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SUNUŞ 

Bölgeler, gelişmişlik düzeylerini artırmak için; merkeze bağımlı olmaktan ziyade kendi yerel 
varlık ve kaynaklarını harekete geçirerek, böylece kendilerine özgü karşılaştırmalı 
üstünlüklerinden yararlanarak gelişmelerini sağlamalıdırlar. Bölgelerin yerel dinamiklerini 
harekete geçirerek yerelden kalkınmayı sağlamak konusunda kalkınma ajansları önemli 
görevler üstlenmekte olup bölgelerini potansiyel alanlara ve ortak hedeflere yönlendirmekte 
bununla birlikte daha yenilikçi, rekabetçi ve dinamik bir bölge olma amaçlarına büyük katkılar 
sağlamaktadır.  

Üstlenilen bu görevden hareketle faaliyetlerine yön veren Mevlana Kalkınma Ajansı 2019 
yılında aldığı kararla; imalat sanayinde faaliyet gösteren KOBİ’lerimizin verimliliklerinin, 
kurumsallaşmalarının ve teknolojik dönüşümlerinin sağlanması ve ihracatın artırılması 
konularına odaklanmıştır. 2020 yılından bu yana yaşadığımız küresel salgın süreci bu alandaki 
faaliyetlerin firmalara esneklik kazandırmak bakımından ne kadar önemli olduğunu bir kez 
daha gözler önüne sermiştir. Diğer taraftan bölgede girişimcilik ekosisteminin geliştirilmesi 
adına çeşitli faaliyetlere odaklanan Ajansımız bir taraftan firmaların daha güçlü bir yapıya 
kavuşmalarına destek olurken diğer taraftan da teknolojiyi iyi kullanan nitelikli iş gücünün 
yetişmesine, yeni iş alanlarının gelişmesine ve yeni yatırımların oluşmasına ortam 
hazırlamaktadır.  

Gerçekleştirilen tüm çalışmaların bölgemiz için hayırlı olmasını temenni eder, süreç boyunca 
özverili çalışmalarından dolayı Yönetim Kurulu Üyelerimiz başta olmak üzere Ajans Genel 
Sekreterimize ve tüm Ajans çalışanlarımıza ayrıca faaliyetlerimize gerek görüşleri gerekse 
çalışmaları ile katkı sağlayan tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim. 

Vahdettin ÖZKAN 
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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığına’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.  

 Bölgenin kaynak ve olanaklarını tespit etmeye, ekonomik ve sosyal gelişmeyi 
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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  

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. 

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 
sanayi odalarının ayrı ayrı kurulmuş bulunması halinde, Yönetim Kurulunda yer alacak temsilci 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. 
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Bu bağlamda (30 Haziran 2021 tarihinde) MEVKA Yönetim Kurulu ; Yönetim Kurulu Başkanı 
Konya Valisi Sayın Vahdettin ÖZKAN, Yönetim Kurulu Başkan Vekili Karaman Valisi Sayın 
Mehmet Alpaslan IŞIK, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Uğur İbrahim ALTAY, 
Karaman Belediye Başkanı Sayın Savaş KALAYCI, Karaman İl Genel Meclis Başkanı Sayın Eyyup 
ÇAYIR, Konya Sanayi Odası Başkanı Sayın Memiş KÜTÜKCÜ ve Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 
Başkanı Sayın Mustafa Gökhan ALKAN’dan oluşmuştur. Toplantılar pandemi sebebiyle video 
konferans yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. 

 
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 Sanayi ve Teknoloji 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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na 
göndermek.  

 Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji 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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına 
sunmak.  

 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.  
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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.  

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 işlem güvenliği firewall cihazı, anti virüs yazılımları, gerekli güncellemeler ve kullanıcı hakları 
yapılandırması ile sağlanmakta olup ağ trafiği sürekli kaydedilmektedir. Ajans bilgilerinin ve 
sunucularının yedekleri günlük olarak alınmakta yangın, sel vb. afetlere karşı güvenli ortamlarda iki 
konumda çaprazlama olarak güncellenmekte ve saklanmaktadır. Ajans bilgi işlem donanımlarının 
bakım ve onarımı sürekli yapılarak, bilgi işlem faaliyetlerinin sorunsuz ve sürekli yürütülmesi 
sağlanmaktadır. Ajansın bilgi işlem haritası çıkarılarak aşağıda gösterilmiştir.  

 

 

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 

Güvenlik 
Duvarı(Konya)

İç Ağ

Sanallaştırma 
Platformu

Active Directory 
Sunucu

EBYS sunucu(Evrak 
Belge Yönetim 

Sistemi)

Uygulama 
Sunucusu

Eposta Sunucu

Kullanıcı 
bilgisayarları

Depolama 
Ünitesi(SAN) Yazıcılar

Web ve Alan Adı 
Sunucusu

web sunucu

DNS(Alan Adı 
Yöneticisi)

Güvenlik Duvarı 
(Karaman)

Kullanıcı 
Bilgisayarları

Depolama 
Ünitesi(Yedekleme 

İçin)

Yazıcılar
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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. 

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 KAYNAKLARI POLİTİKASININ UYGULANMASINA DAİR BİLGİLER 

Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği doğrultusunda istihdam edilen personel sayısı 31 
Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği doğrultusunda istihdam edilen personel sayısı 30 
Haziran 2021 tarihi itibariyle toplam 45 olup bunlar; 1 Genel Sekreter, 25 uzman, 8 destek 
personeli ve 696 sayılı KHK ile sürekli işçi kadrosuna geçen 11 personel şeklindedir.  

2021 yılı için hazırlanan eğitim planları doğrultusunda personelin eğitim faaliyetleri 
yürütülmüştür.  

Kabul edilen organizasyon yapısı çerçevesinde faaliyetlerini sürdüren Ajans hizmetlerini 
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 3 uzman, Karaman 
Yatırım Destek Ofisi’nde 3 uzman ile Destek Hizmetleri Birimi’nde 8 destek personeli 
yürütmektedir. Ayrıca Ajansımızda Destek Hizmetleri Birim Başkanı görevini yürütürken 375 
sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek Madde 25’e göre Çukurova Kalkınma Ajansına Genel 
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Sekreter olarak geçici görevlendirilmiştir. 

696 kapsamında çalışan 3 sekreter, 4 şoför ve 4 temizlik personeli bulunmaktadır. 

MEVKA personelinin çalıştığı birim, görev ve eğitim bilgileri aşağıdaki tabloda olduğu gibidir: 

Tablo 1 Personelin Statü ve Lisans Düzeyi (30 Haziran 2021 tarihli) 

Adı Soyadı Çalıştığı Birim 
/Görevi Üniversite Bölüm Yüksek Lisans(YL)/Doktora  

İDARİ KADROMUZ 

İhsan BOSTANCI Genel Sekreter ODTÜ İnşaat Mühendisliği 

Selçuk Ünv./ İnşaat 
Mühendisliği (YL),  
Selçuk Üniversitesi / Tarımsal 
Yapılar ve Sulama (Doktora 
Devam Ediyor) 

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 (YL) 

İsmail ÜNVER Konya YDO 
Koordinatör 

Selçuk 
Üniversitesi İşletme Selçuk Üniversitesi İşletme (YL) 

Çakan TANIDIK PYB Birim Başkanı York College Uluslar Arası İlişkiler 
Indiana University of 
Pennsylvania/Uluslar Arası 
İlişkiler(ABD) (YL) 

AEPB 

Ali Berçem AŞICI AEPB/Uzman Ankara 
Üniversitesi Maliye Ankara Üniversitesi / Siyaset Bilimi 

(Doktora Devam Ediyor) 

Fuat KARAGÜNEY AEPB/Uzman ODTÜ Şehir ve Bölge 
Planlama 

ODTÜ / Şehir ve Bölge Planlama 
(YL) 

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

Selçuk Üniversitesi / Yönetim ve 
Organizasyon (YL) Necmettin 
Erbakan Üniversitesi/İktisat 
(Doktora Devam Ediyor) 

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 Evr. 
Kayıt Sorumlusu 

Anadolu 
Üniversitesi İşletme ---- 

Yasin Gürhan GÖKTAŞ DHB/Bilgi İşlem 
Sorumlusu 

Selçuk 
Üniversitesi Kamu Yönetimi ---- 
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Adı Soyadı Çalıştığı Birim 
/Görevi Üniversite Bölüm Yüksek Lisans(YL)/Doktora  

İDB 

Arif KÖSEOĞLU İDB/Uzman Hacettepe 
Üniv. 

Gıda 
Mühendisliği 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/İktisat (YL) 
Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/İktisat (Doktora 
Devam Ediyor) 

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

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 --- 

Mehmet Ali ÇINAR İDB/Uzman ODTÜ Çevre 
Mühendisliği 

Selçuk Üniversitesi/Çevre 
Mühendisliği (YL) 

KARAMAN YDO 

Celalettin ASLANDAĞ Karaman YDO/Uzman Anadolu Üniv. İktisat 
Karamanoğlu Mehmetbey 
Üniversitesi /İşletme (YL Devam 
Ediyor) 

Selim GÜLHAN Karaman YDO/Uzman Gaziantep Üniv. 
Elektrik-
Elektronik 
Mühendisliği 

---- 

KONYA YDO 
Halil Sena YETKİN Konya YDO/Uzman Anadolu Üniv. İşletme  ---- 

Mustafa DİNÇ Konya YDO/Uzman İstanbul  
Üniversitesi İşletme 

Necmettin Erbakan 
Üniversitesi/İşletme (YL Devam 
Ediyor) 

PYB 

Ebubekir KARAÇAYIR PYB/Uzman Hacettepe 
Üniversitesi İktisat 

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

Meral ARSLAN  PYB/Uzman Hacettepe 
Üniversitesi İşletme 

Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri 
Enstitüsü; Taşınmaz Geliştirme ABD 
(YL) 
Süleyman Demirel 
Üniversitesi/İşletme(Doktora 
Devam Ediyor) 

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 Selçuk Üniversitesi/İktisat (YL) 

Zehra Betül 
PEKERGİN PYB/Uzman Selçuk Üni. Çevre 

Mühendisliği 
Konya Teknik Üniversitesi Çevre 
Mühendisliği (DR) 
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3.4.2 Eğitim 

2021 yılı içerisinde, Kalkınma Ajansları Personel Yönetmeliği çerçevesinde Ajans personelinin 
gelişimine yönelik eğitim programları uygulanmıştır. Eğitimler, alanında uzman kişi ya da 
kurum ve kuruluşlarca gerçekleştirilmiştir.  

Tablo 2 Personelin Aldığı Eğitimler 
Adı Düzenleyen Kurum Yeri Tarih 

Kripto Para ve Blok Zincirin 
Uygulama Alanları Konya Sanayi Odası  Online Eğitim 

Programı 5.01.2021 

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Eğitimi 3 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP Online Eğitim 20.01.2021 

Girişim Sermayesi Eğitim 
Programı 

İstanbul Kalkınma Ajansı – ACT 
Venture Partner Online 21.01.2021 

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Eğitimi 4 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP Online Eğitim 26.01.2021 

Hedef Pazar ve Müşteri 
Bulma Teknikleri Ankara Kalkınma Ajansı Online 28.01.2021 

Nöropazarlama KSO (Çevrimiçi) 3.02.2021 

İl Afet Risk Azaltma Planı 
(IRAP) Toplantısı 

Konya İl Afet ve Acil 
Durum Müdürlüğü Online 17.02.2021 

KVKK Eğitimi Mevlana Kalkınma Ajansı Online Eğitim 
Programı 19.02.2021 

Kaynak Verimliliği TÜBİTAK MAM (Çevrimiçi) 24.02.2021 

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Eğitimi 5 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma 
Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP Online Eğitim 2.03.2021 

Kaynak Verimliliği TÜBİTAK MAM (Çevrimiçi) 4 -5.03.2021 
İntihal Eğitimi Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Çevrimiçi) 18.03.2021 

İç Kontrol ve Denetim Sistemi 
ve Uygulamaları Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü Online 07.04.2021 –  

24.06.2021 

Girişimci Bilgi Sistemi Eğitimi 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Stratejik 
Araştırmalar ve Verimlilik Genel 
Müdürlüğü 

Online 8.04.2021 

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı 
ile Endüstrilerde Su ve 
Değerli Madde Geri Kazanımı 

TÜBİTAK MAM (Çevrimiçi) 22.04.2021 

GBS Arayüz Kullanımına 
İlişkin “Çevrimiçi Kullanıcı 
Eğitimi” 

Bakanlığımız Stratejik Araştırmalar ve 
Verimlilik Genel Müdürlüğü  

Online Eğitim 
Programı 28.04.2021 

Dış Ticarette Ticari İstihbarat 
Kullanımı Eğitimi 

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası ve 
Enter Prise Europe network  

Online Eğitim 
Programı 

27-
29.04.2021 
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Adı Düzenleyen Kurum Yeri Tarih 

COVID-19 Krizine Yanıt ve 
Dayanıklılık Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen 
COVID-19’un Kırılgan 
Sektörlere Etkileri Raporları 
Tanıtım Toplantıları 

Japon Hükümeti tarafından fonlanan 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ile T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı-Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü 

Online Eğitim 14, 18, 
26.05. 2021 

Türkiye’de Kentsel ve Kırsal 
Yerleşim Sistemleri 
Araştırması(YER-SİS) 
Webinarı 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Online 
Söyleşi 24.05.2021 

ISO 22301 Business 
Continuity Management 
Systems (BCMS) Introduction 
Eğitimi 

UNDP Covid 19 Dayanıklılık Projesi 
Kapsamında BCI Firması 

Online Eğitim 
Programı 25.05.2021 

GES Projelerinin Başvuru 
Süreci 

MEDAŞ Yenilenebilir Enerji ve Tesis 
Kabul Müdürlüğü Online Eğitim 28.05.2021 

Yalın Üretim Teknikleri 
Eğitimi UNDP – Covid 19 Dayanıklılık Projesi Online Eğitim 

Programı 
07-
08.06.2021 

COVID-19 Krizine Yanıt ve 
Dayanıklılık Projesi 
kapsamında gerçekleştirilen 
Yalın Üretim 

Japon Hükümeti tarafından fonlanan 
ve Birleşmiş Milletler Kalkınma 
Programı (UNDP) ile T.C. Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı-Kalkınma Ajansları 
Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülen 

Online Eğitim 7-8.06.2021 

Risk Management and 
Process Approach” Eğitimi  UNDP – Covid 19 Dayanıklılık Projesi Online Eğitim 

Programı 
09-
10.06.2021 

Ufuk Avrupa Programı Proje 
Eğitimi  AB Başkanlığı ve TÜBİTAK işbirliği Online Eğitim 

Programı 
15-
17.06.2021 

Geleceğimiz Güneşimiz 
Webinarı Ege İhracatçı Birlikleri Online 

Söyleşi 23.06.2021 

Udemy Eğitim Bilgilendirme 
Toplantısı 

T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı - 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 

Online 
Söyleşi 23.06.2021 

TİM KOBİ İhracat Seferberliği 
Konya Eğitim Programı TİM-MEVKA (Çevrimiçi) 29.06.2021 

İl Afet Risk Azaltma Planı 
(IRAP) Toplantısı 

Konya İl Afet ve Acil Durum 
Müdürlüğü Online 30.06.2021 
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3.4.3 PERFORMANS DEĞERLENDİRME  

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 2021 yılı Ocak-Haziran dönemi 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 ARAŞTIRMA ETÜT VE PLANLAMA BİRİMİ  

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 
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 
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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, 

 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 YÖNETİM BİRİMİ  

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 
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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 
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, 
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 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. 

3.5.3 İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ  

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, 

 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 
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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 
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 HİZMETLERİ BİRİMİ  

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. 
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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,  

 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, 

 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 ve harcama programına ilişkin yukarıda sayılmayan diğer hizmetleri 
yürütmek 

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

 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 repo ve mevduat gibi 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, 
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 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 birimine ilişkin tanımlanan görevleri 
yapmak, 

 Harcama işlemlerine ilişkin, ödemeye uygun hale gelen, gerekli ödeme evraklarını 
(muhasebe işlem fişi, ödeme talimatı) eksiksiz olarak hazırlamak ve evrakları ilgililerin 
imzasına sunmak, 

 Ajansın ödeme işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek, 

 Hazırlanan ödeme evraklarını düzgün bir biçimde dosyalamak ve muhafaza etmek, 

 Harcamalarla ilgili sözleşme, ihale komisyon tutanağı, fiyat araştırması vb. birimler 
tarafından hazırlanan evrakların son kontrolünü yapmak; eksiklikleri ilgililere bildirmek 
ve takibini yapmak, 

 Personelin avans çektiğine ilişkin onaylı harcama belgelerini kontrol etmek, 

 Onaylı banka talimatlarını ilgili bankaya/bankalara teslim etmek ve işlem dekontlarını 
teslim almak, 

 Tüm ödemeler yapıldıktan sonra Kurum’un çalıştığı bankalardaki mevduatlarına ait 
hesap ekstrelerini temin etmek, dosyalanmış olan ödeme evrakları  ile karşılıklı kontrol 
etmek ve mutabakatını sağlamak, 

 İl özel idareleri, belediyeler ve sanayi ve ticaret odalarının bir önceki yıla ait gelirlerden 
aktarılacak payların gönderilmesine ilişkin resmi yazıyı ilgili makamlara göndermek, 

 İlgili kurumlardan gelir ödemelerinin gelmesi durumunda bankadan işlem dekontu 
temin etmek ve Muhasebe Yetkilisine teslim etmek, 

 Muhasebe ile ilgili gelen giden evrakları takip ve muhafaza etmek, 

 Aylık mizan kontrolleri sırasında hesap bazında açılmış ve kapanmış banka hesaplarını 
kontrol etmek ve ekstrelerini muhafaza etmek, 

 Talimatlara göre gerçekleşen ödemelere ait banka dekontlarını ödeme evrakının ekine 
takmak, 

 Fatura üzerindeki ilgili birim başkanına ait onayları kontrol etmek, 

 Yıl sonunda amortisman hesaplamalarını yapmak, 

 Kurum’un, aylık olarak beyan etmesi gereken KDV-2, Damga ve Muhtasar 
Beyannamelerini hazırlamak, SSK e-beyanname olarak tahakkuk fişlerini almak,  

 Personele ait bordro hesaplamalarını yapmak ve Muhasebe Yetkilisi ile birlikte 
karşılaştırmak, 

 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda 
meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları 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; 
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gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak, 

 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak, 

 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,  

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 

 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 
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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. 

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 
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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 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 
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. 

Satın Alma Sorumlusu 

 Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirme görevlisi tarafından iletilen yazılı 
satın alma taleplerini almak, 

 İhtiyaç olan mal veya hizmetin piyasa ve fiyat araştırması yapmak, yaklaşık maliyet 
formunu hazırlamak, 
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 Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak satın alma talep formunu düzenlemek 
ve ilgili gerçekleştirme görevlisine sunmak,  

 Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak ihtiyaç konusu mal veya hizmetin 
bütçede ödeneğinin olup olmadığı muhasebe yetkilisi tarafından tespit edilmesini 
sağlamak, 

 Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak satın alma usulünü tespit etmek ve 
harcama onay belgesini düzenleyerek harcama yetkilisine imzaya sunmak, 

 Araştırması yapılan mal veya hizmetin son şekli ile teklif mektupları ilgili kişi ve 
firmalardan temin etmek, 

 Satın alma komisyonu tarafından incelenerek kararı verilen en uygun teklifi veren kişi 
veya firmaya, mal ve hizmet alımı için bildirim yapmak, 

 Teslim alınan mal veya hizmet muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenmesini 
takiben muayene kabul komisyonu tarafından imzalanmasını sağlamak, 

 Teslim alınan mal ile ilgili taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekiyorsa, ilgili evrakları 
taşınır kayıt sorumlusuna teslim etmek, 

 Bütün evrakı bir dosya halinde ödemeye hazır hale getirmek ve ödemenin yapılması için 
muhasebe ve finans birimine teslim etmek, 

 Ajansın sözleşmeye dayalı giderleri ile ilgili hak edişlerin düzenli olarak kontrolünü 
yapmak, ödemelerin yapılması için muhasebe yetkilisine evrakı teslim etmek. 

 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, 

 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. 

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, 
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 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, 

 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 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 
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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. 

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(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 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, 

 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (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 dahilinde, çeşitli kurumlardan gelen yazışmaları yanıtlamak, 
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 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, 

 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 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. 

 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 

 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 
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, 
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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. 

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 düzenlemek, 

 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, 

 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. 
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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 
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. 
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Bilgi İşlem Sorumlusu 

 Ajansın tüm bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonunu 
sağlamak, 

 Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimleri ile yazılımların sorunsuz 
çalışması için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek, bakımlarını yapmak ve ihtiyaç 
halinde ilgili firmalardan destek alarak çözümlerini sağlamak, 

 Teknolojiyi takip ederek, Ajansta bulunan bilgisayar ve yazıcıları imkânlar dâhilinde 
güncellemek ve kullanılmakta olan lisanslı yazılımların yeni versiyonları ile 
değiştirilmesini sağlamak, 

 Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın almak durumu 
söz konusu olduğunda araştırmayı yapmak, firmalarla bağlantı kurmak, teklifleri 
toplamak ve değerlendirilmesine yardımcı olmak, 

 Kurum bilgi-iletişim cihazları (faks, telefon, fotokopi, bilgisayar, yazıcı, modem vb.) ve 
sarf malzemeleri ihtiyacını belirlemek, 

 Ajansın internet sayfalarını hazırlamak, bilgilerin güncelliğini sağlamak, 

 Kuruma ait bilgilerin manyetik ve optik ortamlarda muhafazasını, güvenliğini ve 
yedeklenmesini sağlamak, 

 Ajans bilgisayar sistemi güvenliğinin sağlanması için yazılım ve donanım olarak gerekli 
önlemleri almak, 

 Mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde 
kullanılabilmesine yardımcı olmak ve bu konuda Ajans personeline gerekli eğitimleri 
vermek veya verdirmek, 

 İnsan Kaynakları birimi tarafından bildirilen, işe alınan ve işten ayrılan kullanıcıların tüm 
sistem tanımlamalarını yapmak, kullanıcı erişim haklarını tanımlamak, 

 Elektronik posta hizmetlerinin verilmesini sağlamak, 

 Bilişim Teknolojileri ile ilgili uluslararası teknolojik gelişmeleri takip etmek, ilgili 
konularda araştırmalar yapmak, 

 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 korunmasından sorumlu olmak, 

 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 
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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 YATIRIM DESTEK OFİSLERİ  

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 
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, 
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 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 DENETÇİ 

 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 
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 



 

32 

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. 

5 TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER  
2020 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 2020 
yılı çalışma döneminin politikalarını ortaya koymuştur.  
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III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE 
DEĞERLENDİRMELER 

6 MALİ BİLGİLER  

Mevlana Kalkınma Ajansı 2021 yılı bütçesi, 13.01.2021 tarihli 2021/1 sayılı Yönetim Kurulu 
Kararı ile 108.000.000,00 TL bütçe kesinleştirilerek kabul edilmiştir. 

6.1 BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI  

Tablo 3 Ajans Gelirleri Bütçe ve Gerçekleşmeleri 
GELİR BÜTÇESİ 

Yevmiye Tarih Aralığı: 01.01.2021-30.06.2021 
GELİR 
KODU GELİR ADI TAHMİN 

TUTARI 
TAHSİLÂT 

TUTARI 
GERÇEKLEŞME 

ORANI (%) 
01 Merkezi Yönetim Büt.den Aktarılan Pay 10.000.000 0,00 0,00 
02 İl Özel İdarelerinden Aktarılan Paylar 920.123 920.123 100,00 
03 Belediyelerden Aktarılan Paylar 14.526.964 12.653.929 87,11 
04 Sanayi ve Ticaret Odalarından Akt. Paylar 397.241 376.966 94,90 
07 Bağış ve Yardımlar 0,00 0,00 0,00 

08 Alacaklardan Tahsilatlar 2.198.990 3.406.663 154,92 

10 Faaliyet Gelirleri 600.000 1.369.542 228,26 
TOPLAM:  28.643.318 18.727.224 65,38 

 

30.06.2021 Tarihi itibari ile gelir bütçesinin %65,38’ine tekabül eden 18.727.224 TL gelir 
tahsilatı yapılmıştır. Gelirler ile ilgili dağılım yukarıdaki tabloda gösterilmiştir.13.02.2021 tarih 
ve 31394 sayılı Resmi Gazete Karar Sayısı 3547 “2021 Yılında Kalkınma Ajanslarına 
Kullandıracakları Transfer Ödeneklerinin Belirlenmesine İlişkin Karar” ile Merkezi Yönetim 
Bütçesinden aktarılacak pay 9.843.307 TL olarak belirlenmiştir. 
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Tablo 4 Ajans Giderleri Bütçe ve Gerçekleşmeleri 
FONK. 
KOD 

EK. 
KOD BÜTÇE TERTİBİ ADI ÖDENEK 

(BAŞLANGIÇ) 
KULLANILAN 

ÖDENEK  
GERÇEKLEŞME 

ORANI(%) 
01    GENEL HİZMETLER 31.836,723 6.449.980 20,26 
01 01   GENEL YÖNETİM HİZMETLERİ 31.836,723 6.449.980 20,26 
01 01 01  Personel Giderleri 10.520.000 3.947.097 37,52 

01 01 02  Sosyal Güvenlik Kurumlarına 
Prim Giderleri 2.550.000 833.881 32,70 

01 01 03  Mal ve Hizmet Alım Giderleri 16.954.000 1.669.001 9,84 
01 01 09  Yedek Ödenekler 1.812.723 0.00 0,00 

02    PROJE VE FAALİYET 
DESTEKLEME HİZMETLERİ 76.163.277 6.937.470 9,11 

02 01   PROJE DESTEKLEME 
GİDERLERİ 74.972.117 6.833.630 9,11 

02 01 07  Sermaye Transferleri 74.972.117 6.833.630 9,11 

02 01 07 01 PTÇ Yöntemiyle Verilen 
Destekler 41.246.221 3.996.163 9,69 

02 01 07 03 Güdümlü Proje Destekleri 20.275.000 0.00 0,00 
02 01 07 04 Finansman Desteği 2.000.000 0.00 0,00 
02 01 07 09 Diğer Sermaye Transferi 500.000 0.00 0,00 

02 01 07 12 Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı 2020 3.400.000 0.00 0,00 

02 01 07 80 Pilot Destek Uygulamaları 3.150.896 2.837.467 90,05 

02 01 07 95 Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı 2019 4.400.000 0.00 0,00 

02 02   FAALİYET DESTEKLEME 
GİDERLERİ 1.191.160 103.840 8,72 

02 02 07  Sermaye Transferleri 1.191.160 103.840 8,72 
02 02 07 08 Fizibilite Desteği 1.191.160 103.840 8,72 

TOPLAM 108.000.000 13.387.449 12,40 

30.06.2021 Tarihi itibari ile gider bütçesinin %12,40’ sine tekabül eden toplam 13.387.449 TL 
harcama yapılmıştır. Harcamaların dağılımı yukarıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 5 31.12.2020 Tarihi İtibari ile Finansman Cetveli   
FİNANSMAN CETVELİ 

KODU ADI FİNANSMAN TUTARI 
31.12.2020 

FİNANSMAN TUTARI 
30.06.2021 

1 HAZIR DEĞERLER 72.663.766 60.436.746 
1.1 Hazır Değerler-Banka 27.098.668  
1.2 Tek Hazine Kurumlar Hesabı 45.565.098 60.436.746 
3 ÖN ÖDEMELER(Proje) 6.692.916 24.617.145 

TOPLAM                                 79.356.682                                     85.053.891 

30.06.2021 Tarihi itibari ile Banka-Nakit mevcudu 60.436.746 TL’dir. 

30.06.2021 Tarihi itibari ile Mevlana Kalkınma Ajansı Kasasında 3.682.122,11 TL Tutarında 26 
Adet Teminat mektubu bulunmaktadır. 

30.06.2021 Tarihi itibari ile Destek programları kapsamında 67.194.050 TL sözleşme miktarı 
taahhüt altına alınmıştır. 2021 yılı içerisinde 684 adet yevmiye kaydı mevcuttur.  



 

36 

6.2 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 usullere 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 2020 yılı dış denetim raporu DMF Sistem Uluslararası Bağımsız 
Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından 2021 Yılı Şubat ayında 
hazırlanmıştır.“2020 Yılı Hesap Dönemine Ait Bağımsız Denetim Raporu” onaylanıp olumsuz 
herhangi bir bulguya rastlanmamıştır. 

DMF Sistem Uluslararası Bağımsız Denetim Danışmanlık ve Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. 
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 YÖNETİM FAALİYETLERİ  

ÇALIŞMA ZİYARETLERİ VE KATILIM SAĞLANAN ORGANİZASYONLAR  

Tablo 6 Çalışma Ziyaretleri ve Katılım Sağlanan Organizasyonlar  
Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

UNDP-JICA Covid-19 Krizine Yanıt 
ve Dayanıklılık Projesi Toplantısı 4.01.2021 

UNDP tarafından yürütülmekte olan kırılgan sektörler çalışması 
kapsamında gerçekleştirilen yeni pazar araştırması 
çalışmalarında “makine” sektöründe en çok etkilenen bölgelere 
ve bu bölgelerde ön çıkan segmentlere yönelik yeni pazar 
araştırması faaliyetinin gerçekleştirilmesi için yapılan toplantıya 
katılım sağlanmıştır. MEVKA teklifi ile makine sektörü 
mühendislik servis sağlayıcı hizmetlerine yönelik uzaktan makine 
kurulumuna yardımcı sanal gözlük (halo), yedek parça otomatları 
vb. ürünlerin üretimine yönelik stratejik alan, araştırma 
raporuna dâhil edilmiştir. Bununla ilgili bölgesel üretilebilirlik 
çalışmaları yapılması planlanmıştır 

Bahri Dağdaş Uluslar Arası 
Tarımsal Araştırma Enstitüsü  5.01.2021 Bahri Dağdaş Uluslar Arası Tarımsal Araştırma Enstitü 

Müdürlüğü’ne proje geliştirme ziyareti gerçekleştirildi. 

UNDP-JICA Covid-19 Krizine Yanıt 
ve Dayanıklılık Projesi Toplantısı 5.01.2021 

UNDP tarafından yürütülmekte olan kırılgan sektörler çalışması 
kapsamında 6 kırılgan sektöre (Gıda, Makine, Tekstil, Otomotiv, 
Turizm ve Lojistik) yönelik olarak, bölge bazlı sektörel analizlerin 
ve rehberlerin hazırlanması toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Kripto Para ve Blok Zinciri 
Uygulama Alanları Semineri 5.01.2021 Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Kripto Para ve Blok 

Zinciri Uygulama Alanları” seminerine katılım sağlandı. 
Karaman iline bağlı ilçe 
Kaymakamları  6.01.2021 Karaman iline bağlı ilçe Kaymakamlarına SOGEP’e yönelik 

bilgilendirme toplantısı düzenlendi. 

STM  7.01.2021 STM ile Endüstriyel Kabiliyet Atlası noktasında görüşmeler ve 
istişareler gerçekleştirildi. 

Konya Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü Ziyareti 7.01.2021 

İngiltere ile imzalanan STA sonrası tarımsal ürünlerde Konya 
ihracatını arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Konya Tarım 
ve Orman İl Müdürlüğü ziyaret edildi. 

2021 Yılında Türkiye Ekonomisi 8.01.2021 Ekonomi konusunda düzenlenen panele katılım sağlanmıştır. 

KOP BKİ 11.01.2021 
KOP ile YAS da Enerji Revizyonu (Alibeyhüyüğü Kooperatifi) GPD 
için fizibilite hazırlama çalışmaları kapsamında başvuru sahibinin 
proje sorumlusu ile toplantı gerçekleştirilmiştir. 

Konya Büyükşehir Belediyesi 
Adnan Menderes Hal Müdürü 
Ziyareti 

11.01.2021 

İngiltere ile imzalanan STA sonrası tarımsal ürünlerde Konya 
ihracatını arttırmaya yönelik çalışmalar kapsamında Konya 
Büyükşehir Belediyesi Adnan Menderes Hal Müdürü Mevlüt 
Doğan ziyaret edildi. 

TÜBİTAK “1501-Sanayi Ar-Ge 
Destek Programı ve 1507-KOBİ Ar-
Ge Başlangıç Destek Programı” 
tanıtım toplantısı 

12.01.2021 Tübitak tarafından düzenlenen programların bilgilendirme 
webinarlarına katılım sağlanmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım 
Orman Akademisi “Sürdürülebilir 
Tarım” Toplantısı 

12.01.2021 
Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Orman Akademisi tarafından 
düzenlenen sürdürülebilir tarım ile ilgili webinara katılım 
sağlanmıştır. 

Kamu Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısı 12.01.2021 İTO tarafından düzenlenen “Kamu Desteklerinden Nasıl 

Faydalanırız ?" Webinarına katılım gerçekleştirilmiştir. 
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Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

MEVKA Konya Yatırım Destek Ofisi 
Toplantısı 13.01.2021 Konya YDO tarafından düzenlenen ““Hazine Arazilerinde 

Yatırımcılar İçin Fırsatlar”” konulu webinara katılım sağlanmıştır. 

2021 Yunus Emre Yılı Toplantısı  13.01.2021 
Unesco tarafından 2021 yılının Yunus Emre yılı ilan edilmesi 
hasebi ile Karaman Valiliği tarafından düzenlenen toplantıya 
katılım sağlanmıştır.  

Hazine Arazilerinde Yatırımcılar 
İçin Fırsatlar 14.01.2021 

Yatırımlara arazi tahsisi, kamu taşınmazlarının yatırımlara 
tahsisine ilişkin usul ve esaslar, hazine taşınmazları üzerinde 
irtifak hakkı ve kullanma izni gibi hususlar kanunlar ve mevzuat 
yönünden ayrıntılarıyla anlatıldı. 

UNDP-JICA Covid-19 Krizine Yanıt 
ve Dayanıklılık Projesi Toplantısı 14.01.2021 

UNDP tarafından yürütülmekte olan kırılgan sektörler çalışması 
kapsamında makine sektörü çalışma grubu toplantısına katılım 
sağlanmıştır. 

Hazine Arazilerinde Yatırımcılar 
İçin Fırsatlar 14.01.2021 Hazine Arazilerinde Yatırımcılar İçin Fırsatlar" başlıklı Mevka’nın 

düzenlediği programa katılım sağlanmıştır. 
Beyşehir ilçesinde bulunan 
firmalara çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

18.01.2021 
Beyşehir ilçesinde bulunan Savunma Sanayi’ne yönelik 
faaliyetler gerçekleştiren firmalara çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

Bangladeş Ankara Büyükelçisi’nin 
Konya Valiliği Ziyareti 18.01.2021 Bangladeş Ankara Büyükelçisi’nin Konya Valiliği ziyaretinde 

yapılan görüşmeye katılım sağlandı. 

Kaynak Verimliliği Toplantısı 19.01.2021 

Bakanlık yetkilileri ile yapılan toplantıda AEPB Birim Başkanı 
Nurten ELVAN KÖKSOY sunum gerçekleştirmiş ve devamında 
Kaynak verimliliği ile ilgili bölgenin potansiyeli, yapılan 
çalışmalar, yapılacak çalışmalar, projeler vb. konular diğer 
katılımcı ajanslarla da görüşülmüştür. 

Bölgesel Girişim Sermayesi ve 
Finansal Araçlar Eğitimi 19.01.2021 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve İstanbul Kalkınma Ajansı 
tarafından düzenlenen “Bölgesel Girişim Sermayesi ve Finansal 
Araçlar Eğitimi” ne katılım sağlanmıştır. 

InnoVadi Girişimcilik Merkezi 
Ziyareti 19.01.2021 

Innopark Teknoloji Geliştirme Bölgesi içerisinde yer alan 
InnoVadi Girişimcilik Merkezi ziyaret edildi. Girişimcilik SOP’u 
çerçevesinde görüşmeler yapıldı. 

İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı 19.01.2021 İl Koordinasyon Kuruluna katılım sağlanmıştır. 

Kalkınma Ajansları İhracatın 
Geliştirilmesi İşbirliği ve 
Koordinasyon Toplantısı 

19.01.2021 Kalkınma Ajansları İhracatın Geliştirilmesi İşbirliği ve 
Koordinasyon Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

AB ve Türkiye Kırsal Kalkınma 
Politikası Çalıştayı 20.01.2021 AB ve Türkiye Kırsal Kalkınma Politikası Konulu Çalıştayı 

webinarına katılım sağlanmıştır. 
AB ve Türkiye Kırsal Kalkınma 
Politikası 20.01.2021 TOBB ve EUROCHAMBRES işbirliği ile düzenlenen AB ve Türkiye 

Kırsal Kalkınma Politikası Konulu Çalıştaya katılım sağlanmıştır. 
Konya Teknik Üniversitesi 
1.Üniversite Sanayi İşbirliği Beyin 
Fırtınası Buluştayı 

21.01.2021 
Nanoteknoloji merkezi laboratuvarı, önemi, kullanım alanları, 
fırsatlar, sanayi, üniversite, kamu ve kamu niteliğindeki 
kurumlardan katılımcılarla ele alınmıştır. 

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Hizalama Eğitimi 3 21.01.2021 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülmekte olan ‘Kovid-19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklılık’ projesi kapsamında, Kalkınma Ajanları için 
‘Afetlere Dayanıklılık ve Kriz Yönetimi Yetkinlik Geliştirme 
Programı’ tasarlanmış ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 
katılım sağlanmıştır. 

Girişim Sermayesi Eğitim Programı 21.01.2021 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü, İstanbul Kalkınma Ajansı 
ve ACT Venture Partner firmasının ortaklaşa düzenlediği “Girişim 
Sermayesi Eğitim” programına katılım sağlandı. 
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Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

IPARD Kırsal Kalkınma Destekleri 
Bilgilendirme Semineri 21.01.2021 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Tarım ve Kırsal Kalkınmayı 
Destekleme Kurumu işbirliğinde hazırlanan IPARD Kırsal 
Kalkınma Destekleri Bilgilendirme Seminerine katılım 
sağlanmıştır.  

Organize Sanayi Bölgesi Durum 
Toplantısı 25.01.2021 Organize Sanayi Bölgesi Durum Toplantısına katılım 

gerçekleştirilerek sunum yapılmıştır. 
Bosna Hersek Ankara 
Büyükelçisi’nin Konya Valiliği 
Ziyareti 

26.01.2021 Bosna Hersek Ankara Büyükelçisi’nin Konya Valiliği ziyaretinde 
yapılan görüşmeye katılım sağlandı. 

Proje ve Fon Geliştirme Toplantısı 26.01.2021 MEVKA Proje ve Fon Geliştirme Ekibi toplantısına katılım 
sağlanmıştır. 

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Hizalama Eğitimi 4 27.01.2021 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülmekte olan ‘Kovid-19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklılık’ projesi kapsamında, Kalkınma Ajanları için 
‘Afetlere Dayanıklılık ve Kriz Yönetimi Yetkinlik Geliştirme 
Programı’ tasarlanmış ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 
katılım sağlanmıştır. 

İl İstihdam ve Mesleki Eğitim 
Kurulu Toplantısı 2021/1 27.01.2021 İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulunun 2021-1 sayılı olağan 

toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’nin Lojistik Gücü: Blok 
İhracat Trenleri 28.01.2021 

Konya Sanayi Odası ve TCDD iş birliğiyle, ihracatçı firmaların 
lojistik avantaj sağlayacağı düşünülen çalışmaların tanıtımı 
amacıyla ve Türkiye'den Çin'e giden blok ihracat treni ile ilgili 
bilgilendirme toplantısı online gerçekleştirilmiştir. 

Türkiye’de Kooperatiflerin 
Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 
Kapasitelerinin Artırılması 
Toplantısı 

28.01.2021 
ILO Türkiye - Genç İşi Kooperatif işbirliği ile düzenlenen 
“Türkiye’de Kooperatiflerin Yönetişim ve Sürdürülebilirlik 
Kapasitelerinin Artırılması” webinarına katılım sağlanmıştır. 

Jeotermal Kaynakların 
Değerlendirilmesi Proje Kapanış 
ve Değerlendirme Toplantısı 

28.01.2021 
KOP tarafından online olarak düzenlenen "Jeotermal Kaynakların 
Değerlendirilmesi Proje Kapanış ve Değerlendirme Toplantısı”na 
katılım sağlandı. 

TÜBİTAK 1512-BiGG Demoday 
Sunumları 28.01.2021 InnoPark tarafından düzenlenen TÜBİTAK 1512-BiGG Demoday 

Sunumları” online programına katılım sağlandı. 
Hedef Pazar ve Müşteri Bulma 
Teknikleri 28.01.2021 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen “Hedef Pazar ve 

Müşteri Bulma Teknikleri” başlıklı eğitime katılım sağlandı. 
Dış Ticarette Hedef Pazar ve 
Müşteri Bulma Teknikleri Webinar 
Programı 

28.01.2021 
Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen "Dış Ticarette 
Hedef Pazar ve Müşteri Bulma Teknikleri Webinar Programı"na 
katılım gerçekleştirilmiştir. 

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi  29.01.2021 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ziyaret edilerek, Mevka 
ve Üniversite arasında geliştirilebilecek işbirlikleri istişare 
edilmiştir. 

Ufuk Avrupa Tanıtım Semineri 29.01.2021 
Avrupa Birliği'nin Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Programı’nı 
tanıtıcı online bilgilendirme seminerine (webinar) katılım 
sağlanmıştır. 

AB Projeleri İşbirliği Toplantısı 1.02.2021 
Bölgedeki paydaş kurumlarla birlikte düzenlenen AB Projeleri’ne 
başvuru yapılması ve uygulama aşamalarına yönelik işbirliği 
imkanlarının tartışıldığı toplantıya katılım sağlanmıştır.  

Blockchain Teknolojisi ve 
Endüstrideki Uygulamaları 2.02.2021 Yapay zeka, blockchain, gelişimi, yönelimi gibi konular ele 

alınmıştır. 

KOP BKİ-MEVKA çevrimiçi toplantı  2.02.2021 
KOP ile YAS da Enerji Revizyonu (Alibeyhüyüğü Kooperatifi) GPD 
için fizibilite hazırlama çalışmaları kapsamında başvuru sahibinin 
proje sorumlusu ile toplantı gerçekleştirilmiştir. 
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Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

Akıllı Şehirler-Sıfır Atık- Pnömatik 
Atık Sistemleri Toplantısı 2.02.2021 

Konya Teknik Üniversitesi, Çevre Müh. Bölümü tarafından 
düzenlenen ‘Akıllı Şehirler-Sıfır Atık- Pnömatik Atık Sistemleri ’ 
konulu seminere katılım sağlanmıştır. 

Brexit Sonrası Dönemde İngiltere 
İle Ticaret ve Yatırım Fırsatları 2.02.2021 

Ticaret Bakanlığı tarafından online olarak düzenlenen “Brexit 
Sonrası Dönemde İngiltere İle Ticaret ve Yatırım Fırsatları” 
başlıklı online programa katılım sağlandı. 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı Bilgilendirme Toplantısı 2.02.2021 

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Doğu Marmara ABİGEM A.Ş. ve 
KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürlüğü işbirliğiyle “Ar-Ge, Ür-Ge ve 
İnovasyon Destek Programı” online bilgilendirme toplantısına 
katılım sağlandı. 

Proje ve Fon Geliştirme Toplantısı 2.02.2021 MEVKA Proje ve Fon Geliştirme Ekibi toplantısına katılım 
sağlanmıştır. 

Tarımda Kaynak Verimliliği-
Kuraklık-Etkili Su Yönetimi ve Akıllı 
Tarım Toplantısı 

3.02.2021 Tarımda Kaynak Verimliliği-Kuraklık-Etkili Su Yönetimi ve Akıllı 
Tarım’ konulu toplantıya katılım sağlanmıştır. 

Kripto Varlıklar ve Kripto 
Varlıkların Raporlanması Webinarı 3.02.2021 

Kamu Gözetimi Kurumu tarafından düzenlenen “Kripto Varlıklar 
ve Kripto Varlıkların Raporlanması” başlıklı webinara katılım 
sağlandı. 

UNDP-JICA Covid-19 Krizine Yanıt 
ve Dayanıklılık Projesi Toplantısı 4.02.2021 

UNDP tarafından yürütülmekte olan kırılgan sektörler çalışması 
kapsamında Bölgesi Kırılgan Sektörler Makine Grubu İstişare 
Toplantısı-Makine Sektörü Taslak Raporun değerlendirilmesi ve 
görüş önerileri ilgili toplantıya katılım sağlanmıştır. 

Teknoloji Odaklı Girişimcilik 
Toplantısı 5.02.2021 

Innopark Girişimcilik Merkezi sorumlusu Burakcan Karaman ile 
düzenlenen online toplantıda üniversitelerde teknoloji odaklı 
girişimcilik dersleri ile ilgili istişarelerde bulunuldu. 

KOBİ’lerde Sürdürülebilirlik 
Semineri 6.02.2021 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile TOBB ETÜ Sürekli Eğitim 
Merkezi tarafından düzenlenen KOBİ’lerde Sürdürülebilirlik 
Seminerine katılım sağlanmıştır. 

Akıllı uzmanlaşma konusunda 
KAGM tarafından organize edilen 
zoom toplantısı 

8.02.2021 

Toplantıda Akıllı uzmanlaşma konusunda bir proje yürütüleceği 
belirtilmiş ve KAGM tarafından bilgilendirme yapılmıştır. Proje 
2022 yılında başlayacak olup 2024 yılında bitirilecektir. Projede 3 
aşama bulunmaktadır; bunlardan biri pilot uygulama aşaması 
olup seçilen 3 pilot ajansla uygulama yapılacaktır. Toplantının 
yapılış amacı pilot ajansların seçilmesi olup belirlenen ajanslarla 
ayrı ayrı toplantılar gerçekleştirmişlerdir. MEVKA olarak Akıllı 
uzmanlaşma konusunda yapılmış olan faaliyetler hakkında bilgi 
verilmiş ve bu projede pilot ajans olarak yer almak konusundaki 
istek vurgulanmıştır. 

Konya ve Beyşehir’de bulunan 5 
adet firma ziyaret edilmiştir. 8.02.2021 

Savunma Sanayi Başkanlığı EYDEP programı kapsamında A grubu 
sertifika alan Konya ve Beyşehir’de bulunan 5 adet firma ziyaret 
edilmiştir. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler - Peru 9.02.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Peru etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

Beyşehir-Üzümlü’de ziyaret ve 
görüşmeler yapılmıştır. 10.02.2021 

Beyşehir-Üzümlü’de faaliyet gösteren mermi üreten firma ile 
çeşitli kalibrelerde yerli mermi üretimi kapasitesinin 
geliştirilmesi ile ilgili ziyaret ve görüşmeler yapılmıştır. 

Algida ile Toplantı 10.02.2021 Algida firması yetkilileri ile Konya’daki yatırımın ilimize etkileri 
konusunda bir online toplantı düzenlendi. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler - Ekvator 11.02.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Ekvator etkinliğine katılım sağlanmıştır. 
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İRAP ( İl Risk Azaltma Planı ) 
Bilgilendirme Üst Düzey Tanıtım 
Toplantısı 

11.02.2021 

Karaman İl Afet Müdürlüğü tarafından gelen yazı doğrultusunda 
fiziki olarak düzenlenen İRAP ( İl Risk Azaltma Planı ) 
bilgilendirme üst düzey tanıtım toplantısına katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

21. yy.'da Ekonomi, Siyaset, Çevre 
Boyutlarıyla Dünya Kongresi Bildiri 
Sunumu 

12.02.2021 

Ufuk Üniversitesi tarafından düzenlenen "21. yy.'da Ekonomi, 
Siyaset, Çevre Boyutlarıyla Dünya" temalı Sosyal Bilimler 
Kongresinde “Türk Otomotiv Endüstrisinin Piyasa Yapısına İlişkin 
Bir Değerlendirme” adlı çalışma online ortamda sunulmuştur 

AB Projeleri İşbirliği Toplantısı 15.02.2021 AB proje Fon Komisyonu çalışmaları kapsamında online 
gerçekleşen toplantıya katılım sağlanmıştır. 

Yatırım Teşvik Sistemi, Yatırım 
Teşvik Belgesi ve Başvuru Süreci, 
Destek Unsurları ve Sınıfları 
Semineri 

16.02.2021 

Konya Ticaret Odası ve Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
işbirliğinde düzenlenen “Yatırım Teşvik Sistemi, Yatırım Teşvik 
Belgesi ve Başvuru Süreci, Destek Unsurları ve Sınıfları” başlıklı 
seminere katılım sağlandı. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler - Litvanya 16.02.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Litvanya etkinliğine katılım sağlanmıştır. 
KVKK - Kişisel Verilerin Korunması 
Kanunu ve Uygulaması Eğitimi 17.02.2021 KVKK - Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve Uygulaması 

eğitimine katılım sağlanmıştır 

KTO Karatay Üniversitesi Ziyareti 17.02.2021 

Üniversitelerde “teknogirişimcilik” dersleri projemiz ile ilgili 
olarak Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte KTO Karatay 
Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Çağatay Ünüsan ve Dr. 
Öğr. Üyesi Necati Vardar ziyaret edilerek konuyla ilgili bir 
toplantı yapıldı. 

Dış Ticaret Teşvik Mevzuatı ve 
İhracat Destekleri 17.02.2021 

Konya Sanayi Odası tarafından düzenlenen “Dış Ticaret Teşvik 
Mevzuatı ve İhracat Destekleri” başlıklı online seminerine katılım 
sağlandı. 

Covid-19 Sonrası Turist 
Tercihlerinde Yeni Eğilimler, Yeni 
Destinasyon Yönetimi Anlayışı ve 
İşletmelerin Yeni Döneme Uyumu 
Çevrimiçi Bilgilendirme Panelin 

17.02.2021 

17 Şubat 2021 10:00’da GMKA tarafından düzenlenen Covid-19 
Sonrası Turist Tercihlerinde Yeni Eğilimler, Yeni Destinasyon 
Yönetimi Anlayışı ve İşletmelerin Yeni Döneme Uyumu Çevrimiçi 
Bilgilendirme Paneline katılım gerçekleştirilmiştir. 

Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim 
Kurulu Toplantısı 17.02.2021 17 Şubat 2021 tarihinde Mevlana Kalkınma Ajansı Yönetim 

Kurulu toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Proje ve Fon Geliştirme Toplantısı 17.02.2021 MEVKA Proje ve Fon Geliştirme Ekibi toplantısına katılım 
sağlanmıştır. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler - Slovenya 18.02.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Slovenya etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

"Yerel Kalkınma Stratejilerinin 
Uygulanması-LEADER Tanıtım 
Toplantısı 

22.02.2021 

LEADER Yaklaşımını yaygınlaştırmak amacıyla,  Balıkesir, Burdur, 
Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, 
Karaman, Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat illerinde "Yeni 
YEG'lere yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve 
YKS hazırlanması için teknik destek projesi " ile yeni bir çalışma 
başlatılmıştır. Bu kapsamda gerçekleştirilen toplantıda 
yaklaşımın amacı, kırsal kalkınmaya yönelik çalışmalar, yeni 
YEG’lere yönelik farkındalık oluşturma, kapasite geliştirme ve 
YKS hazırlanması için teknik destek projesinden beklenenler ve 
proje aktiviteleri ile 1.Etap LEADER İlleri Yerel Eylem Grubu (YEG) 
tecrübeleri hakkında bilgi verildi. 

MICE Turizm Tanıtım Çalıştayı 22.02.2021 MICE Turizm Tanıtım Çalıştayı’na zoom üzerinden katılım 
sağlanmıştır. 
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LEADER Projesi Açılış Toplantısı 22.02.2021 
LEADER Yeni YEG’lere yönelik farkındalık oluşturma, kapasite 
geliştirme ve YKS hazırlanması için teknik destek projesi açılış 
toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Beyşehir Belediye Meclisinin 
törenine katılım sağlanmıştır. 23.02.2021 

Beyşehir Belediye Meclisinin 01.02.2021 toplantısında 5393 
sayılı kanununun 18/r maddesi çerçevesinde Oy Birliği ile aldığı 
Karara istinaden, PYB Uzmanlarından O. Fatih YALÇIN’ a 
bölgedeki savunma sanayii çalışmalarına yapılan katkı nedeniyle 
verilen Beyşehir Fahri Hemşerilik Beratı takdim törenine katılım 
sağlanmıştır 

Beyşehir Belediyesi firma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 23.02.2021 Beyşehir Belediyesi ve bölgedeki 4 adet silah firmasına yönelik 

çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 
Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler - Belarus 23.02.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Belarus etkinliğine katılım sağlanmıştır. 
Kalkınma Ajansları İhracatın 
Geliştirilmesi İşbirliği ve 
Koordinasyon 

23.02.2021 Kalkınma Ajansları İhracatın Geliştirilmesi İşbirliği ve 
Koordinasyon toplantısına katılım sağlanmıştır. 

IRAP (İl Risk Azaltma Planı) 
Toplantısı 23.02.2021 23 Şubat Saat 14'de IRAP (İl Risk Azaltma Planı) Toplantısına 

katılım gerçekleştirilmiştir. 

Kaynak Verimliliği Eğitimi 24.02.2021 

TÜBİTAK-Marmara Araştırma Merkezi Çevre ve Temiz Üretim 
Enstitüsü tarafından kalkınma ajanslarına yönelik çevrimiçi 
kaynak verimliliği eğitimi gerçekleştirilmiştir. Eğitimde; kaynak 
verimliliği nedir, temiz üretim, ES uygulamaları, döngüsel 
ekonomi, TÜBİTAK MAM tarafından kullanılan temiz üretim 
metodolojileri gibi konular ele alınmıştır. 

COVID-19 ve Toplum Etkinliği 24.02.2021 TÜBİTAK tarafından düzenlenen “COVID-19 ve Toplum Etkinliği” 
online etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

Konya Teknik Üniversitesi Ziyareti 24.02.2021 

üniversitelerde “teknogirişimcilik” dersleri projemiz ile ilgili 
olarak Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte Konya 
Teknik Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi 
Dekanı Prof. Dr. Ferruh Yıldız ve Konya Teknik Üniversitesi 
Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hüseyin Selçuk Halkacı ziyaret edildi. 

Savunma Sanayii Teknolojileri 
çalıştayına katılım sağlanmıştır. 25.02.2021 

Konya Teknik Üniversitesi tarafından Üniversite Sanayi işbirliği 
kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Teknolojileri 
çalıştayına katılım sağlanmıştır. 

Küresel Enerji ve İklim 
Politikalarında Yeni Dönem: Yeni 
ABD Yönetimi Gündemi Toplantısı 

25.02.2021 
Sabancı Üniversitesi tarafından düzenlenen “Küresel Enerji ve 
İklim Politikalarında Yeni Dönem: Yeni ABD Yönetimi Gündemi” 
webinarına katılım sağlanmıştır. 

Savunma Sanayii Teknolojileri 
Çalıştayı 25.02.2021 

Konya Teknik Üniversitesi tarafından Üniversite Sanayi işbirliği 
kapsamında düzenlenen Savunma Sanayii Teknolojileri 
Çalıştayı’na katılım sağlanmıştır. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler - Slovakya 25.02.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Slovakya etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

Türkiye'de Kentsel ve Kırsal 
Yerleşim Sistemleri Araştırması 
(YER-SİS) Tanıtım Toplantısı 

1.03.2021 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü tarafından yürütülen ve kalkınma ajansları tarafından 
anket çalışmaları yapılan, bölgeler arası gelişmişlik farklarını 
azaltacak kalkınma politikalarına kaynak oluşturacak Türkiye'de 
Kentsel ve Kırsal Yerleşim Sistemleri Araştırmasına katılım 
sağlandı. Çalışma Türkiye’nin 81 ili, 973 ilçe merkezi, yaklaşık 38 
bin köyü, kırsal mahalle ve beldenin hizmet verme potansiyelleri, 
bu alanda birbirleriyle ilişkilerini inceleyerek, yerleşim 
sistemlerinin güncel yapısını ortaya koymaktadır. 
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AB Proje Fon Komisyon Toplantısı 2.03.2021 AB Proje Fon Komisyon çalışmaları kapsamında “Cluster 4 
Digital, Industry” için bir sunum yapılmıştır.  

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler - İsviçre 2.03.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

İsviçre etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

İhracatta Hedef ABD Etkinliği 2.03.2021 2 Mart Salı günü saat 15’de İhracatta Hedef ABD adlı webinara 
katılım sağlanmıştır. 

Yabancı Kaynaklı Fonlar Proje 
Toplantısı 3.03.2021 Yabancı Kaynaklı Fonlara ilişkin proje toplantısına katılım 

gerçekleştirilmiştir. 
ASELSAN Konya Silah Sistemleri 
(AKSS) fabrikasına çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

4.03.2021 ASELSAN Konya Silah Sistemleri (AKSS) fabrikasına çalışma 
ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Bölgesel Kalkınma Fonu Sıkça 
Sorulan Sorular Toplantısı 4.03.2021 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
“Bölgesel Kalkınma Fonu Sıkça Sorulan Sorular” başlıklı online 
toplantıya katılım sağlandı. 

Yatırım Teşvik Uygulamaları 
Bilgilendirme Semineri-2 4.03.2021 

Konya Sanayi İl Müdürlüğü ve Konya Ticaret Odası tarafından 
düzenlenen “Yatırım Teşvik Uygulamaları Bilgilendirme Semineri-
2” programına katılım sağlandı. 

Konya İli Salgın Acil Eylem Planı 
Hazırlık Toplantısı 4.03.2021 Ajansımız binasında düzenlenen Konya İli Salgın Acil Eylem Planı 

hazırlık toplantısına katılım sağlandı. 
Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Bosna 
Hersek 

4.03.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 
Bosna Hersek etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

Bölgesel Kalkınma Fonu Toplantısı 
– Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı  4.03.2021 

Bakanlığımız Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından 
düzenlenen Bölgesel Kalkınma Fonu temalı soruların 
cevaplandığı etkinliğe katılım gerçekleştirilmiştir. 

“Sürdürülebilirlikte Yeni Trendler” 
Etkinliği 5.03.2021 

Tüsiad tarafından düzenlenen Green Deal kapsamında 
“Sürdürülebilirlikte Yeni Trendler” temalı etkinliğe katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Sırbistan 9.03.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Sırbistan etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

Avrupa Gıda, Biyo-ekonomi, Doğal 
Kaynaklar, Tarım ve Çevre (Küme 
6) Çalışma Programı Bilgi Günü 

10.03.2021 

Etkinlik, Ufuk Avrupa Küme 6, 2021 Çağrısı Çalışma Programı 
kapsamında proje başvurusunda bulunmayı planlayan tüm 
paydaşları hedeflemektedir. Sanal webinar süresince, çağrı 
kapsamında desteklenmesi planlanan konular sunularak ve 
katılımcılara fırsatları belirleme ve projelere katılım konusunda 
destek sağlanmıştır.  

Melek Yatırımcılık Bilgilendirme 
Toplantısı 10.03.2021 Mevlana Kalkınma Ajansı koordinasyonunda “Melek Yatırımcılık” 

bilgilendirme toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir. 

Green Deal Toplantısı 10.03.2021 10 Mart 2021 tarihinde Green Deal toplantısına katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Hizalama Eğitimi 5 11.03.2021 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülmekte olan ‘Kovid-19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklılık’ projesi kapsamında, Kalkınma Ajanları için 
‘Afetlere Dayanıklılık ve Kriz Yönetimi Yetkinlik Geliştirme 
Programı’ tasarlanmış ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 
katılım sağlanmıştır. 

Belarus Ankara Büyükelçisinin 
Konya Valiliği Ziyareti 11.03.2021 Belarus Ankara Büyükelçisinin Konya Valiliği ziyareti kapsamında 

düzenlenen görüşmeye katılım sağlandı. 
Türkiye-Birleşik Krallık Serbest 
Ticaret Anlaşması Bilgilendirme 
Toplantısı 

11.03.2021 TOBB tarafından düzenlenen “Türkiye-Birleşik Krallık Serbest 
Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısı”na katılım sağlandı. 
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Akşehir Gıda İhtisas OSB Yer 
Seçim Komisyonu Toplantısı 11.03.2021 Akşehir Gıda İhtisas OSB Yer Seçim Komisyonu toplantısına 

katılım sağlandı. 
Türkiye-Birleşik Krallık Serbest 
Ticaret Anlaşması Bilgilendirme 
Toplantısı 

11.03.2021 
TOBB tarafından organize edilen Türkiye-Birleşik Krallık Serbest 
Ticaret Anlaşması Bilgilendirme Toplantısına (Webinar) katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Avusturya 11.03.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Avusturya etkinliğine katılım sağlanmıştır. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Verimlilik Proje Ödülleri İl 
Toplantısı 

12.03.2021 
Karaman Valiliği’nden gelen yazı doğrultusunda Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Verimlilik Proje Ödülleri İl Toplantısına 
katılım gerçekleştirilmiştir. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Yunanistan 16.03.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Yunanistan etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

Eğitim İhtiyaç Analizi Toplantısı 17.03.2021 Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından online olarak 
düzenlenen “Eğitim İhtiyaç Analizi” toplantısına katılım sağlandı. 

Focus Eğitim Danışmanlık Firması 
ile Toplantı 17.03.2021 

Girişimcilik özelinde “Global Ticarileştirme Aracılık Programı-
Innovation Commercialization Connecting Dots.../ ICCD" ile ilgili 
Focus Eğitim Danışmanlık firması ile online bir toplantı yapıldı. 

BKİ-Kalkınma Ajansları Yatırım 
Destek Ofisleri İstişare Toplantısı 17.03.2021 KOP tarafından düzenlenen “BKİ-Kalkınma Ajansları Yatırım 

Destek Ofisleri İstişare Toplantısına” katılım sağlandı. 

İntihal Konusunda Eğitimi 18.03.2021 

Eğitimde intihal nedir, intihal olmayan durumlar nedir, 
intihalden nasıl kaçınılır ve intihal.net sisteminin kullanımı 
hakkında eğitim verildi. intihal.net sistemi Bakanlık yönetiminde 
olup kalkınma kütüphanesine konulacak raporlar bu sistem 
üzerinden taranmaktadır. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Finlandiya 18.03.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Finlandiya etkinliğine katılım sağlanmıştır. 

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Hizalama Eğitimi 6 19.03.2021 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülmekte olan ‘Kovid-19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklılık’ projesi kapsamında, Kalkınma Ajanları için 
‘Afetlere Dayanıklılık ve Kriz Yönetimi Yetkinlik Geliştirme 
Programı’ tasarlanmış ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 
katılım sağlanmıştır. 

AKİTEK Tanıtım Toplantısı 23.03.2021 Ajansımızda düzenlenen AKİTEK tanıtım toplantınsa katılım 
sağlandı. 

Pakistan Meclis Temsilcileri Konya 
Valiliği Ziyareti 24.03.2021 

Pakistan Meclis Başkanı ve beraberindeki heyet tarafından 
Konya Valiliğine yapılan ziyarete ve düzenlenen toplantıya 
katılım sağlandı. 

Yerel Kalkınma Stratejilerinin 
Uygulanması-LEADER projesi 
Lansman Toplantısı 

25.03.2021 

Tarım ve Orman Bakanı Bekir PAKDEMİRLİ'nin çevrimiçi Lansman 
Toplantısı gerçekleşti. Ayrıca Tarım reformu genel müdürü 
Osman Yıldız, AB Türkiye Delegasyon Başkan Yardımcısı Elefthria 
Pertzinidou ve Bakan Yardımcısı Faruk Kaymakçı program 
hakkında genel bilgilendirme konuşması yaptılar. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Vietnam 25.03.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Vietnam etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Hizalama Eğitimi 7 26.03.2021 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülmekte olan ‘Kovid-19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklılık’ projesi kapsamında, Kalkınma Ajanları için 
‘Afetlere Dayanıklılık ve Kriz Yönetimi Yetkinlik Geliştirme 
Programı’ tasarlanmış ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 
katılım sağlanmıştır. 

Proje Uygulama Programı – 
Mevlana Kalkınma Ajansı 26.03.2021 İzleme ve Değerlendirme Birimi Proje Uygulama programına 

katılım sağlanmıştır. 
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Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ziyareti 29.03.2021 

Üniversitelerde “teknogirişimcilik” dersleri projemiz ile ilgili 
olarak Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte Konya 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. 
Zekeriya Mızırak ve Genel Sekreter Abdullah Ecevit Öksüz ile 
görüşme yapıldı. 

Selçuk Üniversitesi Teknokent 
bünyesinde Nano-teknoloji 
üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan 
akademisyenler ile Huğlu 
bölgesinde çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir.  

30.03.2021 

Selçuk Üniversitesi Teknokent bünyesinde Nano-teknoloji 
üzerine Ar-Ge çalışmaları yapan akademisyenler ile Huğlu 
bölgesindeki MSB Ana Yüklenici şirket, Huğlu Av Tüfekleri 
Kooperatifi ve Medikal ürünler üreten firmaya mevcut av tüfeği, 
piyade tüfeği ve medikal ürünlerde nano-teknolojik kaplama 
teknolojisinin uygulanabilirliğini araştırmak amacı ile çalışma 
ziyareti gerçekleştirilmiştir.  

UNDP&KAGM Dayanıklılık 
Hizalama Eğitimi 8 30.03.2021 

Japonya Hükümeti fonu ile Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü 
ve UNDP Türkiye iş birliğiyle yürütülmekte olan ‘Kovid-19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklılık’ projesi kapsamında, Kalkınma Ajanları için 
‘Afetlere Dayanıklılık ve Kriz Yönetimi Yetkinlik Geliştirme 
Programı’ tasarlanmış ve bu kapsamda düzenlenen eğitimlere 
katılım sağlanmıştır. 

Ticaret Müşavirlerimizle Sektörel 
Sohbetler-Hollanda 30.03.2021 

Ajansımızın 2021 yılı Çalışma Programında “hedef ülke” olarak 
belirlenen Hollanda özelinde Ticaret Bakanlığı tarafından 
düzenlenen "E-Ticaret Sektörü" konulu “Ticaret Müşavirlerimizle 
Sektörel Sohbetler-Hollanda” başlıklı online etkinliğe katılım 
sağlandı. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Hollanda 30.03.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Hollanda etkinliğine katılım sağlanmıştır. 
Brexit Sonrası Birleşik Krallık 
Pazarı Bilgilendirme Semineri 30.03.2021 AKİB tarafından organize edilen “Brexit Sonrası Birleşik Krallık 

Pazarı Bilgilendirme Semineri”ne katılım sağlandı. 

Karaman Mesleki ve Teknik A.L. 31.03.2021 
Ajans olarak Karaman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ziyaret 
edilerek Ajansımız desteği ile alınan makinalar yerinde görülmüş 
ve bilgi alınmıştır. 

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi 31.03.2021 

Ajans olarak Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Rektörü 
Prof.Dr. Namık Ak ziyaret edilerek olası işbirlikleri doğrultusunda 
fikir alışverişinde bulunulmuştur. 

Karaman Turizm Tanıtım Merkezi 31.03.2021 
Ajans olarak kurumumuz desteği ile Karaman Belediyesi 
tarafından hayata geçirilen Karaman Turizm Bilgi Merkezi ziyaret 
edilerek yetkililerden bilgi alınmıştır. 

Tarımda Girişimcilik, Teknoloji ve 
Girişimcilik Destekleri 31.03.2021 

MEVKA Konya YDO tarafından yapılan Tarımda Girişimcilik, 
Teknoloji ve Girişimcilik Destekleri programına katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

Beyşehir ilçesinde faaliyet 
gösteren firmalara çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

1.04.2021 
Beyşehir ilçesinde Organize Sanayi Bölgesinde bulunan Savunma 
Sanayi ve Silah üremine yönelik faaliyet gösteren firmalara 
çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Tarımda Girişimcilik, Teknoloji ve 
Girişimcilik Destekleri Webinarı 1.04.2021 

Konya YDO tarafından organize edilen “Tarımda Girişimcilik, 
Teknoloji ve Girişimcilik Destekleri” konulu webinara katılım 
sağlanmıştır. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı ve 2021 Çağrı Programı 1.04.2021 

InnoPark tarafından organize edilen “Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı ve 2021 Çağrı Programı” başlıklı online 
bilgilendirme programına katılım sağlandı. 
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İthal Ara Malı Toplantısı 2.04.2021 

Toplantıya, Ajansımızdan iki birimimiz, Konya YDO ve AEPB, 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü’nün yanı sıra TÜİK, KSO ve 
KTO‘dan katılım sağlandı. İthal ara malı konusunda ajansımızın 
yapmış olduğu faaliyetler hakkında bilgi verildi ve toplantıya 
katılan kurumların yapabilecekleri çalışmalar hakkında 
önerilerde bulunuldu. 

Beyşehir ilçesi eğitim kurumlarına 
yönelik çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

2.04.2021 
Beyşehir ilçesi Huğlu-Üzümlü bölgelerinde bulunan silah 
imalatçısı firmalar ve ilgili eğitim kurumlarına yönelik çalışma 
ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Konya Savunma ve Havacılık 
Kümesi İşbirliği ve İstişare 
Toplantısı  

2.04.2021 
Konya Sanayi Odası tarafından organize edilen “Konya Savunma 
ve Havacılık Kümesi İşbirliği ve İstişare Toplantısı”na katılım 
sağlanmıştır. 

Enerji Koordinasyon Toplantısı 2.04.2021 
Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte Enerji ve Tabii 
Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez’in katılımlarıyla Konya’da 
düzenlenen “Enerji Koordinasyon Toplantısı”na katılım sağlandı. 

Ara Malı İthalatı İstişare Toplantısı 2.04.2021 
Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü koordinasyonunda ara 
malı ithalatı konusunda online düzenlenen istişare toplantısına 
katılım sağlandı. 

KOSGEB Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısı 6.04.2021 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen “KOSGEB 

Destekleri Bilgilendirme Toplantısı”na katılım sağlandı. 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Teşvik Sistemi, Ar-Ge Merkezi, 
TGB, Kümelenme Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı 

6.04.2021 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen “Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı Teşvik Sistemi, Ar-Ge Merkezi, TGB, 
Kümelenme Destekleri Bilgilendirme Toplantısı”na katılım 
sağlandı. 

TKDK Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısı 6.04.2021 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen “TKDK 

Destekleri Bilgilendirme Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 
İŞKUR Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısı 6.04.2021 Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen “İŞKUR 

Destekleri Bilgilendirme Toplantısı”na katılım sağlanmıştır. 

TÜBİTAK 1512 BİGG Programı 
Bilgilendirme Toplantısı 6.04.2021 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen “TÜBİTAK 
1512 BİGG Programı Bilgilendirme Toplantısı”na katılım 
sağlanmıştır. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Umman 6.04.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Umman etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 
KOBİler için İhracat ve Dış Ticaret 
Süreçleri Çalıştayı 6.04.2021 Cosme Türkiye tarafından düzenlenen çalıştaya katılım 

gerçekleştirilmiştir. 

Tarım ve Orman Bakanlığı 
Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 8.04.2021 

Ankara Kalkınma Ajansı tarafından organize edilen “Tarım ve 
Orman Bakanlığı Destekleri Bilgilendirme Toplantısı”na katılım 
sağlandı. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Danimarka 8.04.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Danimarka etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 

21. Kamu Kalite Sempozyumu 12.04.2021 21. Kamu Kalite Sempozyumuna katılım sağlanmıştır. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Hindistan 12.04.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Hindistan etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 
Çalışan Buluşları, Patent ve Faydalı 
Model 13.04.2021 Çalışan Buluşu kavramı, mevzuat, teşvikler, izlenecek yol, patent, 

faydalı model gibi hususlar anlatıldı. 

Çalışan Buluşları, Patent ve Faydalı 
Model Bilgilendirme Semineri   13.04.2021 Çalışan Buluşları, Patent ve Faydalı Model Bilgilendirme 

webinarına katılım sağlanmıştır. 

Girişimcilik ve Destekler Programı 13.04.2021 
Konya Teknik Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği öğrencilerine 
yönelik olarak düzenlenen “girişimcilik ve destekler” ile ilgili 
programa konuşmacı olarak katılım sağlandı. 
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İl Koordinasyon Kurulu 13.04.2021 13 Nisan Salı günü saat 14:00’de İl Koordinasyon Kuruluna 
katılım sağlanmıştır. 

İşimin Enerjisi 14.04.2021 

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın enerji verimliliği konusunda 
işbirliği içerisinde olduğu ve bir protokol yapmayı planladığı 
EnerjiSA tarafından yerel yönetimlere yönelik farkındalık 
webinarı düzenlenmiştir. Türkiye Belediyeler Birliği ile Enerjisa 
işbirliğinde çevrimiçi olarak gerçekleştirilmiştir. Enerji verimliliği, 
Güneş enerjisi çözümleri, Projelerde finansal değerlendirme ve 
önemi ile yeşil enerji sertifikası gibi hususlar ele alınmıştır. 

Türkiye Uluslararası Doğrudan 
Yatırım Stratejisi Tanıtım 
Toplantısı 

14.04.2021 
Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından MEVKA YDO’lar 
özelinde düzenlediği “Türkiye Uluslararası Doğrudan Yatırım 
Stratejisi” tanıtım sunumuna katılım sağlandı. 

Konya İli Tarım ve Hayvancılık 
Sektörü Toplantısı 14.04.2021 Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile Konya ili tarım ve hayvancılık 

sektörleri özelinde online toplantı düzenlendi. 

Kalkınma Ajansları Uygun Karavan 
Alanlarının Belirlenmesi Toplantısı 15.04.2021 

Kalkınma ajanslarının bölgeleri, turizm unsurları ve paydaşları ile 
ilgili detaylı bilgi sahibi olmaları nedeniyle karavan alanlarının 
tespit edilmesi çalışmasının tüm ajansları kapsayacak şekilde 
yürütülmesi ve bu kapsamda detaylı bilgi vermek adına Kuzka 
koordinasyonunda düzenlenen toplantıda karavan turizmi için 
Karadeniz'e kıyısı olan ajanslardan oluşan bir çalışma grubunun 
yaptığı çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı Tanıtım Programı 15.04.2021 KAGM tarafından düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı” tanıtım toplantısı katılım sağlandı. 
Teknoloji Odaklı Hamle Programı 
Toplantısı 15.04.2021 Bakanlığımızın Teknoloji Odaklı Hamle Programına ilişkin tanıtım 

toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir. 

Döngüsel Ekonomi Yaklaşımı ile 
Endüstrilerde Su ve Değerli 
Madde Kazanımı webinarı 

19.04.2021 

AB Ufuk 2020 kapsamında desteklenen ve TÜBİTAK MAM Temiz 
Çevre Enstitüsü'nün ortak olduğu "ZERO BRINE" projesi 
kapsamında döngüsel ekonomi yaklaşımı ile ilgili temel 
kavramların paylaşıldığı webinara katılım sağlanmıştır. 

Cihanbeyli Taşpınar ve Yaylaları 
Tarımsal Üretim Kooperatifine 
çalışma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir.  

20.04.2021 

2021 yılı SOGEP tanıtım ve yerinde inceleme çalışmaları için 
Cihanbeyli Taşpınar ve Yaylaları Tarımsal Üretim Kooperatifine 
çalışma ziyareti gerçekleştirilmiştir. Akabinde de Cihanbeyli 
Kaymakamlığı, Erkbey Serası ve Kuşca Peri bacalarına da 
ziyaretler gerçekleştirilmiştir.  

TOBB Kolay İhracat Platformu 
Bilgilendirme Semineri 20.04.2021 

Ticaret Bakanlığı ve TOBB işbirliğinde firmaların hedef pazar ve 
potansiyel pazar önerileri ile uygun pazarlara ulaşmaları 
doğrultusunda bilgilendirme seminerine katılım sağlanmıştır. 

Hidrojen Çalışmaları Derneği - 
Groningen Üniversitesi; Hidrojen 
çalışmaları webinarı 

20.04.2021 
Hollanda Heavenn projesi: HEAVENN: Hydrogen Energy 
Applications for Valley Environments in Northern Netherlands.” 
webinarına katılım sağlanmıştır.  

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Moğolistan 20.04.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Moğolistan etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 
Focus Group Training on Open 
Science 20.04.2021 20 Nisan 2021 tarihlerinde Focus Group Training on Open 

Science etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 

Seydişehir Üçkaraören Tarımsal 
Kalkınma Kooperatifine çalışma 
ziyareti gerçekleştirilmiştir.  

22.04.2021 

2021 yılı SOGEP tanıtım ve yerinde inceleme çalışmaları için 
Seydişehir Üçkaraören Tarımsal Kalkınma Kooperatifine çalışma 
ziyareti gerçekleştirilmiştir. Akabinde de Seydişehir 
Kaymakamlığı ve Belediyesine de ziyaretler gerçekleştirilmiştir. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Bangladeş 22.04.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Bangladeş etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 
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Ufuk Avrupa Etkinliği 22.04.2021 
22 Nisan 2021 tarihinde 13:30-16:30 saatleri arasında Ufuk 
Avrupa Programı Tanıtım Etkinliği (Gıda | Biyoekonomi | Çevre) 
katılım sağlanmıştır. 

Çumra Gıda Tarım İlçe Müdürlüğü 
ve bölgedeki büyük havuç 
yetiştiricileri ile istişareler yapıldı. 

26.04.2021 
Havuçtan Beta Karoten Ön Fizibilitesi çalışması kapsamında 
Çumra Gıda Tarım İlçe Müdürlüğü ve bölgedeki büyük havuç 
yetiştiricileri ile istişare edildi. 

Konya İl İstihdam Kurulu 
Toplantısı 27.04.2021 

Toplantıya Vali Yardımcısı Sn. Hacı İbrahim Türkoğlu ve diğer 
kurul üyeleri katılım sağladı. Toplantıda İŞKUR Konya İl Müdürü 
Emrah KELEŞ tarafından yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi. 

MESS Çevik Dönüşüm Programı 27.04.2021 

MESS tarafından düzenlenen Çevik Dönüşüm canlı programına 
katılım sağlandı. Çevik dönüşümün, çevik yönetim anlayışının 
firmalara/kurumlara kattıkları, yeni nesil çalışanların yönetici 
olmak istememelerinin nedenleri, eski performans sisteminin 
bırakılarak yeni performans sistemlerinin oluşturulması, 
kurumsallaşma, kısacası dönüşüm süreçleri üzerinde duruldu.  

Konya Gıda ve Tarım Üniversitesi 
Ziyareti 27.04.2021 

Üniversitelerde “teknogirişimcilik” dersleri projemiz ile ilgili 
olarak Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte Konya Gıda 
ve Tarım Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cumhur Çökmüş ziyaret 
edildi. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Hasan Kürşat Güleş ‘in de yer 
aldığı görüşmede konuyla ilgili istişarelerde bulunuldu. 

Selçuk Üniversitesi Ziyareti 27.04.2021 

Üniversitelerde “teknogirişimcilik” dersleri projemiz ile ilgili 
olarak Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte Selçuk 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Metin Aksoy ziyaret edildi. 
Görüşmede konuyla ilgili istişarelerde bulunuldu. 

HAMLE-Teknoloji Odaklı Sanayi 
Hamlesi Programı Semineri 27.04.2021 

Gebze Ticaret Odası tarafından düzenlenen “HAMLE-Teknoloji 
Odaklı Sanayi Hamlesi Programı” ile ilgili bilgilendirme 
seminerine katılım sağlandı. 

Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı Semineri 28.04.2021 

KOSGEB, TOBB ve OSBÜK işbirliğinde düzenlenen “Ar-Ge, Ür-Ge 
ve İnovasyon Destek Programı” ile ilgili bilgilendirme seminerine 
katılım sağlandı. 

Yatırım Tamamlama Vizesi 
İşlemleri Toplantısı 28.04.2021 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı 
Sermaye Genel Müdürlüğü ve Zafer Kalkınma Ajansı işbirliği ile 
düzenlenen “Yatırım Tamamlama Vizesi İşlemleri" konulu 
bilgilendirme toplantısına katılım sağlandı. 

Yatırım Tamamlama Vizesi 
İşlemleri 28.04.2021 

Zafer Kalkınma Ajansı tarafından düzenlenen  
"Yatırım Tamamlama Vizesi İşlemleri" konulu kalkınma sohbeti 
programına katılım sağlandı. 

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Kosova 29.04.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Kosova etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 
Programı Semineri 30.04.2021 

KOSGEB, TOBB ve OSBÜK işbirliğinde düzenlenen “KOBİGEL-KOBİ 
Gelişim Destek Programı” ile ilgili bilgilendirme seminerine 
katılım sağlandı. 

2021 Yılı Değerlendirme Toplantısı 30.04.2021 Bakanlık tarafından düzenlenen 2021 Yılı Değerlendirme 
Toplantısına katılım sağlandı. 

KTO-MEVKA Toplantısı 3.05.2021 

Toplantıda üniversitelerde tekno-girişim derslerinin verilmesi 
üzerine yapılan işbirliği le ilgili yol haritası üzerine 
görüşülmüştür. Bu kapsamda TGB'ler, Üniversiteler ve ajans 
arasında bir işbirliği protokolü imzalanmasına karar verilmiştir.  

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Portekiz 4.05.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Portekiz etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 
KOSGEB Hızlı Destek Programı 
Bilgilendirme Semineri 5.05.2021 KOSGEB, TOBB ve OSBÜK işbirliğinde düzenlenen “KOSGEB Hızlı 

Destek Programı Bilgilendirme Semineri”ne katılım sağlandı. 
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Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Hırvatistan 5.05.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Hırvatistan etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 
Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Norveç 6.05.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Norveç etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 

KTÜN Mezun Söyleşileri 7.05.2021 
Mayıs 2021 tarihinde KTÜN Kariyer Merkezi ile şehir ve bölge 
planlama bölümü tarafından organize edilen mezun söyleşileri 
programına konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır.  

Konya Girişimcilik Bootcamp 8.05.2021 

Selçuk Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi ve 
Konya Teknik Üniversitesi University4Society Temsilcilikleri 
işbirliğiyle düzenlenen ve 11 takımın yer aldığı “Konya 
Girişimcilik Bootcamp” final etkinliğine jüri olarak katılım 
sağlandı. 

Yeni Pazar Analizi ve Ürün Uzayı 
Analizi 10.05.2021 

COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi çerçevesinde 
COVID-19’un Kırılgan Sektörlere Etkileri Webinar Serisi 
kapsamında düzenlenen “Yeni Pazar Analizi ve Ürün Uzayı 
Analizi” başlıklı webinara katılım sağlandı. 

COVID-19’un Lojistik Sektörüne 
Etkileri 11.05.2021 

COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi çerçevesinde 
COVID-19’un Kırılgan Sektörlere Etkileri Webinar Serisi 
kapsamında düzenlenen “COVID-19’un Lojistik Sektörüne 
Etkileri” başlıklı webinara katılım sağlandı. 

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi 18.05.2021 KMÜ rektör yardımcısı Prof.Dr.Murat Ertekin ziyaret edilmiştir. 

Mevlana Kalkınma Ajansı ile olası işbirlikleri görüşülmüştür. 

Milli Eğitim Müdürlüğü 18.05.2021 
ÇP kapsamında yer alan meslek lisesi ürünlerinin satışına yönelik 
olarak Milli Eğitim Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürümüz ile 
istişare görüşmesi gerçekleştirilmiştir. 

Yatırımcı Toplantısı 20.05.2021 

Ajansımız tarafından süreci takip edilen Hindistan’da yaşayan 
İran asıllı veri merkezi yatırımı yapmayı düşünen yatırımcı 
danışmanı ile Konya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ercan 
Uslu ile düzenlenen toplantıya katılım sağlandı. 

COVID-19’un Makine Sektörüne 
Etkileri 20.05.2021 

COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi çerçevesinde 
COVID-19’un Kırılgan Sektörlere Etkileri Webinar Serisi 
kapsamında düzenlenen “COVID-19’un Makine Sektörüne 
Etkileri” başlıklı webinara katılım sağlandı. 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 
Programı Mobilite Çağrısı 
Webinarı 

20.05.2021 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
ve Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu işbirliğinde 
düzenlenen “Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Mobilite 
Çağrısı” webinarına katılım sağlandı. 

YERSİS Toplantısı 24.05.2021 

Saha çalışmaları kalkınma ajansları tarafından yürütülen, 
Türkiye’nin tüm yerleşimlerini kapsayan ve yaklaşık üç yıllık bir 
sürede tamamlanan YERSİS çalışması ve sonuçları hakkında 
bilgilendirme yapıldı. Ayrıca YERSİS veri tabanı tanıtılmıştır. 

Beyşehir-Huğlu bölgesine çalışma 
ziyareti  24.05.2021 Beyşehir-Huğlu bölgesine çalışma ziyareti gerçekleştirilerek 

bölgedeki firmalarla istişareler gerçekleştirilmiştir.  

YER-SİS Projesi Tanıtım Webinarı 24.05.2021 KAGM tarafından düzenlenen “YER-SİS Projesi Tanıtım 
Webinarı”na katılım sağlandı. 

Ermenek Heyet Görüşmesi 24.05.2021 
24 Mayıs Pazartesi günü İl Genel Meclisi Başkanı, Ermenek 
Belediye Başkanı ve Ermenek ilçesinden gelen heyet ile Mevka 
işbirliği ile yapılabilecek konular istişare edilmiştir.  

TKDK Karaman Koordinatörlüğü 24.05.2021 24 Mayıs Pazartesi günü TKDK Karaman Koordinatörlüğüne 
ziyaret gerçekleştirilmiş ve işbirliği konuları istişare edilmiştir. 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
Yersis Tanıtım Programı 24.05.2021 24 Mayıs saat 14:00’de düzenlenen Yersis ile ilgili programa 

katılım sağlanmıştır. 
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Covid-19 Krizine Yanıt ve 
Dayanıklılık Projesi Covid-19‘un 
Kırılgan Sektörlere Ektileri 
Raporları Lansman Toplantısı 

26.05.2021 

JICA, UNDP ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı işbirliği ile 
düzenlenen toplantıda Prof. Dr. Andres Rodriguez Pose 
tarafından Türkiye’ye ilişkin politika önerileri üzerine sunum 
yapıldı. Sefa Targıt (Türkiye Makine Federasyonu) Makine 
sektörünün Gülden Yılmaz (Koton Yönetim Kurulu Üyesi) tekstil 
sektörünün, Emre Eldener (Uluslararası Taşımacılık Ve Lojistik 
Hizmet Üretenleri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı) Lojistik 
sektörünün salgından nasıl etkilendiği konusu hakkında bilgi 
verdiler.  

COVID-19’un Kırılgan Sektöre 
Etkileri Raporları Tanıtım 
Toplantısı 

26.05.2021 
COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında 
hazırlanan “COVID-19’un Kırılgan Sektöre Etkileri Raporları 
Tanıtım Toplantısı”na katılım sağlandı. 

Covid 19 Krizine Yanıt ve 
Dayanıklılık Projesi Lansman 
Tanıtım Programı 

26.05.2021 
Bakanlığımız tarafından 26 Mayısta düzenlenen  Covid 19 Krizine 
Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında hazırlanan lansman 
tanıtım programına katılım sağlanmıştır. 

Sarıveliler Kaymakamlığı 27.05.2021 

Göksu Taseli Koordinatörlüğü ile birlikte Sarıveliler Kaymakamlığı 
27 Mayısta ziyaret edilerek ilçede potansiyel kooperatifleşme 
hususları, projeler, coğrafi işaret, Mevka Kaymakamlık işbirliği ile 
ilgili hususlar görüşülmüştür.  

Ticaret Müşavirleri İle Olan 
Elektronik Sohbetler – Rusya 27.05.2021 Ticaret Müşavirleri İle Olan Elektronik Sohbetler doğrultusunda 

Rusya etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 

Vakıf Katılım Bankası çalışma 
ziyareti 28.05.2021 

Vakıf Katılım Bankası Konya Şubesi’ne Finansman Desteği 
Programı konusunda bir çalışma ziyareti düzenlenmiş ve şube 
müdürü ile ilgili banka uzmanı ile istişarelerde bulunulmuştur.    

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi 28.05.2021 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi ziyaret edilerek 
üniversitede Erasmus ve yabancı öğrencilerden sorumlu birim ile 
Yabancı Öğrencilerle Ticaret Temsilciliği çalışmamız konusunda 
istişare gerçekleştirilmiştir. 

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası 
Görüşmesi 28.05.2021 Karaman Ticaret ve Sanayi Odasına 28 Mayıs günü ziyaret 

gerçekleştirilmiş ve işbirliği konuları istişare edilmiştir. 
EDEN 2022 – Avrupa 
Mükemmeliyet Destinasyonları 
Girişimi webinarı 

31.05.2021 EDEN 2022 – Avrupa Mükemmeliyet Destinasyonları Girişimi” 
zoom toplantısına katılım sağlanmıştır 

ENHANCER – Sürdürülebilir Sosyo-
Ekonomik Entegrasyon İçin 
Girişimcilik Kapasitelerinin 
İyileştirilmesi webinarı 

1.06.2021 
ENHANCER – Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyon İçin 
Girişimcilik Kapasitelerinin İyileştirilmesi” zoom toplantısına 
katılım sağlanmıştır. 

COVID-19’un Gıda Sektörüne 
Etkileri 1.06.2021 

COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi çerçevesinde 
COVID-19’un Kırılgan Sektörlere Etkileri Webinar Serisi 
kapsamında düzenlenen “COVID-19’un Gıda Sektörüne Etkileri” 
başlıklı webinara katılım sağlandı. 

Avrupa Mükemmeliyet 
Destinasyonu Yarışması Çalıştayı 2.06.2021 

Yarışma Avrupa Birliği İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet 
Edebilirliği Programının (COSME) ulusal koordinasyonundan 
sorumlu kurum olarak yetkilendirilmiş olan KOSGEB tarafından; 
COSME Programının bileşenlerinden biri olan "Çerçeve 
Koşulların İyileştirilmesi" bileşeni altında düzenlenmektedir. 

SUMMIT Erciyes-Geleceğe Yatırım 
Yapanlar Zirvesi 2.06.2021 Çevrimiçi düzenlenen “SUMMIT Erciyes-Geleceğe Yatırım 

Yapanlar Zirvesi”ne katılım sağlandı. 

Summit Erciyes 2.06.2021 

ORAN Kalkınma Ajansı programına katılım sağlanmıştır. 
Programda Paya dayalı kitle fonlaması, melek yatırımcıların 
tecrübe paylaşımları, teknoloji geliştiren şirketlerin sunumları 
paylaşılmıştır. 
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“MPG Makine” firması ziyareti  3.06.2021 

Savunma Sanayi Başkanlığı ana yüklenici statüsünde olan “MPG 
Makine” firması ziyaret edilerek ileride yapılabilecek ortak 
çalışmalar ve muhtemel işbirlikleri hakkında çalışma toplantısı 
yapıldı. 

ENHANCER Toplantısı 3.06.2021 ENHANCER Projesi ile ilgili yeni hibe programların ele alındığı 
online toplantıya katılım sağlandı. 

Yok Olmaya Yüz Tutmuş Zanaatlar 
Sunumu 3.06.2021 MEVKA AEPB tarafından hazırlanan “Yok Olmaya Yüz Tutmuş 

Zanaatlar” raporuyla ilgili sunuma katılım sağlandı. 

COVID-19’un Otomotiv Sektörüne 
Etkileri 3.06.2021 

COVID-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi çerçevesinde 
COVID-19’un Kırılgan Sektörlere Etkileri Webinar Serisi 
kapsamında düzenlenen “COVID-19’un Otomotiv Sektörüne 
Etkileri” başlıklı webinara katılım sağlandı. 

Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı 3.06.2021 Konya Enerji Zirvesi ve Fuarı ziyaret edildi. 

TR52 Bölgesi "Yok Olmaya Yüz 
Tutmuş Zanaatlar" Sunumu ve 
Bilgilendirme Semineri 

3.06.2021 TR52 Konya-Karaman Bölgesi "Yok Olmaya Yüz Tutmuş 
Zanaatlar" adlı sunuma katılım ve katkı sağlanmıştır. 

UNDP-JICA Risk and Project 
Management Eğitimi 6.06.2021 UNDP – JICA desteğinde düzenlenen eğitime katılım 

sağlanmıştır. 
UNDP Kalkınma Ajanları Afet 
Sonrası İş Planı hazırlama eğitimi 7.06.2021 UNDP Kalkınma Ajanları Afet Sonrası İş Planı hazırlama eğitimine 

katılım sağlanmıştır. 

TARMAKBİR Ziyareti 7.06.2021 Tarım makineleri sektörüyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere 
TARMAKBİR Başkanı Şenol Önal ziyaret edildi. 

KONTARKÜM Ziyareti 7.06.2021 Tarım makineleri sektörüyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere 
KONTARKÜM Başkanı Mehmet Çalmaz ziyaret edildi. 

AKİTEK (Akıllı Teknolojiler 
Merkezi) Ziyareti 7.06.2021 

Tarım makineleri sektörüyle ilgili istişarelerde bulunmak üzere 
KTO Karatay Üniversitesi AKİTEK (Akıllı Teknolojiler Merkezi) 
Proje Ekibi ziyaret edildi. 

KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü 
Ziyareti 7.06.2021 KTO Teknoloji ve Eğitim Kampüsü Genel Müdürü Feyzullah Altay 

ziyaret edildi. 

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi Gıda Mühendisliği 7.06.2021 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Gıda Mühendisliği 
ziyaret edilerek hem coğrafi işaret konusu, hem de olası 
işbirliklerine yönelik istişare gerçekleştirilmiştir. 

İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi 
ve Eylem Planı Kapsam Belirleme 
Toplantısı 

8.06.2021 

Yararlanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücü 
kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen 
“Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi 
Projesi” kapsamında gerçekleştirilen toplantıda grup çalışmaları 
yapılarak kapsam belirleme sürecine katkı sağlandı. 

Kobiler İçin Döngüsel Ekonomi 
Çalıştayı 10.06.2021 10 Haziran tarihinde COSME Türkiye projesi – Kobiler İçin 

Döngüsel Ekonomi Çalıştayına katılım gerçekleştirilmiştir. 

Afet Sonrası Kılavuz İş planı 10.06.2021 UNDP ve Bakanlığımız tarafından organize edilen Afet Sonrası 
Kılavuz İş planı toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Karapınar TSO Ekonomi Geliştirme 
Merkezi ve Enerji İhtisas Endüstri 
Bölgesi ziyareti  

11.06.2021 Karapınar TSO Ekonomi Geliştirme Merkezi ve Enerji İhtisas 
Endüstri Bölgesi ziyareti (Kalyon SCADA temel atma töreni) 

EKOGEM-Ekonomi Geliştirme 
Merkezi Ziyareti 11.06.2021 

Ajansımızın Mali Destek Programı kapsamında desteklediği 
Karapınar İlçemizde yer alan “EKOGEM-Ekonomi Geliştirme 
Merkezi” projesi Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte 
ziyaret edildi. 

Karapınar Ticaret ve Sanayi Odası 
Ziyareti 11.06.2021 Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte Karapınar Ticaret 

ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Kemal Sözen ziyaret edildi. 
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Scada Merkezi Töreni 11.06.2021 

Kalyon Karapınar Güneş Enerjisi Santrali yatırımı kapsamında 
hizmete girecek olan “Scada Merkezi”nin Sanayi ve Teknoloji, 
Enerji ve Tabii Kaynaklar ve Çevre ve Şehircilik Bakanlarımızın 
katılımlarıyla düzenlenen temel atma törenine katılım sağlandı. 

Konya Ovası Akıllı Tarım 
Yöntemleri Teknoloji Geliştirme 
Projeleri Ön Araştırma Raporu 
Çalışması webinarı  

15.06.2021 Konya Ovası Akıllı Tarım Yöntemleri Teknoloji Geliştirme 
Projeleri Ön Araştırma Raporu Çalışması webinarı 

Beyşehir-Huğlu bölgesine çalışma 
ziyareti  15.06.2021 

Beyşehir-Huğlu bölgesine çalışma ziyareti gerçekleştirilerek 
bölgedeki Savunma Sanayi Başkanlığı Ana Yüklenici firma ve 
Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi, Huğlu Meslek Yüksekokulu, 
Huğlu Savunma Sanayi MTAL, Üzümlü Savunma Sanayi MTAL 
kurumları yerinde ziyaret edilmiştir. 

Ufuk Avrupa Programı proje 
eğitimi 15.06.2021 

Programın potansiyel yararlanıcılarına yönelik olarak AB 
Başkanlığı ve TÜBİTAK işbirliğinde dijital eğitim araçları 
kullanılarak 3 gün süren çevrimiçi/uzaktan Ufuk Avrupa 
Programı proje eğitimine katılım sağlanmıştır. 

Cumhurbaşkanlığı ve Yatırımcı 
Temsilcileri ile Saha Ziyareti 
Programı 

15.06.2021 

Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi yetkililerinin ziyaretinde tarım 
sektörüyle ilgili istişarelerde bulunuldu. Görüşme sonrası Yatırım 
Ofisi yetkilileri ve ilimizde yatırım fırsatlarını değerlendiren 
yabancı firma danışmanı ile saha ziyaretleri yapıldı. Kızılören 
Mahallesinde bulunan yaklaşık 1 milyon m2 alana sahip hazine 
arazisine saha ziyareti yapıldı. Düşünülen yatırım konusunda bilgi 
almak üzere Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak 
Daire Başkanı ve DSİ 4. Bölge Müdürü ziyaret edildi. 

DİKA Yerel Kalkınma, Sosyal 
İçerme ve Genç İstihdam 
Konferansı 

16.06.2021 

Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa Birliği tarafından ortak finanse 
edilen, sözleşme makamı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 
Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Dairesi Başkanlığı olan ve Dicle 
Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ‘TRC3 Bölgesi’nde Genç 
İstihdamının Teşviki için Teknik Destek’ Projesi, Mardin, Şırnak, 
Siirt ve Batman illerinde genç istihdamını teşvik etmeyi, iş gücü 
piyasasında talep edilen dijital beceriler ve teknik zanaatkârlık 
gibi mesleki becerilerle gençlerin istihdam edilebilirliklerini 
artırmayı ve genç girişimcilerin girişimcilik kapasitelerini 
artırmayı hedeflemektedir.  

İhracatta Bölgenin Stratejik 
Sektörleri Araştırması Sunumu 16.06.2021 

Ajans İçi Bilgilendirme Sunumları kapsamında AEPB tarafından 
online olarak düzenlenen "İhracatta Bölgenin Stratejik Sektörleri 
Araştırması" rapor sunumuna katılım sağlandı. 

Ereğli OSB Genişleme Sahası 
Komisyon Toplantısı 17.06.2021 Ereğli OSB genişlemesi sahası ile ilgili OSB Yer Seçim Komisyonu 

toplantısına Ajansı temsilen katılım sağlandı. 

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi Arkeoloji Bölümü 17.06.2021 

Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Arkeoloji bölümü ziyaret 
edilerek özellikle turizm konusunda olası işbirliklerine yönelik 
istişare gerçekleştirilmiştir. 

Karamanoğlu Mehmet Bey 
Üniversitesi Havacılık ve Model 
Uçak Topluluğu  

17.06.2021 
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi Havacılık ve Model Uçak 
Topluluğu ziyaret edilerek olası işbirliklerine yönelik istişare 
gerçekleştirilmiştir. 

Konya Ovası Akıllı Tarım 
Yöntemleri Teknoloji Geliştirme 
Projeleri Ön Araştırma Raporu” 
toplantısı 

18.06.2021 

Teknokent yetkilileri, ABİGEM yetkilileri, Danışman firma 
yetkilileri ve MEVKA yetkilileri Konya ovasının tarım ve tarımsal 
mekanizasyonla ilgili akıllı teknolojileri, bölgenin sorunlarını ve 
yapılacak çalışmanın belirlenecek stratejilerle yol göstericiliğinin 
nasıl olması gerektiği hususları görüşüldü. 
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Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

İklim Değişikliğine Uyum Stratejisi 
ve Eylem Planı Kapsam Belirleme 
2. Toplantı 

21.06.2021 

Yararlanıcı kurumu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, yürütücü 
kuruluşu Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı olan ve Avrupa 
Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortaklaşa finanse edilen 
“Türkiye'de İklim Değişikliğine Uyum Eyleminin Güçlendirilmesi 
Projesi” kapsamında gerçekleştirilen Toplantıda iklim 
değişikliğine uyumun çok yönlü, katılımcı, kapsayıcı; yani her 
paydaşı içeren bir şekilde yürütülmesi gerektiği üzerine 
anlatımlar yapılmıştır.  

IPOS Toplantısı 22.06.2021 
Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi Ekosistem Analizi 
Projesi Görüşme Mülakatları kapsamında girişimcilik özelinde 
IPOS firması, Ofisimizle bir görüşme yaptı. 

Konya Necmettin Erbakan 
Üniversitesi Ziyareti 22.06.2021 

Üniversitelerde “teknogirişimcilik” dersleri projemiz ile ilgili 
olarak Genel Sekreterimiz İhsan Bostancı ile birlikte Konya 
Necmettin Erbakan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cem Zorlu 
ziyaret edildi. Görüşmede konuyla ilgili istişarelerde bulunuldu. 

Washington Ticaret Müşavirliği 
Toplantısı 22.06.2021 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 
Washington Ticaret Müşavirliğiyle olan toplantıya katılım 
sağlanmıştır. 

UDEMY Eğitimi 23.06.2021 

Toplantı çevrimiçi ortamda yapılmış, Daire Başkanımız Ahmet 
Şimşek tarafından yapılan açılış konuşmasının ardından, UDEMY 
yetkilisi Cihan Ak tarafından eğitim platformu hakkında detaylı 
bilgi 26 ajanstan katılımcılara aktarılmıştır. 

UDEMY Eğitim Platformu Tanıtım 
Toplantısı  23.06.2021 

Japonya Hükümeti tarafından fonlanan Kovid-19 Krizine Yanıt ve 
Dayanıklılık Projesi kapsamında Kalkınma Ajansları Genel 
Müdürlüğü tarafından organize edilen UDEMY Eğitim Platformu 
tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır.  

Udemy Eğitim Platformu 
Toplantısı 23.06.2021 Udemy Eğitim Platformundan alınacak hizmetle ilgili 

bilgilendirme toplantısına katılım sağlandı. 
Karaman İRAP (İl Risk Azaltma 
Planı) 2. Çalıştayı  23.06.2021 Karaman İRAP (İl Risk Azaltma Planı) 2. Çalıştayına katılım 

sağlanmıştır. 

Udemy Tanıtım Toplantısı 23.06.2021 Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 
Udemy Tanıtım toplantısına katılım sağlanmıştır. 

Lefkoşa Ticaret Müşaviri 
Toplantısı 24.06.2021 KAGM tarafından Lefkoşa Ticaret Müşavirimiz ile düzenlenen 

online toplantıya katılım sağlandı. 

Londra Ticaret Müşaviri Toplantısı 24.06.2021 KAGM tarafından Londra Ticaret Müşavirimiz ile düzenlenen 
online toplantıya katılım sağlandı. 

Londra ve Lefkoşa Ticaret 
Müşavirliği Toplantısı 24.06.2021 

Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü tarafından organize edilen 
Londra ve Lefkoşa Ticaret Müşavirliğiyle olan toplantıya katılım 
sağlanmıştır. 

Karaman YDO "Hedef Pazar 
Araştırma Raporu-Yaş Elma" 
Çalışma Sunumu 

25.06.2021 
Karaman YDO tarafından hazırlanan  "Hedef Pazar Araştırma 
Raporu-Yaş Elma" çalışmasına ilişkin bilgilendirme sunumu 
Celalettin ASLANDAĞ tarafından yapılmıştır. 

Konya Tarım ve Orman İl 
Müdürlüğü Ziyareti 25.06.2021 

Tarımsal ürünlerin ihracatını arttırma konusunda istişarelerde 
bulunmak üzere Tarım ve Orman İl Müdürü Ali Ergin makamında 
ziyaret edildi. 

Hedef Pazar Araştırma Raporu-Yaş 
Elma 25.06.2021 

Ajans İçi Bilgilendirme Sunumları kapsamında Karaman YDO 
tarafından hazırlanan "Hedef Pazar Araştırma Raporu-Yaş Elma” 
raporu sunumuna katılım sağlandı. 

Konya Gündem Toplantısı 25.06.2021 
KONESOB ev sahipliğinde ve Konya Milletvekili Ziya Altunyaldız 
bakanlığında düzenlenen Konya ile ilgili konuların ele alındığı 
toplantıya katılım sağlandı. 
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Katılım Sağlanan Organizasyon Tarih Konusu 

KOBİ İhracat Seferberliği Eğitim 
Programı 29.06.2021 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda Mevlana 
Kalkınma Ajansı ve Konya Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
işbirliğiyle firmalara yönelik online olarak düzenlenen programa 
katılım sağlanmıştır. 

Değerlendirme Komitesi üyeliğine 
katılım sağlanmıştır. 

01-
03.03.2021 

Orta Anadolu Kalkınma Ajansı Kırsal Kalkınma MDP kapsamında, 
Değerlendirme Komitesi üyeliğine katılım sağlanmıştır. 

Afet Çalıştayları (Sel, Obruk, 
Deprem ve Kuraklık Çalıştayları)  

01-
03.06.2021 

AFAD kurumunun 01-03 Haziran tarihleri arasında gerçekleşen 
çalıştaylarına katılım sağlanmıştır. 4 tane farklı çalıştay 3 gün 
boyunca sürmüştür. 

Devlet Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısı  

06-
08.04.2021 

AnkaraKa tarafından düzenlenen Devlet Destekleri Bilgilendirme 
Toplantısının ilgili kısımlarına iştirak edilmiştir. (Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı-Teşvik Sistemi-TÜBİTAK- Ufuk Avrupa) 

Ufuk Avrupa Enerji Alanı Bilgi 
Günü 

07-
08.04.2021 

Ufuk 2020’de Türkiye Faz-II” projesi kapsamında, 7 Nisanda 
“Ufuk Avrupa Enerji Alanı (Küme 5) Bilgi Günü” etkinliğine; 8 
Nisanda “Ufuk Avrupa Enerji Alanı (Küme 4) Bilgi Günü” 
etkinliğine katılım gerçekleştirilmiştir. 

KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi 
Proje Sunum Toplantıları 

11-
14.04.2021 

KOP BKİ tarafından düzenlenen KOP BKİ 2021 KÖSİP, SOGEP, 
KOPOKUYOR, KOPTEYAP VE KOPKIRSAL projeleri sunumlarına ve 
toplantılarına katılım sağlanmıştır. Toplantılar 4 gün boyunca 
sürmüştür.  
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7.1.2 ARAŞTIRMA ETÜT VE PLANLAMA FAALİYETLERİ  

DÜZENLENEN ORGANİZASYONLAR 

Covid-19 Salgınla Mücadele Toplantısı 

Konya ili Salgın Risk Azaltma Planının hazırlanması amacıyla gerçekleştirilen toplantıda Konya 
Valiliği, Konya Sanayi Odası, Belediye, Sağlık Müdürlüğü ve Ajans yetkilileri, salgınla mücadele 
konusunda İçişleri Bakanlığı ve Konya Valiliğinin talep ettiği stratejileri ve rapor içeriğini 
planlamıştır. 

TR52 Bölgesi İlçeler Bazında Yok Olmaya Yüz Tutmuş Zanaatlar Araştırması’nın Ajans 
Çalışanlarına Sunulması 

AEPB Uzmanı Ali Berçem 
Aşıcı tarafından 
hazırlanmış olan TR52 
Bölgesi İlçeler Bazında Yok 
Olmaya Yüz Tutmuş 
Zanaatlar Araştırması 
çevrimiçi ortamda Ajans 
çalışanlarına sunulmuştur. 
Toplantı kapsamında hangi 
ilçede hangi zanaatların 
yok olmaya yüz tuttuğu, il 
ve ilçelerdeki 
paydaşlarımızla yapılan görüşmeler kapsamında anlatılmış; öne çıkan belli zanaatlar ve ilçeler 
için zanaatların yok olma tehlikesi barındırmasının sosyo-ekonomik analizi yapılmıştır. 
Ardından çalışanlar arasında ilçeler bazında tek tek tartışmalar yürütülmüştür. Rapora 
eklenmesi gereken hususlar ilgili ilçeler bazında uzman arkadaşlar tarafından anlatılmış ve 
Ajansımızın ileriki dönem desteklerinde bu alanda nasıl bir yoğunlaşma sergilenmesi gerektiği 
ele alınmıştır. 

İhracatta Bölgenin Stratejik Sektörleri Araştırması’nın Ajans Çalışanlarına Sunulması 

AEPB Uzmanı Fuat Karagüney tarafından hazırlanmış olan İhracatta Bölgenin Stratejik 
Sektörleri Araştırması Ajans içinde anlatılarak herkesin güncel ihracatımız hakkında bilgi sahibi 
olması hedeflenmiştir. Bu kapsamda Bölgemizin ihracat kapasitesi ve ülke detayları 
anlatılmıştır. Sunumun ardından bölge ihracatındaki olumlu ve riskli hususlar üzerine 
tartışmalar yürütülmüş ve Bölge ihracatının geliştirilmesi ile ilgili istişareler yapılmıştır. 
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SAHA ZİYARETLERİ 

TARMAKBİR Ziyareti 

TARMAKBİR (Türk Tarım Alet ve Makinaları İmalatçıları 
Birliği) Başkanı Şenol Önal ile toplantı tertip edilmiş, MEVKA 
Genel Sekreteri, Konya YDO koordinatörü ve bir AEPB 
uzmanıyla katılım sağlanmıştır. Tarım makineleri ve sektörle 
ilgili geniş çaplı görüşmede, üretim, ortak kullanım alanları, 
Dünyadaki durum, yapılabilecek projeler gibi konular ele 
alınmıştır. 

KONTARKÜM Ziyareti 

Konya Tarım Alet ve Makineleri Kümelenme Derneği (KONTARKÜM) Yönetim Kurulu Başkanı 
Mehmet ÇALMAZ bey ile toplantı tertip edilmiş, MEVKA Genel Sekreteri, Konya YDO 
koordinatörü ve AEPB Uzmanıyla ile katılım sağlanmıştır. İş birlikleri, birlikte hareket 
edebilmenin önemi, tarım makineleri ve sektörle ilgili geniş çaplı görüşmede, üretim, ortak 
kullanım alanları, Dünyadaki durum, yapılabilecek projeler gibi konular ele alınmıştır. 

AKİTEK Ziyareti 

Bölgedeki tarım makinesi üreticilerinin Tarım 4.0 ile uyumlu akıllı teknolojilerle donatılmış 
yenilikçi tarım makineleri üretebilme kapasitelerini geliştirerek, onları uluslararası arenada 
daha rekabetçi hale getirme hedefi olan KTO Karatay Üniversitesinin Akıllı Teknolojiler Merkezi 
(AKİTEK) yetkilileri ile toplantı tertip edilmiş, MEVKA Genel Sekreteri, Konya YDO koordinatörü 
ve AEPB Uzmanıyla ile katılım sağlanmıştır. Toplantı MEVKA güdümlü desteği ile kurulan 
MEM’deki AKİTEK alanında gerçekleştirildi. Alan araştırması, teknoloji ve tarım makinelerinin 
buluşturulması, önemi, yapılan çalışmalar, planlar ve programlar görüşülmüştür. 

ARAŞTIRMA, ANALİZ VE RAPOR ÇALIŞMALARI 

KONYA İLİ COVİD-19 RİSK AZALTMA PLANI (SARAP) 

Gerek dünyada gerekse ülkemizde etkili olan COVİD-19 salgını eğitimden sağlığa; sanayiden 
turizme kadar sosyo-ekonomik hayatın her alanını etkilemektedir. Bu durum geniş bir 
yüzölçümüne sahip olan ülkemizde farklı alt coğrafyalarda etkisini farklı şekilde 
hissettirebilmektedir. Bu ise salgına yönelik yerel ya da bölgesel düzeyde etki ve 
değerlendirme analizlerinin yapılmasını elzem kılmaktadır. 

Ulusal düzeyde alınan etkili kararlar sayesinde salgının gidişatı ülkemizde önemli ölçüde 
yavaşlatılmıştır. Bu süreçte temizlik, maske, mesafe prensiplerinin yanı sıra hayatın her alanını 
kapsayacak şekilde belirlenen kurallara/tedbirlere toplumun tüm kesimlerince azami düzeyde 
uyulmasının önemi kadar yürütülecek denetim faaliyetlerinin etkinliği ve sürekliliği de büyük 
bir etken olarak görülmektedir. Ancak yukarıda belirtildiği gibi salgının gidişatı, doğurduğu 
sonuçlar her il ve bölge açısından farklı olduğu için yerel ve bölgesel düzeyde kararların 
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alınması da gerekebilmektedir. Öte yandan kontrollü 
normalleşme dönemi olarak tanımlanan bu sürece dair temel 
usul ve esaslar, Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun 
tavsiyeleri göz önünde bulundurularak 1 Mart 2021 günü Sayın 
Cumhurbaşkanımız başkanlığında toplanan Kabine’de 
belirlenmiştir. Bu doğrultuda Sağlık Bakanlığı tarafından 
belirlenen kriterlere göre iller 4 ayrı risk grubuna (düşük, orta, 
yüksek, çok yüksek) ayrılarak salgınla mücadeledeki tedbir 
seviyelerinin risk gruplarına göre belirlenmesi kararlaştırılmıştır. 
Bu gruplamada Konya ilimiz çok yüksek riskli iller sınıflamasında 
bulunmaktadır. 

Planın amacı ilimizde kontrollü normalleşme döneminin sürdürülebilirliği ve bir an evvel tam 
anlamıyla normalleşmenin sağlanması amacıyla salgının seyrini etkileyen (olumlu/olumsuz) 
her türlü faktörün analiz edilerek ve bu faktörlere yönelik alınan/alınması gereken tedbirleri 
ortaya koyarak salgının seyrini azaltacak politikaları ortaya koymak ve alınan tedbirleri hayata 
geçirmektedir.  

KONYA İLİ TERMAL KONAKLAMA TESİSİ ÖN FİZİBİLİTE RAPORU 

Sağlık turizmi bireylerin fiziki ve ruhsal durumunu iyileştirmek amacıyla uygulanan çeşitli 
cerrahi müdahaleleri içeren, fizik tedavi, meditasyon gibi 
uygulamaları olan ve daha çok global düzeydeki hasta kişilerin 
potansiyelini kullanarak bir lokasyondaki sağlık sektörünün 
katma değerini artırarak büyümesini hedefleyen bir sektördür. 
Genel itibariyle bireyin ikamet ettiği yerleşim yerinin dışında bir 
sağlık hizmeti almak amacıyla yaptığı seyahatleri içermektedir. 
Sektör hem tatil amaçlı hem de tedavi amaçlı olduğu için 
potansiyel barındıran yerel ve bölgesel ekonomiler için son 
yıllara küresel düzeyde bir rekabet avantajı yaratma 
kapasitesine sahiptir.  

Sağlık turizminin alt bileşenlerine bakıldığında genel olarak 
termal turizm, SPA & Wellness turizmi medikal turizmi, kaplıca 
turizmi ve yaşlı turizmi gibi kavramlar ön plana çıkmaktadır.  

Termal turizm en genel anlamıyla doğada yer altından çıkarılan ve içerisinde insan sağlığı 
açısından birçok faydalı mineral içeren suyun gerek tedavi gerekse dinlenme ve yenilenme 
amacıyla kullanıldığı bir sağlık turizm çeşidi olarak ele alınabilir. Günümüzde yoğun iş 
temposunun getirdiği fiziki ve ruhsal yorgunluk dikkate alındığında termal turizm kavramı 
giderek önemini artırması beklenmektedir. İstihdam artırıcı yapısal özellikleri, tedavinin 
yanında farklı turistik faaliyetleri de içermesi ve belirli bir mevsime bağlı kalınmadan dört 
mevsime yayılması sektörü geleneksel deniz kum güneş turizmine alternatif bir hale 
getirmekte ve sektör her geçene gün hızla büyümektedir.  
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Bu ön fizibilite raporu, Konya ilinde Termal Otel-SPA kurulmasının uygunluğunu tespit etmek, 
yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda faaliyet gösteren Mevlana Kalkınma Ajansı 
tarafından hazırlanmıştır. 

İHRACATTA BÖLGENİN STRATEJİK SEKTÖRLERİ ARAŞTIRMASI 

Ulusal bazda bölgesel rekabetçilik göstergelerinden bir tanesi 
de bölgelerin dış ticaret performanslarıdır. Bu nedenle dış 
ticaret konusunda bölgedeki gelişim gösteren stratejik 
sektörlerin (yükselen) ve performans düşüklüğü yaşayan( 
gerileyen) sektörlerin ortaya konması bölgesel rekabetçilik 
düzeyi hakkında da bir fikir verecektir. 

Bilindiği üzere Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin Dış Ticaret 
Müsteşarlığı ile koordineli biçimde hazırladığı  "2023 Türkiye 
İhracat Stratejisi" belgesi kamuoyu ile paylaşıldı. Bu strateji 
belgesinde 2023’te toplam 500 milyar dolarlık ihracat hedefi 
konulmuş ve o yıl ihracatçı 24 sektörden hangisinin ne kadar 
ihracat yapacağı açıklanmıştır. Ulusal ihracat stratejisi 
belgesinde, birinci adımda makro ölçekte ülkenin ihracat stratejisinin uygulamaya aktarılması 
öngörülmüş, ikinci adımda ise sektörel kırılım yaparak, ülke ölçeğinde 18 stratejik hedef, 72 
ölçüt ve 24 sektörde strateji haritaları belirlenmiştir. 

2023 Türkiye İhracat Strateji belgesinde hedeflenen toplam 500 milyar dolarlık ihracat 
hedefine ulaşmak için ise bölgesel ve yerel düzeyde belirlenecek ihracat stratejileri büyük 
önem taşımaktadır. Keza ulusal hedefin başarıya ulaşması aynı zamanda bölgesel ve yerel 
ihracat stratejilerinin performansına ve bu stratejilerin ulusal ihracat stratejisiyle uyumuna 
bağlı olduğu söylenebilir.  

Bu araştırma raporunda amaç 2012 yılında (2002- 2011 Yıllar arası)  yapılan ihracatta eşdeğer 
ülke ve eşdeğer sektörlerin belirlendiği çalışmanın 2011- 2020 verileri ile güncellenerek ulusal 
ihracat hedefine ulaşmak adına Konya- Karaman Bölgesinde bölgesel ihracat stratejisinin ne 
olması gerektiği noktasında bölgedeki mevcut durumu ortaya koymaktır. Çalışma kapsamında 
TÜİK ten elde edilen İthalat ve İhracat verileri analize tabi tutulmuştur. 
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TR52 BÖLGESİ İLÇELER BAZINDA YOK OLMAYA YÜZ TUTMUŞ ZANAATLAR ARAŞTIRMASI 

TR52 Bölgesi’nde, halıcılıktan kaşıkçılığa kadar, çok sayıda 
zanaat yok olmaya yüz tutmuştur. Yapılan görüşmeler 
kapsamında, il ve ilçeler bazında pek çok kurum ve kuruluş, 
başta esnaf ve sanatkârlar odaları, halk eğitim merkezleri ve 
tarım ve orman müdürlükleri olmak üzere yok olma tehlikesi 
barındıran zanaatlar ve bu zanaatların ustalarıyla ilgili çalışmalar 
yürütmekte veya yürütülmesi gerektiğini düşünmektedir. Bu 
kapsamda, bugüne kadar Ajansımızın da, örneğin Ahırlı 
ilçesindeki 2011 yılındaki çalışmamız gibi, çalışmaları 
bulunmaktadır. Pek çok ilçemizde halk eğitim merkezleri kurslar 
ve çeşitli etkinlikler aracılığıyla bulundukları ilçelerin 
değerlerinin yok olmaması adına çalışmalar yürütmüşlerdir ve 
yürütmektedirler. Bölgemiz kapsamında, özellikle sosyo-gelişmişlik endeksi bakımından 
görece geride kalmış ve kırsal alanların baskın olduğu ilçelerimizde gençlerin başta okumak ve 
çalışmak üzere alt bölge merkezlerine ve Bölgemiz metropoliten alanları olan Selçuklu, 
Meram, Karatay ve Karaman (Merkez) alanlarına göç etmesi ve bunun yanı sıra fabrikasyon 
ürünlerin çoğalması zanaatların yok olmasını etkilemektedir. Fabrikasyon ürünlerinin el 
zanaatlarına göre daha ucuza ve hızlı üretilip piyasada karşılık bulması, mevcut zanaatkârların 
ürettikleri ürünlerini, bu fabrikasyon ürünlerin yanında piyasaya sürecek ortamları (örneğin 
turistik, kültürel güzergâhlar vb. yerlerde satma imkânlarında yaşanan aksaklıklar gibi) 
bulamamaları da olumsuz etkilemektedir.  

Kısaca anlatılmaya çalışıldığı üzere, Bölgemizde de çok sayıda “el emeği göz nuru” denilen 
zanaatlarımız yok olmuş ya da son demlerini yaşamaktadır. Araştırma bunların ortaya 
çıkarılmasına dönük paydaşlarımızla yapılan görüşmelerle gerçekleştirilmiş ve pek çok 
ilçemizde zanaatların yok olma tehlikesi altında olduğuna dikkat çekilmek istenmiştir. 

KONYA UYUŞTURUCU İLE MÜCADELE EYLEM PLANI 

Uzun yıllardan beri insanlığın mücadele ettiği uyuşturucu 
bağımlılığı hala önlenmesi gereken, kalkınmanın önündeki en 
büyük problem olarak önemini korumaktadır. Gelecek 
nesillerimizin garanti altına alınması için uzun vadeli bir 
mücadele süreci bizleri beklemektedir. Çünkü her çocuk 
gelecek adına bir umuttur. Sağlıklı nesillerin yetiştirilmesi 
toplumumuzun ve ülkemizin geleceği açısından büyük önem 
arz etmektedir. Bu problem tüm toplumlarda olduğu gibi 
bizim toplumumuzda da gençliğimizi zehirleyen, pozitif 
alanlara yönlendirilmesi gereken enerjimizi tüketen ve bir 
salgın gibi toplumun her alanına sirayet eden bir gerçektir.  

Dünyanın hemen her ülkesi, uyuşturucu sorunuyla mücadele 
etmekte olup küreselleşme ve teknolojideki gelişmelerle birlikte her geçen gün uyuşturucu 
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sorunuyla daha da çok yüzleşmek ve daha fazla mücadele etmek zorunda kalıyor. Uyuşturucu, 
toplumların bugününü ve yarınını tehdit eden, özellikle genç kuşakları esir alan çok katmanlı, 
çok boyutlu bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu sebeple mücadele yöntemleri de çok 
boyutlu ve çok katmanlı bir işbirliğini gerekli kılmaktadır. 

Bu bağlamdan hareketle, “Konya İli Uyuşturucu İle Mücadele Eylem Planı”, Konya Valimiz Sayın 
Vahdettin Özkan’ın görevlendirmeleri üzerine, hazırlanmıştır. 

YÜRÜTÜLEN DİĞER FAALİYET VE ÇALIŞMALAR 

Anne-Çocuk Kütüphanesi ve Maker Atölyesi Kontrolörlük İşlemleri 

Proje kapsamında gerçekleştirilen Anne-Çocuk Kütüphanesi ve Maker Atölyesi yapım işleri 
kontrolörlük işlemleri gerçekleştirilmiştir.  

 

KTÜN Yapay Zeka Merkezi İşbirliği Toplantısı 

KTÜN Yapay Zeka Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Sait Ali Uymaz ve Müdür Yardımcısı Dr. Öğr. 
Üyesi Ersin Kaya ile toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda yapay zeka merkezinin kuruluşu, yapısı, 
ne gibi işler yapmayı planladıkları hakkında bilgi verdiler. Ajansımız tarafından ise ajans 
destekleri hakkında bilgi verilerek ortak çalışma alanları ve geliştirilebilecek iş birlikleri ortaya 
konulmuştur.  

KTÜN Kariyer Merkezi ile Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Tarafından Düzenlenen Mezun 
Söyleşileri Programı 

KTÜN Mezun Söyleşileri 07.05.2021 tarihinde 
KTÜN Kariyer Merkezi ile Şehir ve Bölge 
Planlama Bölümü tarafından organize edilen 
mezun söyleşileri canlı yayın programına 
konuşmacı olarak katılım sağlanmıştır. 
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Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi AB Projesi Toplantısı  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın ile akıllı uzmanlaşma stratejisi konusunda sunulması 
planlanan AB projesi için zoom toplantısı gerçekleştirildi.  

Toplantıda Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın tarafından akıllı uzmanlaşma stratejisi konusunda 
sunulması planlanan AB projesi için önümüzdeki dönemde yapılacak çalışmalara ajansımızın 
destek vereceği bildirildi. Projenin 3 ayağı olacağı bildirildi. Kapasite geliştirme kapsamında 
eğitimler verilecektir. Katılımcılık kapsamında bölgedeki paydaşların projeye katılımı teşvik 
edilecek ve pilot uygulama kapsamında seçilecek 3 ajans ile saha uygulaması 
gerçekleştirilecektir. 

Proje 2022-2024 yılları arasında uygulanacaktır. Toplantıya Kalkınma Ajansların Genel 
Müdürlüğü personeli ve MEVKA’dan AEPB Birim Başkanı Nurten Elvan Köksoy, Uzman Fuat 
Karagüney ve İDB Uzmanı Arif Köseoğlu ile Mevka Genel sekreteri İhsan Bostancı katılmıştır. 

İthal Ara Malı Toplantısı 

Konya Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü tarafından düzenlenen 
toplantıya, Ajansımız, TÜİK, KSO ve 
KTO‘dan katılım sağlandı. İthal ara 
malı konusunda Ajansımızın 2018 
yılında yürüttüğü “ithal ara 
mallarının bölgemizde 
üretilebilirliği programı” 
kapsamında neler yapıldığı, bunların sonuçları ve edinilen deneyimler ile ilgili sunum 
gerçekleştirilmiştir. Katılımcı yaklaşımla gerçekleştirilen toplantıda kurumlar yapabilecekleri 
çalışmalar hakkında önerilerde ve istişarelerde bulunmuştur.  
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7.1.3 PROGRAM YÖNETİMİ VE PROJE DESTEK FAALİYETLERİ  

2021 TEKNİK DESTEK PROGRAMI 

2021 yılı çalışmaları çerçevesinde 24.02.2021 tarihinde Teknik Destek Programına çıkılmıştır. 
Bu destek programı bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkılarını artıracak 
çalışmaları için kurumsal ve yerel kapasitelerini geliştirme odaklı faaliyetlerinin 
desteklenmesini hedeflemektedir. Bu amaç kapsamında kar amacı güden işletmeler için dört, 
kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için bir adet öncelik belirlenmiştir. Bunlar: 

• Kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşlar için “Yerelde Kurumsal Kapasitenin 
Geliştirilmesi” 

• Kar amacı ‘güden’ işletmeler için;  
∗ Bölgede “MEVKA İçin İhracat Vakti” çerçevesinde İhracatın Geliştirilmesine yönelik 

danışmanlık hizmetlerini sağlanması 
∗ Bölgede Kaynak Verimliliğinin Geliştirilmesine yönelik olarak “MEVKA İçin Verimlilik 

Vakti” çerçevesinde Yalın Üretim faaliyetlerinin ve Enerji Etütlerinin desteklenmesi 
∗ Bölgedeki işletmelerin Aile/Ortaklık Anayasalarının oluşturulmasına/geliştirilmesine 

yönelik faaliyetleri 
∗ Bölgedeki işletmelerin Ar-Ge ve Tasarım kapasitelerinin geliştirilmesine ve Dijital 

Dönüşümün sağlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri 

2021 yılında bu programa Kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar için 1.500.000,00 TL, Kar 
amacı güden işletmeler için ise; ihracatın geliştirilmesi amacıyla 500.000 TL, Yalın Üretim 
faaliyetlerinin ve Enerji Etütlerinin desteklenmesi amacıyla 1.000.000 TL,  Aile/ortaklık 
anayasası hazırlatılması amacıyla 500.000 TL, Ar-Ge ve Tasarım kapasitelerinin geliştirilmesine 
ve Dijital Dönüşümün sağlanmasına yönelik danışmanlık faaliyetleri amacıyla olmak üzere 
2.500.000 TL kaynak ayrılmıştır. Program toplam bütçesi 4.000.000 TL’dir. Program, son 
başvuru tarihleri 28 Şubat (1. Dönem) , 30 Nisan (2. Dönem), 30 Haziran (3. Dönem) 31 
Ağustost (4. Dönem) , 30 Ekim (5. Dönem), 31 Aralık (6. Dönem) olarak altı dönem şeklinde 
planlanmıştır. 

İlk iki dönem boyunca, programa 19 adet başvuru yapılmıştır.  1. ve 2. dönemde başarılı 
bulunan projelerin listesi aşağıdaki tabloda verilmiştir. 

2021 Teknik Destek Programı 1. ve 2. Döneminde Başarılı Bulunan Projeler Listesi 
 TD ADI BAŞVURU SAHİBİ 
1 Konmont Dijital Dönüşüm Konmont Makine Enerji İnş. Nak. San. Ltd. Şti. 

2 Konsantaş Aile ve Ortaklık Anayasası 
Hazırlama Ve Uygulama Destek Projesi Konsantaş Konya Döküm Makina San. Tic. A.Ş. 

3 Kurumsal Yapılanmada Tekelioğlu Civata Tekelioğlu Civata San.Ve Tic. Ltd.Şti 
4 Seydişehir Kent Müzesi Ön Fizibilitesi Seydişehir Belediyesi 
5 Çalışan Ücretlerinin Araştırılması Konya Sanayi Odası 

6 Kadınhanı ve Çevresinde Yetişen Bitkilerin 
Etnobotanik Özelliklerinin Araştırılması 

Kadınhanı Eğitim Kültür Sanat Sosyal 
Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği 

7 Konya Ovası Tarımsal Verimliliği Arttırma Konya Teknokent-Teknoloji Geliştirme 
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 TD ADI BAŞVURU SAHİBİ 
Yöntemleri Teknoloji Geliştirme Projeleri Ön 
Araştırma Raporu 

Hizmetleri A.Ş. 

8 Vakfiyelerin Tespitinin Yapılması ve Turizme 
Kazandırılması Projesi Konya Vakıflar Bölge Müdürlüğü 

9 Kontarküm İnovasyon Kültürünü Üyelerine 
Aktarıyor Konya Tarım Makinaları Kümelenme Derneği 

10 Kuşça Peribacası Jeoparkı Araştırma Raporu Cihanbeyli Belediye Başkanlığı 

11 TR52 Bölgesi İçin Dijital Dönüşüm İhtiyaç 
Analizi Araştırması 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Konya İl 
Müdürlüğü 

12 E-Belediyecilik Alt Yapısı Kurulumu Çeltik Belediye Başkanlığı 

13 Göçmen Çocukların Okullaşmama 
Sorunlarının Araştırılması Konya İl Göç İdaresi Müdürlüğü 

14 Konya Bölgesinde Keratin Üretimi Ön 
Fizibilite Araştırması Selçuk Üniversitesi  

15 Şimşek Plastik Enerji Tasarrufu İle Verimliliği 
Arttırıyor Şimşek Plastik Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

 

Bu projeler için 741.000 TL bütçe ayrılmış olup, uygulama süreçleri devam etmektedir.  3. 
Dönemde başvurusu alınan 22 adet başvurunun değerlendirme süreçleri devam etmektedir. 

2021 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI (SOGEP) 

2021 Yılında ikinci kez uygulanan Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)’nın hedefi, 
öncelikle sosyo-ekonomik gelişmişlik düzeyi düşük olan il ve ilçelerde olmak üzere; toplumun 
dezavantajlı kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif şekilde katılmasının 
sağlanması, istihdam edilebilirliğin artırılması, sosyal içerme, sosyal girişimcilik ve yenilikçiliğin 
desteklenmesi ve sosyal sorumluluk uygulamalarını yaygınlaştırmaktır. 

Programın dört önceliği aşağıda yer almaktadır: 

• Öncelik-1: İstihdam Edilebilirliği Artırmak 
• Öncelik-2: Sosyal Girişimcilik ve Yenilikçilik 
• Öncelik-3: Sosyal İçerme 
• Öncelik-4: Sosyal Sorumluluk (Kar amacı güden işletmeler) 

Ajansımız tarafından SOGEP proje başvuru süreci iki aşamalı olarak yürütülmektedir. Ön 
başvuru aşaması kapsamında proje fikrinin ortaya konduğu SOGEP Projeleri Ön Başvuru 
Formu’nun doldurularak Ajansa başvuru yapılması, değerlendirmede uygun bulunan proje 
fikirleri ise nihai başvuru aşamasına alınacak olup bu noktadan sonra proje geliştirme 
çalışmaları doğrudan Ajansımızın koordinasyonunda yürütülmektedir.  

Programın kapanış tarihi 15 Mart 2021’dir. SOGEP programına 23 proje başvurusu yapılmış 
olup, başvuruların toplam proje bütçesi 49.449.741 TL ve destek talebi ise 40.647.688 TL’dir.  

Proje geliştirme çalışmaları devam etmekte olup Karaman ve Konya illerinde dörder (4) adet 
olmak üzere sekiz (8) adet projenin ön değerlendirmeleri tamamlanarak nihai 
değerlendirmeleri yapılmak üzere Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğüne iletilmiştir.  
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2021 YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ (FD) FAALİYETLERİ 

Fizibilite Desteği (FD) programı Ajansın internet sitesinde 30 Mart 2021 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 belirtilmiş olup program 
öncelikleri ise; 

1. Ortak Kullanım Alanlarına yönelik çalışmalar, 500.000 TL 
2. Bölgede Yerel Kalkınma Fırsatlarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar, 500.000 TL 

şeklinde belirlenmiştir. Bu program kapsamında başvuru alınmamıştır. 

2021 GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ (GPD) FAALİYETLERİ 

Güdümlü Projelerin geliştirilme sürci halen 
devam etmektedir. 

Karaman İl Özel İdaresinin “Kuzey Karaman 
Aksının Geliştirilmesi” güdümlü projesinin 
fizibilite çalışmaları tamamlanmış olup başvuru 
süreci devam etmektedir. 

TR-Test’in Türkiye Silah Test Merkezi (Konya CIP Laboratuvarı) güdümlü projesinin fizibilite 
çalışmaları tamamlanmış olup başvuru süreci devam etmektedir. Bununla birlikte yol 
haritasının belirlenmesi amacıyla Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının 14226236 sayılı yazılarıyla 
09.05.2019 günü Bakanlıkta düzenlenen toplantı ve belirlenen yol haritası gereğince, konuyla 
ilgili Fizibilite çalışmalarının tamamlanması müteakiben, 17.03.2020 tarihinde 2020 Yılı 
Güdümlü Proje Desteği Başlangıç Toplantısı MEVKA Öncülüğü ve koordinasyonunda yapılmış 
ve Bakanlık tarafından uygun bulunmuştur. Mevcutta sözleşme süreci devam etmektedir. 
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"UNESCO Dünya Mirası Listesinde Bulunan Çatalhöyük Neolitik Kentinin Konya Turizmine 
Kazandırılması” başlıklı proje Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından sunulmuş olup projenin 
fizibilite çalışmaları tamamlanarak Ajans yönetim kurulu ve Bakanlık onayları akabinde Ajans 
ile başvuru sahibi arasında sözleşme imzalanmıştır. Bu projede başvuru sahibinin katısı 
30.100.000 TL ve Ajans’ın katkısı 12.900.000 TL şeklinde olup toplam proje bütçesi 43.000.000 
TL dir. Ayrıca Ajanslar arasında en büyük bütçeli güdümlü projedir.  

“Yeraltı Sulama Yas Sahalarında Enerji Verimliliğinin Artırılması” başlıklı proje S.S. 
Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi tarafından sunulmuş olup projenin fizibilite çalışmaları 
tamamlanarak Ajans yönetim kurulu ve Bakanlık onayları Ajans ile başvuru sahibi arasında 
sözleşme imzalanmıştır. Kabul edilen proje 
bütçesi 1.875.000 TL Eş finansman ve 625.000 
TL destek tutarı olacak şekilde toplam 
2.500.000 TL dir.  Proje 111 sulama kuyusuna 
sahip Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifinde 
yanlış pompa seçimi sonucu oluşan enerji 
israfını azaltmak amacıyla sunulmuştur.  Bu 
projenin diğer bir özelliği de aynı bakanlıka 
ilişkili iki kurum KOP ve MEVKA arasında iş birliği yapılarak gerçekleşmesidir. 

2020 PROJE TEKLİF ÇAĞRILARI 

2020 yılı içerisinde Teklif Çağrısı İlanı, Bilgilendirme, Başvuru Kabulü, Ön İnceleme ve 
Değerlendirme aşamaları tamamlanmış olan 2020 Proje Teklif Çağrıları kapsamında kazanan 
projeler Yönetim Kurulu onayı neticesinde sonuçlanmış ve 29.01.2021 tarihinde ilan edilerek 
başarılı projeler için sözleşme imza daveti yapılmıştır. Çağrı sonucu Kaynak Verimliliği MDP 
kapsamında Karaman ilinden 6 adet, Konya ilinden 15 adet olma üzere toplam 21 adet proje; 
İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Geliştirilmesi MDP kapsamında Karaman ilinden 9 adet Konya ilinden ise 34 adet olmak üzere 
toplam 43 proje başarılı olarak ilan edilmiş olup sözleşmeye davet edilmiştir.  
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Program kapsamında İlan edilen listeler aşağıdadır: 

KAYNAK VERİMLİLİĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI TR52/2020/KAYNAK-01 (KARAMAN) 

         Proje Başvurusunun Adı Proje Başvuru Kodu Başarı 
Durumu 

Karaman İli Merkez İlçesi Kocadüz Mevkii 0,5 Mw 
Güneş Enerjisi Santrali Kurulması Projesi  TR52/20/KAYNAK-01/0001 Asıl 

Sarıveliler Aydınlatma Projesi TR52/20/KAYNAK-01/0004 Asıl 
Ayrancı Belediyesi Güneş Enerji Santrali TR52/20/KAYNAK-01/0007 Asıl 
Karaman Osb'de Verimli Kaynak Kullanımı İçin 
Bilişim Teknolojileri Tabanlı Akıllı Enerji Yönetim 
Sistemi Kurulumu 

TR52/20/KAYNAK-01/0005 Asıl 

Aydınlık Caddeler TR52/20/KAYNAK-01/0006 Asıl 
Güneş Enerjili Park Aydınlatma TR52/20/KAYNAK-01/0003 Asıl 

KAYNAK VERİMLİLİĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI TR52/2020/KAYNAK-02 (KONYA) 

    Proje Başvurusunun Adı     Proje Başvuru Kodu   Başarı 
Durumu 

Akıllı Atık Toplama Sistemi Projesi TR52/20/KAYNAK-02/0004 Asıl 
Endirek Armatürlerin Led Armatürlere 
Dönüştürülmesi Projesi TR52/20/KAYNAK-02/0015 Asıl 

Tuzlukçu Enerji İle Aydınlanıyor TR52/20/KAYNAK-02/0007 Asıl 

Meram Belediyesi Akıllı Atık Toplama Projesi TR52/20/KAYNAK-02/0005 Asıl 

Halkapınar Buzhane Ges Projesi TR52/20/KAYNAK-02/0006 Asıl 

Aydınlığını Güneşten Alan Kent, Taşkent TR52/20/KAYNAK-02/0010 Asıl 
Seydişehir Soğuk Hava Deposu, Meyve Kurutuma, 
İşleme Ve Paketleme Tesisi GES Projesi TR52/20/KAYNAK-02/0014 Asıl 

Konya Organize Sanayi Bölgesi 2. Ve 3. Kısımların 
Led Armatür Aydınlatma Projesi  TR52/20/KAYNAK-02/0008 Asıl 

Derbent Belediyesi Ges Projesi TR52/20/KAYNAK-02/0012 Asıl 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Çeltik 
Belediyesinin Hizmet Kalitesinin Artırılması  TR52/20/KAYNAK-02/0003 Asıl 

Ulaşım Ve İletişimde Güneş Enerjili Sistemler TR52/20/KAYNAK-02/0001 Asıl 

Kadınhanı Ges Projesi TR52/20/KAYNAK-02/0009 Asıl 

Ilgın Pazar Yeri Ges Projesi TR52/20/KAYNAK-02/0011 Asıl 
Yenilenebilir Enerji Kaynakları İle Ahırlı Belediyesinin 
Hizmet Kalitesinin Artırılması TR52/20/KAYNAK-02/0002 Asıl 

Enerjimizi Kendimiz Üreteceğiz TR52/20/KAYNAK-02/0013 Asıl 
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İMALAT SANAYİNDE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ YETİŞTİRİLMESİ İÇİN MESLEKİ VE TEKNİK 
EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TR52/20/MESLEK-01 (KARAMAN)  

                Proje Başvurusunun Adı       Proje Başvuru Kodu  Başarı 
Durumu 

Ayrancının Sesi İstihdamın Nefesi Mesleki Eğitim TR52/20/MESLEK-01/0001 Asıl 
Otonom İnsansız Hava Araçları Üretimi / Bakımı İçin 
Nitelikli İnsan Kaynağı Yetiştirilmesi Projesi TR52/20/MESLEK-01/0003 Asıl 

21.Yüzyıl Robotlu Kaynak Otomasyon Sistemleri TR52/20/MESLEK-01/0006 Asıl 

Tasarımda Eğlenceli Yolculuk TR52/20/MESLEK-01/0007 Asıl 
Karaman İlinde Yüksek Öğrenim Öğrencilerinin 
Elektrikli Araç Test, Tamir Ve Bakım Becerilerinin 
Geliştirilmesi 

TR52/20/MESLEK-01/0002 Asıl 

Geleceğin Yazılımcıları Yetişiyor TR52/20/MESLEK-01/0008 Asıl 

Sağlıklı Yaşam İçin Üretim Atölyesi TR52/20/MESLEK-01/0004 Asıl 

Mesleki Eğitimde Endüstri 4.0 İçin Biz De Varız TR52/20/MESLEK-01/0005 Asıl 

Ermenek'te Mesleki Eğitim İmalat İle Buluşuyor TR52/20/MESLEK-01/0009 Asıl 
İMALAT SANAYİNDE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ YETİŞTİRİLMESİ İÇİN MESLEKİ VE TEKNİK 

EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI TR52/20/MESLEK-02 (KONYA) 

     Proje Başvurusunun Adı Proje Başvuru Kodu Başarı 
Durumu 

Savunma Sanayi Mastar Elemanı Mesleki Eğitim 
Projesi TR52/20/MESLEK-02/0016 Asıl 

Savunma Mekanik Sistemleri Atölyesi Projesi TR52/20/MESLEK-02/0011 Asıl 

Gelecek Mesleki Eğitimle Gelecek TR52/20/MESLEK-02/0009 Asıl 
Gıda Teknolojisi Laboratuvarı İle Niteliklerimiz 
Artıyor TR52/20/MESLEK-02/0014 Asıl 

Türk Telekom Mesleki Ve Teknik Anadolu Lisesi 
Endüstri 4.0 İle Mesleki Eğitimde Markalaşıyor. TR52/20/MESLEK-02/0020 Asıl 

Savunma Sanayi Kalite Kontrol Elemanı Mesleki 
Eğitim Projesi TR52/20/MESLEK-02/0012 Asıl 

Yükselen Konya'da Yükselen Havacılık Mesleğini 
Öğretiyoruz TR52/20/MESLEK-02/0006 Asıl 

Mobilyanın Sanata Dönüştüğü Merkez Mobilya 
Mesleki Eğitim Projesi TR52/20/MESLEK-02/0004 Asıl 

Ayakkabı Kalite Kontrol Elemanı Mesleki Eğitim 
Projesi TR52/20/MESLEK-02/0005 Asıl 

Esnaf Güvenli Bilişimle Güçleniyor TR52/20/MESLEK-02/0037 Asıl 

Cnc Dik İşlem Merkezi  TR52/20/MESLEK-02/0027 Asıl 

Kontrol Ve Otomasyon Eğitim Merkezi TR52/20/MESLEK-02/0029 Asıl 

Atölye Z - 4.0 TR52/20/MESLEK-02/0024 Asıl 

Klasik Eğitimin Dışına Çıkıyoruz TR52/20/MESLEK-02/0007 Asıl 

Simülasyon Teknolojisi İle Meslek Eğitimi TR52/20/MESLEK-02/0015 Asıl 
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     Proje Başvurusunun Adı Proje Başvuru Kodu Başarı 
Durumu 

Makine Eğitiminde Tasarım Ve Kodlama Projesi TR52/20/MESLEK-02/0041 Asıl 

Mevka İle Nitelikli İş Gücü-Hedef 2023 TR52/20/MESLEK-02/0033 Asıl 

Karapınar Teknoloji Ve İnovasyon Merkezi - KARTİM  TR52/20/MESLEK-02/0017 Asıl 

Bilsem İle Öğreniyorum, Üretiyorum TR52/20/MESLEK-02/0019 Asıl 

Fablab Ereğli'de Endüstri 4.0 Çağı  TR52/20/MESLEK-02/0018 Asıl 

Hayalden Gerçeğe TR52/20/MESLEK-02/0026 Asıl 

Dijital Dönüşüm İle Mesleki Eğitim Gelişiyor TR52/20/MESLEK-02/0032 Asıl 

Kaliteli Eğitim, Nitelikli Eleman TR52/20/MESLEK-02/0021 Asıl 

Nitelikli Mesleki Eğitim, Nitelikli İşgücü! TR52/20/MESLEK-02/0031 Asıl 
Metal Teknolojisi Alanı Eğitimini 3d Teknolojisiyle 
Yapılandıralım! TR52/20/MESLEK-02/0001 Asıl 

Dijital Gelişim Atölyesi TR52/20/MESLEK-02/0038 Asıl 

İleri Teknoloji İle Kaynakçı Yetiştiriyoruz TR52/20/MESLEK-02/0023 Asıl 
Simülasyon Teknolojisi İle Mesleki Eğitimin Niteliğini 
Artırıyoruz TR52/20/MESLEK-02/0010 Asıl 

Kulu'da Cnc Üretimde İstihdam  TR52/20/MESLEK-02/0003 Asıl 
Nitelikli Ara Eleman Yetiştirilmesi İçin Mesleki Ve 
Teknik Eğitimin Modernizasyonu  TR52/20/MESLEK-02/0028 Asıl 

Tesisatçılar Mesleki Eğitim Merkezi Projesi TR52/20/MESLEK-02/0036 Asıl 

Akşehir Bilsem Düşünüyor, Sorguluyor Ve Üretiyor TR52/20/MESLEK-02/0022 Asıl 

Sanaldan Sanata Mesemle TR52/20/MESLEK-02/0039 Asıl 

Kadınhanı Teknolojiye Koşuyor TR52/20/MESLEK-02/0030 Asıl 
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HAZIRLANAN FİZİBİLİTE RAPORLARI 

Alibeyhüyüğü Kooperatifi Yer Altı Sulamalarında (Yas) Su Ve Enerji Verimliliğinin 
Artırılması Fizibilite Raporu 

Fizibilite Kooperatife ait 23 adet yer altı sulama kuyusunda verimi düşük pompalama 
ünitelerinin verimliliği yüksek yeni pompalama üniteleri ile yenilenmesine yönelik bir projenin 
altığının oluşturmaktadır. Bu proje çerçevesinde KOP Bölge Kalkınma İdaresi (KOP İdaresi) 
tarafından Kooperatifin su kuyularında yapmış olduğu teknik analiz çalışmalarına dayandırılmış 
olup KOP İdaresi ile MEVKA iş birliği protokolü çerçevesinde ve Ajans’ın Güdümlü Proje Desteği 
yönetimi ile yürütülmesi planlanmıştır.  

Bu proje çerçevesinde, elektrik motorlarının sulama debi ve basınç ihtiyacına göre değişken 
çalışmasını sağlayacak otomasyon sistemi 
kurulması ile elektrik tüketiminin ortalama  
%24 azaltılması, sistemin reaktife girmesinin 
önlenmesi, reaktifin kontrolü için gereken iş 
gücü ihtiyacının kalmaması ve elektrik motoru 
arızalarının minimize edilmesi sayesinde enerji, 
malzeme ve işçilik maliyetlerinden tasarruf 
edilecektir. Bununla birlikte yapılacak çalışma 
sonucunda, Kooperatif üyelerinin su kuyularından gereksiz su çekimi ortalama %5 önlenerek 
Konya Kapalı Havzasındaki (KKH) yer altı sularının kullanımının azaltılmasına katkı 
sağlanacaktır. 

Beta Karoten Üretim Tesisi Fizibilite Raporu 

Havuç üreticilerin ürünlerini değerinde pazarlama ve 
üretici refahını artırmak amacıyla Konya ilinde 
beslenme fizyolojisi açısından son derece öneme sahip 
olan ve temel hammaddesi havuç olan Beta Karoten 
üretim tesisinin kurulmasının uygunluğunu tespit 
etmek, yatırımcılarda yatırım fikri oluşturmak ve detaylı 
fizibilite çalışmalarına altlık oluşturmak üzere Program 
Yönetimi Birimi uzmanları tarafından “Konya İli Beta 
Karoten Üretim Tesisi Ön Fizibilite Raporu” 

hazırlanmıştır.  
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7.1.4 AJANS DESTEKLERİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ  

MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ 

Mevlana Kalkınma Ajansı, 2021 yılında hali hazırda devam eden projeler kapsamında 
23.752.877,95 TL destek ödemesi gerçekleştirmiştir. Destek ödemelerinin %84’ü Konya’daki 
uygulanan projelere, %16’sı ise Karaman’daki uygulanan projelere aktarılmıştır. 

 

Ajansımızın 1 Ocak – 31 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleştirdiği ödemelerin %84’ü Ön 
Ödeme, %10’u ara ödeme ve %6’sı da nihai ödeme olarak proje yararlanıcılarına aktarılmış 
olup 6’sı Konya, 1’i Karamanda olmak üzere toplam 7 proje başarıyla tamamlanmıştır. 

2019 YILI MALİ DESTEK PROGRAMLARI FAALİYETLERİ 

2019 Yılı Proje Teklif Çağrısı kapsamında destek sözleşmesi imzalanan 24 projenin uygulaması 
devam etmektedir. 

  

0,00

5.000.000,00

10.000.000,00

15.000.000,00

Ön Ödeme Ara Ödeme Nihai Ödeme
GPD 7.740.000,00 0,00 0,00
MDP 12.130.903,58 2.503.737,92 1.274.396,45
FZD 0,00 0,00 103.840,00
SODESGPD 0,00 0,00 0,00

2021 Yılında Gerçekleştirilen Destekler, TL
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2019 EYGEP-1 2019 EYGEP-2 2019 EYGEP-3
Tamamlanan Proje Sayısı 0 1 0
Devam Eden Proje Sayısı 3 15 6
Fesih Edilen Proje Sayısı 1 3 0
Feragat Eden Proje Sayısı 2 2 5

2019 Mali Destek Programı Projelerinin Güncel Durumu

Tamamlanan Proje Sayısı Devam Eden Proje Sayısı Fesih Edilen Proje Sayısı Feragat Eden Proje Sayısı
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2019 Mali Destek Programı Projeleri Mali Durum(30 Haziran 2021) 

 

2020 YILI KAYNAK VERİMLİLİĞİ MALİ DESTEK PROGRAMI FAALİYETLERİ  

Mali Destek Programı kapsamında 20 projenin destek sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projelerin 
uygulamaları devam etmektedir. 

2020 Kaynak Verimliliği Mali Destek Programı Projeleri Mali Durum (30 Haziran 2021) 
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2020 YILI İMALAT SANAYİNDE NİTELİKLİ İNSAN KAYNAĞININ YETİŞTİRİLMESİ İÇİN MESLEKİ 
VE TEKNİK EĞİTİMİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI FAALİYETLERİ  

Mali Destek Programı kapsamında 37 projenin destek sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projelerin 
uygulamaları devam etmektedir. 

2020 Mesleki Ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı Projeleri Mali Durum  
(30 Haziran 2021) 

 

FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI FAALİYETLERİ 

2019 yılı programı kapsamında Konya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı ile 
“Konya Özel Harekât Müdürlüğü Uluslararası Eğitim Merkezi Fizibilite Projesi” için sözleşme 
imzalanmıştır. Proje tamamlanmıştır. 

GÜDÜMLÜ PROJELERİN İZLEME VE DEĞERLENDİRME FAALİYETLERİ  

2021 Yılında Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile "Unesco Dünya Mirası Listesinde 
Bulunan Çatalhöyük Neolitik Kentinin Konya Turizmine Kazandırılması Projesi" başlıklı ve S.S. 
Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi ile “Yeraltı Sulama Yas Sahalarında Enerji Verimliliğinin 
Artırılması” başlıklı güdümlü projeleri imzalanmıştır.  

Birim, Mali Destek Programları başta olmak üzere proje ve faaliyetlerde inovatif yaklaşımla, 
şeffaflaşma ve işbirliklerini geliştirme faaliyetlerine yoğunlaşarak, bu proje ve faaliyetlerin en 
etkin biçimde yürütülmesini, hesap verilebilir bir çerçeveye oturtulmasını amaçlamaktadır. Bu 
kapsamda Konya Makina Mühendisleri Odası ve İnşaat Mühendisleri Odası ile teknik inceleme 
ve bilirkişi hizmetlerinin sunulması için protokol imzalanmıştır. 
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2020 YILI COVID-19 İLE MÜCADELE VE DAYANIKLILIK PROGRAMI FAALİYETLERİ 

2020 Yılı Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı kapsamında 7 proje ile destek 
sözleşmesi imzalanmıştır. Projeler başarıyla tamamlanmıştır. 

2020 Covid-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Projeleri Mali Durum (30 Haziran 2021) 

 

2019 YILI SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI FAALİYETLERİ 

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Karatay Belediyesi, Konya Ticaret 
Odası ve Karaman İl Özel İdaresi ile destek sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projelerin 
uygulamaları devam etmektedir. 

2019 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projeleri Mali Durum (30 Haziran 2021) 
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2020 Yılı SOSYAL GELİŞMEYİ DESTEKLEME PROGRAMI Faaliyetleri 

2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı kapsamında Meram Belediyesi, Karaman Aile 
Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ve SOBE Selçuklu Otizmli Bireyler Eğitim Vakfı ile 
destek sözleşmesi imzalanmıştır. Söz konusu projelerin uygulamaları devam etmektedir. 

2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Projeleri Mali Durum (30 Haziran 2021) 

 

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, 2009 ve 
2011 Yılları Kırsal Kalkınma Mali Destek Programları ve 2010 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek 
Programına ilişkin etki değerlendirme raporu yazım çalışmaları devam etmektedir.  

5.
66

2.
00

0,
00

4.
27

1.
20

0,
00

2.
43

8.
20

0,
00

1.
83

3.
00

0,
00

4.
22

7.
20

0,
00

3.
40

0.
00

0,
00

2.
00

0.
00

0,
00

1.
40

0.
00

0,
00

4.
22

7.
20

0,
00

3.
40

0.
00

0,
00

0,
00

1.
36

0.
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

0,
00

1.
36

0.
00

0,
00

80
0.

00
0,

00
56

0.
00

0,
00

2.
04

0.
00

0,
00

1.
20

0.
00

0,
00

84
0.

00
0,

00

0,00
1.000.000,00
2.000.000,00
3.000.000,00
4.000.000,00
5.000.000,00
6.000.000,00

To
pl

am
 B

üt
çe

De
st

ek
 M

ik
ta

rı
KO

N
YA

 D
es

te
k 

M
ik

ta
rı

KA
RA

M
AN

 D
es

te
k 

M
ik

ta
rı

To
pl

am
 B

üt
çe

De
st

ek
 M

ik
ta

rı
KO

N
YA

 D
es

te
k 

M
ik

ta
rı

KA
RA

M
AN

 D
es

te
k 

M
ik

ta
rı

To
pl

am
 B

üt
çe

De
st

ek
 M

ik
ta

rı
Ge

rç
ek

le
şe

n 
Bü

tç
e

Ge
rç

ek
le

şe
n 

De
st

ek
…

To
pl

am
 B

üt
çe

De
st

ek
 M

ik
ta

rı
Ge

rç
ek

le
şe

n 
Bü

tç
e

Ge
rç

ek
le

şe
n 

De
st

ek
…

To
pl

am
 B

üt
çe

De
st

ek
 M

ik
ta

rı
Ge

rç
ek

le
şe

n 
Bü

tç
e

Ge
rç

ek
le

şe
n 

De
st

ek
…

Ge
rç

ek
le

şe
n 

Bü
tç

e
Ge

rç
ek

le
şe

n 
De

st
ek

…
KO

N
YA

KA
RA

M
AN

M
ak

sim
um

 D
es

te
k 

M
ik

ta
rı

KO
N

YA
KA

RA
M

AN

Başvuru
Yapan

Projeler

Sözleşme
İmzalanan

Projeler

Devam Eden
Projeler

Tamamlanan
Projeler

Fesih Edilen
Projeler

Toplam Ödeme
Yapılacak

2018 MDP



 

75 

7.1.5 Yatırım Destek ve Tanıtım Faaliyetleri  

KONYA YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ  

YATIRIMCI BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 

(1) Başvuru Yapan Yatırımcı Bilgileri 

2021 yılında 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında Konya Yatırım Destek Ofisi tarafından 13’ü 
yabancı olmak üzere 90 yatırımcı/girişimciyle görüşme yapılmıştır. Tek Durak Ofis kapsamında 
yılın ilk yarısında tarafımıza talepte bulunan yatırımcı olmamıştır. www.yatirimadestek.gov.tr 
internet sitesi üzerinden bilgilendirme sayısı 11’dir. 

İlk altı ay içinde en fazla yatırımcı ile görüşülen dönemler Şubat ve Nisan ayları olmuştur.  

 

Yatırımcı ve girişimcilere, başta teşvik sistemi olmak üzere bölgemizde yatırım yapmaları 
halinde faydalanabilecekleri destekler ve bölgemizin yatırım olanakları konusunda bilgi 
verilmiştir. 

Başvurulan Yatırım ve İşlemler Mevcut Durum 

Ofisimize başvuran yatırımcıların yatırım yapmak istedikleri sektörler içinde imalat 
başta gelirken tarım ve hayvancılık bunu takip etmektedir. İmalat için 37, tarım ve hayvancılık 
için 17, hizmet sektörü için 11 ve ticaret için 7 yatırımcı başvuru yapmıştır. 
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Yatırım Yapan Firma Sayısı 

Ofisimizden danışmanlık ve bilgilendirme yardımları alan 2 firma 2021 yılı içinde yatırımlarını 
gerçekleştirmişlerdir. 

Ziyaret Edilen ve Aranan Firma Sayısı 

Konya Yatırım Destek Ofisi, 2021 yılının ilk altı ayında teşvik sistemi ile ilgili faaliyetlerden 
bağımsız olarak saha çalışmaları kapsamında 4 firmayı ziyaret etmiştir. Ayrıca, yeni kurulan 14 
firma aranmış, ajansımız tanıtılmış ve yatırım destekleri ve teşvikleri hakkında bilgilendirme 
yapılmıştır. 

Teşvik Sistemi İle İlgili Faaliyetler 

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 2021 yılında Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı tarafından tevdi edilen işler kapsamında 6 yatırım teşvik belgesi 
tamamlama/kapama iş ve işlemleri yürütüldü. Bunlar içinden yaklaşık 12 milyon TL tutarlı 4 
yatırım teşvik belgesinin kapama işlemi yapıldı. 

DÜZENLENEN İŞ VE YATIRIM ORTAMI TANITIMI VE GELİŞTİRME FAALİYETLERİ 

Hazine Arazilerinde Yatırımcılar İçin Fırsatlar Semineri 

Konya Yatırım destek Ofisi koordinasyonunda 14 Ocak 
2020 tarihinde hazine arazilerinin yatırımlara tahsisi, 
irtifak hakkı tanınması ve kullanım izni verilmesi, ihale ile 
satış ve kiraya verilmesi konularında firmalarımızı 
bilgilendirmek adına bir toplantı gerçekleştirilmiştir. 
Konya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Dairesi 
Başkanlığı işbirliği ile düzenlenen toplantıda katılımcıların soruları da yanıtlanmıştır.  
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Bireysel Katılım Sermayesi ve Mavi Okyanus Melek Yatırım Ağı Bilgilendirme Semineri 

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Konya Yatırım Destek Ofisi koordinasyonunda 10 Mart 
2021 tarihinde “melek yatırımcılık” kavramı özelinde online bir bilgilendirme toplantısı 
düzenlenmiştir. Hazine ve Maliye Bakanlığı yetkilileri ve InnoPark Genel Müdürü Prof. Dr. 
M.Fatih BOTSALI’nın konuşmacı olarak yer aldığı programda; 

• Bireysel Katılım Sermayesi (BKS) kavramı 
• Lisanslı yatırımcı kavramı 
• BKS’nin yatırımcılara ve girişimcilere sunduğu 

fırsatlar 
• Lisanslı bir BKS yatırımcısına sağlanan teşvik ve 

destekler 
• Melek Yatırımcılık kavramı 
• Akredite Melek Yatırımcı Ağları 
• Konya girişimcilik ekosistemi 
• Konya’da kurulan “Mavi Okyanus Melek Yatırım Ağı”nın tanıtımı 
• “Mavi Okyanus Melek Yatırım Ağı”nın yatırımcılara ve girişimcilere sunduğu 

fırsatlara değinilmiştir. 
TAG-TECH: Tarımsal Girişimcilik, Teknoloji ve Girişimcilik Destekleri Semineri 

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Konya Yatırım 
Destek Ofisi koordinasyonunda 31 Mart 2021 tarihinde 
“tarımda girişimcilik” kavramı özelinde çevrimiçi 
bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Ankara Kalkınma 
Ajansı  İş Geliştirme ve Strateji Birim Başkanı Dr. Coşkun 
Şerefoğlu ve KOSGEB Konya Uzmanı İlhan Kurt’un 
konuşmacı olarak yer aldığı programda tarımda girişimcilik, teknoloji kullanımı, TAG-TECH 
modeli ve ilgili destekler hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca soru-cevap imkânıyla katılımcıların 
soruları yanıtlanmıştır.  
Çalışan Buluşları, Patent ve Faydalı Model Bilgilendirme Semineri 

Mevlana Kalkınma Ajansı tarafından Konya Yatırım Destek 
Ofisi koordinasyonunda TÜRKPATENT işbirliğiyle 13 Nisan 
2021 tarihinde  “çalışan buluşları” kavramı özelinde 
patent ve faydalı modeli de içeren çevrimiçi bilgilendirme 
semineri düzenlenmiştir. TÜRKPATENT Sınai Mülkiyet 
Uzmanlarından Serkan ÖZKAN’ın konuşmacı olarak yer 
aldığı programda çalışan buluşu kavramı, ilgili mevzuat, başvuru süreçleri, patent kavramı ve 
faydalı model kavramları hakkında bilgi verilmiştir. Ayrıca, soru-cevap imkânıyla destekler 
hakkında katılımcıların soruları da yanıtlanmıştır. 



 

78 

KOBİ İhracat Seferberliği Programı Kapsamında İhracat 
Odaklı Online Eğitim Programı 

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) organizasyonunda 
Mevlana Kalkınma Ajansı ve Konya Sanayi ve Teknoloji İl 
Müdürlüğü işbirliğiyle 29 Haziran 2020 tarihinde 
firmalarımıza yönelik online olarak “TİM KOBİ İhracat 
Seferberliği Eğitim Programı” düzenlenmiştir. Program 
kapsamında katılımcılara Konya’nın mevcut durumu, 
ihracat odaklı KOSGEB destekleri, proje hazırlama, 
Ticaret Bakanlığı ihracat destekleri, ihracat finansmanı 
ve kredileri konularında bilgi verilmiştir.  

Birleşik Krallık ile Yapılan Serbest Ticaret Anlaşması Kapsamında Çalışmalar 

Birleşik Krallık ile imzalanan serbest ticaret anlaşması (STA) sonrası Konya’dan seçilen 
potansiyel sahibi tarım ürünlerinin ihracatı konusunda kapsamlı bir araştırma yapıldı ve ürün 
raporu hazırlandı. İlgili tarım ürünlerinin ihracatı noktasında bölgedeki üretici ve kuruluşlarla 
istişarelerde ve çalışmalarda bulunuldu. Fasulye ihracatı kapsamında Derebucak ve Akçabelen 
bölgesindeki ilgili kuruluşlar ve üretici birlikleri ziyaret edildi ve sahada istişarelerde bulunuldu. 

İl Yatırım Komitesi Toplantıları 

Covid-19 sebebiyle 1 sene ara verilen il yatırım 
komitesi toplantılarına online ortamda devam 
edilmiştir. Bölgedeki yatırım ortamında söz ve 
etki sahibi olan kurum ve kuruluş 
temsilcilerinin yer aldığı komitede, yatırım 
ortamına dair gelişmeler ve görüşler iki ayda 
bir istişare edilmektedir. 

HAZIRLANAN RAPORLAR/ANALİZLER/REHBER 

Ar-Ge, İmalat ve Teknoloji Destekleri Rehberi 

Ar-Ge, imalat ve teknoloji alanlarında yatırım yapmak isteyen yatırımcılarımızın istifadelerine 
sunulmak üzere KOSGEB, TÜBİTAK, Yatırım Teşvik Sistemi başta olmak üzere 30’dan fazla 
teşvik ve destek hakkında bilgi veren kapsamlı bir rehber hazırlanmıştır. İlgili rehber yatırımcı 
görüşmeleri yanı sıra ajansımız web siteleri ve sosyal medya aracığıyla da kamuoyu ile 
paylaşılmaktadır. Rehberimiz, destekler yenilendikçe sürekli güncel tutulmaktadır. 

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi  

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teşvik Uygulama ve Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü 
tarafından yürütülen Yatırım Teşvik Sisteminde ajanslar yerel birim olarak yer almaktadır. Bu 
kapsamda ajansa yürütülmek üzere verilen iş ve işlemler ise Konya ili için Konya Yatırım Destek 
Ofisi tarafından yürütülmektedir. Bu teşvik sistemi kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin yanı 
sıra, yatırımcıların istifadelerine sunulmak üzere ilimiz özelinde Konya Yatırım Teşvik Rehberi 
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hazırlanmıştır. İlgili rehber yatırımcı görüşmelerinin yanı sıra ajansımız web siteleri ve sosyal 
medya aracığıyla da kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Rehberimiz, teşvik sistemi revize edildikçe 
sürekli güncel tutulmaktadır. 

Tarım ve Hayvancılık Destekleri Rehberi 

Bilindiği üzere Konya tarım ve hayvancılıkta Türkiye’nin önde gelen şehirlerinden biridir. Bu 
bağlamda ajansımızın Konya Yatırım Destek Ofisine ilgili sektörlerden de çok sayıda yatırımcı 
bilgi almak üzere müracaat etmektedir. Bu minvalde, yatırımcıların istifadesine sunulmak 
üzere Türkiye’deki tarım ve hayvancılık teşvik ve desteklerini içeren bir rehber hazırlanmıştır. 
İlgili rehber yatırımcı görüşmelerinin yanı sıra ajansımız web siteleri ve sosyal medya aracığıyla 
da kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Rehberimiz, destekler ve teşvikler yenilendikçe sürekli güncel 
tutulmaktadır. 

Konya OSB'ler İhtiyaç Durum Tespiti Çalışması 

Konya’da 10 adet organize sanayi bölgesi bulunmakta olup bu OSB’lerimiz 9 farklı ilçemizde 
faaliyet göstermektedir. Konya’da yer alan OSB’lerin mevcut ihtiyaçlarının ortaya konması 
adına bir rapor hazırlanmıştır. Bu rapor, ilgili OSB’lerin altyapı ve üst yapı hizmetlerinden 
OSB’lerin ihtiyaç duyduğu yatırımlara, sorunlarından sektörel taleplere kadar birçok konu 
hakkında bilgi içermektedir. 

Konya Ekonomik Göstergeler Çalışması 

Birçok başlıkta Konya’nın iş ve yatırım ortamına ilişkin bilgi tek bir raporda toplanmıştır. İlgili 
çalışma aylık olarak güncellenmektedir. 

Konya Valiliği Ülke Temsilcileri Ziyaretleri Bilgi Notu Çalışmaları 

Birçok başlıkta Konya’nın, ülkemizin ve ilgili ülkenin iş-yatırım ortamına ve ikili ilişkilere ilişkin 
bilgi notları hazırlanmıştır. Bu kapsamda Bangladeş, Bosna Hersek, Belarus, Pakistan ve 
Azerbaycan için beş farklı bilgi notu hazırlanmıştır. 

Konya Dış Ticaret Bilgi Notu 

Konya’nın dış ticaretine dair bilgiler tek bir raporda toplanmıştır. 

Konya Teşvik Sistemi Bilgi Notu 

Konya’nın teşvik sistemindeki yerine dair bir bilgi notu hazırlanmıştır. Ayrıca Konya’da en fazla 
teşvik belgesi alan firmalar konusunda da bir çalışma yapılmıştır. 

Konya’da Tescil Bilgi Notu 

Konya’nın tescil işlemleri ve performansına dair bilgiler içeren bir bilgi notu hazırlanmıştır. 
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Konya'da Yatırım, İş, Kalkınma Gündemi Bağlamında Önemli Gelişmeler 

Konya’da meydana gelen yatırım, iş, kalkınma konularını içeren gelişmeler takip edilmiş ve 
raporlanmıştır. 

Türkiye Yatırım Gündemi Haberleri 

Ülkemizde gündeme gelen önemli yatırımlar takip edilmiş ve raporlanmıştır. 

Konya Valiliğine İletilmek Üzere Yatırım Bilgi Notu Çalışması 

Konya Valimize sunulmak üzere son dönem özel sektöre yönelik yatırımlara ve gelecek dönem 
projelerine ilişkin bilgi notları hazırlanmıştır. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı için Bilgi Notu Çalışması 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımızın Konya ziyareti için bilgi mahiyetinde talepler-sorunlar-
çözüm önerileri ana başlıklı bir çalışma yapılarak Konya Valiliğine iletilmiştir. 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi Bilgi Notu 

Karapınar Enerji İhtisas Endüstri Bölgesi hakkında bilgi içeren bir çalışma notu hazırlanmıştır. 

Dış Ticaret Ülke Bilgi Notları 

Vaşington, Lefkoşa ve Londra Ticaret Müşavirleri ile gerçekleştirilen toplantılara ön hazırlık 
mahiyetinde ABD, Birleşik Krallık ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ülkeleri için dış ticaret 
bilgilerini içeren bilgi notları hazırlanmıştır. 

Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması (STA) Araştırma Raporu 

İngiltere ile STA Özelinde Konya İhracatı için Potansiyel Tarımsal Ürünler Araştırması Raporu 
tamamlanmıştır ve KAGM’ye gönderilmiştir. İlgili rapor ayrıca tüm ziraat odalarına, tüm ticaret 
borsalarına ve ilgili üretici birlikleri/kooperatiflerine iletilmiştir. 

KOP BKİ İLE İLGİLİ İŞLER 

Bölge Kalkınma İdareleri ile Kalkınma Ajansları arasındaki eşgüdüm ve koordinasyonun 
güçlendirilmesi, proje desteklerinin, BKİ’lerin bölgesel bakış açıları ile Yatırım Destek 
Ofislerinin (YDO) illerindeki yerel tecrübelerinden faydalanılarak çarpan etkisi yüksek alanlara 
yönlendirilebilmesi ve desteklerin mükerrerlikten uzak ve birbirini tamamlar nitelikte olmasını 
sağlamak amacı ile Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlıkları Tarafından Yatırım Destek Ofislerinden 
görüş istenmiştir.  

Bu kapsamda, KOP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığınca belirlenen 2021 Yılı Mali Destek 
Programları olan KOP Tarımsal Eğitim Yayım Projesi (KOP TEYAP), KOP Kırsal Kalkınma 
Programı (KOP Kırsal), KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Yaygınlaştırılması Projesi (KOP 
Okuyor), KOP Sosyal Gelişim Programı (KOP SOGEP), KOP Enerji Verimliliği, KOP Jeotermal ve 
KOP Küçük Ölçekli Sulama Programı (KOP KÖSİP) kapsamında yaklaşık 300 projeye Konya YDO 
olarak görüş verilmiştir.  
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KARAMAN YATIRIM DESTEK VE TANITIM FAALİYETLERİ  

KURUMSAL FAALİYETLER 

Tanıtım Faaliyetleri 

• Yatırım tanıtımına ilişkin web sitesi, 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. 

• 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.  

• www.karamandayatirim.gov.tr ve bu sitenin İngilizce versiyonu olan 
www.investinkaraman.gov.tr web sitelerinde güncellemeler yapılmıştır. 

• www.yatirimadestek.gov.tr web sitesi üzerinden Karaman’a yönelik girişimci ve 
yatırımcılardan gelen sorular cevaplanmıştır. 

• Karaman Valiliği’ne düzenli olarak sunulmak üzere hazırlanan Ekonomi Bilgi Notu 
güncellenmiştir. 

• Karamanda Yatırım İş Kalkınma Gündemi Bağlamında Önemli Gelişmeler – 2020 Aralık 
Ayı bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Karamanda Yatırım İş Kalkınma Gündemi Bağlamında Önemli Gelişmeler 2021 Ocak Ayı 
bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Karamanda Yatırım İş Kalkınma Gündemi Bağlamında Önemli Gelişmeler 2021 Şubat 
Ayı bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Karamanda Yatırım İş Kalkınma Gündemi Bağlamında Önemli Gelişmeler 2021 Mart-
Mayıs bilgi notu hazırlanmıştır. 

• Dış kaynaklı fonların Karaman’a daha fazla çekilebilmesi ve kurumlar arası iletişimi 
güçlendirmek amacıyla Karaman Proje İstişare Grubu oluşturulmuştur. 

• İl Yatırım Komitesi kurulumuna ilişkin kurumlara yazı gönderilmiş ve isimler 
güncellenmiştir. 

DİĞER ETKİNLİKLER 

Karaman SOGEP Toplantısı  

06 Ocak 2021 günü Karaman Valisi Sayın Mehmet Alpaslan Işık başkanlığında ilimiz ilçelerinde 
görev yapan kaymakamlarımızın da katılımı ile  “2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı kapsamında Karaman’da bilgilendirme toplantısı gerçekleştirilmiştir. 

Programın öncelikleri olan istihdam edilebilirliği artırmak, sosyal girişimcilik ve yenilikçilik, 
sosyal içerme ve sosyal sorumluluk başlıkları altında ilçelerimizin ve il merkezimizin ihtiyaçları 

http://www.karamandayatirim.gov.tr/
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doğrultusunda hayata geçirilmesi düşünülen projeler gözden geçirilmiştir.  

Programda 2021 Sogep desteklerine yönelik bilgilendirme sunumu yapılmış ve ilçelerimizden 
gelecek projeler üzerinde istişareler yürütülmüştür. 

 

''Tarımda Kaynak Verimliliği -Kuraklık, Etkili Su Yönetimi ve Akıllı Tarım Bilgilendirme 
Programı  

Online olarak “Tarımda Kaynak Verimliliği - Kuraklık, Etkili Su Yönetimi ve Akıllı Tarım‘’ 
bilgilendirme toplantısı düzenlenmiştir. Toplantıya Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi 
Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Caner Koç ve Doç. Dr. Gülüzar Duygu Semiz konuşmacı olarak katılım 
sağlamıştır. Toplantı TR52 Konya–Karaman Bölgesinde faaliyet göstermekte olan İl, İlçe Tarım 
ve Orman Müdürlükleri, Ziraat Odaları, Sulama Kooperatifi Birlikleri yetkilileri, personelleri ve 
bölge üreticileri tarafından yoğun ilgi görmüştür. 

Programda Doç. Dr. Caner KOÇ Kontrol, Elektronik, Yazılım, Veri Tabanı ve Analiz unsurlarını 
bir araya getiren sistem yaklaşımı olan ‘’Akıllı Tarım’’ “Tarımsal Ar-GE” ve “Yeni Tarım 
Teknolojileri konusunda bilgiler aktarmıştır. ISOBUS’ın tarımda getirdiği avantajları ve Drone 
Teknolojisi’nin tarımda kullanım alanlarını katılımcılara aktarılmıştır. 

Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülüzar Duygu Semiz ise ülkemizin, 
küresel ısınmanın muhtemel etkileri açısından, risk grubu ülkeler arasında yer aldığını, 
gelecekte özellikle İç Anadolu bölgesinin 
iklim değişikliğinden daha çok 
etkileneceğinin tahmin edildiğini ifade 
etmiştir. Modern sulama teknikleri, suyun 
etkin kullanımı, verim artışı, hassas Tarım 
Teknolojilerinin su yönetimine adaptasyonu 
ile su tasarrufu, gübre tasarrufu, tarım ilacı 
tasarrufu, iş gücü tasarrufu konularında 
katılımcılara bilgi vermiştir. Soru –Cevap 
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bölümünde katılımcılardan gelen sorular panelistler tarafından cevaplandırılarak bilgilendirme 
toplantısı sona erdi. 

“Coğrafi İşaret Kavramı ve Karaman İli Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaret” Etkinliği  

1 Nisan Saat 14:00’de Mevlana Kalkınma Karaman YDO organizasyonunda Coğrafi işaretler 
konusunda kamu kurum ve kuruluşları ile istişare ve bilgilendirme toplantısı 
gerçekleştirilmiştir. Yaklaşık iki saat süren toplantıda coğrafi işaret kavramı, kaç tip coğrafi 
işaret bulunmaktadır, kimler başvurabilir, coğrafi işaretin yararları nelerdir gibi hususlarda 
katılımcılara bilgiler aktarılmıştır. 

Mevlana Kalkınma Ajansı'nın Coğrafi işaret konusundaki bütün çalışmaları ve kurumumuz 
tarafından dosyası hazırlanan ve coğrafi İşaret alma süreci devam eden ''Karaman Ekşi Kara 
Üzümü'' hakkında başvuru süreci katılımcılara aktarılmıştır. Bununla birlikte Karaman'ın 
coğrafi işaret alma potansiyeli olan ürünleri göz önüne serilmiştir. 

Bu etkinlik ile Karaman’ın coğrafi işaretli ürünlerinin artması konusunda kamu kurumlarında 
farkındalık yaratılmaya çalışılmıştır. Ayrıca teknik destek programının tanıtımı 
gerçekleştirilmiştir. 

 

“2021 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı (SOGEP)” Karaman İli Çalışmaları 

Mevlana Kalkınma Ajansı, 11 
Aralık 2020 tarihinde “Sosyal Gelişmeyi 
Destekleme Programı (SOGEP)” 
kapsamında bir hibe desteği 
programına çıkmıştır. İlgili programın 
ilimizde tanıtılması, yatırımcıların 
yönlendirilmesi, başvuru süreci 
konusunda firmaların bilgilendirilmesi 
gibi sürece yönelik konularda ilde bulunan aktörlerin bilgilendirme ve yönlendirme süreçleri 
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Program Yönetim Birimi ile birlikte yürütülmüştür. 

2021 SOGEP kapsamında 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılı içerisinde aktif olarak İl 
genelinde yürütülen çalışmaların bazıları çeşitli faaliyetlerde belirtilmektedir. Yürütülen 
çalışmaların bazıları şunlardır: 

• Sayın Valimize SOGEP programı konusunda bilgi verilmiştir. 
• SOGEP programının tanıtımı özellikle İlçelerimizde bulunan kamu yöneticileri ile 

görüşmeler gerçekleştirilmiştir.  
• SOGEP programının tanıtımı kapsamında ilde bulunan kooperatifler ile görüşmeler 

gerçekleştirilmiştir.  
• SOGEP programının tanıtımı kapsamında kamu kurum ve kuruluşları bilgilendirilmiş ve 

proje geliştirmeye yönelik olarak istişareler yürütülmüştür. 
• SOGEP programının tanıtımı kapsamında bütün İlçe ve Belde Belediyelerine online 

ortamda bilgilendirme yapılmıştır.  
• SOGEP programına yönelik proje geliştirme toplantıları gerçekleştirilmiştir. 
• İlçeler ziyaret edilerek, üst düzey mülki amirlerimiz ile işbirlikleri ve proje geliştirmeye 

yönelik istişareler yürütülmüştür. 
• SOGEP kapsamında online olarak özel sektör, kamu, STK gibi çeşitli paydaşlar ile istişare 

ve proje geliştirme toplantıları düzenlenmiştir.  

2021 Yılı İçerisinde SOGEP Proje Geliştirme Konusunda Yapılan Faaliyetler 

• SOGEP konusunda İlimizde bulunan bazı özel işletmeler ile 07.01.2021 tarihinde 
görüşülmüştür. 

• SOGEP konusunda Denetimli Serbestlik, Cezaevi ve Toplum Destekli polis gibi 
dezavantajlı kitleye yönelik hizmet veren paydaşlar ile zoom üzerinden online toplantı 
07.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

• Emniyet Müdürlüğü – Toplum Destekli Polis ile ofis ortamında SOGEP konusunda proje 
geliştirme toplantısı 08.01.2021 tarihinde yapılmıştır. 

• Karaman Esnaf ve Sanatkarlar Odası SOGEP kapsamında bilgilendirme ve proje 
geliştirme amaçlı olarak 08.01.2021 tarihinde ziyaret edilmiştir. 

• Kazımkarabekir Belediyesi’nden SOGEP konusunda bilgi almak üzere Karaman YDO 
05.01.2021 tarihinde ziyaret edilmiştir. İlgili görevliler proje geliştirme toplantısı 
düzenlenmiştir. 

• SOGEP konusunda 15.01.2021 tarihinde Karaman Halk Eğitim Merkezi ve Karaman 
Ziraat Odası ile webinar üzerinden toplantı yapılarak SOGEP konusunda çalışmalara 
devam edilmiştir. 

• Çeşitli STK ve Kooperatifler ile SOGEP konusunda görüşmeler gerçekleştirilerek proje 
yazmaları teşvik edilmiştir. 

• Güneyyurt Belediyesi ile webinar şeklinde SOGEP konusunda bilgilendirme ve proje 
geliştirmeye yönelik toplantı 15.01.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

• 29.01.2021 Cuma günü Vali Bey başkanlığında Karaman İl Özel İdaresinin hazırladığı 
Sogep projesine yönelik toplantıya iştirak edilmiştir. 
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• 01.02.2021 ve 09.02.2021 Şubat tarihlerinde Karaman Valiliğinde yapılan şiddet gören 
mağdur durumdaki kadınlara yönelik oluşturulması planlanan SOGEP projesinin 
hazırlık süreçlerine ilişkin olarak düzenlenen toplantılara katılım sağlanmış ve SOGEP 
süreçleri ve proje geliştirilmesi konusunda katkıda bulunulmuştur. 

• SOGEP kapsamında kurum ve kuruluşlar ile görüşme, yönlendirme faaliyetlerine 
devam edilmiştir. Bu kapsamda Sarıveliler Belediyesi, Kazımkarabekir Belediyesi ve 
Karaman Valiliği ile görüşme ve yönlendirme yapılmıştır. 

• SOGEP başvurularının son günü olması nedeniyle 15.02.2021 günü SOGEP konusunda 
kurum kuruluşlar ile görüşmeler ve bilgi aktarımı gerçekleşmiştir.  

• 18.03.2021 Perşembe günü Bakanlığımız ile olan SOGEP projelerine yönelik toplantıya 
katılım sağlanmış ve sunumun Karaman ile ilgili olan bölümü gerçekleştirilmiştir. 

Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi Kapsamında Yapılan Faaliyetler 

Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile iş birliği içinde 
yürütülmüştür. 

“Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında, 6 kırılgan sektöre (Gıda, Makine, 
Tekstil, Otomotiv, Turizm ve Lojistik) yönelik olarak, bölge bazlı sektörel analizlerin ve 
rehberlerin hazırlanması süreçlerine katılım ve katkı sağlanmıştır. Karaman YDO olarak Gıda 
Sektörü Çalışma Grubuna dahil olunarak projenin çeşitli süreçlerine katkı sağlanmıştır:  

• 13.01.2021 tarihinde TR52 Bölgesi Gıda Sektörü Odak Grup Toplantısına (Covid-19 
Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi) katılım sağlanmıştır.  

• Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi kapsamında Gıda ve Makine sektöründe 
faaliyet gösteren işletmeler ile iletişim kurulmuştur, anket formlarını doldurmaları 
talep edilmiştir. Yaklaşık 40 civarı firma ile telefonda görüşülmüştür. 

• UNDP koordinatörlüğünde “Covid-19 Krizine Yanıt ve Dayanıklılık Projesi” kapsamında 
gerçekleştirilen Gıda Sektörü Çalışma Grubu 4. Toplantısına 15.01.2021 tarihinde 
katılım sağlanmıştır.  

• UNDP&KAGM Dayanıklılık Eğitimi 3 / Legal Framework 19.01.2021 tarihinde katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

• UNDP&KAGM Dayanıklılık Eğitimi 4 / Legal Framework 27.01.2021 tarihinde katılım 
gerçekleştirilmiştir. 

• 05.02.2021 Cuma günü UNDP koordinatörlüğünde “Covid-19 Krizine Yanıt ve 
Dayanıklılık Projesi” kapsamında, Gıda Sektörü Çalışma Grubunun 5. Toplantısına 
katılım sağlanmıştır. 

• Gıda Sektörüne yönelik hazırlanan rapora ilişkin görüş ve katkı sunulmuştur. 
• 08.03.2021 tarihinde UNDP-KAGM Dayanıklılık eğitimi 5.modüle katılım sağlanmıştır. 
• 16.03.2021 tarihinde UNDP-KAGM Dayanıklılık eğitimi 6. modüle katılım sağlanmıştır. 
• 23.03.2021 tarihinde UNDP Dayanıklılık Eğitimlerinin 7.modülüne katılım sağlanmıştır. 
• UNDP Dayanıklılık Eğitimlerinin 8.modülüne katılım sağlanmıştır. 
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Leader Programı Kapsamında Yapılan Çalışmalar 

Katılım Öncesi Yardım Aracı Kırsal Kalkınma (IPARD II) Programı (2014-2020) kapsamında 
desteklenecek tedbirler arasında "Yerel Kalkınma Stratejilerinin Uygulanması-LEADER 
Yaklaşımı" da yer almaktadır.  

LEADER yaklaşımının amacı; Yerel Eylem Grupları (YEG) tarafından geliştirilen tabandan tavana 
yaklaşımla hazırlanan Yerel Kalkınma Stratejilerini uygulamaktır. Bu kapsamda; hali hazırda 12 
IPARD ilinde yerel düzeyde kurulmuş Yerel Eylem Grubu (YEG) bulunmaktadır. Kurulmuş olan 
50 Yerel Eylem Gruplarının(YEG), Yerel Kalkınma Stratejilerini (YKS) uygulama süreçleri LEADER 
Tedbiri bütçesinden karşılanarak devam etmektedir. LEADER Yaklaşımını yaygınlaştırmak 
amacıyla, Balıkesir, Burdur, Bursa, Çankırı, Elazığ, Erzincan, Giresun, Hatay, Isparta, Karaman, 
Kütahya, Mardin, Muş, Uşak ve Yozgat illerinde "Yeni YEG'lere yönelik farkındalık oluşturma, 
kapasite geliştirme ve YKS hazırlanması için teknik destek projesi" ile yeni bir çalışma 
başlatılmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte olan proje ile Leader Programının 
uygulanması için belirlenen iller arasında Karaman’da bulunmaktadır. Bu kapsamda yılın ilk 
döneminde çeşitli çalışmalara katkı ve katılım sağlanmıştır. 

• 15-17.03.2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan  ‘’İkinci Aşama İllerinde Kurulacak 
Potansiyel YEG’ler için LEADER Yaklaşımı” Eğitimi’ne katılım sağlanmıştır. 
• 25.03.2021 tarihinde Leader programı lansman toplantısına katılım gerçekleştirilmiştir. 
• 26.03.2021 tarihinde Vali Yardımcısı başkanlığında Leader Komisyon toplantısına 
katılım sağlanmıştır. 
• 01.04.2021 tarihinde Leader kapsamında düzenlenen “Kırsal Kalkınma kapsamında, 
IPARD II programı "Potansiyel Yerel Eylem Grupları" Çevrimiçi Toplantısı’na” katılım 
sağlanmıştır 
• LEADER programı İl Komisyonu kapsamında LPO adı verilen Leader Proje Görevlisi alımı 
için ilgili komisyon tarafından 03.06.2021 tarihinde yapılan çalışmalara katılım 
sağlanmıştır. 

Coğrafi İşaretli Ürünlere Yönelik Yapılan Çalışmalar 

İlimizde coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin ve ilgili tescilin alınabilmesi için başvuruların 
artırılmasını sağlama amacı doğrultusunda Coğrafi İşaret konusunda çalışmalar ve faaliyetler 
yürütülmüştür. Bu kapsamda yapılan çalışmalar süreç halinde devam etmektedir.  

• 10.03.2021 tarihinde Tarım ve Orman Bakanlığının “Coğrafi İşaretlerde Farkındalığın 
Artırılması Projesi" kapsamında coğrafi işaretlerde farkındalık artırmaya yönelik olarak 
tanıtım, bilgilendirme ve görüş alışverişinin video konferans yöntemiyle 
gerçekleştirileceği bölgesel düzeyde yapacağı etkinlikte Mevlana Kalkınma Ajansı ve 
Coğrafi İşaret deneyimi konusunda sunum hazırlanmış ve yapılmıştır. 

• Coğrafi İşaretli Ürünlerin ilde artırılmasına yönelik sunum hazırlanmıştır. Üniversite ile 
görüşme gerçekleştirilmiştir.  

• İlimizdeki coğrafi işaret tesciline sahip ürünlerin artırılmasına yönelik olarak il 
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genelinde başvuru yapma potansiyeline sahip kurumlardan en az 1'er temsilcinin 
katılımı ile coğrafi işaret komisyonu kurulmuştur. 

• Coğrafi işaret konusunda Üniversite Gıda Mühendisliği Bölümü ile 18.06.2021 günü 
online toplantı yapılarak bu konuda faaliyetlere devam edilmiştir. Görüşmede coğrafi 
işaret aday ürünleri ve sürecine ilişkin istişare yürütülmüştür. 

• 21.06.2021 tarihinde Coğrafi İşaretler Komisyon toplantısı düzenlenmiştir. İlgili 
toplantıda sunum yapılmıştır.  

• Coğrafi işaretler konusunda iletişim grubu kurulmuş ve anket çalışması hazırlanmış ve 
grup üzerinden paylaşım gerçekleştirilmiştir. 

• 30.06.2021 tarihinde Coğrafi İşaret konusunda Karaman Ziraat Odası ve Karaman Esnaf 
Sanatkarlar Odası ziyaret edilerek MEVKA Teknik Destek Programı hakkında detaylı 
bilgilendirmelerde bulunulmuştur. Potansiyel coğrafi işaret alınabilecek ürünler 
üzerinde istişare edilmiştir.  

Atıl Tesislere Yönelik Çalışmalar ve Ermenek Atıl Su Tesisi - 2021 

Bakanlığımız 19.03.2020/249 yazısı ile bütün illerin, kendi illerindeki kamuya veya özel sektöre 
ait tüm atıl tesislerin yakından takip edilmesi, bu tesislerin sahip olduğu özellikler itibarıyla 
hangi sektörde değerlendirilebileceği konusunda çalışılması, gerekirse bu konuda sektör 
temsilcileriyle (meslek örgütleriyle) ve yatırımcılarla istişarelerde bulunulması, bu tesislere 
yönelik ön fizibilite düzeyinde proje önerilerinin hazırlanması konusunda ajansın ilgili 
birimlerine katkı sağlanması ve bu proje önerilerinin muhtemel yatırımcılara aktarılması 
yönünde bilgi verilmiştir. 

Bu doğrultuda 2020 yılı içerisinde ilimizde bulunan bütün kamu kurum ve kuruluşları ile 
görüşülerek, kurumların ellerinde bulunan atıl tesislerin envanteri oluşturulmuş idi. Ayrıca özel 
sektöre yönelik atıl tesis envanteri güncellenmişti. 2021 yılı mart ayı içerisinde elimizde 
bulunan atıl tesislere yönelik envanter güncellenmiştir. Bu kapsamda 2021 yılı Mart ayında 
Ermenek’te bulunan atıl durumdaki su dolum tesisinin ekonomiye kazandırılabilmesi için 
mülkiyeti elinde bulunduran İş Bankası ile görüşülmüş ve tesise ilişkin dosya alınmıştır.  

Sonraki süreçte tesise ilişkin tanıtım sunumu hazırlanmış ve potansiyel yatırımcılar ile online 
toplantılar ve görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Sektöründe önemli konumda bulunan yerli ve 
yabancı firmalara yönelik sunumlar gerçekleştirilmiştir.  

Kalkınma Ajansları Web Siteleri Tema Çalışmaları  

Bakanlığımız tarafından süreçleri yürütülen www.ka.gov.tr ve www.kalkinmaajanslari.gov.tr 
sitelerine yönelik Mevlana Kalkınma Ajansı “Dış Ticaret” ve “ Yatırım Promosyon” temalarının 
içerik çalışmaları Karaman Yatırım Destek Ofisi tarafından hazırlanmıştır.  

Mevlana Kalkınma Ajansı- KOP  Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı İşbirliği  

Bölge Kalkınma İdareleri ve Kalkınma Ajansları arasındaki eşgüdüm ve koordinasyonun 
güçlendirilmesi, proje desteklerinin BKİ’lerin bölgesel bakış açıları ile Yatırım Destek Ofislerinin 
illerindeki yerel tecrübelerinden faydalanılarak çarpan etkisi yüksek alanlara 
yönlendirilebilmesi amaçları doğrultusunda BKİ ve Yatırım Destek Ofisleri arasında bir işbirliği 
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geliştirilmiştir. Kurulan işbirliği doğrultusunda idareye ait 6 farklı çağrıda; 

• KOP Tarımsal Eğitim ve Yayım Projesi (KOP TEYAP) 
• Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Programı (KOP ENERJİ) 
• KOP Kırsal Kalkınma Modeli Oluşturma Projesi (KOP KIRSAL) 
• KOP Bölgesinde Okuma Kültürünün Geliştirilmesi Projesi (KOP Okuyor)  
• KOP Sosyal Gelişim Programı (KOPSOGEP)  
• KOP Küçük Ölçekli Sulama İşleri Programı (KOP KÖSİP) 

sunulan projelere ilişkin olarak Karaman Yatırım Destek Ofisi’nin değerlendirme ve görüşleri 
sunulmuştur. Bununla birlikte KOP Bölge Kalkınma İdaresi ve YDO İşbirliği Protokolü 
doğrultusunda KOP’un özellikle ilimizde yapılan organizasyon ve ziyaretlerine katkı 
sunulmuştur. Bu doğrultuda; 

• 19.03.2021 tarihinde Konya/KOP İdaresi binasında düzenlenen BKİ Kalkınma Ajansları 
YDO İstişare Toplantısına katılım sağlanmıştır. 

• KOP İdaresi uzmanlarının KOP Okuyor ve KOP SOGEP kapsamında ilimize 
gerçekleştirdiği ziyarete eşlik edilmiştir. Ziyaret kapsamında İl Özel İdaresi, İl Milli 
Eğitim Müdürlüğü, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne 11.03.2021 tarihinde gidilmiştir. 

• KOP Bölgesel Kalkınma İdaresi Proje Sunum Toplantıları: 11-14.04.2021 tarihlerinde 
KOP BKİ tarafından düzenlenen KOP BKİ 2021 KÖSİP, SOGEP,KOPOKUYOR , KOPTEYAP 
VE KOPKIRSAL projeleri sunumlarına ve toplantılarına katılım sağlanmıştır. Toplantılar 
4 gün boyunca sürmüştür. 

• 02.06.2021 tarihinde KOP BKİ Bölge İdaresinin Ayrancı ilçesinin köylerinde KÖSİP 
projelerine yönelik saha ziyaretine eşlik edilmiştir. Bu kapsamda 3 köye gidilmiştir. 
(Buğdaylı, Divle ve Çat köyleri) 

• 18.06.2021 tarihinde KOP’un, Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ile düzenlediği, ek 
ödenek sağlanması durumunda hayata geçirilmesi öngörülen projelere ilişkin 
toplantıya katılım sağlanmıştır. 

Bölgesel Kalkınma Fonu Çalışmaları 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın ana yatırımcısı ve Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın 
kurucusu olduğu Türkiye Kalkınma Fonu çatısı altında kurulan Bölgesel Kalkınma Fonu ihracat 
yapan, cari açığın kapatılmasına katkı sağlayan, istihdam artıran, kalkınmada öncelikli 
sektörlerde faaliyet gösteren, büyüme potansiyeli taşıyan ve belirli şartları sağlayan KOBİ’leri 
desteklemeyi, rekabet güçlerini artırmayı ve büyümelerini sağlamayı hedeflemektedir. 
KOBİ’lerin büyümesiyle de hem istihdam artışı hem de bölgesel farkların kapanması 
amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma fonuna olan ilginin artırılmasına yönelik 
istişareler yürütülmüş ve İlimizde bulunan firmalar ile görüşmeler gerçekleştirilmiştir. Bu 
kapsamda yapılan çalışmalar neticesinde ilimizden özel sektör işletme başvurusu 
gerçekleştirilmiştir. 
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Aktif Katılım Sağlanan ve Sunum Yapılan Diğer Etkinlikler  

• Göksu Taşeli Karaman Koordinatörlüğü ve İl Tarım Müdürlüğü ile online olarak istişare 
toplantısı 22.04.2021 tarihinde gerçekleştirilmiştir. 

• 14.04.2021 tarihinde Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile düzenlenen Konya-Karaman 
bölgesi Tarım ve Hayvancılık toplantısına katılım sağlanmış ve Karaman Tarım ve 
Hayvancılık sunumu yapılmıştır. 

• 21.06.2021 tarihinde Coğrafi İşaretler Komisyon toplantısı düzenlenmiştir.İlgili 
toplantıda Coğrafi İşaretli Ürünler ve Karaman konulu sunum yapılmıştır. Ayrıca 
kurumumuzun çalışmaları konusunda da bilgi aktarılmıştır. 

• 25.06.2021 tarihinde “Elma Hedef Pazar” çalışmasına yönelik  “Ajans İçi Bilgilendirme 
Sunumu” ve programı gerçekleştirilmiştir. 

KATILIM SAĞLANAN PROGRAMLAR ve DÜZENLENEN ORGANİZASYONLAR 

3 ayda bir düzenlenen İl Koordinasyon Kurulu 
Toplantıları ile 6 ayda bir toplanılan Karaman 
Sanayi ve Teknoloji İl Müdürlüğü 
koordinasyonunda kurulan OSB arsa, tahsisi, 
satışı, devri gibi konularının incelendiği 
komisyon toplantılarına 2021 ilk 6 aylık 
dönemde katılım gerçekleştirilmiştir. 

Dönem boyunca düzenlenen online yönetim 
kurul toplantılarına birim ile ilgili konularda 
yapılan görüşmelere katılım sağlanmıştır. 

RAPORLAR ve ÇALIŞMALAR 

Elma Hedef Pazar Araştırma Raporu 2021 Haziran  

Karaman Yatırım Destek Ofisi olarak,  Karaman’ın önemli 
sektörlerinden olan elma sektörüne yönelik olarak Hedef Pazar 
Araştırma Raporu hazırlanmıştır. Bu çalışmanın sağladığı bilgiler 
ışığında 080810 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu numarasına 
sahip olan Elma (taze) kategorisinde bulunan ürünler için ülkeler 
arası ticari akışlar incelenerek Türkiye ihracatçısının ürünlerini ihraç 
veya ithal edebileceği uluslararası potansiyel hedef pazarları ve 
potansiyel rakipleri tespit edilmeye çalışılmıştır. 

Çalışma dört temel bölümden oluşmaktadır. İlk bölümde, 
Türkiye’nin rekabet gücünün yüksek olduğu pazarlar incelenmiştir. 
İkinci bölümde, Türkiye’nin pazar payının yüksek olduğu ülkelerin incelenmesi yapılmıştır. 
Üçüncü bölümde Türkiye’nin rakibi ve muadili olan ülkeler incelenmiştir. Son bölümde ise aylık 
ithalat ve ihracat miktarlarına göre pazar ve rakiplerin analizi yapılmıştır. 
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FİRMA ZİYARETLERİ 

İlimizde bulunan firmalar çeşitli zamanlarda ziyaret edilerek, firmalarımıza ajans desteklerine 
yönelik bilgilendirme süreçleri yürütülmektedir. Bununla birlikte özellikle Teknik Destek 
kapsamında kurumsallaşma, ihracat, AR-GE ve inovasyon gibi farklı alanlarda firmalarımıza 
yönelik Ajansın sunabileceği katkılar konusunda firmalarımız bilgilendirilmektedir. Devlet 
destekleri konusunda bilgi verilmekte ve tüm devlet destekleri bilgilerinin tek çatı altında 
bulunduran yatirimadestek.gov.tr site tanıtımı yapılmaktadır.  

Bu kapsamda Covid-19 salgını da dikkate alınarak aşağıda listelenmiş firmalar ziyaret 
edilmiştir. 

Firma Ziyaret Tarihi 

Sam Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti 11.03.2021 

Elips Makine Sanayi ve Ticaret Ltd.Şti 18.03.2021 

Turbelco Endüstriyel Kaplama 24.03.2021 

Bifa Bisküvi ve Gıda San. A.Ş.  31.03.2021 

Duru Bulgur Gıda Sanayi ve A.Ş. 31.03.2021 

Ali Alanya Elektrik Elektronik Aydınlatma Sanayi 
ve Ticaret Limited Şirketi 

31.03.2021 

Ongun A.Ş 31.03.2021 

Karaman İşgem A.Ş. 31.03.2021 

Başdere Tekstil 27.05.2021 

Üçsa Ambalaj 18.06.2021 

Repall Geri Dönüşüm 25.06.2021 

Umde Tarım Gıda San. Ve Tic.A.Ş. 30.06.2021 
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Yeni Girişimciler ve Yeni Kurulan Şirket Görüşmeleri 

Yeni girişimci firmalar ziyaret edilerek, Mevlana Kalkınma Ajansı ve Kosgeb destekleri 
başta olmak üzere yatırım teşvik ve diğer devlet desteklerine ilişkin olarak kendilerine bilgi 
verilmektedir. Ayrıca firma yetkililerine tüm devlet destekleri bilgilerinin tek çatı altında 
bulunduran yatirimadestek.gov.tr site tanıtımı yapılmaktadır. MEVKA tarafından online olarak 
düzenlenen programlar hakkında da bilgiler verilerek firmaların kapasite gelişimine yönelik 
lobi faaliyetleri yapılmaktadır. 

Girişimcilerin ve girişimcilik ekosisteminin desteklenmesine yönelik olarak firmalara 
ziyaretler gerçekleştirilerek, firmalarımıza yönlendirici olmaya gayret edilmektedir. Bu 
doğrultuda Covid-19 salgını da dikkate alınarak aşağıda listelenmiş firmalar ziyaret edilmiştir.  

Firma Ziyaret Tarihi 

Wellplast Ambalaj Plastik San. ve Tic.Ltd.Şti. 29.01.2021 

Farmakoz İlaç Kimya Kozmetik San. ve Tic.Ltd.Şti.  11.03.2021 

Larende Otomasyon Makine 18.03.2021 

Alperen Tarım Metal 24.03.2021 

Canyemek (Hazır Yemek Sektörü) 18.05.2021 

Maya Ambalaj 01.06.2021 

Oltan Koleoglu Enerji Biyokütle Enerji Santrali 02.06.2021 

Emka Lazer 03.06.2021 

Çavuşoğlu Plastik 03.06.2021 

NTech Makina 18.06.2021 

Arıcılar Birliği Bal Paketleme Tesisi 25.06.2021 
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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. 
Kurumumuza gelen yatırıma ilişkin taleplerde yatırım teşvik kapsamında hangi unsurların 
desteklenebileceğine yönelik bilgilendirme çalışmaları yürütülmüştür. Bu kapsamda 1 firma 
yatırım tamamlama ekspertiz amaçlı olarak ziyaret edilmiştir. Ancak firmanın belirtilen adreste 
bulunmaması nedeni ile ekspertiz tamamlanamamıştır. 

YATIRIMCI BİLGİLENDİRME FAALİYETLERİ 

Karaman YDO kendisine ulaşan ve ziyaret edilen girişimci/yatırımcılarla görüşmeler 
gerçekleştirmektedir. Bölgede yatırım, süreçler, destekler ve benzeri konularda yönlendirme 
çalışmalarını yürütmektedir. Bu dönemde kayıtlı 54 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. 

Bunlara ek olarak Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisinden gelen talep doğrultusunda 1 milyon ve 
üzeri metrekarede 2 arazi Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ile yapılan görüşmeler sonucunda 
Polonyalı yatırımcı için bulunmuştur. İlgili arazilerin ada parsel uydu görüntüleri Yatırım Ofisi 
ile paylaşılmıştır. Sözkonusu arazilere yönelik İl Müdürlüğü ile Eminler köyüne gidilerek sahada 
görsel ve video çekilerek Yatırım Ofisi ile paylaşılmıştır. 

 

2021 yılının ilk yarısında Karaman Yatırım Destek Ofisi bünyesinde 54 yatırımcıyla en az bir 
görüşme yapılmıştır. Karavan Üretimi, Gofret Üretimi, Cam Üretimi, Kepenk Üretimi, Sirke 
Üretimi, Yerli otomatik süt sağım makinesi üretimi, iklimlendirme, makine soğutma, meyve 
pestili üretimi, metal sac kesimi gibi sektörlere yönelik girişimci ve yatırımcılar ile temas 
kurulmuştur.  

Ay itibariyle ise en fazla yatırımcı ile Haziran ayında görüşülmüştür (18). Yatırımcı firmalara 
başta teşvik sistemi olmak üzere bölgemizde yatırım yapmaları halinde faydalanabilecekleri 
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destekler ve bölgemizin yatırım yapmak için neden avantajlı olduğu konusunda bilgi 
verilmiştir. Bununla birlikte yatırımcılara Mevlana Kalkınma Ajansı Destekleri ve Destek 
Mekanizmasının işleyişi hakkında detaylı bilgilendirme yapılmıştır. Ayrıca diğer kamu 
destekleri hakkında bilgi verilmiş olup, gerekli yönlendirmeler yapılmıştır. 
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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 2020 yılı için hedefler belirlenmiştir. Bu hedeflerin gerçekleşme 
durumları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 
Tablo 7. 2020 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 2021 2021 

Bölge aktörleri ile İşbirliğine yönelik organize edilen çalıştay, toplantı vb. sayısı (adet). 3 28 
Bölge aktörleri ile İşbirliğine yönelik katılım sağlanan çalıştay, toplantı vb. sayısı (adet). 6 33 
Hedef 1.2 Bölge aktörlerini kalkınma odaklı ortak hedeflere yönlendirmek 2021 2021 
Bölgeye ilişkin Ajans koordinasyonunda hazırlanan Sektörel veya Tematik Analiz ve 
Raporların Sayısı (adet)* 4 8 

Bölge planlarının tanıtımının yapıldığı toplantı sayısı 1 1 
Kalkınma kurulunun toplanması halinde kurula sunulan doküman sayısı 2 0 
Bölgede ortak hedeflere yönelik olarak İnternet sitemizde yayınlanan dokümanı sayısı 4 1 
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. 2021 2021 

İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik hazırlanan analiz, rapor ve strateji sayısı 3 11 
İş ve yatırım ortamının geliştirilmesine yönelik çalıştay, toplantı, panel vb program 
sayısı 14 35 

Hedef 2.2 Bölgenin iş ve yatırım ortamının tanıtımına yönelik faaliyetler 
yürütülecektir 2021 2021 

Katkı sağlanan/düzenlenen Ulusal ve uluslararası fuar ve panel, program sayısı vb(adet) 4 7 
Katılım sağlanan Ulusal ve uluslararası fuar, panel vb program sayısı( adet) 14 55 
Bölgenin iş ve yatırım ortamlı ile ilgili hazırlanan tanıtım materyal sayısı (adet) 5 5 
Hedef 2.3 Yatırımcılara yönelik destek hizmetleri sunulacaktır. 2021 2021 
Yatırımcılara yönelik bilgilendirme ve yönlendirme sayısı 170 144 
Takip edilecek izin ve ruhsat sayısı (adet) 1 1 
Yatırımcılara kılavuz niteliğinde hazırlanacak doküman sayısı (adet) 5 4 
Hedef 2.4 Teşvik sistemi ile ilgili faaliyetler yürütülecektir. 2021 2021 
Ajansın görev alanı kapsamında düzenlenecek belge sayısı (adet) 2 - 
Teşvik Belgeleri ile ilgili yürütülecek izleme sayısı (sisteme girilen form sayısı) 14 6 
Teşvik Belgesi tamamlama vizesi işlem sayısı (adet) 5 4 
Teşvik Sistemi ile ilgili Bölge’de düzenlenecek bilgilendirme toplantı sayısı (adet) 3 3 
Hazırlanacak bilgilendirici materyal sayısı (adet) 2 2 
AMAÇ 3. PROGRAM UYGULAMA VE FON KAYNAKLARI KULLANIM ETKİNLİĞİNİ 
ARTIRMAK HEDEF GERÇEKLEŞEN 

Hedef 1 Bölgenin ulusal ve uluslararası fon kaynaklarından yararlanma kapasitesi 
artırılacaktır 2021 2021 

Teklif çağrısına çıkılması durumunda Bölgede tanıtımı yapılan ajans hibe programı sayısı 2 0 
Ajans internet sitesinde yayınlanacak diğer kurum ve kuruluşların hibe programları 
sayısı 5 4 
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AMAÇ 3. PROGRAM UYGULAMA VE FON KAYNAKLARI KULLANIM ETKİNLİĞİNİ 
ARTIRMAK HEDEF GERÇEKLEŞEN 

Hedef 2 Program yönetim sürecinde etkinlik ve etkililik artırılacaktır. 2021 2021 
Teklif çağrısına çıkılmaması halinde proje yazma becerilerinin yükseltilmesini sağlamak 
amacıyla verilen eğitim sayısı (adet) 3 0 

Teklif çağrısına çıkılması halinde Proje Teklif Çağrıları kapsamında yapılan Bilgilendirme 
toplantı sayısı (adet) 10 0 

Teklif çağrısına çıkılması halinde Proje Teklif Çağrıları kapsamında yapılan Bilgilendirme 
toplantılarına katılan katılımcı sayısı (adet) 350 0 

Proje Teklif Çağrıları kapsamında yapılan Eğitim toplantı sayısı (adet) 12 0 
Teklif çağrısına çıkılması halinde Proje Teklif Çağrıları kapsamında basılan rehber sayısı  2000 0 
Teklif çağrısına çıkılması halinde Proje Teklif Çağrıları kapsamında yerel medyada haber 
sayısı  (adet) 50 0 

Fizibilite Desteği kapsamında yapılan başvuru sayısı (adet) 10 0 
Fizibilite Desteği kapsamında başarılı bulunan başvuru sayısı (adet) 5 0 
İlan edilen teknik destek program sayısı 1 1 
İlan edilen mali destek program sayısı 3 0 
Teknik Destek Programı kapsamında yapılan başvuru sayısı (adet) 100 41 
Teknik Destek Programı kapsamında başarılı bulunan başvuru sayısı (adet) 70 33 
Bölgede programların etkinliğini arttırmak ziyaret edilen ilçe sayısı 10 2 
Bölgede programların etkinliğini arttırmak üzere ziyaret edilen kurum sayısı 5 15 
AMAÇ 4. PROJE VE PROGRAM UYGULAMA ETKİNLİĞİNİ ARTIRMAK HEDEF GERÇEKLEŞEN 
HEDEF 4.1. Proje ve faaliyetlerde izleme süreçlerinin etkinliğinin artırılacaktır. 2021 2021 
Tamamlanan proje sayısının sözleşmeye bağlanan proje sayısına oranı 80 100 
Proje başına yapılan izleme ziyareti sayısı 4 2 
Uygun olmayan maliyetlerin toplam harcamaya oranı 12 1 
Ödemelerin gerçekleşme süresi 30 15 
Yararlanıcılarla kurulan iletişim sayısı 5 10 
Tespit edilip çözülen sorun sayısı 1 3 
Basın yayın organlarında yer alan izleme faaliyetleri sayısı 5 5 
Hedef 4.2.Program değerlendirme raporları hazırlanarak daha etkin programların 
oluşturulmasına katkı sağlanacaktır. 2021 2021 

Program değerlendirme raporu sayısı 1 0 
Program değerlendirme raporunun duyurulmasına yönelik yapılan faaliyet sayısı 1 0 
Yapılan etki analizi/etki değerlendirme sayısı 1 0 
AMAÇ 5. AJANSIN HİZMET KALİTESİNİ ARTIRMAK HEDEF GERÇEKLEŞEN 
Hedef 1 Kurumsal yönetim ilkelerine uygun olarak iş süreçleri iyileştirilecektir. 2021 2021 
Yaptırılacak denetim sayısı (adet) 1 2 
İç kontrol sistemi ve kurumsal risk kütüğü düzenli olarak güncellenecektir 1 0 
Ajans insan kaynakları politikası raporunun her yıl düzenli olarak hazırlanması(adet) 1 0 
Hedef 3 Kurumsal yapı Güçlendirilecektir 2021 2021 
Tüm birimler tarafından gerçekleştirilen Çalışma ve iş ziyaretleri sayısı (adet) 100 77 
Kişi başına düşen ortalama eğitim gün sayısı (eğitim gün sayısı/kişi sayısı) 10 5 
Gerçekleştirilen eğitimler sonucunda eğitimin personelin ihtiyaç duyduğu şekilde 
gerçekleşip gerçekleşmediğini ölçmeye yarayan eğitim memnuniyet anketi sayısı 
(kişiXeğitim sayısı) 

70 30 

Ajans çalışanları arasında işbirliği ve dayanışmayı geliştirerek motivasyonu sağlamaya 
yönelik gerçekleştirilen faaliyet, organizasyon sayısı (adet) 3 0 

Ajansın tüm birimleri tarafından, bölge içinde ya da dışında, gerçekleştirilen 
organizasyon sayısı (adet) 20 28 
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7.2.1 Mevcut Durum ve Performanslar  

Ajansımızın 2020 yılı içerisinde yerel kalkınma fırsatları ve sonuç odaklı programlar 
kapsamında belirlenen hedefler ve çıktılar bu bölümde verilmiştir. 

SOP 1 İmalat Sanayinde Verimlilik, Kurumsallaşma ve Teknolojik Dönüşüm 

Genel Bilgiler 

SOP Adı İmalat Sanayinde Verimlilik, Kurumsallaşma ve Teknolojik Dönüşüm 

SOP Referans No TR52/01/SOP/İMALAT 

Rapor Dönemi 1 Ocak 2021-1 Temmuz 2021 

SOP Bütçesi Toplam bütçe: 96.634.967TL Ajans bütçesi: 48.588.000 TL 

SOP Süresi 36 ay (3 yıl) 

SOP Özeti 

TR52 bölgesinde imalat sanayinin geliştirilmesine katkı sağlamak adına İmalat 
sanayinde çalışacak uzmanlaşmış nitelikli personelin yetiştirilmesi, dışa 
bağımlılığın azaltılması ve enerjide arz güvenliğinin sağlanması gibi ulusal 
politika hedeflerine ulaşmak, sınırlı olan kaynakları optimum düzeyde ve doğru 
alanlarda kullanmak adına imalat sanayinde kaynak verimliliğinin artırılması, 
Firmaların sürdürülebilirliğinin sağlanması, Ar-Ge ve inovasyon geliştirilmesi, 
dijital dönüşüm süreçlerinin gerçekleştirmek, İhracat yapan firma sayısının ve 
firmaların ihracat performansının artırılması ile bölgenin ekonomik yapısının 
güçlendirilmesine katkı sağlamak amaçlanmaktadır. SOP kapsamında 4 konuya 
odaklanılmaktadır; 

• Kaynak Verimliliği: İmalat sanayinde kaynak verimliliği süreçlerine katkı 
sağlanması 

• Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma: Aile şirketlerinde kurumsallaşma 
süreçlerine katkı sağlaması ile firmaların sürdürülebilirliğinin artırılması 

• Ar-Ge İnovasyon: Ar-Ge ve inovasyon süreçleri ile dijital dönüşüm 
süreçlerine katkı sağlanması ile firmaların rekabet güçlerinin artırılması 

• İhracat: İhracat yapan firma sayısının ve firmaların ihracat performansının 
artırılması ile bölgenin ekonomik yapısının güçlendirilmesine katkı sağlanması 
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Kapsam Takibi ve Çıktı Göstergeleri 

Bileşen 
Kodu Bileşen Sorumlu 

Birim 
Gerçekleşme 

Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 
Yapılacaklar Çıktı Göstergesi Hedef Bitiş 

Dönemi 
2021 

Hedef 
Dönem 
Değeri 

1.1 
Kaynak Verimliliği 
konusunda Teknik 
destek programı 

PYB / İDB Devam 
ediyor 

İlana çıkılmıştır. Proje 
başvuruları dönemsel 
olarak devam ediyor. 

Program yılsonuna kadar 
açık olacaktır. 

Kaynak Verimliliği 
konusunda ilan edilen Teknik 
Destek Programı sayısı 

2 2022/4 1 1 

1.2 
Ortak Kullanım 
Alanlarına yönelik 
Fizibilite desteği  

PYB / İDB Devam 
Ediyor 

İlana çıkılmış olup henüz 
başvuru bulunmamaktadır.  

Kaynak Verimliliği 
konusunda ilan edilen 
Fizibilite desteği programı 
sayısı 

2 2022/4 1 1 

1.3 Karaman Ortak 
Üretim Merkezi PYB / İDB Devam 

Ediyor 

Karamanda ortak üretim 
merkezi ile ilgili 
bilgilendirme ve lobi 
çalışmaları yapılmaktadır. 

İlin ihtiyacına göre 
belirlenecek proje 
belirlenecektir. 

Karaman Ortak Üretim 
Merkezi 1 2024/4 

Ortak 
Kullanı
m 
Alanları 
Lobi 
Faaliye
ti ve 
Bilinçle
ndirme 
Toplant
ısı 

0 

1.4 

Ortak Kullanım 
Alanları-Akıllı Tarım 
Makineleri 
Geliştirme Merkezi 

PYB / İDB Devam 
Ediyor 

Proje hazırlık çalışmaları 
devam etmektedir.  

GPD bilgi formunun 
yılsonuna kadar 
hazırlanması 
planlanmaktadır. 

Akıllı Tarım Makineleri 
Geliştirme Merkezi 1 2023/4 

Hazırlık 
çalışma
larının 
tamaml
anması 

0 

1.5 
Ortak Kullanım 
Alanları-Enerji 
Verimliliği Merkezi 

PYB / İDB Devam 
Ediyor 

Proje hazırlık çalışmaları 
devam etmektedir.  

GPD bilgi formunun 
yılsonuna kadar 
hazırlanması 
planlanmaktadır. 

Enerji verimliliği merkezi 1 2023/4 

Hazırlık 
çalışma
larının 
tamaml
anması 

0 

1.6 

Ortak Kullanım 
Alanları-Türkiye Silah 
ve Mühimmat Test 
Merkezi (TSTM)(CIP) 
GPD 

PYB / İDB Devam 
Ediyor 

Proje hazırlıkları 
tamamlanmış olup 
sözleşme imza sürecine 
gelinmiştir. 

Sözleşmenin yılsonuna 
kadar imzalanması 
planlanmaktadır. 

Ortak kullanım alanları-
Türkiye Silah ve Mühimmat 
Test Merkezi (TSTM)(CIP) 
GPD 

1 2023/4 

Sözleş
menin 
imzalan
ması 

0 



 

 

 

Bileşen 
Kodu Bileşen Sorumlu 

Birim 
Gerçekleşme 

Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 
Yapılacaklar Çıktı Göstergesi Hedef Bitiş 

Dönemi 
2021 

Hedef 
Dönem 
Değeri 

1.7 

Ortak Kullanım 
Alanları-Mastar 
Üretim ve Kalite 
Kontrol Eğitim 
Merkezi GPD 

PYB / İDB Devam 
Ediyor 

Bütçesi başvuru sahibinin 
düşündüğünden fazla 
çıkması sebebiyle eş 
finansman sorunu 
bulunduğu için sözleşme 
imzalanamamıştır. 

İptal edilecektir.  
Ortak kullanım alanları-
Mastar Üretim ve Kalite 
Kontrol Eğitim Merkezi GPD 

1 2024/4 

Sözleş
menin 
imzalan
ması 

0 

1.8 

Firmaların kaynak 
verimliliğine yönelik 
faaliyetleri için 
finansman maliyeti 
desteği  

PYB / İDB Başlamadı   
2022 yılı içerisinde 
çağrıya çıkılması 
hedeflenmektedir 

Kaynak verimliliği konusunda 
ilan edilen finansman 
maliyeti desteği programı 

1 2023/4 1 0 

1.9 
Kaynak verimliliği 
konusunda paydaş 
saha çalışması 

AEPB Başlamadı Son 6 aylık dönem için 
planlanmıştır.  Kaynak verimliliği konusunda 

paydaş görüşme sayısı 10 2021/4 10 0 

1.10 Entegratörlük 
Programı PYB Devam 

Ediyor 

Konu ile ilgili ön 
görüşmeler yapılmış 
programa ilişkin model 
oluşturulmuştur.  

Geliştirme faaliyetleri 
devam edecektir. 

Entegratörlük Programının 
uygulanması için İmzalanan 
protokol sayısı 

1 2023/4 1 0 

2.2 

Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma 
konusunda firma 
ziyareti ve toplantı 

Konya 
Karaman 
YDO 

Devam 
Ediyor 

Karaman’da 12 adet firma 
ziyareti gerçekleştirilmiştir. 

Kurumsallaşma 
konusunda firma ziyareti 
ve devam edecektir 

Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma konusunda 
bilgilendirme yapmak üzere 
ziyaret edilen firma sayısı 

15 2023/4 5 12 

2.4 
E-ticaret 
Bilgilendirme 
Faaliyeti 

Karaman 
YDO 

Devam 
ediyor 

Sene sonuna kadar faaliyet 
tamamlanacaktır  E-ticaret Bilgilendirme 

Faaliyeti sayısı 1 2021/4 1 0 

2.5 

Aile Şirketlerinde 
Kurumsallaşma 
Teknik Destek 
Programı 

PYB / İDB Devam 
ediyor 

İlana çıkılmıştır. Proje 
başvuruları dönemsel 
olarak devam ediyor. 

Program yılsonuna kadar 
açık olacaktır. 

İlan edilen Aile şirketlerinde 
kurumsallaşma konulu 
Teknik Destek programı 
sayısı 

1 2022/4 1 1 

3.1 

Ar-Ge/ İnovasyon/ 
Dijitalleşme Firma 
Ziyareti ve 
Bilgilendirme 
Çalışması 

Karaman 
YDO 

Devam 
ediyor 

Sene sonuna kadar faaliyet 
tamamlanacaktır  

Ar-Ge /İnovasyon 
/Dijitalleşme konularında 
bilgilendirme yapmak üzere 
Karaman’da ziyaret edilen 
firma sayısı 

5 2022/4 2 0 
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Bileşen 
Kodu Bileşen Sorumlu 

Birim 
Gerçekleşme 

Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 
Yapılacaklar Çıktı Göstergesi Hedef Bitiş 

Dönemi 
2021 

Hedef 
Dönem 
Değeri 

3.3 Savunma Sektörü 
Kabiliyet Atlası PYB Devam 

ediyor 

Geliştirme faaliyetleri 
yapılmış ve şartname 
hazırlanmıştır. 

 Savunma Sektörü Kabiliyet 
Atlası 1 2021/3 1 0 

3.4 Ar-Ge/İnovasyon 
Temalı Fuara Katılım 

Konya 
YDO Başlamadı Son 6 aylık dönem için 

planlanmıştır.  Ar-Ge/İnovasyon Temalı 
Fuara Katılım 3 2021/4 1 0 

3.5 
Ar-Ge/ İnovasyon/ 
Dijitalleşme Teknik 
Destek Programı  

PYB / İDB Devam 
ediyor 

İlana çıkılmıştır. Proje 
başvuruları dönemsel 
olarak devam ediyor. 

Program yılsonuna kadar 
açık olacaktır. 

İlan edilen Ar-Ge/ 
İnovasyon/ Dijitalleşme 
Teknik Destek programı 
sayısı 

2 2022/4 1 1 

3.6 

Firmaların Ar-Ge/ 
İnovasyon/ 
Dijitalleşme 
faaliyetleri için 
finansman maliyeti 
desteği 

PYB / İDB Başlamadı   
2022 yılı içerisinde 
çağrıya çıkılması 
hedeflenmektedir 

İlan edilen Ar-Ge/ İnovasyon 
/Dijitalleşme Finansman 
Maliyeti Desteği programı 
sayısı 

1 2023/4 1 0 

3.10 Mentor Programları AEPB Devam 
ediyor 

Geliştirme faaliyetleri 
yapılmış, şartname 
hazırlanmıştır. 

Yılsonuna kadar 
ihalesinin yapılıp işe 
başlanması 
hedeflenmektedir. 

Mentorlük Hizmeti alan 
menti sayısı 25 2021/4 25 0 

4.1 Ülke Bilgilendirme 
Toplantıları 

Konya 
Karaman 
YDO 

Başlamadı 

Pandemi sebebiyle henüz 
yapılmamıştır. Ticaret 
Bakanlığımızın Ticaret 
Müşavirleri ve KAGM’nün 
ülke toplantılarına katılım 
sağlanmış ve yerelde 
duyuruları yapılmıştır.  

Pandemi sebebiyle fiziki 
olarak yapılması 
düşünülen faaliyet 
pandeminin şartlarının el 
vermesi durumunda 
gerçekleştirilecektir. 

Konya ve Karaman’da 
düzenlenen Ülke 
Bilgilendirme Toplantıları 

6 2023/4 1 0 

4.2 Dış Ticaret İstihbarat 
Eğitimi Faaliyetleri 

Karaman 
YDO Başlamadı  Sene sonuna kadar 

faaliyet tamamlanacaktır. 

Karaman’da düzenlenen Dış 
Ticaret İstihbarat Eğitimi 
sayısı 

3 2022/4 1 0 

4.3 Alım heyetleri 
organizasyonu 

Konya 
Karaman 
YDO 

Başlamadı  

Pandemi sebebiyle fiziki 
olarak yapılması 
düşünülen faaliyet 
pandeminin şartlarının el 
vermesi durumunda 
gerçekleştirilecektir. 

Karaman ve Konya’da 
düzenlenen alım heyetleri 
organizasyonu sayısı 

7 2023/4 2 0 



 

 

 

Bileşen 
Kodu Bileşen Sorumlu 

Birim 
Gerçekleşme 

Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 
Yapılacaklar Çıktı Göstergesi Hedef Bitiş 

Dönemi 
2021 

Hedef 
Dönem 
Değeri 

4.4 
İhracata Yönelik 
Teknik Destek 
Programı 

PYB / İDB Devam 
ediyor 

İlana çıkılmıştır. Proje 
başvuruları dönemsel 
olarak devam ediyor. 

Program yılsonuna kadar 
açık olacaktır. 

İhracat konusunda ilan 
edilen teknik destek 
programı sayısı 

3 2023/4 1 1 

4.5 
TR52 Bölgesi dış 
ticaret raporu 
hazırlanacaktır. 

AEPB Zamanında 
Tamamlandı 

Bölgenin ihracat yapısını 
ortaya koyan analizler 
içermektedir.  

 Dış ticaret raporu sayısı 1 2021/3 1 1 

4.7 İhracat konulu 
söyleşi  AEPB Başlamadı Son 6 aylık dönem için 

planlanmıştır.  Düzenlenen ihracat konulu 
söyleşi sayısı 1 2021/4 1 0 

4.8 
EURASIARAIL 
Fuarı’na stantlı 
katılım  

Konya 
YDO Başlamadı Fuar iptal edilip Konya’dan 

İstanbul’a alındı.  EURASIARAIL Fuarı’na stantlı 
katılım sayısı 1 2021/2 1 0 

4.9 
Savunma sanayi IWA 
fuarına katılım 
sağlanması 

İDB Başlamadı Covid tedbirleri sebebi ile 
program iptal edildi  IWA fuarına stantlı katılım 

sağlayan firma sayısı 10 2021/2 10 0 

4.10 Shot-Show fuarına 
katılım PYB Başlamadı Covid tedbirleri sebebi ile 

program iptal edildi  Shot-Show fuarına katılım 
sağlayan firma sayısı 10 2021/2 10 0 
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Sonuç Göstergeleri 

 Gösterge Adı Birim Planlanan 
Hedef 

Planlanan 
Tamamlanma 

Dönemi 

Dönem 
Değeri 

İlgili 
Özel 

Amaç 

1 Ajans desteklerinden faydalanıp verimlilik 
uygulamaları yapmış firma sayısı Adet 10 2023/4  1 

2 Ortak kullanım alanlarının oluşturulması Adet 5 2023/4  1 

3 

Ajans desteklerinden faydalanıp 
kurumsallaşmış Aile şirketi sayısı (aile 
anayasası oluşturulması kurumsallaşma için 
yeterli değildir.) 

Adet 10 2023/4  2 

4 

Ajans desteklerinden faydalanılması 
sonucu; patent, faydalı model, endüstriyel 
tasarım sürecini tamamlamış ve dijitalleşme 
sürecine ilişkin uygulama yapmış firma 
sayısı 

Adet 10 2023/4  3 

5 
Ajans desteklerinden faydalanıp ihracata 
başlayan ya da ihracat rakamlarını artıran 
firma sayısı 

Adet 10 2023/4  4 

Kilometre Taşları (Rapor Döneminde öngörülüyorsa) 

Eşik Noktasının Adı İlgili Bileşen 
Kodu 

Gerçekleşme Zamanı 
(Ay veya Dönem) 

Planlanan Gerçekleşen 
Kaynak Verimliliği konusunda Danışmanlık ve 
Finansman Maliyeti Desteği 

1.5 
1.8 

TD: 2 adet,  
Finansman: 1 adet, 2021/4-2023/4 

TD:1 adet 
2021/2 

Aile Şirketlerinde Kurumsallaşma Danışmanlık 
Desteği 2.5 TD:1 adet,  

2021/1-2022/4 
1 adet 

2021/2 
Ar-Ge/ İnovasyon/ Dijitalleşme Danışmanlık 
ve Finansman Maliyeti Desteği 

3.5 
3.6 

TD:2 adet,  
Finansman: 1 adet, 2021/1-2023/4 

TD:1 adet 
2021/2 

İhracata Yönelik Danışmanlık Desteği 4.4 TD: 3 adet,  
2021/1-2023/4 1 adet 

Değerlendirme 

Bölüm Değerlendirmeler (Eksik Gerçekleşmeler, Sorunlar) 

Sonuç Göstergeleri Sonuç göstergelerine ilişkin hedef yıl 2023 yılı olup herhangi bir sorun ile karşılaşılacağı 
düşünülmemektedir. 

Çıktı Göstergeleri 

Pandeminin etkileri ile bazı faaliyetler gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle çıktı 
göstergelerinde tüm hedeflerin gerçekleştirilemeyeceği olasıdır. Ayrıca hizmet alımı 
gerektiren işlerde Bakanlık görüşlerinin beklenmesi sürecin gecikmesine sebep olduğundan 
bazı çıktı göstergeleri de gecikmeli olarak gerçekleşecektir. 

İş Takvimi 
Pandemi tedbirlerine yönelik kısıtlamalar iş takviminde gecikmelere neden olmaktadır. 
Bununla birlikte bürokrasinin fazla olması ve ekstra işlerin artması sebebiyle takvimde 
gecikmeler olacağı olasıdır. 

Eşik Noktaları Herhangi bir sorun bulunmamaktadır.  

Harcama Takvimi  

Desteklene projelerin uygulama süreçlerine bağlı olarak gecikmeler yaşanması olasıdır. Ayrıca 
hizmet alımı ile gerçekleştirilecek olan işlere ilişkin harcama takviminde Bakanlıktan izin 
alınması ya takvimin gecikmesine ya da izin çıkmaması halinde gerçekleştirilememesine 
sebep olması muhtemeldir. 
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SOP 2 GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

Genel Bilgiler 

SOP Adı GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ 

SOP Referans No TR52/02/SOP/GİRİŞİMCİLİK 

Rapor Dönemi 1 Ocak 2021-1 Temmuz 2021 

SOP Bütçesi Toplam bütçe: 231.864.000 TL Ajans bütçesi: 28.640.000 TL 

SOP Süresi 36 ay (3 yıl) 

SOP Özeti 

Bölgemizde girişimcilik ile ilgili sürecin ticarileşme ve hayatta kalma aşamasına 
kadar tamamlanamamasına sebep olan darboğazlara ve bölgede eksikliği 
hissedilen faaliyet alanlarına yönelik çalışmalar yapılması planlanmaktadır. Bu 
kapsamda önümüzdeki üç yıllık süreçte; Bölge paydaşları tarafından yürütülen 
faaliyetlerin eşgüdüm için yürütülmesini sağlayacak yapının oluşturulması, 
girişimlerin ticarileştirilmesine yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi ve 
girişimcilik altyapısının geliştirilmesi amacıyla; gerek eğitim, bilinçlendirme 
faaliyetleri ile insan kaynakları altyapısına; gerekse atölye, ekipman ve 
donanım ihtiyaçlarını gidermeye yönelik faaliyetler ile teknik altyapıya katkı 
sağlanması planlanmaktadır. 

Girişimcilik ekosisteminin gelişimine katkı sağlamak temel amaçtır. Bölgede 
farklı kurumlar tarafından yürütülen çalışmalarda işbirliğinin artırılması, 
ekosistemin parçalarını birleştiren yapının oluşturulması, ekosistemde 
eşgüdümün sağlanması amaçlanmaktadır.  

SOP kapsamında 3 özel amaç bulunmaktadır; 

Özel Amaç 1 : Girişimcilik altyapısının geliştirilmesi 

Özel Amaç 2 : Girişimlerin ticarileştirilmesine katkı sağlamak 

Özel Amaç 3 : Ekosistemi oluşturan yapıların eşgüdüm halinde çalışmasının 
sağlanması 
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Kapsam Takibi ve Çıktı Göstergeleri 

Bileşen 
Kodu Bileşen Sorumlu 

Birim 
Gerçekleşme 

Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 
Yapılacaklar Çıktı Göstergesi Hedef Bitiş 

Dönemi 2021 Hedef Dönem 
Değeri 

1.4 
Mesleki ve Teknik 
Eğitime Yönelik Usta-
Çırak Buluşmaları 

İDB Başlamadı 
Pandemi sebebiyle 
henüz 
gerçekleştirilemedi. 

Pandemi şartları 
elverirse 
gerçekleştirilecektir. 

Usta-Çırak Buluşmaları 
kapsamında teknik gezi 
düzenlenen firma sayısı 

4 2023/4 2 firmaya 
teknik gezi 0 

1.5 

2020 yılı Mesleki 
Eğitimin Geliştirilmesi 
PTÇ kazanan projeler 
ile sözleşmelerin 
imzalanması ve proje 
uygulamaları 

PYB /İDB Devam 
Ediyor 

Sözleşmeler imzalanmış 
olup proje uygulamaları 
devam etmektedir. 

İzleme ve değerlendirme 
süreci devam edecektir. 

İlan edilen 2020 yılı 
Mesleki Eğitimin 
Geliştirilmesi PTÇ sayısı 

1 2022/4 45 izleme 
ziyareti 

1 ilan 
40 
izleme 

1.6 Girişimcilik Eğitimleri  İDB Başlamadı 
Pandemi sebebiyle 
henüz 
gerçekleştirilemedi. 

Pandemi şartları 
elverirse 
gerçekleştirilecektir. 

Mesleki ve Teknik 
Eğitime Yönelik 
Girişimcilik Eğitimi 
verilen kişi sayısı 

100 2023/4 
4 okulda 
80 kişiye 
eğitim 

0 

1.7 

Mesleki ve Teknik 
Eğitime Yönelik 
Tecrübe Paylaşımı ve 
İşbirliği 

İDB Başlamadı 
Pandemi sebebiyle 
henüz 
gerçekleştirilemedi. 

Pandemi şartları 
elverirse 
gerçekleştirilecektir. 

İDB tarafından 
gerçekleştirilen mesleki 
ve teknik eğitim 
tecrübe paylaşımı ve 
işbirliği toplantı sayısı 

3 2022/4 2 adet 
toplantı 0 

1.8 

Mesleki Eğitime 
Yönelik Organizasyon 
(Panel /Seminer / 
Konferans /Kurs) 
 

Karaman 
YDO Başlamadı 

Covid 19 Pandemi 
koşulları nedeniyle 
faaliyet henüz başlamadı 

Covid 19 koşulları 
doğrultusunda sene 
sonuna kadar yapılması 
planlanmaktadır. 

Mesleki Eğitime 
Yönelik Organizasyon 
(Panel/Seminer/ 
Konferans/Kurs) 

1 2022/4 

En az 1 
adet 
organizasy
on 

 

1.13 

Bölgemizde Yok 
olmaya yüz tutmuş 
zanaatlar ile ilgili 
mevcut durum 
çalışması 
 

AEPB Zamanında 
Tamamlandı 

İlçelerde telefon ile 
yapılan anket çalışması 
sonucunda 
hazırlanmıştır. 

2022 yılında Bölgemizde 
Yok olmaya yüz tutmuş 
zanaatlara yönelik TD 
verilmesi 
planlanmaktadır. 

Bölgemizde Yok 
olmaya yüz tutmuş 
zanaatlar ile ilgili 
doküman sayısı 

1 2021/3 1 adet 
rapor  

1.20 Türkiye Girişimci 
Buluşması 

Konya 
YDO Başlamadı  

Etkinlik, sonraki 
dönemde 
düzenlenecektir. 

Türkiye Girişimci 
Buluşması sayısı 1 2021/4 1 adet 

program  



 

 

 

Bileşen 
Kodu Bileşen Sorumlu 

Birim 
Gerçekleşme 

Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 
Yapılacaklar Çıktı Göstergesi Hedef Bitiş 

Dönemi 2021 Hedef Dönem 
Değeri 

1.21 

Üniversitelerde 
Teknogirişim 
derslerinin verilmesi 
konusunda işbirliği 
protokolü 

YDO’lar 
AEPB 

Devam 
ediyor. 

Müfredat ve ders 
programı oluşturuldu.  

Eğitmenlerin 
belirlenmesi ve derslerin 
başlaması 
planlanmaktadır. 

Taraflarla yapılan 
toplantı sayısı 3 2021/2 

Taraflarla 3 
adet 
toplantı 

5 

1.24 

Konya'da kadın 
girişimci sayısını 
belirlemek amacıyla 
anket çalışması 

KTO-
AEPB Başlamadı 

KTO öncülüğünde 
yapılacak olan çalışma iş 
yoğunluğu ve pandemi 
gibi sebeplerden dolayı 
yapılamadı.  

Bu sene içinde 
yapılamayabilir. 

Konya'da kadın 
girişimci araştırması 
doküman sayısı 

1 2021/4 1 adet 
rapor 0 

1.34 
Ajans bünyesinde 
Maker Atölyesi 
kurulması 

DHB Devam Ediyor Yapım işleri büyük 
ölçüde tamamlanmıştır. 

Yapım işlerinin bitirilmesi 
ve faaliyete geçmesi 
planlanmaktadır. 

Kurulan Maker Atölyesi 
sayısı 1 2023/4 

1 adet 
maker 
atölyesi 

0 

1.35 

Yeni Kurulan 
Firmalara ve Karaman 
İşgem de faaliyet 
gösteren firmalara 
yönelik Ziyaret, 
Toplantı 

Karaman 
YDO Devam Ediyor 

11 adet yeni kurulan 
firma ziyareti 
gerçekleştirilmiştir. 

Yeni kurulan firmalara 
yönelik ziyaretler devam 
edecektir. 

Ziyaret, Toplantı 
düzenlenen firma sayısı 30 2023/4 

En az 10 
Firma 
Ziyareti 

11 

1.36 
Girişimcilik, 
Biyomimikri ve 
Erasmus + Etkinlikleri 

Karaman 
YDO Devam Ediyor 

Covid 19 Pandemi 
koşulları nedeniyle 
organizasyon 
ötelenmiştir. 
 

Pandemi koşullarının 
sona ermesi ile 
organizasyonlara devam 
edilecektir. 

Girişimcilik, 
Biyomimikri ve 
Erasmus + Etkinlik 
Sayısı 

3 2023/4 En az 1 
program 0 

1.39 Girişimcilik 
Seminerleri 

Konya 
YDO Tamamlandı 

TAG-TECH, Bireysel 
Katılım Sermayesi ve 
Mavi Okyanus Melek 
Yatırım Ağı Bilgilendirme 
Semineri ve Öğrencilerle 
girişimcilik üzerine 
buluşma programı 
gerçekleştirildi. 
 

 Yapılan program sayısı 3 2023/4 
En az 2 
adet 
program 

3 
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Bileşen 
Kodu Bileşen Sorumlu 

Birim 
Gerçekleşme 

Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 
Yapılacaklar Çıktı Göstergesi Hedef Bitiş 

Dönemi 2021 Hedef Dönem 
Değeri 

2.1 

Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ile 
işbirliklerinin 
geliştirilmesine 
yönelik ziyaret ve 
toplantılar 

KONYA 
YDO 

Zamanında 
Tamamlandı 

Üniversitelerde 
verilecek teknogirişim 
dersleri sonrasında 
mentorlük hizmeti 
verilmesi konusunda 
görüşmeler yapılmıştır.  

Önümüzdeki yıl dersi 
tamamlayan öğrencilere 
mentorlük hizmeti 
verilmesi 
planlanmaktadır.  

Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ile 
Girişimlerin 
ticarileştirilmesine 
katkı sağlamaya 
yönelik gerçekleştirilen 
toplantı/ziyaret sayısı 

2 2021/4 
2 adet 
ziyaret/ 
toplantı 

2 

2.2 
Yatırımcı/girişimcilere 
yönelik “aftercare” 
çalışması 

Konya 
YDO Başlamadı Son 6 aylık dönem için 

planlanmıştır.  
Aftercare çalışması 
kapsamında Görüşülen 
kişi/kurum sayısı 

200 2023/4 100 adet 
görüşme  

2.3 

Girişimcilik 
Ekosistemine Yönelik 
Bilgilendirme 
Toplantıları 

Konya 
YDO 

Zamanında 
tamamlandı. 

TAG-TECH, Bireysel 
Katılım Sermayesi ve 
Mavi Okyanus Melek 
Yatırım Ağı Bilgilendirme 
Semineri ve Öğrencilerle 
girişimcilik üzerine 
buluşma programı 
gerçekleştirildi. 
 

 

Girişimcilik 
Ekosistemine Yönelik 
Bilgilendirme 
Toplantıları sayısı 

2 2021/4 
En az 2 
adet 
program 

2 

2.4 

Girişimcilerin 
Teknokent ve 
Innopark’a ve melek 
yatırım ağına 
yönlendirilmesi 

Konya 
YDO 

Devam 
ediyor. 

Gerekli yönlendirmeler 
yapılıyor. 

Yönlendirmeler devam 
edecektir. 

Yönlendirilen girişimci 
sayısı 15 2023/4 5 adet 

girişimci 3 

2.5 Girişim Sermayesi 
Fonu DHB Başlamadı 

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı tarafından 
bölgesel girişim 
sermayesi fonu 
oluşturulmasına yönelik 
çalışmalar devam 
etmektedir.  

Bu konudaki çalışmaların 
sonuçlandırılması 
durumunda Ajansımız 
tarafından bölgesel 
girişim sermayesi fonuna 
katkı sağlanması ve 
fonun kullandırılması 
planlanmaktadır. 
 

Girişim Sermayesi için 
ayrılan fon miktarı 

4 
milyon 
TL 

2023/4 500 bin  



 

 

 

Bileşen 
Kodu Bileşen Sorumlu 

Birim 
Gerçekleşme 

Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 
Yapılacaklar Çıktı Göstergesi Hedef Bitiş 

Dönemi 2021 Hedef Dönem 
Değeri 

2.13 Mesleki eğitimde 
girişimcilik ve e-ticaret 

Karaman 
YDO 

Zamanında 
Tamamlandı 

Karaman İl Milli Eğitim 
Müdürlüğü ve Meslek 
Liselerinden idareciler 
ziyaret edilerek Mesleki 
eğitimde girişimcilik ve 
e-ticaret konusunda 
ajans Teknik Destek 
Programına 
başvurulması için lobi 
faaliyeti yapılmıştır.  

İl Milli Eğitim Müdürlüğü 
bu konuda istekli 
olmamıştır.  

Mesleki eğitimde 
girişimcilik ve e-ticaret 
proje sayısı 

1 2023/4 

Karaman 
Meslek 
Lisesi 
Ürünlerinin 
Online 
Satışına 
Yönelik 1 
adet 
Çalışma 

1 

2.15 
Mavi Okyanus Melek 
Yatırımcı Ağı ile 
DemoDay programı  

Konya 
YDO Başlamadı 

Son 6 aylık dönem için 
planlanmıştır. Pandemi 
şartlarına göre 
şekillenecektir. 

 
Gerçekleştirilen 
DemoDay programı 
sayısı 

1 2021/4 1 adet 
program  

2.16 Melek Yatırımcılık 
Zirvesi 

Konya 
YDO Başlamadı 

Son 6 aylık dönem için 
planlanmıştır. Pandemi 
şartlarına göre 
şekillenecektir. 

 Gerçekleştirilen zirve 
programı 1 2021/4 1 adet 

program  

2.20 E- Ticaret Seminerleri Konya 
YDO Başlamadı Son 6 aylık dönem için 

planlanmıştır.  E- Ticaret Seminer sayısı 2 2021/4 En az 2 adet 
program  

3.2 

Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ile 
işbirliklerinin 
geliştirilmesine yönelik 
ziyaret ve toplantılar  

YDO'lar 
/AEPB 

Zamanında 
Tamamlandı 

Yapılacak işbirlikleri 
görüşüldü.   

Teknoloji Geliştirme 
Bölgeleri ile Girişimlerin 
ticarileştirilmesine katkı 
sağlamaya yönelik 
gerçekleştirilen 
toplantı/ziyaret sayısı 

2 2021/4 2 2 
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Sonuç Göstergeleri 

 Gösterge Adı Birim Planlanan 
Hedef 

Planlanan 
Tamamlanma 

Dönemi 

Dönem 
Değeri 

İlgili Özel 
Amaç(lar) 

1 Ajansımız katkısıyla girişimcilik 
altyapısı geliştirilen okul sayısı Adet 20 2023/4  1 

2 
Teknoloji odaklı girişimlerin Ajans ve 
paydaşlarının çalışmaları ile 
ticarileştirilmesi 

Adet 5 2023/4  2 

3 Çatı kuruluşun/yapının oluşturulması Adet 1 2023/4  3 
 

Kilometre Taşları (Rapor Döneminde öngörülüyorsa) 

Eşik Noktasının Adı 
İlgili 

Bileşen 
Kodu 

Gerçekleşme Zamanı 
(Ay veya Dönem) 

Planlanan Gerçekleşen 

2020 yılı Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi PTÇ 1.5 PTÇ: 1 adet 
2021/1-2022/4 

Projeler 
uygulanmaktadır 

Üniversitelerde Teknogirişim derslerinin verilmesi 
konusunda işbirliği protokolü imzalanması 

1.21 
Toplantı sayısı: 3 

2021/1-2021/2 

5 toplantı 
gerçekleştirildi. 

Protokol hazırlandı 
imza aşamasında. 

2021/2 
Girişimcilik ekosisteminin paydaşlarını içine alan dijital 
bir platform oluşturulması 

3.3 2023/1-2023/4 
2023 yılında 

gerçekleşecektir. 

Değerlendirme 

Bölüm Değerlendirmeler (Eksik Gerçekleşmeler, Sorunlar) 

Sonuç Göstergeleri Sonuç göstergelerine ilişkin hedef yıl 2023 yılı olup herhangi bir sorun ile karşılaşılacağı 
düşünülmemektedir.  

Çıktı Göstergeleri Pandeminin etkileri ile bazı faaliyetler gerçekleştirilememektedir. Bu nedenle çıktı 
göstergelerinde tüm hedeflerin gerçekleştirilemeyeceği olasıdır.  

İş Takvimi Pandemi tedbirlerine yönelik kısıtlamalar iş takviminde gecikmelere neden olmaktadır. 
İşbirliği ile gerçekleştirilecek bazı planlı faaliyetlerin takvimlerinde erteleme olmuştur. 

Eşik Noktaları Herhangi bir sorun bulunmamaktadır.  

Harcama Takvimi  
Desteklene projelerin uygulama süreçlerine bağlı olarak gecikmeler yaşanması olasıdır. 
Pandemi sebebiyle geçekleştirilmeyecek olan faaliyetler ve iş takvimi ertelemeleri sebebiyle 
harcama takviminde de gecikmeler olması muhtemeldir. 
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SOP 3 KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Kapsam Takibi, Sonuç ve Çıktı Göstergeleri 

SOP-3-KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar Hedeflenen Çıktı Bitiş 
Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 
Kurumsal Faaliyetler 
Karaman KÜSİ faaliyetlerine 
katılım sağlanacaktır 

Karaman 
YDO Başlamadı Pandemi sürecinden dolayı 

beklemeye alınmıştır.  3 Adet Faaliyet 2021/4  

Karaman yatırım teşvik belgesi 
iş ve işlemleri yürütülecektir 

Karaman 
YDO 

Devam 
Ediyor 

Rapor döneminde YTB ile ilgili 
olarak 1 firma ziyaret edilmiştir. 
Ancak firmanın belirtilen adreste 
bulunmaması nedeni ile ekspertiz 
tamamlanamadı. 

YTB ile ilgili görev verilmesi 
halinde ekspertiz işlemleri 
yapılacaktır. 

YTB ile ilgili görev 
verilmesi halinde  2021/4 0 

Etki Değerlendirme Eğitimi İDB Başlamadı Pandemi sürecinden dolayı 
gerçekleşmemiştir. 

Pandemi şartlarına göre 
belirlenecektir. 

2 adet eğitim 
alınması 2021/4 0 

Etki Değerlendirme Çalıştayı İDB Başlamadı Pandemi sürecinden dolayı 
gerçekleşmemiştir. 

Pandemi şartlarına göre 
belirlenecektir. 2 adet  2021/4 0 

Web sitesindeki bilgilerin 
sürekli güncellenmesi 

Tüm 
Birimler  

Devam 
Ediyor Sürekli güncel kalması sağlanıyor Sürekli güncel kalması sağlanacak 1 adet web sitesi 2021/4  

Karaman’da yatırım web sitesi 
güncelleme faaliyetleri 

Karaman 
YDO 

Zamanında 
Tamamlandı 

www.karamandayatirim.gov.tr ve 
www.investinkaraman.gov.tr web 
sitelerinde güncellemeler 
yapılmıştır. 

Web sitesi güncelleme faaliyetleri 
devam edecektir. 1 adet web sitesi 2021/4  

Konya’da yatırım web sitesi 
güncelleme faaliyetleri 

Konya 
YDO 

Zamanında 
Tamamlandı 10 adet sekme güncellendi. Güncelleşmeler devam edecektir. 1 adet web sitesi 2021/4 1 

Konya iş ve yatırım ortamı, 
Türkiye yatırım ortamı, ildeki 
önemli gelişmeler ve gündemler 
hakkında bilgi notlarının 
hazırlanması 

Konya 
YDO 

Devam 
Ediyor 16 adet hazırlandı. 

8 adet bilgi notunun yılsonuna 
kadar hazırlanması 
planlanmaktadır. 

24 adet bilgi notu 2021/4 16 

Karaman İş ve Yatırım Ortamı 
ve Gündeme İlişkin Bilgi 
Notlarının Hazırlanması 

Karaman 
YDO 

Zamanında 
Tamamlandı 4 adet bilgi notu hazırlandı. 

Söz konusu faaliyetin sonraki 
dönemlerde de yapılması 
planlanmaktadır. 

3 Adet 2021/4 4 

http://www.karamandayatirim.gov.tr/
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SOP-3-KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar Hedeflenen Çıktı Bitiş 
Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 

Ajans Bilişim Altyapısının 
Kurulumu ve Güncellenmesi 

Tüm 
Birimler 

Devam 
Ediyor 

Web sitelerinin güncellenme 
çalışmaları yapılmaktadır. 

Çalışmanın yılsonuna 
tamamlanması planlanmaktadır. 

Bilişim altyapısı 
güçlendirme 
çalışması  

2021/4 Devam 
ediyor 

KOP-Mevka protokolü 
kapsamında “Anne Çocuk 
Kütüphanesi Projesi” 
 

DHB Devam 
Ediyor 

Yapım işleri büyük ölçüde 
tamamlanmıştır. 

Yapım işlerinin bitirilmesi ve 
faaliyete geçmesi 
planlanmaktadır. 

1 adet Anne Çocuk 
Kütüphanesi 2021/4 Devam 

Ediyor 

Araştırma, Analiz ve Raporlama 
Araştırma, analiz ve raporlama 
çalışmaları ihtiyaç halinde saha 
çalışmaları  

AEPB Devam 
Ediyor 

Çeşitli konularda 4 adet rapor 
hazırlanmış ve 1 adet saha 
çalışması yapılmıştır. 

Önümüzdeki dönemde bu yönde 
çalışmalar devam edecektir. En az 3 adet rapor 2021/4 4 

İhtiyaç duyulan sektörlerde 
sektör raporlarının hazırlanması AEPB Devam 

Ediyor 
Termal otel ön fizibilite raporu 
hazırlandı. 

Önümüzdeki dönemde bu yönde 
çalışmalar devam edecektir. 3 adet rapor 2021/4 1 

Geçmiş Mali Destek 
Programlarına Yönelik Program 
Değerlendirme/Etki Analizi 
Çalışmaları ve Proje Tanıtım 
Materyalleri 

İDB Devam 
ediyor 

2009 Kırsal MDP,-2010 Sosyal 
MDP,-2011 Kırsal MDP anketleri 
tamamlanmıştır. 2009 Yılı Kırsal 
Kalkınma MDP’ye ilişkin etki 
değerlendirme raporu çalışmaları 
tamamlanmış olup, 2011 Yılı Kırsal 
Kalkınma ve 2010 yılı Sosyal 
Kalkınma MDP’lerine ilişkin etki 
değerlendirme raporu yazım 
çalışmaları devam etmektedir. 

Devam edecektir. 

3 adet etki 
analizi/değerlendirm
e raporu, 3 adet saha 
çalışması 

2021/4 2 

Karaman Ekonomi ve Sanayi 
Envanter Dokümanı  

Karaman 
YDO 

Devam 
ediyor 

Karaman Ekonomi ve Sanayi 
Envanter Dokümanı hazırlık 
çalışmaları sürmekle birlikte sene 
sonuna kadar tamamlanacaktır. 

Yılsonuna kadar tamamlanacaktır 1 adet çalışma 2021/4 0 

Karaman il yatırım ortamı-
ekonomisi ve/veya sanayi 
gelişimine yönelik çalışma 

Karaman 
YDO Tamamlandı 

Elma sektörüne yönelik olarak 
“Hedef Pazar Araştırma Raporu” 
hazırlanmıştır. 

 1 adet doküman  2021/4 1 

Atıl İşletmeler/Binalar Envanteri 
Güncelleme Çalışması 

Karaman 
YDO 

Zamanında 
Tamamlandı 

2021 yılı mart ayı içerisinde 
elimizde bulunan atıl tesislere 
yönelik envanter güncellenmiştir.  

 1 Adet Doküman 2021/4 1 
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SOP-3-KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar Hedeflenen Çıktı Bitiş 
Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 
Proje stoku oluşturulması 
kapsamda belirlenecek bir 
sektörle alakalı ön fizibilite 
çalışması  

Karaman 
YDO 

Devam 
ediyor 

Bakanlıktan gelecek yeni fizibilite 
konuları kapsamında ön fizibilite 
çalışması yapılacaktır. 

 En Az 1 adet Çalışma 2021/4 1 

“İl Yatırım Ortamı Endeksi” 
çalışması 

Karaman 
Konya 
YDO 

Devam 
ediyor 

Bakanlık talimatları doğrultusunda, 
yapılması öngörülmektedir.  2 adet rapor 2021/4 0 

İşbirliği ve Koordinasyon 

Proje Yararlanıcılarıyla Geri 
Bildirim Ziyaretleri  İDB Zamanında 

Tamamlandı 

2009 ve 2011 Yılı Kırsal ve 2010 Yılı 
Sosyal Programlarına ilişkin 
anketler gerçekleştirilmiştir. 

 200 adet anket  2021/4 130 

OECD İle Etki Değerlendirme 
İşbirliği Yapılacaktır İDB Başlamadı Pandemi sürecinden dolayı 

gerçekleşmemiştir. 
Pandemi süreci sona erdiği 
takdirde gerçekleştirilecek. 

1 adet etki analizi 
workshop 2021/4 0 

Ajanslar ile Tecrübe Paylaşımı 
ve İşbirliği Toplantıları İDB Başlamadı Pandemi sürecinden dolayı 

gerçekleşmemiştir. 
Pandemi süreci sona erdiği 
takdirde gerçekleştirilecek.. 2 adet toplantı 2021/4 0 

Ajans Desteklerine Yönelik Faaliyetler 

2021 Yılı MDP kapsamında 
bilgilendirme ve eğitim, teknik 
yardım, rehberlerin tasarım vb. 
faaliyetler  

PYB Başlamadı 2021 yılında MDP/FD destek 
Programına çıkılmamıştır. 

2022 yılında FD programına 
çıkılması planlanmaktadır. 

Başvuru rehberleri,  
Ajans internet 
sitesinde 
yayınlanacak. 
Bilgilendirme 
sunumu ve PCM 
eğitimi, 2 adet teknik 
yardım masası 
hizmeti  

2021/4  

2021 MDP kapsamında BD ve 
DK faaliyetleri 
 

PYB Başlamadı 2021 yılında MDP/FD destek 
Programına çıkılmamıştır.  Gerçekleşen BD ve 

DK ödemeleri 2021/4  

2022 mali destek programlarına 
ilişkin ön çalışmalarının 
tamamlanarak başvuru 
rehberlerinin hazırlanarak teklif 
çağrılarına çıkılması. 

PYB Devam 
Ediyor 

2022 Finansman Desteği Programı 
ile ilgili çalışmalar devam 
etmektedir. 

2022 yılında FD programına 
çıkılması planlanmaktadır 

Başvuru rehberleri, 
Ajans internet 
sitesinde 
yayınlanacak 

2021/4  
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SOP-3-KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar Hedeflenen Çıktı Bitiş 
Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 
İzleme ve Değerlendirme Birimi Faaliyetleri 

Mali Destek Programı 
Bilgilendirme Toplantıları İDB Zamanında 

Tamamlandı 

2020 Yılı Kaynak Verimliliği ve 
Mesleki ve Teknik Eğitimin 
Geliştirilmesi Mali Destek Programı 
kapsamında bir adet başlangıç ve 
iki adet eğitim toplantısı online 
olarak gerçekleştirilmiştir. 

 4 adet toplantı 2021/4 3 

Fizibilite Desteği ile Hazırlanan 
Fizibilitelerin Uygunluk 
Değerlendirmesi 

İDB Zamanında 
Tamamlandı 

“Konya Özel Harekât Müdürlüğü 
Uluslararası Eğitim Merkezi 
Fizibilite Projesi”nin uygunluk 
değerlendirmesi geçekleştirilmiştir. 

Fizibilite başvurularına bağlı 
olarak bu yöndeki çalışmalar 
devam edecektir. 

En az 1 adet uygunluk 
değerlendirme 
raporu sayısı  

2021/4 1 

Yatırım Destek Ofisi Faaliyetler 
Konya Tek Durak Ofis 
faaliyetleri 

Konya 
YDO Başlamadı Son 6 aylık dönem için 

planlanmıştır.   1 adet toplantı, 3 
adet kurum ziyareti 2021/4 0 

Konya YDO tarafından Ajans 
desteği ile uygulanan güdümlü 
projeler ziyaret edilecek 
 

Konya 
YDO Başlamadı Son 6 aylık dönem için 

planlanmıştır.   2 adet proje ziyareti 2021/4 0 

Konya İl Yatırım Komitesi 
Toplantıları Düzenlenecektir  
 

Konya 
YDO 

Devam 
Ediyor 3 adet düzenlenmiştir. Yılsonuna kadar 

tamamlanacaktır.. 5 adet toplantı  2021/4 3 

İzin ve Ruhsat İşlemleri ile ilgili 
kurumlardan brifingler  

Konya 
YDO Başlamadı Son 6 aylık dönem için 

planlanmıştır.   
İzin ve ruhsat veren 
en az 2 kurumdan 
brifing alma 

2021/4 0 

Teşvik belgesi kapama işlemleri  YDO Devam 
Ediyor 

Bakanlıktan talep geldikçe 
yapılmaktadır.. 

Talep üzerine çalışmalar devam 
edecektir. 5 adet belge  2021/4 4 

Teşvik sistemi ve çeşitli 
desteklerle ilgili bilgilendirme 
toplantıları  

Konya 
YDO Başlamadı Son 6 aylık dönem için 

planlanmıştır.  3 ilçede bilgilendirme 
toplantısı 2021/4 0 

OSB ve Yeni kurulan firma 
ziyaretleri YDO Devam 

ediyor 

Konya’da 4 firma ziyaret edilmiş, 14 
yeni kurulan firma aranmıştır. 
Karaman’da 11 adet firma ziyareti 
tamamlanmıştır. 

Konya’da firma ziyaretleri 
yılsonuna kadar devam edecektir. 

Karaman’da 10 adet 
firma ziyareti, 
Konya’da 3 adet OSB, 
30 adet firma ziyareti 

2021/4 
Konya 18  
Karaman 
11 firma 
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SOP-3-KURUMSAL FAALİYETLER VE GELİŞİM 

Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar Hedeflenen Çıktı Bitiş 
Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 

Ulusal ve Uluslararası 
Desteklerin tanıtımı ve destek 
fonları bilgilendirme faaliyetleri 

Karaman 
YDO 

Zamanında 
tamamlandı 

12 adet SOGEP toplantısı 
yapılmıştır. Ayrıca Uluslararası 
fonların potansiyel yararlanıcılara 
ulaştırılmasına yönelik bilgi iletişim 
ağı kurularak aktif şekilde 
bilgilendirme yapılmaktadır. 

Bilgilendirme faaliyetleri devam 
edecektir. 

1 adet bilgilendirme 
faaliyeti 2021/4 1 

Yatırım ve Tanıtıma yönelik 
Envanter Güçlendirme 
Çalışmaları  

Karaman 
YDO 

Zamanında 
tamamlandı 

Faaliyet kapsamında tanıtıcı 
materyal, kitapçık basımı, web 
sitesi tasarımı ve tanıtımı vb. 
faaliyetler öngörülmüş idi. Özellikle 
web sitesine yönelik çalışmalar 
sürmektedir. 

Güncelleme işlemleri 
yürütülecektir. 

1 adet tanıtım 
materyali 2021/4 0 

İlin Gelişimine Yönelik Paydaşlar 
ile birlikte Proje Hazırlanması, 
paydaşların proje 
hazırlamasının teşvik edilmesi 

Karaman 
YDO 

Devam 
Ediyor 

Uluslararası fonların potansiyel 
yararlanıcılara ulaştırılmasına 
yönelik bilgi iletişim ağı kurularak 
aktif şekilde bilgilendirme 
yapılmaktadır. Uygun hibe 
programına çıkılması durumunda 
paydaşların proje hazırlaması teşvik 
edilecektir. 

Bilgilendirme Ağı aracılığı ile 
paydaşlar teşvik edilmeye devam 
edilecektir. 

1 adet  2021/4 1 
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YEREL KALKINMA FIRSATLARI 

Alt Program/Proje/Faaliyetler Sorumlu 
Birim 

Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar 
Hedeflenen 

Çıktı 
Bitiş 

Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 
Alt Program 1 Önceki Dönemden Devreden Mali Destekler İD Faaliyetleri 

Ajans destekleri ve İD Faaliyetleri 

2018 proje teklif çağrıları İD faaliyetleri İDB Tamamlandı  2018 proje teklifi kapsamındaki 
projeler tamamlanmıştır  İzleme ziyareti 2021/1 2 

2019 proje teklif çağrıları İD faaliyetleri İDB Devam 
ediyor. 

Bu programa ilişkin süreç devam 
etmektedir.  30 adet izleme 

ziyareti 2022/4 19 

2020 Teknik destek programı PYB  Devam 
Ediyor 

Projelerin bir kısmı tamamlanmış 
olup ödemeleri yapılmıştır. Bir 
kısmı halen devam etmektedir. 

Önümüzdeki aylarda 
tamamlanması 
planlanmaktadır. 

30 adet TD 
Proje Ödemesi 2021/3 10 

2019 yılı “Konya Özel Harekat Müdürlüğü 
Uluslararası Eğitim Merkezi” Fizibilite desteği İDB Tamamlandı  Ödeme gerçekleştirilmiştir.  1 adet fizibilite 

raporu 2021/2 1 

2020 yılı Covid-19 proje teklif çağrıları İD 
faaliyetleri İDB Tamamlandı  

Bu kapsamdaki projeler 
tamamlanmış olup ödemeleri 
gerçekleştirilmiştir. 

 5 izleme ziyareti  2021/1 3 

2020 yılı Kaynak Verimliliği MDP İDB Devam 
ediyor. 

Bu programa ilişkin süreç devam 
etmektedir. 

İD faaliyetleri devam 
edecektir. 

30 izleme 
ziyareti 2023/2 20 

2019 Yılı SOGEP 

“RoboKaratay” projesi PYB/İDB Devam 
ediyor. 

Proje kapsamında satın alma 
süreçleri gerçekleştirilmeye 
devam etmektedir. 

İD faaliyetleri devam 
edecektir. 5 İzleme Ziyareti 2021/4 1 

“Nitelikli İşgücünün Konya İline 
Kazandırılması” projesi PYB/İDB Devam 

ediyor. 
Proje kapsamındaki alımlar için 
satın alma süreçleri başlamıştır. 

İD faaliyetleri devam 
edecektir. 5 İzleme Ziyareti 2022/4 0 

“Karaman’da Umuda Smaç” projesi PYB/İDB Devam 
ediyor. 

Proje kapsamında satın alma 
süreçleri gerçekleştirilmeye 
devam etmektedir. 

İD faaliyetleri devam 
edecektir. 5 İzleme Ziyareti 2022/4 2 

2020 Yılı SOGEP 

SOBE İle Otizmli Bireyler İş Hayatında! PYB/İDB Devam 
ediyor. Sözleşme imzalanmıştır. İD faaliyetleri devam 

edecektir. 1 adet sözleşme 2023/4 1 

Kadınlar Üretiyor, Konya Sağlık İçin Mor 
Ekmek Tüketiyor Projesi PYB/İDB Devam 

ediyor. Sözleşme imzalanmıştır. İD faaliyetleri devam 
edecektir. 1 adet sözleşme 2023/4 1 

Üretimde Ben De Varım–Korumalı İşyeri 
Projesi PYB/İDB Devam 

ediyor. Sözleşme imzalanmıştır. İD faaliyetleri devam 
edecektir. 1 adet sözleşme 2023/4 1 
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YEREL KALKINMA FIRSATLARI 

Alt Program/Proje/ Faaliyetler Sorumlu 
Birim 

Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar Hedeflenen Çıktı Bitiş 
Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 
Alt Program 2 Yeni Dönem Faaliyetleri 

Ajans Destekleri ve İzleme Değerlendirme Faaliyetleri 
Yerelde kurumsal kapasiteyi 
geliştirmek üzere Kar amacı 
gütmeyen kurum kuruluşlara 
yönelik “Teknik Destek” 
programı uygulanacaktır. 

PYB Devam Ediyor 
2021 Yılı Teknik Destek 
Programı kapsamında 
başvurular alınmaktadır. 

Programın yılsonuna kadar 
açık kalması 
planlanmaktadır. 

İlan edilen 1 adet TD 
programı 2021/4 1 

İşbirliği Faaliyetleri 

2021 Fizibilite destek programı  PYB/İDB Devam Ediyor 2021 Yılı Fizibilite Desteği 
Programı başvuruya açıktır. 

Programın yılsonuna kadar 
açık kalması 
planlanmaktadır. 

İlan edilen 1 adet FD 
programı 2021/4 1 

Tanıtım ve Yatırım Destek 
Faaliyetleri        

Kuzey Karaman Turizm Aksı’nın 
Geliştirilmesi GPD PYB/İDB Devam Ediyor Proje geliştirme çalışmaları 

devam etmektedir. 
Sözleşmenin imzalanması 
planlanmaktadır. 1 adet sözleşme 2021/4 0 

Çatalhöyük Neolitik Kentinin 
Konya Turizmine Kazandırılması PYB/İDB Devam Ediyor 

Sözleşme imzalanmış olup 
proje uygulama süreci 
başlamıştır. 

İD faaliyetleri devam 
edecektir. 1 adet sözleşme 2021/4 1 

2021 yılı İlçelerde Kalkınmanın 
Sağlanmasına Yönelik MDP PYB/İDB Başlamadı 2021 Yılında teklif çağrısına 

çıkılmamıştır. 
2022 yılında FD şeklinde 
planlanmaktadır. 

İlan edilen 1 adet 
program 2021/4 0 

YAS sistemleri rehabilitasyonu 
GPD PYB/İDB Devam Ediyor 

Sözleşme imzalanmış olup 
proje uygulama süreci 
başlamıştır. 

İD faaliyetleri devam 
edecektir. Uygulanan 1 adet proje 2021/4 1 

Yurtiçi ve Yurtdışı Fuarlara 
Katılım 

Karaman 
YDO Başlamadı Pandemi sebebiyle fuarlara 

katılım sağlanamamıştır. 

Fuarlara katılım pandemi 
koşullarına göre 
şekillenecektir. 

Karaman YDO 1 adet 
fuara katılım 2021/4 0 

Konya YDO Başlamadı Konya’daki fuarlar pandemi 
nedeniyle iptal edilmiştir.  

Katılımı planlanan diğer 
fuarlar sonraki dönemde 
gerçekleştirilecektir. 

Konya YDO en az 3 
adet fuara katılım  2021/4 0 
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YEREL KALKINMA FIRSATLARI 

Alt Program/Proje/ Faaliyetler Sorumlu 
Birim 

Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar Hedeflenen Çıktı Bitiş 
Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 
Alt Program 2 Yeni Dönem Faaliyetleri 

Konya Tarım Fuarı Gala 
Organizasyonu Konya YDO Başlamadı Pandemi nedeniyle fuar 

gerçekleşmedi.  1 adet gala programı 2021/4 0 

Yatırım Teşvik Sistemi Rehberi, 
Ar-Ge, İmalat ve Teknoloji 
Destekleri Rehberi, Tarım ve 
Hayvancılık Destekleri Rehberi 
güncellenecektir 

Konya YDO Zamanında 
Tamamlandı 3 adet rehber güncellendi. Güncellemeler devam 

edecektir. 3 adet rehber 2021/4 3 

İl Yatırım Komitesi üyeleri ile 
birlikte ön fizibilite konularının 
belirlenmesi 

Konya YDO Zamanında 
Tamamlandı 

3 adet İl Yatırım Komitesi 
toplantısı gerçekleştirildi, 
öneriler alındı. 

 1 adet toplantı 2021/4 3 

Köy Kooperatiflerinin 
oluşturulması veya mevcut 
kooperatiflerin aktif hale 
getirilmesine yönelik çalışmalar 

Karaman 
YDO Devam Ediyor  Sene sonuna kadar 

tamamlanacaktır 2 Köy 2021/4 0 

Farkındalık, Bilgilendirme Faaliyetleri ve Organizasyonlar 

Hazır Yemek Sektöründe 
faaliyet gösterebilecek 
Karaman’daki potansiyel firma 
ziyaretleri  

Karaman 
YDO 

Zamanında 
Tamamlandı 

Firma ziyareti yapılmıştır. 
Sektördeki potansiyel iş 
imkanları, sektör analizi ve 
kamu desteklerini içeren 
toplantı yapılmıştır. 

 1 adet toplantı 2021/4 1 

Karaman’da Kooperatifçiliğin 
Geliştirilmesine Yönelik 
Çalışmalar 

Karaman 
YDO 

Zamanında 
Tamamlandı 

İlde kalkınma odaklı 
kooperatiflerin yetkilileri ve 
kooperatifçilik ile ilgili 
paydaşlarla toplantılar 
gerçekleştirilmiştir. 

 1 adet toplantı 2021/4 2 

Konya Ekonomi Forumunun 
düzenlenmesi 

Konya YDO, 
Valilik, 
Büyükşehir 
Belediyesi, 
KTO, KSO, 
KTB, KOP 

Başlamadı Pandemi nedeniyle etkinlik 
gerçekleşmedi.  1 adet organizasyon 2021/4 0 
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YEREL KALKINMA FIRSATLARI 

Alt Program/Proje/ Faaliyetler Sorumlu 
Birim 

Gerçekleşme 
Durumu Açıklama Bir Sonraki Dönemde 

Yapılacaklar Hedeflenen Çıktı Bitiş 
Dönemi 

01.01.2021-
01.07.2021 

Gerçekleşme 
Alt Program 2 Yeni Dönem Faaliyetleri 

Araştırma Analiz Faaliyetleri 

OSB’ler Mevcut Durum Raporu Konya YDO Zamanında 
Tamamlandı 

Konya OSB’ler İhtiyaç Durum 
Tespit Çalışması yapılmıştır.  1 adet rapor 2021/4 1 

OSB Atıl Tesis Envanteri Konya YDO Zamanında 
Tamamlandı 

Konya OSB’ler İhtiyaç Durum 
Tespit Çalışması yapılmıştır.  1 adet rapor 2021/4 1 

Belirlenen öncelikli yatırım 
konuları ile ilgili Ön fizibilite 
raporlarının hazırlanması 

YDO’ 
lar/Tüm 
birimler 

Zamanında 
Tamamlandı 

Bakanlıkça onay verilen 3 
konuda ön fizibilite raporları 
hazırlanmıştır. 

Bakanlıktan gelecek yeni 
konular olması halinde 
devam edilecektir. 

5 adet rapor 2021/4 3  

Hedef Ülke İle İlgili Faaliyetler 

Hollanda’da Bölge Yatırım 
ortamı tanıtım programı 

Karaman 
Konya YDO Devam Ediyor Pandemiden dolayı program 

gerçekleştirilemedi 

Pandemi koşullarına göre 
şekillenecek olup 
ötelenmiştir. 

1 tanıtım programı 2021/4 0 

Konya’da bulunan Hollandalı 
firmalar ziyaret edilecektir. Konya YDO Başlamadı Pandemi nedeniyle 

beklemeye alınmıştır.  2 firma ziyareti 2021/4  
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7.3 PERFORMANS SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ  

Ajansımız 2021 yılında, 2019 Yılı Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin 
Geliştirilmesi, 2020 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi ve 2020 Yılı Kaynak Verimliliği 
Mali Destek Programları ile 2019 Yılı ve 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
uygulama sürecini yürütmüştür. 2020 COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı Mali 
Destek Programı ise tamamlanmıştır. 

2019 Yılı Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 
Mali Gerçekleşmeler 

  2019 EYGEP  

Sözleşme İmzalanan Projelerde 
Başvuru Bilgileri 

Toplam Bütçe 66.034.445,00 

Destek Miktarı 32.874.795,00 

KONYA Destek Miktarı 24.572.110,00 

KARAMAN Destek Miktarı 8.302.685,00 

Sözleşme İmzalanan Projeler 
(29 Proje) 

Toplam Bütçe 42.098.167,66 

Destek Miktarı 21.048.909,25 

KONYA Destek Miktarı 18.069.732,00 

KARAMAN Destek Miktarı 2.979.177,25 

Devam Eden Projeler 
(26 Proje) 

Toplam Bütçe 35.838.205,80 

Destek Miktarı 17.918.928,32 

Gerçekleşen Destek Miktarı 7.349.937,07 

Tamamlanan Projeler 
(1 Proje) 

Toplam Bütçe 695.866,58 

Destek Miktarı 347.933,29 

Gerçekleşen Destek Miktarı 321.351,08 

Fesih Edilen Projeler 
(4 Proje) 

Toplam Bütçe 5.564.095,28 

Destek Miktarı 2.782.047,64 

Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Toplam 

Gerçekleşen Destek Miktarı 7.671.288,15 

KONYA 7.041.712,70 

KARAMAN 891.780,25 
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2020 Yılı Mesleki ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi ve 2020 Yılı Kaynak Verimliliği Mali Destek 
Programları Mali Gerçekleşmeler 

  2020 MDP  

Sözleşme İmzalanan Projelerde 
Başvuru Bilgileri 

Toplam Bütçe 63.636.231,04 
Destek Miktarı 36.730.668,31 
KONYA Destek Miktarı 27.731.519,75 
KARAMAN Destek Miktarı 8.999.148,56 

Sözleşme İmzalanan Projeler 
(57 Proje) 

Toplam Bütçe 55.420.257,39 
Destek Miktarı 32.966.690,58 
KONYA Destek Miktarı 24.527.919,44 
KARAMAN Destek Miktarı 8.438.771,14 

Devam Eden Projeler 
(57 Proje) 

Toplam Bütçe 55.420.257,39 
Destek Miktarı 32.966.690,58 
Gerçekleşen Destek Miktarı 12.673.776,85 

Tamamlanan Projeler 
(0 Proje) 

Toplam Bütçe 0,00 
Destek Miktarı 0,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Fesih Edilen Projeler 
(0 Proje) 

Toplam Bütçe 0,00 
Destek Miktarı 0,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Toplam 
Gerçekleşen Destek Miktarı 12.673.776,85 
KONYA 9.298.268,41 
KARAMAN 3.375.508,44 

 

2019 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Mali Gerçekleşmeler 
  2019 SOGEP  

Sözleşme İmzalanan Projelerde 
Başvuru Bilgileri 

Toplam Bütçe 6.223.712,74 
Destek Miktarı 5.319.774,14 
KONYA Destek Miktarı 3.584.081,14 
KARAMAN Destek Miktarı 1.735.693,00 

Sözleşme İmzalanan Projeler 
(3 Proje) 

Toplam Bütçe 6.223.712,74 
Destek Miktarı 4.400.000,00 
KONYA Destek Miktarı 3.100.000,00 
KARAMAN Destek Miktarı 1.300.000,00 

Devam Eden Projeler 
(3 Proje) 

Toplam Bütçe 6.223.712,74 
Destek Miktarı 4.400.000,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 1.760.000,00 

Tamamlanan Projeler 
(0 Proje) 

Toplam Bütçe 0,00 
Destek Miktarı 0,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Fesih Edilen Projeler 
(0 Proje) 

Toplam Bütçe 0,00 
Destek Miktarı 0,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Toplam 
Gerçekleşen Destek Miktarı 1.760.000,00 
KONYA 1.240.000,00 
KARAMAN 520.000,00 
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2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı Mali Gerçekleşmeler  
  2020 SOGEP  

Sözleşme İmzalanan Projelerde 
Başvuru Bilgileri 

Toplam Bütçe 5.662.000,00 
Destek Miktarı 4.271.200,00 
KONYA Destek Miktarı 2.438.200,00 
KARAMAN Destek Miktarı 1.833.000,00 

Sözleşme İmzalanan Projeler 
(3 Proje) 

Toplam Bütçe 4.227.200,00 
Destek Miktarı 3.400.000,00 
KONYA Destek Miktarı 2.000.000,00 
KARAMAN Destek Miktarı 1.400.000,00 

Devam Eden Projeler 
(3 Proje) 

Toplam Bütçe 4.227.200,00 
Destek Miktarı 3.400.000,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 1.360.000,00 

Tamamlanan Projeler 
(0 Proje) 

Toplam Bütçe 0,00 
Destek Miktarı 0,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Fesih Edilen Projeler 
(0 Proje) 

Toplam Bütçe 0,00 
Destek Miktarı 0,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Toplam 
Gerçekleşen Destek Miktarı 1.360.000,00 
KONYA 800.000,00 
KARAMAN 560.000,00 

 

COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Mali Destek Programları Mali Gerçekleşmeler 
  2020 COVID 19  

Sözleşme İmzalanan Projelerde 
Başvuru Bilgileri 

Toplam Bütçe 8.481.008,80 
Destek Miktarı 7.036.389,85 
KONYA Destek Miktarı 6.679.522,00 
KARAMAN Destek Miktarı 356.867,85 

Sözleşme İmzalanan Projeler 
(7 Proje) 

Toplam Bütçe 7.202.563,80 
Destek Miktarı 5.995.310,35 
KONYA Destek Miktarı 5.638.442,50 
KARAMAN Destek Miktarı 356.867,85 

Devam Eden Projeler 
(0 Proje) 

Toplam Bütçe 0,00 
Destek Miktarı 0,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Tamamlanan Projeler 
(7 Proje) 

Toplam Bütçe 7.202.563,80 
Destek Miktarı 5.995.310,35 
Gerçekleşen Destek Miktarı 5.575.718,78 

Fesih Edilen Projeler 
(0 Proje) 

Toplam Bütçe 0,00 
Destek Miktarı 0,00 
Gerçekleşen Destek Miktarı 0,00 

Toplam 
Gerçekleşen Destek Miktarı 5.575.718,78 
KONYA 5.222.402,42 
KARAMAN 353.316,36 
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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.  

2020 Yılı İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan Kaynağının Yetiştirilmesi için Mesleki ve Teknik 
Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı kapsamında 37 projenin, 2020 Yılı Kaynak 
verimliliği Mali Destek Programı kapsamında 20 projenin destek sözleşmesi imzalanmıştır. Bu 
projelerin uygulamaları devam etmektedir. 2019 Yılı ve 2020 Yılı Sosyal Gelişmeyi Destekleme 
Programı kapsamında yer alan projelerin de uygulamaları devam etmektedir. 

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. 

AJANSIMIZ 2021 YILI İLK 6 AYLIK FAALİYET ÖZETİ 
DEVAM EDEN PROJELERE YAPILAN ÖDEME 23,75 MİLYON TL 
SOGEP'E GÖNDERİLEN PROJE SAYISI 8 PROJE 
HAZIRLIK ÇALIŞMASI TAMAMLANAN GPD 2 PROJE 

2018 MDP UYGULAMASI DEVAM EDEN1 PROJE 
TAMAMLANDI 

2019 MDP UYGULAMASI 26 PROJE DEVAM 

2020 COVİD-19 DEVAM EDEN 4 PROJE 
TAMAMLANDI 

HAZIRLANAN TOPLAM RAPOR SAYISI 12 ADET 
Fizibilite raporları 3 ADET 
Sektör raporları 1 ADET 
Stratejik dokümanlar 2 ADET 
Tematik konular 2 ADET 
Rehberler 3 ADET 
Etki değerlendirme 2 ADET 
SAHA ÇALIŞMASI 1 ÇALIŞMA-130 ANKET 
YATIRIMCI BİLGİLENDİRME 144 YATIRIMCI 
TEŞVİK İŞLEMLERİ 4 BELGE KAPATMA 
ÇALIŞMA ZİYARETLERİ SAYISI 77 ADET 
DÜZENLENEN TOPLANTI-ÇALIŞTAY-PANEL BİLGİLENDİRME 
EĞİTİM VB  28 ADET 

KATILIM SAĞLANAN ORGANİZASYON SAYISI 194 ADET 
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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 

 Ajansın her yıl çeşitli eğitimlerle ajans personelinin kapasitesini sürekli artırması 

ZAYIFLIKLAR  

 Bölgenin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için Ajans bütçesinin yetersiz olması  

 Ajanslarda personel sirkülasyonunun fazla olması 

 Ajanslar çalışmak için tercih edilen bir kurum olma özelliğini giderek kaybetmesi 

 İş deneyimi ile istihdam edilebilen personel sayısında sınırlama olduğu için yeni alınan 
personellerin deneyimsiz olması 

 Destek veren diğer kurumlar ile bilgi akışının yeterli seviyede olmaması 

 Bürokrasinin fazlalığı 

 Ajansların esnek yapılarını giderek kaybetmeleri 

 Ajansların, merkezden planlama yerine, yerelden planlama yönteminin etkin bir şekilde 
uygulandığı kuruluşlar olma özelliklerini giderek kaybetmeleri 

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 ve “2014-2023 Karaman Konya Bölge Planına” uygun 
olarak belirlenen sonuç odaklı programlar ile odaklandığı alanlara yönelik faaliyetlerini 
başarıyla sürdürmüştür. 

Bölgeye yönelik çeşitli konularda analizler ve raporlama çalışmalarına her sene olduğu gibi 
devam edilmiş ve saha çalışmaları yürütülmüştür. Çeşitli konularda fizibilite ve ön fizibilite 
raporları hazırlanmıştır. Toplantılar düzenlenmiş, çalıştay ve söyleşilere katılım sağlanmış ve 
bilgilendirme sunumları gerçekleştirilmiştir. 

2021 yılı destek programları kapsamında Kobilere ve kar amacı gütmeyen kuruluşlara yönelik 
olarak Yerelde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi, İhracat, Verimlilik, Ar-Ge, Tasarım Dijital 
Dönüşüm önceliklerini kapsayan teknik destek programları ilan edilmiştir. Bunun yanı sıra 
fizibilite desteği ilan edilmiştir. Güdümlü proje desteği kapsamında ise hazırlık çalışmaları 
gerçekleştirilmiştir. Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı ile "Unesco Dünya Mirası Listesinde 
Bulunan Çatalhöyük Neolitik Kentinin Konya Turizmine Kazandırılması Projesi" başlıklı ve 
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Alibeyhüyüğü Sulama Kooperatifi ile “Yeraltı Sulama Yas Sahalarında Enerji Verimliliğinin 
Artırılması” başlıklı güdümlü projelerin sözleşmeleri imzalanmıştır.  

2018, 2019 ve 2020 yıllarına yönelik mali destek programları uygulama, izleme ve 
değerlendirme süreçleri yürütülmüş ve ödemeler gerçekleştirilmiştir. 2020 yılında ilan edilen 
“COVID-19 ile Mücadele ve Dayanıklılık Programı” kapsamındaki projeler tamamlanmıştır. 
2019 EYGEP Mali Destek Programı, 2019 ve 2020 Sosyal Gelişmeyi Destekleme Programı 
sözleşmelerinin uygulamaları devam etmektedir. 2020 Yılı İmalat Sanayinde Nitelikli İnsan 
Kaynağının Yetiştirilmesi İçin Mesleki Ve Teknik Eğitimin Geliştirilmesi Mali Destek Programı 
kapsamında 20, 2020 Yılı Kaynak verimliliği Mali Destek Programı kapsamında 37 projenin 
destek sözleşmesi imzalanmıştır. Bu projelerin uygulamaları devam etmektedir. Ayrıca 2011 
Yılı İktisadi İşletmelerde Rekabetçiliğin Geliştirilmesine Yönelik Mali Destek Programına ilişkin 
etki değerlendirme raporunu hazırlamış olup basımı yapılmıştır. 2009 Yılı Kırsal Kalkınma Mali 
Destek Programına ilişkin etki değerlendirme raporu çalışmaları tamamlanmış olup, 2011 Yılı 
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programları ve 2010 yılı Sosyal Kalkınma Mali Destek Programına 
ilişkin etki değerlendirme raporu yazım çalışmaları devam etmektedir. 

Yatırım Destek Ofislerimiz tarafından; iş ve yatırım ortamı tanıtım ve geliştirme faaliyetleri, 
teşvik iş ve işlemleri, bilgilendirme ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirilmiş olup çeşitli toplantılar 
düzenlenmiş, raporlar hazırlanmış ve ziyaretler gerçekleştirilmiştir. Ayrıca bölgenin girişimcilik 
ekosisteminin geliştirilmesi kapsamında üniversitelerle ve TGB’ler ile işbirliği halinde 
çalışmalar yürütmüşlerdir. 

 

V. ÖNERİ VE TEDBİRLER  

 Ajanslar, merkezden planlama yerine, yerelde planlama yönteminin etkin bir şekilde 
uygulandığı kuruluşlar olmalıdır. 

 Kalkınma Ajanslarının bürokrasiden uzak, esnek, özerk, hızlı karar alabilen ve uygulayabilen 
yapıları korunmalıdır.  

 Kalkınma Ajanslarının yıllık bütçelerinde kuruldukları günden bu yana bir artış olmaması 
ajansların destek vermesine engel bir hale gelmiştir. Bu durum göz önüne alınarak ajanslara 
aktarılan payların artırılması gerekmektedir.  

 Yapılan düzenlemelerde ajansların nitelikli personel yapısı ve yereldeki güçlü varlığı 
korunmalıdır.  
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	 Taşınır ve taşınmaz mal alımı, satımı ve kiralanması ile hizmet alımına karar vermek.
	 Altı aylık ara rapor ile yıllık faaliyet raporunu Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na göndermek.
	 Ajans bütçesini onaylamak ve Sanayi ve Teknoloji 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 Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın onayına sunmak.
	 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.
	 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.

	3.3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
	3.4 İnsan Kaynakları
	 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 yükse...
	 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 özen...
	 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 ted...
	 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 KAYNAKLARI POLİTİKASININ UYGULANMASINA DAİR BİLGİLER
	3.4.2 Eğitim
	3.4.3 PERFORMANS DEĞERLENDİRME

	3.5 Sunulan Hizmetler
	3.5.1 ARAŞTIRMA ETÜT VE PLANLAMA BİRİMİ
	 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 bel...
	  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 destekle...
	 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 ku...
	 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,
	 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 YÖNETİM BİRİMİ
	 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...
	 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 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.

	3.5.3 İZLEME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİ
	 Diğer birimlerle işbirliği içinde bölge planı ve programları ile destek programlarının değerlendirilmesine yönelik program düzeyinde performans göstergelerinin belirlenmesine katkı sağlamak,
	 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 ödem...
	 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 faa...
	 Tamamlanan projelerin ve programların sonuçlarını ve etkilerini değerlendirmek,
	 Destek programlarının ve projelerin değerlendirilmesine yönelik performans/başarı 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 Sekreter...
	 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 HİZMETLERİ BİRİMİ
	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 kayıtlarını...
	 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 kim...
	 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,
	 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 ve harcama programına ilişkin yukarıda sayılmayan diğer hizmetleri yürütmek
	 Kurum’un, aylık olarak beyan etmesi gereken SSK Bildirgesi, KDV-2, Damga ve Muhtasar Beyannameleri’nin bildirmek.
	 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 sakl...
	 Kurum’a ait mevcutları repo ve mevduat gibi 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...
	 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 birimine ilişkin tanımlanan görevleri yapmak,
	 Harcama işlemlerine ilişkin, ödemeye uygun hale gelen, gerekli ödeme evraklarını (muhasebe işlem fişi, ödeme talimatı) eksiksiz olarak hazırlamak ve evrakları ilgililerin imzasına sunmak,
	 Ajansın ödeme işlemlerini mevzuata uygun bir şekilde gerçekleştirmek,
	 Hazırlanan ödeme evraklarını düzgün bir biçimde dosyalamak ve muhafaza etmek,
	 Harcamalarla ilgili sözleşme, ihale komisyon tutanağı, fiyat araştırması vb. birimler tarafından hazırlanan evrakların son kontrolünü yapmak; eksiklikleri ilgililere bildirmek ve takibini yapmak,
	 Personelin avans çektiğine ilişkin onaylı harcama belgelerini kontrol etmek,
	 Onaylı banka talimatlarını ilgili bankaya/bankalara teslim etmek ve işlem dekontlarını teslim almak,
	 Tüm ödemeler yapıldıktan sonra Kurum’un çalıştığı bankalardaki mevduatlarına ait hesap ekstrelerini temin etmek, dosyalanmış olan ödeme evrakları  ile karşılıklı kontrol etmek ve mutabakatını sağlamak,
	 İl özel idareleri, belediyeler ve sanayi ve ticaret odalarının bir önceki yıla ait gelirlerden aktarılacak payların gönderilmesine ilişkin resmi yazıyı ilgili makamlara göndermek,
	 İlgili kurumlardan gelir ödemelerinin gelmesi durumunda bankadan işlem dekontu temin etmek ve Muhasebe Yetkilisine teslim etmek,
	 Muhasebe ile ilgili gelen giden evrakları takip ve muhafaza etmek,
	 Aylık mizan kontrolleri sırasında hesap bazında açılmış ve kapanmış banka hesaplarını kontrol etmek ve ekstrelerini muhafaza etmek,
	 Talimatlara göre gerçekleşen ödemelere ait banka dekontlarını ödeme evrakının ekine takmak,
	 Fatura üzerindeki ilgili birim başkanına ait onayları kontrol etmek,
	 Yıl sonunda amortisman hesaplamalarını yapmak,
	 Kurum’un, aylık olarak beyan etmesi gereken KDV-2, Damga ve Muhtasar Beyannamelerini hazırlamak, SSK e-beyanname olarak tahakkuk fişlerini almak,
	 Personele ait bordro hesaplamalarını yapmak ve Muhasebe Yetkilisi ile birlikte karşılaştırmak,
	 Faaliyetleri ile ilgili tüzük, yönetmelik ve benzeri unsurları takip etmek, bunlarda meydana gelen değişiklikleri uygulamak, ilgili yazışmaları 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 açıklamalard...
	 Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,
	 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,
	 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,

	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
	 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 işbi...
	 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 açıklamalard...
	 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 sağla...

	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 sorumluluğunda...
	 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 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 ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalard...
	 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.

	Satın Alma Sorumlusu
	 Birimlerin ihtiyaçları doğrultusunda gerçekleştirme görevlisi tarafından iletilen yazılı satın alma taleplerini almak,
	 İhtiyaç olan mal veya hizmetin piyasa ve fiyat araştırması yapmak, yaklaşık maliyet formunu hazırlamak,
	 Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak satın alma talep formunu düzenlemek ve ilgili gerçekleştirme görevlisine sunmak,
	 Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak ihtiyaç konusu mal veya hizmetin bütçede ödeneğinin olup olmadığı muhasebe yetkilisi tarafından tespit edilmesini sağlamak,
	 Satın almayı talep eden birim ile koordineli olarak satın alma usulünü tespit etmek ve harcama onay belgesini düzenleyerek harcama yetkilisine imzaya sunmak,
	 Araştırması yapılan mal veya hizmetin son şekli ile teklif mektupları ilgili kişi ve firmalardan temin etmek,
	 Satın alma komisyonu tarafından incelenerek kararı verilen en uygun teklifi veren kişi veya firmaya, mal ve hizmet alımı için bildirim yapmak,
	 Teslim alınan mal veya hizmet muayene ve kabul komisyonu tarafından incelenmesini takiben muayene kabul komisyonu tarafından imzalanmasını sağlamak,
	 Teslim alınan mal ile ilgili taşınır işlem fişi düzenlenmesi gerekiyorsa, ilgili evrakları taşınır kayıt sorumlusuna teslim etmek,
	 Bütün evrakı bir dosya halinde ödemeye hazır hale getirmek ve ödemenin yapılması için muhasebe ve finans birimine teslim etmek,
	 Ajansın sözleşmeye dayalı giderleri ile ilgili hak edişlerin düzenli olarak kontrolünü yapmak, ödemelerin yapılması için muhasebe yetkilisine evrakı teslim etmek.
	 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 açıklamalard...
	 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.

	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,
	 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 açıklamalard...
	 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.

	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 aciliyet...
	 Günlük ve süreli evraklara zamanında cevap vermek,
	 İlgili birimlerden gönderilen evrakların imzalı olup, olmadıklarını kontrol etmek, eksiklik varsa, eksikliklerin giderilmesini sağlamak,
	 Gelen yazıların EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi) 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,
	 Elektronik Belge Yönetim Sistemi (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 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 açıklamalard...
	 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 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.
	 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
	 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 ve güncel olarak tutmak, rapor haline getirmek, yazılı ve sözlü açıklamalard...
	 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 düzenlemek,
	 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 açıklamalard...
	 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.

	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 açıklamalard...
	 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,
	 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.

	Bilgi İşlem Sorumlusu
	 Ajansın tüm bilgi işlem faaliyetlerini planlamak, yönlendirmek ve koordinasyonunu sağlamak,
	 Ajansta bulunan bilgisayar, yazıcı ve diğer donanım birimleri ile yazılımların sorunsuz çalışması için gerekli önlemleri almak, sorunları gidermek, bakımlarını yapmak ve ihtiyaç halinde ilgili firmalardan destek alarak çözümlerini sağlamak,
	 Teknolojiyi takip ederek, Ajansta bulunan bilgisayar ve yazıcıları imkânlar dâhilinde güncellemek ve kullanılmakta olan lisanslı yazılımların yeni versiyonları ile değiştirilmesini sağlamak,
	 Ajans personelinin yazılım ve donanım ihtiyaçlarını tespit etmek, satın almak durumu söz konusu olduğunda araştırmayı yapmak, firmalarla bağlantı kurmak, teklifleri toplamak ve değerlendirilmesine yardımcı olmak,
	 Kurum bilgi-iletişim cihazları (faks, telefon, fotokopi, bilgisayar, yazıcı, modem vb.) ve sarf malzemeleri ihtiyacını belirlemek,
	 Ajansın internet sayfalarını hazırlamak, bilgilerin güncelliğini sağlamak,
	 Kuruma ait bilgilerin manyetik ve optik ortamlarda muhafazasını, güvenliğini ve yedeklenmesini sağlamak,
	 Ajans bilgisayar sistemi güvenliğinin sağlanması için yazılım ve donanım olarak gerekli önlemleri almak,
	 Mevcut yazılımların ve donanımların kullanıcılar tarafından doğru bir şekilde kullanılabilmesine yardımcı olmak ve bu konuda Ajans personeline gerekli eğitimleri vermek veya verdirmek,
	 İnsan Kaynakları birimi tarafından bildirilen, işe alınan ve işten ayrılan kullanıcıların tüm sistem tanımlamalarını yapmak, kullanıcı erişim haklarını tanımlamak,
	 Elektronik posta hizmetlerinin verilmesini sağlamak,
	 Bilişim Teknolojileri ile ilgili uluslararası teknolojik gelişmeleri takip etmek, ilgili konularda araştırmalar yapmak,
	 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 açıklamalard...
	 Görevlendirildiği komisyon, komite, kurul, vb. çalışma gruplarında yer almak; gerektiğinde ilgili raporları hazırlamak,
	 Görev alanıyla ilgili tüm kayıt, evrak ve değerlerin korunmasından sorumlu olmak,
	 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.


	3.5.5 KONYA VE KARAMAN YATIRIM DESTEK OFİSLERİ
	 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 ed...
	 Yatırımcıları; yatırım kararı alınması, yatırımın gerçekleştirilmesi gibi hususlarda 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 ilgil...
	 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 t...
	 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 g...

	3.5.6 İÇ DENETÇİ
	 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 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 hakk...
	 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, ge...
	 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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	7.3 Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
	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
	 Ajansın her yıl çeşitli eğitimlerle ajans personelinin kapasitesini sürekli artırması

	ZAYIFLIKLAR
	 Bölgenin kalkınma hedeflerine ulaşabilmesi için Ajans bütçesinin yetersiz olması
	 Ajanslarda personel sirkülasyonunun fazla olması
	 Ajanslar çalışmak için tercih edilen bir kurum olma özelliğini giderek kaybetmesi
	 İş deneyimi ile istihdam edilebilen personel sayısında sınırlama olduğu için yeni alınan personellerin deneyimsiz olması
	 Destek veren diğer kurumlar ile bilgi akışının yeterli seviyede olmaması
	 Bürokrasinin fazlalığı
	 Ajansların esnek yapılarını giderek kaybetmeleri
	 Ajansların, merkezden planlama yerine, yerelden planlama yönteminin etkin bir şekilde uygulandığı kuruluşlar olma özelliklerini giderek kaybetmeleri

	DEĞERLENDİRME
	 Ajanslar, merkezden planlama yerine, yerelde planlama yönteminin etkin bir şekilde uygulandığı kuruluşlar olmalıdır.
	 Kalkınma Ajanslarının bürokrasiden uzak, esnek, özerk, hızlı karar alabilen ve uygulayabilen yapıları korunmalıdır.
	 Kalkınma Ajanslarının yıllık bütçelerinde kuruldukları günden bu yana bir artış olmaması ajansların destek vermesine engel bir hale gelmiştir. Bu durum göz önüne alınarak ajanslara aktarılan payların artırılması gerekmektedir.
	 Yapılan düzenlemelerde ajansların nitelikli personel yapısı ve yereldeki güçlü varlığı korunmalıdır.




