


• Ulusal düzeyde Kalkınma Bakanlığı koordinasyonunda, 

• Kendine özgü teknik ve finansman (bütçe) mekanizmasına sahip,  

• Kâr amacı gütmeyen,  

• Çabuk karar alıp uygulayabilen,  

• Kamu, özel sektör ve STK’ları bir araya getiren,  

• Tüzel kişiliğe haiz,  

• 5449 sayılı Kanunla düzenlenmemiş işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabi,  

• Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan teknik kapasitesi yüksek, uygulamacı 

olmayan, fakat destekleyici, koordinatör ve katalizör olarak faaliyet gösteren 

kalkınma birimleridir. 



5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 
Görevleri Hakkında Kanun, 08/02/2006 tarihli ve 26074 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  
 

 
Kalkınma Bakanlığı tarafından yapılan İstatistiksel Bölge 

Birimleri Sınıflandırmasına dayanılarak toplam 26 bölgede 
kalkınma ajansı kurulmuştur.  
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Kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
işbirliğini geliştiren 

Ulusal kalkınma planları ile uyumlu olarak bölgesel 
gelişmeyi hızlandıran ve sürdürülebilirliği sağlayan 

Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltan 

Yerel potansiyeli harekete 
geçiren 

Bölgesel kalkınmayı 
sağlayan öncü kuruluş 





Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı 
kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş 
olan potansiyel başvuru sahiplerinin, önceden 
belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje 
teklifi sunmaya davet edilmesidir.  
 
Ajans tarafından gerçekleştirilecek destek 
programlarında, teklif çağrısının ilanı ile proje 
başvurularının son kabul tarihi arasındaki süre kırk 
beş gün ile doksan gün arasında değişebilir. 

PROJE TEKLİF 
ÇAĞRISI 

 



BİRİNCİ 
AŞAMA 

• PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

• Başvuru rehberinin hazırlanması 

• Proje çağrısının yapılması 

• Bilgilendirme ve eğitim faaliyetlerinin yapılması 

İKİNCİ 
AŞAMA 

• DEĞERLENDİRME VE SEÇİM  

• Bağımsız değerlendiriciler tarafından projelerin değerlendirilmesi 

• Değerlendirme kriterlerine göre sıralamanın yapılması 

• Proje seçimlerinin gerçekleştirilmesi 

ÜÇÜNCÜ 
AŞAMA 

• PROJELERİN UYGULANMASI 

• Proje sahipleri ile sözleşme imzalanması 

• Projelerin finansmanlarının sağlanması 

• Proje uygulamasının başlatılması 

DÖRDÜNCÜ 
AŞAMA 

• İZLEME VE DEĞERLENDİRME 

• Projelerin izlenmesi 

• Projelerin değerlendirme süreci ve sonuçların elde edilmesi 



GÜDÜMLÜ 
PROJE 

DESTEĞİ 
 

 

 Güdümlü projeler, Bölge Planı’nda öngörülen öncelikler ve 
saha çalışmaları  doğrultusunda, konusu ve koşulları Ajans 
öncülüğünde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.  

 Proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan, doğrudan destek 
sağlamaya yöneliktir.  

 Amaç: Bölgesel gelişmenin hızlandırılması, bölgenin rekabet 
edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş ortamının 
iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projeleri 
gerçekleştirmektir. 

 Bu projelerde, bölge plan ve stratejilerine uygun sektörel 
ihtisaslaşmalar özendirilir.  

 Bu çerçevede Ajans, çalışma programında açıkça belirtmek 
kaydıyla, bölge planlarında ya da saha çalışmaları sonucunda 
belirlenen alanlar için ekonomik ve sosyal nitelikli güdümlü 
projeleri destekleyebilir. 

 

 



GÜDÜMLÜ 
PROJE 

DESTEĞİ 
 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 
 Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, 
 Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri, 
 Diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, 
 Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve 

küçük sanayi siteleri, 
 Sivil toplum kuruluşları, 
 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi 

belirli ölçüde kamu yararı gözetenler veya hâkim 
ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler 
proje uygulayıcısı ve ortağı olabilir. 

 
 



GÜDÜMLÜ 
PROJE 

DESTEĞİ 
 

PROJE KONULARI NE OLABİLİR? 
Güdümlü projelerde girişimcilik ve yenilikçilik 
kapasitesini geliştirecek nitelikte ve özel sektör 
işletmeciliğini güçlendirecek şekilde; 

 
 Üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi,  
 İyi uygulama örneklerinin oluşturulması,  
 Sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın 

desteklenmesi,  
 Özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi 

veya yaygınlaştırılması,  
 Yeni finansman modellerinin geliştirilmesi,  
 Üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi,  
 

 
 



GÜDÜMLÜ 
PROJE 

DESTEĞİ 
 

PROJE KONULARI NE OLABİLİR? 
 Yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının 

geliştirilmesi 
 İşbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması,  
 Kümelenmelerin desteklenmesi,  
 Yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin 

geliştirilmesi  
 Bölgedeki sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda 

insan kaynaklarının geliştirilmesi, 
 

 
 



GÜDÜMLÜ 
PROJE 

DESTEĞİ 
 

Güdümlü projelerin değerlendirilmesi esnasında öne çıkan 
sorgulamalar şunlardır:  

• Proje hangi ihtiyaçtan kaynaklanmıştır? Arka planı bir 
saha araştırmasına/çalışmasına dayanmakta mıdır?  

• Proje fikri Kalkınma Ajansları Güdümlü Proje Desteği 
kapsamına girmekte midir?  

• Fizibilite etüdüyle projenin yapılabilirliği ortaya 
konulmuş mudur?  

• Muhtemel uygulayıcı tarafların (yürütücü ve ortakların) 
proje fikrinin hayata geçirilmesine ve sürdürülebilirliğine 
yaklaşımı nasıldır? Bunların mali ve teknik destek 
sağlama isteği var mıdır?  

• Projeye ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi 
fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler hazırlanmış 
mıdır?  
 

 

 
 



GÜDÜMLÜ 
PROJE 

DESTEĞİ 
 

Güdümlü projelerin değerlendirilmesi esnasında öne çıkan 
sorgulamalar şunlardır:  

• Projenin uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve 
benzeri hukuki ve teknik engeller bulunmakta mıdır? 

• Faydalanıcılar (doğrudan veya dolaylı) kimler olacaktır? 
Hedef kitlesi ve nihai faydalanıcıları kimlerdir? 

• Projenin gerçekleştirilmesi ve işletilmesi sürecinde 
koordinasyon ve işbirliği sağlanması gereken kurumlar 
var mıdır? Bunlar hangi kurumlardır? 

• Projenin hayata geçmesi için öngörülen süreç ne 
kadardır? 

• Projenin diğer ulusal/uluslararası projelerle ilişkisi nedir? 
 

 
 



GÜDÜMLÜ 
PROJE 

DESTEĞİ 
 

Güdümlü projelerin değerlendirilmesi esnasında öne çıkan 
sorgulamalar şunlardır:  

• Projenin sektörel ve bölgesel etkileri nedir? 

• Projenin yapım ve işletme döneminde ortaya çıkması 
beklenen riskler öngörülmüş müdür? Bunları ortadan 
kaldıracak tedbirler nelerdir? 

• Proje için sürdürülebilir bir iş modeli tasarlanmış mıdır? 
İş akışları ve sistemi nasıl çalışacaktır? 

• Proje hedeflerine ulaşılıp ulaşılmadığını ölçmek için 
başarı göstergeleri belirlenmiş midir? 

• Yurt dışındaki benzer örnekler incelenmiş midir? 

 
 



TEKNİK 
DESTEK 

 

Teknik destek, bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel 
kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal 
kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama 
aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına 
destek sağlamak amacıyla; 
 
• Eğitim verme,  
• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,  
• Geçici uzman personel görevlendirme,  
• Danışmanlık sağlama,  
• Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma  
 
konularında Ajans tarafından verilen destek türüdür.  
 

 



TEKNİK 
DESTEK 

 

Teknik 

Destekler 

Danışmanlık 

Geçici Uzman  

Personel 

Görevlendirme 

Program ve 

Proje 

Hazırlaya 

Katkı 

Lobi 

Faaliyetleri 

Eğitimler 

Kapasite 

Geliştirme 



TEKNİK 
DESTEK 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 
 Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri, 
 Üniversiteler, meslek okulları, araştırma 

enstitüleri, 
 Diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, 
 Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve 

küçük sanayi siteleri, 
 Sivil toplum kuruluşları, 

 



TEKNİK 
DESTEK 

 

SÜREÇ NASIL İŞLER? 
 Teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar 

ve gerekli tüm belgeler, sürekli olarak Ajans 
internet sitesinde yayınlanır.  

 Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. 
Ancak, başvurular ikişer aylık dönemler 
halinde değerlendirilir.  

 Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-
Haziran, Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve 
Kasım-Aralık dönemleridir.  

 Teknik destek başvuruları her bir dönemin 
tamamlanmasını takip eden ilk on gün 
içerisinde değerlendirilir.  

 



FİZİBİLİTE 
DESTEĞİ 

 

Ajans, bölgenin kalkınması ve rekabet 
gücü açısından önemli fırsatlardan 
yararlanılmasına, bölge ekonomisine 
yönelik tehdit ve risklerin 
önlenmesine, bölgenin yenilik ve 
girişimcilik kapasitesinin 
geliştirilmesine yönelik projelerin 
fizibilite çalışmalarına doğrudan mali 
destek verebilir 

 



FİZİBİLİTE 
DESTEĞİ 

 

KİMLER BAŞVURABİLİR? 
 yerel yönetimler,  
 üniversiteler,  
 diğer kamu kurum ve kuruluşları,  
 kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,  
 sivil toplum kuruluşları,  
 organize sanayi bölgeleri   
 küçük sanayi siteleri  
 teknoparklar  
 teknoloji geliştirme bölgeleri  
 endüstri bölgeleri, 
 iş geliştirme merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar ile 
 birlikler ve kooperatiflerdir 



FİZİBİLİTE 
DESTEĞİ 

 

 Fizibilite desteğine ilişkin başvuru 
rehberi, sürekli olarak Ajans internet 
sitesinde yer alır.  

 Fizibilite desteğinden sadece kar amacı 
güden kurum ve kuruluşlar 
faydalanamaz 

 Fizibilite desteği kapsamında 
yararlanıcı, sözleşme yükümlülüklerini 
en fazla bir yıl içerisinde tamamlayarak 
fizibilite raporunu ajansa sunar. 



FAİZ DESTEĞİ 
/ FAİZSİZ 

KREDİ 
DESTEĞİ 

 

• Faiz desteği, başvuru rehberinde 
belirtilen nitelikteki projeler için, ilgili 
aracı kuruluşlardan alınacak krediler 
karşılığında ödenecek faiz giderlerinin, 
Ajans tarafından karşılanmasını 
öngören mali destektir.  

• Faizsiz kredi desteği, ajansın başvuru 
rehberine uygun projelere aracı 
kurumlar vasıtasıyla faizsiz kredi temin 
etmek suretiyle sağlayacağı mali 
destektir 



FAİZ DESTEĞİ 
/ FAİZSİZ 

KREDİ 
DESTEĞİ 

 

İlgili aracı kuruluş, faiz desteği ve 
faizsiz kredi desteği uygulamalarında, 
Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı, Kredi Garanti Fonu, 
Türkiye Kalkınma Bankası, diğer 
bankalar ve finans kuruluşları gibi 
ajansın anlaşmalı olduğu kurum ve 
kuruluşları ifade etmektedir.  



FAİZ DESTEĞİ 
/ FAİZSİZ 

KREDİ 
DESTEĞİ 

 

 Faizsiz kredi desteği programlarında, 
yararlanıcıya sözleşme tarihinden itibaren en 
az altı ay geri ödemesiz dönem tanınır ve geri 
ödeme işlemleri, sözleşme tarihinden itibaren 
en fazla üç yıl içinde tamamlanır 

 Faiz desteği programlarında ise, verilecek faiz 
desteğinin vadesi dört yılı geçmemek üzere, 
Ajans ile ilgili aracı kuruluş arasında yapılacak 
protokol hükümleri çerçevesinde belirlenir ve 
başvuru rehberinde ilan edilir.   

 Faiz desteği programlarında, yararlanıcı ile 
aracı finans kuruluşu arasında yapılacak 
sözleşme hükümlerine göre kredinin geri 
ödeme süreleri belirlenir.  



FAİZ DESTEĞİ 
/ FAİZSİZ 

KREDİ 
DESTEĞİ 

 




