
 

2016 DFD BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

23/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu kararınca 2016 Doğrudan 
Faaliyet Desteği Programı Başvuru Rehberinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

 

ÖNCEKİ HALİ 

  

1.2. Programın Amacı ve Öncelikleri 

 

Ajansın 2014-2023 Bölge planı amaçlarıyla uyumlu olarak belirlenen 2016 DFD 

programının öncelikleri ve konu örnekleri şunlardır: 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi işletmelerin oluşması, 

 Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak, 

 Yatırım alanlarının analizi ve iyileştirilmesine yönelik projeler, 
 Yatırım ortamı tanıtım faaliyetlerinde etkinliğin artırılması, 
 Doğrudan yabancı yatırımların artırılması ve bölgeye yatırım çekilmesine yönelik 

projeler. 
 İnsana yatırım; bilgi ve becerilerini sürekli yenileyen,  birlikte hareket edebilen, 

sağlıklı bireylere yönelik olarak, 

 İşgücünün sahip olduğu becerilerin özel sektörün ihtiyacına karşılayacak seviyeye 
yükseltilmesine yönelik projeler, 

 Kırsal bölgelerde sosyal risk haritalarının çıkarılmasına ve yönetiminin 
oluşturulmasına yönelik projeler, 

 Beşeri sermaye ve kurum kültürünün sosyal medya kullanımı ile güçlendirilmesine 
yönelik projeler. 
 

 Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölge kırsalında yaşamın 

canlandırılması, 

 Bölge kırsalında alternatif gelir kaynakları oluşturmak amacıyla tarımsal ve turizm 
faaliyetlerin çeşitlendirilmesine yönelik projeler. 
 

 Bölge içindeki yerleşim yerlerine farklı müdahale biçimlerini içeren çok merkezli 

ve dengeli bir mekânsal örgütlenmenin oluşturulması. 

 

 

 



 
SONRAKİ HALİ 

TR52 Konya-Karaman 2014-2023 Bölge Planı çerçevesinde belirlenen 2016 DFD 

önceliklerine ek olarak Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı 2015-2018 (BTSEP), 

Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 (BGUS), İslam Dünyası Turizm 

Başkenti Konya Eylem Planı, Konya Ovası Projesi (KOP) Eylem Planı, Öncelikli 

Dönüşüm Programları (ÖDÖP), Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi 2015-2018 Eylem 

Planı (TSSBEP), Ulusal Deprem Stratejisi ve Eylem Planı (UDSEP), Verimlilik Genel 

Müdürlüğü (VGM) Eylem Planı ve benzeri eylem planları kapsamında Ajansın 

sorumluluğunda olarak belirlenen konu örnekleri şunlardır: 

 Ulusal ve uluslararası düzeyde daha rekabetçi işletmelerin oluşması, 

 ARGE yol haritası hazırlanarak bölgede yapılacak ARGE çalışmalarına dönük 
çalışmalar (KOP EYG.3.1.2),  

 Yaşayan Laboratuvarlar Programı Geliştirilmesi (BTSEP 44), 
 İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri noktasında başta süt ve 

süt ürünleri olmak üzere küme yol haritası belirlenmesi ve farkındalık ile 
bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin çalışmalar (KOP EYG.5.5.1),  

 Yatırım ortamının iyileştirilmesine yönelik olarak, 

 Yatırım alanlarının analizi ve iyileştirilmesine yönelik projeler, 
 Yatırım ortamı tanıtım faaliyetlerinde etkinliğin artırılması, 
 Doğrudan yabancı yatırımların artırılması ve bölgeye yatırım çekilmesine yönelik 

projeler. 
 İl yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin hazırlanmasına yönelik çalışmalar, 

(KOP EYG.4.4.1), (TSSBEP 8.70), 
 İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesine yönelik olarak bölgesel ve ulusal 

düzeyde iş ve yatırım ortamı değerlendirme raporlarının hazırlanmasına 
yönelik çalışmalar (ÖDÖP 40.39), 

 Kalkınma ajanslarınca bölgelerinde küme analizleri yapılacak, mevcut 
kümeler tespit edilecek ve gelişme gösteren kümeler takip edilecektir (TSSBEP 
8.69), 
 

 Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması ve bölge kırsalında yaşamın 

canlandırılması, 

 Belediyelerin stratejik plan hazırlamalarına yönelik çalışmalar (KOP KKG 
2.6.1), 

 Bölge içindeki yerleşim yerlerine farklı müdahale biçimlerini içeren çok merkezli 

ve dengeli bir mekânsal örgütlenmenin oluşturulması. 

 Yerelde kurumsal kapasitenin artırılması için Büyükşehir belediyelerinin 
bilişim stratejilerinin belirlenmesine yönelik faaliyetler (ÖDÖP 40.23), 
(BTSEP 42), 



 
 Büyükşehir belediyelerinin akıllı kent uygulamaları için fizibilite 

çalışmalarının yönelik faaliyetler (ÖDÖP 40.24), (BTSEP 42). 


