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MEVKA Güdümlü Proje Havuzu İçin Önemli Bilgiler 
  

 Ajansımız tarafından proje havuzu geliştirme ve güncelleme çalışmaları kapsamda aşağıda 
belirtilen program kuralları ve detayları doğrultusunda güdümlü proje önerileri toplanacaktır. Bu 
program başvurulara devamlı olarak açıktır. Başvurular geldikçe değerlendirilecek ve uygun 
görünenler ile ilgili olarak başvuru sahibi ile doğrudan iletişime geçilecektir. Her ne kadar Güdümlü 
Proje Desteği çerçevesinde proje beklense de Ajans bunları diğer uygun programlar dâhilinde de 
değerlendirebilir.  O aşamada ek bilgi/belge de talep edilebilir.  

 Ajans  

 Türkiye’de Kalkınma Ajansları, kamu kesimi, özel kesim ve sivil toplum kuruluşları arasındaki 
işbirliğini geliştirmek, kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak ve yerel potansiyeli harekete 
geçirmek suretiyle Cumhurbaşkanı tarafından belirlenen politikalarla uyumlu olarak bölgesel 
gelişmeyi hızlandırmak, gelişmenin sürdürülebilirliğini sağlamak, bölgeler arası ve bölge içi 
gelişmişlik farklarını azaltmak amacıyla kurulmuşlardır. 
 Mevlana Kalkınma Ajansı (MEVKA) bu amaç doğrultusunda 22 Kasım 2008 tarih ve 27062 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/14306 sayılı (mülga) Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, 
Konya ve Karaman illerinden oluşan TR52 Konya-Karaman Bölgesi’nde faaliyet göstermektedir. 
 MEVKA 5449 sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun ve 4 sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile belirlenen görev ve yetkiler dâhilinde Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı koordinasyonunda faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir. 
 

1. Güdümlü Proje Desteği, 
 
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin Güdümlü proje destekleri 
bölümünde  

“MADDE 28 – (Değişik: RG-15/9/2017-30181)  
(1) Ajans, bölge planlarında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen öncelikli alanlarda, 
fizibilitesi Bakanlık tarafından onaylanmış güdümlü projelere destek sağlayabilir. 
(2) Güdümlü projeler, proje teklif çağrısı yöntemi uygulanmadan doğrudan destek sağlamaya 
yönelik olarak; bölge planında öngörülen öncelikler doğrultusunda,  konusu ve koşulları ajans 
öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model projelerdir.  
(3) Bu projelerde genel olarak; 

a) Özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin 
geliştirilmesi, iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel ihtisaslaşmanın 
desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya 
yaygınlaştırılması, yeni finansman modellerinin geliştirilmesi, kamu-üniversite-sanayi 
işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim organizasyonlarının geliştirilmesi, 
işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin desteklenmesi, yeni sanayi 
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altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç 
duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi ya da  
b) Sosyal dayanışmayı ve sorumluluk bilincini güçlendirecek, kültürel değerleri koruyacak 
ve geliştirecek şekilde; dezavantajlı grupların sosyal, kültürel ve fiziksel hizmetlere 
erişebilirliklerini kolaylaştıracak altyapının tesis edilmesi; göçün olumsuz etkilerinin 
önlenmesi, sosyal hayatın kolaylaştırılması, somut olmayan kültürel mirasın yaşatılması 

esastır. 
(4) Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu 
projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, 
özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir. 
(5) Güdümlü proje kapsamında aşağıda belirtilen niteliklere sahip projeler desteklenmez: 

a) Mahalli idarelerin kırsal altyapıya yönelik her türlü yatırımları ile münhasıran mahalli 
idareler tarafından rutin olarak gerçekleştirilen mahalli müşterek nitelikteki yol, içme suyu, 
kanalizasyon, arıtma, yağmur suyu, sağlık ocağı, kültür merkezi, spor tesisi, sosyal hizmet 
binaları gibi model veya yenilikçi niteliği haiz olmayan yapım işleri. 
b) Kamu yatırım programında yer alan projeler” denilmektedir. 

  
 Güdümlü Proje Desteği, Ajans destek türlerinden Doğrudan Finansman Desteği altında 
uygulanan ve bölge planında öngörülen öncelikler ve Sonuç Odaklı Programlar (SOP) doğrultusunda, 
konusu ve koşulları Ajans öncülüğünde ve yönlendirmesinde belirlenen özel nitelikli model 
projelerdir. Ajans, ilk fikir oluşturma aşamasından itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu 
projeyi uygulayacak muhtemel tarafları bir araya getirir. Bu projelerde üniversite, kamu kesimi, özel 
kesim ve sivil toplum kuruluşlarının ortaklıkları teşvik edilir. 

 Güdümlü Projelerin Ajansın uygulamış olduğu Sonuç Odaklı Programları (SOP) desteklemesi 
beklenmektedir.  Bu programlar imalat sanayinin güçlendirilmesini, girişimcilik ekosistemin 
geliştirilmesi ve yerel kalkınma fırsatlarının desteklenmesinde de özellikle turizme yönelik altyapı 
çalışmalarının geliştirilmesi amaçlanmaktadır.    

 
2. Proje Sunabilecek Kurum ve Kuruluşlar 

 
GPD kapsamındaki uygun başvuru sahipleri aşağıdaki kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlardır. 

• Kamu kurum ve kuruluşları 
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Odalar, Borsalar, Üst Birlikler) 
• Organize sanayi bölgeleri 
• Sanayi siteleri 
• Serbest bölge işleticileri 
• Teknoloji transfer ofisi şirketleri 
• Teknoloji geliştirme bölgeleri 
• Endüstri bölgesi 
• İş geliştirme merkezleri 

 
DİKKAT-1: Yukarıda sayılanlar haricindeki kâr amacı güden özel sektör işletmeleri yararlanıcı 
olamaz ancak ortak olabilir. Siyasi parti dışındaki tüm gerçek ve tüzel kişiler iştirakçi olabilir. 
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3. Destek Limitleri ve Uygun Maliyetler 
 Ajansa sunulması planlanan projenin bütçesinin en az 2 Milyon TL olması ve eş finansman 
oranının ise %25 olması beklenmektedir. Bununla birlikte proje konseptinin uygun bulunması 
durumunda projeye Ajans tarafından sağlanacak destek miktarı ve oranı başvuru sahibiyle istişare 
edilerek yeniden belirlenebilecektir.    
 
DİKKAT-2; Ajans, ilgili proje kapsamında kâr elde edilecek bir yapı kurulması durumunda başvuru 
sahibi ile proje geliştirilmesi aşamasında sağlanacak mutabakat çerçevesinde proje faaliyetlerinden 
elde edilecek kârın belli bir kısmını proje bitimini takip eden belirli bir yıl boyunca talep edebilir. Bu 
destek modeli projelerin mali açıdan sürdürülebilirliğini göstermesi ve daha fazla sayıda projenin 
Ajans tarafından finanse edilebilmesi bakımından yoğun olarak uygulanacaktır. 

Uygun maliyetler aşağıda sıralanmaktadır: 

• KDV giderleri 
• Ekipman ve malzeme satın alma maliyetleri 
• Gerekli hizmet alımlarına (eğitim, sertifikasyon, yayın vb.) ilişkin maliyetler 
• Denetim maliyetleri 
• Tanıtım (görünürlük) maliyetleri 
• İnşaat (yapım işi) maliyetleri (Sıfırdan bir inşaat faaliyeti yerine atıl binaların değerlendirilmesi 

ya da imkan dahilinde mevcut yapıların kullanılması öncelikli olarak gözetilmelidir.) 

Uygun olmayan maliyetler aşağıda sıralanmaktadır: 

• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak 
olan ceza, zam, faiz ve sair giderler 

• Sözleşmede belirtildiği halde, vergi ve prim ödemeleri hariç, proje hesabı dışında yapılan proje 
harcamaları 

• Borçlar, zarar veya borç karşılıkları, faiz borcu 
• Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler 
• Arazi veya bina alımları 
• İkinci el ekipman alımları 
• Kur artışı dolayısıyla oluşan maliyet artışları, 
• Proje başlangıcından (sözleşme imzalanmadan) önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer 

faaliyetlerin maliyetleri 
• Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler 
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü 

vergi, resim, harç ve sair giderler 
• Proje ile ilgisi olmayan harcamalar 
• İstimlak bedelleri 
• Araç alımları (otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptı kaçtı, arazi taşıtları, panel van, 

kamyon ve çekici vb trafik tescilli olanlar ile ATV gibi araçlar)   
• Leasing (finansal kiralama) giderleri 
• Üçüncü taraflara verilen krediler/hibeler/ödüller 
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• Başvuru sahibinin projedeki ortaklarından, iştirakçilerinden ya da 4734 sayılı Kamu İhale 
Kanunu’na tabi başvuru sahibi için söz konusu mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla bağı 
olan diğer tedarikçilerden yapacağı satın alımlar 

• Yukarıda sayılmayan ancak Ajans mevzuatı veya diğer ilgili mevzuat çerçevesinde 
yasaklanmış veya uygun olarak değerlendirilmeyen diğer maliyetler. 
 

4.   Uygulama Yeri ve Süresi 
 Proje uygulamaları Ajansın faaliyet gösterdiği TR52 Düzey 2 Bölgesi’nde Konya ve Karaman 
illerinde gerçekleştirilmelidir. Ancak eğitim, pazar geliştirme, pazar arayışı, tescil işlemleri, sergi, 
konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilmesi için 
gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel faaliyetleri 
bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir. 
 Ancak fiili uygulama yerinin tapusu/tahsisi/en az 5 yıllık kira sözleşmesi yoksa başvuru kabul 
edilmeyecektir! 
 Projeler için asgari uygulama süresi 12 ay, azami uygulama süresi 24 aydır. Ancak bu güne 
kadar yapılan uygulamalardan edinilen tecrübe ile proje süresinin 18 ay olması daha uygun olacaktır. 

5. Başvuru Yöntemi ve Talep Edilen Belgeler 
 Güdümlü proje önerisi sunmak isteyen paydaşlarımızın GPD proje önerisi dokümanlarını 
doldurarak  pyb@mevka.org.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.   2022 yılı için son 
gönderim zamanı 30.09.2021 Perşembe saat 18.00 olarak belirlenmiş olmakla birlikte Güdümlü Proje 
Havuzu daimi olarak başvurulara açık olup uygun bulunanlar ile iletişime geçilecektir.  

 
 
Talep Edilen Belgeler: 
1. GPD Bilgi Formu 
2. GPD Bütçe & İş Planı 
3. Başvuru sahibi ve/veya ortaklarına ait proje uygulama alanını gösteren tapu, tahsis 

belgesi veya kira sözleşmesi 
4. Projenizi Anlatan PowerPoint Sunum 

mailto:pyb@mevka.org.tr

