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MADDE 1 – 8/11/2008 tarihli ve 27048 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma 

Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) 

bendinde yer alan “acil” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve/veya stratejik” ibaresi eklenmiş ve aynı 

fıkranın (o) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“o) Bakanlık: Kalkınma Bakanlığını,” 

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 7 nci maddesinin ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(2) Ajanslar, hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve 

uygulaması devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamaz.” 

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 9 uncu maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir. 

“(2) Ajanslar, destek programlarına başvuru yapabilecek kişi, kurum veya kuruluşlar ile 

bunların niteliklerini, destek konusu öncelik alanını, destek limitlerini, seçim ve değerlendirme 

kriterlerini ve destek programına ilişkin diğer hususları başvuru rehberlerinde belirler.” 

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğin 10 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 10 – (1) Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında bir 

başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve 

ilgili ajans bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. Bir takvim yılı içerisinde sözleşme 

yapılan kar amacı güden gerçek ve tüzelkişiler, proje uygulama döneminde ve sözleşmenin sona erdiği 

tarihi izleyen bir yıllık süre içerisinde aynı ajansa başvuramaz. Bu hususlar izleme bilgi sisteminden 

ve paydaş veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür 

sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır. 

(2) Ajans başvuru rehberinde belirtilen kurum ve kuruluşların küçük ölçekli altyapı projeleri 

için destek sağlayabilir. Ancak, ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek 

toplamı, ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmi beşini, proje başına verilecek azami destek tutarı 

ise bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemez. 



(3) Kâr amacı güden gerçek ve tüzelkişiler ile kamu kurumu niteliğinde meslek 

kuruluşlarından, her bir proje ve faaliyet için sözleşmede öngörülen destek tutarının yüzde onundan az 

olmamak kaydıyla teminat alınır. Teminat oranı, genel sekreterliğin teklifi ile yönetim kurulu 

tarafından belirlenir ve başvuru rehberinde belirtilir. 

(4) Ertesi yıla geçen proje ve faaliyet uygulamaları ile ilgili olarak, bir sonraki yıla devreden 

destek miktarları, yılı destek bütçelerinin hesabında dikkate alınmaz. 

(5) Ajans, diğer ajanslarla veya kurum ve kuruluşlarla birlikte, Müsteşarlığın uygun görüşünü 

almak suretiyle ortak mali destek, Müsteşarlığı önceden bilgilendirmek suretiyle ise ortak teknik 

destek verebilir. Yapılacak işbirliğine dair usul ve esaslar, söz konusu kurum ve kuruluşlarla yapılacak 

anlaşmalar ile belirlenir ve bunların bir nüshası bilgi için Müsteşarlığa gönderilir. 

(6) Kanunen zorunlu olan ajans bütçe paylarını kısmen veya tamamen ödememiş olan il özel 

idareleri ve belediyeler ile sanayi ve ticaret odaları, birikmiş bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa 

diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, ilgili ajansla sözleşme imzalayamaz. 

(7) Mali desteklere ilişkin temel esaslar, bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 sayılı tabloda 

gösterilmiştir.” 

MADDE 5 – Aynı Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin ikinci fıkrasının ilk cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar.” 

MADDE 6 – Aynı Yönetmeliğin 18 inci maddesinin birinci fıkrasında yer alan “bir hafta” 

ibaresi, “on iş günü” olarak değiştirilmiş, ikinci fıkrasının (a) bendine aşağıdaki cümle eklenmiş ve 

ikinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “beş günü” ibaresi, “beş iş gününü ” olarak değiştirilmiştir. 

“Ayrıca bu hususların destek sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi halinde de söz 

konusu projeler reddedilebilir.” 

MADDE 7 – Aynı Yönetmeliğin 19 uncu maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “sahibi ya da 

ortağı oldukları ticari işletmelere” ibaresi, “sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları 

işletmelere ve kuruluşlara” olarak değiştirilmiş, üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “ajansın 

farklı birimlerinde görevli ve” ibaresi yürürlükten kaldırılmış ve altıncı fıkrasında yer alan “yirmi 

proje” ibaresi, “yirmi beş proje” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 8 – Aynı Yönetmeliğin 20 nci maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 



“Değerlendirme komitesi üyeleri; kendileri, eşleri, ortakları, ikinci dereceye kadar (bu derece 

dahil) kan ve kayın hısımları ile sahibi, ortağı, mensubu veya sorumlusu oldukları işletmelere ve 

kuruluşlara ilişkin projeleri değerlendiremezler.” 

MADDE 9 – Aynı Yönetmeliğin 21 inci maddesinin üçüncü, beşinci, altıncı, yedinci, 

dokuzuncu ve onbirinci fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“(3) Her bir başvuru, birbirinden habersiz olarak iki bağımsız değerlendirici tarafından 

değerlendirilir ve bütün başvuruların değerlendirilmesi, ön incelemenin tamamlandığı tarihten itibaren 

en geç dört hafta içerisinde sonuçlandırılır. Tarafsızlığın sağlanması amacıyla başvuru evrakı, başvuru 

sahibinin kimlik ve iletişim bilgilerinin bağımsız değerlendiriciler tarafından görülmesini mümkün 

olduğunca engelleyecek şekilde hazırlanır ve değerlendiricilere teklifin bir kopyası imza karşılığı 

verilir.” 

“(5) Başarı sıralaması iki bağımsız değerlendiricinin vermiş olduğu puanların aritmetik 

ortalaması alınarak tespit edilir. İki değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş ve üzeri 

puan farkı olması veya bir değerlendiricinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde 

puan vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye 

inceletilir. Başarı sıralamasında üçüncü değerlendirme puanı ile bu puana en yakın değerlendirme 

puanının aritmetik ortalaması esas alınır. Üçüncü değerlendirme puanının diğer iki değerlendirme 

puanına olan farkının birbirine eşit olması halinde hangi puanın esas alınacağı, Değerlendirme 

Komitesi tarafından kararlaştırılır.” 

“(6) Başvurular, en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır. Yapılan puanlamada 

altmış beş ve üzerinde puan alan başvurular başarılı projeler olarak listelenir. Eşit puan alan başvurular 

bakımından; söz konusu mali destek programında aynı yararlanıcı tarafından sunulan tek proje 

başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşitlik olması halinde mali ve operasyonel kapasite ve 

ilgililik bölümlerinden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta da 

eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır. Eşik değeri aşan ancak bütçe kısıtı nedeniyle 

ilk aşamada desteklenemeyecek olan projeler için yedek liste oluşturulur. Finansman imkanları 

nispetinde desteklenmeye değer yeterli sayıda proje bulunmadığının değerlendirme komitesi raporu ile 

sabit olması halinde, genel sekreter ilgili çağrının artan bütçesini, kabul edilebilir yeterli başvurusu ve 

projesi olan başka çağrılara aktarmaya yetkilidir. Bu uygulamada 28/9/2006 tarihli ve 26303 sayılı 

Resmî Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin ödenek 

aktarılması ile ilgili kısıtları uygulanmaz.” 

“(7) Bütün tekliflerin bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenmesi ve puanlanmasının 

ardından değerlendirme komitesi, yapılan değerlendirme çalışmalarını inceleyerek tavsiyelerini 

oluşturur. Genel sekreter, sonuçları Değerlendirme Komitesine ve Yönetim Kuruluna sunulmak üzere, 



proje tekliflerinin risk durumunu ölçmek amacıyla, ajans personelini görevlendirerek araştırma, 

inceleme ve ön izleme ziyaretleri yaptırabilir. Söz konusu ziyaretlerde değerlendirme sonuçlarının 

sıhhatini olumsuz yönde etkileyecek fiil ve beyanlardan kaçınılır. Değerlendirme komitesi, tekliflerin 

sıralamasını bağımsız değerlendiricilerin puanlamaları doğrultusunda onaylayabilir veya yapmış 

olduğu incelemelerde, bağımsız değerlendiricilerin kararlarına katılmadığı teklifleri, gerekçesini 

açıkça belirtmek ve bunu çalışmasının sonunda genel sekreterliğe raporlamak şartıyla yeniden 

değerlendirebilir. Değerlendirme komitesi tarafından yapılan bu değerlendirmede, söz konusu proje 

teklifleri iki komite üyesi tarafından değerlendirilir ve bağımsız değerlendiriciler tarafından yapılan 

değerlendirme aşamasında uygulanan kurallar kıyasen uygulanır.” 

“(9) Başarılı proje listesi genel sekreter tarafından, kendi görüşü de eklenmek suretiyle, 

yönetim kurulunun onayına sunulur.” 

“(11) Yönetim kurulu, teklif edilen listedeki projelere ilişkin bütçe miktarları üzerinde 

değişiklik yapamaz veya listeye yeni proje ekleyemez. Ancak değerlendirmenin tarafsızlığı ve 

tutarlılığını, projelerin birbirleriyle tamamlayıcılığını ya da bölgenin mekânsal ve sektörel 

önceliklerini dikkate alarak ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, teklif edilen listeden proje 

çıkarabilir. Bu durumda, çıkarılan proje bütçesini aşmamak üzere, puan sıralamasına göre en 

yüksekten başlamak üzere yedek listeden asıl listeye proje dahil edilir. Ayrıca Yönetim Kurulu, aynı 

proje veya faaliyet için bir defaya mahsus olmak üzere ve gerekçesini açıkça belirtmek şartıyla, genel 

teknik değerlendirmesi bakımından tereddüt duyduğu listedeki projelerle ilgili olarak değerlendirme 

komitesinden, bütçe miktarları üzerinde tereddüt duyduğu listedeki projelerle ilgili olarak ise genel 

sekreterden yeniden değerlendirme yapılmasını isteyebilir. Yönetim kurulu tarafından desteklenecek 

nihai listenin oluşturulması sırasında, bu proje veya faaliyetler hakkında yapılan bu son 

değerlendirmeler dikkate alınır.” 

MADDE 10 – Aynı Yönetmeliğin 23 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 23 – (1) Bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi üyelerine, 

değerlendirdikleri proje adedi üzerinden ücret ödenir. Ancak bu ödemeler bakımından, kamu kurum ve 

kuruluşlarında çalışan personele ilişkin ilgili mevzuat hükümleri saklıdır. 

(2) Bağımsız değerlendiricilere, proje başına aylık asgari ücret net tutarının yüzde yirmibeşini, 

değerlendirme komitesi üyelerinin her birine ise proje sayısının üye sayısına bölünmesi ile elde 

edilecek proje sayısı üzerinden proje başına asgari ücret net tutarının yüzde onbeşini geçmemek üzere, 

ajans tarafından belirlenen miktarlarda ücret ödenir. Bunlara bu ödeme ve şehir dışından geliyorlarsa 

ulaşım giderleri dışında herhangi bir ödeme ve harcama yapılamaz. 



(3) İlgili mevzuat hükümleri gereğince değerlendirme ücreti ödenemeyen değerlendirici ve 

üyelerin görevleri ile ilgili her türlü gider ve harcamaları görevlendirme süresince ajans bütçesinden 

karşılanır. 

(4) Bağımsız değerlendirici ve değerlendirme komitesi üyelerince projelerin değerlendirilmesi 

kapsamında yapılacak hizmetler, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 37 nci 

maddesi çerçevesinde yükseköğretim kurumlarından sağlanabilir.” 

MADDE 11 – Aynı Yönetmeliğin 24 üncü maddesinin ikinci fıkrasının son cümlesi, aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiş ve üçüncü fıkrasının ikinci cümlesinde yer alan “on gün” ibaresi, “on iş günü” 

olarak değiştirilmiştir. 

“Sözleşme, aslı ajansta kalacak şekilde tek nüsha olarak düzenlenir ve ajans tarafından 

onaylanmış bir örneği yararlanıcıya verilir.” 

MADDE 12 – Aynı Yönetmeliğin 25 inci maddesinin birinci ve beşinci fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(1) Küçük ölçekli altyapı projeleri dışındaki projelere verilecek doğrudan finansman desteği 

miktarı, başvuru rehberinde belirtilecek üst limitleri geçmemek kaydıyla ve eş finansman ilkesi 

çerçevesinde, proje uygun maliyetlerinin en fazla yüzde yetmiş beşidir. Ancak bu oran, teknoloji 

geliştirme bölgeleri hariç kâr amacı taşıyan gerçek ve tüzel kişilerde en fazla yüzde ellisidir ve 

artırılamaz. Yüzde yetmiş beşlik oran, bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, 

kapasitesi ve yerel/bölgesel kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru 

rehberlerinde açıkça belirtilmek kaydıyla, uygun görülen öncelik alanları için proje uygun 

maliyetlerinin yüzde doksanına kadar çıkarılabilir. Projeler bakımından destek olunacak azami 

miktarlar ve eş finansman oranları başvuru rehberinde belirtilir.” 

“(5) Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, sözleşme tutarını aşan ek 

ödeme yapılamaz. Proje sonunda, gerçekleşen bütçenin sözleşme bütçesinden fazla olması durumunda 

bütçeyi aşan miktar yararlanıcı tarafından karşılanır.” 

MADDE 13 – Aynı Yönetmeliğin 26 ncı maddesinin beşinci fıkrası aşağıdaki şekilde 

değiştirilmiştir. 

“(5) Yapılan ön ödemeler tamamen harcanana kadar, proje hesabının bakiyesi yararlanıcı 

tarafından sözleşmede bildirilen proje hesabına bağlı ve iş planına uygun vadelerde gelir getirici bir 

hesapta değerlendirilir. Bu kapsamda elde edilen bütün getiri ve haklar ajansın olup, bu durum 

sözleşmede de açıkça belirtilir. Proje özel hesabına bağlı hesaplarda biriken bu getiri ve hakların, proje 



dönemi sonunda ajansın kendi hesaplarına iadesi talep edilebileceği gibi yararlanıcıya yapılacak nihai 

ödemeden mahsup da edilebilir.” 

MADDE 14 – Aynı Yönetmeliğin 27 nci maddesinin ikinci ve altıncı fıkraları aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“(2) Doğrudan faaliyet destekleri için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, ajansın yıllık gider 

bütçesinin yüzde ikisini geçemez. Bu oran, genel sekreterin teklifi ve yönetim kurulu onayı ile yüzde 

dörde kadar çıkarılabilir.” 

“(6) Doğrudan faaliyet desteğinden sadece, yerel yönetimler, üniversiteler, diğer kamu kurum 

ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, sivil toplum kuruluşları, organize sanayi 

bölgeleri, küçük sanayi siteleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme bölgeleri, endüstri bölgeleri, iş 

geliştirme merkezleri, birlikler ve kooperatifler ile bu sayılan kurum ve kuruluşların kurduğu veya 

ortağı olduğu işletmeler yararlanabilir.” 

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 28 inci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

“MADDE 28 – (1) Ajans, bölge planlarında veya saha çalışmaları sonucunda belirlenen 

öncelikli alanlarda, işletme modeli, ortaklık yapısı, mülkiyet durumu ve proje bedeli gibi hususları 

çalışma programında açıkça belirtmek ve Bakanlık tarafından belirlenecek proje bilgi formunu çalışma 

programına eklemek kaydıyla 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. Bu projelerde genel 

olarak özel sektör işletmeciliğini güçlendirecek şekilde, üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, 

iyi uygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve ihtisaslaşmanın desteklenmesi, 

özel bilgi, beceri ve teknolojilerin geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman 

modellerinin geliştirilmesi, üniversite sanayi işbirliğinin desteklenmesi, yeni hizmet ve üretim 

organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri oluşturulması, kümelenmelerin 

desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki 

sektörlerin ihtiyaç duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır. 

(3) 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. 

(4) 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, 

c) Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketi gibi belirli ölçüde kamu yararı gözetenler 

veya hâkim ortağı kamusal nitelikli kuruluşlar olan şirketler hariç olmak üzere sadece kâr amacı güden 

kuruluşların bulunduğu projeler, 

ç) Uygulanmasında mülkiyet, izin, imar, ortaklık ve benzeri hukuki ve teknik engeller bulunan 

projeler. 

(5) Ajans güdümlü projelerde toplam proje maliyetinin en fazla yüzde yetmiş beşi oranında 

mali destek sağlayabilir. Güdümlü projelerde proje ortaklarının da nakdi destek sağlamaları ve 

projenin sürdürülebilirliğini teminat altına alacak taahhütlerde bulunmaları esastır. 

(6) Güdümlü projenin geliştirilmesi sürecinde ajansın koordinasyonunda muhtemel proje 

sahibi ve ortaklarınca Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak kesin projeye dayanan 

fizibilite raporu hazırlanır. Projenin fizibilite etüdüyle yapılabilirliği ortaya konduğu takdirde projeye 

ait iş planı, bütçe ve taahhütnameler gibi fizibiliteye esas teşkil eden diğer belgeler de fizibilite 

raporuyla birlikte Yönetim Kurulu onayına sunulur. Projenin Yönetim Kurulu tarafından onaylanması 

halinde projenin gerçekleştirilmesi için Ajans tarafından taahhüt edilen kaynak ajans bütçesinden 

tahsis edilir. 

(7) Ajans tarafından sağlanacak mali destek miktarı Bakanlık tarafından gerektiğinde bölgeler 

bazında belirlenen limitin üzerinde olan projelere ait fizibilite raporu ve rapora esas teşkil eden diğer 

belgeler Yönetim Kurulu onayının ardından Kalkınma Bakanlığı onayına sunulur. Söz konusu belgeler 

Kalkınma Bakanlığı tarafından uygun görüldüğü takdirde projeye kaynak tahsis edilir. 

(8) Güdümlü proje desteğinin niteliği, usulü, esası ve destek miktarı ajansın yıllık çalışma 

programında belirlenir. Bu kapsamdaki projelere sağlanacak mali destekler ajansın yıllık gider 

bütçesinin yüzde yirmisini geçemez. Bu tür projelerin uygulama süresi iki yılı geçemez. 

(9) Desteğin yönetilme sürecine ilişkin olarak, 12 ilâ 27 nci maddelerde belirtilen hükümler, 

mahiyetine uygun düştüğü ölçüde, güdümlü proje desteği uygulamaları için de aynen uygulanır.” 

MADDE 16 – Aynı Yönetmeliğin 32 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 



“MADDE 32 – (1) Ajans; adil, açık ve şeffaf kurallara tabi olmak ve kendisi tarafından 

yapılan herhangi bir proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla, yerel yönetimlerin başta 

planlama çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini 

artırıcı faaliyetleri ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarının kamu kurumu niteliğindeki meslek 

kuruluşlarının, sivil toplum kuruluşlarının, organize sanayi bölgelerinin, küçük sanayi sitelerinin, 

teknoparkların, teknoloji geliştirme bölgelerinin, endüstri bölgelerinin, iş geliştirme merkezlerinin, 

birliklerin ve kooperatiflerin ve sayılan bu kurum ve kuruluşların kurduğu veya ortağı olduğu 

işletmelerin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmaları için, mevcut imkanları 

çerçevesinde kendi personeli eliyle ya da zorunlu hallerde hizmet alımı yoluyla; eğitim verme, 

program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, danışmanlık 

sağlama, lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici 

teknik destek hizmetleri sağlayabilir.” 

MADDE 17 – Aynı Yönetmeliğin 38 inci maddesinin ikinci fıkrasının (d) bendi aşağıdaki 

şekilde değiştirilmiştir. 

“d) Proje veya faaliyetin yürütülmesini büyük ölçüde zorlaştıran veya geçici olarak imkânsız 

hale getiren, yargı süreci sebebiyle veya bu Yönetmelikte belirtilen mücbir sebeplerin varlığı halinde, 

sözleşme süresi altı ayı geçmemek üzere uzatılabilir.” 

MADDE 18 – Aynı Yönetmeliğin 39 uncu maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde yer 

alan “otuz günü” ibaresi, “otuz iş gününü” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 19 – Aynı Yönetmeliğin 42 nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi 

yürürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 20 – Aynı Yönetmeliğin 43 üncü maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer 

alan “tesislerin mülkiyeti” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve bunlar üzerindeki fikri mülkiyet 

hakları” ibaresi eklenmiştir. 

MADDE 21 – Aynı Yönetmeliğin 46 ncı maddesinin birinci fıkrasının ilk cümlesinde yer alan 

“Ajansın yürüttüğü proje teklif çağrısı kapsamında” ibaresi, “Ajansın mali destek sağladığı proje ve 

faaliyetlerde” olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 22 – Aynı Yönetmelikte yer alan “Müsteşarlık” ibareleri “Bakanlık”, 

“Müsteşarlıkça” ibareleri “Bakanlıkça”, “Müsteşarlığın” ibareleri “Bakanlığın”, “Müsteşarlığı” 

ibareleri “Bakanlığı”, “Müsteşarlığa” ibareleri “Bakanlığa” ve “Müsteşarlıkla” ibaresi “Bakanlıkla” 

olarak değiştirilmiştir. 

MADDE 23 – Aynı Yönetmeliğin 50 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 



“MADDE 50 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür.” 

MADDE 24 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-1 Mali Desteklere İlişkin Temel Esaslar 

tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir. 

MADDE 25 – Bu Yönetmeliğin 15 inci maddesi 1/1/2012 tarihinde, diğer maddeleri ise 

yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 26 – Bu Yönetmelik hükümlerini Kalkınma Bakanı yürütür. 
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Ek-1: Mali Desteklere İlişkin Temel Esaslar 
 

Destek Adı 
Destek 

Konusu 

Toplam Yıllık 

Ödenek Tavanı 

Proje Başına 

Destek Oranı 

Proje Başına 

Azami Destek 

Miktarı 

Uygulama 

Süresi  

Ajansın 

Destekleri 

Ödeyeceği Yer  

Teklif 

Çağrısı 

Yöntemi 

Doğrudan 

Finansman 

Desteği  

Küçük Ölçekli 

Altyapı Projesi 

Yıllık gider 

bütçesinin en 

fazla %25'i. 

En az %25, en 

fazla %50. Bu 

oran %75'e kadar 

artırılabilir. 

Yıllık ödenek 

tavanının en 

fazla %25'i 

En fazla 2 yıl 
Yararlanıcı 

Hesabı 
Var 

KOBİ Projesi ־ 
En fazla %50. Bu 

oran artırılamaz. 

Başvuru 

Rehberlerinde 

belirtilir. 

En fazla 1 yıl 
Yararlanıcı 

Hesabı 
Var 

Diğer ־ 

Proje uygun 

maliyetlerinin en 

fazla %75'i. Ancak 

bu oran %90'a 

kadar artırılabilir. 

Başvuru 

Rehberlerinde 

belirtilir. 

En fazla 1 yıl 
Yararlanıcı 

Hesabı 
Var 

Doğrudan 

Faaliyet 

Desteği 

Acil tedbirler, 

acil nitelikli 

stratejik 

eylemler, 

bunlarla ilgili 

fizibilite, plan, 

araştırma 

çalışmaları, 

acil nitelikli 

yatırım 

promosyon 

çalışmaları 

Ajansın yıllık 

gider bütçesinin 

%2'si. Bu oran 

%4'e kadar 

artırılabilir. 

 ־

Kamu ihale 

mevzuatı 

"Doğrudan 

Temin" usulü 

limitinin en fazla 

iki katı 

En fazla 3 ay 
Yararlanıcı 

Hesabı 
Yok 

Güdümlü 

Proje 

Desteği  

Girişimciliği, 

işbirliği 

kültürünü, özel 

sektör 

işletmeciliğini 

geliştirmek 

Ajansın yıllık 

gider bütçesinin 

en fazla % 20’si. 

En fazla % 75’i. 

Bu oran 

artırılamaz. 

Çalışma 

programında 

belirlenir 

En fazla 2 yıl 
Yararlanıcı 

Hesabı 
Yok 

Faiz Desteği  

KOBİ ve Kar 

Amaçlı 

Kuruluş 

Projeleri 

Yıllık gider 

bütçesinin en 

fazla %15'i. 

Ancak bu oran 

%25’e kadar 

artırılabilir. 

En fazla %50. Bu 

oran artırılamaz. 

Faiz desteği 

ödeneğinin %5'i. 
En fazla 1 yıl 

İlgili aracı 

kuruluş hesabı 
Var 

 

 


