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PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN  

DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ 

Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman 

desteği, Ajansın belirli dönemler  itibarıyla planlanan destek 

programları kapsamında, proje karşılığı yararlanıcılara sağladığı 

mali desteklerdir.  

 

Proje teklif çağrısının ayrıntıları, proje teklif çağrısına 

çıkıldığında, Başvuru Rehberlerinde yer alır. 

 

Hangi alanda destek verileceği, desteklerin alt ve üst limitleri 

bölge planındaki temel esaslara uygun olarak Yönetim 

Kurulunca belirlenir. 

 



AJANSIN SAĞLAYACAĞI  

DESTEK ORANLARI (%) 



2015 YILI MALİ DESTEK 

PROGRAMLARI 

Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı  

 

Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı , 

 

Alternatif Turizmin Desteklenmesi Mali Destek Programı 

 

Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı  

 

olmak üzere 3 farklı mali destek programı için proje teklif 
çağrısına çıkmıştır. 

 

 



Yenilikçi Teknolojiler Mali Destek Programı : 8.000.000 TL  

Kar Amacı Güden Kurumlar için       : 6.000.000 TL. 

Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin : 2.000.000 TL. 

Alternatif Turizmin Desteklenmesi MDP: 5.500.000 TL 

 Kar Amacı Güden Kurumlar İçin       : 2.000.000 TL. 

 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin  : 3.500.000 TL. 

Yenilenebilir Enerji Mali Destek Programı: 

 Kar Amacı Gütmeyen Kurumlar İçin : 3.500.000 TL. 

 

 

 

BÜTÇE DAĞILIMLARI 



Programın Amacı  

Yenilikçilik Odaklı İktisadi Kalkınma Mali Destek Programı ile 

TR61 Düzey 2 Bölgesi’nin yaşam kalitesinin yükseltilmesi, 

istihdamda kilit role sahip olan KOBİ'lerin desteklenmesi ve 

işletmelerin yenilikçi uygulamaları benimsemesi ile ihracat 

odaklı üretim modelleri geliştirmeleri amaçlanmaktadır.  
 

 

 

 

 

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER MALİ 

DESTEK PROGRAMI 



Öncelik Alanları 
 

1. İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik edilmesi, 

 

2. İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçi 

uygulamaların yaygınlaştırılması,   

 

3. Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin var 

olan ürünlerinin katma değerini artırarak veya katma değeri yüksek 

ürün çeşitlendirmesine giderek rekabet güçlerinin artırılması 

YENİLİKÇİLİK ODAKLI İKTİSADİ 

KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 



Öncelik Alanları 
 

Öncelik 1: İşletmelerde yenilikçi ve yeni ürün üretiminin teşvik 

edilmesi, 

Öncelik 2: İşletmelerde Ar-Ge altyapısının geliştirilmesi ve yenilikçi 

uygulamaların yaygınlaştırılması, 

Öncelik 3: TR61 Düzey II bölgesinde faaliyet gösteren KOBİ’lerin, 

bölgede öne çıkan sektörlerde enerji verimliliklerini artırarak enerji 

maliyetlerini azaltması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının 

kullanımının teşvik edilmesi, 

Öncelik 4: Bölgede faaliyet gösteren tarıma dayalı sanayi işletmelerinin 

var olan ürünlerinin katma değerini artırarak veya katma değeri yüksek 

ürün çeşitlendirmesine giderek rekabet güçlerinin artırılması,  

Öncelik 5: Ar-Ge ve Yenilikçilik alanında kamu-özel sektör-üniversite 

işbirliğinin geliştirilmesi olarak belirlenmiştir.  

YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER MALİ DESTEK 

PROGRAMI  

 



YENİLİKÇİ TEKNOLOJİLER MALİ DESTEK 

PROGRAMI  

Kimler Başvurabilir? 

KOBİ tanımına uyan (Küçük ve orta büyüklükte işletme), 250 

kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 

mali bilançosundan herhangi biri 40 milyon Türk Lirasını aşmayan 

ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta 

büyüklükteki işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya 

girişimleri) işletmeler. 

 

Kar amacı güden özel işletme, kooperatif, birlik, teknopark(teknoloji 

geliştirme bölgeleri yönetici şirketleri), belediyelere bağlı kar amacı 

güden şirketler, diğer tüzel kişiler (anonim şirketler, limited şirketler, 

şahıs şirketleri vb.)  

 



ALTERNATİF TURİZMİN DESTEKLENMESİ 

MALİ DESTEK PROGRAMI 

Programın Amacı  

Turizmde ürün/hizmet çeşitlendirmesi, bölgesel bazda 

markalaşan turizm bölgelerinin oluşturulması, yurtiçi-yurtdışı 

tanıtım ve pazarlamanın etkin kılınması yoluyla bölgenin rekabet 

gücünün artırılmasıdır. 

 

Öncelik Alanlar 

1. Turizm Faaliyetlerinin Coğrafi Olarak Bölge Geneline Yayılması 

2. Turizm Faaliyetlerinin 12 Aya Yayılması 

3. Çevreye duyarlı turizm faaliyetlerinin teşvik edilmesi 

4. Turizmde Hedef Kitlenin Çeşitlendirilmesi 

 

 



Kimler Başvurabilir? 

1) Kar Amacı Güden İşletmeler (Kobiler) 

2) Kar Amacı Gütmeyen Kurum/Kuruluşlar  

Kamu Kurum ve Kuruluşları, 

Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek Kuruluşları, 

Üniversiteler, Araştırma Merkezleri 

Organize Sanayi Bölgeleri Müdürlükleri, 

Kar Amacı Gütmeyen Sivil Toplum Kuruluşları 

(Vakıflar, Dernekler, Sendikalar vb.), 

5355 sayılı Kanun Kapsamındaki Mahalli İdare 

Birlikleri, 

Kar Amacı Gütmeyen Birlik ve Kooperatifler. 

 

ALTERNATİF  TURİZMİN GELİŞTİRİLMESİ 

MALİ DESTEK PROGRAMI 



YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK 

PROGRAMI  

Programın Amacı  
 

TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde yenilenebilir enerji potansiyelinin 

değerlendirilmesi, bölgede çevre dostu teknolojilerin 

kullanılmasına yönelik farkındalığın artırılması ve bölgedeki 

üreticilerin ve kurumların enerji maliyetlerinin 

azaltılmasıdır. 
 

 

 



Öncelik Alanları 
 

Öncelik 1: Yenilenebilir enerji kaynakları ile lisanssız elektrik 

üretimine yönelik olarak 100 kWh veya üzerinde kapasiteye sahip 

yatırımlar yapılması, 

 

Öncelik 2: Tarımsal üretimde yenilenebilir enerji kullanımı odaklı 

yenilikçi iş modellerinin benimsenmesi. 

.  

YENİLENEBİLİR ENERJİ MALİ DESTEK 

PROGRAMI  



TEKLİF ÇAĞRILARINA İLİŞKİN  

ORTAK KURALLAR 

Başvuru sahipleri tek başlarına ya da ortak kuruluşlarla birlikte 

başvuruda bulunabilirler.  

Projeler, Ajansın faaliyet gösterdiği TR61 Düzey 2 Bölgesi’nde 

gerçekleştirilmelidir. Ancak sergi, konferans, fuar ve benzeri 

etkinliklere katılım faaliyetleri; proje amaçlarının 

gerçekleştirilmesi için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında 

gerçekleştirilebilir.  

Başvuru sahipleri, iki proje teklifi için başvuruda bulunabilir 

ve sadece bir proje teklifi için destek alabilirler. 



TEKLİF ÇAĞRILARINA İLİŞKİN  

ORTAK KURALLAR 

Ajanstan mali destek alan kâr amacı güden tüzel kişiler destek 

tarihini müteakip bir takvim yılı süresince aynı ajanstan destek 

alamaz. 

Gerçeğe aykırı beyanda bulunulduğunun ya da kopya 

derecesinde benzerlik gösteren projelerin herhangi bir 

aşamada tespit edilmesi durumunda başvuru geçersiz kabul 

edilecektir. 

 

 



Piyasa fiyatlarına uygun olmaları koşulu ile yeni ekipman, 

makine ve hizmet (nakliye, kira vb.) satın alma maliyetleri, 

Sarf malzemesi maliyetleri  

Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), 

Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje 

bütçesinde öngörülen tutarın yüzde otuzunu geçmemek 

koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri, 

Denetim maliyetleri, 

Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, 

sigorta, banka maliyetleri vb.) 

Görünürlük maliyetleri. 

 

UYGUN MALİYETLER 



Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından 

gerçekleştirilen maliyetler, 

Üretim faktörü olarak kullanılan hammaddelerin maliyeti, 

Binek ve ticari araç alımı, 

Amortisman giderleri, 

Finansal Kiralama (Leasing) giderleri, 

Başvuru Sahibi’nin mevcut personeline yapacağı ödemeler, 

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER 



Kamu kurumlarının genel ve idari maliyetleri, 

Kamulaştırma bedeli, 

Ofis, bina ve her türlü gayrimenkul kira maliyetleri, 

Başvuru Sahibi’nin proje ortağı ya da iştirakçisinden yapacağı 

mal ve hizmet satın alım maliyetleri. 

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER 



PROJE BAŞVURU ADIMLARI 

1) KAYS üzerinden proje başvuru formunu doldurunuz 

2) Başvuru Formunuzu kapaklarıyla birlikte bilgisayarınıza indirip 

çıktısını aldıktan sonra, gerekli kısımları imzalayınız ve kalan 

kısımları paraflayınız. İstenen destekleyici belgelerle birlikte bir 

asıl dosya oluşturunuz. 

3) Bu dosyadan 2 adet kopya dosya oluşturunuz ve başvuru 

dokümanlarınızı bir CD'ye kaydediniz. 1 asıl (kırmızı renkli), 2 

kopya (mavi renkli) dosya ile CD'nizi bir zarfa koyarak 

kapatınız. 

4) Sistemden çıktısını aldığınız kapak sayfasını zarfın üzerine 

yapıştırarak ve son başvuru tarihinden önce Ajansa teslim 

ettiğinizde başvuru işleminiz tamamlanmış olacaktır. 
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DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 

Ajansın proje teklif çağrısı yapmaksızın, proje hazırlığı 

konusundaki yükümlülüklerden bazılarını hafifletmek ve proje 

destek sürecini hızlandırmak amacıyla veya proje hazırlık 

sürecini doğrudan yönetmek suretiyle yararlanıcılara 

sağladığı karşılıksız ve doğrudan desteklerdir.  

 

 



DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ 

Doğrudan faaliyet desteği (DFD) istisnai bir destek olup, bu 

destek türünde proje teklif çağrısı usulü uygulanmaz.  

 

DFD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider 

bütçesinin % 2’sini geçemez.  

Bu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, 

Genel  Sekreterin teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile % 4’e kadar 

çıkarılabilir.  

 

 



DOĞRUDAN FAALİYET 

DESTEKLEMESİNDE LİMİTLER 
 

Her bir proje için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl 

Kamu İhale Mevzuatına göre Büyükşehir Belediyesi sınırları 

dâhilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan temin 

usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının  iki katından 

fazla ve yarısından az olamaz. 

 

Bu rakam her bir proje için 25.000 TL ile 75.000 TL 

arasındadır. 

 

Ayrıca yapılacak ön ödeme miktarı, destek tutarının % 80’ini  

aşamaz.  

 

 



DOĞRUDAN FAALİYET  

DESTEK ALANLARI 

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece; 

Yerel yönetimler  

Üniversiteler  

Kamu kurum ve kuruluşları  

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları  

Sivil toplum kuruluşları 

Birlikler ve kooperatifler  

 

yararlanabilir.  

 

 

 

 

 



DOĞRUDAN FAALİYET  

DESTEK ALANLARI 

Ajans, yalnızca aşağıda belirlenen stratejik alanlarda 

doğrudan faaliyet desteği sağlayacaktır: 

Bölgenin  kalkınması  ve  rekabet  gücü  açısından  önemli  

fırsatlardan  yararlanılmasına yönelik faaliyetler 

 

Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde 

acil tedbirlerin alınmasına yönelik faaliyetler 

 

Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına 

yönelik faaliyetler 

 

 

 

 

 



DOĞRUDAN FAALİYET  

DESTEK ALANLARI 

Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli 

fırsatlar kapsamındaki faaliyetler 

 

Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye 

yönelik iş geliştirme merkezleri, teknopark gibi kuruluşların 

kurulması amacıyla yapılacak fizibilite çalışmaları 

 

 

 

 



DOĞRUDAN FAALİYET  

DESTEĞİ ve LİMİTLERİ 
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GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 

Güdümlü proje desteği, bölgesel gelişmenin hızlandırılması, 

bölgenin rekabet edebilirliğinin güçlendirilmesi ve bölgedeki iş 

ortamının iyileştirilmesi açısından önem taşıyan projelerin 

Ajansın öncülük etmesi ve koordinasyonu üstlenmesiyle 

gerçekleştirdiği destektir. 

 

Güdümlü Proje Desteğini (GPD) diğer mali destek yöntemlerinden 

farklı kılan esas unsur, Ajansın öncülüğü ile başlatılmış 

olmasıdır. Bu kapsamda; Ajans, ilk fikri oluşturma aşamasından 

itibaren genel çerçevesini ortaya koymuş olduğu projeyi 

uygulayacak muhtemel aktörleri belirlemek için gerekli 

koordinasyonu yürütür. 

 

 



GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİNDEN 

KİMLER YARARLANABİLİR? 

Güdümlü proje desteğinden sadece;  

Yerel yönetimler ve mahalli idari birlikleri  

Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları  

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları  

Sivil toplum kuruluşları  

Organize sanayi bölgeleri, endüstri bölgeleri ve küçük 

sanayi siteleri  

 

proje uygulayıcısı olarak yararlanabilir. 

 

 



GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 

DESTEK KONUSU ÖNCELİK ALANI 

Ajans, Güdümlü Proje Desteği kapsamında, çalışma programında 

açıkça belirtmek kaydıyla, bölge planlarında ya da alan 

çalışmaları sonucunda belirlenen; 

Bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini 

geliştirecek  nitelikteki iş geliştirme merkezleri  

 

Teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri 

 

İşletmelerin ortak kullanımına açık fuar, ticaret 

merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye 

 

gibi büyük bütçeli altyapı ve/veya işletme desteklerini  içeren 

projelere öncelik verir. 

 

 

 



GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ 

DESTEK LİMİTLERİ 

Güdümlü proje desteği kapsamdaki projelere sağlanacak mali 

destekler,  küçük ölçekli altyapı projeleri için Ajans bütçesinden 

ayrılan kaynaktan karşılanır. Ajans tarafından küçük ölçekli 

altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı ise, Ajansın 

yıllık gider bütçesinin en fazla %20’sidir. 

 

Güdümlü proje desteği kapsamında, Ajans, proje başına en fazla 

%90 oranında mali destek sağlayabilir. Bu oran, projenin 

hayata geçirilmesinde proje uygulayıcısı ve ortak olarak rol 

alacak kurum ve kuruluşlarla Ajans arasında imzalanacak 

sözleşmede  belirlenir. Kalan kısım, bu kurum ve kuruluşlar 

tarafından karşılanır.  

 

 

 



GÜDÜMLÜ PROJE  

DESTEĞİ LİMİTLERİ 

 

 

 



GÜDÜMLÜ PROJE DESTEĞİ  

ÖRNEK UYGULAMALAR 

TRA1 Erzurum-Erzincan-Bayburt; 

Erzurum ili için Dana Bank (Dana Kreşi) Projesi 

Erzincan ili için İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 

Bayburt ili için Yöresel El Sanatları Araştırma, 

Uygulama ve Üretim Merkezi 

 

Söz konusu üç proje için 3 milyon 250 bin TL Ajans kaynağı ve 

825 bin TL proje ortaklarının koyacağı eş finansman olmak 

üzere toplam 4 milyon 75 bin TL ödenek tahsis edilmiştir. 
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FAİZ DESTEĞİ 

Faiz desteği, kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin ilgili 

aracı kuruluş ile Ajans arasında imzalanacak protokolde 

belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlardan 

alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz giderlerinin, 

Ajans tarafından karşılanmasını öngören karşılıksız 

yardımdır.  

 

 

 



FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ 

Faizsiz kredi desteği, Ajans tarafından kâr amacı güden gerçek 

ve tüzel kişilerin ilgili aracı kuruluş ile Ajans arasında 

imzalanacak protokolde belirtilen nitelikteki projeleri için, ilgili 

aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin 

Kalkınma Ajansları mevzuatında belirtilen usul ve esaslar 

dahilinde Ajansa faiz ödenmeksizin  taksitler halinde geri 

ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır.  

 

Yönetmelik gereği; BAKA Ajansı için Faiz Desteği ve Faizsiz 

Kredi Desteği uygulaması, 25 Temmuz 2012 tarihinden 

itibaren uygulanacaktır. 
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TEKNİK DESTEKLER 

Bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel  kalkınma açısından önem 

arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle 

hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaştığı 

çalışmalarına Ajans’ın sağladığı desteklerdir. 

 

 

 

 



TEKNİK DESTEKLER 

Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir proje teklif çağrısı 

ile ilişkilendirilmemek koşuluyla;  

Yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları ile bölge 

plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma 

kapasitesini artırıcı faaliyetlerini  

 

Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil 

toplum kuruluşlarının yerel ve bölgesel kalkınmaya 

katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsar.  

 

 

 



TEKNİK DESTEK BAŞVURU ŞEKLİ 

Teknik destek başvurusuna ilişkin usuller, esaslar ve gerekli 

tüm belgeler, Ajans internet sitesinde yayınlanır. Teknik destek 

başvuruları herhangi bir zamanda yapılabilir. Ancak, başvurular 

ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 

 

Başvurular, Genel Sekreterce görevlendirilecek ilgili Ajans 

uzmanlarından oluşan en az üç kişilik bir değerlendirme 

komisyonu tarafından karara bağlanır.  

 

 

 

 



TEKNİK DESTEKLERDEN  

KİMLER YARARLANABİLİR? 

Yerel yönetimler ve mahalli idari birlikleri  

 

Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri 

 

Diğer kamu kurum ve kuruluşları 

 

Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları 

 

Sivil toplum kuruluşları 

 

 

 



TEKNİK DESTEK LİMİTLERİ 

Teknik destek faaliyetleri için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, 

Ajansın yıllık gider bütçesinin %2’sini geçemez.  

 

Bu miktar BAKA için 2010 yılında 63O bin TL’dir. Teknik 

destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan 

mali destek verilmez, ödemeler hizmet alınan kuruluşa yapılır. 

 

 Zorunlu hallerde 15 bin TL’ye kadar teknik destek, hizmet alımı 

yoluyla sağlanabilir.  

 

 

 


