
Bilgilendirme Sunumu 

2020 YILI 
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 



Güney Ege Kalkınma Ajansı, 
5449 Sayılı Kanun ile 2009 yılında kurulmuştur. 

Aydın, Denizli 
ve Muğla 

illerinde faaliyet 
göstermektedir. 



KALKINMA AJANSININ AMAÇLARI 

Tüm kesimler arasında işbirliğini geliştirmek 

Kaynakların yerinde ve etkin kullanımını sağlamak 

Yerel potansiyeli harekete geçirmek 

Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak 

Sürdürülebilirliğini sağlamak 

Bölgeler arası ve bölge içi gelişmişlik farklarını azaltmak 

AMAÇLAR 



YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK,  
YENİLİĞE DAYALI ÜRETEN,  

DOĞASINI KORUYAN,  
KÜRESEL TURİZM ODAĞI  

GÜNEY EGE 

TR32 GÜNEY EGE BÖLGESİ 
2014 – 2023 VİZYONUMUZ 



 

 

2020 yılı 
SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR 

MALİ DESTEK 
PROGRAMLARI 

TEKNİK DESTEK 
PROGRAMI 

Eko-turizmde  
Yeni 

Destinasyonlar 

Üretici 
Örgütlerinin 

Güçlendirilmesi 

İmalat Sanayide 
Kurumsallaşma 

ve Dijital 
Dönüşüm 



PROJE TEKLİF ÇAĞRISI MALİ DESTEK 

PROGRAMLARI 

YILI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI  
BÜTÇE  

(Milyon TL) 
BAŞVURU 

SAYISI 
DESTEKLENEN 
PROJE SAYISI 

2010 İktisadi Kalkınma 16 720 65 

2012 Tarıma Dayalı Sanayi 11,6 134 39 

2012 Mirasımız Dericilik 3 9 8 

2013 Alternatif Turizm 14 78 24 

2014 Çevre 6 48 20 

2014 Yenilikle Dönüşüm 18 162 32 

2015 Üretim ve Ticaret Altyapısının Geliştirilmesi 6,5 24 16 

2015 Yenilenebilir Enerji 4 27 8 

2015 Alternatif Turizm 14,5 114 32 

2018 Kültür Turizminin Geliştirilmesi 20 54 14 

2018 Kooperatif ve Birliklerin Güçlendirilmesi 10 40 20 

2019 Güçlü Sanayi 25 90 28 

2019  Temiz Üretim 5 29 12 

Toplam 153,6 1529 318 



TOPLAM DESTEK BÜTÇESİ 

35.000.000 TL 

2020 yılı PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 



2020 yılı PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

KAR AMACI GÜDEN 
İŞLETMELERE YÖNELİK  

KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI 
PROJELERİNE YÖNELİK  15.000.000 TL  

10.000.000 TL  

10.000.000 TL  



• On birinci Kalkınma Planı’nda “Değişen 
tüketici eğilimleri ile teknolojik gelişmeler 

doğrultusunda turizmin çeşitlendirilmesi 
ve geliştirilmesi, sezon süresinin uzatılması, 

hizmet kalitesinin yükseltilmesi ve daha 
fazla harcama eğilimi olan ziyaretçilerin 

ülkemize çekilmesi ile konaklama süresi ve 
konaklama dışı harcamaların artırılması, 
her bir destinasyon özelinde ve odaklı anlayış 
çerçevesinde sektörde dönüşümün 
gerçekleştirilmesi ve koruma-kullanma 
dengesi gözetilerek ekonomik ve sosyal 
kalkınmaya katkı sağlanması” temel amaç 
olarak belirlenmiştir.  
 

 

ARKA PLAN 



• Bölgenin mevcut başarısında kitlesel deniz turizmi 
büyük pay sahibi olmakla birlikte doğa ve kültür 

turizmi başta olmak üzere çok önemli alternatif 
turizm olanaklarından bölgede yeterince fayda 
sağlanamadığı görülmektedir. 

• Bölgede turizm sezonunun Haziran-Eylül dönemine 
sıkıştığı ve deniz-kum-güneş turizmi dışındaki 
turizm türlerinin potansiyelinin istenen 
düzeyde değerlendirilemediği görülmektedir.  

• Uluslararası turizm talebinin yapısındaki değişiklikler, 

kentlerden doğaya yöneliş, çevre konularına 

karşı artan ilgi, kitle turizmine bir reaksiyon olarak ve 

farklılık arayışı ile ortaya çıkan eko-turizm 

günümüzde turizm sektörünün hızla gelişen bir alt 
sektörü olmuştur.  

 

ARKA PLAN 



MALİ DESTEK PROGRAMI 
TR32/20/TUR1 

 



Güney Ege Bölgesinde 
alternatif turizm 

potansiyelinin harekete 
geçirilerek, bölgede 

konaklama yapan 
ziyaretçi sayısının ve 
ortalama konaklama 

sürelerinin artırılmasıdır 

PROGRAMIN AMACI 



1. Spor, macera ve 
doğa turizminin 
geliştirilmesi 

2. Termal turizm ve 
sağlık turizminin 
geliştirilmesi 

3. Yerel yaşam, yöresel 
ürünler ve kültürel 
öğelerin turizme 
entegre edilmesi 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 



10.000.000 TL 

500.000 TL 

50.000 TL 

%10 - %50 

TOPLAM 
DESTEK 

AZAMİ 
DESTEK 

ASGARİ 
DESTEK 

DESTEK 
ORANI 

DESTEK TUTARLARI 



 
 KOBİ statüsündeki işletmeler 

 
18 Kasım 2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve 
Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik kapsamında; 
 

İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 
yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi 
biri yüzyirmibeş milyon (125.000.000) Türk Lirasını 
aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük 
işletme ve orta büyüklükteki işletme olarak 
sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade 
eder. 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ 



  Agro turizm, çiftlik turizmi ve eko 
turizm tesislerinde hizmet kalitesi ve 
çeşitliliğinin artırılmasına yönelik 
projeler 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

 

 Spor, doğa ve macera turizmini 
destekleyici unsurların 
oluşturulmasına yönelik projeler 

 Kamp alanlarında hizmet kalitesi ve 
çeşitliliğinin artırılmasına yönelik 
projeler 

 

 



 Çömlek, seramik ve benzeri yöresel el sanatlarının 
turistler tarafından deneyimlenebilmesine olanak 
sağlayacak projeler 

 

 Termal turizm tesislerinde tedavi odaklı sağlık 
hizmetlerinin geliştirilmesine yönelik projeler 

 Termal turizm ve sağlık turizmi tesislerinin engelli 
ve yaşlı tedavisine (Geriatri) yönelik dönüşümlerini 
sağlayan projeler 

ÖRNEK PROJE KONULARI 



 

 Agro- turizm ve çiftlik turizmi kapsamında 
deneyime dayanan günübirlik alanların 
yaratılmasına yönelik projeler 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

 Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, 
hediyelik eşya ve yöresel ürünlerin üretimi 

 Tematik ve interaktif müzecilik 
uygulamalarının geliştirilmesine yönelik 
projeler 

 



 Proje Süresi en az 12, en fazla 18 Aydır. 
 

 Bir Başvuru Sahibi bu mali destek 
programı kapsamında, en fazla 2 (iki) 

projesi için destek başvurusunda 
bulunabilir ve en fazla 1 (bir) projesi için 

destek alabilir. 
 

 Küçük ölçekli yapım isleri maliyeti, proje 
bütçesinde öngörülen destek tutarının en 

fazla %30’u kadar olabilir. 
 
 

ÖNEMLİ HUSUSLAR 



MALİ DESTEK PROGRAMI 
TR32/20/TUR2 



Güney Ege 
Bölgesinde alternatif 
turizm potansiyelinin 
harekete geçirilerek, 
bölgede konaklama 

yapan ziyaretçi 
sayısının ve ortalama 

konaklama 
sürelerinin 

artırılmasıdır 

PROGRAMIN AMACI 



PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 

1. Alternatif turizm alanlarının 
çekiciliğinin ve 

ulaşılabilirliğinin artırılması 

2. Alternatif turizm alanlarında 
aktivite çeşitliliğinin 

artırılması 

3. Yerel yaşam, yöresel ürünler 
ve kültürel öğelerin turizme 

entegre edilmesi  

 



15.000.000 TL 

1.000.000 TL 

50.000 TL 

%10 - %75 

TOPLAM 
DESTEK 

AZAMİ 
DESTEK 

ASGARİ 
DESTEK 

DESTEK 
ORANI 

DESTEK TUTARLARI 



UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ 

 
 Kamu Kurum ve Kuruluşları  
 Yerel Yönetimler 
 Kamu Kurumu Niteliğindeki 

Meslek Kuruluşları (Odalar, 
borsalar vb.)  



ÖRNEK PROJE KONULARI 

 Yürüyüş, trekking ve bisiklet yollarının 

işaretlenmesi, çevre düzenlemelerinin 
yapılmasına yönelik projeler 

 Dağcılık, doğa yürüyüşü gibi alternatif 
sporlar için uygun alanların çevre 

düzenlemelerinin yapılması veya 
mevcutların iyileştirilmesine yönelik 
projeler 

 
 

 Yamaç paraşütü yapmaya 

uygun alanların fiziki ortamlarının 

ve çevre düzenlemelerinin 

yapılarak turistler için ulaşılabilir 
hale getirilmesi 

 



 Termal turizm altyapısının 

geliştirilmesine yönelik projeler 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 Şelale, göl, akarsu, mağara gibi 

doğal alanların çekiciliğini 

arttırmaya yönelik peyzaj ve tasarım 
uygulamaları 

 



 Ören yerlerinde çevre düzenlemesi ve bilgilendirici 
materyal, tabela vb. araçların oluşturulmasına yönelik 
projeler 

 Doğal yaşam ve agro-turizm konseptine uygun 
konaklama imkânlarının geliştirilmesine yönelik projeler 

 Tematik ve interaktif müzecilik uygulamalarının 
geliştirilmesine yönelik projeler 

 Kış sporları turizmi alanlarında konaklama altyapısının 
geliştirilmesine yönelik projeler 

 Destinasyonlarda görsel kimlik ve mimari peyzaj 
geliştirilerek yürüyüş, manzara seyri, fotoğraf çekimi gibi 
aktivitelerin gerçekleştirmesini sağlayacak projeler 

 Çömlek, seramik ve benzeri yöresel el sanatlarının 
turistler tarafından deneyimlenebilmesine olanak 
sağlayacak projeler 

 Kamp alanlarında hizmet kalitesi ve çeşitliliğinin 
artırılmasına projeler 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 

 



 Termal turizm ve sağlık turizmi tesislerinin engelli ve 
yaşlı tedavisine (Geriatri) yönelik dönüşümlerini 
sağlayan projeler 

 Fauna, Kuş Gözlemciliği ve Foto Safari alanlarının 
oluşturulmasına yönelik projeler 

 Yaylaların turizme kazandırılmasına ve ürün çeşitliliğini 
artırmaya yönelik projeler 

 Yoga kampı, çocuk kampı, bilim kampı vb. alanların 
yaratılmasına yönelik projeler 

 Çiftlik turizmi ve agro turizmin geliştirilmesine yönelik 
projeler 

 Turistlere yönelik bölgeyi tanıtıcı oyuncak, hediyelik eşya 
ve yöresel ürünlerin üretimi 

 Agro- turizm ve çiftlik turizmi kapsamında deneyime 
dayanan günübirlik alanların yaratılmasına yönelik 
projeler 

 

ÖRNEK PROJE KONULARI 



 Proje Süresi en az 12, en fazla 24 Aydır. 
 Bir Başvuru Sahibi bu mali destek 

programı kapsamında, en fazla 2 (iki) 
projesi için destek başvurusunda 

bulunabilir ve en fazla 1 (bir) projesi 
için destek alabilir. 

 Yapım işleri için bir sınır 
bulunmamaktadır 

ÖNEMLİ HUSUSLAR 



MALİ DESTEK PROGRAMI 
TR32/20/KOOP 



• On birinci Kalkınma Planı’nda “ortak iş yapma kültürüne, sermaye birikimine 
ve gelir dağılımına olumlu katkıları açısından önem taşıyan kooperatifçiliğin 
geliştirilmesi ihtiyacı bulunduğu belirtilmektedir. Ayrıca plan döneminde 
bireylerin ve küçük işletmelerin ekonomik ve sosyal refaha katkılarını 
artırmak üzere kooperatifleşme faaliyetlerinin özendirilmesi gerektiği 
üzerinde durulmaktadır. 

• Ülkemizde kooperatifçiliğin yoğun olarak yapıldığı bölgelerden birisi olan TR32 
Bölgesi’nde de önemli bir potansiyel bulunduğu bilinmekle birlikte, kooperatiflerin 
üretim, pazarlama, finansman ve yönetim süreçlerinde sıkıntılar yaşandığı 
gözlenmektedir.  

ARKA PLAN 



• Ajansımız bu gerekçeler doğrultusunda 2016 
yılında kooperatiflerin mevcut durumunun 
derinlemesine analizi, rekabet potansiyeli ve 
gelişme yönünün değerlendirilmesine yönelik 
olarak “Güney Ege Bölgesinde Üretim Odaklı 
Kooperatiflerin Mevcut Durumu ve Gelişme 
Stratejileri” isimli çalışmayı gerçekleştirmiştir.  

ARKA PLAN 



PROGRAMIN AMACI 

Üretim odaklı Kooperatif 
ve Birliklerin rekabetçi 
bir yapıya kavuşturularak 
bölge ekonomisine olan 
katkılarının 
arttırılmasıdır 



PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 

 Kurumsal Kapasitenin 
Güçlendirilmesi 
 

 İşleme, Paketleme ve 
Depolama Süreçlerinin 
İyileştirilmesi 
 

 Markalaşma Ve Pazarlama 
Kapasitesinin Artırılması 

http://www.google.com.tr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOgKiYmLnYAhVQY1AKHSUSCPAQjRwIBw&url=http://www.sechaber.com.tr/kestane-sekeri-nasil-yapilir/&psig=AOvVaw0QU9AsAPx28gnbFqr0kkEb&ust=1514979383183910


10.000.000 TL 

500.000 TL 

50.000 TL 

%10 - %90 

TOPLAM 
DESTEK 

AZAMİ 
DESTEK 

ASGARİ 
DESTEK 

DESTEK 
ORANI 

DESTEK TUTARLARI 



 1163 Sayılı Kanun 
Kapsamında Kurulan 
Kooperatif ve Birlikler 

 5200 Sayılı Kanun 
Kapsamında Kurulan 
Birlikler 

 5996 sayılı Kanun 
Kapsamında Kurulan 
Yetiştirici Birlikleri  

 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ 



ÖRNEK PROJE KONULARI 

 Gıda güvenliği, hijyen ve benzeri 
hususlarda ulusal/uluslararası 
standartlara uyuma yönelik projeler 

 Tarımsal ürünlerin işlenip paketlenerek 
tüketiciye sunulmasına yönelik projeler 

 Meyve sebze kurutma tesisi 
kurulumuna yönelik projeler 

 Su ürünlerinin işlenmesi ve 
konservelenmesine yönelik projeler 

 Atıkların değerlendirilmesine yönelik 
projeler 
 

 



ÖRNEK PROJE KONULARI 

 Tarım ürünlerinin depolama 
koşullarının iyileştirilmesine yönelik 
projeler 

 Tarımsal ürünlerin renk, kalite, boyut 
ve olgunluk gibi özellikler bakımından 
tasnifi, ayıklanmasını içeren projeler 

 Geleneksel el sanatları ve yöresel 
ürünlerin tasarımı ve üretimine 
yönelik projeler 

 Organik ve iyi tarım ürünlerinin 
işlenmesine paketlenmesine yönelik 
projeler 

 



ÖRNEK PROJE KONULARI 

 Tedarik süreçlerinin iyileştirilmesine 
yönelik projeler 

 Ata ve yerel tohum ürünlerin işleme, 
paketleme, depolama süreçlerinin 
iyileştirilmesi 

 Kurumsal yönetim, markalaşma ve 
pazarlama kapsamında danışmanlık, 
yazılım ve ekipman temini içeren 
projeler 

 



 Proje Süresi en az 12, en fazla 18 Aydır. 
 Bir Başvuru Sahibi bu mali destek 

programı kapsamında, en fazla 2 (iki) 
projesi için destek başvurusunda 

bulunabilir ve en fazla 1 (bir) projesi 
için destek alabilir. 

 Küçük ölçekli yapım isleri maliyeti, 
proje bütçesinde öngörülen destek 

tutarının en fazla %30’u kadar olabilir 

ÖNEMLİ HUSUSLAR 



 
 Proje faaliyetinin proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde 

bulunması, 
  Son başvuru tarihi itibarıyla, Ajansın faaliyet gösterdiği TR32 Düzey 2 

Bölgesi’nde (Aydın, Denizli, Muğla) kayıtlı olmaları veya merkezlerinin ya da 
yasal şubelerinin bu bölgede bulunması,  

  Projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa ortakları ile birlikte) 
doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi, 

  Başvuru Sahiplerinin, bankalarda kendi adlarına proje hesabı açma ve bu 
hesaba eş finansman tutarını transfer ederek söz konusu hesaptan harcama 
yapabilme yetkileri bulunması 

 
 
 

BAŞVURU SAHİBİ OLMA 
ŞARTLARI 



UYGUN MALİYETLER 
 Proje için yeni istihdam edilecek personelin projede çalıştıkları süre oranında net 

maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler  
 Yolculuk ve gündelik giderleri, 
 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları 

koşulu ile yeni ekipman ve hizmet satın alma maliyetleri,  
 Sarf malzemesi maliyetleri, 
 Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), 
 Projelerin denetim maliyetleri, 
 Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olan ve proje bütçesinde öngörülen 

destek tutarının % 30’unu geçmeyen küçük ölçekli yapım işleri, 
 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.) 
 Görünürlük maliyetleri. 
 Proje hazırlama aşamasında ihtiyaç duyulacak danışmanlık maliyetleri (Ajanstan 

talep edilen destek miktarının %2’sini aşmamalıdır, danışmanlık maliyeti için 
yazılabilecek en yüksek tutar 5.000 TL’dir.) 

 Yapım işleri 
 Katma Değer Vergisi 

 



 
  Yararlanıcının ve proje kapsamında görev 

alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle 
doğacak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler 

  Borçlar; zarar veya borç karşılıkları 
  Faiz borcu 
  Hali hazırda başka bir kapsamda finanse 

edilen kalemler 
  Arazi veya bina alımları, istimlak bedelleri 
  İkinci el ekipman alımları, 
  Kur farkından doğan zararlar 
  Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık 

çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin 
maliyetleri  

  Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler 
tarafından gerçekleştirilen maliyetler 

 Sınırlı deneme üretimleri haricinde her türlü 
hammadde maliyetleri  

 Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile 
yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin 
her türlü vergi, resim, harç ve sair giderler 

 Amortisman giderleri 
  Leasing giderleri  
  Başvuru Sahibinin projedeki ortağı ya da 

iştirakçisinden yapılan satın alımlar için 
yapılacak ödemeler 

  Proje ile ilgisi olmayan harcamalar 
  Her türlü araç alımı 

 Katma Değer Vergisi –TUR1/KOOP 

 Canlı hayvan alımı -TUR1/TUR2-KOOP 
 Başvuru sahibinin mevcut personeline 

yapılacak maaş ödemeleri -TUR2 
 

UYGUN OLMAYAN MALİYETLER 



 

 

 

• Ön İnceleme 

• Bağımsız Değerlendirici Süreci 

 • Ön İzleme Ziyaretleri 

• Değerlendirme Komitesi 

• Bütçe İncelemesi 

• Yönetim Kurulu İncelemesi ve Onayı 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

• MALİ KAPASİTE ve İŞLETME KAPASİTESİ (10/20) 

• İLGİLİLİK (13/25) 

• YÖNTEM (30) 

• SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK (15) 

• BÜTÇE VE MALİYET ETKİNLİĞİ (10) 

BAŞARI SINIRI 
TOPLAM 

65 PUAN 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ 



BAŞVURU ŞEKLİ 

Web üzerinden 
Bilgi ve Belge Girişi 

Taahhütnamelerin 
Teslimi 

AJANS MERKEZİ 
YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 



SORULARINIZ 
için 

pyb@geka.gov.tr 

sss.geka.gov.tr 
CEVAPLAR 



Proje Hazırlama Eğitimi 

23/09/2020 

09:30-17:30 

Bir 
projem 

var 



SON BAŞVURU TARİHİ 

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ 
27 Kasım 2020  18:00 

20 Kasım 2020  18:00 

Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve 
bu projeler değerlendirmeye alınmadan reddedilir. 

Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler sebebiyle son başvuru teslim 
tarih ve saatinden sonra Ajansa ulasan taahhütnameler kabul 

edilmeyecektir. 



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 


