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“Yaşam kalitesi yüksek, 
dünya ile rekabet eden, 

düşünce ve yeniliğin başkenti Ankara”
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Ülkelerin hatta şehirlerin bir yarış 
halinde kalkınma çabalarını hayata 
geçirdiği günümüz dünyasında Ankara, 
tarihinden aldığı güçle, girişimci insanı 
ve kültürel zenginliği ile geleceğe 
doğru büyük ve önemli adımlar 
atmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti’nin 
başkenti, eğitim, sağlık, ticaret, sanat 
ve kültürün merkezi Ankara, sanayi 
potansiyeli ve nitelikli insan kaynağı 
ile güçlü bir kalkınma hareketini 
uygulamaya koymuş bulunmaktadır. 

Ankara Kalkınma Ajansı, yetişmiş 
insan kaynağı ile kalkınma yarışında 
Ankara’ya ihtiyaç duyduğu desteği 
sağlamak için çalışmalarını başlatmış, 
bugün gelinen noktada birçok hayati 
projeye imza atmıştır. 

Faaliyetine geçişinden kısa bir süre 
sonra Doğrudan Faaliyet Destek 
Programı’nı uygulamaya koymuş, 
program Ankara’da büyük bir ilgi ve 
heyecanla karşılanmıştır. Öte yandan,  
Ankara’nın 2013 yılına değin yol 
haritası niteliğinde olan Ankara Bölge 
Planı, bölge aktörlerinin katılımcılığı 
göz önüne alınarak hazırlanmış, plan 
ile uyumlu yeni destek programları 
birer birer hayata geçirilerek kalkınma 
çalışmaları hızlandırılmıştır. 2011 

yılı içerisinde gerçekleştirilen mali 
destek programı ile Ankara’da yenilikçi 
uygulamalar ve turizm potansiyelini 
harekete geçirecek projelerin hayata 
geçmesi için mali kaynak sağlanırken, 
doğrudan faaliyet  desteği ve teknik 
destek programları ile de yerel 
yönetimlerin, üniversitelerin, sivil 
toplum kuruluşlarının ihtiyaç duyduğu 
araştırma, fizibilite çalışmalarına katkı 
verilmiştir. 

Destek programları ile projelere taze 
kan veren Ankara Kalkınma Ajansı 
bir yandan da gündem oluşturacak, 
farkındalık yaratacak, yerel aktörleri 
bir araya getirecek çalışmalara da 
destek vermektedir. Bilişim konusunda 
Ankara’nın potansiyelini ortaya 
koyan titiz çalışmalar, girişimcilik 
kapasitesini artıracak eğitim ve 
seminer programları, üniversite-sanayi 
işbirliğini geliştirecek platformlar, 
Ankara’da yabancı yatırımlarının sayı ve 
miktarının artmasını sağlayacak adımlar 
atılmakta ve bunlar geliştirilmeye 
devam etmektedir. Tüm bu 
çalışmalarını yürütürken katılımcılığa, 
bilimsel yaklaşıma özen gösteren 
Ankara Kalkınma Ajansı, gelecekte 
de Ankara’nın kalkınmasına önemli 
katkılarda bulunacaktır.

Ankara Kalkınma Ajansı
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Ankara Kalkınma Ajansı 2011-2013 
Bölge Planı hedefleri doğrultusunda 
mali ve teknik destekler sağlamaktadır. 
Ankara’daki tüm kamu kesimi, özel 
sektör ve sivil toplum aktörlerini 
bir araya getirmek, yerel kalkınma 
potansiyelini harekete geçirmek ve 
sürdürülebilir gelişmeyi hızlandırmak 
amacına yönelik olarak, katılımcı bir 
yaklaşımla hazırlanan 2011-2013 
Ankara Bölge Planı kapsamında 
Ankara’nın vizyonu şu şekilde tespit 
edilmiştir: 
 
“Yaşam kalitesi yüksek, dünya ile 
rekabet eden, düşünce ve yeniliğin 
başkenti Ankara”

Bu vizyon doğrultusunda, Ankara Bölge 
Planı’nda belirlenen dört ana tema 
ve bunlara ilişkin temel amaçlar şu 
şekildedir:

Ankara’da Yaşamak:  
Bireylerine eşit ve kaliteli yaşam imkânı 
sunan, katılımcı ve sosyal bağları güçlü, 
beşeri potansiyelini geliştirerek kalkınan 
Ankara.

Ankara’da Çalışmak ve  
Üretmek: İstihdamla istikrarlı büyüyen 
rekabetçi Ankara.

Ankara’da Erişim Ağları:  
Yenilikçi ulaşım ve iletişim  
hizmetlerinin sunulduğu erişilebilir 
bölge Ankara.

Ankara’da Çevre ve Mekan: Çevresel 
sürdürülebilirliği gözeten, mekan ve 
yaşam kalitesi yüksek Ankara.

Ankara Kalkınma Ajansı, bu temel 
amaçlar çerçevesinde 2012 yılı 
teklif çağrısı kapsamında “Çevreye 
Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar”, “Sosyal 
Kalkınma” , “Kırsal Kalkınma” ve 
“Turizm” mali destek programları olmak 
üzere dört ayrı mali destek programı 
ile toplam 27.000.000 TL tutarında 
destek sağlayacaktır. Bu meblağ, 
programlara aşağıda yer aldığı şekliyle 
tahsis edilmiştir:

Çevreye Duyarlı Yenilikçi 
Uygulamalar Mali Destek Programı: 
12.000.000 TL

Sosyal Kalkınma Mali Destek 
Programı: 5.000.000 TL

Kırsal Kalkınma Mali Destek 
Programı: 5.000.000 TL

Turizm Mali Destek Programı: 
5.000.000 TL



ÇEVREYE DUYARLI
Y E N İ L İ K Ç İ
UYGULAMALAR

M A L İ  D E S T E K 
P R O G R A M I
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Referans No: TR51/12/ÇEV

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013
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Programın Amaçları
Genel Amaç: 
Ankara’da çevresel sürdürülebilirliğin 
sağlanması için çevre ve enerji 
kaynaklarını etkin yönetmek ve çevre 
dostu yenilikçi ürünlerle sürdürülebilir 
gelişmeyi hızlandırmaktır.

Özel Amaç: Yenilenebilir enerji, 
bilişim, sağlık teknolojileri, iş ve 
inşaat makineleri sektörlerinde 
çevre dostu yenilikçi uygulamaların 
geliştirilmesi ve bu sektörlere yönelik 
üretim işletmelerinde temiz üretim 
uygulamalarının yaygınlaştırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Yenilenebilir enerji sek-
törüne yönelik ekipman ve malzeme 
üreten işletmelerde yenilikçi ürün, 
süreç, pazarlama ve organizasyon 
stratejilerinin hayata geçirilmesi

Öncelik 2: Sağlık teknolojileri ve iş/
inşaat makineleri sektörlerinde üretim 
yapan işletmelerde çevre dostu ürün 
geliştirilmesi, temiz üretim süreçlerine 
geçişin sağlanması ve/veya üretim 
süreçlerinde enerji verimliliğinin 
artırılması 

Öncelik 3: Bilişim sektöründe çevresel 
sürdürülebilirliğe hizmet edecek 
strateji, yöntem ve teknolojilerin 
hayata geçirilmesine yönelik yenilikçi 
bilgi ve iletişim teknolojisi ürünlerinin 
geliştirilmesi

Programın Toplam Bütçesi: 
12.000.000 TL

Proje Süresi: 3-9 ay
Yer: Ankara ve ilçeleri

Uygun Başvuru Sahipleri
• Kar amacı güden kurum/kuruluş/
işletmeler
• Üniversiteler, Organize Sanayi Bölge 
Müdürlükleri*

Destek Miktar ve Oranları

Asgari Tutar: 100.000 TL
Azami Tutar: 750.000 TL

Ajans Desteği proje toplam uygun  
maliyetinin % 25’inden az;  
% 50’sinden fazla olamaz.

*Üniversitelerin ve Organize Sanayi 
Bölge Müdürlüklerinin bu programa 
başvuru yapabilmeleri için önceliklere 
yönelik sektörlerde faaliyet gösteren 
en az bir işletmenin ilgili proje  
teklifinde ortak olarak yer alması  
gerekmektedir.
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S O S Y A L 
KALKINMA
MALİ DESTEK 
PROGRAMI

Referans No: TR51/12/SOS

Son Başvuru Tarihi: 22 Şubat 2013
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Programın Amaçları
Genel Amaç:  
Ankara’da çocuk, genç ve yaşlıların 
sosyal uyum ve entegrasyonun 
güçlendirilmesidir.

Özel Amaç: Çocuk, genç ve yaşlıların 
sorun ve ihtiyaçlarına yönelik çözüm 
modellerinin geliştirilerek yaşam 
kalitelerinin yükseltilmesi ve sosyal 
yaşama katılımlarının artırılmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Çocuk, genç ve yaşlılara1 
yönelik nitelikli bakım, rehberlik ve 
destek hizmetlerinin geliştirilmesi ve 
yaygınlaştırılmasına yönelik çözüm 
modellerinin oluşturulması ve 
uygulanması

Öncelik 2: Çocuk, genç ve yaşlıların 
sosyal yaşama katılımlarının 
artırılmasına yönelik çözüm 
modellerinin oluşturulması ve 
uygulanması

Öncelik 3: Çocuk ve gençlerin 
özgünlüklerinin ortaya çıkarılması, 
kreatif yeteneklerinin geliştirilmesi

Öncelik-4: Sosyal sorumluluk ve  
gönüllülük bilincinin geliştirilmesine 
yönelik çözüm modellerinin 
oluşturulması ve uygulanması

Programın Toplam Bütçesi: 
5.000.000 TL

Proje Süresi: 3-9 ay 
Yer: Ankara ve ilçeleri

Uygun Başvuru Sahipleri
• Kamu kurum ve kuruluşları
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları
• Üniversiteler ve mesleki eğitim 
kurumları
• Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi 
siteleri, endüstri bölgeleri müdürlükleri
• Sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, 
Dernekler, Sendikalar vb.)
• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki  
mahalli idare birlikleri
• Birlik ve kooperatifler

Destek Miktar ve Oranları

Asgari Tutar: 50.000 TL
Azami Tutar: 500.000 TL

Ajans Desteği proje toplam uygun  
maliyetinin % 25’inden az; % 90’ın 
dan fazla olamaz.1 18 yaşını doldurmamış bireyler çocuk, 15-24 yaş 

aralığındaki bireyler (24 yaşını doldurmuş olanlar da 
dahil) genç, 65 yaş ve üstü olanlar ise yaşlı olarak 
tanımlanmaktadır.
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K I R S A L
KALKINMA
MALİ DESTEK 
PROGRAMI

Referans No: TR51/12/KIR

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2013



Programın Amaçları
Genel Amaç:  
Ankara’da kırsal bölgelerin potansiyelini 
harekete geçirerek bölge içi gelişmişlik 
farklarını azaltmaktır.

Özel Amaç: Çevresel sürdürülebilirliğin 
gözetilerek kırsal ekonominin 
çeşitlendirilmesi ve kırsaldaki 
işletmelerin rekabetçi yapıya 
kavuşturulmasıdır.

Programın Öncelikleri

Öncelik 1:    Kırsalda tarım ve 
hayvancılığa dayalı sanayinin rekabet 
gücünün artırılması

Öncelik 2: Tarım ve hayvancılığa 
yönelik Ar-Ge, yayım, pazarlama, tanıtım 
faaliyetlerinin desteklenmesi

Öncelik 3: Kırsal turizm gibi tarım ve 
hayvancılık dışı gelir getirici faaliyetlerin 
geliştirilmesi

Öncelik  4: Su kaynaklarının korunması 
ve/veya iyi yönetiminin sağlanması

Programın Toplam Bütçesi: 
5.000.000 TL

Proje Süresi: 3-9 ay 
Yer: Ankara ve ilçeleri*

Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu kurum ve kuruluşları
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları
• Üniversiteler ve mesleki eğitim kurumları
• Organize sanayi bölgeleri, küçük sanayi 
siteleri, endüstri bölgeleri müdürlükleri
• Sivil toplum kuruluşları  
(Vakıflar, Dernekler, Sendikalar vb.)
• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki  
mahalli idare birlikleri
• Birlik ve kooperatifler
• İşletmeler

Destek Miktar ve Oranları

Asgari Tutar: 50.000 TL

Azami Tutar: 500.000 TL

Program kapsamında sağlanacak hiç bir 
destek, proje toplam uygun maliyetinin;

- Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar 
için % 25’inden az; % 50’sinden fazla, 

- Kâr amacı gütmeyen kurum/
kuruluşlar için %25’inden az; % 
90’ından fazla olamaz.

*Bu program, Akyurt, Beypazarı, 
Çubuk, Elmadağ, Kazan, Polatlı, Ayaş, 
Çamlıdere, Evren, Güdül, Kalecik, 
Kızılcahamam, Nallıhan, Şereflikoçhisar 
ile Bala ve Haymana ilçelerinde 
gerçekleştirilecek projelere yöneliktir.
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Referans No: TR51/12/TUR

Son Başvuru Tarihi: 15 Şubat 2013

TURİZM 
MALİ DESTEK 
PROGRAMI
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Programın Amaçları
Genel Amaç: 
Dört mevsim gerçekleştirilebilir turizm 
faaliyetleriyle Ankara’nın bölgesel, 
ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet 
edebilirliğini artırmaktır.

Özel Amaç: Ankara’nın turistik 
değerlerinin etkin ve yenilikçi yöntem-
lerle tanıtılması ve ulaşılabilirliğinin 
artırılmasıdır.  

Programın Öncelikleri

Öncelik 1: Ankara’nın turistik 
değerlerinin etkin ve yenilikçi yöntem-
lerle tanıtılması

Öncelik 2: Ankara’nın turistler için 
ulaşılabilirliğinin yenilikçi ve/veya reka-
betçi çözümlerle artırılması 

Programın Toplam Bütçesi: 
5.000.000 TL

Proje Süresi: 3-9 ay 
Yer: Ankara ve ilçeleri

Uygun Başvuru Sahipleri

• Kamu kurum ve kuruluşları
• Kamu kurumu niteliğindeki meslek 
kuruluşları
• Üniversiteler ve mesleki eğitim 
kurumları
• Organize sanayi bölgeleri, küçük  
sanayi siteleri, endüstri bölgeleri 
müdürlükleri
• Sivil toplum kuruluşları (Vakıflar, 
Dernekler, Sendikalar vb.)
• 5355 sayılı Kanun kapsamındaki ma-
halli idare birlikleri
• Birlik ve kooperatifler
• İşletmeler

Destek Miktar ve Oranları

Asgari Tutar: 250.000 TL
Azami Tutar: 750.000 TL

Program kapsamında sağlanacak hiç bir 
destek, proje toplam uygun maliyetinin;

- Kâr amacı güden kurum/kuruluşlar 
için %25’inden az; %50’sinden fazla, 

- Kâr amacı gütmeyen kurum/
kuruluşlar için %25’inden az;  
%90’ından fazla olamaz.
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Başvurular www.ankaraka.org.tr  
adresinden ulaşılacak olan 
Kalkınma Ajansları Yönetim  
Sistemi Proje ve Faaliyet 
Destek (KAYS-PFD) Modülü  
(https://uygulama.kays. 
kalkinma.gov.tr/)  
üzerinden elektronik ortamda 
yapılmalıdır.

Başvurular; kapalı zarf içinde üzerine 
Başvuru Kapak Sayfası yapıştırılmış 
şekilde taahhütlü posta yoluyla, kargo 
şirketi ile veya elden aşağıdaki adrese 
teslim edilmelidir:

T.C. Ankara Kalkınma Ajansı
Aşağı Öveçler Mah. 1322 Cad. No: 11
06460 Çankaya / ANKARA

Proje Başvuruları Nereye ve  
Nasıl Yapılacak?

Son Başvuru Tarihleri:

Çevreye Duyarlı Yenilikçi Uygulamalar 
Mali Destek Programı: 
22 Şubat 2013 saat 17:00
Sosyal Kalkınma Mali Destek Programı: 
22 Şubat 2013 saat 17:00
Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı: 
15 Şubat 2013 saat 17:00
Turizm Mali Destek Programı:  
15 Şubat 2013 saat 17:00

Ayrıntılı Bilgi İçin:

www.ankaraka.org.tr
2012mdp@ankaraka.org.tr

Not:
Mali Destek Programlarına
ilişkin tüm sorular elektronik 
posta ile iletilmelidir.!
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Mahallesi


