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ÖNSÖZ
Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında 

Kanun’un 1 inci maddesi ajansların amacını “kamu kesimi, özel kesim ve 

sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların etkin 

ve yerinde kullanımını sağlamak..” olarak belirlemiştir. Yasada yerel kal-

kınma anlayışına açıkça vurgu yapılmaktadır.

Son yıllarda dünyada kalkınma yöntemleri ve yaklaşımlarında büyük bir 

değişim yaşanmaktadır. Merkezden planlanan kalkınma çabaları yerini ye-

rel ve bölgesel kalkınma yaklaşımına bırakmıştır. Yerel kalkınma yaklaşımı, 

bölgenin kendi öz yeteneklerine vurgu yapan, yerelin sahiplendiği ve bir 

anlamda yerelin kendi kaderini belirlemede ortak olduğu bir anlayıştır. Bu 

nedenle, gelişmiş birçok ülke, özellikle 1970’lerden sonra yerel kalkın-

ma anlayışını benimsemiş ve bu anlayış doğrultusunda politikalar geliş-

tirmiştir. Kalkınma ajanslarının yoğun olarak hayat bulduğu bu ortam Batı 

ülkelerinde başarılı sonuçların elde edilmesini sağlamıştır. Ülkemizde de 

2006 yılında kurulmaya başlanan Kalkınma Ajansları ile birlikte bölgesel 

kalkınmada yerele vurgu yapan bir anlayışın ön plana çıktığını görüyoruz.

Bölgelerin potansiyelini ve sorunlarını göz önüne alarak geliştirdikleri po-

litikalar ile bölgedeki ekonomiyi canlandırmak, bölge insanının gelişme-

ye katılımını ve gelişmeden yararlanmasını sağlamak ve bununla birlikte 

bölgeler arası gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmak ama-

cında olan Kalkınma Ajansları ülkemizde yeni kuruluşlardır. Bu nedenle 

kamuoyunca yeterince tanınmamaktadırlar.

Bu kitapçık, Serhat Kalkınma Ajansı’na gelen sorulardan ilhamını almış ve 

kapsamının genişletilmesi için diğer kalkınma ajanslarının internet site-

lerinin Sıkça Sorulan Sorular kısmı da gözden geçirilerek oluşturulmuştur. 

Emeği geçen herkese teşekkür eder, bu çalışmanın bölgemize faydalı ol-

masını temenni ederim.

Dr. Hüseyin TUTAR

Genel Sekreter
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50  SORUDA  KALKINMA  AJANSLARI

1.	 Kalkınma Ajansı nedir? 

Kalkınma Ajansları bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması ve 

bölgesel kalkınmanın sağlanması için Devlet Planlama Teş-

kilatı Müsteşarlığı (DPT) koordinasyonunda kurulmuş özerk 

kamu kuruluşlarıdır. Kalkınma Ajansları doğrudan yatırım ya-

pan uygulayıcı kuruluşlar değildir. Kalkınma Ajanslarının asıl 

görevi kamu, özel sektör ve Sivil Toplum Kuruluşları arasın-

da işbirliğini destekleyerek yerel potansiyelin açığa çıkmasını 

sağlamaktır. Türkiye genelinde her biri Düzey 2 Bölgelerinde 

faaliyet yapan 26 adet Kalkınma Ajansı mevcuttur.

2.	Düzey 2 Bölgesi ne demektir?

İstatistikî bir sınıflamadır. Bölgesel analizlerin sağlıklı yapıla-

bilmesi için geliştirilmiştir. Avrupa Birliği istatistikî sınıflan-

dırma birimleri ile uyumludur. Bu sınıflamaya göre istatistikî 

açıdan Türkiye; 12 Düzey 1 Bölgesi ve 26 Düzey 2 Bölgesine 

ayrılmıştır. Bu ayrım bir idari sınıflama olmayıp istatistikî bir 

sınıflamadır. 5449 sayılı Kanun gereğince Kalkınma Ajansları 

Düzey 2 Bölgeleri esas alınarak kurulmuştur. 
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3.	 Kalkınma Ajansları niçin kurulmuştur?

Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum 

kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek, kaynakların ye-

rinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli ha-

rekete geçirmek suretiyle, bölgesel gelişmeyi hızlandırmak, 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi geliş-

mişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuştur.

4.	 Kalkınma Ajanslarının organizasyon yapısı hakkında  

 bilgi verir misiniz?

Kalkınma Ajanslarının organizasyon yapısı Kalkınma Kurulu, 

Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik ve Yatırım Destek Ofisleri 

olmak üzere dört unsurdan oluşmaktadır.

 

5.	 Kalkınma Kurulu hakkında bilgi verir misiniz?

Kalkınma Kurulu; bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; 

bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum 

kuruluşları, üniversiteler ve yerel yönetimler arasında işbirli-

ğini geliştirmek ve Ajansı yönlendirmek üzere kurulmuştur.

Kalkınma Kurulu, toplantılarında Ajansın yıllık faaliyet ve iç 

denetim raporları, bölgenin sorunları ve çözüm önerileri, tanı-

tımı ve potansiyelini görüşüp,  değerlendirilerek Yönetim Ku-

ruluna önerilerde bulunmaktadır. En fazla 100 üyeden oluşan 
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Kalkınma Kurulunun aldığı kararlar, Ajans için tavsiye niteli-

ğindedir. Yapılan toplantıların sonuçları Devlet Planlama Teş-

kilatı Müsteşarlığı’na raporlanmakta ve toplantıya ilişkin bir 

sonuç bildirisi yayımlanmaktadır.

6.	 Yönetim Kurulu hakkında bilgi verir misiniz?

Yönetim Kurulu Ajansın karar organıdır. Yıllık çalışma progra-

mını kabul etmek ve DPT onayına sunmak, yıl içinde ihtiyaçla-

ra göre bütçeyi revize etmek, yıllık malî raporu ve kesinleşen 

bütçe sonuçlarını onaylamak, taşınır ve taşınmaz mal alımı, 

satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek, altı 

aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu DPT’ye göndermek, 

Ajans bütçesini onaylamak ve DPT’ye göndermek, Genel Sek-

reterlik tarafından sunulan program,   proje ve faaliyetlerin 

desteklenmesine ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapıla-

cak yardımları onaylamak,  Ajansa yapılacak bağış ve hibeleri 

kabul etmek, personelin işe alınması ve işine son verilmesine 

karar vermek, Genel Sekreterce belirlenen çalışma birimlerini 

ve bunlar arasındaki işbölümünü onaylamak, Genel Sekrete-

ri belirlemek ve DPT onayına sunmak, taşıt dışındaki taşınır 

malların alımı,   satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konu-

larında genel sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek 

amacıyla kurulmuştur.
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7.	Genel Sekreterlik hakkında bilgi verir misiniz?

Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin 

ve yatırım destek ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. 

Genel Sekreter Yönetim Kuruluna karşı sorumludur. 

8.	 Yatırım Destek Ofisleri (YDO) nedir? Görevleri nelerdir?

Bulunduğu ilin iş ve yatırım ortamının yerli ve yabancı yatırım-

cılara tanıtımı ve teşvikiyle ilgilenen Ajans birimidir. Görevleri 

ile ilgili olarak Genel Sekreter’e sorumlu olan YDO’nun sundu-

ğu tüm yatırım destek hizmetleri ücretsizdir.

Yatırım destek ofisleri; Bölge illerinde özel kesimdeki yatırım-

cıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına 

giren izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemleri-

ni ilgili mevzuatta belirtilen süre içerisinde, ilgili mevzuatta 

bir süre belirtilmemişse öncelikle ve ivedilikle sonuçlandır-

mak üzere Yönetim Kurulu adına tek elden takip ve koordine 

edilmesi amacıyla kurulan Ajans birimleridir. Yatırım Destek 

Ofisleri, ayrıca illerdeki yatırımları izlemek, ilgili mevzuattaki 

başvuru koşulları ve istenen belgeler doğrultusunda yatırım-

cıya bilgi vermek ve yol göstermek, başvurular hakkında ön 

inceleme yapmak, iş ve işlemler konusunda Valiliğe ve Genel 

Sekreterliğe bilgi vermekle görevlidir.
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9.	 Kalkınma Ajanslarının mali kaynakları nelerdir?

Kalkınma Ajanslarının mali kaynaklarının büyük kısmı merke-

zi bütçeden aktarılan ödeneklerden oluşmaktadır. Geri kalan 

kısım ise Ajansın görev alanı içerisinde yer alan Belediyeler, İl 

Özel İdareleri ve Ticaret Sanayi Odaları’nın bütçelerinden ak-

tarılan kurum paylarından oluşmaktadır.

 

10.	 Kalkınma Ajansı bir kamu kuruluşu mudur?

Evet. Kalkınma Ajansları 5449 sayılı kanunla kurulmuş, bu ka-

nunun düzenlemediği alanlarda özel hukuk hükümlerine tabi 

kamu tüzel kişiliği haiz, özerk kurumlardır.

11.	 Kalkınma Ajansı Avrupa Birliği (AB) ile ilgili bir kurum 

mudur?

Kalkınma Ajansı AB ile doğrudan bağlantılı bir kurum değil-

dir. Fakat katılım öncesi mali yardım aracı (IPA) programı baş-

ta olmak üzere AB’nin kalkınmaya katkı sağlayacak her tür 

imkânlarından bölgenin faydalanmasını sağlayacak faaliyet-

lerde bulunmak Ajansın işlevlerinden biri olacaktır. 

12.	 Kalkınma Ajansları Merkezi Finans ve İhale Birimi 

(MFİB)’nin yerini mi alacaktır?

Kalkınma Ajanslarının, MFİB veya başka bir kurumun yerini 
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alması söz konusu değildir. Kalkınma Ajansları, kuruluş kanu-

nundaki görev tanımı içerisinde DPT koordinasyonunda faali-

yet gösteren bağımsız kamu kuruluşlarıdır.

13.	 Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 

(TKDK) tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Hibe 

Programı ile Kalkınma Ajansı’nın Mali Destek Prog-

ramları aynı kaynaktan mı finanse edilecek? 

Hayır. Kalkınma Ajanslarının destek bütçesi merkezi bütçe kat-

kısından ve görev alanı içerisindeki yerel kurumların katılım 

paylarından oluşmaktadır. Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu-

nun kararlaştırdığı ve DPT’nin onayladığı Çalışma Programı ve 

Bütçe doğrultusunda hazırlanan ve finanse edilen Mali Des-

tek Programları ile diğer kurumların yürüttükleri programlar 

arasında bir bütçe veya onay ilişkisi bulunmamaktadır. TKDK 

tarafından yürütülen hibe programlarının bütçesinin %75’i AB 

katılım öncesi kırsal kalkınmaya yönelik mali yardım (IPARD) 

fonundan, %25’i ulusal kaynaklardan oluşmaktadır. Dolayısı 

ile Kalkınma Ajansı ile TKDK arasında bir bağ bulunmamak-

tadır.

14.	  “Bölge Planı” nedir?

Bölge Planı; bir bölgenin kalkınması amacıyla, ulusal düzeyde 

üretilen politika, plan ve stratejiler ile yerel düzeyde yürütü-
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lecek faaliyetler arasındaki ilişkiyi belirlemek;  yerel düzeyde 

yer alan kurum ve kuruluşlar arasında işbirliği ve koordinas-

yonu güçlendirmek; kamu, özel kesim ve sivil toplum kuruluş-

ları arasındaki işbirliğini geliştirmek; bölgesel gelişmeyi hız-

landırmak, sürdürülebilirliğini sağlamak; kaynakların yerinde 

ve etkin kullanımını sağlamak ve bölgesel program ve proje-

lere temel oluşturmak üzere hazırlanan strateji, koordinasyon 

ve yönlendirme belgesidir.

Bölgenin sosyo-ekonomik ve fiziksel durumunun değerlendi-

rilmesi, bölgedeki mevcut sektörlerin değerlendirilmesi, böl-

ge içi alt bölgelerin değerlendirilmesi, bölgenin GZFT (Güçlü 

yanlar, Zayıf yanlar, Fırsatlar, Tehditler) analizinin yapılması, 

yereldekilerin talep ve ihtiyaçlarının belirlenerek çözümler 

üretilmesi, amaç, hedef ve stratejileri ortaya koyarak bölge-

nin gelişmesinin programlanması Bölge Planı yapılmasının 

amaçlarıdır.

15.	 Proje Nedir?

Belirli bir yerde, belirli bir zaman ve bütçe çerçevesinde, 

bir başlama ve bitiş noktasına sahip, önceden belirlenmiş 

amaçlara ulaşılmasını sağlayacak olan faaliyetler topluluğu-

dur.
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16.	 Mali Destek Nedir?

Desteklenecek proje veya faaliyetlerin gider bütçelerinin, be-

lirlenecek oranlarda Ajans tarafından karşılanması amacını 

güden nakdi ödemedir.

17.	 Ajansa sunulan projeye yönelik olarak ne kadar mali 

destek alınabilir?

Başvuru sahipleri, belirlenecek mali destek alt ve üst limitleri 

dâhilinde talep edecekleri mali destek tutar ve oranlarını bu 

limitlere uymak kaydıyla kendileri belirleyeceklerdir. 

18.	 Bölgede desteklenecek alanlar hangi kriterler esas 
alınarak belirlenmektedir?

Destek verilecek alanların belirlenmesinde birden çok sek-

törü içeren ve bunlar arasında yatay ilişkileri en iyi şekilde 

kuran temalar (bileşenler) ve bölgenin mekânsal öncelikleri 

ile Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan gelişme eksenleri, 

yeni ulusal teşvik sistemi, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı ile DPT 

arasında Kalkınma Ajanslarının verebileceği destek alanları 

konusunda yürütülen müzakereler ve Bölge Planının temel 

amaçları esas alınmaktadır.

Kalkınma Ajansı hangi destekleri sağlayabilmektedir? Ajans, 

detayları yıllık çalışma programında ve başvuru rehberinde 



13

açıkça belirtilmek kaydıyla, yerel idarelerin, üniversitelerin, 

diğer kamu kurum ve kuruluşlarının, kamu kurumu niteliğinde 

meslek kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, kâr amacı 

güden işletmelerin, kooperatiflerin, birliklerin ve diğer gerçek 

ve tüzel kişilerin proje veya faaliyetlerini Kalkınma Ajansları 

Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nde belirtilen usul 

ve esaslar dâhilinde mali ve teknik destek olmak üzere iki 

şekilde desteklemektedir.

Bu Yönetmelik kapsamında Ajanslar tarafından uygulanacak 

Mali Destek türleri şunlardır: Doğrudan Finansman Desteği, 

Faiz Desteği, Faizsiz Kredi Desteği. 

Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi ta-

rafından yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendi-

rilmemek koşuluyla, yerel yönetimlerin başta planlama çalış-

maları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel 

kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum 

ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının yerel 

ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, 

mevcut imkânları çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da 

zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, program 

ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman perso-

nel görevlendirme, danışmanlık sağlama, lobi faaliyetleri ve 

uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite 

geliştirici Teknik Destek hizmetleri sağlayabilir.
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19.	 Doğrudan Finansman Desteği nedir?

Doğrudan finansman desteği, Ajansın belirlediği usul ve ku-

rallar çerçevesinde, belli proje ve faaliyetlere yaptığı karşılık-

sız yardımlardır.          

Doğrudan finansman desteği, Ajansın esas itibarıyla proje 

teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. 

Ancak Ajans istisnai olarak, proje teklif çağrısı yapmaksızın 

ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerinden bazılarını 

hafifletmek veya proje hazırlık sürecini doğrudan yönetmek 

suretiyle, doğrudan faaliyet desteği ve güdümlü proje desteği 

şeklinde de doğrudan destek sağlayabilir.

20.	 Doğrudan Faaliyet Desteği nedir?

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsat-

lardan yararlanılmasına ve bölge ekonomisine yönelik tehdit 

ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlere yönelik faaliyetlerin 

proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmaksızın doğrudan des-

teklenmesidir. Bu desteğe; yerel yönetimler, üniversiteler, di-

ğer kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki 

meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, birlikler ve koope-

ratifler başvurabilir.
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21.	 Güdümlü Proje Desteği nedir?

Bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek 

nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji ge-

liştirme merkezleri ve işletmelerin ortak kullanımına açık fuar, 

ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük 

bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini içeren, stratejik 

önem taşıyan, projelere Ajansın öncülük ederek ve koordinas-

yonunu üstlenmesi ile proje teklif çağrısı yöntemi uygulama-

dan doğrudan mali ve teknik destek sağlamasıdır. 

Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,   üniversiteler, 

meslek okulları, araştırma enstitüleri,  diğer kamu kurum ve 

kuruluşları,  kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,  or-

ganize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük sanayi 

siteleri, sivil toplum kuruluşları başvurabilir.

22.	 Faiz Desteği nedir?

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili 

aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokol çerçe-

vesinde tanımlanacak nitelikteki projeler için, ilgili aracı ku-

ruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz 

giderlerinin, Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılık-

sız yardımdır. Bu destekten Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-

meler (KOBİ) , çiftçi ve çiftçi grupları, serbest meslek sahipleri 

yararlanabilir.
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23.	 Faizsiz Kredi Desteği nedir?

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek 

ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında imza-

lanacak protokol çerçevesinde tanımlanacak nitelikteki pro-

jeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesidir. Bu 

mali destek Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 

Yönetmeliği ve Destek Yönetim Kılavuzundaki usul ve esaslar 

dâhilinde Ajans tarafından sağlanır ve mali destek faiz öden-

meksizin taksitler halinde geri ödenir. Bu destekten Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ), çiftçi ve çiftçi grupları, 

serbest meslek sahipleri yararlanabilir.

24.	 Proje Teklif Çağrısı nedir?

Proje teklif çağrısı, belirli bir destek programı kapsamında, ni-

telikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru 

sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun ola-

rak proje teklifi sunmaya davet edilmesidir.

25.	 Başvuru rehberi nedir?

Ajans tarafından Teklif Çağrıları kapsamında başvuru sahipleri 

için hazırlanan, destekten yararlanabilecek gerçek ve tüzel ki-

şileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru 

ve yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu öncelik ala-
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nını, destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve 

değerlendirme kriterlerini, eş finansman yükümlülüklerini, 

standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri, ayrıntılı, 

açık ve anlaşılır bir dille açıklayan rehber belgeye denir.

26.	 Başvuru Sahibi kime denir?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde Ajanstan proje veya faaliyet desteği 

almak üzere Ajansa başvuran gerçek veya tüzel kişilere denir.

27.	 Eş Finansman Nedir?

Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcan-

mak üzere, yararlanıcı tarafından sağlanması taahhüt edilen 

nakdi katkıdır.

28.	 Eş finansman başka bir kuruluştan sağlanabilir mi? 

Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, 

iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı nak-

di katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her halükarda, 

sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman 

yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhüdü hükmünde olup, 

yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu 

olacaktır.
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29.	 Eş finansman için banka kredisi alınabilir mi? 

Evet, alınabilir ancak söz konusu krediye tahakkuk edebilecek 

faiz borcu “uygun olmayan maliyet” olarak değerlendirilece-

ğinden başvuru sahibinin kendi sorumluluğundadır.

 

30.	 Kalkınma Ajansı Eş finansmanın sağlanmasında yar-

dımcı olabilir mi? 

Hayır. Proje bütçesinin Kalkınma Ajansı tarafından karşılana-

cak olan destek miktarı dışında kalan tutarı, sözleşmeyi im-

zalayan taraf olması sebebiyle, Başvuru Sahibi tarafından eş 

finansman olarak karşılanmalıdır. Başvuru Sahibinin, proje 

eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya 

üçüncü taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabil-

mesi mümkündür.

31.	 Proje hesabı nedir?

Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel 

olarak açılan, kendisi tarafından sağlanan eş finansman da 

dâhil proje harcamalarının tamamının karşılandığı banka he-

sabıdır.

32.	 Dış destek nedir?

Proje hazırlama ve uygulama aşamalarında, Ajansın sağladı-
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ğı destek ve yardımlardan bağımsız olarak, başvuru sahipleri 

veya yararlanıcıların kendi istek ve girişimleri doğrultusunda, 

yurt içinden veya yurt dışından kendi imkânlarıyla temin ettik-

leri teknik yardım, destek ve danışmanlık hizmetlerine denir.

33.	 Yararlanıcı Kimdir?

Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği 

hükümleri çerçevesinde Ajanstan destek almaya hak kazanan 

gerçek veya tüzel kişilerdir.

34.	 Ortak kime denir?

Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde 

veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya menfaat 

elde ederek, bunun karşılığında yararlanıcıya projenin yürü-

tülmesinde katkıda bulunan ve Başvuru Kılavuzunda bulunan 

ortaklık beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgele-

rinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel kişiye denir.

35.	 İştirakçi kime denir?

Desteğe konu proje veya faaliyetin yürütülmesi sürecinde 

veya sonucunda, doğrudan fayda veya menfaat elde etme-

den yararlanıcıya projenin yürütülmesinde katkıda bulunan ve 
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ilgili başvuru belgelerinde açıkça belirtilen gerçek veya tüzel 

kişiye denir.

36.	 Menfaat ilişkisi neye denir?

Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, ona-

yı, teknik açıdan desteklenmesi ve izlenmesi ile diğer aşama-

larında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsızlığı-

nı, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya 

manevi yönden haksız menfaat temini bakımından etkileye-

bilecek her türlü duruma denir.

37.	 Proje Teklif Çağrısı kapsamında Mali Desteklere nasıl 

başvurulur?

Kalkınma Ajansı tarafından yürürlükte olan mali destek prog-

ramlarına ilişkin başvurular matbu formların doldurulup Ajans 

hizmet binasına elden teslim edilmesi veya kargo veya pos-

ta yoluyla gönderilmesi suretiyle yapılmaktadır. Mali destek 

programlarına ait belgeler Ajans’ın internet sitesinden veya 

Ajans hizmet binasından temin edilir. Ayrıca bilgilendirme ve 

eğitim toplantılarında başvuru rehberleri temin edilebilir.

Mali Destek Programlarına ilişkin son başvuru tarihi ve saa-

ti teklif çağrısı kapsamında ilan edilip; tüm yazılı belgelerde, 

Ajansın internet sayfasında ve başvuru rehberlerinde yazılı 
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olarak, bilgilendirme toplantılarında ise sözlü olarak potan-

siyel başvuru sahiplerine bildirilir. Bu tarih ve saatten sonra 

teslim edilen projeler, Ajans tarafından kesinlikle değerlen-

dirmeye alınmaz.

38.	 Projenin nasıl hazırlanacağı, yapmamız gerekenler ve 

projenin uygulanabilirliği konusunda gereken yardı-

mı alabilecek miyiz?  

Projelerin hazırlanması sürecinde Ajansın sorumluluk alanın-

daki illerde eğitimler verilecektir.  Ayrıca kazanan proje sahip-

lerine proje uygulama eğitimleri de verilecektir. 

39.	 Proje Başvuruları Nasıl Değerlendirilecektir?

Proje başvuruları beş aşamadan oluşan bir değerlendirme sü-

recinden geçmektedir;

1.  Aşama: Ön İnceleme

Ajans, yapılan başvurular üzerinde, başvuru rehberinde talep 

edilen belgelerin doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mü-

hürlü olarak sunulmuş olması ve Başvuru Sahibinin, ortakları-

nın ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriter-

lere uygunluğu gibi hususlar yönünden ön inceleme yapar.
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2.  Aşama: Teknik ve Mali Değerlendirme

Ön inceleme sonucunda uygun bulunan başvurular, Bağımsız 

Değerlendiriciler tarafından Başvuru Rehberlerinde belirtilen 

değerlendirme usulleri ve kriterleri doğrultusunda teknik ve 

mali nitelik açısından değerlendirilir.

3.  Aşama: Değerlendirmenin Kontrolü

Bağımsız Değerlendiriciler tarafından yapılan değerlendirme-

lerin ardından Değerlendirme Komitesi, yapılan değerlendir-

me çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini oluşturur ve başarılı 

proje listeleri ile birlikte Ajans Genel Sekreteri’ne raporlar.
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4.  Aşama: Proje Bütçe Tutarlarını İnceleme/Gerekli 

Durumlarda Ön İzleme Ziyareti Yaptırma

Genel Sekreter proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek ama-

cıyla Ajans personelini görevlendirerek ön izleme ziyaretleri 

yaptırabilir. Ayrıca projelerin bütçe kalemlerini ve bunlar için 

öngörülen bütçe tutarlarını ayrı ayrı inceler veya inceletir. Ba-

şarılı projeler listesini bu incelemeler sonucunda revize ede-

rek Yönetim Kuruluna sunar.

5. Aşama: Yönetim Kurulu Onayı

Yönetim Kurulu’nun değerlendirmenin tarafsızlığı ve tutarlılı-

ğını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da bölgenin 

mekânsal ve sektörel önceliklerinin dikkate alarak destekle-

necek nihai listeyi onaylamasından sonra Ajansın proje teklif 
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çağrısı dönemi bütçesinde öngörülen destek ödeneği ile sınırlı 

olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek 

verilir. Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerine yazılı 

olarak bildirimde bulunularak sözleşme imzalanmaya davet 

edilir.

40.	 Bağımsız Değerlendirici kimdir? 

Proje tekliflerini, Başvuru Rehberlerinde belirtilen esaslara 

göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan değerlendirmek 

üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi 

olan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu 

kurum ve kuruluşları personelinden Ajans tarafından uygun 

bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya Ajans 

tarafından diğer gerçek kişiler arasından hizmet alımı yoluyla 

seçilen uzmanlardır. 

41.	 Değerlendirme Komitesi kimlerden oluşur?

Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değer-

lendirmeler üstünde gerekli kontrolleri yaparak görüş oluştur-

mak ve bunları raporlamak amacıyla, her proje teklif çağrısı 

için ayrı bir değerlendirme komitesi oluşturulur. Değerlendir-

me komitesi, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile 

kamu kurum ve kuruluşları personeli arasından kendi istekle-
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ri ve kurumlarının muvafakatiyle Ajans tarafından görevlen-

dirilen alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip, en az beş 

üyeden oluşur. Komite üyeleri, teslim edilen projelerin hazırlık 

veya uygulanma aşamasında görev almamış veya almayacak 

olan kişiler arasından seçilir.

42.	 Standart Sözleşme nedir?

Ajans ile yararlanıcı arasında imzalanan, destekten yararlan-

ma ilke ve kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak 

ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin ihlalinin sonuç ve 

müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleridir.

43.	 Mali Destek Programları için ayrılan kaynak miktarı, 

her ile eşit mi dağıtılacaktır? 

Projeler değerlendirilirken yalnızca Başvuru Rehberinde be-

lirtilen değerlendirme kriterleri baz alınacak olup, destekle-

necek projelerin bölge illerindeki dağılımı gözetilmeyecektir. 

44.	 AB, TÜBİTAK vb. kurumlardan hibe desteği almış ve 

desteği devam eden projelere Kalkınma Ajansı tara-

fından da destek sağlanacak mıdır? 

Kalkınma Ajansı; Avrupa Birliği, Birleşmiş Milletler, Dünya 



28

Bankası, Bakanlıklar (TKDK ve KOSGEB desteklemeleri dahil) , 

Elçilikler, Vakıflar ve dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası 

fonlardan kaynak almakta olan projelere Mali Destek sağla-

mayacaktır.

45.	 Yapımına daha önceden başlanmış projeler destekle-

niyor mu? 

Kalkınma Ajansı ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan 

veya aynı faaliyet için diğer kaynaklardan finanse edilen pro-

jeleri desteklemeyecektir. 

46.	 Başka bir kamu kuruluşu tarafından hazırlanmış ve 

uygulanmaya başlanmamış bir proje Ajans tarafından 

desteklenebilir mi?

Evet. Başvuru Rehberinde yer alacak programın hedef ve 

öncelikleri ile bu rehberde belirtilecek proje faaliyetleri için 

uygunluk kriterleri ile uyumlu her türlü proje teklifi sunula-

bilir. Projenin hazırlık çalışmalarının kim tarafından yapıldığı 

Ajans açısından önemli değildir. Ancak Avrupa Birliği, Birleş-

miş Milletler, Dünya Bankası, Bakanlıklar, Elçilikler, Vakıflar ve 

dernekler gibi ulusal ve/veya uluslararası fonlardan kaynak 

almakta olan projelere mali destek sağlanmayacaktır. 
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47.	 Proje konusu belirlenirken, kurumun yetki/görev 

alanı konuları içinde olması gerekli midir? 

Evet, proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev 

ve yetki alanı içerisinde bulunması gerekmektedir. 

48.	 Başvuru sahiplerinden Belediyeler, İl Özel İdareleri, 

Ticaret ve Sanayi Odalarının kurumunuza katkı pay-

larını yatırmadıkları takdirde Ajansa proje teklif ede-

bilecekler mi? 

Hayır.  Başvuru Sahiplerinden, 5449 Sayılı Kanunun 19. mad-

desinin (d ve e) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili 

varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini, teklif çağrısının baş-

vuru tarihi itibariyle tamamen yerine getirmeyenler Kalkınma 

Ajansına proje veya faaliyet desteği başvurusunda buluna-

mazlar. 

49.	 İzleme ve değerlendirme nedir?

Ajansın desteklediği program, proje ve faaliyetlerin öngörü-

len amaç ve hedeflere ulaşılması amacıyla, düzenli ve sürekli 

olarak veri toplanması, uygulamaya ilişkin risklerin önceden 

tespit edilerek düzeltici ve önleyici tedbirlerin alınması, uygu-

lama performansının takip edilmesi ve denetim faaliyetleri-

nin yapılabilmesine imkân verecek bilgilerin kayda geçmesini 
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sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip fa-

aliyetidir.

50.  Raporlama nedir?

Düzenli raporlama; program ve proje düzeyinde uygulamala-

rın izlenebilmesi ve kayıt altına alınabilmesi için çok önemli 

bir araçtır. Bu nedenle hem Ajansın hem de yararlanıcının izle-

me ve değerlendirme sürecinde belirli raporlar hazırlamaları 

gerekmektedir.
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