 50.0 0.00 3.50 

25. Birimin çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve sunmak  0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

26. 
Destek hizmet birimlerinde görev alan personelin sevk ve 
idaresini koordine etmek 

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

27. Ajansın internet sayfasını oluşturmak 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

28. Bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetlerini koordine etmek 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

29. Yönetim bilgi sistemi alt yapı çalışmalarını koordine etmek 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

30. Medya takibi çalışmalarını yürütmek 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

31. 
Ulusal ve Uluslar arası fuar, festival, toplantı, konferans ve 
etkinlikleri takip etmek ve Ajansı temsilen katılım sağlamak 

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

32. 
YK ve KK toplantıları ile ilgili basının bilgilendirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

33. Harcama programı tahmini gelirlerini hesaplamak 0.00 50.0 50.0 0.00 0.00 2.50 

34. Personelin maaş, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak 0.00 50.0 50.0 0.00 0.00 2.50 

35. 
Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri 
ödemeleri takip etmek 

0.00 50.0 50.0 0.00 0.00 2.50 

36. 
Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip 
gerektiren işlemleri yapmak 

0.00 50.0 50.0 0.00 0.00 2.50 

37. Ajans harcama programını hazırlamak 0.00 50.0 50.0 0.00 0.00 2.50 

38. 
Tanıtım materyallerinin (broşür, tanıtım filmi, afiş, özendirme 
malzemeleri vb.) hazırlığını koordine etmek 

0.00 50.0 50.0 0.00 0.00 2.50 

39. Ajansın insan kaynakları politikasını geliştirmek 0.00 50.0 50.0 0.00 0.00 2.50 

40. Ulaşım ve Diğer Destek Hizmetlerinin Tespiti ve Teminini yapmak 50.0 0.00 50.0 0.00 0.00 2.00 

41. Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Teminini yapmak 50.0 0.00 50.0 0.00 0.00 2.00 

42. Mal ve Hizmet alımı sözleşmelerini yapmak 50.0 0.00 50.0 0.00 0.00 2.00 
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EK-20: Ġdari Ve Mali Ġşler Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme Ve Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması 
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 GÖREVLER X X X 

1. Harcama programı tahmini gelirlerini hesaplamak 5.00 2.50 -2.50 

2. Personelin maaş, avans, yolluk gibi ödemelerini yapmak 5.00 2.50 -2.50 

3. Sözleşme feshi, usulsüzlük vb. sebeplerden kaynaklanan geri ödemeleri takip etmek 5.00 2.50 -2.50 

4. Ajansın sağladığı desteklerle ilgili mali açıdan yasal takip gerektiren işlemleri yapmak 5.00 2.50 -2.50 

5. Ulaşım ve diğer destek hizmetlerinin tespiti ve teminini yapmak 4.50 2.00 -2.50 

6. Sarf Malzemeleri İhtiyaç Tespit ve Teminini yapmak 4.50 2.00 -2.50 

7. Mal ve Hizmet alımı sözleşmelerini yapmak 4.50 2.00 -2.50 

8. Birimin çalışma ve faaliyet raporlarını hazırlamak ve sunmak 5.00 3.00 -2.00 

9. Ajans harcama programını hazırlamak 4.50 2.50 -2.00 

10. Mal, malzeme, hizmet alım ödemelerini yapmak 5.00 3.50 -1.50 

11. Desteklenen projelerin ödeme taleplerini mali açıdan değerlendirmek, 5.00 3.50 -1.50 

12. Bütçe taslağını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak 5.00 4.00 -1.00 

13. Gelirlerin ve bütçe katkılarının takibini yapmak 5.00 4.00 -1.00 

14. Demirbaşlar ile taşınır ve taşınmazların bakim ve onarımını sağlamak 4.50 3.50 -1.00 

15. Ajansın sağladığı desteklerin mali denetimini yapmak. 4.50 3.50 -1.00 

16. Destek hizmet birimlerinde görev alan personelin sevk ve idaresini koordine etmek 4.00 3.00 -1.00 

17. 
Tanıtım materyallerinin (broşür, tanıtım filmi, afis, özendirme malzemeleri vb.) hazırlığını 
koordine etmek 

3.50 2.50 -1.00 

18. Ajansın insan kaynakları politikasını geliştirmek 3.50 2.50 -1.00 

19. Hizmet binalarının seçimi, kiralanması, donatım ve tefrişi faaliyetlerini koordine etmek 4.50 4.00 -0.50 

20. Geliştirilen politikaların gerçekleştirilmesi için gerekli faaliyetleri yürütmek 4.50 4.00 -0.50 

21. Desteklenen projelerin ödemelerini gerçekleştirmek 4.50 4.00 -0.50 

 22. Desteklenen projelerin mali yönetimini kontrol etmek 4.00 4.00 0.00 

23. Ajansın internet sayfasını oluşturmak 3.00 3.00 0.00 

24. Bilgi ve iletişim teknolojileri faaliyetlerini koordine etmek 3.00 3.00 0.00 
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25. Yönetim bilgi sistemi alt yapı çalışmalarını koordine etmek 3.00 3.00 0.00 

26. DPT Müsteşarlığıyla gerekli koordinasyonu yürütmek 4.50 5.00 +0.50 

27. Fiziki mekân ihtiyacının tespitini yapmak 3.50 4.00 +0.50 

28. Ajans ile ilgili tanıtım ve bilgilendirme çalışmalarını koordine etmek 3.00 3.50 +0.50 

29. Internet sitesinin güncel tutulması ve geliştirilmesi faaliyetlerini koordine etmek 3.00 3.50 +0.50 

30 Medya takibi çalışmalarını yürütmek 2.50 3.00 +0.50 

31. 
Ulusal ve Uluslararası fuar, festival, toplantı, konferans ve etkinlikleri takip etmek ve Ajansı 
temsilen katilim sağlamak 

2.50 3.00 +0.50 

32.  Ajans faaliyet raporlarını ve programlarını kamuoyuna duyurmak 4.00 5.00 +1.00 

33. Medya ile iletişim sağlamak 3.00 4.00 +1.00 

34. Uluslar arası, ulusal ve bölgesel konularda ilişkileri geliştirmek 3.00 4.00 +1.00 

35. Tanıtım ve halkla iliksiler stratejisinin belirlenmesini koordine etmek 3.00 4.00 +1.00 

36. Yatırım tanıtım reklamlarını diğer birimlerle es güdüm halinde yürütmek 3.00 4.00 +1.00 

37. Kurumsal kimlik çalışmalarını yürütmek 3.00 4.00 +1.00 

38. Personelin eğitim ihtiyaçlarını belirlemek ve gerekli eğitimleri gerçekleştirmek 3.00 4.00 +1.00 

39. 
Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantıları ile ilgili basının bilgilendirilmesi faaliyetlerini 
koordine etmek 

2.00 3.00 +1.00 

40. Kalkınma Ajansları ile işbirliği hususunda genel koordinasyonu sağlamak 3.50 5.00 +1.50 

41. Bölgedeki diğer kurumların plan, proje ve toplantılarını takip etmek 2.50 4.00 +1.50 

42. Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantı organizasyonlarını koordine etmek 2.00 4.00 +2.00 
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EK-21: Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme Derecesine Ġlişkin Bulgular 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. Bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 4.75 

2. 
Bağımsız değerlendirmecilere öncelik ve politikalar konusunda 
bilgi/ eğitim vermek 

0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 4.75 

3. Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 4.75 

4. 
Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve 
belgeleri İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek, 

0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 4.75 

5. 
Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel 
çerçevesini oluşturmak ve güncellemek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

6. Başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek 0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

7. 
Potansiyel başvuru sahipleri için proje hazırlama eğitimleri 
düzenlemek 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

8. 
Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve 
bunları yayımlamak 

0.00 0.00 0.00 50.0 50.0 4.50 

9. 
Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili 
temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek, 

0.00 0.00 0.00 0.75 0.25 4.25 

10. Başvuru rehberlerini hazırlamak 0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 4.00 

11. 
Sıkça sorulan soruları cevaplarıyla birlikte Ajansın web sitesine 
koymak 

0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 4.00 

12. Bağımsız değerlendiricilerin seçim sürecini organize etmek 0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 4.00 

13. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek 0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 4.00 

14. 
Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini gerektiğinde 
revize etmek 

0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 4.00 

15. 
Destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak 
sözleşmeleri İDB ile birlikte hazırlamak 

0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 4.00 

16. Destek almaya hak kazananların listesini kamuoyuna ilan etmek 0.00 0.00 0.25 0.50 0.25 4.00 

17. 
Teklif sunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme 
sonucunda verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

18. Destek programlarının tanıtımı ve duyurulmasını sağlamak 0.00 0.25 0.00 0.50 0.25 3.75 

19. 
Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları 
cevaplamak 

0.00 0.00 0.25 0.75 0.00 3.75 

20. 
Proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce yapılan bütçe 
revizyonu konusunda bilgilendirmek 

0.00 0.00 0.25 0.75 0.00 3.75 

21. 
Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını 
yapmak 

0.00 0.25 0.25 0.50 0.00 3.25 

22. Birim faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. 0.25 0.00 0.50 0.25 0.00 2.75 
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EK-22: Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Gerçekleştirme Düzeylerine Ġlişkin Bulgular 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. Başvuru rehberlerini hazırlamak 0.00 0.00 0.00 0.25 0.75 4.75 

2. 
Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini 
oluşturmak ve güncellemek 

0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 4.50 

3. Başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek 0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 4.50 

4. 
Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları 
cevaplamak 

0.00 0.00 0.00 0.50 0.50 4.50 

5. Bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek 0.00 0.00 0.25 0.25 0.50 4.25 

6. 
Sıkça sorulan soruları cevaplarıyla birlikte Ajansın web sitesine 
koymak 

0.00 0.00 0.00 75.0 25.0 4.25 

7. 
Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını 
yapmak 

0.00 0.00 0.00 75.0 25.0 4.25 

8. 
Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri 
İzleme ve Değerlendirme Birimine devretmek, 

0.25 0.00 0.00 0.25 0.50 3.75 

9. 
Potansiyel başvuru sahipleri için proje hazırlama eğitimleri 
düzenlemek 

0.00 0.00 0.25 0.75 0.00 3.75 

10. Bağımsız değerlendiricilerin seçim sürecini organize etmek 0.00 0.00 0.50 0.25 0.25 3.75 

11. Destek programlarının tanıtımı ve duyurulmasını sağlamak 0.00 0.00 0.25 0.75 0.00 3.75 

12. 
Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve 
bunları yayımlamak 

0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 3.50 

13. Destek almaya hak kazananların listesini kamuoyuna ilan etmek 0.25 0.00 0.00 0.50 0.25 3.50 

14. Birim faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. 0.00 0.00 0.50 0.50 0.00 3.50 

15. Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek 0.25 0.00 0.00 0.75 0.00 3.25 

16. 
Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili 
temel verilerin bilgi sisteminde tutulmasını temin etmek, 

0.25 0.00 0.00 0.75 0.00 3.25 

17. 
Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini gerektiğinde revize 
etmek 

0.25 0.00 0.00 0.75 0.00 3.25 

18. 
Destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak 
sözleşmeleri İDB ile birlikte hazırlamak 

0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 3.25 

19. 
Teklif sunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda 
verilen kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek 

0.25 0.00 0.25 0.25 0.25 3.25 

20. 
Proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce yapılan bütçe revizyonu 
konusunda bilgilendirmek 

0.25 0.00 0.25 0.50 0.00 3.00 

21. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek 0.50 0.00 0.25 0.00 0.25 2.50 

22. 
Bağımsız değerlendirmecilere öncelik ve politikalar konusunda bilgi/ 
eğitim vermek 

0.67 0.00 0.00 0.00 0.33 2.33 
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EK-23: Program Yönetim Birimi Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 
Önemli Görme Ve Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması 
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 GÖREVLER X X X 

1. Bağımsız değerlendirmecilere öncelik ve politikalar konusunda bilgi/ eğitim vermek 4.75 2.33 -2.42 

2. Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek 4.75 3.25 -1.50 

3. Bağımsız değerlendiricilerin performanslarını değerlendirmek 4.00 2.50 -1.50 

4. 
Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri İzleme ve Değerlendirme 
Birimine devretmek, 

4.75 3.75 -1.00 

5. Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak 4.50 3.50 -1.00 

6. 
Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin bilgi sisteminde 
tutulmasını temin etmek, 

4.25 3.25 -1.00 

7. Potansiyel başvuru sahipleri için proje hazırlama eğitimleri düzenlemek 4.50 3.75 -0.75 

8. Destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini gerektiğinde revize etmek 4.00 3.25 -0.75 

9. 
Destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmeleri IDB ile birlikte 
hazırlamak 

4.00 3.25 -0.75 

10. 
Teklif sunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen kararları 
gerekçeleriyle birlikte bildirmek 

4.00 3.25 -0.75 

11. Proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce yapılan bütçe revizyonu konusunda bilgilendirmek 3.75 3.00 -0.75 

12. Bağımsız değerlendiricilerin seçim kriterlerini belirlemek 4.75 4.25 -0.50 

13. Destek almaya hak kazananların listesini kamuoyuna ilan etmek 4.00 3.50 -0.50 

14. Bağımsız değerlendiricilerin seçim sürecini organize etmek 4.00 3.75 -0.25 

15. Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve güncellemek 4.50 4.50 0.00 

16. Başvuru koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek 4.50 4.50 0.00 

17. Destek programlarının tanıtımı ve duyurulmasını sağlamak 3.75 3.75 0.00 

18. Sıkça sorulan soruları cevaplarıyla birlikte Ajansın web sitesine koymak 4.00 4.25 +0.25 

19. Başvuru rehberlerini hazırlamak 4.00 4.75 +0.75 

20. Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplamak 3.75 4.50 +0.75 

21. Birim faaliyet raporlarını hazırlamak ve ilgili makamlara sunmak. 2.75 3.50 +0.75 

22. Proje ve faaliyet desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak 3.25 4.25 +1.00 
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EK-24: Ġç Denetim Personelinin Görev Tanımında Yer Alan Görevleri 

Önemli Görme Derecesine Ġlişkin Bulgular 

  

H
iç

 ö
n

e
m

li
 d

e
ğ

il
 

Ö
n

e
m

s
iz

 

A
z
 ö

n
e
m

li
 

Ö
n

e
m

li
 

Ç
o

k
 ö

n
e
m

li
 

A
ri

tm
e
ti

k
 O

rt
. 

  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. 
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp 
kullanılmadığını incelemek.  

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

2. Harcamalara ilişkin yasal uygunluk denetimleri yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

3. 
Ajansın; karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, 
planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, 
değerlendirmek ve denetlemek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

4. 
İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda 
bulunmak,  

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

5. Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturma açmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

6. İç denetim plan ve programını hazırlamak  0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

7. 
Yasal mevzuat, uluslararası standartlar ile kamu iç 
denetim standartlarını yakından takip etmek 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

8. 
Risk analizleri yapmak ve yaptırılan analizleri koordine 
etmek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

9. Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek 0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

10. 
Risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini 
geliştirmek  

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

11. 
Kaynakların daha etkili kullanılması için önerilerde 
bulunmak 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

12. 
İç kontrol ve mali yönetim sisteminin isleyişini 
değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

13. 
Denetim sonuçlarına ilişkin ara raporlarını ve periyodik iç 
denetim raporlarını hazırlamak. 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

14. 
Denetim amacıyla, elektronik ortamdakiler dahil her türlü 
bilgi, belge, kayıt ve dokümanla nakit, kıymetli evrak ve 
diğer varlıkların ibrazını istemek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 
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EK-25: Ġç Denetim Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri  

Gerçekleştirme Düzeylerine Ġlişkin Bulgular 
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  1 2 3 4 5  

 GÖREVLER % % % % % X 

1. 
Risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini 
geliştirmek  

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

2. 
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp 
kullanılmadığını incelemek.  

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

3. 
Kaynakların daha etkili kullanılması için önerilerde 
bulunmak 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

4. Harcamalara ilişkin yasal uygunluk denetimleri yapmak 0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

5. 
İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda 
bulunmak,  

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

6. 
Konusu suç teşkil eden hususlarla ilgili soruşturma 
açmak 

0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

7. İç denetim plan ve programını hazırlamak  0.00 0.00 0.00 0.00 100.0 5.00 

8. 
Ajansın; karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, 
planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, 
değerlendirmek ve denetlemek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

9. 
İç kontrol ve mali yönetim sisteminin isleyişini 
değerlendirmek ve bu hususta önerilerde bulunmak 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

10. 
Denetim sonuçlarına ilişkin ara raporlarını ve periyodik iç 
denetim raporlarını hazırlamak. 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

11. 
Yasal mevzuat, uluslararası standartlar ile kamu iç 
denetim standartlarını yakından takip etmek 

0.00 0.00 0.00 100.0 0.00 4.00 

12. 
Risk analizleri yapmak ve yaptırılan analizleri koordine 
etmek 

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

13.  Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek 0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 

14. 
Denetim amacıyla, elektronik ortamdakiler dahil her türlü 
bilgi, belge, kayıt ve dokümanla nakit, kıymetli evrak ve 
diğer varlıkların ibrazını istemek 

0.00 0.00 100.0 0.00 0.00 3.00 
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EK-26: Ġç Denetim Personelinin Görev Tanımlarında Yer Alan Görevleri 

Önemli Görme Ve Gerçekleştirme Düzeylerinin Karşılaştırılması 
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 GÖREVLER X X X 

1. 
Ajansın; karar ve tasarruflarının amaç ve politikalara, planlara ve 
programlara uygunluğunu izlemek, değerlendirmek ve denetlemek 

5.00 4.00 -1.00 

2. 
Yasal mevzuat, uluslararası standartlar ile kamu iç denetim standartlarını 
yakından takip etmek 

5.00 4.00 -1.00 

3. Risk analizleri yapmak ve yaptırılan analizleri koordine etmek 4.00 3.00 -1.00 

4. Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek 4.00 3.00 -1.00 

5. 
Denetim amacıyla, elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, belge, 
kayıt ve dokümanla nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını 
istemek 

4.00 3.00 -1.00 

6. 
Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılıp kullanılmadığını 
incelemek 

5.00 5.00 0.00 

7. Harcamalara iliĢkin yasal uygunluk denetimleri yapmak 5.00 5.00 0.00 

8. Ġç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluĢumuna katkıda bulunmak 5.00 5.00 0.00 

9. Konusu suç teĢkil eden hususlarla ilgili soruĢturma açmak 5.00 5.00 0.00 

10. Ġç denetim plan ve programını hazırlamak 5.00 5.00 0.00 

11. 
Ġç kontrol ve mali yönetim sisteminin iĢleyiĢini değerlendirmek ve bu 
hususta önerilerde bulunmak 

4.00 4.00 0.00 

12. 
Denetim sonuçlarına iliĢkin ara raporlarını ve periyodik iç denetim 
raporlarını hazırlamak 

4.00 4.00 0.00 

13. Risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliĢtirmek 4.00 5.00 +1.00 

14. Kaynakların daha etkili kullanılması için önerilerde bulunmak 4.00 5.00 +1.00 
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EK-27: IT Destek Personelinin Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin 

Hangi Kişisel Niteliklerin Ne Derece Önemli Olduğuna Ġlişkin Bulgular 

 
 

NĠTELĠKLER 
N X 

1. PaylaĢımcı olma 2 5.00 

2. Kendini geliĢtirme arzusu içinde olma 2 5.00 

3. Yaratıcı olma 2 5.00 

4. Güvenilir olma 2 5.00 

5. Çözüm odaklı olma 2 5.00 

6. Sorun çözme 2 5.00 

7. Uyumlu olma 2 5.00 

8. Dakik olma 2 5.00 

9. Sosyal ve giriĢken olma 2 5.00 

10. Analitik düĢünme 2 4.50 

11. Stratejik düĢünme 2 4.50 

12. Kendi kendini yönetme 2 4.00 

13. Ekip çalıĢmasına yatkın olma 2 4.50 

14. DeğiĢime yeniliklere açık olma 2 4.50 

15. Olumlu düĢünme 2 4.50 

16. Risk ve inisiyatif alabilme 2 4.00 

17. Etkili iletiĢim kurabilme 2 4.00 

18. Sorumluluk alabilme 2 4.00 

19. Örgüte bağlı olma 2 4.00 

20. Özgüvenli olma 2 4.00 

21. Kalite arayıĢı içinde olma 2 4.00 

22. Kriz yönetme 2 3.50 

23. Öngörü (vizyon) sahibi olma 2 3.50 

24. Zamanı etkin kullanabilme 2 3.50 

25. Toplantıları yönetebilme 2 3.50 

26. Bireysel farklılıklara saygı duyma 2 3.50 

27. Strese dayanıklı olma 2 3.50 

28. Disiplinli olma 2 3.50 

29. Örgütsel karar alma süreçlerini yönetme 2 3.00 

30. Bağımsız çalıĢabilme 2 3.00 

31. Etkili sunum yapabilme 2 3.00 

32. Toplantı yönetebilme 2 3.00 

33. Stres altında çalıĢabilme 2 1.00 
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EK-28:Yönetici Asistanının Daha Etkin Hizmet Sunması Ġçin 

Hangi Kişisel Niteliklerin Ne Derece Önemli Olduğuna Ġlişkin Bulgular 

 NĠTELĠKLER N X 

1. Analitik düĢünme 1 5.00 

2. Stratejik düĢünme 1 5.00 

3. Sorun çözme 1 5.00 

4. Kriz yönetme 1 5.00 

5. Stres altında çalıĢabilme 1 5.00 

6. Öngörü (vizyon) sahibi olma 1 5.00 

7. Çözüm odaklı olma 1 5.00 

8. Zamanı etkin kullanabilme 1 5.00 

9. PaylaĢımcı olma 1 5.00 

10. Güvenilir olma 1 5.00 

11. Strese dayanıklı olma 1 5.00 

12. Uyumlu olma 1 5.00 

13. Disiplinli olma 1 5.00 

14. Dakik olma 1 5.00 

15. Olumlu düĢünme 1 4.00 

16. Kendini geliĢtirme arzusu içinde olma 1 4.00 

17. Bireysel farklılıklara saygı duyma 1 4.00 

18. Örgüte bağlı olma 1 4.00 

19. Özgüvenli olma 1 4.00 

20. DeğiĢime yeniliklere açık olma 1 3.00 

21. Kalite arayıĢı içinde olma 1 3.00 

22. Kendi kendini yönetme 1 1.00 

23. Örgütsel karar alma süreçlerini yönetme 1 1.00 

24. Risk ve inisiyatif alabilme 1 1.00 

25. Bağımsız çalıĢabilme 1 1.00 

26. Etkili iletiĢim kurabilme 1 1.00 

27. Sorumluluk alabilme 1 1.00 

28. Toplantıları yönetebilme 1 1.00 

29. Ekip çalıĢmasına yatkın olma 1 1.00 

30. Etkili sunum yapabilme 1 1.00 

31. Toplantı yönetebilme 1 1.00 

32. Yaratıcı olma 1 1.00 

33. Sosyal ve giriĢken olma 0 0.00 
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EK-29: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetleri Hakkında 

Bilgi Sahibi Olma Derecelerinin Ġl Bazındaki Dağılımı 

  HATAY OSMANĠYE KAHRAMANMARAġ 

  N % N % N % 

1. Hiç bilgim yok 7 7.7 5 5.7 0 0 

2. Çok az bilgim var 36 39.6 22 25.0 11 34.4 

3. Bilgi sahibiyim 38 41.8 39 44.3 14 43.8 

4. Yeterince bilgi sahibiyim 10 11.0 22 25.0 7 21.9 

 TOPLAM 91 100.0 88 100.0 32 100.0 

 

 

EK-30: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetleri Hakkında 

Bilgi Sahibi Olma Derecelerinin Cinsiyet Bazındaki Dağılımı 

  ERKEKLER KADINLAR 

  N % N % 

1. Hiç bilgim yok 9 5.3 3 6.5 

2. Çok az bilgim var 59 34.9 12 26.1 

3. Bilgi sahibiyim 67 39.7 25 54.3 

4. Yeterince bilgi sahibiyim 34 20.1 6 13.1 

 TOPLAM 169 100.0 46 100.0 

 

 

EK - 31: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinden Haberdar Olma Kaynaklarının 

Ġl Bazındaki Dağılımı 

  HATAY OSMANĠYE KAHRAMANMARAġ 

  N % N % N % 

1. Sosyal çevremden 33 36.3 29 32.6 9 28.1 

2. Ajansın web sitesinden 22 24.2 28 31.5 11 34.4 

3. 
Ajansın düzenlediği toplantı ve 
etkinliklerden 

13 14.3 23 25.8 7 21.9 

4. Basından 10 11.0 3 3.4 4 12.5 

5. Diğer 2 2.2 0 0 0 0 

6. Cevap yok 11 12.1 6 6.7 1 3.1 

 TOPLAM 91 100.0 89 100.0 32 100.0 
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EK-32: Yararlanıcıların DOĞAKA’nın Faaliyetlerinden Haberdar Olma Kaynaklarının 
Cinsiyet Dağılımı 

  ERKEKLER KADINLAR 

  N % N % 

1. Sosyal çevremden 54 31.8 17 37.0 

2. Ajansın web sitesinden 43 25.3 21 45.7 

3. Ajansın düzenlediği toplantı ve etkinliklerden 40 23.5 3 6.5 

4. Basından 15 8.8 2 4.3 

5. Diğer 3 1.8 0 0 

6. Cevap yok 15 8.8 3 6.5 

 TOPLAM 170 100.0 46 100.0 

 

 

EK-33: Yararlanıcıların DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına 
Katılma Oranlarının Ġllere Göre Dağılımı 

  HATAY OSMANĠYE KAHRAMANMARAġ 

  N % N % N % 

1. Evet 38 41.8 52 58.4 15 46.9 

2. Hayır 49 53.8 32 36.0 16 50.0 

3. Cevap yok 4 4.4 5 5.6 1 3.1 

 TOPLAM 91 100.0 89 100,0 32 100.0 

 

 

 

EK-34: Yararlanıcıların DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına 
Katılma Oranlarının Cinsiyete Göre Dağılımı 

  ERKEKLER KADINLAR 

  N % N % 

1. Evet 81 47.6 24 52.2 

2. Hayır 82 48.2 19 41.3 

3. Cevap yok 7 4.1 3 6.5 

 TOPLAM 170 100.0 46 100.0 
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EK-35: DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılanların 

Bu Toplantıları Değerlendirmeleri – Ġllere Göre Dağılım 

  HATAY OSMANĠYE KAHRAMANMARAġ 

  N % N % N % 

1. Çok yeterli 6 14.0 13 22.8 3 15.8 

2. Yeterli 30 69.8 33 57.9 13 68.4 

3. Kararsızım 4 9.3 8 14.0 3 15.8 

4. Yetersiz 3 7.0 2 3.5 0 0 

5. Çok Yetersiz 0 0 1 1.8 0 0 

 TOPLAM 43 100.0 57 100.0 19 100.0 

 
 
 
 
 

EK-36: DOĞAKA Tarafından Düzenlenen Bilgilendirme Toplantılarına Katılanların 

Bu Toplantıları Değerlendirmeleri – Cinsiyet Dağılımı 

  ERKEKLER KADINLAR 

  N % N % 

1. Çok yeterli 18 19.4 4 15.4 

2. Yeterli 57 61.3 19 73.1 

3. Kararsızım 14 15.1 1 3.8 

4. Yetersiz 3 3.2 2 7.7 

5. Çok Yetersiz 1 1.1 0 0 

 TOPLAM 93 100.0 26 100.0 
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EK-37: Ulusal ve Uluslararası Fonlara Başvurma ve bu Fonlardan Yararlanma 
Konusunda DOĞAKA Tarafından Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 

– Ġllere Göre Dağılım 

  HATAY OSMANĠYE KAHRAMANMARAġ 

  N % N % N % 

1. Çok yeterli 10 11.0 13 14.6 5 15.6 

2. Yeterli 41 45.1 40 44.9 14 43.8 

3. Kararsızım 27 29.7 22 24.7 8 25.0 

4. Yetersiz 1 1.1 3 3.4 1 3.1 

5. Çok Yetersiz 0 0 0 0 0 0 

6. Cevap Yok 12 13.2 11 12.4 4 12.5 

 TOPLAM 91 100.0 89 100.0 32 100.0 

 
 
 
 
 
 

EK-38: Ulusal ve Uluslararası Fonlara Başvurma ve bu Fonlardan Yararlanma 
Konusunda DOĞAKA Tarafından Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin Değerlendirilmesi 

– Cinsiyete Göre Dağılım 

  ERKEKLER KADINLAR 

  N % N % 

1. Çok yeterli 21 12.4 8 17.4 

2. Yeterli 73 42.9 23 50.0 

3. Kararsızım 50 29.4 9 19.6 

4. Yetersiz 3 1.8 2 4.3 

5. Çok Yetersiz 0 0 0 0 

6. Cevap Yok 23 13.5 4 8.7 

 TOPLAM 170 100.0 46 100.0 
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EK-39: Eğitimlerin Hangi Zaman Dilimi Ġçerisinde Verilmesinin Tercih Edildiği –  

Ġllere Göre Dağılım 

  HATAY OSMANĠYE KAHRAMANMARAġ 

  N % N % N % 

1. Mesai saatleri dıĢında  21 23.1 35 39.3 13 40.6 

2. Fark etmez 27 29.7 21 23.6 12 37.5 

3. Hafta sonu 18 19.8 19 21.3 4 12.5 

4. Mesai saatleri içinde  15 16.5 9 10.1 3 9.4 

5. Cevap yok 10 11.0 5 5.6 0 0 

 TOPLAM 91 100.0 89 100.0 32 100.0 

 

 

 

 

EK-40: Eğitimlerin Hangi Zaman Dilimi Ġçerisinde Verilmesinin Tercih Edildiği – 

Cinsiyete Göre Dağılım 

  ERKEKLER KADINLAR 

  N % N % 

1. Mesai saatleri dıĢında  62 36.5 8 17.4 

2. Fark etmez 53 31.2 9 19.6 

3. Hafta sonu 29 17.1 12 26.1 

4. Mesai saatleri içinde  14 8.2 14 30.4 

5. Cevap yok 12 7.1 3 6.5 

 TOPLAM 170 100.0 46 100.0 
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EK-41: Eğitim ve Seminer Konularına Ġlişkin Görüş ve Öneriler 

1. 
Proje hazırlama formatları hakkında daha fazla eğitim verilebilir, bilgilendirme 
yapılabilir. 

2. 
Spesifik olarak belirli sektörlere göre mesela sadece gıda, tekstil veya madencilik gibi 
daha ayrıntılı olarak, örneklerle beraber güncel ticari hayata olabildiğince yakın olarak 
biraz da slaytlar akademik ders konularından uzak olursa seminer daha ilgi çeker. 

3. 
Turizm sektörü, hizmet sektörü, tarım sektörü ve ulaĢım sektörleri için bilgilendirme 
seminerleri ve eğitimi verilebilir. 

4. Aile içi Ģirket eğitimi seminerlerinin verilmesi iyi olur. 

5. 
NLP kiĢisel geliĢim seminerleri olabilir. Resim sanatı, görsel sanatlarla profesyonel 
anlamda ilgilenen insanların faydalanabileceği, kendilerini geliĢtirebilecekleri seminerler 
olabilir. 

6. 
Proje eğitimi konusunda daha fazla eğitim ve anlaĢılır, pratik hocalar istiyoruz. Aynı 
zamanda proje deneyimi olmuĢ insanlardan tecrübe anlatımları istiyoruz. 

7. 
Eğitimlerin teorik kısmını 10 saat gibi kısa bir süre, 50 saatlik kısmını ise uygulama 
Ģeklinde yapabilirsek, eğitim salonunun Ģekli masa sandalye olan sınıflar Ģeklinde 
olabilirse daha iyi olur. 

8. 
ĠĢveren ve çalıĢmalara yönelik eğitim seminerleri sık sık düzenlenirse daha iyi olur. 
Günümüz çağına göre yeni iĢ imkânları sağlanma yöntemleri geliĢtirilmelidir. 

9. 
Daha çok insana eğitim verilmeli. Eğitimlerden önce verilecek eğitimin amacı hakkında 
halka detaylı bilgiler verilmelidir. 

10. Ders aldığımız fiziki koĢullar çok iyi. 

11. Sunumların teknik boyutu yetersiz, görüntü vs. rahatsız edici. Daha iyisi olabilir. 

12. Bu tür seminerlerin zamanlaması eğitim öğretimi etkilemeyecek bir zamanda olmalıdır. 

13. 
Ben Nermin Özkutay giriĢimci bayan olarak hocamız bize giriĢimcilikle ilgili çok iyi 
bilgilendirdi. Gelecekteki yapacaklarımızda bilgilendik. Bence kadın erkek iĢ kurmadan 
önce bilgilenmelidir. 
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EK - 42: Tanıtım Konularına Ġlişkin Görüş ve Öneriler 

1. 
DOĞAKA kendi kurumundan dıĢarı çıkarak gerek KOBĠ gerek kamu kurumlarına 
kendini ve yaptığı iĢleri yeteri kadar anlatmalıdır. 

2. 
DOĞAKA kiĢi ve kurumların e-posta adreslerini alarak görsel haberler, toplantı ve 
eğitimler konularında bu kiĢi ve kurumları haberdar etmelidir. 

3. ÇalıĢmalarınızı daha fazla kitlelere ulaĢtırmak için daha fazla çalıĢma sunulabilir. 

4. 
DOĞAKA’nın biraz daha yapacağı bilgilendirme broĢür ve baĢlıklarla 
zenginleĢtirmesinin daha verimli olacağını düĢünüyorum 

5. 
DOĞAKA’nın yapacağı yardım ve destek konularının duyurularının daha fazla ve daha 
çok yere hitap edecek Ģekilde yapılması ve kurum sitesine yapılan bir üyelik giriĢi ile 
haberlerden mail yoluyla haberdar olmak istiyoruz. 

6. 
DOĞAKA’nın web sitesinden tasarımı ve içeriği yeterli durumda, fakat sitedeki eski 
haberlerin güncellenmemesi, yani tarihi geçtikten sonra da duruyor olması karıĢıklığa 
sebep olabiliyor. 

7. 
Genel olarak DOĞAKA’nın çalıĢmalarını olumlu buluyorum. Ancak bölge halkının bu 
konuda yeterince bilince henüz sahip olmadığını düĢünüyorum. Özellikle yöresel 
bilgilendirme toplantılarına ağırlık verilmelidir. 

8. 
DOĞAKA’nın faaliyetleri hakkında daha fazla bilgi vermek, bu bilgileri halkın 
yararlanacağı Ģekilde duyurmak gerekir. 

9. 
BelirlenmiĢ Ģeffaf olarak seçilmiĢ firma veya dernekler birebir ziyaret edilebilir. Birebir 
görüĢme kanalı açılmalı (Randevu Tekniği) 

10. 
Diğer eğitim programlarını bilmek isterim, Hibe programlarınızdan yararlanmak isterim. 
Bilgi paylaĢım toplantılarınızdan haberdar olmak isterim. 
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EK-43: DOĞAKA’nın Sunduğu Destekler ve Diğer Konulara Ġlişkin Görüş ve Öneriler 

1. 

Bu ülkenin geleceği olan genç nüfus ve özellikle iĢsiz üniversiteli gençler kalkınma 
ajansları ile toplantılar, seminerler, eğitimler vb aktivitelerde bir araya getirerek 
sorunları çözmeye yönelik paylaĢımlar yapılmalıdır. Bu konuda DOĞAKA ya teĢekkür 
ediyoruz. 

2. 
Yeni kurulan bir kurum için özverili ve kendine güvenli bir yapıyla piyasaya giriĢi gayet 
iyi. Köprülü veya bağlantılı çalıĢıldığı zaman biraz iletiĢim eksikliğinden kaynaklanan 
yetersizlikler giderilebilir. 

3. 

Desteklerin iĢyeri sahiplerine verilmesini ve daimi olmasını ve desteklerin 50,000, 
70,000, 100,000 ve üzeri olması gerektiği görüĢündeyim. Birlik ve odaların eğitilmesini 
istiyorum, esnafa yeterince yardımcı, destek olunmadığını düĢünüyorum. Bu yorum 
Kırıkhan için geçerlidir. 

4. 

Bölgede destek ve hibelere ihtiyaç duyulduğunu düĢünüyorum. DOĞAKA’nın yeni plan 
ve programlarında yeni yatırımlara daha çok hibe ve desteğe yer verilmesini dilerim. 
Ajansa verilen projelerin değerlendirmelerinde yerel bağımsız değerlendiricilerin 
kullanılmasını istiyorum. 

5. Proje aĢamasında eksikliğiniz var. 

6. 

Ülkemizin bir an önce kalkınmasının sağlanması açısından DOĞAKA bünyesinde 
istihdam edilen uzman personelden özel sektör yatırımlarına destek verecek ve proje 
hazırlayacak personellerin de alınması (En çok ihracat yaptığımız Tekstil sektörü ile 
ilgili). 

7. Eğitim kurumlarına ekonomik açıdan destek verilmelidir. 

8. 
Küçük ilçelerde teknik personel (mimar, arkeolog, heykeltraĢ, mühendis, sosyolog, 
turizm personeli) olmaması proje hazırlamada sıkıntı oluĢturuyor. 

9. 
Firmalara tahsis edilecek danıĢmanlarla daha verimli çalıĢmalar yapılabilir diye 
düĢünüyorum. 

10. 
Kurumunuz ile ilk tanıĢmamdır. Ġçeriği hakkındaki bilgim konu baĢlıklarından ibaret 
olup, detaylı bilgiye sahip olmadığım için bir fikir belirtmek istemiyorum. 

11. 
DOĞAKA ajansı olarak bu bölgede yapılacak yeni yatırımlar için ayrılan kaynak 
finansının arttırılması ve bu proje konularına çevre konusunun da eklenmesi uygun 
olur. 

12. Yeni iĢe baĢlayacak giriĢimciler ile ilgili DOĞAKA' da bir daire oluĢturulursa iyi olur. 

13. 
a ) Teknik destek programında; ağırlama, ikram vb. organizasyonlar için ödenek 
ayrılsın, b) Çıkarılan hibe programlarında baĢvuru süreleri minimum tutulsun. 
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EK-44: Teşekkür ve Başarı Dileklerine Ġlişkin Görüşler 

1. TeĢekkür ederim. 

2. TeĢekkür ederim. 

3. TeĢekkür ederim. 

4. TeĢekkürler, yeteri kadar ilgilenilmektedir. 

5. Anket için ve çalıĢmalarınız için teĢekkürler. 

6. 
DOĞAKA personeline ve sayın genel sekreterine çok teĢekkür ederim. 
KahramanmaraĢ, Osmaniye ve Hatay'ımıza verdikleri vizyondan dolayı minnettarız. 

7. Çok güzel kuruluĢ, size ve çalıĢanlarına teĢekkür ederim. 

8. BaĢarılar dilerim. Halkla iliĢkiler iyi hizmet. 

9. Birlikte çok Ģey yapacağız, yapmalıyız. 

10. 
Daha önce proje yapmıĢ ve projelerle ilgilenen bir birey olarak, Hatay için büyük bir 
Ģans olduğunu düĢünüyorum. 

11. 
DOĞAKA’nın ilimize büyük katkılarda bulunacağını ve ilimizi çok geliĢtireceğini 
düĢünüyorum 

12. 
DOĞAKA’yı bundan sonra daha etkin ve verimli takip edip, amacına ulaĢabilmemiz için 
gereğini yapmaya gayret edeceğim. 

 

 

 

 

 

 


