
 

2019 TD BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

15.01.2019 tarih ve 2019/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı yetkisi çerçevesinde 2019 

yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

(2019.07.16) 

ÖNCEKİ HALİ 

1.3 SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR (SOPLAR)  

2019 TEKNİK DESTEK PROGRAMININ DAYANAĞI OLAN SONUÇ ODAKLI 

PROGRAMLAR 

SOP 1—İthal Ara Malı Üretiminin Desteklenmesi  

Amaç: İthalata konu olan ara mallarının bölgemizde üretilmesine yönelik çalışmalar 

yaparak bölgenin dış ticaret ortamının iyileştirilmesine katkı sağlanması amaçlanmıştır. 

Yerelde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi 

Amaç: 2014-2023 Konya-Karaman Bölge Planında tanımlı bulunan Alt-bölge (merkez 

ilçeleri hariç) ilçelerinde kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal 

kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.   

 

 

1.4 ÖNCELİKLERİN VE SOPLARIN BÖLGE PLANI İLE  İLİŞKİLERİ  

 

SOP & 

ÖNCELİKLER 

KARAMAN-KONYA BÖLGE PLANI 

ÖNCELİKLER TEDBİRLER 

1. İthal Ara Malı 

Üretiminin 

Desteklenmesi  

Öncelik 1.1: Dış ticaret 

ortamının iyileştirilmesi 

TEDBİR 1.1.1 Bölgenin Ara Malı 

Üretiminde Yerli Katkı Oranının 

Yükseltilmesi Desteklenecektir.  

 

1.5 PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ  

Öncelik 1 – İthal Ara Malı Üretiminin Desteklenmesi: Bu programla bölgemizde 

potansiyeli olan sektörlerde; ithalata konu olan ara mallarının bölgemizde üretilmesine katkı 

sağlayarak dışa bağımlılığın azaltılması dolayısıyla dış ticaret ortamının iyileştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu kapsamda araştırma analiz çalışmaları ile belirlenen sektör ve ürünlere 

ilişkin araştırma raporları hazırlanarak özel sektöre sağlanacak desteklerle ara ürünlerin 

bölgemizde üretilmesine yönelik faaliyetler desteklenecektir.  

 



 

 

Öncelik 5 – Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi: Bölgemiz kent merkezlerinde 

ve hinterlandında bulunan ve kullanılmayan turizm potansiyellerinin korunarak turizme 

kazandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bunun yanı sıra bölgedeki turizm 

potansiyellerinin harekete geçirilmesi için tanıtım ve istihdam eğitimleri desteklenecektir. 

Öncelik 6 – Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi: “Karaman-Konya Bölge Planında” tanımlandığı 

şekliyle “Düşük Gelişme Düzeyine Sahip İlçelerde” kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların 

kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi amaçlanmıştır.  Bu 

ilçeler, Ahırlı, Akören, Altınekin, Ayrancı, Başyayla, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, 

Emirgazi, Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Kadınhanı, Kâzımkarabekir, Sarayönü,  

Sarıveliler, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak’tır. 

 

1.6 PROGRAM BÜTÇESİ, SÜRESİ VE YERİ  

Ajans tarafından 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağlanacak toplam 

kaynak tutarı 1.400.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ajans, bu program için ayırdığı 

kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 

2019 Teknik Destek önceliklerine ayrılan tutarlar aşağıdaki gibidir: 

Öncelik 1 – İthal Ara Malı Üretiminde Mesleki Eğitimin 

Desteklenmesi, 

200.000 TL 

Öncelik 2 – Teknoloji Odaklı Girişimcilik, 300.000 TL 

Öncelik 3 – Savunma ve Silah Sanayinin Geliştirilmesi, 300.000 TL 

Öncelik 5 – Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması, 100.000 TL 

Öncelik 4 – Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi, 300.000 TL 

Öncelik 6 – Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi, 200.000 TL 

 

 

2.2.1 UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER  

Aşağıdaki konular 2019 Teknik Destek Programı kapsamında uygun faaliyet olmayıp, 

kesinlikle desteklenmeyecektir ve başvuru ön inceleme aşamasında elenecektir: 

• Halkla ilişkiler, iletişim becerileri,  etkili iletişim,  beden dili, etkili konuşma ve sunum 

teknikleri (mesleki eğitim hariç),  

• Kendini tanıma,  kişisel gelişim, 

• Psikolojik yaklaşım veya empati kurma,  

• Öfke kontrolü, 

• Sosyal veya duygusal zekâ yönetimi, 

• Zaman yönetimi,  motivasyon veya stres yönetimi,  

• Oryantasyon, takım çalışması, vb., 

• Başarı odaklı bir kültür geliştirme, kurum kültürü ve/veya gelişimi (kurumsal teknik kapasite 

geliştirme çalışmaları hariç), 

• İşyeri maneviyatı ve etik davranış,   

• Takım ruhu geliştirme, 

• Vatandaş memnuniyeti, 



 

• Kamu kurumlarının kendi personeline kanunen zorunlu olarak vermesi gereken iş sağlığı ve 

güvenliği vb. eğitimler, 

• Ajans ya da diğer kamu kurumları tarafından ücretsiz ve periyodik olarak verilen eğitimler, 

• Beş (5) günden veya otuz (30) saatten daha az süreli eğitimler, 

• Ajansın sağlamış olduğu diğer programlardan destek alınan faaliyetler, 

• Ön fizibilite, fizibilite araştırması gibi raporlama faaliyetleri, 

 

 

2.7.1 Ön İnceleme 

Bu aşamada “uygunluk kriterlerini” taşımayan başvurular reddedilir.  Teknik 
destek başvurusunda, eksiklerin bulunması durumunda, giderilmesi için 5 (beş) iş 
günü süre verilir. Bu süre zarfında bildirilen eksiklikler tamamlanmadığı takdirde 
Teknik Destek başvurusu reddedilecektir. 

UYGUNLUK KRİTERLERİ 
EVET 
VAR 

GEREKLİ 
DEĞİL 

HAYIR 
YOK 

4.1 Başvuru sahibi “2.1 Başvuru Sahiplerinin ve Ortakların 
Uygunluğu” başlığı altındaki başvuru sahiplerinden birisidir? 

   

4.2 Başvuru sahibi 2019 yılı içerisinde bir dönem içinde en fazla bir 
başvuru yapmış ve 2019 yılı içerisinde Teknik Destek almamıştır. 

   

4.3 Başvuru konusu 2.2.1 Uygun Olmayan Faaliyetler başlıklı 
bölümdeki herhangi bir faaliyeti içermemektedir. 

   

  



 

SONRAKİ HALİ 
 

1.3 SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR (SOPLAR)  

2019 TEKNİK DESTEK PROGRAMININ DAYANAĞI OLAN SONUÇ ODAKLI 

PROGRAMLAR 

Yerel Kalkınma Fırsatları (Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi) 

Amaç: TR52 bölgesinde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için mesleki eğitim 

kurumlarında eğitim kalitesinin gelişimine katkı sağlayacak çalışmalar desteklenecektir. 

Yerel Kalkınma Fırsatları (Yerel Kapasitenin Geliştirilmesi) 

Amaç: “Karaman-Konya Bölge Planında” tanımlandığı şekliyle “Düşük Gelişme 

Düzeyine Sahip İlçelerde” kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal 

kapasitelerini geliştirilmelerine yönelik çalışmalar desteklenecektir.  

 

1.4 ÖNCELİKLERİN VE SOPLARIN BÖLGE PLANI İLE İLİŞKİLERİ  

SOP & 

ÖNCELİKLER 

KARAMAN-KONYA BÖLGE PLANI 

ÖNCELİKLER TEDBİRLER 

Yerel Kalkınma 

Fırsatları (Mesleki 

Eğitimin 

Güçlendirilmesi) 

ÖNCELİK 3.1: 

İşgücünün Sahip Olduğu 

Becerilerin Özel 

Sektörün İhtiyacını 

Karşılayacak Seviyeye 

Yükseltilmesi 

TEDBİR 3.1.1: işgücünün bilgi ve beceri 

düzeylerini artırmak adına eğitim kurumları 

ve KOBİ’ler arasında işbirlikleri 

geliştirilecek ve eğitim kurumlarının 

verdikleri eğitimlerin niteliğinin artırılmasına 

ve koordinasyonun sağlanmasına yönelik 

faaliyetler desteklenecektir. 

TEDBİR 3.1.2: İşgücünün bilgi ve beceri 

düzeylerini artırmaya yönelik programlar 

geliştirilecektir. 

 

 

1.5 PROGRAMIN AMACI İLE ÖNCELİKLERİ VE İLGİ BÜTÇELERİ  

Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek Programının amacı, 2014-2023 

TR52 (Konya-Karaman) Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda ve 2019 

Sonuç Odaklı Programlar kapsamında paydaşlarımız olan yerel aktörlerin, bölgesel 

kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle 

hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına eğitim verme, 

program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel 



 

görevlendirme, danışmanlık sağlama gibi konularda destek sağlamaktır. 2019 Teknik 

Destek Programı öncelikleri aşağıdaki gibidir:  

2019 Teknik Destek öncelikleri ve ayrılan tutarlar aşağıdaki 

gibidir: 

REVİZE 

BÜTÇE 

KALAN 

BÜTÇE 

Öncelik 1 – Yerel Kalkınma Fırsatları (Mesleki Eğitimin 

Güçlendirilmesi):  TR 52 Bölgesinde nitelikli işgücünün yetiştirilmesi için 

mesleki eğitim kurumlarında eğitim kalitesinin gelişimine katkı sağlayacak 

çalışmalar desteklenecektir. 

Bu öncelik kapsamındaki başvurularda talep edilen en az beş (5) günlük 

teknik eğitim konusuna ek olarak öğretmenlere ve öğrencilere yönelik en az 

üç (3) gün Proje Hazırlama Eğitimleri ve en az bir (1) gün Etkili Sunuş 

Teknikleri Eğitimleri eklenmelidir.  

Örnek: En az beş (5) gün teknik eğitim + üç (3) gün proje eğitimi + bir (1) 

gün sunum eğitimi = toplamda en az dokuz (9) günlük eğitim olmalı.  Her 

eğitim için ayrı ayrı öğrenci/ öğretmen ve bayan/erkek/engelli göstergeleri 

başvuruda ve nihai raporda belirtilmelidir. 

300.000 TL 300.000 TL 

Öncelik 2 – Teknoloji Odaklı Girişimcilik: Kalkınma için önemli 

unsurlardan biri de bölgemizde girişimciliğin geliştirilmesi olarak 

değerlendirilmiş olup bu kapsamda; farkındalık faaliyetleri, eğitimler, 

çeşitli organizasyonlar, atölye çalışmaları gibi faaliyetler 

desteklenecektir. 

200.000 TL 78.400 TL 

Öncelik 3 – Savunma ve Silah Sanayinin Geliştirilmesi: Savunma 

ve silah sanayine yönelik üretimin artırılması konusunda önemli bir 

yere sahip olan Konya merkez, Beyşehir merkez ve Beyşehir ilçesine 

bağlı Huğlu ve Üzümlü mahallelerinde sektörün gelişimine katkı 

sağlayacak çalışmalar desteklenecektir. 

300.000 TL 165.000 TL 

Öncelik 5 – Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması:  Bu rehberin “2.1 

Başvuru Sahiplerinin ve Ortakların Uygunluğu” bölümünde bulunan 

kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgedeki aile şirketlerinin 

kurumsallaşmasına yönelik faaliyetleri desteklenecektir. 
Ancak, faaliyetler en az 10 farklı firmaya ve en az bir (1) gün yerinde 

eğitim/danışmanlık şeklinde olmalıdır ve uzman talebi 20.000TL’yi aşamaz. 

200.000 TL 100.000 TL 

Öncelik 4 – Turizm Potansiyelinin Harekete Geçirilmesi: 
Bölgemiz kent merkezlerinde ve hinterlandında bulunan ve 

kullanılmayan turizm potansiyellerinin korunarak turizme 

kazandırılmasına yönelik faaliyetler yürütülecektir. Bunun yanı sıra 

bölgedeki turizm potansiyellerinin harekete geçirilmesi için tanıtım 

ve/veya istihdama yönelik eğitimler desteklenecektir. 

400.000 TL 123.600 TL 

Öncelik 6 – Yerel Kalkınma Fırsatları: “Karaman-Konya Bölge 

Planında” tanımlandığı şekliyle “Düşük Gelişme Düzeyine Sahip 

İlçelerde” kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların kurumsal 

kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerinin desteklenmesi 

amaçlanmıştır.  Bu ilçeler, Ahırlı, Akören, Altınekin, Ayrancı, 

Başyayla, Çeltik, Derbent, Derebucak, Doğanhisar, Emirgazi, 

Güneysınır, Hadim, Halkapınar, Hüyük, Kadınhanı, Kâzımkarabekir, 

Sarayönü,  Sarıveliler, Taşkent, Tuzlukçu, Yunak’tır. 

200.000 TL 53.600 TL 

TOPLAM 1.600.000,00 820.600 TL  

 

 



 

1.6 PROGRAM BÜTÇESİ, SÜRESİ VE YERİ  

Ajans tarafından 2019 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağlanacak toplam kaynak tutarı 

1.600.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları kısmen veya 

tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar. 

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemekte, 

mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde Ajans bu destekleri kendi personeli eliyle veya 

hizmet alımı yoluyla sağlamaktadır. Ajans önceliklere ayrılan kaynak tutarlarını değiştirme ve/veya 

aktarma hakkını saklı tutar. Teknik destek çerçevesinde kullandırılabilecek kaynak;  

1. Eğitim verme, program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama konularında proje başına 

20.000 TL’yi aşamaz (5 gün ve 30 saatten az olan eğitimler desteklenmez. Mesleki Eğitimin 

güçlendirilmesi içinse aşağıdaki bilgiyi okuyunuz),  

a. Yerel Kalkınma Fırsatları (Mesleki Eğitimin Güçlendirilmesi) Önceliği çerçevesinde 

ise en az beş (5) gün (robotik kodlama ve Arduino temel eğitimleri hariç) teknik eğitim 

ve ek olarak da öğretmenlere yönelik olarak en az üç (3) gün Proje Hazırlama Eğitimleri 

ve öğrencilere yönelik olarak da en az bir (1) gün Etkili Sunuş Teknikleri Eğitimleri 

olmalıdır.  

b. “Robotik Kodlama ve Arduino temel eğitimleri” Mevlana Kalkınma Ajansı personeli 

tarafından verilecektir.   Bu durumda başvuru aşamasında EK 4 TD İDARİ VE TEKNİK 

ŞARTNAME, EK 5 TD EĞİTİM MÜFREDATI ŞABLONU, EK 6  TD ÖZGEÇMİŞ, 

EK 7 TD YAKLAŞIK MALİYET FORMU adlı belgelerin sunulması gerekli değildir.  

Bu çerçevede sözleşmeler sadece Ajans ve Başvuru sahibi arasında imzalanacaktır.  

 

2.2.1 UYGUN OLMAYAN FAALİYETLER  

Aşağıdaki konular 2019 Teknik Destek Programı kapsamında uygun faaliyet olmayıp, 

kesinlikle desteklenmeyecektir ve başvuru ön inceleme aşamasında elenecektir: 

• Halkla ilişkiler, iletişim becerileri,  etkili iletişim,  beden dili, etkili konuşma ve sunum 

teknikleri (mesleki eğitim hariç),  

• Kendini tanıma,  kişisel gelişim (mesleki gelişim hariç), 

• Psikolojik yaklaşım veya empati kurma,  

• Öfke kontrolü, 

• Sosyal veya duygusal zekâ yönetimi, 

• Zaman yönetimi,  motivasyon veya stres yönetimi,  

• Oryantasyon, takım çalışması, vb., 

• Başarı odaklı bir kültür geliştirme, kurum kültürü ve/veya gelişimi (kurumsal teknik kapasite 

geliştirme çalışmaları hariç), 

• İşyeri maneviyatı ve etik davranış,   

• Takım ruhu geliştirme, 

• Vatandaş memnuniyeti, 

• Kamu kurumlarının kendi personeline kanunen zorunlu olarak vermesi gereken iş sağlığı ve 

güvenliği vb. eğitimler, 

• Ajans ya da diğer kamu kurumları tarafından ücretsiz ve periyodik olarak verilen eğitimler, 

• Beş (5) günden veya otuz (30) saatten daha az süreli eğitimler, 

• Mesleki eğitime yönelik birinci öncelik kapsamında ise toplamda dokuz (9) gün ve 54 saatten 

daha az süreli eğitimler, 

• Ajansın sağlamış olduğu diğer programlardan destek alınan faaliyetler. 

 

 

 

 



 

 

 

2.7.1 Ön İnceleme 

Bu aşamada “uygunluk kriterlerini” taşımayan başvurular reddedilir.  Teknik 
destek başvurusunda, eksiklerin bulunması durumunda, giderilmesi için 5 (beş) iş 
günü süre verilir. Bu süre zarfında bildirilen eksiklikler tamamlanmadığı takdirde 
Teknik Destek başvurusu reddedilecektir. 

UYGUNLUK KRİTERLERİ 
EVET 
VAR 

GEREKLİ 
DEĞİL 

HAYIR 
YOK 

4.4 Başvuru sahibi “2.1 Başvuru Sahiplerinin ve Ortakların 
Uygunluğu” başlığı altındaki başvuru sahiplerinden birisidir? 

 Öncelik 1 – Yerel Kalkınma Fırsatları (Mesleki Eğitimin 
Güçlendirilmesi) kapsamında sunulan başvurularda normal 5 
günlük eğitim talebine ek olarak 3 günlük Proje Hazırlama ve 1 
günlük Diksiyon eğitimi vardır. 

 Mesleki eğitime yönelik birinci öncelik kapsamında ise toplamda 
dokuz (9) gün ve 54 saatten daha az süreli eğitimler, 

 Öncelik 4 – Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması kapsamında 
sunulan başvurularda en az 10 farklı firmaya ve her bir firmaya 
en az bir (1) gün yerinde eğitim/danışmanlık vardır. Bütçesi 
20.000 TL’nin altındadır. 

   

4.5 Başvuru sahibi 2019 yılı içerisinde bir dönem içinde en fazla bir 
başvuru yapmış ve 2019 yılı içerisinde Teknik Destek almamıştır. 

   

4.6 Başvuru konusu 2.2.1 Uygun Olmayan Faaliyetler başlıklı 
bölümdeki herhangi bir faaliyeti içermemektedir. 

   

 


