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SUNUŞ 

Kalkınma Ajansları, kalkınmanın içinde barındırdığı tüm unsurları bir bütün olarak ele 
alabilecek esneklikte olan özerk bir yapıya sahip kurumlardır. Kalkınma ajanslarının bu yapısı 
sayesinde; kalkınmaya hizmet eden pek çok alanda Ülke genelinde başarılı sonuçlar ortaya 
konulabilmiştir.  

Kalkınma Ajansları; Ulusal düzeydeki politikalar ile uyumlu olarak bölge aktörlerinin de 
katılımıyla bölgesel politikaların üretilmesi ve bu politikalarla uyumlu olarak yürütülen 
çalışmalarla; bölge içi ve bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, bölge 
potansiyellerinin harekete geçirilmesi, sınırlı olan kaynakların doğru alanlarda, yerinde ve 
etkin kullanılması, bölgenin sorunlarına paydaşların da katılımıyla çözüm üretilmesi, kamu, 
özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliğinin sağlanması, bölge aktörlerinin ortak 
bir hedefe yönlendirilmesi gibi görevleri üstlenmişlerdir. 

Ajansımız, kuruluşundan bu yana, edindiği deneyimlerle pek çok çalışma yürütmüş ve 
bölgemize önemli katkılar sağlamıştır. İhtiyaç ve potansiyeller doğrultusunda üstlendiği 
sorumlulukları yerine getirmiş ve getirmeye devam etmektedir. “2014-2023 Karaman Konya 
Bölge Planına” uygun olarak belirlenen sonuç odaklı programlar ile odaklandığı alanlarda 2019 
yılının ilk altı aylık döneminde gerçekleştirilmesi gereken faaliyetleri başarıyla yürütmüştür. 

Bu bağlamda 2019 yılında çeşitli konularda raporlar hazırlanmış, saha çalışmaları 
yürütülmüş, çeşitli organizasyonlarla bilinçlendirme ve farkındalık faaliyetleri gerçekleştirmiş, 
bölge içi ve bölge dışı paydaşları ile işbirliği yaparak bölge için önemli konuların masaya 
yatırılmasını ve paydaşlarla beraber bir kalkınma kültürü oluşturulmayı hedefleyen “Kalkınma 
Söyleşileri” gerçekleştirilmiştir. 

“TR52 Bölgesi Mesleki Eğitim Çalıştayı” düzenlenmiş ve Çalıştay kapsamında 
bölgemizdeki mesleki eğitim alanındaki paydaşların sorunları ele alınarak bu sorunların nasıl 
çözülebileceği konuları da görüşülmüştür.  



TR52 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı kapsamında 2018 
yılında gerçekleştirilen bir dizi programın son modülü olan “Demoday Maker Panayırı” Nisan 
ayında düzenlenmiş ve girişimci adaylarına çalışmalarını sergileme ve yatırımcılarla buluşma 
imkânı sağlanmıştır. Aynı zamanda bölge dışından gelen katılımcılar ile gerçekleştirilen panel 
oturumları sayesinde girişimcilik teması altında pek çok konu ele alınmış ve bilgilendirme 
yapılmıştır. 

İthal ara mallarının yerlileştirilmesi konusunda çalışmalara 2018 yılında başlanmış olup 
çalışma 2019 yılının ilk yarısında tamamlanmıştır. Bu kapsamda yürütülen saha çalışmalarına 
ilişkin değerlendirmeler kurulan yerlileştirme komisyonu katkıları ile gerçekleştirilmiştir. 

2019 yılı Ocak ayında Fizibilite Desteği ve Teknik Destek programları açılmıştır. Fizibilite 
Desteğine iki başvuru alınmış olup bunlardan bir tanesi başarılı bulunmuştur. Teknik Destek 
kapsamında 30 Haziran 2019 tarihine kadar, üç dönem içinde, 59 adet başvuru alınmıştır. İlk 
iki döneme ait 49 adet başvurunun değerlendirmeleri yapılmış olup 27 adedi ile sözleşme 
imzalanmıştır. KOBİ’lere yönelik olarak 2019 yılı mali destek programı teklif çağrısı başvuru 
hazırlıkları tamamlanarak onaylanmak üzere Bakanlığa sunulmuştur.  

Yatırım Destek Ofisleri kanalı ile geçen yıllarda olduğu gibi bu dönemde de ulusal ve 
uluslararası arenada bölge tanıtımı yapılarak bölgeye yatırımcı çekme konusunda ciddi 
çalışmalar yapılmıştır. Konya ve Karaman’ın yatırım ortamının tanıtılması amacıyla çeşitli fuar 
ve organizasyonlara katılım sağlanmıştır.  

Girişimcilik ekosistemini geliştirmek amacıyla KOSGEB UGE eğitimi düzenlenmiş, THY 
InvestOnBoard kapsamında uçak içi sistemlerde yayınlanmak üzere 10 adet Konya’lı 
girişimcinin tanıtım videoları çekilmiş ve teknolojik girişimciliği teşvik etmek amacıyla İstanbul 
Startupfon işbirliği ile Teknoloji Yatırımcısı Akademisi düzenlenmiştir. Karaman’da girişimcilik 
ekosisteminin geliştirilmesi noktasında 3 adet Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi düzenlenmiştir.  

İzleme ve değerlendirme faaliyetleri kapsamında devam eden projelere ilişkin gerekli 
faaliyetler ile ödemeler gerçekleştirilmiştir. 2018 yılında ilan edilen 25 Milyon TL bütçeli “Odak 
Sektörler” ve “Küçük Ölçekli Altyapı” mali destek programları kapsamında destek almaya hak 
kazanan projelerin uygulama süreçleri yürütülmektedir. Bu kapsamda; 54 proje sahibi ile 
sözleşme imzalanmış olup 7’si feshedilmiştir. Uygulaması devam eden 43 proje bulunmakta 
olup bunlardan 4’ü başarıyla tamamlanmıştır.  

Ayrıca 2011 Yılı İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek 
Programı, 2012 Yılı Bölgenin Rekabet Gücünün Artırılması Mali Destek Programı ve 2014 Yılı 
Bilgi ve Teknoloji Odaklı Mali Destek Programına ait etki değerlendirme çalışmalarına 
başlanılmıştır. 

Bu çalışmaların bölgemiz için hayırlı olmasını temenni eder, süreç boyunca özverili 
çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyeleri ve Ajans Genel Sekreteri başta olmak üzere, 
tüm Ajans çalışanları ile faaliyetlerimize katkı sağlayan paydaşlarımıza teşekkür ederim. 

 

  Cüneyit Orhan TOPRAK 
Konya Valisi 

Yönetim Kurulu Başkanı 
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I. GENEL BİLGİLER  

22 Kasım 2008 tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 2008/14306 sayılı Bakanlar 

Kurulu Kararı ile kurulan Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA), faaliyetlerini 5449 sayılı  Kanun 

ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı 

Kararnamesinin “Kalkınma Ajansları” başlıklı on altıncı bölümü ile belirlenen görev ve yetkiler 

dâhilinde gerçekleştirmektedir.  

MEVKA, tüm proje ve faaliyetlerini Kanun ile belirlenen yasal görevleri çerçevesinde 

katılımcılık, şeffaflık, tarafsızlık, güvenilirlik, verimlilik, etkinlik, çevreye ve kültürel değerlere 

duyarlılık, sürdürülebilirlik ve toplumsal sorumluluk gibi temel ilke ve değerler doğrultusunda 

gerçekleştirmektedir. 

1 MİSYON VE VİZYON 

MİSYON: Ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmayı hızlandırarak bölge içi kalkınmışlık farklarını 

azaltmak ve rekabet gücünü artırarak ülke ekonomisine katkı sağlamak; kamu, üniversite, STK 

ve özel sektör arasındaki işbirliğini güçlendirip bölgede tüm paydaşlar arasında ortak hareket 

etme kültürünü geliştirmek, katılımcı, şeffaf ve stratejik yaklaşımla tüm görev ve yetkilerini 

plan ve programlar çerçevesinde, etkililik ve verimlilik ilkelerini göz önüne alarak yerine 

getirmektir. 

VİZYON: Sevgi, barış ve hoşgörü ile sosyal, kültürel ve ekonomik değerlerin bütünleştiği 

bölgede kalkınmaya yön veren, öncü ve dinamik bir kurum olmak. 

2 YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR 

5449 sayılı Kanun ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Kalkınma Ajansları” başlıklı on altıncı bölümü ile belirlenen 

görev ve yetkiler dâhilinde MEVKA aşağıdaki görev ve yetkilere sahiptir:  

 Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak.  

 Bölge plan ve programlarının uygulanmasını sağlayıcı faaliyet ve projelere destek 
olmak; bu kapsamda desteklenen faaliyet ve projelerin uygulama sürecini izlemek, 
değerlendirmek ve sonuçlarını Kalkınma Bakanlığı’na bildirmek.  

 Bölge plân ve programlarına uygun olarak bölgenin kırsal ve yerel kalkınma ile ilgili 
kapasitesinin geliştirilmesine katkıda bulunmak ve bu kapsamdaki projelere destek 
sağlamak.  

 Bölgede kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen ve 
bölge plân ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri izlemek.  

 Bölgesel gelişme hedeflerini gerçekleştirmeye yönelik olarak; kamu kesimi, özel kesim 
ve sivil toplum kuruluşları arasındaki işbirliğini geliştirmek.  

 4’üncü maddenin ikinci fıkrasının (c) bendi çerçevesinde ajansa tahsis edilen kaynakları, 
bölge plân ve programlarına uygun olarak kullanmak veya kullandırmak.  
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 Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapmak, yaptırmak, 
başka kişi, kurum ve kuruluşların yaptığı araştırmaları desteklemek.  

 Bölgenin iş ve yatırım imkânlarının, ilgili kuruluşlarla işbirliği halinde ulusal ve 
uluslararası düzeyde tanıtımını yapmak veya yaptırmak.  

 Bölge illerinde yatırımcıların, kamu kurum ve kuruluşlarının görev ve yetki alanına giren 
izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idarî iş ve işlemlerini, ilgili mevzuatta belirtilen süre 
içinde sonuçlandırmak üzere tek elden takip ve koordine etmek.  

 Yönetim, üretim, tanıtım, pazarlama, teknoloji, finansman, örgütlenme ve işgücü 
eğitimi gibi konularda, ilgili kuruluşlarla işbirliği sağlayarak küçük ve orta ölçekli 
işletmelerle yeni girişimcileri desteklemek.  

 Türkiye'nin katıldığı ikili veya çok taraflı uluslararası programlara ilişkin faaliyetlerin 
bölgede tanıtımını yapmak ve bu programlar kapsamında proje geliştirilmesine katkı 
sağlamak.  

 Ajansın faaliyetleri, malî yapısı ve ajansla ilgili diğer hususların güncel olarak 
yayınlanacağı bir internet sitesi oluşturmak.  

3 AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER  

3.1 FİZİKSEL YAPI  

 

 

Ajans Şeyh Sadrettin Mahallesi, Ferit Paşa Cd. No:18, 42040 Meram/KONYA  adresinde hizmet 

vermektedir. Ajans merkezinde (Konya) kullanılmak üzere üç adet, Karaman Yatırım Destek 

Ofisi’nde kullanılmak üzere bir adet olmak üzere toplam dört adet araç hizmet alım sözleşmesi 

yoluyla kiralanmıştır.  

3.2 TEŞKİLAT YAPISI  

5449 sayılı Kanun’un ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Kalkınma Ajansları” başlıklı on altıncı bölümüne göre 

MEVKA’nın teşkilat yapısı Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu, Genel Sekreterlik, Yatırım Destek 

Ofisleri şeklinde teşekkül etmiştir. 

https://www.google.com.tr/maps/uv?hl=tr&pb=!1s0x14d0850a78fa0853:0x98ce0b42a98122c5!2m22!2m2!1i80!2i80!3m1!2i20!16m16!1b1!2m2!1m1!1e1!2m2!1m1!1e3!2m2!1m1!1e5!2m2!1m1!1e4!2m2!1m1!1e6!3m1!7e115!4shttps://picasaweb.google.com/lh/sredir?uname=107876368261187895152&id=6356141489009921106&target=PHOTO!5smevka+-+Google'da+Ara&imagekey=!1e3!2s-KTN-FU-3LO8/WDWNAgqPDFI/AAAAAAAAD_s/TDkeJaOgsOYa0ziXMB8q28jdp7EfqMQVwCLIB&sa=X&ved=0ahUKEwjik9v71KTWAhUKIpoKHcz-DewQoioIcTAN
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YÖNETİM KURULU

GENEL SEKRETERLİK

KALKINMA 

KURULU

HUKUK MÜŞAVİRİ

DESTEK 

HİZMETLERİ 

BİRİMİ

ARAŞTIRMA, ETÜT 

ve PLANLAMA  

BİRİMİ

PROGRAM 

YÖNETİM BİRİMİ

İZLEME VE 

DEĞERLENDİRME 

BİRİMİ

MEVLANA KALKINMA AJANSI ORGANİZASYON ŞEMASI

KONYA YATIRIM 

DESTEK OFİSİ

KARAMAN 

YATIRIM DESTEK 

OFİSİ

İÇ DENETÇİ

 

Kalkınma Kurulu : Ajansın danışma organıdır. Bölgesel gelişme hedefine yönelik olarak; 

bölgedeki kamu kurum ve kuruluşları, özel kesim, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler ve yerel 

yönetimler arasında işbirliğini geliştirmek ve ajansı yönlendirmek üzere oluşturulur. 

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 

9’uncu maddesinde ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Kalkınma Ajansları” başlıklı on altıncı bölümünde  

Kalkınma Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir:  

 Tek ilden oluşan bölgelerde yönetim kurulunda yer alacak özel kesim ve/veya sivil 
toplum kuruluşları temsilcilerini ve iki katı yedeklerini sırasıyla seçmek.  

 Ajansın yıllık faaliyet ve iç denetim raporlarını görüşmek, değerlendirmek ve yönetim 
kuruluna önerilerde bulunmak.  

 Bölgenin sorunlarına ve çözüm önerilerine, tanıtımına, potansiyeline ve önceliklerine 
yönelik olarak yönetim kuruluna tavsiyelerde bulunmak.  

 Toplantı sonuçlarını Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na raporlamak ve toplantıya ilişkin bir 
sonuç bildirisi yayımlamak.  

Yönetim Kurulu: Ajansın karar organıdır. Yönetim Kurulu birden fazla ilden oluşan bölgelerde 

il valileri, büyükşehir belediye başkanları veya büyükşehir olmayan illerde il merkez belediye 

başkanları, il genel meclisi başkanları ve her ilden birer kişi olmak kaydıyla ticaret ve sanayi 

odası başkanlarından oluşur. Ancak, birden fazla ilden oluşan bölgelerdeki illerde; ticaret ve 
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sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, Yönetim Kurulunda yer alacak temsilci 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 

Bu bağlamda MEVKA Yönetim Kurulu Nisan 2019 tarihine kadar Yönetim Kurulu Başkanı Konya 

Valisi Sayın Cüneyit Orhan TOPRAK, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karaman Valisi Sayın Fahri 

MERAL, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim ALTAY, Karaman Belediye 

Başkanı Sayın Ertuğrul ÇALIŞKAN, Karaman İl Genel Meclis Başkanı Sayın Adem KAPAR, Konya 

Ticaret Odası Başkanı Sayın Selçuk ÖZTÜRK ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın 

Mustafa Gökhan ALKAN’dan oluşmuştur. 

Yerel seçimlerden sonra Nisan 2019’dan itibaren Sayın Ertuğrul ÇALIŞKAN’ın yerine Sayın Savaş 

KALAYCI Karaman Belediye Başkanı olarak Yönetim Kurulu Üyesi olmuştur. 

 

5449 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinde ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı resmi gazetede 

yayımlanan 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Kalkınma Ajansları” başlıklı on altıncı 

bölümüne göre Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

 Yıllık çalışma programını kabul etmek ve Kalkınma Bakanlığının onayına sunmak.  

 Yıl içinde ihtiyaçlara göre bütçeyi revize etmek.  

 Yıllık mali 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 Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.  

 Ajans bütçesini onaylamak ve Kalkınma Bakanlığı’na göndermek.  

 Genel Sekreterlik tarafından sunulan program, proje ve faaliyetlerin desteklenmesine 
ilişkin teklifler ile kişi ve kuruluşlara yapılacak 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 Sekreteri belirlemek ve Kalkınma Bakanlığı’nın onayına sunmak.  



5  

 

 
www.mevka.org.tr 2019 YILI ARA FAALİYET RAPORU 

 

 Taşıt dışındaki taşınır malların alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımı konularında 
Genel Sekreterin yetkili olacağı sınırları tespit etmek.  

 Gerekli gördüğü hallerde yukarıda sayılan yetkilerinden bir kısmını, sınırlarını açıkça 
belirlemek şartıyla Genel Sekretere devretmek. 

Genel Sekreterlik: Genel Sekreterlik Ajansın icra organıdır. Genel Sekreterliğin ve Yatırım 

Destek Ofislerinin en üst amiri Genel Sekreterdir. Genel Sekreter yönetim kuruluna karşı 

sorumludur. MEVKA Genel Sekreterliği, Araştırma Etüt ve Planlama (AEPB), Program Yönetimi 

(PYB), İzleme ve Değerlendirme (İDB) ve Destek Hizmetleri Birimlerinden oluşmaktadır.  

Genel Sekreter: Genel Sekreterliğin ve Yatırım Destek Ofislerinin en üst amiridir. Genel 

Sekreter Yönetim Kurulu’na karşı sorumludur.  

5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri Hakkında Kanun’un 

14’üncü maddesinde ve 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı resmi gazetede yayımlanan 4 sayılı 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin “Kalkınma Ajansları” başlıklı on altıncı bölümüne göre  

 Genel Sekreter’in görev ve yetkileri aşağıdaki gibi belirtilmiştir: 

 Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak. 

 Yıllık çalışma programı ile bütçeyi hazırlamak ve Yönetim Kurulu’na sunmak.  

 Ajans gelirlerini toplamak, 4’üncü maddeye göre belirlenecek usul ve esaslar ile bütçe 
ve Yönetim Kurulu kararlarına uygun olarak harcamaları yapmak.  

 Yönetim Kurulu tarafından tespit edilecek sınırlar içerisinde, taşıt dışındaki taşınır 
malların alımına, satımına, kiralanmasına ve hizmet alımına karar vermek.  

 Bölgedeki kişi, kurum ve kuruluşların proje üretme ve uygulama kapasitesini geliştirici 
faaliyetlerde bulunmak.  

 Özel kesim, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin proje ve faaliyet tekliflerini 
değerlendirerek malî destek sağlamak üzere Yönetim Kuruluna öneri götürmek. 

 Desteklenen proje ve faaliyetleri izlemek, değerlendirmek, denetlemek ve raporlamak. 

 Bölgesel kalkınmayla ilgili yurt içindeki ve dışındaki ajans ve kuruluşlarla işbirliği yapmak 
ve ortak projeler geliştirmek. 

 Yerel yönetimlerin plânlama çalışmalarına teknik destek sağlamak. 

 Personelin performans ölçütlerini belirlemek ve performansını değerlendirmek. 

 Personelin işe alınması ve işine son verilmesini Yönetim Kurulu’na teklif etmek. 

 Ajans genel sekreterliğini temsilen, bölgesel gelişme ile ilgili ulusal ve uluslararası 
toplantılara katılmak ve yurt dışı temaslarda bulunmak. 

 Ajansın sekretarya işlerini ve görev alanına giren diğer hizmetleri yürütmek. 

 Yönetim Kurulu’nun devrettiği yetkileri kullanmak. 
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3.3 BİLGİ VE TEKNOLOJİK KAYNAKLAR  

Bilgi İşlem bölümünün 2 adet (Konya ve Karaman)sistem odası, 1 adet depo odası ile 1 adet 

çalışma odası mevcuttur. Konya sistem odasında sanallaştırma sunucusu, sanallaştırma için 

kullanılan ağ depolama alanı sistemi, dizin hizmetleri sunucusu, ortak dosya depolama alanı 

sistemi, güvenlik kayıt sistemi, metro-ethernet hattı, kesintisiz güç kaynağı, kabin, klima,  

firewall cihazı ve ana anahtar cihazı bulunmaktadır. Ajans’ın bilgi işlem haritası aşağıda 

çıkarılmıştır. Karaman sistem odasında 2 adet dosya depolama cihazı, dizin hizmetleri ve DNS 

sunucu yedeklerini barındıran sanallaştırma sunucusu, kabin ve kesintisiz güç kaynağı 

bulunmaktadır.  

Şekil 1. Bilgi İşlem Haritası 
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Bilgi işlem güvenliği firewall cihazı, anti virüs yazılımları ve kullanıcı hakları yapılandırması ile 

sağlanmakta olup ağ trafiği sürekli kaydedilmiştir. Ajans bilgilerinin ve sunucularının yedekleri 

günlük olarak alınmış ve yangın, sel vb. afetlere karşı güvenli bir ortamda saklanmıştır.  

Ajans bilgi işlem donanımlarının bakım ve onarımı sürekli yapılarak, bilgi işlem faaliyetlerinin 

sorunsuz ve sürekli yürütülmesi sağlanmıştır. 

Bağımsız değerlendirici laboratuvarı değerlendirme için hazır hale getirilmiş ve kullanıma 

sunulmuştur. Ajansa ait alan adlarının yenilemesi yapılmıştır. İşten ayrılan, işe yeni giren ve 

birimi değişen personelle ilgili gerekli işlemler yapılmıştır. Sistemin teknolojinin gerektirdiği 

güncel güvenlik ve performans özelliklerine ulaşması için Temmuz 2019’dan başlayarak gerekli 

yenileme çalışmaları ve planlamaları yapılmaktadır.  

3.4 İNSAN KAYNAKLARI  

Ajansın görevlerini etkin ve verimli bir şekilde yerine getirebilmesi için, alanında uzmanlaşmış, 

ulusal ve uluslararası düzeyde ihtiyaç duyulan niteliklere sahip personelin istihdamını ve bu 

personelin niteliklerinin geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini sağlamaktır.  

İnsan kaynakları politikasının temel ilkeleri şunlardır: 

 İşin gerektirdiği niteliklere sahip kişilerin seçimini, işe alınmasını ve görevlendirilmesini 
gerçekleştirmek ve personeli işin gereğine göre eğitmek ve yetiştirmek, 

 Personelin yaratıcılığını, girişimciliğini, başarı ve çabasını maddi ve manevi olarak 
desteklemek, buna ilişkin sistemler geliştirmek, personelin Ajansın amaçları 
doğrultusunda etkin ve verimli çalışmasını sağlayacak, Ajansın hizmet kalitesini 
yükseltecek ve yapılan işin niteliğine uygun rahat ve güvenli bir iş ortamı ve çalışma 
şartları sağlamak, 

 Personeli, etkinlik ve verimlilik ilkelerine bağlı olarak, maliyet ve tasarruf bilinci içinde 
çalıştırmak, kendilerini ilgilendiren konularda zamanında bilgilendirmek, 

 Personelin Ajansa sadakat ve bağlılığını artırmak, aynı Ajansta çalışma bilincinin 
oluşturulması ve güçlendirilmesi için Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı 
geliştirici ve motivasyonu sağlayıcı tedbirler almak, Ajansta çalışmayı özendirici hale 
getirmek, 

 Personelin kişiliğine saygılı olmak, personele, mesleki ve kişisel yönden yetişme ve 
gelişme bakımından eşit ve uygun imkânlar sağlamak, 

 İstihdam edilecek personelin seçiminde, Ajansın çalışma esas ve usullerine ilişkin ilkeler 
ve görevin gerektirdiği uzmanlık bilgisine öncelik vermek, personelin bilgi ve 
yeteneklerine uygun görevlerde çalışmasını sağlamak, 

 İnsan kaynakları politikasının oluşturulması sürecine personelin katılımını sağlamak, 
personelin düşünce, görüş ve önerilerini Ajans yönetimine kolaylıkla aktarabilmesini 
sağlamak, bu çerçevede haberleşme usul ve imkânlarını geliştirmek ve diğer tedbirleri 
almak. 

 

 



8  
 

 
www.mevka.org.tr 2019 YILI ARA FAALİYET RAPORU 

 YILI FAALİYET RAPORU 

MEVKA’ nın İnsan Kaynakları İhtiyacının Planlanması 

İnsan kaynakları planlaması, Ajansın hedefleri doğrultusunda ihtiyaç duyulan insan kaynağını 

belirlemek amacıyla yapılmıştır. İnsan kaynağı ihtiyaç planının hazırlanmasında aşağıdaki 

hususlar göz önünde bulundurulmuştur: 

 Ajansın faaliyet alanının zaman içerisindeki değişimlere göre alması muhtemel yeni şekli 
ve bu çerçevede iş hacminde beklenen gelişmeler, 

 Teknik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin, Ajansın personel ihtiyacında gelecek yıllarda 
meydana getirmesi muhtemel değişiklikler, 

 Gelecek yıllarda emeklilik, istifa gibi çeşitli nedenlerle Ajansta boşalması muhtemel 
pozisyonlar, 

 Ajans içinde ihtiyaç duyulan eğitim ve yetiştirme faaliyetleri, 

 Çalışma birimlerinin ihtiyaç ve özellikleri, 

 Personel istihdamını etkileyen teknolojik yenilikler ve insan kaynağındaki niteliksel 
gelişmeler, 

 Bütçe imkânları. 

3.4.1 İnsan Kaynakları Politikasının Uygulanmasına Dair Bilgiler 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği doğrultusunda istihdam edilen personel sayısı 01 

Temmuz 2019 tarihi itibariyle toplam 46 olup bunlar; 26 uzman, 7 destek personeli ve 696 

sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen 13 personel şeklindedir. 2019 yılı ilk altı aylık 

dönemde 1 uzman görevinden ayrılmış ve 1 uzman personel de işe iade davası sonucu işe 

başlamıştır. Toplam çalışan sayısında bir değişiklik olmamıştır.  

2019 yılı için hazırlanan eğitim planları doğrultusunda personelin eğitim faaliyetleri 

yürütülmüştür. 

Kabul edilen organizasyon yapısı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Ajans hizmetlerini; 2019 

yılı sonunda Araştırma Etüt ve Planlama Birimi’nde 4 uzman, Program Yönetim Birimi’nde 6 

uzman, İzleme ve Değerlendirme Birimi’nde 8 uzman, Konya Yatırım Destek Ofisi’nde 4 uzman, 

Karaman Yatırım Destek Ofisi’nde 3 uzman ile Destek Hizmetleri Birimi’nde 1 uzman ve 7 

destek personelinden oluşmaktadır.  

destek personelinden oluşmaktadır.  

MEVKA personelinin çalıştığı birim, görev ve eğitim bilgileri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir: 
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Tablo 1 Personelin Statü ve Lisans Düzeyi (01 Temmuz 2019 itibariyle) 

Adı Soyadı 
Çalıştığı Birim / 
Görevi 

Üniversite Bölüm 
Yüksek 
Lisans(YL)/Doktora (Dr) 

İDARİ KADROMUZ 

Savaş ÜLGER 
GS Vekili/DHB Birim 
Başkanı 

Çukurova 
Üniversitesi 

İktisat ---- 

Nurten ELVAN 
KÖKSOY 

AEPB/Birim Başkanı Selçuk Üniversitesi 
Şehir ve Bölge 
Planlama 

---- 

Mücahit Yasir  
KINALI 

İDB/Birim Başkanı 
Dumlupınar 
Üniversitesi 

Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İlahiyat 
Fakültesi, Selçuk 
Üniversitesi-Enerji 
Sistem Mühendisliği (YL) 

Doğan Ali ONURALP 
Karaman YDO/ 
Koordinatör 

Dokuz Eylül 
Üniversitesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

Karamanoğlu 
Mehmetbey 
Üniversitesi-İşletme 

İsmail ÜNVER 
Konya YDO/ 
Koordinatör 

Selçuk Üniv.i İşletme 
Selçuk Üniversitesi 
İşletme (YL) 

Çakan TANIDIK PYB/Birim Başkanı York College 
Uluslar Arası 
İlişkiler 

Siyasal Bilimler/Uluslar 
Arası İlişkiler(ABD) 

AEPB 

Ali Berçem AŞICI AEPB/Uzman 
Ankara 
Üniversitesi 

Maliye 
Ankara Üniversitesi 
Siyasal Bilimi Dr (Doktora 
Devam Etmektedir) 

Fuat KARAGÜNEY AEPB/Uzman ODTÜ 
Şehir ve Bölge 
Planlama 

ODTÜ Şehir ve Bölge 
Planlama (YL) 

Güvenç GÜRBÜZ AEPB/Uzman 
Başkent 
Üniversitesi 

İstatistik ve 
Bilgisayar Bilimleri 
Bölümü 

 --- 

DHB 

Ali Osman DOĞAN 
DHB/Satın alma 
Sorumlusu 

Selçuk Üniv. İşletme ---- 

Fatih DEĞER 
DHB/Taşınır Kayıt 
ve Arşiv Sorumlusu 

Anadolu Üniv. İşletme  ----- 

Mehmet 
ÖZSARIKAYA 

DHB/Muhasebeci Muğla Üniv. İşletme ---- 

Mihrican DİNÇ 
DHB/İnsan 
Kaynakları Sor. 

Selçuk Üniv. 
Endüstri 
Mühendisliği 

---- 

Murat AKYOL 
DHB/Halk. İliş 
Sor.Yönetici Asis. 

Selçuk Üniv. 
Halkla İlişkiler ve 
Tanıtım 

---- 

Nurettin Sinan 
TUĞLU 

DHB/Muhasebe 
Yetkilisi 

Süleyman Demirel 
Üniv. 

İşletme ---- 

Yakup 
KÜÇÜKCERANLAR 

DHB/Yazı İşleri 
Evrak Kayıt 
Sorumlusu 

Anadolu 
Üniversitesi 

İşletme ---- 
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Adı Soyadı 
Çalıştığı Birim / 
Görevi 

Üniversite Bölüm 
Yüksek 
Lisans(YL)/Doktora (Dr) 

İDB 

Arif KÖSEOĞLU İDB/Uzman Hacettepe Üniv. Gıda Mühendisliği 
Açık Öğretim Fakültesi 
Dış Ticaret-İşletme (İkinci 
Üniversite) 

Funda ERKAN İDB/Uzman Gazi Üniv. Maliye ---- 

Gizemhan SONAY İDB/Uzman Gazi Üniv. Maliye - 

Gürbüz ÇOBAN İDB/Uzman Gaziantep Ünv. 
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

Muhasebe Finansman 
(Dr devam etmektedir. 

H. Ufuk ÇİFTÇİ İDB/Uzman Selçuk Üni. 
İnşaat 
Mühendisliği 

---- 

Mülazım Ebul Kasım 
ÇAKIR 

İDB/Uzman 
Sakarya 
Üniversitesi 

Endüstri 
Mühendisliği 

- 

Tuğba GALATA İDB/Uzman Anadolu Üniv. İktisat --- 

KARAMAN YDO 

Celalettin 
ASLANDAĞ 

Karaman 
YDO/Uzman 

Anadolu Üniv. İktisat - 

Selim GÜLHAN 
Karaman 
YDO/Uzman 

Gaziantep üniv. 
Elektrik-Elektronik 
Mühendisliği 

---- 

KONYA YDO 

Halil Sena YETKİN Konya YDO/Uzman Hacettepe Üniv. İşletme  ---- 

Mustafa DİNÇ Konya YDO/Uzman İstanbul Üniv. İşletme 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi İşletme 
devam ediyor 

Rukiye KAYA Konya YDO/Uzman Ankara Üniv. 
Uluslararası 
İlişkiler 

ODTÜ Uluslararası 
İlişkiler devam ediyor 

PYB 

Ebubekir 
KARAÇAYIR 

PYB/Uzman 
Hacettepe 
Üniversitesi 

İktisat 

Karamanoğlu 
Mehmetbey Üniversitesi, 
İktisat (YL) / Gazi 
Üniversitesi, İktisat 
(Doktora Devam 
Etmektedir) 

Meral ARSLAN  PYB/Uzman 
Hacettepe 
Üniversitesi 

İşletme 

Ankara Üniversitesi Fen 
Bilimleri Enstitüsü; 
Taşınmaz Geliştirme ABD 
(YL) 

Osman Fatih YALÇIN PYB/Uzman Selçuk Üniversitesi 
Ziraat Fakültesi 
Tarla Bitkileri 
Bölümü 

Selçuk Üniversitesi Tarla 
Bitkileri Fen Bilimleri 
Enstitüsü (YL) 

Ömer Faruk 
CANTİMUR 

PYB/Uzman Marmara Üni. İşletme ---- 

Zehra Betül 
PEKERGİN 

PYB/Uzman Selçuk Üni. 
İnşaat 
Mühendisliği 

Konya Teknik  
Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği (Doktora 
Devam Etmektedir) 
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3.4.2 Eğitim 

2019 yılı içerisinde, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliğinin 5, 6 ve 19. maddeleri 

çerçevesinde Ajans personelinin gelişimine yönelik eğitim programları uygulanmıştır. 

Eğitimler, Ajansımız personeli tarafından verildiği gibi, alanında uzman kişi ya da kurum ve 

kuruluşlarca gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2 Ajans Tarafından Verilen Eğitimler 

Konu Kurum Adı Yer Tarih Katılımcı Sayısı 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi MEVKA Karaman 24.06.2019 30 

Tablo 3 Personelin Aldığı Eğitimler 

Adı Düzenleyen Kurum Yeri 
Başlangıç 

Tarihi 
Bitiş Tarihi 

Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu 

INNOPARK Konya 10.01.2019 10.01.2019 

Fuar Katılımı Eğitimi Konya Sanayi Odası Konya 10.01.2019 10.01.2019 

EBYS ve Taşınır Mal Kayıt 
ve Kullanımı 

İş Teknoloji ve Bilişim 
Yazılım 

Ankara 17.01.2019 18.01.2019 

Erasmus+Yetişkin Eğitimi 
Stratejik Ortaklıklar Proje 
Eğitimi 

Türkiye Ulusal Ajansı Ankara 18.02.2019 18.02.2019 

Eğitim, Tecrübe ve Bilgi 
Paylaşım Toplantısına 
Katılım 

Şimşek Yazılım Ankara 18.02.2019 20.02.2019 

Web Teknolojileri ve 
Güvenliği Eğitimi 

Ozcgrup İnternet 
Teknolojileri San. Tic. 
Ltd. Şti 

İstanbu
l 

19.02.2019 22.02.2019 

DSİ AB Proje Teklifi 
Hazırlama Eğitimi 

DSİ Konya 19.02.2019 21.02.2019 

H2020 Bilgi Çoğaltıcıları 
Toplantısı 

TÜBİTAK Ankara 17.03.2019 18.03.2019 

Bütünleşik Su Yönetimi 
Ankara Üniversitesi 
Sürekli Eğitim Merkezi 

Ankara 18.03.2019 22.03.2019 

EBYS Entegre İnsan 
Kaynakları Yazılım ve 
Modülleri Eğitimi 

İş Teknoloji ve Bilişim 
Yazılım Ankara 
Üniversitesi Sürekli 
Eğitim Merkezi 

Ankara 3.04.2019 5.04.2019 

H2020 Açılış Programı ve 
Bilgi Çoğaltıcıları 1. Eğitimi 

TÜBİTAK Ankara 9.04.2019 10.04.2019 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı Rekabetçi 
Sektörler Programı Eğitimi 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı 

Ankara 9.04.2019 9.04.2019 
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Adı Düzenleyen Kurum Yeri 
Başlangıç 

Tarihi 
Bitiş Tarihi 

Muhtasar ve Prim Hizmet 
Prim Beyannamesi, Sosyal 
Güvenlik Ve İş Hukuku, 
Kıdem Tazminatı, Taşeron 
Sonrası Uygulama Süreçleri 
Eğitim 

MEBİD (mevzuat bilgi 
danışmanlık) 

Antalya 19.04.2019 23.04.2019 

Sertifikalı Kamu İhale 
Mevzuatı Eğitim Programı 

Atatürk Üniversitesi 
Sürekli Eğitim 
Uygulama Ve 
Araştırma Merkezi 
Müdürlüğü 

Bodru
m 

24.04.2019 28.04.2019 

Devlet Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı 

Ankara Kalkınma 
Ajansı 

Ankara 29.04.2019 30.04.2019 

Effectıve Investment 
Facılıtatıon and Sustaınable 
Development 

ILO Traning Centre 
Torino/
İtalya 

17.06.2019 21.06.2019 

3.4.3 Performans Değerlendirme   

Performans yönetim sistemi kurmaya yönelik 2011 yılı boyunca devam eden hazırlık 

çalışmalarımız 9 Mart 2011 tarih ve 2011/3 sayılı Yönetim Kurulu Karar No ile onaylanan 

“Performans Yönetim ve Değerlendirme Sistemi Usul ve Esasları” 27.12.2018 tarih ve 2018/12 

tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile güncellenmiştir.  

Mevcut performans değerlendirme sistemimiz ile amaçladığımız, sadece geçmişte gösterilen 

performansın seviyesini ortaya çıkarmak değil, Ajansımızın geleceğe yönelik potansiyel 

performansını belirlemek, uygun motivasyon ve yönlendirmelerle gelecekteki performansı 

yükseltmektir. Uygulamayı planladığımız sistem, bir ölçme aracı olmaktan öteye, Ajans içinde 

hedeflerin doğru iletilip, doğru işlerin yapılmasını sağlayan bir bilgi iletişim sistemidir. 

Kurulacak sistem sayesinde, çok yönlü iletişim tesis edilerek kişisel gelişim sağlanması 

planlanmıştır. Bu Kapsamda 2019 yılı 1. dönem performans değerlendirme çalışmaları 

yapılmıştır. 

3.5 SUNULAN HİZMETLER  

Genel Sekreterlik bünyesinde Araştırma Etüt ve Planlama, Program Yönetimi, İzleme ve 

Değerlendirme, Destek Hizmetleri Birimleri ile Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri 

bulunmaktadır. 27 Aralık 2018 tarih ve 2018/12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla güncellenen 

Mevlana Kalkınma Ajansı Çalışma Birimleri İle Personelin Görevlerine İlişkin Usul ve Esaslar 

uyarınca Birimlerin görevleri belirlenmiştir. 

3.5.1 Araştırma Etüt ve Planlama Birimi 

Araştırma Etüt ve Planlama (AEPB), bölgenin ekonomik, sosyal ve kültürel gelişmesini 

hızlandırmaya ve rekabet gücünü artırmaya yönelik araştırmalar yapılması, yerel aktörlerin 

katılımı ile bölgesel ve sektörel bazda plan ve programlar hazırlanması, yerel, ulusal ve 
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uluslararası kurumlarla işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapılması ve 

koordinasyonundan sorumludur. AEPB’nin görevleri aşağıda sıralanmıştır. 

 İlgili kurum talimatı ile Ulusal Kalkınma Planı ile uyumlu olarak yerel aktörlerin katılımını 
sağlayarak bölge planını hazırlamak veya bölge planının hazırlanmasını koordine etmek, 

 Ajansın tüm birimleri ile koordineli şekilde “Ajans Stratejik Planının” hazırlanmasını 
sağlamak, 

 Gerek görülmesi halinde Bölge Planına uyumlu olarak bölgesel operasyonel programları 
hazırlamak, 

 İlgili birimlerle birlikte, Ajans Stratejik Planının ve Sonuç Odaklı Programların program 
ve proje düzeyinde performans göstergelerini belirlemek, 

 Çalışma programı ve bütçenin hazırlanması ile ilgili süreçte birimler arası koordinasyonu 
sağlamak, 

 Tüm birimlerin kendi birimleri için hazırladığı yıllık çalışma programlarını ve bütçelerini 
konsolide ederek nihai hale getirmek, AEPB tarafından hazırlanmış olan planlar ve varsa 
operasyonel programlar ile uygunluğunu kontrol etmek ve mevzuatla belirlenmiş 
mercilere sunmak, 

  Onaylanan çalışma programı ve bütçeyi kamuoyuna duyurmak, 

 Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına ve etki analizi 
çalışmalarına katkı sağlamak, 

 Diğer birimlerle işbirliği içinde bölge planı ve varsa bölgesel operasyonel programlar ile 
uyumlu olarak sağlanacak desteklerin yıllık çalışma programı kapsamında çerçevesini 
oluşturmak ve zamanlamasını belirlemek ayrıca verilmesi planlanan destekler için 
ayrılacak tutarların belirlenmesine yönelik bütçe ile ilgili çalışmalar yapmak ve bütçe 
dağılımını planlamak, 

 Konya ve Karaman illerinde bölge planı ve operasyonel programlara yönelik, ekonomik, 
sosyal ve kültürel gelişmeyi hızlandırmak ve rekabet gücünü artırmak için araştırmalar 
yapmak/yaptırmak ve gerekli görülmesi halinde politikalar üretmek, 

 Bölgenin potansiyellerinin tespitine yönelik çalışmalarda yerel, ulusal ve uluslararası 
kurumlarla iletişim ve işbirliğini geliştirmeye yönelik programlar yapmak ve faaliyetleri 
koordine etmek, 

 Bölgede kamu kesimi, özel kesim, sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülen, bölge 
plan ve programları açısından önemli görülen diğer projeleri takip etmek, 

 Kamu Yatırım Kararlarının bölge planına uyumluluğunun ve bölgesel bütünlüğün 
sağlanması için valiliklerin İl Planlama ve Koordinasyon Müdürlüğü tarafından ajansa 
iletilen yatırım tekliflerini incelemek ve değerlendirme raporu hazırlayarak yönetim 
kuruluna sunmak. Mevzuatla belirlenmiş mercilere iletmek, 

 Ajansın hazırlamış olduğu altı aylık ara birim ve ajans faaliyet raporları ile yıllık birim ve 
ajans faaliyet raporlarını hazırlama faaliyetlerini yürütmek ve mevzuatla belirlenmiş 
mercilere sunmak, 

 Ajans içi birimler arası koordinasyonu sağlamak, 
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 Birim Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları yürütmek, 

 Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 

3.5.2 Program Yönetim Birimi  

Program Yönetim Birimi (PYB), Araştırma Etüt ve Palanlama Birimi (AEPB) 
koordinasyonunda hazırlanan bölge planı ve programlarına göre oluşturulacak destek 
programlarının yönetiminden sorumlu birimdir. PYB, tüm destekler kapsamında, başvuruların 
alınmasından, destek almaya hak kazanan projelerin belirlenmesi sürecinin uygulanmasından 
sorumludur. PYB’nin görevleri aşağıda sıralanmaktadır: 

 Sağlanacak desteklerin uygulama mekanizmasının genel çerçevesini oluşturmak ve 
güncellemek, 

 Destek programları kapsamında, bu kılavuzda belirlenen çerçeve içerisinde başvuru 
koşullarını ve değerlendirme kriterlerini belirlemek, 

 Potansiyel yararlanıcılara yönelik başvuru rehberlerini hazırlamak ve dağıtmak, 
doğrudan faaliyet desteği uygulamalarına yönelik başvuru rehberini Ajans internet 
sitesinde devamlı surette bulundurmak, 

 Destek programlarının bölgede tanıtımı için gerekli tedbirleri almak, 

 Potansiyel başvuru sahiplerine yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlemek ve 
gerçekleştirmek, 

 Potansiyel başvuru sahipleri tarafından yöneltilen soruları cevaplarıyla birlikte; Ajans 
internet sayfasında “Sıkça Sorulan Sorular (SSS)” bölümünde yayınlayarak herkesin aynı 
anda ve eşit düzeyde bilgi edinebilmesini sağlamak, 

 Proje desteği başvurularını kabul etmek ve kayıtlarını yapmak, 

 Gerekli durumlarda, teklif çağrısına ilişkin düzeltmeler yapmak ve bunları yayımlamak, 

 Başvuruların değerlendirilmesinde görevlendirilecek bağımsız değerlendiricilerin seçim 
kriterlerini belirlemek; bağımsız değerlendiricilere ve değerlendirme komitesi üyelerine 
yönelik proje değerlendirme süreçleri ve işlemleri, proje değerlendirmeye esas belgeler 
ve gerekli gördüğü diğer hususlar hakkında eğitimler düzenlemek,  

 Bağımsız değerlendiricilerin ve değerlendirme komitesi üyelerinin performanslarını 
değerlendirmek, 

 Proje seçim ve değerlendirme süreçlerini planlamak ve yönetmek, 

 Genel Sekreterin talebiyle, destek almaya hak kazanan projelerin bütçelerini yapılan 
değerlendirmeler ışığında revize etmek; proje sahiplerini sözleşme sürecinden önce 
konu ile ilgili olarak bilgilendirmek, 

 Değerlendirme komitesince yapılan nihai değerlendirmeler sonucu belirlenen ve 



15  

 

 
www.mevka.org.tr 2019 YILI ARA FAALİYET RAPORU 

 

Yönetim Kurulunca onaylanan “destek almaya hak kazananların listesini” kamuoyuna 
ilan etmek 

 Proje teklifinde bulunan başvuru sahiplerine, yapılan değerlendirme sonucunda verilen 
kararları gerekçeleriyle birlikte bildirmek,  

 Destek almaya hak kazanan proje sahiplerini sözleşme imzalamaya davet etmek, 

 Proje başvuruları, değerlendirme süreci ve seçilen projelerle ilgili temel verilerin 
KAYS’ta tutulmasını temin etmek, 

 Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri ilgili birime 
devretmek, 

 Destek programları ile ilgili değerlendirme raporları (altı aylık ve yıllık) hazırlamak etki 
analizi çalışmalarına katkı sağlamak, 

 Destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak sözleşmelerin taraflarını 
sözleşme hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, sözleşmelerin imzalanma 
sürecini takip etmek, 

 Destek almaya hak kazanan projelere ilişkin gerekli bilgi ve belgeleri ilgili Birimine 
devretmek, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları yürütmek, 

 Birimle ilgili görev ve faaliyetler kapsamında ilgili yerel, ulusal ve uluslararası kurumlarla 
işbirliği ve kapasite geliştirmeye yönelik çalışmalar yapmak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek ve birim uzmanlarına verilen görevlerin yerine getirilmesini 
sağlamak. 

3.5.3 İzleme ve Değerlendirme Birimi  

İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB), Ajans tarafından hazırlanan plan ve programların 
ve desteklenen projelerin izleme ve değerlendirilmesi amacıyla gerekli bilgilerin toplanması, 
analizi, bildirimi ve kullanılması hususunda çalışmalar yapar. Destekleme faaliyetlerinin 
verimlilik, etkinlik, yaratılan etki ve sürdürülebilirliğinin düzenli aralıklarla takip edilmesini 
sağlar. Bu nedenle destek programları çerçevesinde başarılı olup, sözleşmesi imzalanan 
projelerin uygulanması, izlenmesi, yasa ve usullere uygunluğunun kontrolü, yararlanıcının 
sorunları ve ihtiyaçları ile yakından ilgilenir. 

İDB’nin destek yönetimi kapsamındaki görevleri aşağıda sıralanmaktadır: 

 Diğer birimlerle işbirliği içinde bölge planı ve programları ile destek programlarının 
değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerinin 
belirlenmesine katkı sağlamak, 
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 Diğer birimlerle işbirliği içinde proje düzeyinde yararlanıcılar tarafından kullanılacak, 
sektörel bazda hazırlanmış geniş göstergeler setini belirlemeye katkı sağlamak, 

 Genel Sekreterin talep ettiği projelere, sözleşme öncesi ön izleme ziyaretlerini ve bu 
ziyaretlerde yapılacak projenin risk ve ihtiyaç analizlerini yapmak, 

 PYB ile birlikte destek almaya hak kazanan projelerin sahipleri ile imzalanacak 
sözleşmeleri hazırlamak ve sözleşme imzalamaya davet etmek, 

 Sözleşmelerin imzalanmasını müteakip, sözleşme bilgilerinin doğruluğunu teyit etmek, 
yararlanıcının uygulama kapasitesini değerlendirmek ve yararlanıcı ile birlikte proje 
uygulamasına ilişkin bir yol haritası hazırlamak, bunların sonuçlarını ön ödemenin 
yapılabilmesi için Muhasebe ve Ödeme Birimine bildirmek, 

 Projelerin uygulama ve izleme sürecine ilişkin olarak yararlanıcılara eğitimler vermek, 

 Proje ve program kapsamında ihtiyaç duyulan verilerin KAYS’a aktarılmasının genel 
koordinasyonunu sağlamak, 

 Yararlanıcıları projenin uygulanması ve KAYS’ın etkin kullanımına yönelik 
bilgilendirmek, 

 Proje uygulama ve izleme faaliyetleri kapsamında elde edilen verilerin KAYS’a 
aktarılmasını sağlamak, 

 Yararlanıcıların projelerin uygulama aşamasındaki sorularını yanıtlamak, Sıkça Sorulan 
Sorulardan (SSS) oluşan bir listeyi cevapları ile birlikte ajansın internet sitesinde 
yayınlamak, 

 Sözleşme yükümlülüklerinin yerine getirilmesini sağlamak ve projelerin sözleşmelerde 
belirtilen kural ve usullere göre uygulanmasını temin etmek, 

 Sözleşme değişikliği, durdurma, fesih, erken uyarı raporları ile düzeltici tedbirler ve 
usulsüzlük hakkında işlemleri gerçekleştirmek ve geri ödemelerin temini için gerekli 
durumlarda Muhasebe ve Ödeme Birimini bilgilendirmek, 

 Yararlanıcıların ara ve nihai raporları ile ödeme taleplerini teknik ve mali açıdan 
değerlendirmek ve uygun bulunması durumunda ödemelerin zamanında yapılabilmesi 
için Muhasebe ve Ödeme Birimine görüşünü iletmek, 

 Projelere izleme ziyaretleri gerçekleştirmek, 

 Yararlanıcılara, uygulamada karşılaştıkları problemlerin çözümüne yönelik destek 
vermek, 

 Program ve projelere ilişkin düzenli risk analizleri yapmak ve riskleri önceden tespit 
ederek, düzeltici ve önleyici tedbirleri almak, 

 Destek programları ile ilgili değerlendirme raporlarının hazırlanmasına katkı sağlamak, 

 Etki analizi çalışmalarının koordinasyonunu sağlamak, 

 Proje ve faaliyet uygulamalarının yoğun olduğu dönemlerde, Ajans uzmanlarının yeterli 
olmadığı durumlarda, Yönetim Kurulu Başkanının talebi ve ilgili kurumların uygun 
görmesiyle, yararlanıcı konumunda olmayan kamu kurum ve kuruluşlarından izleme 
faaliyetlerinde görev yapmak üzere ilave personel görevlendirilmesini temin etmek, 

 Tamamlanan projelerin ve programların sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek, 

 Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı 
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gösterge setinin belirlenmesine katkı sağlamak ile program ve projelerin performansını 
ölçmek, 

 Önceki destek programları uygulamalarından elde edilen deneyimler ışığında başvuru 
rehberlerinin hazırlığına destek vermek, 

 Çeşitli kaynaklardan elde edilecek verileri ve değerlendirme anketleri sonuçlarını 
kullanarak, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yapmak, bu 
değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kuruluna ve Bakanlığa sunulmak üzere Genel 
Sekretere raporlamak, 

 Muhasebe ve Ödeme Birimi kurulduktan sonra teknik destek projelerinin izlemesini 
gerçekleştirmek, 

 Kurumsal risk yönetimi çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 

3.5.4 Destek Hizmetleri Birimi 

Destek Hizmetleri Birimi (DHB), Ajansın idari ve mali işlerinin yürütülmesinden sorumludur. 

Destek Hizmetleri Biriminde Muhasebe Yetkilisi, Muhasebeci, İnsan Kaynakları Sorumlusu, 

Yazı İşleri Evrak Kayıt Sorumlusu, Satın Alma Sorumlusu, Halkla İlişkiler Sorumlusu,Yönetici 

Asistanı, Bilgi İşlem Sorumlusu, Arşiv Sorumlusu, Taşınır Kayıt Sorumlusu yer alır. Söz konusu 

personel aşağıdaki görevleri yerine getirir. 

Muhasebe Yetkilisi-Muhasebeci 

 Ödeneği dâhilinde olmak şartıyla her türlü masrafı, kanıtlayıcı belgelerine dayanarak ve 
usulüne uygun olarak gerçekleştirmek, ödeneğin yeterli olmadığı durumlarda bunu 
yazılı olarak harcama yetkilisine bildirmek, 

  Gelirlerin tahsili, giderlerin hak sahiplerine ödenmesi, para ve parayla ifade edilebilen 
değerlerin alınması, saklanması, ilgililere verilmesi, gönderilmesi ve diğer tüm malî 
işlemlerin kayıtlarının yapılması ve raporlanması ve muhasebe kayıtlarının usulüne 
uygun, saydam ve erişilebilir şekilde tutulması, 

 Ödeme emri ve eki kanıtlayıcı belgeler üzerinde; gerçekleştirme görevlisi ve harcama 
yetkilisi ile diğer görevlilerin imzasını, ödemeye ilişkin kanıtlayıcı belgelerin tam 
olmasını, hesaplamalarda maddi hata bulunup bulunmadığını ve hak sahibinin kimliğine 
ilişkin bilgileri kontrol etmek, 

 Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği Madde 25 de sayılan gelirleri ve alacakları takip ve 
tahsil etmek, 

 Ödeneği dâhilinde gerçekleşen giderlerin hak sahibine ödenmesini sağlamak ve 
harcama yetkilisinin uygun gördüğü hâllerde avans vermek, 

 Para ve parayla ifade edilebilen değerleri saklamak ve ayniyata ilişkin hesapları tutmak, 
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 Ajansa ait emanetleri almak, saklamak, ilgililere vermek ve göndermek, 

 Ajans personelinin maaş, yolluk vb. ödemeleri ile muhtasar, SGK primi gibi vergi 
ödemelerini gerçekleştirmek, 

 Muhasebe kayıtlarının tam, doğru ve usulüne uygun olarak tutulmasını ve 
raporlanmasını, bu bilgilerin saydam ve erişilebilir olmasını sağlamak, muhasebe ile ilgili 
diğer işlemleri yapmak, 

 Malî konulara ilişkin olarak ilgililere gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak, 

 Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere, Ajans bütçe sonuçlarını çıkarmak, 

 Bütçe ve muhasebe bilgi sisteminin işleyişini yönetmek, 

 Bütçe, muhasebe ilişkin yukarıda sayılmayan diğer hizmetleri yürütmek 

 Kurum’un, aylık olarak beyan etmesi gereken SSK Bildirgesi, KDV-2, Damga ve Muhtasar 
Beyannameleri’nin kontrolünü yapmak, 

 Kanunen tutulması ve belli bir süre saklanması zorunlu defterleri, muhasebe 
dekontlarını, mizanları, raporları ve benzeri önemli dokümanları yasal sürelerine uygun 
olarak, kolay ulaşılabilir, yetkisiz erişim risklerine karşı güvenli bir şekilde saklamak, 

 Kurum’a ait mevcutları gelir getirici finansal araçlarda değerlendirmek ve Kurum’un atıl 
durumda olan varlıklarını değişik finansal araçlarda değerlendirmeye yönelik resmi yazı 
hazırlamak, Genel Sekreterin onayına sunmak ve mevcudu bu yazı ile belirlenen araçta 
değerlendirmek, 

 Gerçekleşen tüm vergi ödemelerine ait banka dekontlarına ve “Vergi Tahsil Alındısı”na 
göre muhasebe kayıtlarını gerçekleştirmek ve dosyalamak, 

 Görev ve sorumluluklarını yerine getirebilmek için ihtiyaç duyduğu eğitim taleplerini 
amirine bildirmek, sürekli kendisini geliştirme bilincinde olmak, 

 Muhasebe birimine ait birim arşivinin tutulmasını ve düzenlenmesini sağlamak, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde Muhasebe Yetkilisine ilişkin 
tanımlanan görevleri yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. 

İnsan Kaynakları Sorumlusu 

 İşe alım ve işten ayrılma sürecini, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirmek, 

 Ajansta çalışan personelin izin, rapor ve benzeri konulardaki işlemlerini yürütmek, 

 İşe giren personelin iş sözleşmelerini hazırlamak, SGK bildirimlerini yapmak. Diğer 
istenen evraklarla birlikte özlük dosyasını oluşturmak. 

 İstifa eden ya da deneme süresi içinde veya sonrasında iş akdi tek taraflı ya da karşılıklı 
olarak feshedilen personelin işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek 
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 İşten ayrılan personelin çıkışını yasal süresi içinde SGK’ya bildirmek.  

 Personelin sağlık raporunu SGK’ya kayıt etmek ve fark ücreti oluşması durumunda takip 
eden maaşla birlikte aradaki fark ödemek. 

 Personele ait bordro hesaplamalarını yapmak, ödemeler için Muhasebeye göndermek 
ve sistem üzerinde Muhasebe ile karşılaştırmak, 

 Personelin otomatik katılım sistemi ile bireysel emeklilik sigortası işlemlerini yapmak, 

 Toplu iş sözleşmesi imzalandığında, sözleşme hükümleri doğrultusunda işlemleri 
gerçekleştirmek.  

 Personelin SGK aylık prim bildirgeleri işlemlerini yürütmek,  

 Yıllık personel ihtiyacının belirlenebilmesi amacıyla her yıl sonunda personel ihtiyacını 
belirlemek için iş yükü analizi çalışmalarını yapmak, 

 İlgili kuruluşlarca talep edilen, personele ait istatistiki bilgileri, Genel Sekreterce uygun 
görüldüğü taktirde hazırlamak, 

 İşe alınan insan kaynaklarının belirli görevlere yerleştirilmesine ilişkin işlemleri 
yürütmek, insan kaynağının yeni göreve hazırlanmasını, Ajansa ve diğer çalışanlara 
uyumunu gerçekleştirmek amacıyla oryantasyon eğitimlerini, ilgili birimlerle işbirliği 
içerisinde planlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

 İnsan Kaynakları Raporunu hazırlamak ve Genel Sekreter’e sunmak, 

 Performans değerlendirme sisteminin etkin işleyişi için süreci yürütmek, 

 İnsan kaynağının eğitim ve gelişim gereksinimlerini, birimlerden gelen talepler, çevresel 
gelişmeler, gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları doğrultusunda eğitim ihtiyaç 
analizi çalışmalarını yürütmek, 

 Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek, 

 Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesini sağlamak 
üzere gerekli önlemleri almak, 

 Görev alanı dahilinde, çeşitli kurumlardan gelen yazışmaları yanıtlamak, 

 Görev alanı dahilinde, belirli aralıklarla, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin inceleme ve 
kontrol faaliyetlerini yürütmek ve sonuçları raporlar halinde sunmak, 

 Ajansın İnsan Kaynakları ile ilgili diğer iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi 
görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru 
ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak, 

 Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; 
gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak, 

 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak, 

 Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk 
bilinci içinde yapmak, 

 Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik 
öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak, 
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 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek,  

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. 

Taşınır Kayıt Sorumlusu 

 Harcama birimince edinilen taşınırlardan muayene ve kabul komisyonu tarafından 
muayene ve kabulü yapılanları cins ve niteliklerine göre sayarak, tartarak, ölçerek teslim 
almak, doğrudan tüketilmeyen ve kullanıma verilmeyen taşınırları sorumluluğundaki 
alanlarda muhafaza etmek, 

 Muayene ve kabul işlemi hemen yapılamayan taşınırları kontrol ederek teslim almak, 
bunların kesin kabulü yapılmadan kullanıma verilmesini önlemek, 

 Taşınırların giriş ve çıkışına ilişkin kayıtları tutmak, bunlara ilişkin belgeleri düzenlemek, 

 Tüketime veya kullanıma verilmesi uygun görülen taşınırları ilgililere teslim etmek, 

 Taşınırların yangına, ıslanmaya, bozulmaya, çalınmaya ve benzeri tehlikelere karşı 
korunması için gerekli tedbirleri almak ve alınmasını sağlamak, 

 Çalınma veya olağanüstü nedenlerden dolayı meydana gelen azalmaları harcama 
yetkilisine bildirmek, 

 Sayım ve stok kontrolünü yapmak, harcama yetkilisince belirlenen asgarî stok 
seviyesinin altına düşen taşınırları harcama yetkilisine bildirmek, 

 Kullanımda bulunan dayanıklı taşınırları bulundukları yerde kontrol etmek, sayımlarını 
yapmak ve yaptırmak, 

 Harcama biriminin malzeme ihtiyaç planlamasının yapılmasına yardımcı olmak, 

 Kayıtlarını tuttuğu taşınırların yönetim hesabını hazırlamak ve harcama yetkilisine 
sunmak, 

 Ayrıca taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri, sorumluluklarında bulunan ambarlarda kasıt, 
kusur, ihmal veya tedbirsizlikleri nedeniyle meydana gelen kayıp ve noksanlıklardan 
sorumludurlar. 

 Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri sorumluluklarında bulunan malzemeleri devir ve 
teslim etmeden görevlerinden ayrılamazlar. 

 Görev alanı dahilinde, çeşitli kurumlardan gelen yazışmaları yanıtlamak, 

 Görev alanı dahilinde, belirli aralıklarla, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin inceleme ve 
kontrol faaliyetlerini yürütmek ve sonuçları raporlar halinde sunmak, 

 Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi 
görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru 
ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak, 
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 Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; 
gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak, 

 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak, 

 Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk 
bilinci içinde yapmak, 

 Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik 
öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve 
Görevleri Hakkında Kanun kapsamında ve yönetmelik, genel emirler ve diğer mevzuat 
ve Ajans politika ve yönetmeliklerine uygun olarak verilecek her türlü görevi zamanında 
ve eksiksiz olarak yerine getirmek. 

Satın Alma Sorumlusu 

 İşe alım ve işten ayrılma sürecini, ilgili mevzuat doğrultusunda gerçekleştirmek, 

 Ajansta çalışan personelin izin, rapor ve benzeri konulardaki işlemlerini yürütmek, 

 İşe giren personelin iş sözleşmelerini hazırlamak, SGK bildirimlerini yapmak. Diğer 
istenen evraklarla birlikte özlük dosyasını oluşturmak, 

 İstifa eden ya da deneme süresi içinde veya sonrasında iş akdi tek taraflı ya da karşılıklı 
olarak feshedilen personelin işten çıkış işlemlerini gerçekleştirmek, 

 İşten ayrılan personelin çıkışını yasal süresi içinde SGK’ya bildirmek, 

 Personelin sağlık raporunu SGK’ya kayıt etmek ve fark ücreti oluşması durumunda takip 
eden maaşla birlikte aradaki fark ödemek, 

 Personele ait bordro hesaplamalarını yapmak, ödemeler için Muhasebeye göndermek 
ve sistem üzerinde Muhasebe ile karşılaştırmak, 

 Personelin otomatik katılım sistemi ile bireysel emeklilik sigortası işlemlerini yapmak, 

 Toplu iş sözleşmesi imzalandığında, sözleşme hükümleri doğrultusunda işlemleri 
gerçekleştirmek. 

 Personelin SGK aylık prim bildirgeleri işlemlerini yürütmek, 

 Yıllık personel ihtiyacının belirlenebilmesi amacıyla her yılsonunda personel ihtiyacını 
belirlemek için iş yükü analizi çalışmalarını yapmak, 

 İlgili kuruluşlarca talep edilen, personele ait istatistiki bilgileri, Genel Sekreterce uygun 
görüldüğü taktirde hazırlamak, 

 İşe alınan insan kaynaklarının belirli görevlere yerleştirilmesine ilişkin işlemleri 
yürütmek, insan kaynağının yeni göreve hazırlanmasını, Ajansa ve diğer çalışanlara 
uyumunu gerçekleştirmek amacıyla oryantasyon eğitimlerini, ilgili birimlerle işbirliği 
içerisinde planlamak ve uygulanmasını sağlamak, 
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 İnsan Kaynakları Raporunu hazırlamak ve Genel Sekreter’e sunmak, 

 Performans değerlendirme sisteminin etkin işleyişi için süreci yürütmek, 

 İnsan kaynağının eğitim ve gelişim gereksinimlerini, birimlerden gelen talepler, çevresel 
gelişmeler, gerekli araştırma ve inceleme çalışmaları doğrultusunda eğitim ihtiyaç 
analizi çalışmalarını yürütmek, 

 Hizmet içi eğitim programlarını belirlemek, 

 Ajansın insan kaynakları politikası amaç ve temel ilkelerinin gerçekleşmesini sağlamak 
üzere gerekli önlemleri almak, 

 Görev alanı dahilinde, çeşitli kurumlardan gelen yazışmaları yanıtlamak, 

 Görev alanı dahilinde, belirli aralıklarla, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin inceleme ve 
kontrol faaliyetlerini yürütmek ve sonuçları raporlar halinde sunmak 

 Ajansın İnsan Kaynakları ile ilgili diğer iş ve işlemlerini yürütmek, 

 Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi 
görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru 
ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak, 

 Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; 
gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak, 

 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak, 

 Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk 
bilinci içinde yapmak, 

 Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik 
öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek ve verilen görevlerin yerine getirilmesini sağlamak. 

Halkla İlişkiler Sorumlusu 

 Ajansın basılı, yazılı ve görsel her türlü faaliyetlerini yürütmek, 

 Ajansın faaliyetlerine yönelik süreli ve süresiz yayınların içerik tasarım ve basımı ile ilgili 
organizasyonu gerçekleştirmek ve dağıtımını sağlamak, 

 Ajans görünürlüğünü sağlayıcı her türlü materyalin dağıtımını sağlayarak ilgili birim 
başkanını konu hakkında haberdar etmek, 

 Ajans görünürlüğünü sağlayıcı her türlü materyalin kurumsal kimlik kılavuzu ile 
belirlenen standartlara uygunluğunu kontrol etmek, 
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 Ajans tanıtım faaliyetlerini gerçekleştirmek ve basın yayın kuruluşları ile ilişki içinde 
olmak, 

 Kamuoyunu bilgilendirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek, 

 Destek programları ile ilgili olarak mevzuatta belirlenen ve ilgili birim başkanının talep 
ettiği her türlü duyuruyu belirlenen araçlarla yapmak, 

 Ajansın faaliyetlerine yönelik süreli ve süresiz yayınların içerik tasarım ve basımı ile ilgili 
organizasyonu gerçekleştirmek ve dağıtımını sağlamak, görsel ve yazılı medya takibi 
yapmak ya da yaptırmak, 

 Yazılı ve görsel basınla ilişkileri düzenli olarak sağlamak, 

 Basın bültenleri ve bilgi notlarını hazırlamak ve yayımlamak, 

 Kurumsal kimlik çalışmalarını yapmak ya da yaptırmak, 

 Ajans iletişim stratejisini hazırlamak ve uygulanmasını sağlamak, 

 Yazılı ve görsel basın ve diğer kitle iletişim araçlarını takip ederek ajans ile ilgili bilgileri 
değerlendirmek, dosyalamak, genel sekretere ve/veya birim başkanlarına sunmak, 

 Basın ve halkla ilişkiler ile ilgili her türlü arşivleme işlemini yapmak, 

 Ajansın yapacağı her türlü faaliyetlerin (eğitim, bilgilendirme,…gibi) organizasyonunu 
ilgili birim başkanının talimatları doğrultusunda yapmak, 

 Yönetim kurulu ve kalkınma kurulu toplantıları ile ilgili olarak organizasyon faaliyetleri 
konusunda Yönetici Asistanı ile birlikte koordineli çalışmak ve yönetici asistanı ile 
birlikte bu toplantıların sorumlulukların yerine getirmek, 

 Promosyon materyallerinin hazırlanması, basımı ve dağıtımını sağlamak, 

 Ajansın yıllık yayın ve organizasyon faaliyetlerini diğer birimler ile birlikte planlamak, 

 Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi 
görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru 
ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak, 

 Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; 
gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak, 

 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak, 

 Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dâhilinde ve sorumluluk 
bilinci içinde yapmak, 

 Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik 
öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 
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 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek. 

Yazı İşleri Evrak Kayıt Sorumlusu  

 Ajans adına gelen-giden evraklara ilişkin her türlü yazışma ve dokümanların güvenlik 
esasları çerçevesinde EBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) üzerinde kayıtlarının 
tutulmasını, numaralandırılmasını, tasnif edilmesini ayrıca gizlilik ve aciliyetleri dikkate 
alınarak ilgililere zamanında ulaştırılmasını sağlamak, 

 Günlük ve süreli evraklara zamanında cevap vermek, 

 İlgili birimlerden gönderilen evrakların imzalı olup, olmadıklarını kontrol etmek, eksiklik 
varsa, eksikliklerin giderilmesini sağlamak, 

 Gelen yazıların EBYS üzerinde kayıt yapıldıktan sonra ilgili birimlere evrak akış elektronik 
ortamda havalenin yapılması, 

 Gelen ve giden evrakların standart dosya planında belirtilen ilgili yerlerde 
dosyalanmasının sağlanması, 

 Ajansa postayla gönderilen veya kurum ve kuruluşların görevli dağıtıcılarınca getirilen 
dilekçelerle ilgili havale ve yazışmaları yapmak, sonuçlarını izlemek ve gerekli hallerde 
ilgililere bilgi vermek, 

 Posta, evrak zimmet defterlerini ve kargo ile yapılan gönderileri kaydetmek ve takip 
etmek, 

 EBYS güncellemelerini ve iş akışını takip etmek, 

 Tüm yazışmaların EBYS üzerinden yapılmasını sağlamak, 

 Ajans birimlerinden çıkan evrakı kaydetmek ve dağıtımını sağlamak, 

 Evraklara ilişkin gelen ve giden yazışmalarda, resmi yazışma kurallarına ilişkin usul ve 
esaslar doğrultusunda hareket etmek, 

 İmza karşılığı alacağı evrakın şekil yönünden eksiksiz ve doğru olduğunu incelemek ve 
teslim almak, 

 İşlemi biten evrakların arşive kaldırılmasını sağlamak, 

 Evrak hareketi ile ilgili her türlü diğer iş ve işlemler ile istatistikî bilgi ve raporları 
hazırlamak, 

 Ajansın standart dosya planının ve arşiv sisteminin oluşumuna katkı sağlamak, 

 Dosyalama ve birim arşivi ile ilgili olarak Standart Dosya Planı ve Arşiv Yönergesi 
doğrultusunda hareket etmek, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları yürütmek, 

 Görev alanı dâhilinde, çeşitli kurumlardan gelen yazışmaları yanıtlamak, 

 Görev alanı dâhilinde, belirli aralıklarla, gerçekleştirilen çalışmalara ilişkin inceleme ve 
kontrol faaliyetlerini yürütmek ve sonuçları raporlar halinde sunmak, 

 Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi 
görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru 
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ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak, 

 Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; 
gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak, 

 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak, 

 Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dahilinde ve sorumluluk 
bilinci içinde yapmak, 

 Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik 
öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek.  

Arşiv Sorumlusu 

 Ajans arşiv politikasının oluşturulmasında, geliştirilmesinde ve gerektiğinde 
değiştirilmesinde Genel Sekretere görüş bildirmek, 

 Ajansın tüm birimlerinden arşivlik malzemeyi teslim almak ve uygunluk kontrollerini 
yapmak, 

 Arşivlik malzemeyi Arşiv Kayıt Defterine ve elektronik ortamda kaydetmek, 

 Teslim alınan malzemenin tanımlanan yerlere aidiyetini bozmadan yerleştirmek, 

 Ajans birimlerinden gelen arşivden yararlanma taleplerini karşılamak, hizmetin 
aksamaması için tedbirler almak, 

 Ajans arşivine giren ve çıkan malzemelerin kayıtlarını tutup, takibatını yapmak, 

 Arşiv alanına Genel Sekreter tarafından belirlenen kişiler dışında arşiv odasına girişi 
engellemek, 

 Ajans arşivinde bekleme süresini dolduran evrakları, imhalık malzemeyi ayırmak ve 
bunlara ilişkin kayıtları tutmak, 

 Arşiv odasında kullanılan cihazların periyodik bakımının yapılmasını sağlamak, 

 Arşiv odasının sıcaklığını ve nem değerlerini kontrol etmek, ortamın uygun olmadığı 
durumlarda gerekli tedbirleri almak, 

 Ajans arşiv faaliyetlerini her türlü denetime hazır bulundurmak 

 Arşiv faaliyetlerini standart dosya planına uygun olarak düzenlenmesini sağlamak, 

 Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi 
görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru 
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ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak, 

 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak 

 Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dâhilinde ve sorumluluk 
bilinci içinde yapmak, 

 Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik 
öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek. 

Yönetici Asistanı 

 Genel sekreterin her türlü haberleşme ve yazışmalarını yürütmek, 

 Genel Sekreterin randevularının düzenlenmesini, misafirlerin karşılanmasını ve 
ağırlanmasını temin etmek, görüşmelerin bir program dâhilinde gerçekleştirilmesini 
sağlamak, 

 Genel Sekreterliğe gelen telgraf, tebrik, teşekkür gibi mektupların cevaplarını 
hazırlamak ve bunlarla ilgili yazışmaları izlemek, 

 Toplantılarla ilgili yazı, dosya, belge ve tutanak, vb. evrakı hazırlamak, 

 Genel sekreterin programını düzenlemek ve takip etmek, 

 Ajansın görüşme ve kabullerine ilişkin hizmetleri yürütmek, 

 Ajansın yurt içi ve yurt dışı ziyaret, davet, karşılama, uğurlama, ağırlama, vb. ile her türlü 
protokol ve tören hizmet ve işlerini düzenlemek, 

 Organizasyonlara yönelik gerektiğinde ilgili diğer kuruluşlarla işbirliği halinde olmak, 

 Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu Toplantılarının organizasyonunu halkla ilişkiler 
görevlisi ile birlikte gerçekleştirmek, 

 Yönetim Kurulu ve Kalkınma Kurulu toplantılarına ilişkin her türlü idari iş ve işlemleri 
takip etmek, yazışmaları yapmak, dosyaları tutmak, arşivlemek, 

 Üst yönetimin, ilgili makam ve kurumların, yöneticisinin gereksinim duyduğu ve kendi 
görev kapsamındaki her türlü bilgiyi, istendiğinde kullanılabilecek durumda, tam, doğru 
ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalarda bulunmak, 

 Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; 
gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak, 

 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasını sağlamak, 

 Görevlerini amirinden aldığı talimatlar ve işbölümü ilkeleri dâhilinde ve sorumluluk 
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bilinci içinde yapmak, 

 Katıldığı ve/veya sorumluluğunu üstlendiği süreçlerde süreci iyileştirmeye yönelik 
öneriler geliştirmek ve yöneticisinin onayına sunarak uygulanmasını sağlamak, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek. 

3.5.5 Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri 

27 Ağustos 2014 tarih ve 29101 sayılı Resmi Gazete yayımlanan Kalkınma Ajansları Yatırım 

Destek Ofisleri Yönetmeliği kapsamında Yatırım Destek Ofislerinin görevleri şunlardır: 

a) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin analiz, rapor ve strateji çalışmaları yapmak/yaptırmak, 
b) İlin iş ve yatırım ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek, 
c) Yatırımcılara bilgi sağlamak ve onları yönlendirmek, 
d) İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla ortak 

çalışmalar yapmak, 
e) Yatırımları izlemek, 
f) İlin iş ve yatırım ortamını tanıtmak ve ile yatırımcı çekmek, 
g) Devlet yardımlarına ilişkin olarak, ilgili mevzuatta belirtilen iş ve işlemleri yapmak, 
h) Yatırımcıların izin ve ruhsat işlemleri ile diğer idari iş ve işlemlerini, ilgili makam ve 

merciler nezdinde sonuçlandırmak üzere ajans yönetim kurulu adına tek elden takip ve 
koordine etmek, 

i) Bilgilendirme ve raporlama çalışmaları yapmak, 
j) Kanunun 4 üncü maddesine dayanılarak çıkarılan düzenlemelerde belirtilen iş ve 

işlemleri yapmak. 
27 Aralık 2018 tarih ve 2018/12 sayılı Yönetim Kurulu kararıyla yürürlüğe giren Mevlana 

Kalkınma Ajansı Çalışma Birimleri İle Personelin Görevlerine İlişkin Usul ve Esaslar uyarınca 

Konya ve Karaman Yatırım Destek Ofisleri’nin görevleri şöyle belirlenmiştir: 

 İl Yatırım Destek ve Tanıtım Stratejisini hazırlamak veya hazırlatmak ve uygulanmasını 
gözetmek, 

 Yatırım Ortamı Değerlendirme Raporunu ilgili kurum ve kuruluşlarla işbirliği halinde 
hazırlamak ve yönetim kuruluna sunmak, 

 İlde yatırıma uygun alanlara ilişkin verileri, hizmet sunulan yatırımcılara ilişkin bilgi ve 
kayıtları, yatırım ortamının geliştirilmesi ve yatırımcıya tanıtılmasına yönelik olarak 
düzenlenmiş bilgi ve verileri ilgili kurum ve kuruluşlardan temin ederek, ilin yatırım 
ortamına ilişkin envanter çalışmaları yürütmek, 

 Yatırımcıları; yatırım kararı alınması, yatırımın gerçekleştirilmesi gibi hususlarda 
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yatırımcıyı bilgilendirmek ve yönlendirmek, 

 Yatırımcıların yer aldığı ticari heyetlere yönelik organizasyonlar düzenlemek veya 
düzenletmek, 

 Lobi faaliyetleri yürütmek, 

 Kendilerine verilen görev ve yetkilerini yerine getirmek üzere, Bakanlık 
koordinasyonunda ve genel sekreterin bilgisi dâhilinde, merkezi veya uluslararası 
kurum ve kuruluşlarla işbirliği sağlamak, 

 İzin ve ruhsat işlemlerinin takip ve sonuçlandırılması, yatırımcıların yerelde 
karşılaştıkları sorunların giderilmesi, ilde yatırım ortamının iyileştirilmesi veya diğer 
faaliyetlerine yönelik olarak, kamu veya özel sektör temsilcileri ve diğer ilgili paydaşlarla 
görüşmeler yapmak ve gerektiğinde yönetim kurulu kararıyla çalışma grupları 
kurulmasını sağlamak, 

 Teşvik sistemi ile ilgili iş ve işlemleri yürütmek, 

 Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliği kapsamında YDO’nun takip ve 
koordine edeceği işlemler ile ilgili olarak yatırımcıların kamu kurum ve kuruluşlarının 
görev ve yetki alanına giren izin ve ruhsat işlemlerini yönetim kurulu adına tek elden 
takip ve koordinesini sağlayarak, yatırımcılara gerekli bilgilendirme ve yönlendirme 
hizmetlerini gerçekleştirmek, yatırımcıların karşılaştıkları engel ve sorunların çözümü 
konusunda ilgili merciler nezdinde girişimde bulunmak, 

 Kalkınma Ajansları Yatırım Destek Ofisleri Yönetmeliğinde belirtilen hususları içeren altı 
aylık faaliyet raporunu ilgili kısımlarını düzenleyerek, bunların faaliyet gösterdikleri 
ildeki Valiliğe ve Genel Sekreterliğe sunmak, 

 Uluslararası düzeyde yürütülen yatırım destek ve tanıtım faaliyetleri konusunda, genel 
sekreterin bilgisi dâhilinde Bakanlığa ve diğer ilgili kurum ve kuruluşlara bilgilendirme 
yapmak, 

 Kurumsal risk yönetimi organizasyon çerçevesinde birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Üstleri tarafından Kalkınma Ajanslarına ilişkin mevzuatlara uygun olarak verilecek her 
türlü görevi zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin hazırlanması ve 
yürütülmesine ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve 
zamanında yerine getirmek ve birim uzmanlarına verilen görevlerin yerine getirilmesini 
sağlamak. 

3.5.6 İç Denetçi 

 Nesnel risk analizlerine dayanarak Ajansın yönetim ve kontrol yapılarını değerlendirmek 
ve risk yönetimi ve kontrol mekanizmasının etkinliğini geliştirmek için Ajansın 
amaçlarının gerçekleşmesine yardımcı olmak, 

 Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve 
Genel Sekretere önerilerde bulunmak, 

 Risk analizleri çerçevesinde harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, 

 Ajansın; harcamalarının, finansal işlemlere ilişkin karar ve tasarruflarının ve diğer 
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faaliyetlerinin, amaç ve politikalara, planlara ve programlara uygunluğunu izlemek, 
değerlendirmek ve denetlemek, 

 İç kontrol ve mali yönetim sisteminin oluşumuna katkıda bulunmak, işleyişini 
değerlendirmek ve bu hususta Genel Sekreter ile Yönetim Kuruluna önerilerde 
bulunmak, 

 Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre suç teşkil eden hususlarla soruşturma 
açılmasını gerektirecek bir duruma rastlandığında, adli makamlara ve Bakanlığa 
iletilmek üzere Genel Sekretere ve Yönetim Kuruluna bildirmek ve Bakanlığı konu 
hakkında bilgilendirmek. 

 İç denetçi, görevlerini yerine getirirken; elektronik ortamdakiler dahil her türlü bilgi, 
belge, kayıt ve dokümanla nakit, kıymetli evrak ve diğer varlıkların ibrazını istemek, 
gerektiğinde uzman görüşünden yararlanmak, görevin gerektirdiği araç, gereç ve diğer 
imkanları kullanmak, görevin yürütülmesini engelleyici tutum, davranış ve hareketlerde 
bulunanları, haklarında yasal işlem yapılmak üzere Genel Sekretere bildirmek 
yetkilerine sahiptir, 

 Mali yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda 
önerilerde bulunmak, 

 İç Denetim alanında yürütülen faaliyetlere ilişkin kayıtların belli bir düzen içinde 
kullanıma hazır halde tutulmasını sağlamak, 

 İç denetçi görevlerini yerine getirirken ve yetkilerini kullanırken kamu iç denetim 
standartlarına ve mesleki etik kurallarına uygun hareket eder 

 İç denetçiler, görev ve yetkileri çerçevesinde iç denetim faaliyetlerinin etkili ve idarenin 
faaliyetlerine değer katacak şekilde yürütülmesinden ve denetim kaynaklarının etkin ve 
verimli kullanılmasından Genel Sekretere karşı sorumludur, 

 AB ve diğer ulusal-uluslararası fonların kullanımını içeren projelerin yürütülmesine 
ilişkin kendilerine verilen her türlü görev ve sorumlulukları eksiksiz ve zamanında yerine 
getirmek. 
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II. AMAÇ VE HEDEFLER  

4 AJANSIN AMAÇ VE HEDEFLERİ  

2018-2022 kurumsal stratejik planımıza göre; MEVKA’nın amaç ve hedefleri şunlardır; 

Amaç 1. Yönetişim ve işbirliği mekanizmalarını geliştirerek, bölge aktörlerinin ortak 
hedeflere yönelmesini sağlamak. 

Hedef.1 Bölgedeki kamu, özel sektör, STK’lar ve üniversiteler arasında ortak iş yapma 
kültürü geliştirilecektir. 

Hedef.2 Bölge aktörlerini kalkınma odaklı ortak hedeflere yönlendirmek. 

Amaç 2. Bölgede özel sektör yatırımları ile ilgili süreçleri takip etmek ve yatırım ortamı ile 
ilgili faaliyetleri yürütmek. 

Hedef.1Bölgenin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. 

Hedef.2 Bölgenin iş ve yatırım ortamının tanıtımına yönelik faaliyetler yürütülecektir. 

Hedef. 3 Yatırımcılara yönelik destek hizmetleri sunulacaktır. 

Hedef. 4 Teşvik sistemi ile ilgili faaliyetler yürütülecektir. 

Amaç 3. Program uygulama ve fon kaynakları kullanım etkinliğini artırmak. 

Hedef.1 Bölgenin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanma kapasitesi 
artırılacaktır. 

Hedef.2 Program yönetim sürecinde etkinlik ve etkililik artırılacaktır. 

Amaç 4. Proje ve program uygulama etkinliğini artırmak. 

Hedef.1 Proje ve faaliyetlerde izleme süreçlerinin etkinliğinin artırılacaktır. 

Hedef.2 Program değerlendirme raporları hazırlanarak daha etkin programların 
oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. 

Amaç 5. Ajansın hizmet kalitesini artırmak 

Hedef 1 Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak iş süreçleri iyileştirilecektir. 

Hedef 2 Ajansın faaliyetlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütmesini sağlayacak mekânsal 
düzenlemeler yapılacaktır. 

Hedef.3 Kurumsal yapı güçlendirilecektir. 
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5 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER  

2018 yılında Mevlana Kalkınma Ajansı’nın temel ilkesi bölgede yürütülen faaliyetlerin, iyi 

yönetişim ilkeleri çerçevesinde gerçekleştirilmesi olmuştur. Bu kapsamda Ajansın yürüttüğü 

tüm faaliyetlerde güvenilirlik, şeffaflık, tarafsızlık, katılımcılık, ulaşılabilirlik, bilimsellik, 

uzmanlaşmışlık, yenilikçilik, çevrecilik, sosyal duyarlılık ilkeleri temel alınarak Ajans 

paydaşlarının gizli niteliği bulunmayan tüm süreçlere aktif ve etkin katılımı hedeflenmiştir. 

2014-2023 Konya Karaman bölge planındaki temel amaçları “ulusal ve küresel düzeyde daha 

rekabetçi işletmeler, yatırım ortamının iyileştirilmesi, insana yatırım: bilgi ve becerilerini 

sürekli yenileyen, birlikte hareket edebilen, sağlıklı bireyler, bölge içi gelişmişlik farklarının 

azaltılması ve bölge kırsalında yaşamın canlandırılması, koruma kullanma dengesi içinde yeşil 

büyümenin sağlanması, bölge içindeki yerleşim yerlerine farklı müdahale biçimlerini içeren çok 

merkezli ve dengeli bir mekânsal örgütlenme oluşturmak, bölgenin lojistik alt yapısını 

güçlendirerek ulusal ve küresel düzeyde erişilebilirliğini artırmak” Mevlana Kalkınma Ajansı’nın 

2018 yılındaki politikalarını ortaya koymuştur. 

  



32  
 

 
www.mevka.org.tr 2019 YILI ARA FAALİYET RAPORU 

 YILI FAALİYET RAPORU 

III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 

DEĞERLENDİRMELER 

6 MALİ BİLGİLER  

Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 yılı bütçesi, 15.01.2019 tarihli 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu 

Kararı ile 90.000.000,00 TL  bütçe kesinleştirilerek kabul edilmiştir.  

6.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

Tablo 4 Ajans Gelirleri Bütçe ve Gerçekleşmeleri 

GELİR BÜTÇESİ 

Yevmiye Tarih Aralığı: 01.01.2019 - 30.06.2019 

GELİR 
KODU 

GELİR ADI 
TAHMİN 
TUTARI 

TAHSİLÂT 
TUTARI 

GERÇEKLEŞME 
ORANI (%) 

01 
Merkezi Yönetim Bütçesinden Aktarılan 
Paylar 

12.000.000  0,00 

02 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 606.438 634.438 100,00 

03 Belediyelerden Aktarılan Paylar 12.004.789 9.529.964 79,38 

04 
Sanayi ve Ticaret Odalarından Aktarılan 
Paylar 

336.173 266.950 79,41 

08 Alacaklardan Tahsilatlar 6.335.416 410.935 6,49 

10 Faaliyet Gelirleri 3.438.006 3.907.062 113,64 

TOPLAM: 34.720.824 14.721.350 42,40 

30.06.2019 Tarihi itibari ile gelir bütçesinin %42,40’ ına tekabül eden 14.721.350 TL gelir 

tahsilatı yapılmıştır. Gelirler ile ilgili dağılım yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 15.03.2019 Tarih 

30715 Sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı 825 “2019 Yılında Kalkınma Ajanslarına 

Kullandıracakları Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar” ile Merkezi Yönetim 

Bütçesinden aktarılacak pay 9.786.816 TL olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 5 Ajans Giderleri Bütçe ve Gerçekleşmeleri 
FONK. 
KOD 

EKO. 
KOD 

BÜTÇE TERTİBİ ADI 
ÖDENEK 
TUTARI 

KULLANILAN 
ÖDENEK TUTARI 

GERÇEKLEŞME 
ORANI(%) 

01    GENEL HİZMETLER 20.784.000 5.240.534 25,21 

01 01   
GENEL YÖNETİM 
HİZMETLERİ 

20.784.000 5.240.534 25,21 

01 01 01  Personel Giderleri 7.380.000 3.203.676 43,41 

01 01 02  
Sosyal Güvenlik 
Kurumlarına Prim 
Giderleri 

1.500.000 676.156 45,08 

01 01 03  
Mal ve Hizmet Alım 
Giderleri 

8.650.900 1.360.702 16,10 

01 01 09  Yedek Ödenekler 3.523.100    0.00 0,00 

02    
PROJE VE FAALİYET 
DESTEKLEME 
HİZMETLERİ 

69.216.000 2.050.388 2,96 

02 01   
PROJE DESTEKLEME 
GİDERLERİ 

67.486.000 2.050.388 3,04 

02 01 07  Sermaye Transferleri 67.486.000 2.050.388 3,04 

02 01 07 01 
Proje Teklif Çağrısı 
Yöntemiyle Verilen 
Destekler 

44.336.000 2.050.388 4,62 

02 01 07 03 Güdümlü Proje Destekleri 23.150.000 0.00 0,00 

02 02   
FAALİYET DESTEKLEME 
GİDERLERİ 

1.730.000 0,00 0,00 

02 02 07  Sermaye Transferleri 1.730.000 0.00 -0,00 

02 02 07 08 Fizibilite Desteği 1.730.000 0.00 -0,00 

TOPLAM: 90.0000.000 7.290.922 8,10 

30.06.2019 Tarihi itibari ile gider bütçesinin % 8,10’ una tekabül eden toplam 7.290.922 TL 

harcama yapılmıştır. Harcamaların dağılımı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 6 30.06.2019 Tarihi İtibari ile Finansman Cetveli   

KODU ADI 
FİNANSMANTUTARI 

31.12.2018 
FİNANSMANTUTARI 

30.06.2019 

1 HAZIR DEĞERLER 54.973.016 62.088.026 

3 ÖN ÖDEMELER(Proje) 306.160 790.018 

TOPLAM 55.279.176 62.878.044 

30.06.2019 Tarihi itibari ile Banka Nakit durumu 62.088.026 TL dir.
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6.2 TEMEL MALİ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR  

BİLANÇO 
Ajans Adı: Mevlana Kalkınma Ajansı    /    Bütçe Dönemi: 2019    /    İlgili Tarihi Aralığı: 01.01.2019—30.06.2019 

 

AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR 
HESAP ADI 2018 Yılı 2019 Yılı HESAP ADI 2018 Yılı 2019 Yılı 

1     DÖNEN VARLIKLAR 62.150.899,39 71.171.225,51 3     KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 342.186,51 281.671,23 

  10   HAZIR DEĞERLER 54.973.016,00 61.797.001,00   33   EMANET YABANCI KAYNAKLAR 18.694,42 17.300,21 

    102 BANKA HESABI 54.973.016,00 62.088.026,20     330 ALINAN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR 16.900,00 16.900,00 

    103 VERİLEN ÇEKLER VE GÖND. EMİR.H.(-) 0 -291.025,20     333 EMANETLER HESABI 1.794,41 0,20 
 12   FAALİYET  ALACAKLARI 6.335.941,11 8.405.802,76     339 DİĞER ÇEŞİTLİ BORÇLAR HESABI 0,01 400,01 

   120 GELİRLERDEN ALACAKLAR HESABI 0 2.542.416,06   36   ÖDENECEK DİĞER YÜK. 323.492,09 264.371,02 

    121 GELİRLERDEN TAKİPLİ ALACAKLAR H. 6.335.417,16 5.862.862,75     360 ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR H. 137.576,12 92.909,85 

    126 VERİLEN DEPOZİTO VE TEMİNATLAR H. 523,95 523,95     361 ÖDENECEK SOSY. GÜV. KESİNTİLERİ H. 185.915,97 171.461,17 

  14   DİĞER ALACAKLAR 127.257,72 127.257,72 4     UZUN VADELİ YABANCI KAY. 939.410,24 939.410,24 

    140 KİŞİLERDEN ALACAKLAR HESABI 127.257,72 127.257,72   47   BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI H.  939.410,24 939.410,24 

  15   STOKLAR 2.593,86 14.475.18     472 KIDEM TAZMİNATI KARŞILIĞI H. 939.410,24 939.410,24 

    150 İLK MADDE VE MALZEME HESABI 2.593,86 14.475.18 5     ÖZ KAYNAKLAR 60.899.369,04 60.899.369,04 

  16   ÖN ÖDEMELER 306.160,39 790.017.79   50   NET DEĞER 29.095.222,29 29.095.222,29 

    163 BÜTÇE DIŞI PROJE AVANSLARI H. 306.160,39 790.017.79     500 NET DEĞER HESABI 29.095.222,29 29.095.222,29 

  18   GELECEK AYLARA AİT GİDER GELİR TAHAK. 405.930,31 36.671.06   52   YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI 0  

  180 GELECEK AYLARA AİT GİDERLER 0 36.671.06       

    181 GELİR TAHAKKUKLARI HESABI 405.930,31 0     522 YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI H. 0  

2     DURAN VARLIKLAR 30.066,40 30.756,70   57   GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAAL. SONÇLRI. 17.544.511,94 38.071.842,83 

  25   MADDİ DURAN VARLIKLAR 30.066,40 30.756,70     570 
GEÇMİŞ YILLAR OLUMLU FAALİYET 
SONUÇLARI HESABI 

17.544.511,94 38.071.842,83 

    253 TESİS, MAKİNE VE CİHAZLAR HESABI 22.549,45 22.459,45   58   GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAAL. SONÇLRI -6.267.696,08 6.267.696,08 

    255 DEMİRBAŞLAR HESABI 966.130,18 832.547,72     580 GEÇMİŞ YILLAR OLUMSUZ FAALİYET SON  -6.267.696,08 6.267.696,08 

    257 BİRİKMİŞ AMORTİSMANLAR H. (-) -958.613,23 -824.250,47   59   DÖNEM FAALİYET SONUÇLARI 20.527.330,89 9.081.441,70 

  26   MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR H. 0 0     590 DÖNEM OLUMLU FAALİYET SONUCU H. 20.527.330,89 9.081.441,70 

    260 HAKLAR HESABI 348.515,86 348.515,86     591 DÖNEM OLUMSUZ FAAL. SONUCU H. (-) 0  

    264 ÖZEL MALİYETLER HESABI 7.450,00 7.450,00            

    268 BİRİKMİŞ AMORT.HESABI ( - ) -355.965,86 -355.965,86            

AKTİF TOPLAM 62.180.965,79 71.201.982,21 PASİF TOPLAM 62.180.965,79 71.201.982,21 
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AKTİF HESAPLAR PASİF HESAPLAR 

HESAP ADI 2018 Yılı 2019 Yılı HESAP ADI 2018 Yılı 2019 Yılı 

9    NAZIM HESAPLAR 24.190.387,47 21.552.636,14 9     NAZIM HESAPLAR 24.190.387,47 21.552.636,14 

  91   
NAKİT DIŞI TEMİNAT VE KİŞİLERE 
AİT MENKUL KIYMET HESAPLARI 

1.519.833,60 1.484.333,60   91   
NAKİT DIŞI TEMİNAT VE 
KİŞİLERE AİT MENKUL 
KIYMET HESAPLARI 

1.519.833,60 1.484.333,60 

    910 TEMİNAT MEKTUPLARI HESABI 1.519.833,60 1.484.433.60     911 
TEMİNAT MEKTUPLARI 
EMANETLERİ HESABI 

1.519.833,60 1.484.433.60 

  92   TAAHHÜT HESAPLARI 22.670.553,87 20.068.302,54   92   TAAHHÜT HESAPLARI 22.670.553,87 20.068.302,54 

   920 GİDER TAAHHÜTLERİ HESABI 22.670.553,87 20.068.302,54     921 
GİDER TAAHHÜTLERİ 
KARŞILIĞI HESABI 

22.670.553,87 20.068.302,54 

GENEL TOPLAM 86.371.353,26 92.754.618,35 GENEL TOPLAM 86.371.353,26 92.754.618,35 

 

Mevlana Kalkınma Ajansı muhasebe kayıtlarını 28 Eylül 2006 tarih ve 26303 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe 

Yönetmeliği'nin ("Yönetmelik") Muhasebeye İlişkin Hükümler başlıklı Dördüncü Bölümünde belirlenen ilkelere ve hesap planına uygun olarak tutmakta 

ve mali tablolarını da buna uygun olarak hazırlamaktadır. 

 2019 Yılı Dönem Olumlu Faaliyet sonucu(6 Aylık) 9.081.441,70 TL dir. 

 30.06.2019 Tarihi itibari ile Mevlana Kalkınma Ajansı Kasasında 38 Adet Teminat mektubu bulunmaktadır.  

 30.06.2019 Tarihi itibari ile Destek programları kapsamında 20.068.302,54 TL sözleşme imzalanarak taahhüt altına alınmıştır 

 30.06.2019 Tarihi itibari ile Banka Nakit durumu 62.088.026 TL. Kamu Haznedarlığı çerçevesinde değerlendirilmektedir. 

 04.06.2015 Tarihinde 29376 sayılı Resmi Gazete de yayınlanmış Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği’nde öngörülen usul ve 

esaslara göre itfa payı ayrılmaktadır. 

2018 yılı içerisinde 623 adet yevmiye kaydı mevcuttur. 
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6.3 MALİ DENETİM SONUÇLARI 

Kalkınma Ajanslarının teşkilat yapısı görev ve yetkilerine ilişkin düzenlenen 4 No’lu 

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 207. maddesi ve Kalkınma Ajansları Denetim Yönetmeliği 

uyarınca;  

Dış denetimde; İçişleri Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığınca müştereken belirlenecek esas ve usûllere göre Ajansın her türlü hesap ve 

işlemleri, yönetim kurulu tarafından her yıl en geç mart ayında ve gerekli görülen hallerde her 

zaman Sermaye Piyasası Kurulu mevzuatına göre kurulmuş bağımsız denetim kuruluşlarına 

inceletilir. Bağımsız dış denetim kuruluşları, hazırladıkları raporu eş zamanlı olarak İçişleri 

Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına sunar. Denetim sonucu suç teşkil eden hususlarla 

ilgili gerekli işlemleri yapmaya İçişleri Bakanlığı, performansla ilgili değerlendirmeleri yapmaya 

ve gerekli tedbirleri almaya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı yetkilidir.  

Mevlana Kalkınma Ajansı 2018 yılı dış denetim raporu MBK Bağımsız Denetim ve 

Danışmanlık A.Ş. tarafından 2019 Yılı Şubat ayında hazırlanmıştır.“2018 Yılı Hesap Dönemine 

Ait Bağımsız Denetim Raporu” onaylanıp olumsuz herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

MBK Bağımsız Dış Denetim tarafından İçişleri Bakanlığı ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına 

gönderilmiştir.  
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7 PERFORMANS BİLGİLERİ 

7.1 PROJE VE FAALİYET BİLGİLERİ  

7.1.1 Kurumsallaşma ve Yönetim Faaliyetleri  

Çalışma Ziyaretleri ve Katılım Sağlanan Organizasyonlar  

Tablo 7 Çalışma Ziyaretleri ve Katılım Sağlanan Organizasyonlar  
Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

Kalkınma Ajansları Değer Zincir 
Analizi 

24.01.2019 

Bakanlığımızın oluşturduğu Değer Zincir Analizi 
Çalışması yol haritası çizilerek bir sonraki DZA 
çalışmasının İskenderun'da ve Filtre Sektörü üzerine 
çalışılmasına karar verilmiştir.. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İl 
Koordinasyon Toplantısı 

24.01.2019 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve KOP'la 
beraber bölgede yapılabilecek ortak işbirlikleri 
konuşulmuştur. 

Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

Konya Su Çalıştayı 30.01.2019 

DSİ Genel Müdürlüğü İşletme Ve Bakım Dairesi 
Başkanlığı Tarafından Organize Edilen Konya Su 
Çalıştayında Konya ilinin toprak ve su yapısı, sektörel 
su tahsis planı, nehir havza yönetim planı, kuraklık 
yönetim planı sunumları gerçekleştirildi. Panel 
oturumunda ise soru-cevap bölümü gerçekleştirildi. 

  

Katılım Sağlanan 
Organizasyon 

Tarih Konusu 

Konya Valiliği İl 
Koordinasyon 
Kurulu Toplantısı 

29.01.2019 

2018 yılı yatırım programının 
kısa bir değerlendirmesinin 
ardından 2019 yılı yatırımları 
hakkında kurumlar bilgi 
vermişlerdir.  

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZzcPY3fXjAhXNxqQKHQQfCsIQjRx6BAgBEAQ&url=http://www.google.com/url?sa%3Di%26rct%3Dj%26q%3D%26esrc%3Ds%26source%3Dimages%26cd%3D%26ved%3D2ahUKEwjztPDN3fXjAhXPsaQKHb1kBgcQjRx6BAgBEAQ%26url%3Dhttp://www.dsi.gov.tr/haberler/2019/01/30/konya-su-%C3%A7al%C4%B1%C5%9Ftay%C4%B1-d%C3%BCzenlendi%26psig%3DAOvVaw23i-Eykuh1I4zCFuyP7Zn7%26ust%3D1565438113729308&psig=AOvVaw23i-Eykuh1I4zCFuyP7Zn7&ust=1565438113729308


38  
 

 

 

www.mevka.org.tr 2019 YILI FAALİYET RAPORU 

Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

KOP Mantar Çalıştayı 20.03.2019 

Sempozyumda Selçuk Üniversitesi Fen Fakültesi 
Mantarcılık Uygulama ve Araştırma Merkezi, Atatürk 
Bahçe Kültürleri Merkez Araştırma Enstitüsü ve 
kompost üretiminde öncü özel sektör temsilcileri 
bilgi ve tecrübelerini aktardılar. 

 

Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

Harita Güncelleme ve 
Navigasyon Sistemi Çekim İzni 
Komisyonu Toplantısı 

16.04.2019 

Harita Güncelleme ve Navigasyon Sistemi Çekim İzni 
Komisyonu Toplantısında Google ve Yandex in harita 
çekim talepleri hakkında görüş ve öneriler komiteye 
sunulmuştur. 

İskenderun Filtre Sektörü 
Değer Zincir Analizi Çalışması 
Toplantısı” 

23-26.04.2019 

ORAN, DOĞAKA, MEVKA, ÇKA ve Bakanlık Uzmanları 
tarafından İskenderun’da Filtre Sektörü Değer Zincir 
Analizi çalışması kapsamında 12 firma ziyaret 
edilerek DZA anketi firmalara uygulanmış sektör 
hakkında detaylı veri ve bilgi toplanmıştır. 

Sakarya Arma Filtre Firması 
Ziyareti 

17.05.2019 

İskenderun Filtre Sektörü Değer Zincir Analizi 
kapsamında, yükseltme planı çalışmalarını ve iyi 
örnek uygulamalarını görmek açısından Sakarya'da 
Arma Filtre Firması ziyaret edildi. Arma filtre firma 
ziyaretinden edinilen tecrübeler ve bilgiler 
İskenderun DZA çalışmasına aktarılacaktır. 
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Katılım Sağlanan 
Organizasyon 

Tarih Konusu 

3 Pilot Havza Kapsamında 
NHYP'lerde Ekonomik 
Analiz Projesi 

27-28.06.2019 

Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak 
finanse edilen 3 Pilot Havzada Nehir Havza Yönetim 
Planları Kapsamında Ekonomik Analizler ve Su 
Verimliliği Çalışmaları İçin Teknik Destek Projesinde 
kilit uzmanlar María del Tránsito SÁNCHEZ, Rosa 
MONZÓ ve kilit olmayan uzmanlar olarak Çağdaş 
ŞİMŞEK ve Emre KÖKEN Akarçay, Batı Akdeniz ve 
Yeşilırmak Havzaları kapsamında yaptıkları çalışmaları 
kamu ve özel sektörden geniş katılımlı toplantıda 
paylaştılar ve katılımcılar kendi çalışma alanlarıyla 
ilgili söz alarak oluşturulacak rapora dönük bilgi 
paylaşımı ve açıklamalarda bulundular. 

 

Katılım Sağlanan 
Organizasyon 

Tarih Konusu 

Çatalhöyük Milli Tarım 
Zirvesi 

19.06.2019 

ASKON Konya şubesi tarafından Çatalhöyük Milli 
Tarım Zirvesi düzenlendi. Zirvede moderatörlüğünü 
Sayın İrfan Donat, Cem Seymen ve Fikret 
Akınerdem’in yaptığı “Türkiye tarımının yeniden 
yapılanması ve tarımın genel problemleri ve çözüm 
yolları”, “Milli tohumculuk politikası, bitkisel ve 
hayvansal üretimde yerli tohum ve tohumluk 
üretiminde yerli ve yabancı teknoloji kullanımı ve 
rekabeti” ve “Türkiye tarımının dünya piyasaları ile 
rekabet edilebilirliği. Üretim çeşitlendirmeleri ve yeni 
bitkilerin kazanımı ve pazarlaması imkânları” konulu 
üç oturum gerçekleştirilmiştir.  
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Katılım Sağlanan 
Organizasyon 

Tarih Konusu 

Batı Akdeniz Kalkınma 
Ajansı-MÖB Bilgi Toplantısı 

07-
08.04.2019 

Muhasebe Ödeme Biriminin oluşturulması kapsamında 
görüşmeler yapılmıştır. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Etki Değerlendirme 
Toplantısı 

14.02.2019 Ajansların etki değerlendirme raporlarının içeriği görüşüldü. 

Konya Teknokent Genel 
Müdür Yardımcısı Yeliz 
Erenler ziyaret edildi. 

21.01.2019 
InvestOnBoard için yürütülecek çalışma kapsamında Konya 
Teknokent Genel Müdür Yardımcısı Yeliz Erenler ziyaret 
edildi. 

Innopark Genel Müdürü Prof. 
Dr. Fatih Botsalı ziyaret 
edildi. 

21.01.2019 
InvestOnBoard için yürütülecek çalışma kapsamında 
Innopark Genel Müdürü Prof. Dr. Fatih Botsalı ziyaret edildi. 

Sitrett firması ziyaret edildi.  24.01.2019 
KOSGEB UGE programımıza katılan ve işyerini açan; şu anda 
Konya’da temizlik ürünleri üreten Sitrett firması ziyaret 
edildi.  

Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü Uzman 
Yardımcısı Şükrü Çiğdem ile 
Ofisimiz hakkında görüşme 
yapıldı. 

30.0.12019 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü Uzman Yardımcısı Şükrü Çiğdem ile Ofisimiz 
hakkında görüşme yapıldı. 

Yatırım Teşvik Belgesi İle 
Sağlanan Destekler ve 
İndirimli Kurumlar Vergisi 
Uygulaması 

31.01.2019 

Konya Teknokent tarafından Konya OSB Müdürlüğü’nde 
düzenlenen “Yatırım Teşvik Belgesi İle Sağlanan Destekler 
ve İndirimli Kurumlar Vergisi Uygulaması” konulu seminere 
katılım sağlandı. 

Piyamer Danışmanlık firması 
ziyaret edildi.  

1.02.2019 Piyamer Danışmanlık firması ziyaret edildi.  

Konya İl Kültür ve Turizm 
Müdür Yardımcısı Mehmet 
Yünden ziyaret edildi. 

4.02.2019 
Önümüzdeki aylarda yapılacak bazı etkinliklerle ilgili olarak 
Konya İl Kültür ve Turizm Müdür Yardımcısı Mehmet 
Yünden ziyaret edildi. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Turizm Şube Müdürü 
Mustafa Yılmaz ziyaret edildi. 

5.02.2019 
Önümüzdeki aylarda yapılacak bazı etkinliklerle ilgili olarak 
Konya Büyükşehir Belediyesi Turizm Şube Müdürü Mustafa 
Yılmaz ziyaret edildi. 

KOP’ta Girişim Projesi Melek 
Yatırımcı Lansman Toplantısı 

7.02.2019 
KOP’ta Girişim Projesi Melek Yatırımcı Lansman Toplantısına 
katılım sağlandı. 

Kısa Çalışma Ödeneği ve 
Diğer İŞKUR Teşvikleri 
Bilgilendirme Toplantısı 

13.02.2019 

Konya Sanayi Odası ve Konya Çalışma ve İş Kurumu İl 
Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen “Kısa Çalışma Ödeneği ve 
Diğer İŞKUR Teşvikleri Bilgilendirme Toplantısına” katılım 
sağlandı. 

KOP Bölgesi Kalkınma 
Ajansları İşbirliği ve 
Koordinasyon Toplantısı 

13.02.2019 
Konya’da KOP ev sahipliğinde Bölge’de yer alan Kalkınma 
Ajanslarının katılımlarıyla düzenlenen Koordinasyon ve 
İşbirliği Toplantısı’na katılım sağlandı. 

Ürdünlü yatırımcı Ahmet 
Cevdet ile Meram Ziraat 
Odası Başkanı ziyaret edildi 

26.02.2019 
Ürdünlü yatırımcı Ahmet Cevdet ile Meram Ziraat Odası 
Başkanı ziyaret edildi 

KÜSİ kapsamında MESA 
Makina Döküm firması 
ziyaret edildi. 

27.02.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında MESA 
Makina Döküm firması ziyaret edildi. 
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KÜSİ kapsamında Sekizli 
Makina ve Vinç firması 
ziyaret edildi. 

28.02.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Sekizli 
Makina ve Vinç firması ziyaret edildi. 

Yatırım Destek Ofisleri 
Toplantısı 

4.03.2019 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
ve Bakan Yardımcımız Çetin Ali Dönmez ile Genel 
Müdürümüz Barış Yeniçeri’nin de iştirak ettiği “Yatırım 
Destek Ofisleri Toplantısı”na katılım sağlandı. İyi uygulama 
örneklerinin de aktarıldığı programda Konya İl Yatırım 
Komitemiz ve Konya Tek Durak Ofis hizmetimiz de tanıtıldı. 

KÜSİ kapsamında Molino 
Makine ziyaret edildi. 

5.03.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Molino 
Makine ziyaret edildi. 

KÜSİ kapsamında Sempa 
Pompa ziyaret edildi. 

5.03.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Sempa 
Pompa ziyaret edildi. 

Almanya’nın Berlin şehrinde 
bulunan Alman Seyahat 
Birliği (DRV) sektör 
temsilcileri ile birlikte ziyaret 
edildi. 

8.03.2019 
Almanya’nın Berlin şehrinde bulunan Alman Seyahat Birliği 
(DRV) sektör temsilcileri ile birlikte ziyaret edildi. 

KÜSİ kapsamında Düzgünler 
Plastik Makine ziyaret edildi. 

12.03.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Düzgünler 
Plastik Makine ziyaret edildi. 

KÜSİ kapsamında Buzçelik 
Buzdolabı Sanayi ziyaret 
edildi. 

12.03.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Buzçelik 
Buzdolabı Sanayi ziyaret edildi. 

Selçuk Üniversitesi Turizm 
Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 
Necmi Uyanık ziyaret edildi. 

14.03.2019 

Türkmenistan’dan gelecek olan Gençlik TV’nin Konya-
Karaman çekim programı için istişarelerde bulunmak üzere 
Selçuk Üniversitesi Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Necmi 
Uyanık ziyaret edildi. 

Çatılarda Güneş Enerji 
Santrali (GES) Uygulama 
Fırsatları 

14.03.2019 
GENSED ve KTO işbirliğiyle düzenlenen “Çatılarda Güneş 
Enerji Santrali (GES) Uygulama Fırsatları” başlıklı seminere 
katılım sağlandı. 

KÜSİ kapsamında FMC 
Hidrolik Sistemleri ziyaret 
edildi. 

19.03.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında FMC Hidrolik 
Sistemleri ziyaret edildi. 

KÜSİ kapsamında Altun 
Döküm Sanayi ziyaret edildi. 

19.03.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Altun 
Döküm Sanayi ziyaret edildi. 

3.Ulusal Savunma Sanayi 
Zirvesi: Savunma Sanayi 
Ekosisteminde Millileşme 
Süreci 

26.03.2019 

Konya Teknik Üniversitesi Mühendislikte Gelişim 
Topluluğunun düzenlediği “3.Ulusal Savunma Sanayi Zirvesi: 
Savunma Sanayi Ekosisteminde Millileşme Süreci” 
programına katılım sağlandı. 

ASELSAN Konya A.Ş. Yönetim 
Kurulu Başkanı İbrahim 
Koyunca ziyaret edildi. 

28.03.2019 
ASELSAN Konya A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim 
Koyunca ziyaret edildi. 
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Selçuk Üniversitesi Tıbbi 
Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı 
Prof. Dr. Yüksel Kan ziyaret 
edildi.  

1.04.2019 

Selçuk Üniversitesi Tıbbi Bitkiler Anabilim Dalı Başkanı Prof. 
Dr. Yüksel Kan ziyaret edildi. Ürdünlü yatırımcı Ahmet 
Cevdet’in lavanta ile ilgili yatırım planı hakkında 
kendisinden bilgi alındı. 

KÜSİ kapsamında Yıldız Pul 
ziyaret edildi. 

2.04.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Yıldız Pul 
ziyaret edildi. 

KÜSİ kapsamında KONEL 
Elektronik ziyaret edildi. 

2.04.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında KONEL 
Elektronik ziyaret edildi. 

Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü ziyaret edildi. 

3.04.2019 
Türkmenistan’dan gelecek olan Gençlik TV program çekimi 
için istişarelerde bulunmak üzere Kültür ve Turizm İl 
Müdürlüğü ziyaret edildi. 

Demoday Maker Panayırı 5.04.2019 
Ajansımız AEP Birimi tarafından organize edilen Demoday 
Maker Panayırı etkinliğine katılım sağlandı. 

KÜSİ kapsamında Gökmenler 
Tarım Makinaları ziyaret 
edildi. 

9.04.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Gökmenler 
Tarım Makinaları ziyaret edildi. 

KÜSİ kapsamında Klematis 
Metal Sanayi ziyaret edildi. 

9.04.2019 
 09 Nisan 2019 tarihinde KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi 
İşbirliği) Planlama ve Geliştirme Kurulu saha çalışmaları 
kapsamında Klematis Metal Sanayi ziyaret edildi. 

AR-GE ve Tasarım Merkezleri 
Buluştayı 

16.04.2019 

KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulunun toplantısında alınan kararına 
istinaden Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü tarafından 
KOS’ta düzenlenen ar-ge ve tasarım merkezlerinin 
sorunlarının, talep ve beklentilerinin, üniversiteler ve 
teknoloji geliştirme bölgeleriyle ilişkilerinin değerlendirildiği 
buluştaya katılım sağlandı 

Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Projesi 
Toplantısı 

29-
30.04.2019 

Ankara’da Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğümüzce 
düzenlenen YDO’ların yatırım yeri bilgi sistemleriyle ilgili 
ihtiyaçlarının konuşulması ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı 
bünyesindeki Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Genel Müdürlüğü 
tarafından anlatılacak ATLAS Projesinin ve aynı Genel 
Müdürlük tarafından yürütülen Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi Projesinin dinlenmesi amacıyla düzenlenen 
toplantıya katılım sağlandı 

Üretimde İthalata Bağımlılık 
ve Etkileri 

2.05.2019 
MEVKA AEP Birimi tarafından organize edilen “Üretimde 
İthalata Bağımlılık ve Etkileri” başlıklı söyleşiye katılım 
sağlandı. 

KÜSİ kapsamında Galipoğlu 
Hidromas Hidrolik ziyaret 
edildi. 

14.05.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Galipoğlu 
Hidromas Hidrolik ziyaret edildi. 

KÜSİ kapsamında Memak 
Makina ziyaret edildi. 

14.05.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Memak 
Makina ziyaret edildi. 

KÜSİ kapsamında İmaş 
Makine ziyaret edildi. 

21.05.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında İmaş Makine 
ziyaret edildi. 
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KÜSİ kapsamında Petrotek 
Sondaj Makine ziyaret edildi. 

21.05.2019 
KÜSİ (Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği) Planlama ve 
Geliştirme Kurulu saha çalışmaları kapsamında Petrotek 
Sondaj Makine ziyaret edildi. 

Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürü Barış Yeniçeri ile 
birlikte Ajansımızın Güdümlü 
Projelerinden olan 
INNOPARK ziyaret edildi. 

22.05.2019 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri ile birlikte 
Ajansımızın Güdümlü Projelerinden olan INNOPARK ziyaret 
edildi. 

Çek Cumhuriyeti 
Bilgilendirme Toplantısı 

18.06.2019 

Çek Cumhuriyeti Büyükelçiliği tarafından organize edilen ve 
bazı ülke elçilikleri ve BM ekonomi temsilcilerinin de 
katıldığı tarım odaklı toplantıya katılım sağlandı. Toplantıda, 
Konya ve Konya tarımsal ekonomisi üzerine bir sunum 
gerçekleştirdi. 

13. (KÜSİ) Kamu-Sanayi-
Üniversite İşbirliği 
Koordinasyon Toplantısı 

20-
21.06.2019 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Ar-Ge Teşvikleri Genel 
Müdürlüğü koordinasyonuyla İstanbul’da düzenlenen 13. 
(KÜSİ) Kamu-Sanayi-Üniversite İşbirliği Koordinasyon 
Toplantısına katılım sağlandı 

Eryılmaz Carfier firması 
ziyaret edildi. 

27.06.2019 
Konya’da ayakkabı sektöründe faaliyet gösteren Eryılmaz 
Carfier firması ziyaret edildi. 

Karaman Valiliği 
Koordinasyon Toplantısı 

30.01.2019 

2019 yılı 1. dönem yatırımlarının gerçekleşme durumlarıyla 
ilgili sunumlar ve uygulamada ortaya çıkan sorunların 
çözümüyle ilgili konular ele alındığı toplantıya katılım 
sağlanmıştır. 

KÜSİ Çalışma Grubu 12. 
Koordinasyon Toplantısı-
Trabzon 

18-
20.02.2019 

2018 yılında yapılan çalışmaların ulusal ölçekte 
değerlendirildiği ve 2019 yılına ilişkin planlamanın ortaya 
konulduğu Ulusal düzeyde 26 kalkınma ajansı, 61 Teknokent 
ve 81 ilin KÜSİ temsilcilerinin katıldığı toplantıya katılım 
sağlanmıştır.  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Yatırım Destek Ofisleri 
Toplantısı 

4.03.2019 
Bütün illerden gelen Yatırım Destek Ofislerinin katılımı ile iyi 
uygulama örneklerinin ele alındığı Yatırım Destek Ofisleri 
toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Yatırım Alanları Toplantısı  

14.03.2019 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nda düzenlenen İlimiz 
Karaman’ın da aralarında olduğu seçilmiş 7 pilot ilde hazine 
arazilerinden sanayi alanı oluşturmaya yönelik toplantıya 
katılım gerçekleştirilmiştir. 

Dijital Dönüşüm, E-Ticaret ve 
E-İhracat Eğitimi 

15.03.2019 

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası ev sahipliğinde, Ticaret 
Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde KOBİ'lerin dijital dünyada iş 
yapabilme ve E-ticaret Ekosisteminin sağlayacağı konularda 
farkındalığı arttırmak üzere düzenlenen Dijital Dönüşüm, E-
Ticaret ve E-İhracat eğitimine katılım gerçekleştirilmiştir. 

Karaman 1.Elma Çalıştayı 15.03.2019 

Konya Ovası Projesi (KOP) Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı 
ile Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) tarafından 
ortaklaşa düzenlenen Türkiye’nin en kapsamlı elma 
çalıştayına katılım gerçekleştirildi.  

Denetimli Serbestlik 
Müdürlüğü Koruma Kurulu 
Toplantısı 

28.03.2018 
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü’nün sekretaryasında 
gerçekleştirilen Koruma Kurulu Toplantısı’na katılım 
gerçekleştirilmiştir.  

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu 

3.04.2019 
2019/2 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kuruluna katılım 
gerçekleştirilmiştir. 
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Karaman Valiliği 
Koordinasyon Toplantısı 

16.04.2019 

2019 yılı 1. dönem yatırımlarının gerçekleşme durumlarıyla 
ilgili sunumlar ve uygulamada ortaya çıkan sorunların 
çözümüyle ilgili konular ele alındığı toplantıya katılım 
sağlanmıştır. 

Karaman İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü Ziyaret 

22.04.2019 
Karaman İl Milli Eğitim Müdürü ziyaret edilerek Rekabetçi 
Sektörler Programı hususunda bilgi verilmiştir. 

Kamu Üniversite Sanayi 
İşbirliği Planlama ve 
Geliştirme Kurulu 

29.04.2019 
2019/2 İl Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği Planlama ve 
Geliştirme Kurulu Koordinasyon Toplantısı Karaman 
Valiliği’nde gerçekleştirilmiştir. 

Karaman Valiliği Ekonomi 
Değerlendirme Toplantısı 

13.06.2019 

Karaman’ın ekonomik durumunu ve potansiyelini, ilde 
devam eden kamu ve özel sektör yatırımlarını ve istihdam 
konularını değerlendirmek amacıyla düzenlenen “İl 
Ekonomi Toplantısı”nın 1.sine katılım gerçekleştirildi. 

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi Paydaş 
Toplantısı 

18.06.2019 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nde gerçekleştirilen 
paydaş toplantısına katılım gerçekleştirilerek Üniversite ile 
Kalkınma Ajansı arasında geliştirilen projeler ve Karaman’ın 
ekonomisine ilişkin bilgiler paylaşılmıştır. 

KÜSİ Çalışma Grubu 13. 
Koordinasyon Toplantısı-
İstanbul 

20-
21.06.2019 

Ulusal düzeyde 26 kalkınma ajansı, 61 Teknokent ve 81 ilin 
KÜSİ temsilcilerinin katıldığı toplantıya katılım sağlanmıştır. 
Toplantıda iyi uygulama önekleri üzerinde durulmuştur. 

Karaman İl Su Yönetimi 
Koordinasyon Kurulu 2019/2 
Toplantısı 

26.06.2019 
2019/2 Karaman İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurulu 
Toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir 

“Yükseköğretim Kalite Kurulu 
Dış Değerlendirme Süreci 
Toplantısına” katılım  

8.01.2019 
Necmettin Erbakan Üniversitesi, “Yükseköğretim Kalite 
Kurulu Dış Değerlendirme Süreci Toplantısına” katılım 
sağlandı 

İşbirliği Protokolü 10.01.2019 
Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Teknik Üniversitesi, 
OSB, MEVKA ve STM arasında yapılan İşbirliği Protokolüne 
katılım sağlandı. 

Sanayi ve Teknoloji 
bakanlığına koordinasyon 
toplantısına katılım sağlandı. 

24.01.2019 
Sanayi ve Teknoloji bakanlığına bağlı/ilgili/ilişkili kurumlar 
toplantısına katılım sağlandı. 

Elfatek ve İnnoPark firma 
ziyaretleri 

30.01.2019 
Bakanlık personeli Şükrü Çiğdem'in Ajans ziyareti 
koordinasyonu; Elfatek ve İnnoPark firma ziyaretleri 

Savunma Sanayi Saha 
Çalışma Ziyareti 

1.02.2019 
Savunma Sanayi Saha Çalışma Ziyareti: Bakanlık personeli 
Şükrü Çiğdem ile 

ASELSAN güç birliği zirvesine 
katılım 

5.02.2019 Çalışma Ziyareti 

Sözleşme törenine atılım  5.02.2019 
SSB ile AKDAŞ SİLAH arasında imzalanan Bomba-atar 
Sözleşmesine katılım 

İşbirliği Toplantısı 7.02.2019 KOP, Ahiler, MEVKA ve ORAN Toplantısı 

Çatalhöyük Güdümlü Projesi 
Görüşmesi 

13.02.2019 
Çatalhöyük Güdümlü Projesi Görüşmesi: Konya Büyükşehir 
Belediyesi, Nurullah Çakır, Nevzat Demirci, ve diğer 
sorumlular 
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Karadağ Güdümlü Projesi 
görüşmeleri  

18.02.2019 

Karadağ Güdümlü Projesi Samet Sucu, Karaman Özel İdare, 
yapı işleri daire başkanı; Karaman Karadağ ile ilgili 
görüşüldü. Kendilerine Güdümlü süreçleri anlatıldı.  Ortaklık 
yapısı ve Fizibiliteden bahsedildi.  Proje Kurul izni ve 
uygulama proje fiyatlandırılması sürecindedir. 

DSİ Bölge Müdürlüğü, Ajans 
Sunumu 

19.02.2019 Çalışma Ziyareti 

Huğlu-Üzümlü çalışma 
ziyareti 

24.02.2019 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daire başkanları ile CIP 
Laboratuvarı konusunda Huğlu-Üzümlü çalışma ziyareti 

Konya Ziyaretine katılım 25.02.2019 
ASELSAN Genel Müdürü ve Tedarik Yöneticilerinin Konya 
Ziyaretine katılım 

Yerel Düzeyde Kapasite 
Geliştirme Toplantısı  

26.02.2019 
Yerel Düzeyde Kapasite Geliştirme Toplantısı (Kamu-STK İş 
Birliği Projesi) 

1. İstişare Toplantısı 7.03.2019 
KOP, Bölge Kalkınma İdareleri Beşeri ve Sosyal Sermaye 
Birimler 1. İstişare Toplantısı 

Fuara katılım 8.03.2019 IWA Uluslararası Fuarına katılım sağlandı 

Fuara katılım  19.03.2019 
17. Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri 
Fuarı katılım sağlandı 

Konya-ASELSAN Fabrika 
açılışına katılım sağlandı 

22.03.2019 Çalışma Ziyareti 

Mesleki Eğitim Çalıştayı 
görüşmeleri 

25.03.2019 
Mesleki Eğitim Çalıştayı hakkında: Konya İl Milli Eğitim 
Yetkilileri (Murt Aksoy & Hasan Demirdağ) çerçeve 
görüşmesi 

Plaket Törenine Katılım 25.03.2019 
Beyşehir Ticaret Odasının MEVKA Uzmanlarından O. Fatih 
YALÇIN a Savunma Sanayiye ve Huğlu-Üzümlü’ye katkıları 
nedeniyle düzenlediği Plaket Törenine Katılım 

3. Savunma Sanayi Zirvesine 
Katılım Sağlandı 

26.03.2019 
Konya Teknik Üniversitesi Mühendislikte Gelişim 
Topluluğunun 3. Savunma Sanayi Zirvesine Katılım Sağlandı 

Mesleki Eğitim Çalıştayı 
görüşmesi 

29.03.2019 
Mesleki Eğitim Çalıştayı hakkında: Konya İl Milli Eğitim 
Yetkilileri (Murt Aksoy & Hasan Demirdağ) çerçeve 
görüşmesi 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Toplantısına katılım  

24.04.2019 
İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısına katılım sağlandı. 5 
Meslek Lisesinde Savunma sanayi ile ilgili bölüm açılması 
teklifi yapılarak kabul edilmesi sağlandı. 

Fuara katılım sağlandı 30.04.2019 IDEF Uluslararası Savunma Sanayii Fuarına katılım sağlandı 

CIP Laboratuvarı konusunda 
Toplantı 

9.05.2019 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daire başkanları ile CIP 
Laboratuvarı konusunda Yol Haritası Oluşturma Toplantısı 

Fuara katılım  3.05.2019 
8. Uluslararası İstanbul Prohunt Av, Silah ve Doğa Sporları 
Fuarına katılım sağlandı 

SAVTURK adlı savunma 
sektörü dergisine makale 
hazırlandı 

1.05.2019 
Konya Savunma Sanayi Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri 
kapsamında SAVTURK adlı savunma sektörü dergisinde 
Fatih YALÇIN’ın makalesi yayınlandı. 

Test Faaliyetlerine katılım 
sağlandı. 

1.06.2019 
SSB VE TSK tarafından AKDAŞ Silah Bomba-atar Silah Test 
Faaliyetlerine katılım sağlandı. 

Fizibilite Çalışması 
Sözleşmesi yapıldı 

18.06.2019 
SSB-TRTEST ile MEVKA arasında Konya CIP Laboratuvarı 
Fizibilite Çalışması Sözleşmesi yapıldı 
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Katılım Sağlanan 
Organizasyon 

Tarih Konusu 

Çatalhöyük Güdümlü Proje 
toplantısı  

25.06.2019 
Konya Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Furkan 
Kuştepe ve ekibi ile Çatalhöyük Güdümlü Proje toplantısı 
yapıldı. 

Savunma sanayi 
değerlendirme toplantısı 
yapıldı. 

26.06.2019 
SSB-STM ile Huğlu Üzümlü ve Konya Merkez 
ekosistemlerinin savunma sanayine entegrasyon sürecine 
ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı. 

Saha ziyareti  27.06.2019 
Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü ile Konya Savunma 
Sanayi gelişim sürecine ilişkin bilgilendirme yapılarak, 
sanayici ve kullanıcı işbirliği için saha ziyareti planlandı. 

7.1.2 Araştırma Etüt ve Planlama Faaliyetleri  

Düzenlenen Organizasyonlar 

MEVKA BÖLGESEL KALKINMA İNİSİYATİFİ  

Bölgesel Kalkınma hususundaki paydaşları bir araya getirmeyi ve bu paydaşlarla beraber bir 

kalkınma kültürü oluşturulmayı hedefleyen bu oluşumun ilk çalışması “Mevka Kalkınma 

Söyleşileri “olmuştur. 2018 yılının ilk 6 ayında yapılan söyleşiler ise aşağıda sunulmuştur. 

(1) Veri Bilimine Kavramsal Yaklaşım ve Uygulama Alanları 

 

12 Nisan 2019 tarihinde Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen söyleşiye Prof. Dr. 

M. Erdal BALABAN “Veri Bilimine Kavramsal Yaklaşım ve Uygulama Alanları” konusunda 

bilgilendirme sunumu yapmıştır. Sunumda yapay zeka, endüstri 4.0, büyük veri, veri 

madenciliği gibi hususlara değinilmiş olup hayatımızın her alanında kullandığımız veriye 

ulaşmanın, veriyi doğru analiz etmenin önemi üzerinde durulmuştur. Söyleşiye Mevka 

personellerinin yanı sıra KOP BKİ, TÜİK, Ticaret odası, sanayi odası, kamu kurum ve kuruluşları, 

üniversiteler ve özel sektör temsilcilerinden katılım sağlanmıştır. 
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(2) Üretimde Dışa Bağımlılık ve Sonuçları  

2 Mayıs 2019 tarihinde düzenlediğimiz söyleşimiz AEPB birim başkanımız Nurten Elvan 

Köksoy’un açılış konuşmalarıyla başlamış olup Emekli Hazine Müsteşar Yardımcısı R. Hakan 

Özyıldız “Üretimde İthalata 

Bağımlılık ve Etkileri” konulu bir 

sunum gerçekleştirmiştir. 

Söyleşide günümüz üretim 

koşulları geçmişe dönük 

hesaplamalar ve karşılaştırmalarla 

anlatıldı. Bu bağlamda başta ara 

malında ithalata bağımlılığın 

büyüklüğüne dikkat çekildi ve bu 

konuya çözüm odaklı nasıl 

yaklaşımlar getirilmesi gerektiği 

hususu anlatıldı. Ülkemizin 

ithalata yoğun bir biçimde bağlı 

olduğu üretim alanlarında belirli 

koşullar çerçevesinde ülkemizde 

ilgili ürünlerin üretimi konusunda 

yapılacak olan teşviklerin ve atılımların ne kadar önemli olduğunun altı çizildi. Sunumun 

ardından da katılımcılarla soru-yanıt şeklinde tartışma yürütülmüştür. 

Söyleşiye, MEVKA çalışanlarının yanı sıra kamu kurumları, STK ve özel sektör temsilcileri ile 

üniversitelerden katılım sağlanmıştır.  

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAYI  

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 2019 yılı teması olarak “Mesleki Eğitim” 

konusunun çalışması öngörülmüştür. Bu bağlamda Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) 

bölgesindeki paydaşlardan Karaman ve Konya illeri Milli 

Eğitim Müdürlükleri ile birlikte Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğüne bağlı Meslek Liselerinin ihtiyaç ve 

sorunlarının belirlenmesi için 30 Nisan 2019 tarihinde PYB 

tarafından bir çalıştay organize edilmiştir. AEPB olarak söz 

konusu çalıştayda grup çalışmalarının nasıl yapılacağının 

planlanması, zaman planının çıkarılması, ana temaların 

belirlenmesi süreçleri gerçekleştirilmiştir. Bununla 

birlikte çalıştay sırasında 2 grubun moderasyonu 

gerçekleştirilmiştir. 

Konya’dan 91 ve Karaman’dan 29 olmak üzere toplam 

120 kişi katılım sağladığı TR52 Bölgesi Mesleki Eğitim 

Çalıştayı Genel Sekreter Vekilimiz Savaş Ülger’in açılış 

konuşmalarıyla başlamıştır. Açılış konuşmaları Konya İl 



48  
 

 

 

www.mevka.org.tr 2019 YILI FAALİYET RAPORU 

Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Mustafa Yılmaz tarafından sürmüştür. Açılış konuşmalarının 

ardından TR 52 Bölgesi Mesleki Eğitim Çalıştayı programımızda çalıştay masaları oluşturularak 

mesleki ve teknik eğitim alanındaki sorunlar paydaşlarımız tarafından istişare edilmiştir.  

 

Çalıştay öncesinde belirlenen; •Fiziki ve Teknik Altyapı, •İnsan Kaynağı Kapasitesi, •Mesleki 

Eğitime Yönelim—Mesleki ve Akademik Başarı, •Piyasa ile Entegrasyon, •Teknoloji ve Proje 

Geliştirme temalar esas alınarak 5 grup oluşturulmuş ve grupların moderasyonu ajans 

uzmanlarınca gerçekleştirilmiştir.  

Gruplarda; belirlenen tema ile ilgili sorunlar, bu sorunların neden kaynaklandığı, çözüm 

önerileri ve bu çözüm önerilerinin nasıl hayata geçirileceği, üzerine çalışma yapılmıştır. Grup 

çalışmaları ile her grup bir rapor oluşturmuş olup Mustafa Selçuk “Fiziki Teknik Altyapı”, Bedri 

Yılmaz “İnsan Kaynağı”, Bülent Karademir “Piyasa ve Entegrasyon”, Ekrem Atılgan “Mesleki 

Eğitime Yönelik Mesleki ve Akademik Başarı” ve Soner Koç “ Teknoloji ve Proje Geliştirme” 

gruplarına ait raporları tüm katılımcılara sunulmuşlardır.  

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI İL KOORDİNASYON TOPLANTILARI  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının resmi yazısı üzerine bölge ve il düzeyinde bakanlık çatısı 

altında yer alan kurum ve kuruluşlar arasında koordinasyonun sağlanması, çeşitli işbirliklerinin 

geliştirilmesi ve iletişimin güçlendirilmesi adına her ilde 3 ayda bir toplantı düzenlenmesi 

istenmiştir. Toplantıların Kalkınma ajanslarının merkezinin bulunduğu illerde Kalkınma 

Ajanslarınca diğer illerde ise Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüklerince koordine edilmesi 

istenmiştir. Bu kapsamda ilk 6 aylık süreçte 2 adet toplantı gerçekleştirilmiştir. 

(1) 24.01.2019 tarihli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı 

Söz konusu toplantının ilk kez düzenlenmesi sebebiyle kurumların birbirini daha iyi tanımaları, 

yapılan faaliyetler hakkında bilgi sahip olmaları toplantı gündeminin oluşturulmasında ön 

plana çıkan husus olmuş ve toplantı gündemi çerçevesinde kurumlar kendilerini tanıtan ve 

2019 yılı için planladıkları faaliyetlerini içeren sunumlarını gerçekleştirdi. Devamında kurumlar 

arası geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde duruldu. İşbirlikleri kapsamında; verilen destek alan 

şirketlerin mükerrer beyan vermemesi, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı çatısı altında verilen 
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destekler ile ilgili bilgilendirme ve aile şirketlerinde kurumsallaşma konularında işbirliği 

geliştirilmesi önerilmiştir.  

 

(2) 19.04.2019 tarihli Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Koordinasyon Toplantısı 

Bundan sonra düzenli olarak yapılacak olan bu toplantılar ile ilgili işleyişe netlik kazandırmak 

adına sanayi ve teknoloji bakanlığı il koordinasyon toplantısı işleyişi ile ilgili hususlar 

belirlenmiş ve karara bağlanmıştır. Kurumların girişimcilik üzerine yaptıkları çalışmalar 

hakkında bilgi vermesi ve bu alanda geliştirilebilecek işbirlikleri üzerinde durulmuştur. Bölgede 

bu alanda yürütülen farklı kurumların farklı faaliyetlerinin ekosisteme katkı sağlar şekilde 

birbirini tamamlar nitelikte olması ve aynı faaliyetlerin tekrar tekrar yapılmaması adına bu 

alanda önemli birer aktör olan teknoloji geliştirme bölgelerinin bir sonraki toplantıya davet 

edilerek birlikte hareket edilebilecek alanların belirlenmesi gerektiği karara bağlanmıştır. 2019 

yılının mesleki eğitim yılı olarak belirlenmesi sebebiyle bu alanda kurumlar arası işbirlikleri 

üzerinde görüşüldü. Bir sonraki toplantıda Aile Şirketlerinde kurumsallaşma konusunda sanayi 

ve teknoloji il müdürlüğü başvurusu üzerine Mevlana Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı 

kapsamında desteklenen “Konya Sanayisi Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Uygulama Projesi” 

ile ilgili araştırmacı tarafından bilgi verilmesi karara bağlanmıştır. 

 

  



50  
 

 

 

www.mevka.org.tr 2019 YILI FAALİYET RAPORU 

TR52 Bölgesinde Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Faaliyetleri (SOP 2) 

DEMODAY & MAKER PANAYIRI  

Bölgemizde girişimcilik ekosisteminin güçlendirilmesi adına 2018 yılında faaliyetleri başlayan 

“TR52 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı” kapsamında bir dizi faaliyet 

yürütülmüştü. Bu bağlamda yapılan faaliyetler modüller kapsamında hayata geçirilmiş olup 4 

modülden oluşan bu programın ilk üç modülü 2018 yılında uygulanmıştır.4. Modülü olan 

Demoday&Maker Panayırı 2019 yılında gerçekleştirilmiştir.  
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TR52 Bölgesi Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı boyunca katılımcıların üzerinde 

çalıştığı projelerini sergilemek bununla birlikte bölgedeki girişimci adaylarının projesini 

sergilemek ve Konya ekosistemi ile Ankara–İstanbul ekosistemlerini buluşturmak amacıyla 

Maker Panayırı düzenlenmiştir. TR52 Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Programı 

boyunca katılımcıların üzerinde çalıştıkları projeler ile birlikte bölge ve bölge dışında bulunan 

tüm girişimci/girişimci adaylarının katılımına açık olan panayırda amaç; 

 Konya ekosistemi ile Ankara – İstanbul ekosistemlerini buluşturmak 

 İş dünyası ile girişimcileri buluşturmak  

 Teknokent, İnnopark ve girişimci merkezleri ile girişimcileri buluşturmak 

 Girişimcilere iyi uygulama örneklerinin gösterilmesi ve kendilerinin bulunduğu 
düzeyden çalışmaya başlayan ve ciddi destekler alan projelerin sunulması  

 İş dünyasına ve Ankara – İstanbul – Mersin ekosistemlerine bölgemizdeki 
potansiyeli gösterebilmek 

 Girişimcilerin, ekosistemi tanıması ve çeşitli konularda bilgilenmeleri 

 Girişimcilerin jüri üyelerinden çeşitli destekler alması (ağırlıklı olarak ayni destekler 
şeklinde; mentorluk, yer, ilgili firmalarla iletişim vs. gibi) 

 Girişimcilerin zaman kullanımı ve sunum yeteneklerinin geliştirilmesi   

Program içeriği; Etkinlik proje stantlarında projelerin sergilenmesi, belirli olgunluğa erişen 

projelerin sunulması, önceden belirlenen jüri ekibinin projeleri değerlendirerek projelere 

sağlayabilecekleri katkıları belirtmesi, panel oturumları girişimcilik hakkında bilgiler verilmesi 

ve iyi uygulama örneklerinin paylaşılması, şeklinde planlanmıştır.  

 

Maker Hackathon 2 ve Maker Panayırı arasındaki süre boyunca girişimciler, hem online hem 

de fiziksel olarak mentorluk hizmeti almışlardır. Etkinlikte sergilenecek projelerin 
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başvurularının alınması ve sunum yapmak isteyenlerin belirlenmesinin ardından sunum 

yapacak ekiplere sunum dosyalarının hazırlanması için hem online hem fiziksel görüşme 

şeklinde mentorluk hizmeti verilmiş olup etkinlik öncesinde sunum yapacak tüm ekiple 

provalar yapılmıştır. 

 

Etkinlikte 33 proje standı kurulmuş olup 40 adet proje sergilenmiştir. Projelerin tamamı bölge 

içinden olup proje stantlarının yanı sıra; Ape Drone, Desard ve Habitat Derneği de stant açarak 

etkinliğe katılmıştır. 11 takım, akademisyen ve kurumlardan oluşan, 8 kişilik jüri karşısında 

sunumlarını gerçekleştirmişlerdir.  
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Jüri üyelerimizin değerlendirmesiyle 9 projeye mentorluk hizmeti, yatırımcı ile buluşturma, 

ofis ve çalışma ortamı desteği, ekipman desteği ve PCM eğitimi gibi çeşitli destekler verilmiştir.  

 

 

Proje sunumlarının yanı sıra gün içerisinde birçok panel oturumu gerçekleştirilmiş ve güncel 

konular üzerinde tartışılmıştır.  

  

Sunum Gerçekleştiren Ekipler ve 

Projeleri: 

• Porsuk - Tayyip Sarı  

• Hackabot - Osman Nuri Boyalı  

• Phototherma - Erhan Demircioğlu  

• ORC - Yunus Emre Gökçil  

• Karget - Nur Bircan  

• Kanalsız Havalandırma Cihazı - Rafet 

Seğmen  

• Twxline - Adnan Kal  

• Yemek Projesi - Yasin Kutay  

• Brighten Darkness - Arif Büyükköse  

• Wooker - Muhammed Talha Semerci  

• Verd - Aytekin Akkuş 

Jüri Ekibi: •Selahattin Ciritci - Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Merkezi •Olcay Ünlü - Ergoo 
•Sibel Soyak Eşder - TTGV •Yeliz Erenler - Konya Teknokent •Fatih Mehmet Botsalı - Innopark 
•Şeyma Ayhan - Mesa Makina •Celal Vatansever - Arçelik GARAGE •Osman Atanur Malik - UNDP  
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Demoday  Panel Oturumları:  

 
 

 

• Üretimde Tasarımsal Düşüncenin Önemi  

 Emin Okutan / Viveka  

 Celal Vatansever / Arçelik Garage  

• Maker Hackathon ve Prototipleme Kültürü  

 Ramazan Subaşı / SAMM Teknoloji  
 Sibel Soyak Eşder / TTGV – Yarını İnşa Et  
 Erdem İnanç / SU CoSpace  
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• Tarım, Gıda ve Su Girişimciliği, Yeni Teknolojiler Çevre ve Sosyal Etki için Yeni Teknolojiler  
 Emin Okutan / Viveka  
 Osman Atanur Malik, Buğra Çelik / İMECE Lab  
 Shirley Kaston / Kök Projekt  

• Kitle Fonlama ve Kaynak Yaratma Stratejileri  
 Emin Okutan / Viveka  
 Kaan Aksay  
 Ebru Elmas Gürses / Fongogo 

• Girişimcilik Paneli  
 Emin Okutan / Viveka  
 Nurdeniz Altınoluk / Desard  
 Ape Drone  
 Onlock 
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Araştırma, Analiz ve Rapor Çalışmaları 

TR52 BÖLGESİ’NDE EĞİTİMİN GENEL GÖRÜNÜMÜ RAPORU 

Ülke genelindeki temel eğitim durumu ve 

TR52 Bölgesi’ni oluşturan Konya ve Karaman 

illerinin temel eğitim göstergeleri baz alınıp 

ilçelerin sırasıyla ilkokul, ortaokul ve 

ortaöğretim düzeylerinde derslik ve öğretmen 

sayılarının öğrenci sayılarına oranla nasıl bir 

yoğunluk oluşturduğu haritalar oluşturularak 

gösterilmiştir. Bu bağlamda da ciddi oranda yoğunluk gösteren, Konya metropoliten alanı ve 

Karaman merkezin dışındaki, ilçeler ayrıca incelenip neden il, bölge ve ülke ortalamasından 

saptığı ortaya konulmaya çalışılmıştır. 

MESLEKİ EĞİTİM ÇALIŞTAY RAPORU 

PYB tarafından organize edilen AEPB tarafından detay planlaması 

yapılan Mesleki Eğitim çalıştayı sonunda 5 tema üzerine gruplar 

tarafından yapılan çalışmalar rapor haline getirilmiştir. Söz konusu 

rapor PYB ve AEPB tarafından birlikte hazırlanmıştır. 

Raporda mesleki ve teknik eğitimin sorunları, bu sorunların neden 

kaynaklandığı, sorunlar için çözüm önerileri ve bu çözüm önerilerinin 

nasıl hayata geçirileceği ile ilgili hususlara yer verilmiştir. 

KONYA&KARAMAN SOSYO-EKONOMİK GÖRÜNÜM RAPORU 

Dünya ve Türkiye’deki sosyo-ekonomik durum ve Konya Karaman illerindeki durum 

değerlendirilmiştir. Raporda; ekonomik göstergeler, dış ticaret, istihdam, teknoloji düzeyi, 

demografi, eğitim, sağlık vb. konular ele alınarak bölgemizin sosyo-

ekonomik görünümü ortaya konulmuştur.  

İLÇE RAPORLARI 

Bölgesel gelişmeye yönelik olarak icra edilecek bütün faaliyetlerin temeli 

bölgenin bütün detayları ile iyi tanınmasından geçmektedir. Bu nedenle, 

bölgenin kaynak ve olanaklarının doğru şekilde tespit edilmesi, 

mevcut sahip olunan değerlerin rekabet edebilirlik 

açısından yeniden yorumlanması ve bölgesel 

kalkınmayı sürdürülebilir şekilde sağlanmasına yönelik 

olarak; en son 2014 yılında hazırlanan ilçe raporlarının 

güncellenme çalışmaları başlamıştır. İlk altı aylık 

dönemde 20 adet ilçenin raporu hazırlanmıştır.  
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İthal Ara Mallarının Bölgemizde Üretilebilirliği (SOP 1) 

Çalışma programında belirtilen sonuç odaklı programlardan biri olan “İthal Ara Mallarının 

Bölgemizde Üretilebilirliğinin Desteklenmesi” dir. Dış ticaret açığının azaltılmasına yönelik 

olarak ithal ara mallarının yerlileştirilmesi sonuç odaklı programı kapsamında ülkemiz 

genelinde yoğun olarak ithal edilen ve ülkemizde üretilebilecek olan ürünler ile ilgili olarak 

Bilim Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı tarafından özel bir çalışma ekibi oluşturulmuş ve yürütülen 

çalışma sonucunda 43 adet ürün belirlemiştir. Ajans olarak bu konuda yerel düzeyde 

yürütülecek çalışmaların ulusal düzeydeki politikalarla uyumlu olması ve ciddi bir çalışma 

sonucu belirlenen bu 43 ürünü esas alan bir program yürütülmesi planlanmıştır. 2018 yılında 

faaliyetlerine başlanan program kapsamında 43 ürünün hangilerinin bölgemiz üretim deseni 

ile örtüştüğü ve hangilerinin üretilebileceğinin belirlenip bu kapsamda belirlenen ürünlere 

yönelik mali destek programı ilan edilmesi planlanmıştır.  

 

İTHAL ARA MALI SAHA ÇALIŞMASI 

Bölgede üretilmesi mümkün olan ürünleri 

belirlemek için Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığının oluşturduğu 43 ürünü temel 

alan bir anket çalışması 2 aşamalı olarak 

planlanmıştır. İlk aşamada tam tarama 

anketi uygulanmış ve “firmaların 43 üründen üretebilecekleri ya da üretmek istedikleri var 

mı?” belirlenmiştir. 2018 yılında yürütülen bu anket çalışmasına 306 adet firma katılmış olup 

üretim yapmayan ve yeni üretim yapmak istemeyenler elenerek 156 adet anket 

değerlendirmeye alınmıştır. 
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2019 yılında ise ikinci aşamada uyguladığımız detaylı anket çalışması için 120 adet firma 

belirlenerek firmalara tek tek gidilerek anket uygulanmıştır. Detaylı anket kapsamında 72 adet 

firma ile görüşülebilmiş ve üretmek istedikleri ürün ile ilgili; makine teçhizat, donanım, yazılım, 

personel danışmanlık vb. gibi ihtiyaçları belirlenmiştir. Anketlerin neredeyse tamamına 

ajansımız uzmanları katılmış olup anketler değerlendirilirken öncelikle Mevka uzman 

değerlendirmeleri yapılmış olup firmaların finansal yeterliliği, ürünü üretebilecek yetkinlikte 

ve heveste olup olmadıkları, ürünün Ar-Ge veya prototip çalışmalarının yapılıp yapılmadığı gibi 

hususlar ele alınmıştır. Her bir anket için firma ve ürün kartları oluşturulmuş bu kartlar 

üzerinden gerekli değerlendirmeler yapılmıştır. 

 

Mevka uzman değerlendirmesinin ardından makina mühendisleri odasından talep edilen 

alanında uzman makina mühendisi ile 2 gün boyunca anketler tek tek incelenmiş ve firmanın 

ürünü üretebilmesi için ankete yazılan makinelerin bu amaç için uygun olup olmadığı, yazılım 

ihtiyaçlarının ve personel ihtiyaçlarının amaca uygun olup olmadığı hususları 

değerlendirilmiştir. Daha sonraki süreçte ise 2018 yılında kurduğumuz yerlileştirme komisyonu 

değerlendirme süreci başlamıştır. 

YERLİLEŞTİRME KOMİSYONU  

Bu program kapsamında yürütülecek çalışmaların katılımcı bir yaklaşımla yürütülmesi ve 

sahayı bilen paydaşların tecrübelerinden faydalanmak, bu süreçte yol haritasının belirlenmesi, 

anket sonuçlarının değerlendirilmesi, destek verilebilecek ürünlerin tespiti ve bu konuda 

farkındalık faaliyetlerini işbirliği ile yürütmek adına yerlileştirme komisyonu 2018 yılında 

kurulmuştu. 2019 yılının ilk altı aylık döneminde detaylı anket çalışmasının tamamlanmasının 
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ardından 72 firma ile yapılan anketlerin tamamı yerlileştirme komisyonu ile 13.02.2019 

tarihinde gün boyu yapılan çalışma ile değerlendirilmiş ve komisyonun desteklenmesini 

önerdiği ürünler belirlenmiştir.  

 

Komisyon önerileri ve ajansımız tarafından yapılan değerlendirme sonucunda 10 adet ürüne 

destek verilebileceği belirlenmiş olup yönetim kurulu toplantısında yapılan bilgilendirme 

sonrasında belirlenen ürünlerin desteklenmesi uygun bulunmuştur. 

İTHAL ARA MALI SAHA ÇALIŞMASI SONUÇ RAPORU 

Yapılan tam tarama anketi ve detaylı anket çalışmaları sonunda sahadan toplanan veriler 

ışığında bir rapor hazırlanmıştır. Ankete katılan firmaların sektörel dağılımları, üretim 

durumları ve üretilen ürünler, ithal 

ettikleri ürünler ve bunları neden ithal 

ettikleri, hangi ülkelerden ithal ettikleri, 

ithalata konu olan ürünlerden 

üretebilecekleri ürün olup olmadığı 

hangilerini nasıl üretebilecekleri üretmek 

istedikleri ürünün ne amaçla kullanılacağı, 

gibi hususlar raporda yer almıştır. Detaylı 

anket çalışmasında firmalara ihtiyaçlarına 

yönelik yöneltilen soruların analizine 

raporda yer verilmemiştir.  
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7.1.3 Program Yönetimi ve Proje Destek Faaliyetleri 

2019 Teknik Destek Programı 

2019 yılı çalışmaları çerçevesinde Teknik Destek Programına çıkılmıştır. Bu destek programı 

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden çalışmaları için gerekli 

ve yeterli kurumsal kapasitenin tesis edilmesine yönelik destek sağlamak amacı ile altı adet 

öncelik belirlenmiştir.  Bunlar: 

1. İthal Ara Malı Üretimine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, 
2. Teknoloji Odaklı Girişimciliğe yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi, 
3. Savunma ve Silah Sanayinin Geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, 
4. Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmalarına yönelik faaliyetlerin desteklenmesi, 
5. Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesine yönelik faaliyetlerin 

desteklenmesi, 
6. Yerel Kapasitenin Geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi. 

2019 yılında bu programa 1.400.000,00 TL ayrılmıştır. Ajans internet sitesinde yayınlanmış ve 

son başvuru tarihleri 28 Şubat,  30 Nisan,  28 Haziran, 29 Ağustos, 31 Ekim, 31 Aralık olarak altı 

dönem şeklinde planlanmıştır.  

30 Haziran 2019 tarihine kadar üç dönem içinde 59 adet başvuru almıştır.  İlk iki döneme ait 

49 adet başvurunun değerlendirmeleri yapılmış olup 27 adedi ile sözleşme imzalanmıştır.   

2019 Yılı Teknik Destek sürecinin 1. Döneminde 14 projeye 229.900,00 ve 2. Döneminde ise 

13 projeye 300.500,00 TL olmak üzere toplamda 530.840,00 TL sözleşme imzalanmış olup 

gelecek dönemlere 869.400,00 TL tutarında bütçe kalmıştır.    

2. dönem sonu itibarı ile uygulanması tamamlanmış veya devam eden Teknik Destekler: 

Teknik Destek Eğitim Talepleri, 

 Kadınhanı tarım ve orman ilçe müdürlüğü personeli için istatiksel araştırma ve veri 
tabanı yönetimi eğitimi, 

 Tasarım ve buluşla gelişen öğrenciler eğitimi, 

 Endüstri 4.0 odaklı eğitmen eğitimi, 

 Ilgın, geleceğini kodluyor eğitimi, 

 Sürdürülebilir çevre ve turizm için NETCAD, coğrafi bilgi sistemleri ve patlatma tasarımı 
eğitimi, 

 KİDOBOTO, ARDUINO, LEGO, EDİSON ve drone ile robotik eğitimi, 

 Beyşehir ilçesi listelerinde sağlık turizmi eğitimi, 

 Teknoloji odaklı girişimcilik modeli eğitimi, 

 İşletmelerimizin kurumsallaşması ve markalaşması, 

 CNC tezgâhlarının verimli kullanımı sağlayacak CAD, CAM VE CNC eğitimlerinin verilmesi 

 Sağlık turizminde araştırma, inceleme, raporlama ve yetkin sağlık personeli yetiştiriciliği 
eğitim uygulaması, 

 Kurumsallaşma odaklı, tutarlı liderlik ve stratejik düşünce becerilerinin geliştirilmesi 
eğitimi 

 Robotik uygulamalar ve kodlama eğitmen eğitimi, STEM eğitmen eğitimi, 3d tasarım ve 
3d printer eğitici eğitimi, 

 Konya sanayisi aile şirketlerinde verimlilik uygulama projesi, 
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 Zekâmıza güveniyoruz, 

 Çatalhöyük kültür turizmi potansiyelinin tespiti ve uluslararası pazarlama modeli 
araştırması 

 Çeltik belediyesi akıllı belediyem mobil uygulamasına kavuşuyor, 

 Ar-Ge ve tasarım merkezi yöneticisi eğitimi, 

 Vizyon 2023 doğrultusunda dijitalleşen Akşehir, 

 Mali müşavirler perspektifinden aile şirketlerinin sorunlarının azaltılması ve uzun 
ömürlülük eğitimi. 

Araştırma/Raporlama/Tanıtım TD Talepleri, 

 Kadınhanı tahinli pidesinin markalaşma projesi, 

 Aile işletmelerinde dağılma süreçlerinin incelenerek farkındalık oluşturulması,  

 Konya turizmi hediyelik eşya ürünlerinin tasarlanması ve pazarlama modeli araştırması, 

 Geçmişten günümüze savunma sanayinde gravür sanatı projesi, 

 Akşehir’i dünyaya tanıtıyoruz projesi, 

 Tuzlukçu ilçesi yerel ürünler ve termal turizm potansiyelinin belirlenmesi ve tanıtımı 
projesi, 

 Beyşehir eko-turizmi kapsamında doğa yürüyüşü ve trekking potansiyelinin tespiti ve 
pazarlanması. 

30 Haziran 2019 tarihinde sona eren Teknik Destek 3. dönem kapsamında ise Ajans’a 10 adet 

Teknik Destek başvurusu yapılmış olup bu başvuruların değerlendirme süreci devam 

etmektedir.  

2019 Mali Destek Programları Faaliyetleri 

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2019 yılı Proje Teklif Çağrıları kapsamında 30.06.2018 tarihi itibariyle 

kar amacı güden kurum ve kuruluşlara yönelik olarak 30 Milyon TL kaynaklı “Kobilerde 

Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı” adlı bir mali 

destek programı tasarlamıştır. Bu programda üç farklı öncelik olup her bir öncelik için 10 

Milyon TL kaynak kullandırılması planlanmaktadır. 

Bu programın öncelikleri; 

 Öncelik 1: Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda “ithal ara malı” üretimine yönelik 
olarak, belirlenen ürünlerin TR 52 Bölgesinde üretiminin desteklenmesi (İTHAL). 

 Öncelik 2: Gelişme ana odaklarından Konya il merkezi ve ilçelerinde “savunma ve 
silah” sanayinde endüstriyel yetkinliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi (SAVUNMA). 

 Öncelik 3: Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için gelişme ana odaklarından 
Karaman il merkezi ve ilçelerinde “KOBİ’lerin kapasitelerinin” artırılmasına yönelik 
faaliyetlerin desteklenmesi (KARAMAN). 

Ajans, 2019 yılının ilk yarısında bu program ilişkin çalışmalar ve bakanlık ile müzakereler 

yapmış olup Mayıs ayı içerisinde 2019 yılı revize Çalışma Programı bakanlığa gönderilmiş olup 

planlanan programın bakanlık tarafından onayı beklenmektedir.   
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2019 Yılı Fizibilite Desteği (FD) Faaliyetleri;   

Fizibilite Desteği (FD) programı Ajansın internet sitesinde 18 Ocak 2019 tarihinde 1 Milyon TL 

bütçe ile ilan edilmiştir.  

FD program başvuru rehberinde “programın genel amacı,  bölgenin kalkınması ve rekabet gücü 

açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına, bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin 

önlenmesine, bölgenin yenilik ve girişimcilik kapasitesinin geliştirilmesine yönelik olarak 

fizibilite çalışmalarına doğrudan mali destek sağlamaktır” şeklinde belirtilmiştir.   

Program öncelikleri ise; 

 Bölgede ithal ara malı üretilebilirliğine yönelik çalışmalar,  

 Bölgede savunma sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,  

 Bölgede teknolojik girişimciliğin geliştirilmesine yönelik çalışmalar,  

 Bölgede turizmin geliştirilmesine yönelik çalışmalar, 

şeklinde belirlenmiştir.  

Ajansımıza bu dönemde iki adet başvuru yapılmış olup yapılan değerlendirmeler neticesinde 

uygun bulunan bu projeler ile Yönetim Kurulu tarafında sözleşmeler imzalanmış olup 

uygulama süreçleri devam etmektedir.  Bu projeler aşağıda bulunmaktadır. 

 Kadınhanı Tarım ve Orman ilçe Müdürlüğü’nün “Kadınhanı tarıma dayalı süt 
sığırcılığı organize hayvancılık bölgesi fizibilite projesi” (Başarısız),  

 Konya Sanayi Odası “Konya savunma sanayi geliştirme merkezi fizibilite projesi” 
(Başarılı). 

2017 Güdümlü Proje Desteği (GPD) Faaliyetleri;   

Başlangıç çalışmaları 2017 yılında başlayan Konya iline ait Güdümlü Projelerin Başlangıç 

Toplantısı 01.26.2018 tarihinde ajans binasında yapılmıştır.  

Toplantıda Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal Uyum Genel Müdürlüğü’nün 

21.12.2017 tarih ve 5906 sayılı 2017 Çalışma Programı ve 2017 Bütçe Revize Onayında 

belirtilen, Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB)’nin yönetici şirketi olan InnoPark Konya 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici A.Ş.’nin ‘Konya TGB Tasarım Analiz ve Simülasyon 

Merkezi’, Konya Sanayi Odasının ‘Savunma Sanayi Geliştirme Merkezi’ ve Konya Organize 

Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ‘Dijital Sanayi Ar-Ge Merkezi’ adlı projeler ile ilgili olarak 

çalışmalara devam edilmektedir.   

Bu çerçevede, bu üç kurum ile söz konusu projelerin gerekliliği, içeriği ve uygulamada yer 

alması gereken muhtemel aktörler vb. hususlar görüşülmüş, ayrıca ilerleyen aşamada, 

projelerle ilgili belirlenen tüm aktörlerin katılımıyla, ajansın koordinasyonunda tüm aktörlerin 

imzasının yer aldığı ve Ajans tarafından hazırlanan mutabakat metinleri 2018 yılında 

imzalanmıştır. Buna istinaden projelerin başvuru formları ve ilgili evrakları kurumlarca 

hazırlanmaktadır. Bunlara ek olarak da bu projelere ait ‘fizibilite’ çalışmaları 2019 yılının ilk 

yarısında yapılmaktadır.   
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Program Yönetimi ve Ajans Desteklerine İlişkin Faaliyetlerin SOP’larla İlişkisi  

Program Yönetim Birimi 2018’in ilk yarısında çalışma programı kapsamında bölgenin 

gelişimine katkı sağlayabileceği öngörülen üç stratejik tercihte Sonuç Odaklı Programlarını 

(SOP) yürütmektedir. Söz konusu programlar üç yıllık bir perspektifte ele alınmış olup, bunların 

dışındaki faaliyetler de yerel kalkınma fırsatları olarak belirlenmiştir.  

Teknoloji Odaklı Girişimcilik   

Bu kapsamda toplamda altı (6) adet Teknik Destek talebi 83.600 TL kaynak ile desteklenmiştir.   

 Akşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Vizyon 2023 doğrultusunda dijitalleşen 
Akşehir” projesi,  

 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Tasarım ve buluşla gelişen öğrenciler” projesi, 

 Ilgın İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “Ilgın, geleceğini kodluyor” projesi, 

 Seydişehir Milli Eğitim Müdürlüğü’nün “KİDOBOTO, ARDUINO, LEGO, EDİSON ve 
drone ile robotik eğitimi” projesi, 

 Hilal Eğitim Vakfı’nın “Teknoloji odaklı girişimcilik modeli eğitimi” projesi, 

 InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketinin “Ar-Ge ve tasarım 
merkezi yöneticisi eğitimi” projesi. 

Savunma Sanayinin Geliştirilmesi 

 2019 Teknik Destek Programında ilk yarıyılında “Geçmişten Günümüze Savunma 
Sanayinde Gravür Sanatı” adlı bir adet Teknik Destek başvurusu olmuş ve 
desteklenmiştir.   

 2018 Fizibilite Desteği çerçevesinde Konya Sanayi Odasının “Konya Savunma Sanayi 
Geliştirme Merkezi Fizibilitesi” 182.000 TL desteklenmiştir.  

 Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Konya Teknik Üniversitesi, OSB, MEVKA ve STM 
arasında yapılan İşbirliği Protokolü yapılmıştır. 

 Savunma Sanayi Nitelikli İşgücü Çalışmaları kapsamında Huğlu MYO Silah 
Teknikerliği Bölümü Ziyareti Yapılmıştır. 

 STM Eğitimi'ne katılım sağlandı. (Huğlu MYO’nda) ASELSAN Gn Md Haluk GÖRGÜN 
Konya Ziyaret Programına katılım sağlanmıştır. 

 Savunma Sanayi Saha Çalışma Ziyareti: Bakanlık personeli Şükrü Çiğdem ile 
ASELSAN güç birliği zirvesine katılım sağlanmıştır. 

 SSB ile AKDAŞ SİLAH arasında imzalanan Bombaatar Sözleşmesi yapıldı ve katılım 
sağlandı. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daire başkanları ile CIP Laboratuvarı konusunda 
Huğlu-Üzümlü çalışma ziyareti yapılmıştır. 

 Aselsan Gen. Müdürü ve Tedarik Yöneticilerinin Konya’yı Ziyaret etti ve buna 
katılım sağlanmıştır. 

 IWA (Internationale Waffen Ausstellung) — Uluslararası Av Ürünleri ve Av Silahları 
Fuarına katılım sağlanmıştır. 

 Konya-ASELSAN Fabrika açılışına katılım sağlanmıştır. 
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 Konya Teknik Üniversitesi Mühendislikte Gelişim Topluluğunun 3. Savunma Sanayi 
Zirvesine Katılım Sağlanmıştır. 

 8. Uluslararası İstanbul Prohunt Av, Silah ve Doğa Sporları Fuarına katılım 
sağlanmıştır. 

 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Toplantısına katılım sağlandı. 5 Meslek Lisesinde 
Savunma sanayi ile ilgili bölüm açılması teklifi yapılarak kabul edilmesi sağlanmıştır. 

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı daire başkanları ile CIP Laboratuvarı konusunda Yol 
Haritası Oluşturma Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

 Konya Savunma Sanayi Tanıtım ve Farkındalık Faaliyetleri kapsamında SAVTURK 
adlı savunma dergisinde makale yayınlanmış olup reklam verilmiştir. 

 SSB-TRTEST ile MEVKA arasında Konya CIP Laboratuvarı Fizibilite Çalışması 
Sözleşmesi yapıldı 

Kurumsal Faaliyetler ve Gelişim 

 2019 Teknik Destek Programında “Yerelde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi” için 
113.400,00 TL ile 7 adet başvuru talebi desteklenmiştir.  

 2019 Teknik Destek Programında “Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması” için 
100.000,00 TL ile 5 adet başvuru talebi desteklenmiştir.  

Yerel Kalkınma Fırsatları 

Bu alanda da 2017 yılından devam eden üç adet güdümlü projenin ‘Başlangıç’ ve ‘Mutabakat’ 

toplantıları yapılmış olup projelerinin yazılma sürecine başlanmıştır. Bunlar “Konya Teknoloji 

Geliştirme Bölgesi (TGB)’nin yönetici şirketi olan InnoPark Konya Teknoloji Geliştirme Bölgesi 

Yönetici A.Ş.’nin ‘Konya TGB Tasarım Analiz ve Simülasyon Merkezi’, Konya Sanayi Odasının 

‘Savunma Sanayi Geliştirme Merkezi’ ve Konya Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün ‘Dijital 

Sanayi Ar-Ge Merkezi’” adlı projelerdir.  Bu projelerin başvuru aşaması faaliyetleri 

yapılmaktadır. 
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7.1.4 Ajans Destekleri İzleme ve Değerlendirme Faaliyetleri  

İzlemenin temel amacı, verilen mali desteklerin sözleşmede belirtilen amaçlar doğrultusunda 

kullanıldığının doğrulanmasıdır. İzleme ayrıca projelerin kurallara göre uygulanmasını, proje 

uygulaması esnasında doğabilecek sorunların tespit edilmesini ve yararlanıcılara bu 

problemlere ilişkin sürekli destek sağlanması sürecini içermektedir. Bu süreç aşağıda belirtilen 

unsurlardan oluşmaktadır; 

Usullerde; 

1. İhale kurallarına uygunluk, 
2. Maliyetlerin uygunluğu, 
3. Görünürlük ve tanıtım kurallarına uygunluk, 
4. Dokümantasyon ve arşivleme, 
5. Defter tutma ve muhasebe, 
6. Raporlama yükümlülükleri, 
7. Sözleşme değişiklikleri, 
8. Uygunsuzluk ve usulsüzlükler, 

İlerlemelerde; 

1. Mali ve teknik ilerleme, 
2. Performans göstergeleri  
3. Yararlanıcıların sorunları ve ihtiyaçları izlenmektedir. 

Risk Yönetimi 

Program düzeyindeki riskin ölçülmesi, proje uygulama sürecinde sözleşme yükümlülükleri ile 

bütçe ve süre kısıtlarından olası sapmaların tanımlanabilmesi için bir araçtır. Riskler ve bunlara 

ilişkin risk kontrol önerileri aşağıda belirtilmiştir; 

Projenin zamanında bitirilmeme riski- Zaman riski 

Zaman Riski kapsamında; Kar amacı güden ve kar amacı gütmeyen kuruluşlar açısından 

yaklaşık aynı risk unsuru bulunmasına karşın, süre sorununa yol açan etmenlerde farklılıklar 

gözlemlenmektedir. Kar amacı güden kuruluşların, yatırım kararlarında temel motivasyon 

karlılıktır. Ancak; kullanılacak sermaye ve şirket nakit akışı; yatırımın zamanlaması üzerinde 

doğrudan etkili olmaktadır. Bilindiği üzere programların temel hedefi bölgede potansiyeli 

harekete geçirmek olduğundan, hibe mekanizmasının temel etkisi, fon desteği sağlanarak 

yatırım kararları üzerinde pozitif yönlendirme yapmaktır. Dolayısıyla, proje teklifi bir yatırım 

kararı değil, projenin desteklenmesi durumunda yatırım yapılabileceğini gösteren bir niyet 

ifadesidir.  Şirketlere verilen desteğin Ajans açısından şartları olduğu gibi, şirket açısından da 

piyasa koşulları, genel ekonomik durum ve şirketin finansal durumu gibi yazılı olmayan şartları 

bulunmaktadır. Bu şartlar ön görülen süre içerisinde oluşmadığında, ajans tarafından yatırım 

için tahsis edilen fonun kullanılamaması durumu ortaya çıkmaktadır. Makul bir ek süre 

tanınarak yatırımın gerçekleştirilmesi yönünde etki oluşturulabilmelidir. Kamu kurum ve 

kuruluşları açısından bakıldığında, ihale prosedürleri başta olmak üzere, izin ve ruhsat 

işlemleri, proje temel faaliyetlerinin gecikmesine neden olmaktadır. Bazı durumlarda ise, 

ödenek problemleri ortaya çıkmakta ve sorun çözümü uzun zaman almaktadır.  
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Bütün bu risk unsurlarına ilişkin risk kontrolü; bölge planları ölçeğinde (süre açısından) üst 

programlar ve program bütçeleri belirlenebilir. Belirlenen üst programlar kapsamında 

desteklenecek projelerin süresi üst programın süresi kadar olabilir. Bu üst programa bağlı alt 

programlar geliştirilerek yıllık uygulamalara dönüştürülebilir. Böyle bir çözüm mevzuat 

değişikliği gerektirmektedir. 

Projenin bütçesi dâhilinde bitirilmeme riski - Bütçe riski 

Bütçe riski genel itibariyle genel bütçeye dahil kuruluşlar ile sivil toplum kuruluşları tarafından 

yürütülen projelerde ortaya çıkabilmektedir. Diğer yararlanıcıların esnek mali yapıları telafi 

edici fonlama ile bu riski ortadan kaldırabilmelerine karşın; kamu kurum ve kuruluşları ödenek 

tahsisi ve aktarması yöntemleri de dahil olmak üzere ve zahmetli prosedürleri hayata 

geçirememekte ve bütçe riskine bağlı olarak kalite sorunu gibi sorunlarla 

karşılaşabilmektedirler. 2019 Yılı içerisinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Hazine ve Maliye 

Bakanlığı koordinasyonunda yayınlanan 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe giren Kalkınma 

Ajansları Mali Desteklerinden Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların 

Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen 

uygulamayı zorlaştırıcı hükümler de dikkate alındığında kamu kurum ve kuruluşları açısından 

daha katı bir bütçe yönetimi prosedürünün bütçe riskini artıracağı düşünülmektedir. Bütçe 

riskinin kontrolüne ilişkin olarak; kamu kurum ve kuruluşlarının farklı bütçe rejimlerine tabi 

kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, mahalli idareler ve sivil toplum kuruluşlarıyla 

ortak proje geliştirmesi teşvik edilmelidir.  

Mali yeterlilik riski-eş finansman riski 

Destek programları kapsamında oluşmuş tecrübe ve geliştirilen bütçe tahmini yöntemleri bu 

konuda var olan risklerin gerçekleşme oranını düşürmüştür. 2019 Yılı içerisinde feshi 

gerçekleştirilen projelerden sadece 1 adedinde kur artışı nedeniyle eş finansman yetersizliği 

gerekçe olarak belirtilmiştir. Genel bütçeye dâhil kamu kurumları açısından 2014 yılı ve 

sonrasında, bütçe riski başlığında belirtildiği üzere Kalkınma Ajansları Mali Desteklerinden 

Yararlanan Kamu İdarelerine Tahsis Edilen Kaynakların Kullanımı, Muhasebeleştirilmesi ile 

Diğer Hususlara İlişkin Usul ve Esaslarda belirtilen; eş finansman yükümlüğünün ancak belli bir 

oranının personel maaşlarının belgelendirilmesi kaydıyla karşılanabilecek olması kalan 

kısmının ise mümkün olduğu ölçüde bütçe dışı kaynaklar ile karşılanması, bu mümkün değil ise 

bütçede (06) ve (07) ekonomik kodlarındaki ödeneklerden karşılanması eş finansman riskini 

artırmaktadır. Bütçe riski başlığı altında belirtildiği üzere, projelerin farklı bütçe rejimlerine tabi 

ortaklar tarafından yürütülmesi tavsiye edilmektedir. 2018 Yılı içerisinde teklif çağrısı 

yöntemine göre genel bütçeye dahil 6 adet yararlanıcımız bulunmaktadır. 2019 Yılı içerisinde 

1 adet genel bütçeye dahil kamu kurumu projesi feshedilmiştir. Söz konusu projenin fesih 

sebebi mali yeterlilik-eş finansman değildir. 
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2019 Yılı Mali Destek Programları İzleme Ve Değerlendirme Faaliyetleri 

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2019 yılında hali hazırda devam eden projeler kapsamında 

3.499.696,10 TL destek ödemesi gerçekleştirmiştir. Destek ödemelerinin %68’i Konya’daki 

uygulanan projelere,  %32’si ise Karaman’daki uygulanan projelere aktarılmıştır. 

 

Ajansımızın 2019 yılında 1 Ocak – 1 Temmuz ayları arasında gerçekleştirdiği ödemelerin %17’si 

Ön Ödeme, %49’u ara ödeme ve %34’ü de nihai ödeme olarak proje yararlanıcılarına 

aktarılmıştır.   

Ajansımızın 2019 yılında yapmış olduğu destekleme faaliyetleri kapsamında 2’si Konya, 2’si 

Karaman’da olmak üzere toplam 4 proje başarıyla tamamlanmıştır.   

2018 Yılı Mali Destek Programları İzleme Ve Değerlendirme Faaliyetleri 

2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında destek sözleşmesi imzalanan 54 projenin 43 adetinin 

uygulaması devam etmektedir.  
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Şekil 2 2018 Mali Destek Programı Projeleri Mali Durum(1 Temmuz 2019) 

 

Güdümlü Projelerin İzleme Ve Değerlendirme Faaliyetleri  

2019 Yılında herhangi bir Güdümlü Proje sözleşmesi imzalanmamıştır. Fizibilite raporları 

tamamlandığında yeni Güdümlü Projeler yürütülecektir. 

Birim, Mali Destek Programları başta olmak üzere yürütülen proje ve faaliyetlerde inovatif 

yaklaşım sayesinde, şeffaflaşma ve işbirliklerini geliştirme faaliyetlerine yoğunlaşarak, proje ve 

faaliyetlerin en etkin bir biçimde yürütülmesi, hesap verilebilir bir çerçeveye oturtulması 

yürütmektedir. Bu kapsamda Konya Makina Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası 

ile teknik inceleme ve bilirkişi hizmetlerinin sunulması için protokol imzalanmıştır 

Etki Analizi Çalışmaları 

Ajans tarafından uygulanacak Mali Destek Programlarının daha verimli uygulanabilmesinin 

sağlanması ve program hedeflerinin ulaşılabilir belirlenebilmesi amacıyla İzleme ve 

Değerlendirme Birimi, programların ara dönem, nihai ve etki değerlendirmelerini yaparak 

değerlendirme sonuçlarını Yönetim Kurulu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na sunulmak üzere 

Genel Sekretere raporlar ve tamamlanan projelerin sonuçlarını ve etkilerini değerlendirir. 

Uygulanan programların etkilerinin sağlıklı olarak ölçülebilmesi için değerlendirme çalışmaları 

genelde program uygulama sürecinin bitişinden üç yıl sonrasında yapılır. Birimimiz, 2018 

yılında çalışması tamamlanan 2010 Yılı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programının etki 

değerlendirme çalışmasının basımını tamamlamıştır. Ayrıca 2011 Yılı İktisadi İşletmelerde 

Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programı, 2012 Yılı Bölgenin Rekabet 
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Gücünün Artırılması Mali Destek Programı ve 2014 Yılı Bilgi ve Teknoloji Odaklı Mali Destek 

Programına ait etki değerlendirme çalışmalarına başlanılmıştır. 
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7.1.5 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri  

Konya Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri 

DÜZENLENEN İŞ VE YATIRIM ORTAMI TANITIM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

(1) Sfax/TUNUS Heyeti ile İkili İş Görüşmeleri  

Konya Ticaret Odası ve Mevlana Kalkınma Ajansı işbirliğiyle Konya sanayisinin ihracat hacmini 

geliştirmek ve ticaret potansiyelini arttırmak üzere Sfax/TUNUS’dan gelen 16 kişilik iş adamı 

heyeti ile Konyalı firmaların buluşmasına yönelik olarak ikili iş görüşmeleri programı 

düzenlendi. Programda gelen heyete Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörümüz İsmail 

Ünver Konya yatırım ortamı ile ilgili sunu yaptı. 

 
(2) Malezya Pazarında Ticari Fırsatlar  

Ajansımız öncülüğünde Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası ve Konya Ticaret Borsası 

işbirliğiyle Konya iş dünyasının Malezya pazarı hakkında bilgilendirilmesi amacıyla 27 Şubat 

2019 tarihinde “Malezya Pazarında Ticari Fırsatlar” başlıklı bir panel düzenlendi. 

 

Selçuk Üniversitesi Akören MYO Öğretim Üyesi Dr. Burak Ceran moderatörlüğündeki panele 

tecrübelerini paylaşmak üzere ve ihracat destekleri hakkında bilgilendirme yapmak üzere 
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Ticaret Bakanlığı, Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı’ndan Esat DURAK, Ticaret Bakanlığı, İhracat 

Genel Müdürlüğü’nden Gülay BABADOĞAN TARAKÇIOĞLU ve pazarla ilgili tecrübelerini 

paylaşmak üzere Dokunuş Tekstil İnşaat Otomotiv Sanayi ve Ticaret Şirketi firma sahibi Ahmet 

Enes ÜZÜLMEZ katılım sağladı. 

(3) ITB Berlin Fuarı’na Stantlı Katılım 

6-10 Mart 2019 tarihleri arasında Almanya’nın Berlin şehrinde düzenlenen ITB Berlin Fuarı’na 

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından tahsis 

edilen alanda stantlı katılım sağlandı. Programa 

Ajansımızın TÜRSAB Konya ile temasları 

neticesinde başlatılan girişim sonrası sektörden 

10 firma da katılım sağladı. 

Ülkemizin çeşitli bölgelerinden 

katılımcıların olduğu Türkiye 

standında 9 m2’lik bir alanda yer 

alan MEVKA standında, turizm 

sektör temsilcileri ve ajans 

uzmanlarımız tarafından 

bölgemizin tanıtımı yapıldı.  

Standa gelen katılımcılar 

broşürler ile bilgilendirilerek 

turizm firmalarının tur önerileri 

ile bölgemize davet edildi.  

Ayrıca turizm firmalarının 

temsilcileri standımızda 

yaptıkları bilgilendirmelerin 

yanı sıra hedef ülkeleri ile ilgili 

stantları da ziyaret ederek 
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bölgemiz turizmine ticari katkı sağlayacak görüşmeler gerçekleştirdi. Yapılan bu görüşmelere 

ajansımız, İngilizce ve Almanca tercüme desteği sağlayarak katkıda bulundu. Ayrıca, turizm 

firmalarının katılımı ile Alman Seyahat Birliği (DRV) ile düzenlenen toplantıda, Almanya ve 

bölgemiz arasında turizm potansiyelinin geliştirilmesi üzerine karşılıklı görüş alışverişinde 

bulunulurken, bölgemizde yer alan cazibe merkezleri hakkında bilgi verildi. 

(4) Konya 17.Tarım, Tarımsal Mekanizasyon ve Tarla Teknolojileri Fuarı’na Stantlı 

Katılım 

19-23 Mart 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen Konya Tarım Fuarı’na 

Mevlana Kalkınma 

Ajansı, Konya Yatırım 

Destek Ofisi 

koordinasyonunda 

stantlı olarak katılım 

sağladı. Fuarda, Konya 

YDO tarafından 

hazırlanan çeşitli 

tanıtım broşürleri ve 

yatırım noktasında 

bilgilendirici içerikler 

sunan Tarım ve 

Hayvancılık Destekleri 

Rehberi ve Yatırım 

Teşvik Rehberi de 

dağıtıldı. Standımıza 

uğrayan 

misafirlerimizin ise soruları cevaplandı. 

Ayrıca Fuar kapsamında Ajansımız öncülüğünde, Konya Ticaret Odası, Konya Sanayi Odası, 

Konya Ticaret Borsası, MÜSİAD Konya ve TÜYAP Konya işbirliği ile Konya Tarım Fuarı 

kapsamında yurt dışından gelen yabancı iş insanları için Gala Programı düzenlendi. Gala 

programına birçok ülkeden iş insanı katılım sağladı. 
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Açılış konuşmalarını, programa katılım sağlayan MEVKA Genel 

Sekreter Vekili Savaş Ülger, Türk Tarım Alet ve Makineleri 

Birliği Başkanı Şenol Önal, TOBB Başkan Yardımcısı ve Konya 

Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ve Konya Valisi Cüneyit 

Orhan Toprak gerçekleştirdi.  

Açılış konuşmalarının ardından ise Konya Yatırım Destek Ofisi Uzmanı Halil Sena Yetkin Konya 

Yatırım Ortamı hakkında İngilizce bir sunum gerçekleştirdi. 

(5) Güney Afrika Cumhuriyeti Pazarında Ticari Fırsatlar  

27 Mart 2019 tarihinde MEVKA öncülüğünde KTO, KSO ve 

KTB işbirliğiyle “Güney Afrika Cumhuriyeti Pazarında 

Ticari Fırsatlar” başlıklı bir panel düzenlendi. 

Selçuk Üniversitesi Akören Ali Rıza Ercan Meslek 

Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. Mehmet Burak Ceran 

moderatörlüğündeki panele Güney Afrika Cumhuriyeti’ne 

dair tecrübelerini paylaşmak üzere Güney Afrika 

Cumhuriyeti Türkiye Büyükelçiliği Baş Katibi Tshepo 

RANAMANE, Güney Afrika Cumhuriyeti eski Ticaret 

Başmüşaviri Hakan KARABALIK ve ihracatta devlet 

desteklerini anlatmak üzere Ticaret Bakanlığı İhracat 

Genel Müdürlüğü’nden Dış Ticaret Uzman Yardımcısı 

Rukiye DURU katılım sağladı. 
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(6) MAKTEK Fuarı’na Stantlı Katılım 

10-13 Nisan 2019 tarihleri arasında TÜYAP Fuar Merkezi’nde düzenlenen MAKTEK Konya 

Takım Tezgahları, Metal - Sac İşleme Makineleri, Tutucular - Kesici Takımlar, Kalite Kontrol - 

Ölçüm Sistemleri, CAD/CAM, PLM Yazılımları ve Üretim Teknolojileri Fuarı’na Stantlı Katılım 

Sağladık. Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda stantlı 

olarak katılım sağladı. Fuarda, Konya Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanan çeşitli tanıtım 

broşürleri ve  Yatırım Teşvik Rehberi de dağıtıldı. Standımıza uğrayan misafirlerimizin ise 

soruları cevaplandı.   

(7) Teknoloji Yatırımcısı Akademisi 

18 Nisan 2019 tarihinde Mevlana Kalkınma Ajansı, Startupfon ve Kuveyt Türk işbirliğiyle 

Konya’da “Teknoloji Yatırımcısı Akademisi” başlıklı bir program düzenlendi. 

Programa, Konya Teknik 

Üniversitesi Rektör 

Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin 

Selçuk Halkacı, Sanayi ve 

Teknoloji İl Müdürü Uğur 

Özalır, KOP Bölge Kalkınma 

İdaresi Başkanı İhsan 

Bostancı, İNNOPARK Genel 

Müdürü Prof. Dr. Fatih 

Mehmet Botsalı, Konya 

TEKNOKENT Genel Müdür 

Yardımcısı Yeliz Erenler, 

Girişimci İşadamları Vakfı 

Konya Şube Başkanı Fatih 

Ceylan, kamu kurum ve kuruluşları ile iş dünyası temsilcileri ve girişimci ve yatırımcılar katılım 

sağladı. 
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Programımıza Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcımız Mehmet Fatih Kacır video konferansla 

bağlanarak katılımcılara hitap etti. 

(8) Türk-Arap Ekonomik İşbirliği Zirvesi 

24 Nisan 2019 tarihinde İstanbul’da TURABEXPO’nun TÜRAP (Türk-Arap Ülkeleri İşbirliği 

Derneği) desteğiyle organize ettiği 3 ayrı fuar ve 13.Türk-Arap Ekonomik İşbirliği Zirvesi 

kapsamında düzenlenen panelde Konya yatırım ortamı hakkında bilgiler paylaşıldı. 

 

(9)  “Geleceği İnşa Eden Fuarlar”a Stantlı Katılım 

25-28 Nisan 2019 tarihinde KTO-TÜYAP Konya Uluslararası Fuar Merkezinde Konya 

Gayrimenkul, Konya İnşaat, Konya Kent ve Konya Mobilya, Dekorasyon ve İdeal Ev olmak üzere 

4 farklı fuarın bir arada organize edildiği “Geleceği İnşa Eden Fuarlar”a stantlı katılım sağlandı.  
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YATIRIMCI BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 

2019 yılının ilk yarısında 

Konya Yatırım Destek 

Ofisi bünyesinde 47 

yatırımcıyla en az bir 

görüşme yapılmıştır. 

Yatırımcıların sektörleri 

tabloda görülebilir. 

 

Ay itibariyle ise en fazla 

yatırımcı ile Ocak ayında 

görüşülmüştür (19). 

Yatırımcı firmalara başta 

teşvik sistemi olmak 

üzere bölgemizde yatırım 

yapmaları halinde 

faydalanabilecekleri 

destekler ve bölgemizin 

yatırım yapmak için 

neden avantajlı olduğu 

konusunda bilgi verilmiş 

ve bu sürece 4.634 

toplam kişi/dakika zaman 

ayrılmıştır. 

TEŞVİK SİSTEMİ İLE İLGİLİ FAALİYETLER 

Teşvik Sistemi ile ilgili düzenlemede, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 

Sermaye Genel Müdürlüğü, yatırımların tamamlama ekspertizi ve vizesi işlemleri için Kalkınma 

Ajanslarını görevlendirebileceği hükmü yer almaktadır. Bu kapsamda 2019 yılı içerisinde 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından tevdi edilen işler kapsamında 1 şirkete ekspertiz işlemi 

gerçekleştirilmiştir. 

DİĞER FAALİYETLER 

20-24 Nisan 2019 tarihleri arasında T.C. Aşkabat Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşavirliği’nin 

yönlendirmesi ile şehrimize gelen Türkmenistan Gençlik TV (Yaşlık TV) Kanalında yayımlanan 

“Bilmek İster Misiniz?” isimli televizyon program ekibinin, Konya çekimleri ile ilgili süreç 

koordine edildi.  
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Karaman Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri 

EĞİTİM VE BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 

(1) Karaman’da Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi Etkinlikleri (Başarılı 

Girişimcilik Hikayeleri ve Biyomimikri) Faaliyetleri 

(SOP:Girişimcilik-Alt Program/Faaliyet: Üniversite ve Liselerde Gençlere Yönelik Girişimcilik 
Temalı Etkinlikler)  

Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman Yatırım Destek Ofisi öncülüğünde yürütülen “Karaman’da 

Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirilmesi” etkinlikleri kapsamında üniversite ve lise 

öğrencilerine yönelik ‘’Başarılı Girişimcilik Hikâyeleri, Biyomimikri, Erasmus+ ve Gençlik 

Değişimleri’’ başlıklı bir etkinlik gerçekleştirilmiştir. 

 

Söz konusu etkinlikte yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde Türk ve yabancı başarılı 

girişimcilerin hayranlık uyandıran hikayeleri ele alındı. Ayrıca insanların doğada bulunan 

sistemleri taklit ederek yaptıkları tasarımları ifade eden ‘’Biyomimikri’’ konusunda bilgi 

aktarımı oldu. Bununla beraber Erasmus+ ve Gençlik Değişimleri konularında bilgi paylaşımı 

yapıldı. Bu kapsamda 16 adet okulda eğitim düzenlenmiştir. Bunlar: 

 11 Nolu Etkinlik- Nefise Sultan Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 

 12 Nolu Etkinlik- Abdullah Tayyar Anadolu Lisesi 

 13 Nolu Etkinlik- İrfan Ataseven Anadolu Lisesi 

 14 Nolu Etkinlik- İbn-i Sina Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 

 15 Nolu Etkinlik- Fatih Anadolu Lisesi 

 16 Nolu Etkinlik- Yunuskent Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesi 

 17 Nolu Etkinlik- Karaman Spor Lisesi 

 18 Nolu Etkinlik- Larende Anadolu Lisesi 

 19 Nolu Etkinlik- Hatuniye Mesleki Teknik Anadolu Lisesi 

 20 Nolu Etkinlik-Karaman Güzel Sanatlar Lisesi 
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 21 Nolu Etkinlik- Necati Yeniel Kız İmam Hatip Lisesi 

 22 Nolu Etkinlik- Ahi Evran Mesleki ve Teknik Lisesi 

 23 Nolu Etkinlik- Karaman Bifa Anadolu Lisesi 

 24 Nolu Etkinlik- Karaman Lisesi 

 25 Nolu Etkinlik- Karaman Mesleki Eğitim Merkezi 

 26 Nolu Etkinlik- 15 Temmuz Şehit Muhammet Yalçın Kız İHL 
(2) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi – Ermenek (1.Grup) - 26-29.04.2019 

(SOP: Girişimciliğin Geliştirilmesi - Alt 
Program/Faaliyet: Tanıtım ve Yatırım 
Destek Faaliyetleri - UGE (Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi) Düzenlenmesi) 

Girişimcilik Eğitimi KOSGEB’in girişimcilik 

destek programına uygun olarak Ermenek 

ilçesinde, 26-29 Nisan tarihleri arasında 

gerçekleştirilmiştir. Eğitimler için hedef 

kitle olarak Ermenek ilçesinde Denetimli 

Serbestlik Müdürlüğü’nün katkıları doğrultusunda dezavantajlı nitelikteki katılımcılar olarak 

belirlenmiştir. Girişimcilik Eğitimlerinde “Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme 

ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı” v.b. konularda 

bilgiler aktarılmıştır. Katılımcılara eğitim sonunda KOSGEB onaylı katılım sertifikası verilmiştir. 

(3) Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi – Karaman (2.Grup) - 24-28.06.2019 

(SOP: Girişimciliğin Geliştirilmesi - Alt Program/Faaliyet: Tanıtım ve Yatırım Destek Faaliyetleri 
- UGE (Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi) Düzenlenmesi) 

Girişimcilik Eğitimi KOSGEB’in girişimcilik destek programına uygun olarak Karaman’da, 24-28 

Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilmiştir. Eğitimin hedef kitlesi ağırlıklı olarak kadın 

katılımcılar idi.Girişimcilik Eğitimlerinde “Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme 

ve yaratıcılık egzersizleri ile sorumlu girişimcilik kavramı ve tecrübe paylaşımı” v.b. konularda 

bilgiler aktarılmıştır. Katılımcılara eğitim sonunda KOSGEB onaylı katılım sertifikası verilmiştir. 
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(4) Karaman Cezaevi Müdürlüğü Proje Hazırlama Eğitimi 

(SOP: Kurumsal Faaliyetler ve Gelişim - Alt Program/Faaliyet: Proje kültürünün oluşturulması, 
teknik kapasitenin arttırılması ve farkındalık oluşturulmasına yönelik Kamu kurum kuruluş, 
STK, Oda vb. Kurumlara Yönelik Etkinlik) 

Mevlana Kalkınma Ajansı Karaman Yatırım Destek Ofisi Toplantı Salonunda 'MEVKA Destekleri 

ve Proje 

Döngüsü 

Eğitimi’ verildi. 

Cezaevi 

Müdürlüğü 

Personeli 

eğitime iştirak 

etti. 

Hazırlanabilecek 

projeler, projelerin işleyişi, nasıl uygulanması gerektiği konularında slaytlar eşliğinde 

bilgilendirmeler yapıldı. Ayrıca Ajansın yapısı, sağladığı destekler ve Proje Hazırlama sürecinde 

dikkat edilmesi gereken hususlar üzerinde duruldu.Daha önce Mevlana Kalkınma Ajansı 

tarafından uygulanan AB projeleri özelinde süreç hakkında bilgiler aktarıldı.  Eğitim 

katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi. 

İŞ VE YATIRIM ORTAMI TANITIM VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

(5) Rusya Büyükelçilik Ziyareti ve İl Tanıtımı 

Karaman Yatırım Destek Ofisi’nden Doğan Ali Onuralp ve Celalettin Aslandağ Rusya Türkiye 

Büyükelçiliği’nde Rusya Ticari Ataşe Yardımcısı Sergey MALTSEV ve Hukuk Müşaviri Ramil 

GUBEYDULLİN ile bir araya geldiler. Ziyarette ticari ilişkiler, Karaman yatırım ortamı ve 

Karaman’ın Rusya’ya ihracatındaki sorunlar ve sektörel olarak bisküvi ve çikolatalı mamuller 

ihracatı görüşüldü. Türkiye’den 

Rusya’ya ihraç edilen bisküvi ve 

çikolatalı mamullerde uygulanmakta 

olan gümrük vergi oranlarının 

düşürülmesine yönelik neler 

yapılabileceğinin ele alındığı 

görüşmede sektöre ilişkin diğer 

sorunlar da görüşüldü. 

Karaman YDO Koordinatörü Doğan 

Ali Onuralp, 2018 yılı verilerine göre 

380 Milyon dolar tutarında bisküvi 

ithalatı gerçekleştiren Rusya’nın 

ülkemizden sadece 3 Milyon $ 

tutarında bisküvi ithalatı 

gerçekleştirdiğini ifade etti. Yüksek gümrük vergi oranının ihracat potansiyelinin düşük 
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olmasının en büyük nedeni olduğunu, “Tercihli Ticaret Antlaşması” ile bu engelin ortadan 

kaldırılabileceğini ifade eden Onuralp, üst düzeyde bu hususun gündeme getirilmesine yönelik 

gerekli adımların karşılıklı atılabileceğini belirtti. Karaman’dan Rusya’ya olan ihracatın 90’lı 

yıllar seviyesine gelmesinin Karaman için önemli olduğu ifade edildi. Rus yetkililer ise İl’de 

düzenlenebilecek Rusya programına katılım hususuna olumlu baktıklarını ifade ettiler. Ayrıca 

“Tercihli Ticaret Antlaşması” konusunun önümüzdeki günlerde yapılacak Yüksek Düzeyli 

İstişare Toplantısında gündeme getirilebileceğini ifade ettiler. Karaman Yatırım ortamının da 

anlatıldığı görüşme iyi niyet ifadeleri ile sona erdi.  

(6) İstanbul Peynir Festivali Stantlı Katılım 18-21.04.2019  

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı desteği ve himayesinde ülkemizde ilk kez düzenlenen İstanbul 

Peynir Festivali 18-21 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul Kongre Merkezinde gerçekleşti. T.C. 

Mevlana Kalkınma Ajansı öncülüğünde, T.C. Karaman Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve  

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası katkıları ile bölgemizin peynir çeşitliliği ve zenginliğinin 

ülkemizde ve dünyada 

tanıtılmasına vesile olmak, 

sektörde faaliyet gösteren 

firmalarımızın üretim ve 

satışlarının artmasını sağlamak, 

bölgemizin potansiyelini 

tanıtmak, iş ortamını 

geliştirmek ve ikili iş 

görüşmelerine imkân 

sağlanması adına İstanbul  

Peynir Festivali' ne stantlı 

katılım sağlandı. Karaman Divle 

Obruk Tulum Peyniri İstanbul Peynir Festivaline damga vurdu. Ayrıca Karaman standında 

yöresel ürünlerimiz de yoğun ilgi gördü. Standımızda bulunan yöresel ürünler ve Divle Obruk 

Tulum Peyniri yaklaşık 20 ulusal kanal tarafından haberleştirildi. Dolayısıyla festival katılımı 

sektör tanıtımının yanısıra Karaman’ ın tanıtımına da 

büyük katkı sağladı.  

Her yıl düzenlenerek alanında otorite ve geleneksel 

hale gelecek olan etkinlik; hem ulusal peynir 

üreticiliğine büyük destek sağlayacak, hem de ülkemiz 

peynirciliğinin özellikle uluslararası arenada tanınması 

için önemli rol oynayacak. 

Her biri farklı lezzetler barındıran, değişik yöntemlerle 

hazırlanan, adına festivaller düzenlenen peynir önemli 

besin kaynakları arasında yer almaktadır. Sayısız 

medeniyete ev sahipliği yapmış olan, 190'dan fazla çeşidiyle dünyanın en zengin peynir 

kültürlerinden birine sahip olan Türkiye’nin peynir çeşitliliğinin ülkemizde ve dünyada 
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tanıtılmasına vesile olarak, sektörün üretim ve satışlarının katlanarak artması ve dünyada hak 

ettiği yeri alması  İstanbul Peynir Festivali’ nin ana hedefini teşkil etmektedir. Bu bağlamda 

08.12.2017 tarihinde Karaman Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Coğrafi İşaret Tescil Belgesi 

alınan Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri’ nin  ulusal ve uluslarası arenada tanıtımının çok 

önemli olduğu anlaşılmaktadır.  

Mevlana Kalkınma Ajansı, bölgemizin tarım ve hayvancılık potansiyeli doğrultusunda süt ve süt 

ürünleri sektörü önemli bir gelişim sürecinde olması, lokal üreticilerimizin teşvik edilmesi, yeni 

pazarlara erişiminin sağlanması, Coğrafi İşaretli Karaman Divle Obruğu Tulum Peyniri' nin 

tanıtımı, sektör paydaşlarının bilgi, birikim ve kültürlerinden istifade edilmesi yönünde 

desteklerini sürdürmektedir. 

(7) Türkmenistan Yasylık (Gençlik) TV Karaman Tanıtım Belgesi Çekimleri  

Mevlana Kalkınma Ajansı organizasyonunda Türkmenistan Gençlik TV’nin “Bilmek İster 

misiniz” Gezi Programının çekimleri Konya ve Karaman’da gerçekleştirildi. 

Çekimlerin Karaman ayağında, Karaman Kalesi, Tartan Konağı, Aktekke ve Yunus Emre Camii 

gibi tarihi mekânlarda gerçekleştirilen çekimlerde Şehrin kültürel ve tarihi yerleri ile yöresel 

yemeklerinden olan “calla” yemeği tanıtıldı. Karaman Turizm Tanıtım Merkezinin de tanıtıldığı 

çekimlerde unutulmaya yüz tutmuş olan kalaycılık, sıcak demircilik ve marangozluk gibi 

mesleklerin incelikleri ustalar tarafından anlatıldı. 

 

Taşkale ve Yeşildere’de gerçekleştirilen çekimlerde bölgenin Dünyaca ünlü Manazan ve İncesu 

Mağaraları çekim ekibi tarafından hayranlıkla görüntülendi. Tarihi Tahıl Ambarlarının önünde 

sergilenen folklor oyunları ise çekim ekibi ve izleyicilerden tam not aldı. Ney ve okçuluk 

yapımının anlatıldığı çekimler, lale tarlasından alınan görüntüler ile devam etti.Burnoba 

Köyünde Türkmen geleneklerinin ve yemeklerinin anlatıldığı çekimlerde yöresel yemeklerin 

yapım ve ikram aşamaları özenle sergilendi. Karadağ, Binbir Kilise, Değle Ören Yeri, Ermenek’te 

Zeyve Pazarı, Ermenek Kalesi, Tol Medresesi ile Nadire Kanyonu çekim ekibini oldukça 

büyüledi. 
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(8) İstihdam, Kariyer ve Girişimcilik Fuarı - Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 

 

KMÜ Genç Girişimciler Öğrenci Topluluğu ve İŞ-KUR İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen 1. 

İstihdam Kariyer ve Girişimcilik Fuarı, 29-30 Nisan tarihlerinde KMÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire 

Başkanlığında 20 firmanın katılımıyla gerçekleştirilmiştir. Gün geçtikçe artan nitelikli eleman 

ihtiyacına yönelik olarak iş arayanları firmalarla buluşturan, tüm iş arayanların girişimcilik 

fikirleri ve kariyer planlama konularında geleceğine ışık tutan Fuar, öğrencilere çok sayıda staj 

ve iş imkanı sunarken 7 farklı oturumda yapılan sunumlarla da öğrencileri kariyer ve girişimcilik 

konusunda aydınlatmıştır. 

Mevlana Kalkınma Ajansı olarak, 2014 yılından itibaren yürütmekte olduğumuz Eurodesk 

Temas Noktası kimliği ile fuarda stant açarak, öğrencilere kariyerlerinin gelişimine yönelik 

yurtdışı fırsatlar, AB imkanları, Gençlik Değişimleri gibi konuların yanı sıra girişimcilik, nasıl 

girişimci olunur, devlet destekleri v.b. hususlarda bilgiler aktarılmıştır. 

(9) Diğer Tanıtım Faaliyetleri 

 Yatırım tanıtımına ilişkin websitesi, kurum/kişi yönlendirmesi, reklam/tanıtım 
gibi araçlar vasıtası ile gelen taleplerle bire bir ilgilenilerek gerekli sektörel, il ve bölgesel 
tanıtım gerçekleştirilmiştir. 

 Çeşitli zamanlarda il genelinde bulunan kamu kurum ve kuruluşları, dernekler, 
çeşitli firmalar ziyaret edilerek Ajans tanıtımı, hibe ve destekler gibi konularda 
bilgilendirmelerde bulunulmuştur. 

 Ajansın düzenlediği destek programlarına Karaman’dan yapılan başvuruların 
kabulleri ofisimizce yapılmıştır. 

 Karaman il genelinde Kamu Kurumları, Sivil Toplum Kuruluşları, Meslek Odaları 
gibi kurumların bulunduğu Bilgi ağı aracılığı ile Kalkınma Ajansı destek programları, diğer 
kurumların açmış olduğu programlar, organizasyonlar gibi faaliyetlerin duyuruları yapılmıştır.  

ZİYARETLER, URGE VE KÜSİ FAALİYETLERİ 

(1) Şimşek Bisküvi Gıda San. ve Tic. A.Ş. Ziyareti 
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Şimşek Bisküvi Gıda Sanayi A.Ş. ziyaret edilerek 

ihracat müdürü Sn. Yücel Taşkıran' la sektörde 

yaşanılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında 

istişarelerde bulunuldu. Özellikle Bisküvi 

ihracatına yönelik Rusya pazarında yaşanan 

engeller, sorunlar hakkında bilgi alındı. 

(2) Saray Bisküvi ve Gıda San A.Ş. 

Ziyareti 

Saray Bisküvi Gıda Sanayi A.Ş ziyaret edilerek 

İhracat Departman Yetkilisi Sn. Bayram Ali Demirbağ' la ile sektörde yaşanılan sorunlar ve 

çözüm yolları hakkında istişarelerde bulunuldu. 

Özellikle Bisküvi, Çikolata, Şekerli mamüller 

ihracatına yönelik hedef ülkeler, Karaman 

ihracatındaki durum, sektörel hususlar ve sorunlar, 

ihracatı artırmaya yönelik alınabilecek tedbirler, 

Urge Desteği gibi konularda karşılıklı istişarelerde 

bulunuldu. Özellikle Rusya ve Irak pazarında 

yaşanan sorunlar tartışıldı.  

(3) Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gıda A.Ş 

Ziyareti 

Palmiye Bisküvi Çikolata Kek Gıda A.Ş ziyaret 

edilerek 

İhracat Departman Yetkilisi Sayın Nuri Konukçu ile 

sektörde yaşanılan sorunlar ve çözüm yolları hakkında 

istişarelerde bulunuldu. Özellikle Bisküvi, Çikolata, 

Şekerli mamüller ihracatına yönelik hedef ülkeler, 

Karaman ihracatındaki durum, sektörel hususlar ve 

sorunlar, ihracatı artırmaya yönelik alınabilecek 

tedbirler, Urge Desteği gibi konularda karşılıklı 

istişarelerde bulunuldu. 

(4) Ticaret Bakanlığı’nın “Uluslararası 

Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi (URGE)” Desteği Konusunda Firma Ziyaretleri ve 

Bilgilendirmeler (TEKSTİL SEKTÖRÜ) 

İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, 

yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir 

şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması olan URGE Desteği konusunda 

firmalar bilgilendirilerek bu kapsamda neler yapılabileceği farklı ziyaretler ile istişare edilmiştir. 

Bu kapsamda destek için ön şart olan firmaların işbirliği kurmalarının gerekliliği hususu 

özellikle ziyaret edilen özel sektör işletmelerine anlatılarak URGE Desteği konusunda altyapı 
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oluşturulmaya çalışılmıştır. Bu kapsamda Tekstil sektöründe yatırımları bulunan aşağıda 

listelenmiş firmalara ilgili tarihlerde ziyaretler gerçekleştirilmiştir: 

 Başdere Tekstil Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi-Sarıveliler -22.03.2019 

 Fersa Tekstil San. İç ve Dış Tic.Ltd.Şti. -  29.03.2019 

 Göktürk Tekstil Ürünleri San.Tic.Ltd.Şti. -29.03.2019 

 Özbey Hijyenik Ürünleri San Tic A.Ş – 01.04.2019 

 

(5) Ticaret Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi (URGE)” 

Desteği Konusunda Firma Ziyaretleri ve Bilgilendirmeler (GIDA MAKİNELERİ 

SEKTÖRÜ) 

İşbirliği Kuruluşlarının proje bazlı ihtiyaç analizi, eğitim, danışmanlık, tanıtım, istihdam, 

yurt dışı pazarlama veya alım heyeti ve bireysel danışmanlık programlarının birbirine bağlı bir 

şekilde uygulanabileceği bütünleşik bir destek mekanizması olan URGE Desteği konusunda 

firmalar bilgilendirilerek bu kapsamda neler yapılabileceği farklı ziyaretler ile istişare edilmiştir. 

Bu kapsamda destek için ön şart olan firmaların işbirliği kurmalarının gerekliliği hususu 

özellikle ziyaret edilen özel sektör işletmelerine anlatılarak URGE Desteği konusunda altyapı 

oluşturulmaya çalışılmıştır.  

https://www.find.com.tr/Company/basderetekstilsanayiveticaretlimitedsirketi
https://www.find.com.tr/Company/basderetekstilsanayiveticaretlimitedsirketi


85  
 

 

 
www.mevka.org.tr 2019 YILI ARA FAALİYET RAPORU 

 

Bu kapsamda Gıda Makineleri sektöründe yatırımları bulunan aşağıda listelenmiş 

firmalara ilgili tarihlerde ziyaretler gerçekleştirilmiştir:  

 Coşkun Makine – 04.04.2019 

 Toprakçılar Makine-04.04.2019 

 Göçmen Makine-04.04.2019 

 Bismak Vural Makine-04.04.2019 

 YG Makine-04.04.2019 

 

(6) KÜSİ Faaliyetleri 

Kamu Üniversite Sanayi İşbirliği alt çalışma grubunda bulunmamız hasebiyle Kusi faaliyetleri 

kapsamında aşağıda belirtilen tarihlerde ilgili firma ziyaretleri yapılarak Kurum tanıtımı, Mevka 

Destekleri, firmaların sorunları, geliştirilebilecek işbirlikleri, yatırım teşvik işlemleri gibi 

hususlarda bilgilendirme faaliyetleri yürütülmüştür. 

Katılım Sağlanan Firma Ziyareti Tarihi 

NefaMak Arge Merkezi 05.02.2019 

Bifa Mukavva 17.05.2019 

Filo Metal 17.05.2019 

Aslan Tel 14.06.2019 

Sam Makine 28.06.2019 

Elips Makine 28.06.2019 
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RAPORLAR ve ÇALIŞMALAR 

(7) Neden Karaman : Karaman’da Yatırım İçin 28 Neden Çalışması 

Neden Karaman’a yatırım yapılır? İlimizde yatırım 

yapıldığında yatırımcıların ne gibi avantajlara sahip 

olabileceğine yönelik olarak yapılan çalışmada, ilimizin önde 

gelen özellikleri, yatırımcılara yönelik kamu projeleri, ulaşım, 

lojistik, tarım, eğitim, insan ve sanayiye yönelik bilgilerin 

paylaşıldığı bir çalışma yapılmıştır. Çalışma 5 Dilde: Türkçe, 

İngilizce, Hollandaca, Fransızca ve Arapça dillerinde 

hazırlanmıştır. 

(8) Karaman Dış Ticaret Analizi  

TR52 (Konya, Karaman) Düzey 2 Bölgesi’nde, bölgesel 

gelişmeyi hızlandırmak, bölgesel gelişmenin 

sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi 

gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla çalışmalarını sürdüren Mevlana Kalkınma Ajansı, 

Karaman’ın dış ticaretine yönelik bir araştırma raporu hazırladı. 

2009-2018 yılları arası veriler kullanılarak hazırlanan raporda öncelikli olarak  Karaman dış 

ticareti genel durumu ele alınmıştır. Bisküvi, çikolata, makine, bulgur, şekerli mamüller, kek, 

gofret, makarna gibi ürünlerin Karaman ihracatında önemli bir yere sahip olduğu belirtilen 

araştırmada, söz konusu ürünlerin en fazla ihracatının gerçekleştirildiği ülkelerin ise; Irak, 

Suriye, Yemen, Suudi Arabistan ve Romanya olduğu belirtilmiştir.  
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Karaman’ dan 2018 yılında 6 kıtada 150’den fazla ülkeye 303 Milyon dolar tutarında ihracat 

yapılmıştır. Kıtalar bazında Karaman’dan yapılan ihracat incelendiğinde ise; Asya Kıtası’na % 

57.94, Afrika Kıtası’na %17.89, Avrupa Kıtası’na %13.92, 

Kuzey Amerika Kıtası’na %6.66, Güney Amerika Kıtası’na 

%2.77, Avustralya’ya %0.24 olarak gerçekleştiği 

görülmektedir. 

Bununla birlikte ihracat için hedef pazar ve ürünlerin ele 

alındığı çalışmada bisküvi, gofret, çikolata, şekerli 

mamuller, bulgur v.b. ürünlerin ithalatında dünyada 

bulunan pazarın önemli bir miktarını (Yaklaşık %90’nını) 

kapsayan ithalatçı ülkeler içerisinde Türkiye’nin ve 

Karaman’ın ihracat oranları karşılaştırmalı olarak analiz 

edilmiştir. Karaman bisküvi ihracatının miktar olarak 

artmasına rağmen ihracat tutarının azaldığına dikkat 

çekilen araştırmada artan rekabetten ve diğer global 

nedenlerden dolayı ihracatçı firmaların ürün fiyatlarında 

indirime gitmek zorunda kaldığı belirtilmiştir. Raporda, 

Karaman’ın ihracatının artırılması için Güney Amerika,  Kuzey Amerika, Uzak Doğu, Rusya, 

Türki Cumhuriyetler ve Avustralya’da pazar payının arttırılmasının önemi vurgulanmıştır. Bu 

kapsamda işletmelerin T.C. Ticaret Bakanlığı’nın “Uluslararası Rekabetçiliğinin Geliştirilmesi 

(URGE)” desteğinden istifade etmelerinin faydalı olacağı ifade edilmiştir. 

PROJE FAALİYETLERİ 

Birim personelimiz ildeki proje hazırlama kapasitesinin artması adına talep doğrultusunda 

kurumlara proje döngüsü eğitimi de sağlamaktadır. Ayrıca ofisimiz ildeki kapasiteyi artırma 

adına proje başvuruları da hazırlamaktadır. Buna ek olarak Mevlana Kalkınma Ajansının açtığı 

Teknik Destek programı ve Fizibilite Destek programlarının proje hazırlama sürecinde yöntem 

ve süreçlere ilişkin yardım ve destek sağlanmıştır.  

 İlimizde işbirliğinin ve proje etkisinin artması amacıyla proje başvuruları, ortak kuruluşlarla 

beraber yapılmaktadır. Bu dönemde proje başvurularında ortaklık yaptığımız 

kuruluşlardan bazıları: 

- Karaman Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 

- Karaman Halk Eğitim Merkez Müdürlüğü 

- Karaman Merkez Elma Üreticileri Birliği 

- Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi 

- Ermenek Belediyesi 

- Sarıveliler Belediyesi 

 İldeki proje hazırlama kapasitesinin artması adına birim personelimiz kurumlara proje 

döngüsü eğitimi de sağlamaktadır.  
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(1) Kırsal Kalkınma:Elma Üreticilerinin Kooperatifleşme ve Kümelenmesi Projesi 

(Rural Development:Cooperative and Clustering of Apple Manufacturers) 

Ulusal Ajans Erasmus+ Yetişkin Eğitim başlığı 

altında Ana Eylem 1 – Bireylerin Öğrenme 

Hareketliliği (KA104) kapsamında Mevlana Kalkınma 

Ajansı’nın başvuru sahipliğinde proje ortaklarının 

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Karaman Merkez 

Elma Üreticileri Birliği ve Karaman Halk Eğitim 

Merkezi, İtalya ve Polonya’dan işbirliği ve ortak 

kuruluşların olduğu  elma üreticilerinin 

kooperatifleşmesine yönelik her iki ülkede de eğitim 

faaliyetlerinin yer aldığı “Kırsal Kalkınma: Elma Üreticilerinin Kooperatifleşme ve 

Kümelenmesi” adlı proje başvurusu hazırlanarak hibe makamına sunulmuştur. 

(2) Japonya Büyük Elçiliği Yerel Projelere Hibe Programı:   

Japonya Büyük Elçiliği Yerel Projelere Hibe Programı’nın il merkezi ve ilçelerde 

duyurulması sağlanarak; Sarıveliler Belediyesi’nin ilçede yapmayı planladığı “Yaşlı Bakım Evi” 

adlı ön projenin kontrolleri ve geliştirilmesine katkı sunulmuştur. 

Japonya Büyük Elçiliği Yerel Projelere Hibe Programı’nın il merkezi ve ilçelerde 

duyurulması sağlanarak; Ermenek Belediyesi’nin ilçede planladığı “İl Afet ve Acil Durum Aracı 

Temini” adlı ön projenin başvurulması sağlanmıştır. 

(3) Karaman Soğuk Muhafaza Teknikleri Araştırma ve Geliştirme Projesi: (Karaman 

Cold Storage Techniques Research and Development Center) 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın açmış olduğu RSP-Rekabetçi Sektörler Programı’na 

ilimizden birkaç proje çıkarılmasına yönelik çaba sarfedilmiş, programın İl’de tanıtımı 

yapılmıştır. Yapılan çalışmalar meyve vermiş ve Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi’nin 

başvuru sahibi olduğu ve Mevlana Kalkınma Ajansı’nın  eş ortak olduğu Karaman Soğuk 

Muhafaza Teknikleri Araştırma ve Geliştirme Projesi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 

sunulmuştur. İlgili proje Gıda sektörüne yönelik olarak RSP kapsamında Eylem 2- Araştırma ve 

Geliştirme başlığı altında sunulmuştur. Proje ile soğuk hava tekniklerinin geliştirilmesine 

yönelik laboratuarlar, Mini Soğuk Hava depoları, araştırma üniteleri gibi yatırımlar yapılarak 

soğuk havada muhafaza edilen ürünlerin raf ömürlerinin artırılması amaçlanmıştır. 

TEŞVİK SİSTEMİ 

(SOP: Kurumsal Faaliyetler ve Gelişim - Alt Program/Faaliyet: Karaman Yatırım Teşvik Belgesi 
İş ve İşlemleri) 

Teşvik Sistemi ile ilgili bilgilendirme ve çeşitli çalışmalar/faaliyetler yürütülmüştür. Yatırım 

Teşvik güncelleme çalışmaları yapılmıştır. Kurumumuza gelen yatırıma ilişkin taleplerde 

yatırım teşvik kapsamında hangi unsurların desteklenebileceğine yönelik bilgilendirme 

çalışmaları yürütülmüştür.  
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YATIRIMCI BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 

(SOP: Muhtemel yararlanıcılara yönelik Destek Fonları Bilgilendirme Faaliyetleri) 

Karaman YDO kendisine ulaşan girişimci/yatırımcılarla görüşmeler gerçekleştirmektedir. 

Bölgede yatırım, süreçler, destekler ve benzeri konularda yönlendirme çalışmalarını 

yürütmektedir. Bu dönemde kayıtlı 35 bilgilendirme yapılmıştır. Ajansımızı yatırım ya da mali 

destekler hakkında bilgi almak için ziyaret eden firma yetkilileri ve girişimcilere dönem 

boyunca hibe ve teşvikler konusunda bilgi verilmiştir. Yatırım fikri ile ajansımıza gelen 

yatırımcılara çeşitli alanlardaki projelerinde faydalanabilecekleri devlet destekleri hakkında 

bilgi verilmiştir. 

DİĞER FAALİYETLER 

3 ayda bir düzenlenen İl İstihdam Kurulu ve İl Koordinasyon Kurulu Toplantıları, yılda 3 defa 

düzenlenen İl Su Yönetimi Koordinasyon Kurul Toplantıları ile 6 ayda bir toplanılan Karaman 

Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda kurulan OSB arsa, tahsisi, satışı, devri gibi 

konularının incelendiği komisyon toplantısına bu dönem de katılım gerçekleştirildi. Dönem 

boyunca düzenlenen yönetim kurullarına birim ile ilgili konularda yapılan görüşmelere katılım 

sağlanmıştır. 
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7.2 PERFORMANS SONUÇLARI TABLOSU  

11 Ocak 2018 tarih ve 2018/1 sayılı Yönetim Kurulu kararı ile onaylanan Mevlana Kalkınma 

Ajansının Stratejik Planında 2019 yılı için hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin 01 Temmuz 

2019 tarihine kadar (6 aylık) gerçekleşme durumları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

Tablo 8. 2019 Yılı Performans Sonuçları Tablosu  
AMAÇ 1. YÖNETİŞİM VE İŞBİRLİĞİ MEKANİZMALARINI GELİŞTİREREK, BÖLGE 
AKTÖRLERİNİN ORTAK HEDEFLERE YÖNELMESİNİ SAĞLAMAK 

HEDEF GERÇEKLEŞEN 

Hedef 1.1  Bölgedeki kamu, özel sektör, STK’lar ve üniversiteler arasında iş 
birliği kültürü geliştirilecektir 

2019 
2019 (ilk 
yarıyıl- Konya 
YDO ve Kar.) 

Bölge aktörleri ile İşbirliğine yönelik organize edilen çalıştay, toplantı vb. sayısı 
(adet). 

3 6 

Bölge aktörleri ile İşbirliğine yönelik katılım sağlanan çalıştay, toplantı vb. sayısı 
(adet). 

6 9 

Hedef 1.2 Bölge aktörlerini kalkınma odaklı ortak hedeflere yönlendirmek 2019 2019  

Bölgeye ilişkin Ajans koordinasyonunda hazırlanan Sektörel veya Tematik 
Analiz ve Raporların Sayısı (adet)* 

4 25 

Bölge planlarının tanıtımının yapıldığı toplantı sayısı 1 0 

Kalkınma kurulunun toplanması halinde kurula sunulan doküman sayısı 2 0 

Bölgede ortak hedeflere yönelik olarak İnternet sitemizde yayınlanan 
dokümanı sayısı 

4 2 

AMAÇ 2. BÖLGEDE ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI İLE İLGİLİ SÜREÇLERİ TAKİP 
ETMEK VE YATIRIM ORTAMI İLE İLGİLİ FAALİYETLERİ YÜRÜTMEK 

HEDEF GERÇEKLEŞEN 

Hedef 2.1 Bölgenin iş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalışmalar 
yürütülecektir. 

2019 2019  

İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hazırlanan analiz, rapor ve 
strateji sayısı 

2 2 

İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalıştay, toplantı, panel vb 
program sayısı 

12 46 

Hedef 2.2Bölgenin iş ve yatırım ortamının tanıtımına yönelik faaliyetler 
yürütülecektir 

2019 2019  

Katkı sağlanan/düzenlenen Ulusal ve uluslararası fuar, ve panel, program sayısı 
vb(adet) 

3 11 

Katılım sağlanan Ulusal ve uluslararası fuar, panel vb program sayısı( adet) 12 7 

Bölgenin iş ve yatırım ortamlı ile ilgili hazırlanan tanıtım materyal sayısı (adet) 5 7 

Hedef 2.3 Yatırımcılara yönelik destek hizmetleri sunulacaktır. 2019 2019  

Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme sayısı 130 82 

Takip edilecek izin ve ruhsat sayısı (adet) 1 0 

Yatırımcılara kılavuz niteliğinde hazırlanacak doküman sayısı (adet) 4 4 

Hedef 2.4 Teşvik sistemi ile ilgili faaliyetler yürütülecektir. 2019 2019  

Ajansın görev alanı kapsamında düzenlenecek belge sayısı (adet) 1 0 

Teşvik Belgeleri ile ilgili yürütülecek izleme sayısı (sisteme girilen form sayısı) 10 1 

Teşvik Belgesi tamamlama vizesi işlem sayısı (adet) 4 1 

Teşvik Sistemi ile ilgili Bölge’de düzenlenecek bilgilendirme toplantı sayısı (adet) 2 0 

Hazırlanacak bilgilendirici materyal sayısı (adet) 2 2 
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AMAÇ 3. PROGRAM UYGULAMA VE FON KAYNAKLARI KULLANIM 
ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK 

HEDEF GERÇEKLEŞEN 

Hedef 1 Bölgenin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanma 
kapasitesi artırılacaktır 

2019 2019 

Teklif çağrısına çıkılması durumunda Bölgede tanıtımı yapılan ajans hibe 
programı sayısı 

2 - 

Ajans internet sitesinde yayınlanacak diğer kurum ve kuruluşların hibe 
programları sayısı 

5 - 

Hedef 2 Program yönetim sürecinde etkinlik ve etkililik artırılacaktır. 2019 2019 

Teklif çağrısına çıkılmaması halinde proje yazma becerilerinin yükseltilmesini 
sağlamak amacıyla verilen eğitim sayısı (adet) 

3 3 

Teklif çağrısına çıkılması halinde Proje Teklif Çağrıları kapsamında yapılan 
Bilgilendirme toplantı sayısı (adet) 

10 - 

Teklif çağrısına çıkılması halinde Proje Teklif Çağrıları kapsamında yapılan 
Bilgilendirme toplantılarına katılan katılımcı sayısı (adet) 

350 - 

Proje Teklif Çağrıları kapsamında yapılan Eğitim toplantı sayısı (adet) 12 - 

Teklif çağrısına çıkılması halinde Proje Teklif Çağrıları kapsamında basılan 
rehber sayısı (adet) 

2000 - 

Teklif çağrısına çıkılması halinde Proje Teklif Çağrıları kapsamında yerel 
medyada haber sayısı  (adet) 

50 - 

Fizibilite Desteği kapsamında yapılan başvuru sayısı (adet) 10 2 

Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan başvuru sayısı (adet) 5 1 

İlan edilen teknik destek program sayısı 1 1 

İlan edilen mali destek program sayısı 3 - 

Teknik Destek Programı kapsamında yapılan başvuru sayısı (adet) 100 59 

Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sayısı (adet) 70 35 

Bölgede programların etkinliğini arttırmak ziyaret edilen ilçe sayısı 10 3 

Bölgede programların etkinliğini arttırmak üzere ziyaret edilen kurum sayısı 5 20 

AMAÇ 4. PROJE VE PROGRAM UYGULAMA ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK HEDEF GERÇEKLEŞEN 

HEDEF 4.1. Proje ve faaliyetlerde izleme süreçlerinin etkinliğinin artırılacaktır. 2019 2019 

Tamamlanan proje sayısının sözleşmeye bağlanan proje sayısına oranı 80 87,50 

Proje başına yapılan izleme ziyareti sayısı 4 3 

Uygun olmayan maliyetlerin toplam harcamaya oranı 12 16 

Ödemelerin gerçekleşme süresi 30 20 

Yararlanıcılarla kurulan iletişim sayısı 5 10 

Tespit edilip çözülen sorun sayısı 1 1 

Basın yayın organlarında yer alan izleme faaliyetleri sayısı 5 5 

Hedef 4.2.Program değerlendirme raporları hazırlanarak daha etkin 
programların oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. 

2019 2019 

Program değerlendirme raporu sayısı 1 1 

Program değerlendirme raporunun duyurulmasına yönelik yapılan faaliyet 
sayısı 

1 1 

Yapılan etki analizi sayısı 1 0 
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AMAÇ 5. AJANSIN HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK HEDEF GERÇEKLEŞEN 

Hedef 1 Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak iş süreçleri iyileştirilecektir. 2019 2019 

1. Alınan uluslararası kalite yönetim belgesi sayısı (adet) - - 

2. Yaptırılacak denetim sayısı (adet) 1 1 

3. iç kontrol sistemi ve kurumsal risk kütüğü düzenli olarak güncellenecektir 1 1 

4. Ajans insan kaynakları politikası raporunun her yıl düzenli olarak 
hazırlanması(adet) 

1 1 

5. Web tabanlı işbirliği platformu kurulumu(adet) - - 

6.Kurumun elektronik bilgi kaynaklarına personelin kurum dışından erişiminin 
sağlanması için gerekli sistemin kurulumu (tarih) 

31.12.2019 - 

7. Sunucu sistemleri için yüksek erişilebilirlik sisteminin devreye alınması -  

Hedef 2 Ajansın faaliyetlerini etkin ve etkili bir şekilde yürütmesini 
sağlayacak mekânsal düzenlemeler yapılacaktır 

2019 2019 

İhtiyaç duyulması halinde hizmet binası temini   

Çalışma atölyesi kurulması   

Hedef 3 Kurumsal yapı güçlendirilecektir 2019 2019 

Tüm birimler tarafından gerçekleştirilen Çalışma ve iş ziyaretleri sayısı (adet) 100 60 

Kişi başına düşen ortalama eğitim gün sayısı (eğitim gün sayısı/kişi sayısı) 10 1,4 

Gerçekleştirilen eğitimler sonucunda eğitimin personelin ihtiyaç duyduğu 
şekilde gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmeye yarayan eğitim memnuniyet 
anketi sayısı (kişixeğitim sayısı) 

70 9 

Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek motivasyonu 
sağlamaya yönelik gerçekleştirilen faaliyet, organizasyon sayısı (adet) 

3 1 

Ajansın tüm birimleri tarafından, bölge içinde ya da dışında, gerçekleştirilen 
organizasyon sayısı (adet) 

20 4 
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7.2.1 2019 Yılı İçerisinde Uygulanan Programlarda Mevcut Durum ve Performanslar  

Ajansımızın 2019 Yılı içerisinde yerel kalkınma fırsatlarının yanı sıra 5 adet sonuç odaklı 

program uygulamaktadır. 

SOP 1. İTHAL ARA MALI ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ 

SOP-1- İTHAL ARA MALI ÜRETİMİNİN DESTEKLENMESİ 

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 

Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim/işb

irliği 
Çıktı Göstergeleri 2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Farkındalık, 
Bilgilendirme 
Faaliyetleri ve 
Organizasyonlar 

Bölgesel kalkınma 
inisiyatifi kapsamında 
söyleşi düzenlenecektir. 

AEPB 2 adet söyleşi 1 

Araştırma, 
Analiz ve 
Raporlama 

Karaman İli Dış Ticaret 
Analiz Çalışması 

YDO 
Karaman 

1 Adet Çalışma 
Karaman İli Dış Ticaret Analiz 
Çalışması hazırlanmıştır. 

2018 yılında başlanan Ara 
malı ve yerlileştirme saha 
çalışması 

AEPB 
1 Adet araştırma 
raporu 

1 

Ajans Destekleri 

2019 yılı “Yerli ve Milli 
Üretim” Mali Destek 
Programının tanıtılması 

PYB 
Mali destekler 
kapsamında basında 
yer alan haber sayısı  

Onay süreci beklenmektedir. 

“Yerli ve Milli Üretim” 
Mali Destek Programının 
ilan edilmesi 

PYB 
Mali destekler 
kapsamında yapılan 
bilgilendirme sayısı 

Onay süreci beklenmektedir. 

Fizibilite Desteği  PYB Fizibilite desteği ilanı 1 

Ajans 
desteklerinin 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Faaliyetleri 

2019 Mali Destek 
Programı Başvuru 
Rehberlerine Yönelik 
Uygulamaya Yönelik 
Görüş Sunma Faaliyeti 

İDB 
Revize Edilen Rehber 
Toplantı Tutanağı 

Performans faaliyetleri ve çağrı 
rehberiyle ilgili PYB ye görüş 
sunulmuştur. 

2019 MDP Başlangıç 
Değerleri Formu 

İDB 
Başlangıç Değerleri 
Formu 

Başlangıç Değerleri Formu 
oluşturulmuştur. 

“Yerli ve Milli Üretim” 
Mali Destek Programı 
kapsamında sözleşme 
imzalayan projelerin 
izlenmesi 

İDB İzleme ziyaretleri 
Uygulama Aşaması başladığında 
gerçekleştirilecektir. 

2019 mali destek 
programının 
uygulanmasına ilişkin 
bilgilendirme toplantısı 
yapılması 

İDB 2 adet toplantı 
Uygulama Aşaması başladığında 
gerçekleştirilecektir. 

Fizibilite desteği izleme 
faaliyetleri 

İDB 

Bölgede girişimciliğin 
geliştirilmesine 
yönelik sözleşmesi ve 
rapor çıktısı 

1 adet “Dijital Sanayi Ar-Ge 
Merkezi Fizibilite Projesi” isimli 
Projenin izleme faaliyetleri devam 
etmektedir. 

İşbirliği 
faaliyetleri 

Fizibilite desteği 
kapsamında hazırlanan 
fizibilitelerin uygunluk 
değerlendirmesinin 
yapılması için Dünya 
Bankası ile işbirliği 
yapılacaktır. 

İDB 
1 adet uygunluk 
değerlendirme 
raporu 

Kalkınma Bankası ile işbirliği 
görüşmeleri yapılmış olup 
uygunluk değerlendirme raporu 
yapılamayacağını belirtmeleri 
üzerine uygunluk değerlendirme 
raporu hazırlayabilecek özel bir 
firma ile hizmet alımı 
gerçekleştirilmiştir. 
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SOP 2. TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLİK VE KIRSAL GİRİŞİMCİLİK 

SOP-2- TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLİK  

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim/işbirli

ği 
Çıktı Göstergeleri 2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Farkındalık, 
Bilgilendirme 
Faaliyetleri ve 
Organizasyonlar 

Girişimcilik konusunda 
“Bölgesel Kalkınma 
İnisiyatifi” söyleşileri 

AEPB En az 1 adet söyleşi 
Demoday kapsamında panel olarak 
gerçekleştirildi 

2018 yılında 
gerçekleştirilen 
girişimcilik ekosisteminin 
geliştirilmesi programı 
kapsamında 3 modül 
2019 yılında demoday 
etkinliği  

AEPB 

Eğitim almış en az 40 
mentor ve mentor 
havuzunda yer alan en 
az 25 mentor 
Yazılım eğitimi almış en 
az 20 kişi 
en az 10 prototip çıktısı 
olan 2 adet Hackathon 
en az 10 projenin 
sergileneceği demoday 

1 

Atölye 
çalışmaları/eğitimleri 

AEPB/PYB 
1 adet Atölye/Eğitim 
çalışmaları 

— 

İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Destek Alan Firmalar İle 
Girişimci Adaylarını 
Buluşturmak 

İDB 

10 Adet Girişimci-
Sanayici Buluşması, 10 
Adet Sosyal Medya 
Haberi  

— 

Girişimcilik ekosistemini 
buluşturacak mentor-
girişimci eşleşmelerini 
sağlayan etkinlik 
düzenlenmesi 

AEPB En az 1 adet Etkinlik 1 

İzin ruhsat veren kurum 
ve kuruluşlarla işbirliği ile 
çalışmalar 

Konya YDO 
İzin ve ruhsat veren beş 
(5) kurum ziyareti 

— 

INNOPARK tarafından 
kurulan Yatırımcı Ağı’nın 
çalışmaları takip 
edilecektir  

Konya YDO 2 adet ziyaret  — 

Fizibilite desteği 
kapsamında hazırlanan 
fizibilitelerin uygunluk 
değerlendirmesinin 
yapılması için Dünya 
Bankası ile işbirliği 
yapılacaktır. 

İDB 
1 adet uygunluk 
değerlendirme raporu 

Kalkınma Bankası’nın uygunluk 
değerlendirme raporu 
yapılamayacağını belirtmesi üzerine 
uygunluk değerlendirme raporu 
hazırlayabilecek özel bir firma ile 
protokol imzalanmıştır. 

Kapasite 
Geliştirme 

Girişimcilik Ekosistemine 
Yönelik Bilgilendirme 
Toplantıları 

Konya YDO iki (2) adet toplantı — 

KOSGEB UGE Programı Konya YDO 
Bilişim ve yazılım 
alanında girişimcilere 
yönelik (1) adet eğitim 

1 
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SOP-2- TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLİK  

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim/işbirli

ği 
Çıktı Göstergeleri 2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Tanıtım ve 
Yatırım Destek 
Faaliyetleri 

Desteklere Yönelik 
Hazırlanan Rehberleri 
Güncelleme 

Konya YDO Üç (3) adet Rehber — 

UGE (Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi) 
Düzenlenmesi 

Karaman 
YDO 

60 Kişi 

3 Grup Halinde Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
düzenlenmiştir.57 Kişi Girişimcilik 
Sertifikası almaya hak kazanmıştır. 

Üniversite ve Liselerde 
Gençlere Yönelik 
Girişimcilik Temalı 
Etkinlikler 

Karaman 
YDO 

1 Etkinlik 
Üniversite ve Liselerde 17 adet 
Girişimcilik temalı etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. 

Girişimcilik, teknoloji 
odaklı ve kırsal 
girişimcilik, büyük 
şirketlerin başarı 
hikayeleri, yerel 
girişimleri konu alacak 
Girişimcilik Sunumu 
Hazırlanması 

Karaman 
YDO 

1 Adet Girişimcilik 
Temalı Çalışma 

Başarılı Girişimcilik Hikayeleri 
konusunda detaylı bir çalışma 
yapılarak Girişimcilik Etkinliklerinde 
sunulmuştur. 

Girişimcilik Temalı 
Projeler ve İş Fikirlerine 
Yönelik Toplantı 
Düzenlenmesi 

Karaman 
YDO 

1 Adet Toplantı ÇP’de 2019/2 Dönem faaliyetidir. 

Girişimciliği özendirici 
nitelikte söyleşi, panel, 
seminer vb. 
Organizasyonlar 

Karaman 
YDO 

1 Adet Organizasyon 
Üniversite ve Liselerde 17 adet 
Girişimcilik temalı etkinlik 
gerçekleştirilmiştir. 

İş Geliştirme 
Merkezi’nde bulunan 
Startup firmalar 
ziyaretleri  

Karaman 
YDO 

1 Adet Toplantı İŞGEM ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Teknoloji odaklı 
Eğitimlerin verilmesine 
yönelik Proje Lobi 
Faaliyetleri; Teknik 
Destek veya diğer dış 
kaynaklar kapsamında 
Proje Hazırlanmasını 
teşvik 

Karaman 
YDO 

1 Adet Lobi Çalışması  

Dış kaynaklar kapsamında Proje 
hazırlanması teşvik edilerek 2 tanesi 
Ermenek ve Sarıveliler Belediyeleri 
ve 1 tanesi Karamanoğlu Mehmet 
Bey Üniversitesi’ne ait olmak üzere 
projelerin hazırlanması teşvik 
edilmiş ve desteklenmiştir. 

Ajans 
Destekleri 

Girişimcilik Mali Destek 
Programının ilan edilmesi 

PYB 
Mali Destek 
Kapsamında dağıtılan 
rehber sayısı 

— 

Teknik Destek Programı PYB, İDB 
İmzalanan sözleşme 
sayısı 

6 

Fizibilite Desteği  PYB 
Bölgede girişimciliğin 
geliştirilmesine yönelik 
fizibilite desteği ilanı 

— 
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SOP-2- TEKNOLOJİ ODAKLI GİRİŞİMCİLİK  

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim/işbirli

ği 
Çıktı Göstergeleri 2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Ajans 
desteklerinin 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Faaliyetleri 

2020 Mali Destek 
Programı Başvuru 
Rehberlerine Yönelik 
Uygulamaya Yönelik 
Görüş Sunma Faaliyeti 

İDB 

Revize Edilen 
Rehber/ler 
1 Adet Toplantı 
Tutanağı 

Rehberler uygulama sürecinde 
yaşanan sorun ve tecrübelere göre 
revize edilmiş ve Performans 
Göstergeleri oluşturulmuştur. 

2020 MDP Başlangıç 
Değerleri Formu 

İDB 
Başlangıç Değerleri 
Formu/ları 

Performans Göstergeleri 
oluşturulmuştur. Başlangıç Değerleri 
Formu oluşturulmuştur. 

Önceki dönemden 
devreden Fizibilite 
desteğine ilişkin izleme 
ve değerlendirme 
faaliyetleri 
gerçekleştirilecek 

İDB 
Fizibilite desteği 
sözleşmesi ve rapor 
çıktısı 

1 adet “İnnoPark Tasarım Analiz ve 
Simülasyon Merkezi Fizibilite 
Projesi” isimli Projenin izleme 
faaliyetleri devam etmektedir. 

Fizibilite desteğine ilişkin 
izleme ve değerlendirme 
faaliyetleri 
gerçekleştirilecek 

İDB 
fizibilite desteği 
sözleşmesi ve rapor 
çıktısı 

Yararlanıcı tarafından 1 adet rapor 
hazırlanmış olup incelemeleri devam 
etmektedir. 

AB ve Diğer Dış 
Kaynaklı 
Programlar 
Kapsamındaki 
Projeler 

Girişimcilik konusunda 
İKG projesi hazırlanması  

Karaman 
YDO 

1 adet İKG projesi — 

SOP 3. SAVUNMA SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

SOP-3-SAVUNMA SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim 

Çıktı Göstergeleri 2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Kurumlar arası koordinasyon 
çalışmaları yürütülecek 

PYB 
Toplantı tutanakları, 
basında-sosyal medyada 
çıkan haberler  

5 

Savunma ve Havacılık Kümesi 
oluşturulacaktır  

PYB 1 adet küme 1 

Savunma Sanayi Kümesi 
oluşturulacaktır 

PYB 1 adet küme — 

Fizibilite desteği kapsamında 
hazırlanan fizibilitelerin 
uygunluk değerlendirmesinin 
yapılması için Kalkınma Bankası 
ile işbirliği yapılacaktır. 

İDB 
2 adet uygunluk 
değerlendirme raporu 

Kalkınma Bankası’nın uygunluk 
değerlendirme raporu 
yapamayacağını belirtmesi 
üzerine uygunluk 
değerlendirme raporu 
hazırlayabilecek özel bir firma 
ile protokol imzalanmıştır.  
PYB 1 adet rapor hazırlamıştır. 

Tanıtım ve 
Yatırım Destek 

Yerel ve Ulusal Medyada 
farkındalık çalışmaları 

PYB 
Yazılı ve görsel basın 
haberleri 

5 

Yurtdışından alım heyeti 
organize edilecektir 

Konya YDO 
Bir (1) adet heyet 
organizasyonu 

— 

Fuarlara katılım sağlanacak PYB 5 Farklı Fuara katılım  1 

Fuarlara stantlı katılım 
sağlanacak 

İDB 
Bir (1) yurtdışı fuara 
katılım  

— 
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SOP-3-SAVUNMA SANAYİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim 

Çıktı Göstergeleri 2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Önemli Kamu 
Yatırımları 

Huğlu Meslek Yüksekokulu 
bünyesinde Silah Test ve Analiz 
Merkezi yapılacaktır. 

Sanayi ve 
Teknoloji 

Bakanlığı ve 
Selçuk 

Üniversitesi 

1 adet Test ve Analiz 
Laboratuvarı 

— 

Huğlu ve Üzümlü’de 2020 
yılına kadar altyapı ve üst yapı 
yatırımları tamamlanacak 

Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı 

2 adet Sanayi Sitesi — 

Silah İhtisas Sanayi Sitesi 
Sanayi ve 
Teknoloji 
Bakanlığı 

2 Adet Sanayi Sitesi — 

Önemli kamu yatırımlarının 
hayata geçirilmesine yönelik 
araştırma, analiz, planlama ve 
projelendirme faaliyetleri 
gerçekleştirilecektir 

PYB 
Araştırma, analiz, plan 
ve proje sayısı 
(2 Adet) 

1 

Ajans 
Destekleri 

“Savunma ve Silah Sanayisinin 
Geliştirilmesi”  önceliği 
çerçevesinde projeler 
desteklenecektir  

PYB 
Mali destekler 
kapsamında yapılan 
bilgilendirme sayısı 

— 

2017 yılı GPD desteği 
kapsamında Konya Sanayi 
Odasının Savunma Sanayi 
Geliştirme Merkezi Güdümlü 
Proje Desteği 

PYB, IDB 
1 adet Savunma Sanayi 
Geliştirme Merkezi 

— 

Teknik Destek Programı PYB, İDB 
İmzalanan sözleşme 
sayısı 

1 

Fizibilite Desteği PYB Fizibilite desteği ilanı 1 

Ajans 
desteklerinin 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Faaliyetleri 

Konya Sanayi Odası’nın 
‘Savunma Sanayi Geliştirme 
Merkezi’ adlı güdümlü projesi 
kapsamındaki izleme 
faaliyetleri ve proje ödemeleri 
yapılacaktır. 

İDB 
Desteklenecek projeler, 
düzenlenecek ara ve 
nihai raporlar 

Fizibilite raporunun 
hazırlanması sonucunda söz 
konusu faaliyet 
gerçekleştirilecektir.  

2019 Mali Destek Programı 
Başvuru Rehberlerine Yönelik 
Uygulamaya Yönelik Görüş 
Sunma Faaliyeti 

İDB 
Revize Edilen Rehber 
Toplantı Tutanağı 

Performans faaliyetleri ve çağrı 
rehberiyle ilgili PYB ye görüş 
sunulmuştur. 

2019 MDP Başlangıç Değerleri 
Formu 

İDB 
Başlangıç Değerleri 
Formu 

Başlangıç Değerleri Formu 
oluşturulmuştur. 

“Savunma ve Silah Sanayisinin 
Geliştirilmesi”  mali destek 
programı kapsamında 
sözleşme imzalayan projelerin 
izlenmesi 

İDB İzleme ziyaretleri 
Söz konusu her bir proje için en 
az 3 izleme ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

Fizibilite desteği izleme 
faaliyetleri 

İDB 
Fizibilite desteği 
sözleşmesi ve rapor 
çıktısı 

1 adet “Konya Savunma Sanayi 
Geliştirme Merkezi Fizibilite 
Projesi” isimli Projenin izleme 
faaliyetleri devam etmektedir. 
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SOP 4. KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

SOP-4-KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Tedbir Adı Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu Çıktı 
2019 ilk 6 aylık 

gerçekleşme 

Kurumsal 
Faaliyetler 

Kamu kurum ve yatırım tekliflerinin 
incelenerek, değerlendirme raporu 
hazırlanması ve yönetim kuruluna 
sunulması 

AEPB 2 adet doküman 
Yetki verilmediğinden 
yapılamamıştır. 

Aile şirketlerinin kurumsallaşması 
sanayi üniversite işbirliği 
konularında “Bölgesel Kalkınma 
İnisiyatifi” söyleşileri 

AEPB 
En az 1 adet 
organizasyon 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı İl Koordinasyon 
toplantısında konu ile ilgili 
sunum gerçekleştirildi. 

Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri AEPB Temsil ve ağırlamalar  — 

Geçmiş mali destek programlarına 
yönelik program değerlendirme/etki 
analizi çalışmaları yapılacaktır 

İDB 

3 adet etki 
analizi/değerlendirme 
raporu 3 adet saha 
çalışması (anket 
çalışması) 

Hazırlanan 1 Adet Etki 
Değerlendirme Raporu 
basılmıştır.3 Adet Anket 
Saha Çalışması 140 Adet 
firma için 
gerçekleştirilecektir. 

Projelerin Dijital Ortama Aktarılması 
ve Arşivlenmesi 

İDB 
614 Adet Dijital 
Ortama Aktarılan 
Proje 

2011 ve 2012 Mali Destek 
Programlarına ait 169 adet 
proje dijital ortama 
aktarılmıştır. 

Web tabanlı “Proje Veri Tabanın” 
oluşturulması 

İDB 
1 Adet Proje Veri 
tabanı 

2018 yılında oluşturulan 
veri tabanına projelerin 
güncel bilgileri 
işlenmektedir. 

Karaman Yatırım Teşvik Belgesi İş ve 
İşlemleri 

Karaman 
YDO 

Görevin devamı 
halinde YTB Expertiz, 
Tamamlama İşlemleri 

YTB kapsamında verilen 
görevler yerine 
getirilmektedir. 

Karaman İl Yatırım Destek Ve 
Tanıtım Strateji Çalışmaları 

Karaman 
YDO 

İl Yatırım Destek ve 
Tanıtım Strateji 
Çalışmaları – Eylem 
Planları vb. 

— 

Araştırma, 
Analiz Ve 
Raporlama 

Araştırma, analiz ve raporlama 
çalışmaları ihtiyaç halinde saha 
çalışmaları 

AEPB En az 2 adet doküman 2 

MevkaStat güncelleme çalışmaları AEPB 1 defa güncelleme — 

Euroda Üyeliği yenilenecek AEPB Euroda üyeliği Güncellendi. 

İşbirliği ve 
Koordinasyon 

Proje Yararlanıcılarıyla Geri Bildirim 
Ziyaretleri 

İDB 
200 Adet Proje 
Yararlanıcı Anketi 

Girişimcilik Mali Destek 
Programı kapsamında 
yapılması planlanmaktadır. 

Etki Analizi Çalıştayı İDB 1 Adet Konferans 
Etki Değerlendirme Usul ve 
Esasları beklenmiştir. 

Destek Mekanizmalarına Yönelik 
Ortak Faaliyet  

Karaman 
YDO 

1 Adet Toplantı 
UGE kapsamında Mevka ve 
Kosgeb Destekleri detaylı 
olarak anlatıldı. 3 Adet 

Karaman’da Tek Durak Ofis Kuruluş 
Süreçleri İle İlgili Çalışmaların 
Yürütülmesi 

Karaman 
YDO 

Yatırımcılara yönelik 
Yönlendirme 
Faaliyetleri 

35 bilgilendirme yapılmıştır. 

Coğrafi İşaret ve/veya Geleneksel 
Ürün Adı Çalışmaları 

Karaman 
YDO 

1 Adet — 

EES Üyeliği Yapılacak İDB EES Üyeliği — 

Konya’da Tek Durak Ofis ile ilgili 
çalışmalar yürütülmeye devam 
edecektir. 

Konya 
YDO 

Yapılan toplantı sayısı — 
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SOP-4-KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Tedbir Adı Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu Çıktı 
2019 ilk 6 aylık 

gerçekleşme 

Yatırım Destek 
Ofisi 
Faaliyetleri 

Konya Yatırım Ortamı Tanıtım Filmi  
Konya 
YDO 

1 adet tanıtım filmi — 

Konya İl Yatırım Komitesi 
Toplantıları 

Konya 
YDO 

6 toplantı  2 

WAIPA Üyeliğinin Yenilenmesi ve 
Dünya Yatırım Konferanslarına 
Katılım Sağlanması 

Konya 
YDO 

1 konferansa katılımı — 

İzin ve Ruhsat İşlemleri İle İlgili 
Kurumlardan Brifingler Almak 

Konya 
YDO 

İzin ve ruhsat veren en 
az 2 kurumdan brifing  

— 

Teşvik Belgesi İzleme ve Kapama 
İşlemleri Takibi 

Konya 
YDO 

Tamamlanan 2 belge 1 

Teşvik Sistemi ve Çeşitli Desteklerle 
İlgili Bilgilendirme Toplantıları 

Konya 
YDO 

3 ilçede bilgilendirme 
toplantısı 

— 

Karaman İl Brifingi ve Karaman 
Ekonomik Vizyon Brifingine yönelik 
güncelleme (Talep doğrultusunda) 

Karaman 
YDO 

 2 Adet Talep oluşmamıştır. 

Muhtemel yararlanıcılara yönelik 
Destek Fonları Bilgilendirme 
Faaliyetleri 

Karaman 
YDO 

1 Adet  
UGE-Girişimcilik 
kapsamında destek fonları 
anlatıldı. 3 Adet 

Karaman Yatırım Ortamına Yönelik 
Tanıtım Materyalleri 

Karaman 
YDO 

2 Adet Afiş & Broşür 
ve/veya 1 Adet Diğer 
Tanıtım Materyalleri 

“Neden Karaman” Adlı 
tanıtım dokümanı 
hazırlandı. UGE kapsamında 
Afişler tasarlandı. 

Proje kültürünün oluşturulması, 
teknik kapasitenin arttırılması ve 
farkındalık oluşturulmasına yönelik 
Kamu kurum kuruluş, STK, Oda vb. 
kurumlara yönelik etkinlik  

Karaman 
YDO 

1 Adet  
Bu kapsamda Karaman 
Cezaevi Personeline yönelik 
PCM eğitimi verilmiştir. 

Karaman’da Üniversite ve Lise 
düzeyindeki gençlere yönelik olarak 
kariyer, fırsatlar konulu 
organizasyon yapılması 

Karaman 
YDO 

1 Adet Organizasyon 

Girişimcilik ve Başarılı 
İşadamlarının hayatlarının 
aktarıldığı liselerde ve 
üniversitede yapılan 
organizasyonlarının 
2.bölümleri kariyer ve 
fırsatlara ayrılmıştır.17 adet 

Karaman’da Kamu Üniversite Sanayi 
İşbirliği (KÜSİ) faaliyetlerine katılım  

Karaman 
YDO 

3 Adet Faaliyet 
KUSİ kapsamında 6 adet 
teknik ziyaret gerçekleşti  

Temsil ve Tanıtım Faaliyetleri 
Karaman 

YDO   
İstanbul Peynir Festivali 
Stantlı Katılım. 

Karaman’da Yatırım Web Sitesi 
Güncelleme Faaliyetleri 

Karaman 
YDO 

- 
Yatırım web sitesi 
güncellemeleri olağan bir 
şekilde yapılmaktadır. 

İletişim ve 
Tanıtım 
Faaliyetleri 

Ajansın İletişim ve Tanıtımı 
Kapsamında Yapılacak Faaliyetler 

Tüm 
Birimler 

- 1 

Yararlanıcılarla Çekilen Tanıtım 
Videoları  

İDB 

Düzenlenecek 
organizasyonlar, 
Gazete ve dergi 
abonelikleri, Katılım 
sağlanan programlar, 
Düzenlenecek ortak 
programlar ve diğer 
hizmet alımları 

— 

MEVKA TUBE  
Yayınlanan 
Bilgilendirme videoları  

— 
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SOP-4-KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Tedbir Adı Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu Çıktı 
2019 ilk 6 aylık 

gerçekleşme 

Ajans 
Destekleri 

2019 Yılı MDP Kapsamında yapılacak 
bilgilendirme ve eğitim toplantıları 
teknik yardım, değerlendirme süreci 
vb faaliyetler  

PYB 

Başvuru rehberleri 
(15) adet 
Bilgilendirme 
toplantısı, on (10) 
adet Proje Döngüsü 
Yönetimi ve Proje 
Yazım Eğitimi, beş (5) 
adet Teknik Yardım 
Masası Hizmeti 

— 

Aile Şirketlerinin Kurumsallaşmasına 
yönelik Teknik Destek 

PYB 

Desteklenen proje 
sayısı, alınan eğitim 
sayısı, üretilen rapor 
sayısı 

5 

MDP kapsamında BD ve DK 
faaliyetleri 

PYB 
BD ve DK 
değerlendirmeleri 

— 

Ajans 
desteklerinin 
İzleme ve 
Değerlendirme 
Faaliyetleri 

2019 Mali Destek Programı 
uygulama sürecine ilişkin 
Bilgilendirme Toplantılarının 
Yapılması 

İDB 2 adet toplantı — 

SOP 5. TURİZM POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ 

SOP-5-TURİZM POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ 

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim/ 
işbirliği 

Çıktı  2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Tanıtım ve 
Yatırım 
Destek 

Karadağ, Taşkale, Ermenek gibi 
turizm potansiyeli bulunan 
bölgelere ilişkin Sosyal medya 
Turizm Tanıtım çalışmaları  

Karaman 
YDO 

1 Adet Çalışma 

Türkmenistan Devlet 
televizyonunun Karaman’da 
(Karadağ-Taşkale-Ermenek vb.) 
çekimler yaparak belgesel 
hazırlanması ve yayınlanması 
sağlanmıştır. 1 adet çalışma 

Turizm yatırım fuarına stantlı 
katılım sağlanacaktır. 

Konya 
YDO 

İki (2) adet yurtdışı 
turizm yatırım fuarına 
stantlı katılım 

1 

Kapasite 
Geliştirme 

Turizme yönelik teklif çağrıları 
konusunda bilgilendirme  

Karaman 
YDO 

1 Adet Bilgilendirme 
Faaliyeti 

Kurulan bilgi ağı üzerinden Turizm 
de dahil olmak üzere bütün teklif 
çağrıları ilgili kurum kuruluşlara 
duyurulmaktadır.1 adet 
bilgilendirme faaliyeti 

Ajans 
Destekleri 

Teknik Destek Programı PYB, İDB 
Başvuru sayısı, 
sözleşme sayısı 

5 

Fizibilite Desteği PYB Fizibilite Desteği ilanı — 

2019 yılı Güdümlü Proje 
Desteği  

PYB 

Turizme yönelik 
güdümlü projenin ön 
hazırlık çalışmalarının 
yapılması  

1 

Ajans 
desteklerinin 
İzleme ve 
Değerlendir
me 
Faaliyetleri 

2019 yılı Güdümlü Proje 
Desteği izleme faaliyetleri 
yürütülecektir 

İDB 

Desteklenecek 
projeler, 
düzenlenecek ara ve 
nihai raporlar 

— 

Fizibilite desteği izleme 
faaliyetleri 

İDB İncelenen rapor sayısı — 
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SOP-5-TURİZM POTANSİYELİNİN HAREKETE GEÇİRİLMESİ 

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim/ 
işbirliği 

Çıktı  2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

İşbirliği 
faaliyetleri 

Fizibilite desteği kapsamında 
hazırlanan fizibilitelerin 
uygunluk değerlendirmesinin 
yapılması için Kalkınma Bankası 
ile işbirliği yapılacaktır. 

İDB 
1 adet uygunluk 
değerlendirme raporu 

— 

Karaman Merkez’de turizm 
faaliyetlerinin geliştirilmesi ve 
çeşitlendirilmesine yönelik 
çalışmalar 

Karaman 
YDO 

1 Toplantı 

Turizm faaliyetlerine ilişkin Karaman 
Kültür ve Turizm İl Müdürlüğü ile 
toplantılar gerçekleştirilmiştir. 1 
Toplantı 

ÖNCEKİ DÖNEMDEN DEVREDEN MALİ DESTEKLER İD FAALİYETLERİ 

Önceki Dönemden Devreden Mali Destekler İD Faaliyetleri 

Tedbir 
Adı 

Alt Program/Proje/Faaliyetler 
Sorumlu 
Birim/ 
işbirliği 

Çıktı  2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Ajans 
destekleri 

2018 Proje Teklif Çağrıları İD 
Faaliyetleri 

İDB 
Desteklenecek projeler, ara 
ve nihai raporlar 

10 adet projenin ara/nihai 
ödemesi gerçekleştirilmiştir. Kalan 
projelerin de izlemeleri devam 
etmektedir. 

2017 GPD İD Faaliyetleri 
GS, İDB, 

PYB 
Desteklenecek projeler, ara 
ve nihai raporlar 

Fizibilite Raporu hazırlık 
aşamasındadır. 

2018 yılından devreden teknik 
destek ödemeleri 

PYB, İDB 
2018 yılından devreden 17 
teknik destek projeleri 

17 

Önceki dönemden devreden 
Fizibilite desteğine ilişkin 
izleme ve değerlendirme 
faaliyetleri gerçekleştirilecek 

İDB 2 adet fizibilite raporu  
2 adet Fizibilite Projesinin izleme 
faaliyetleri devam etmektedir. 

YEREL KALKINMA FIRSATLARI 

YKF 

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim/işbi

rliği 
Çıktı  2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Ajans 
destekleri 

2019 yılı Karaman MDP İDB 
Desteklenecek projeler, 
düzenlenecek ara ve 
nihai raporlar 

— 

Mesleki Eğitime Yönelik 
Teknik Destek Programı 

PYB/İDB 
Mesleki eğitime yönelik 
sözleşme ve raporu 
çıktısı, 

— 

Bölge planında kırsal alan 
olarak tanımlanan ilçelere 
yönelik teknik destek  

PYB/İDB 
İmzalanan sözleşme 
sayısı 

7 

Tanıtım ve 
Yatırım 
Destek 

Faaliyetleri 

Konya’ya Alım Heyeti 
Organizasyonu 

Konya 
YDO 

Alım heyeti bir (1) adet 2 

Yurtiçinde Fuarlara Katılım 
Konya 
YDO 

Konya’da düzenlenen üç 
(3) fuara katılım 

3 

İthalata konu 
hammaddelerin potansiyel 
yerel/ulusal üreticilerinden 
tedariğine yönelik lobi 
faaliyetleri 

Karaman 
YDO 

Farkındalık Toplantıları 
(3 Adet) 

2019/2. Dönem faaliyetidir. 



102  
 

 

 

www.mevka.org.tr 2019 YILI FAALİYET RAPORU 

YKF 

Tedbir Adı 
Alt Program/Proje/ 
Faaliyetler 

Sorumlu 
Birim/işbi

rliği 
Çıktı  2019 ilk 6 aylık gerçekleşme 

Dış ticaret ortamının 
iyileştirilmesine yönelik 
ülke programı/ 
bilgilendirme toplantısı 

Karaman 
YDO 

Ülke 
Programı/Bilgilendirme 
Toplantısı (1 Adet) 

2019/2. Dönem faaliyetidir. 

İhracatı Artırmaya Yönelik 
Faaliyetler 

Karaman 
YDO 

1 Adet 

Dış Ticaret Analizi hazırlanarak, 
potansiyel hedef ülkelere ilişkin 
bilgiler ihracat firmalarına bu rapor 
içerisinde sunulmuştur. Ayrıca Rusya 
Federasyonuna yapılan ihracatın 
artırılmasına yönelik firmalar ile 
görüşülerek elde edilen veriler Rusya 
Federasyonu Büyükelçilik ziyaretinde 
Rus Ticari ateşesi ile istişare edilmiştir. 

Yatırımcılara yönelik 
sektörel ön fizibilite raporu 
hazırlatılması 

Konya 
YDO 

2 Adet Rapor — 

Yatırım Ortamı Tanıtım 
Programı 

Konya 
YDO 

Çalışma Ziyareti bir (1) 
adet 

2 

Yatırım Ortamı Tanıtım 
Programı 

Karaman 
YDO 

Rusya Federasyonu 
Çalışma Ziyareti  
bir (1) adet 

Yatırım Ortamının tanıtımına yönelik 
olarak çalışmalar yürütülmüş Rusya 
Büyükelçiliği ziyaret edilerek ilimiz 
yatırım ortamı ve ikili işbirlikleri 
görüşülmüştür. 

Araştırma 
Analiz 
Faaliyetleri 

Sanayi Ve Teknoloji 
Bakanlığı Yerleşim 
merkezlerinin 
kademelenmesi çalışması 

AEPB Saha anketleri — 

Mesleki 
Eğitim 
Teması 
Faaliyetleri 

Konferans/Seminer  YDO’lar 
2 adet panel (Konya ve 
Karaman) 

— 

Usta-Çırak Buluşmaları İDB 4 firmaya teknik gezi — 

Sanayici-Mezun Buluşmaları PYB 2 adet toplantı — 

Bölgesel İşgücü İhtiyaç 
Analizi  

AEPB 1 adet rapor 1 

Etkili Sunuş Teknikleri 
Eğitimi  

PYB 
Teknik destek 
kapsamında eğitim alan 
kişi sayısı 

— 

Proje yazma eğitimi PYB 
Teknik destek 
kapsamında eğitim alan 
kişi sayısı 

— 

Hami Okul Uygulaması  YDO’ LAR 
2 adet toplantı/2 adet 
eşleşme 

— 

Mesleki Eğitim Liselerine 
kodlama eğitimi 
verilecektir. 

İDB 
5 okulda 75 kişiye 
eğitim  

— 

Meslek Okullarının Teknik 
Altyapılarının İyileştirilmesi  

PYB 

1 adet çalıştay/ 3 adet 
toplantı/1 adet 
rapor/MDP(MDP-2020 
yılı) 

1 çalıştay/ 1 adet rapor 

 

  



103  
 

 

 
www.mevka.org.tr 2019 YILI ARA FAALİYET RAPORU 

 

 

7.3 PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Ajansımız 2019 yılında 2018 Yılı Odak Sektörler 1 (Konya İli Kar Amacı Güden Kurumlar İçin), 

ODAK Sektörler 2 (Karaman İli Kar Amacı Güden Kurumlar İçin) ve Küçük Ölçekli Altyapı (Kar 

Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin) Mali Destek Programlarının uygulama sürecini yürütmüştür.  

Tablo 9 2018 Yılı Mali Destek Programları Mali Gerçekleşmeler 

  2018 MDP  

Sözleşme İmzalanan 
Projelerde Başvuru Bilgileri 

Toplam Bütçe 59.127.277,12 

Destek Miktarı 30.028.570,27 

KONYA Destek Miktarı 19.085.232,33 

KARAMAN Destek Miktarı 10.943.337,94 

Sözleşme İmzalanan Projeler 

(54 Proje) 

Toplam Bütçe 44.906.562,41 

Destek Miktarı 23.756.238,53 

KONYA Destek Miktarı 14.670.489,42 

KARAMAN Destek Miktarı 9.085.749,11 

Devam Eden Projeler 

(43 Proje) 

Toplam Bütçe 36.319.111,43 

Destek Miktarı 18.907.361,91 

Gerçekleşen Bütçe 5.024.587,84 

Gerçekleşen Destek Miktarı 2.612.781,00 

Tamamlanan Projeler 

(4 Proje) 

Toplam Bütçe 2.999.140,00 

Destek Miktarı 1.499.569,64 

Gerçekleşen Bütçe 3.977.406,06 

Gerçekleşen Destek Miktarı 1.488.925,00 

Fesih Edilen Projeler 

(7 Proje) 

Toplam Bütçe 5.588.310,98 

Destek Miktarı 3.349.306,98 

Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Toplam 

Gerçekleşen Bütçe 9.001.084,90 

Gerçekleşen Destek Miktarı 4.101.706,00 

KONYA 2.771.179,59 

KARAMAN 1.330.526,41 
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Proje düzeyi performans sonuçları, proje ve program öncesi mevcut durum ile uygulama 

sonrası ortaya çıkan mikro ve makro göstergeler izleme faaliyetleri ve raporlama araçları ile 

veri girişi sağlanarak konsolide edilmektedir. Kıyaslanabilir, ölçülebilir, makroekonomiyi 

doğrudan ve dolaylı olarak etkileyen performans kriterlerinin toplulaştırılarak performans 

sepetleri oluşturulması ve yararlanıcının sübjektif durumuna göre değil objektif kriterleri 

doğrultusunda bu sepetlerden uygun olanlarının seçilmesi ile proje bazında, programlar ve 

bölgeler arası performanslar sonuçlarının değerlendirilmesi anlamlı hale gelecektir.  

2018 Yılı Mali Destek Programı kapsamında sözleşmelerin imzalandığı Ağustos 2018 tarihinden 

1 Temmuz 2019 tarihine kadar geçen sürede ODAK 1, ODAK 2 ve KÖA projelerinden toplam 7 

proje feshedilmiştir. Yatırım ortamında oluşan belirsizliklere rağmen sayının bu seviyelerde 

kalmasındaki temel faktör, proje ihtiyaçlarının dönemselliğine göre geliştirilen izleme dönemi 

destek faaliyet ve mekanizmaların etkililiği olmuştur. Ayrıca yararlanıcılarla yapılan destek 

sözleşmelerinde cezai şartların bulunmasının da bu sonuçlarda payı vardır. 

Makine Mühendisleri Odası, İnşaat Mühendisleri Odası ve Yeminli Mali Müşavirlik hizmetleri 

de yararlanıcılara bazı bürokratik işlemleri daha kolay tamamlamaları olanağı sunmuştur. 

Ayrıca bu prosedür, yararlanıcılara eşit muamele yapılması konusunda kamuoyu güveni 

oluşturmuştur. 

Sonuç odaklı programlar kapsamında performans sonuçları ve stratejik plan performans 

sonuçları incelendiğinde ilk altı aylık dönemde bazı faaliyetlerin tamamlandığı, bazı 

faaliyetlerin ikinci 6 aylık dönem için planlandığı ve mali destek programının henüz ilan 

edilmemesinden dolayı buna ilişkin hedeflerin ikinci altı aylık dönemde gerçekleştirileceği 

görülmektedir. 
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IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

ÜSTÜNLÜKLER  

 Yönetim Kurulu başta olmak üzere bölgede yer alan aktörlerin Ajans faaliyetlerine 
verdiği destek ve pozitif katkılar  

 Ajansın diğer kurum ve kuruluşlar ile odalar, borsalar, dernekler ve çeşitli meslek 
kuruluşlarıyla güçlü bir iletişiminin ve bağının olması 

 Merkezden planlama yerine, yerelde planlama yönteminin etkin bir şekilde uygulandığı 
kuruluşlar olması  

 Bölgesel düzeyde, ekonomik, sosyal ve çevresel konuları bir bütün olarak ele alabilen 
bir kurum olması 

 Ajansların özerk yapısı ve kalifiye personel birikimiyle bölgelerinde kalkınmaya yön 
verebilmeleri  

 Bölgesel Kalkınma hedeflerinin gerçekleştirilmesinde önemli bir araç olan destek 
mekanizmaları ile özel sektörü yönlendirebilmesi  

 Verilen desteklerin bölgesel düzeydeki katkısını analiz etme, raporlama ve çıktı 
sonuçlarına göre aksiyon alabilme kabiliyeti 

 Mevcut insan kaynağının istekli ve dinamik olması 

 Ajansın her yıl çeşitli eğitimlerle ajans personelinin kapasitesini sürekli artırması 

ZAYIFLIKLAR  

 Ajans tarafından tüm yerel aktörlerin katılımı ve katkıları ile hazırlanan bölge planının 
uygulanma süreci ile ilgili mevzuatın yeterli olmaması  

 Ajanslarda personel sirkülasyonunun fazla olması 

 Bölgenin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için Ajansımızın bütçesinin yeterli olmaması  

 Gerek yerel gerekse ulusal düzeyde Ajansların görev kapsamının yeterince bilinmemesi 
veya anlaşılamaması 

 Destek veren diğer kurumlar ile işbirliğinin yeterli seviyede olmaması 

 Ajans destek mekanizmaları arasında aktif hale getirilmeyen destek modellerinin 
bulunması 

 Proje süreçlerinin kısa olduğu hızlıca değerlendirilerek kısa süreli projelerle ihtiyaçların 
karşılanabileceği hızlı destek modelinin bulunmaması 
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DEĞERLENDİRME 

 Mevlana Kalkınma Ajansı kanunla tevdi edilen görevlerine uygun olarak bölgesel 
gelişmenin hızlandırılması ve kamu kesimi, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları 
arasında işbirliğinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerini sürdürmüştür. 

 Bölgeye yönelik çeşitli konularda analizler ve raporlama çalışmalarına her sene olduğu 
gibi devam edilmiştir. 

 Ulusal ve bölgesel politika kararlarına da uygun şekilde çeşitli konularda farkındalık 
oluşturmak adına Bölgesel Kalkınma İnisiyatifi kapsamında yürütülen faaliyetlere yer 
verilmiştir. 

 SOP konuları kapsamında bilinçlendirme ve farkındalık oluşturmak adına panel, çalıştay 
ve çeşitli organizasyonlar gerçekleştirilmiştir.  

 2018 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında destek sözleşmesi imzalanan 54 projenin 43 
adetinin uygulaması devam etmektedir. Kalan 11 projenin 7’si feshedilmiş olup, 4 proje 
başarıyla tamamlanmıştır. 2018 yılı Fizibilite Desteği kapsamında 1 proje, 2019 yılı 
Fizibilite Desteği kapsamında 1 proje olmak üzere toplam 2 proje ile sözleşme 
imzalanmıştır. 

 Bölge Planına uygun olarak hazırlanan 2019 yılı mali destek programı rehberi 
hazırlanmış ve Bakanlık onayına sunulmuştur. 30 Milyon TL bütçeli mali destek 
programının öncelikleri; Bu programın öncelikleri;  

•Öncelik 1: Bölgede yapılan çalışmalar sonucunda “ithal ara malı” üretimine yönelik 
olarak, belirlenen ürünlerin TR 52 Bölgesinde üretiminin desteklenmesi (ARAMALI). 
•Öncelik 2: Gelişme ana odaklarından Konya il merkezi ve ilçelerinde “savunma ve silah” 
sanayinde endüstriyel yetkinliğin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin desteklenmesi 
(SAVUNMA).  

•Öncelik 3: Bölge içi gelişmişlik farklarının azaltılması için gelişme ana odaklarından 
Karaman il merkezi ve ilçelerinde “KOBİ’lerin kapasitelerinin artırılması”na yönelik 
faaliyetlerin desteklenmesi (KARAMAN). 

 Yatırım Destek Ofisleri kanalı ile ulusal ve uluslararası arenada bölgenin tanıtımı ve 
bölgeye yatırımcı çekme konularında ciddi çalışmalara geçen yıllarda olduğu gibi bu 
dönemde de devam edilmiştir.  
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V. ÖNERİ VE TEDBİRLER  

 Kalkınma Ajanslarının ekonomik, sosyal ve çevresel konuları bir bütün olarak ele alan 
yapısı göz ardı edilmemelidir.  

 Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve Kalkınma Ajanslarının organizasyon şemasında 
yer alan yapıların görev tanımları netleştirilmelidir.  

 Merkezi kuruluşlar tarafından alınan kararlarda; yerel düzeyde katılımcı bir yaklaşımla 
hazırlanan bölge planında alınan kararlar göz önünde bulundurulmalıdır.  

 Ulusal planda sözü edilen Kalkınma Ajanslarının yapılanması ile ilgili süreçte Kalkınma 
Ajanslarının geçmiş dönem başarıları göz önüne alınmalıdır. 

 Ajansların özellikle araştırma, analiz, strateji/politika belirleme aşamalarında en büyük 
sıkıntıları veriye ulaşmaktaki zorluklardır. TÜİK tarafından önceden yayınlanan verilerin 
artık çeşitli gerekçelerle yayınlanmaması İl ve ilçe düzeyinde verilere erişilememesine 
sebep olmaktadır. Bu sorunun giderilmesi adına Bakanlık tarafından gerekli çalışmalar 
yapmalıdır.  

 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından kullanılan ve ajanslar için istatistiki veriler 
sağlayan bilgi sistemleri ajansların erişimine açılmalıdır.  

 Kalkınma Ajanslarına verilen mali kaynakların bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek 
şekilde artırılması gerekmektedir. 

 Ajanslarda insan kaynakları faaliyetlerini yerine getirmesinde KAYS İnsan Kaynakları 
modülündeki eksikliklerin giderilmesi gerekmektedir.  

 Ajansın tüm destek mekanizmalarının aktif kullanımı sağlanmalıdır.  

 Proje süreçlerinin kısa olduğu hızlıca değerlendirilerek kısa süreli projelerle ihtiyaçların 
karşılanabileceği hızlı destek modelinin kurgulanması gerekmektedir. 

 Bölgesel düzeyde destek veren kurumlar arası bilgi paylaşımının aktif hale getirilmesi 
bölge ihtiyaçlarının belirlenmesi, mükerrer desteğin engellemesi açısından faydalı 
olacağı düşünülmektedir. 

 Firmaların sözleşme imzalama ve proje sürecinde istenen belgelerin e-devlet vb. 
platformlar üzerinden alınarak KAYS’a entegrasyonunun sağlanması süreci 
başlatılmalıdır. 

 KAYS’ın mobil uygulamalarının geliştirilmesi gerektiği değerlendirilmektedir. 

 Stratejik sektörlere yönelik yatırımlar, bölgesel düzeydeki önemli projeler ve yeni 
girişimcilere ait projelere ajansın ortak olabilmesi ile ajans gelirlerinin artırılabileceği 
düşünülmektedir.  

 Mali destek programlarına dönemsel çıkmak yerine tüm sene boyunca açık olan mali 
destek programları ortaya konulabileceği düşünülmektedir. 
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