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SOP Amaç: Kırsal alanlarda yenilikçi ve sürdürülebilir 
kalkınma süreçlerinin geliştirilmesi, tarım-teknoloji 
entegrasyonun gerçekleştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-
kent ilişkisinin kurulmasıdır.

Dönem: 2021-2023

Sorumlu Birim : Kırsal Kalkınma Birimi (06.09.2021 itibarı ile)

Yeni Nesil Kırsal Kalkınma SOP altındaki ilk Mali Destek Programı 

2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
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İnternet Üzerinden (KAYS) İlk Başvuru Tarihi:

09/10/2021 Saati: 00:00

İnternet Üzerinden (KAYS) Son Başvuru Tarihi: 

10/12/2021  Saati: 23:59

Taahhütname Son Tarihi: 

17/12/2021  Saati: 17:00

Referans No: 

TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA/KIRSAL_KOOP
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• Genel Amaç
Ankara kırsalında yenilikçi ve sürdürülebilir kalkınma mekanizmalarının
geliştirilmesi ve sürdürülebilir bir kır-kent ilişkisinin kurulması.

• Birinci Bileşenin Özel Amacı
TR51 Ankara Bölgesi’nin sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlamak için;
teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi, kırsal ekonomik
faaliyetlerin çeşitlendirilmesi, yenilikçi gelir ve üretim modellerinin
oluşturulması, kırsal altyapıların geliştirilmesi.

• İkinci Bileşenin Özel Amacı
Kadın kooperatiflerinin ve tarımsal kalkınma kooperatiflerinin yenilikçi
üretim, pazarlama ve markalaşma stratejileriyle kurumsal kapasitelerinin
geliştirilmesi ve gelirlerinin artırılması sonucunda kooperatiflerin daha
güçlü, sosyal fayda üreten ve sürdürülebilir yapılara dönüştürülmesi.
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• Program Öncelikleri
1. Teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi
2. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi
3. Yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması
4. Kırsal altyapıların geliştirilmesi

Ajans Tarafından Sağlanacak Katkı Tutarları
Birinci Bileşen İkinci Bileşen

Referans TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA TR51/21/KIRSALKOOP

Ayrılan Kaynak (TL) 23.000.000,00 7.000.000,00

Proje Asgari Destek Tutarı (TL) 250.000,00 75.000,00

Proje Azami Destek Tutarı (TL)
2.000.000,00 1.000.000,00



30

2021 Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

5.10.2021 ANKARA KALKINMA AJANSI 6

Uygun Başvuru Sahipleri

Birinci Bileşen İkinci Bileşen

▪ Kamu Kurum ve Kuruluşları

▪ Yerel Yönetimler

▪ Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 

Kuruluşları

▪ İşletmeler

▪ Sivil Toplum Kuruluşları

▪ Üniversiteler

▪ Kooperatifler, Birlikler (2. Bileşen 

kapsamına girmeyen kooperatifler)

▪ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

▪ Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 

Kooperatifleri ile ortaklarının en 

az yüzde 90’ı kadın olan diğer 

kooperatifler

▪ Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri
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Ortakların Uygunluğu

Birinci Bileşen İkinci Bileşen

▪ Kamu Kurum ve Kuruluşları 

▪ Yerel Yönetimler

▪ Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 

Kuruluşları

▪ Sivil Toplum Kuruluşları

▪ Üniversiteler

▪ Kooperatifler, Birlikler

▪ Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

▪ İşletmeler

▪ Kamu Kurum ve Kuruluşları 

▪ Yerel Yönetimler 

▪ Kamu Kurumu Niteliğinde 

Meslek Kuruluşları

▪ Sivil Toplum Kuruluşları

▪ Kooperatifler, Birlikler

▪ İşletmeler
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• Süre

Proje süresi; en az 6 ay olmak üzere en
fazla 15 ay olmalıdır.

• Yer

Projeler Ankara’da uygulanmalıdır.
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• Önceliklere Uygunluk

1. Teknolojik bileşenlerin kırsal üretime entegre edilmesi

2. Kırsal ekonomik faaliyetlerin çeşitlendirilmesi

3. Yenilikçi gelir ve üretim modellerinin oluşturulması

4. Kırsal altyapıların geliştirilmesi

• Proje konuları, program amacının 
gerçekleştirilmesine katkıda bulunmalı ve 
program önceliklerinden en az birine yönelik 
olmalıdır.
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• Birinci Bileşen Örnek Proje Konuları
➢ Yenilikçi ve tasarım ürün geliştirilmesi, yöresel ürünlere katma değer 

kazandıracak paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye süreçlerinin 
iyileştirilmesi için yenilikçi teknikler uygulamak üzere geliştirilen projeler

➢ Yöresel ürünleri ticarileştirmeye yönelik olarak pazarlama araçlarının 
çeşitlendirilmesi ile ihracatın arttırılması faaliyetlerini içeren projeler

➢ Bölgeye özgü bitki, sebze ve meyve türleri ile işlenmiş gıdaların (turşu, 
lokum, çörek vb.) ürünlerin coğrafi işaret, marka, patent kaydı oluşturulması 
ve ticarileştirilmesine yönelik projeler, 

➢ Tıbbi ve aromatik bitkilerin (aspir, kekik, kantaron, adaçayı vb.) yetiştirilmesi, 
işlenmesi ve paketlenmesi amaçlı projeler 

➢ Soğuk hava depoları, tahıl, bakliyat, hububat depoları, gübre depoları vb
merkezler oluşturulmasına yönelik projeler

➢ Üretim ve markalaşma gibi faaliyetlere yönelik ulusal veya uluslararası kalite 
standartlarının sağlanmasına yönelik sertifika ve akreditasyon belgelerinin 
alınmasına (Eco-Labelling, CE, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb.) ve gıda 
güvenliği sistemlerinin kurulumuna yönelik projeler

➢ Yenilikçi uygulama ve yöntemler adapte eden kırsal tabanlı ürün ve 
hizmetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi.
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• Birinci Bileşen Örnek Proje Konuları
➢ Markalaşmada iş birliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, 

kamu-özel sektör, sivil toplum kuruluşu ve üniversite iş birliklerinin 
sağlanmasına yönelik faaliyetler içeren projeler

➢ Yöresel ürün üreticileri ile sanayi işletmelerini entegre edecek yapıların 
desteklenmesine yönelik projeler

➢ Geleneksel sanatları yenilikçi teknik ve yaklaşımlar ile buluşturan ve 
pazarlama-markalaşma uygulamalarına yönelik projeler

➢ Yöresel niteliği olan ürün ve hediyelik eşya tasarımı ve üretimine yönelik 
projeler

➢ Tarımsal ve hayvansal atıkların dönüştürülmesine yönelik (gübre, pelet vb.) 
yatırım projeleri.

➢ Tarım ve hayvancılık faaliyetlerinde ve sulamada yenilenebilir enerji 
kaynaklarının kullanılmasına yönelik projeler.

➢ Yöresel ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesine yönelik projeler.
➢ Tarımsal üretimde organik tarım, iyi tarım, topraksız tarım gibi uygulamalara 

geçilmesi ve bu doğrultuda markalaşma ve pazarlama çalışmalarının 
yapılması.
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• Birinci Bileşen Örnek Proje Konuları
➢ Turizm faaliyetlerine konu olabilecek alan ve rotaların eksik ve ihtiyaçlarının 

giderilmesine, sürdürülebilirlik ilkelerine uygun şekilde peyzaj, 
rehabilitasyon ve üst yapı çalışmalarına yönelik projeler.

➢ Yerel mimari değerlerin, ören yeri ve taşınmaz kültür varlıklarının turizme 
konu olacak şekilde dış mekân aktiviteleri ve gastronomik aktiviteler ile 
birleştiği güzergahlar oluşturulmasına, görünürlük, kimlik ve marka değeri 
kazandırılarak uzun süreli/kalıcı çekim merkezi haline getirilmesine yönelik 
projeler.

➢ Kamp, karavan ve rekreasyon alanlarının oluşturulmasına (piknik ve mangal 
alanı hariç) yönelik konsept projeler. Sağlık turizminin geliştirilmesi, hizmet 
çeşitliliğinin artırılması ve tanıtım-pazarlamaya yönelik projeler.

➢ Somut ve soyut yöresel değerlerin ulusal ve uluslararası tanınırlığını 
artırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini içeren projeler.

➢ Çiftçilere yönelik kapasite geliştirme, yayım, ortak teknoloji ve ekipman 
kullanımı, pazarlama ağlarına erişim gibi hizmetler sağlayabilecek kolektif 
kullanıma açık altyapıların kurulmasına yönelik projeler.

➢ Ankara kırsalında farklı turizm alanlarını belirli konseptler çerçevesinde 
entegre edecek turizm programlarının geliştirilmesi ve markalaştırılmasına 
yönelik projeler.
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• Birinci Bileşen Örnek Proje Konuları

➢ Ankara’nın kırsal turizm imkanlarını ve varlıklarını tanıtacak, markalaştıracak, 
yaygınlaştıracak çevrimiçi tabanlı platformların yenilikçi ve sürdürülebilir bir 
yapı çerçevesinde geliştirilmesine yönelik projeler.

➢ Kırsalda dijital köy yapıları, tarım-turizm entegrasyonu gibi yenilikçi 
altyapıların geliştirilmesine yönelik projeler.

➢ Ankara kırsalının uluslararası kırsal ve eko-turizm ağlarına (EUROGITES) dahil 
edilmesine yönelik standartların karşılanmasına ve bu ağlara üye olmaya 
yönelik projeler.

➢ Döngüsel ekonomik modellerin adaptasyonuna ve uygulanmasına yönelik 
projeler.

➢ Tarımsal üretim, gıda üretimi, tarım alet ve makineleri üretimine yönelik 
geliştirilen güncel teknolojilerin seri üretime geçmesi ve ticarileştirilmesi.

➢ Tarım ve gıda sektöründe gıda güvenliğini önceliklendiren, yenilikçi ve 
doğrudan pazarlama, tedarik ve dağıtım ağları ve teknolojik altyapıların 
kurulması ve yaygınlaştırılması.

➢ Kırsalda yenilikçi girişimcilerin artmasına yönelik iş birliği ve kapasite 
geliştirme altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi.
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• Birinci Bileşen Örnek Proje Konuları
➢ Geleneksel çiftçi biçimlerinden girişimci çiftçi modeline geçişi teşvik edecek 

kapasite geliştirme ağ ve altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi.
➢ Yenilikçi ve sürdürülebilir yöntemlerle Ankara kırsalını kırsal turizm 

destinasyonu haline getirerek kırsal alanlarla kent merkezi arasındaki sosyal 
ve ticari etkileşimin güçlendirilmesi.

➢ Kırsal turizm bilgi, iş birliği, entegre hizmet ve pazarlama ağlarını belirli 
turizm konseptleri çerçevesinde sistematize edecek ve 
yerel/yöresel/tarihi/coğrafi değer ve varlıkları turizme sürdürülebilir biçimde 
entegre eden yenilikçi ve sürdürülebilir turizm platformlarının ve 
programlarının geliştirilmesi.

➢ Kırsal üretim ve hizmet süreçlerinde iklim değişikliğine uyumlu atık 
yönetimi, atık geri dönüşümü ve yenilenebilir enerji kaynakları kullanımı 
içeren uygulamaların geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması.

➢ Farklı ölçeklerde kentsel tarım uygulamalarının (ekopark, kent çiftliği, 
topluluk bahçesi, topraksız tarım vb.) tasarımı, uygulanması ve kapasite 
geliştirme.

➢ Kentsel tarımın geliştirilmesine yönelik ilçe ölçeğinde alt yapı araştırma 
(ekosistem hizmetleri, mimari tasarım vb.), strateji ve kapasite geliştirme.

➢ Kırsalda yenilikçi girişimcilerin artmasına yönelik iş birliği ve kapasite 
geliştirme altyapılarının kurulması ve geliştirilmesi.
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• İkinci Bileşen Örnek Proje Konuları
➢ Kadın kooperatiflerinin ve kadınların çoğunlukta olduğu 

kooperatiflerin güçlendirilmesi ile yerelde kadın istihdamının 
teşvik edilmesi.

➢ Tarımsal kalkınma kooperatiflerinin kurumsal kapasite ve 
yenilikçi ürün üretme kapasitelerinin geliştirilerek kırsal 
kalkınmaya katkı sağlanması.

➢ Katma değeri yüksek ürünlerinin seri üretimi ve 
standardizasyonu için yeni makine-ekipman alımı.

➢ Kooperatifte kadın çalışan ve ortak sayısını artırmak için ürün 
çeşitliliğinin artırılması.

➢ Yöreye özgü (coğrafi işaretli ve endemik bitkiler vs.) seri 
üretimine yönelik alt yapı kurulması ve pazarlanmasının 
yapılması.

➢ Tıbbi aromatik bitki üretimi yapılması için eğitim alınması ve AR-
GE çalışmasının yapılması.

➢ E-ticaret platformlarına üye olunması ve dış-ticaret konusunda 
kapasite artışı için danışmanlık alınması.
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• İkinci Bileşen Örnek Proje Konuları

➢ Kooperatif ürünleri için bir alt marka oluşturularak marka 
kimliğinin tasarlanması ve prototip üretimlerinin yapılması.

➢ Ürünlerin satışı için yeni bir satış yeri kiralanarak tefrişatının 
yapılması.

➢ Ürün çeşitliliğinin artırılması ve yeni katma değeri yüksek 
ürünlerin üretilmesi için danışmanlık ve Ar-Ge çalışmaları.

➢ Soğuk hava depolama sistemlerinin kurulması ile satış 
kapasitesinin artırılması.

➢ Geleneksel el sanatları üretiminde tasarım desteği alınarak 
pazarın taleplerine yönelik yenilikçi ürünler üretilmesi.

➢ Üretiminde atık miktarının azaltılması ve geri dönüşüme 
yönelik sistemlerin kurulması.

➢ Üretim, satış ve pazarlama için yazılım satın alınması.

➢ İş bağlantısı geliştirmeyi yönelik işletme ve kooperatiflere 
ziyaretler ve ilgili eğitimlerin alınması.
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• Proje Maliyetlerinin Uygun Olması İçin;
➢ Maliyetlerin götürü maliyetlere değil (dolaylı giderler, yolculuk 

ve gündelik giderleri hariç) gerçek maliyetlere (yani projenin 
uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) dayalı olması,

➢ Projenin uygulama süresi içinde gerçekleşmesi (nihai denetim 
ve proje danışmanlık maliyetleri hariç),

➢ Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim 
prensipleriyle uyumlu olması, maliyet etkinliği yaratması,

➢ Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,
➢ Faaliyetin proje uygulama dönemi içerisinde gerçekleşmesi 

kaydıyla mevzuatta öngörülen nihai rapor süresi içerisinde 
yapılan ve nihai raporla sunulan ödemeler uygun maliyet 
sayılabilir.

➢ Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da muhasebe 
belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir ve doğrulanabilir olması; 
orijinal kanıtlayıcı ve destekleyici belgelerle desteklenmesi 
gerekir.
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• Uygun  Doğrudan Maliyetler
➢ Projede görevlendirilmiş personelin net maaşları, sosyal 

sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve maliyetler (Piyasa 
koşullarında oluşmuş ücretlerden ve yararlanıcının ve 
ortaklarının normalde verdiği miktarlardan yüksek 
olmamalıdır.)

➢ Yolculuk ve gündelik giderleri
➢ Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin 

uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu ile yeni ekipman 
ve hizmet (nakliye, montaj, teslimat, kira vb.) satın alma 
maliyetleri,

➢ Proje bütçesinin %5’ini geçmemek kaydıyla sarf malzemesi 
maliyetleri,

➢ Proje bütçesinin %5’ini aşmayacak şekilde ve yalnızca sınırlı 
deneme üretimi için kullanılan hammadde maliyetleri,
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• Uygun  Doğrudan Maliyetler
➢ Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.)
➢ Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve proje 

bütçesinde öngörülen destek tutarının %30’unu geçmemek 
koşuluyla, küçük ölçekli yapım işleri

➢ Denetim maliyetleri 
➢ Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, 

banka maliyetleri vb.)
➢ Görünürlük maliyetleri

• Uygun Dolaylı Maliyetler
➢ Uygun dolaylı maliyetler, başka bir bütçe kalemi altında 

verilen maliyetleri içermeyen ve genel idari giderleri 
(elektrik, su, ısınma maliyetleri vb.) karşılamak üzere 
projenin toplam uygun doğrudan maliyetlerinin yüzde 
ikisini (%2) aşmayacak şekilde belirlenmiş olan götürü 
tutardır
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• Uygun Olmayan Maliyetler
➢ 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
➢ Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler
➢ Binek araç, arazi veya bina alımları
➢ İkinci el ekipman alımları
➢ Kur artışı dolayısıyla oluşan maliyet artışları
➢ Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları*,

➢ Projenin idari işlerinde görevlendirilecek personele ilişkin ödemeler (proje 
koordinatörü ve muhasebeci hariç)

➢ Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin 
maliyetleri

➢ Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
➢ Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın almalara 

ilişkin ödemeler
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• Uygun Olmayan Maliyetler
➢ Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile başvuru sahibi 

arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, resim, harç 
ve sair giderler

➢ Proje ile ilgisi olmayan harcamalar,
➢ İstimlak bedelleri,
➢ Otomobil, motosiklet, minibüs, otobüs, kaptıkaçtı, arazi 

taşıtları, panel van, kamyon ve çekici alımı ve kiralanması ile 
bu işlemlerle taalluku olan giderler, 

➢ Leasing giderleri,
➢ İşletmeler (TGB’ler hariç) için Katma Değer Vergisi (KDV) ve 

Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi (BSMV) giderleri.
➢ Ayni katkılar
➢ Amortisman giderleri
➢ Üçüncü taraf(lar)a verilen krediler/hibeler
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• İşletme başvuru sahiplerinin projeleri kapsamında 
gerçekleştirilecek olan her türlü harcamaya ait Katma 
Değer Vergisi (KDV) uygun maliyet olmadığından 
proje bütçelerini KDV hariç fiyatlar üzerinden 
hazırlaması gerekmektedir.

• Diğer başvuru sahiplerinin projeleri kapsamında 
gerçekleştirilecek olan her türlü harcamaya ait KDV 
uygun maliyet olarak kabul edilmektedir. Bu nedenle, 
söz konusu kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan 
projelere ait bütçelerin KDV dâhil fiyatlar üzerinden 
hazırlanması gerekmektedir. 

• Ajans, başka bir ulusal veya uluslararası program 
kapsamında mali destek alan ve uygulaması devam 
eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali 
destek sağlamaz.
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• İkinci bileşen kapsamında kooperatife yeni 
ortak olan kişi sayısını performans göstergesini 
seçerek ortak sayısını en az yüzde 20 artırmayı 
taahhüt eden veya “Sürekli İstihdam” 
performans göstergesini seçerek en az 2 yeni 
kişiyi sürekli istihdam etmeyi taahhüt eden 
başvuru sahiplerine değerlendirmede ek puan 
verilecektir.



305.10.2021 www.ankaraka.org.tr 25

PROGRAM 2021 KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI

Birinci Bileşen İkinci Bileşen

REFERANS TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA TR51/21/KIRSAL_KOOP

BÜTÇE 23.000.000 TL 7.000.000 TL

DESTEK 
MİKTARI VE 
ORANLARI

• Mahalli İdareler
• Kamu Kurum ve Kuruluşları
• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek 

Kuruluşları
• Sivil Toplum Kuruluşları
• İşletmeler
• Üniversiteler
• Kooperatifler, Birlikler (2. Bileşen 

kapsamına girmeyen Kooperatifler)
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri

Destek Miktarları :               
Asgari:250.000,00 TL
Azami:2.000.000,00 TL
Destek Oranları:                      İşletmeler /  Diğer
Asgari Destek Yüzdesi:               %25        /  %25
Azami Destek Yüzdesi:                %50      /  %90

• Kadın Girişimi Üretim ve İşletme 
Kooperatifleri ile ortaklarının en az yüzde 
90’ı kadın olan diğer kooperatifler

• Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri

Destek Miktarları:
Asgari:75.000,00 TL
Azami:1.000.000,00 TL
Destek Oranları:                       
Asgari Destek Yüzdesi: %25
Azami Destek Yüzdesi: %90

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı
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✓ Program Rehberi İncelenir 

(www.ankaraka.org.tr) 

http://www.ankaraka.org.tr/
https://www.ankaraka.org.tr/tr/2021-yili-proje-teklif-cagrisi-kirsal-kalkinma-mali-destek-programi_5020.html
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✓ KAYS Sistemine Giriş
(https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) 

✓ Bilgilendirme ve Eğitim Toplantılarına Katılım

(www.ankaraka.org.tr)

✓ Ön Hazırlık ve İhtiyaç Analizi
✓ Hedef grup ve paydaşlarla görüşmeler

✓ Proje ön taslağı oluşturma

✓ Teknik Yardım Masasına Başvuru
Teknik Yardım Masası

Başvuru sahipleri teknik yardım 
için https://forms.gle/6UQvBqKxqFNt3diEA bağlantısı 
üzerinden teknik yardım masasından görüşme talebinde 
bulunabilirler.

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/
https://forms.gle/6UQvBqKxqFNt3diEA
https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp
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✓ Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

✓ Sorular son başvuru tarihinden (17/12/2021 Saat: 
17:00) 20 gün öncesine (28/11/2021 tarihine) kadar, 
elektronik posta ile kirdestek@ankaraka.org.tr 
adresine gönderilir. 

✓ Soruların yanıtları Ajansın internet sitesinde 
(www.ankaraka.org.tr ) yayımlanır.

http://www.ankaraka.org.tr/
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✓ Başvurular KAYS üzerinden yapılır. 
✓ Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile 

tamamlanır. 

✓ Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması, internet üzerinden (KAYS) son başvuru 
tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde tamamlanır.

✓ Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru 
sahibi tarafından ıslak imzalı olarak, elden veya posta yolu ile internet üzerinden 
(KAYS) son başvuru tarihinden itibaren en geç 5 iş günü içerisinde Ajansın 
aşağıdaki adresine teslim edilir.

Ankara Kalkınma Ajansı 

Aşağı Öveçler Mah. 1322 Cadde No:11 Çankaya/Ankara

PROGRAM ADI

Başvuruya İlişkin Son Tarih ve Saatler

KAYS Başvuru  

Taahhütname E-İmza 

/ Islak İmzalı 

Taahhütname Teslim

Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı

Referans No: TR51/21/KIRSAL/KIRSAL_KA/KIRSAL_KOOP

10/12/2021

Saat: 23:59

17/12/2021

Saat: 17:00
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Değerlendirme Süreci

Ön İnceleme Ön İzleme
Teknik ve Mali 

Değerlendirme

Yönetim Kurulu 

Onayı

• Kriterler

• Uygunluk 

kontrolü

• Başvuru 

sahiplerini 

yerinde ziyaret 

• Mali ve Operasyonel

Kapasitesi 

• İlgililik

• Yöntem

• Etki ve Sürdürülebilirlik

• Bütçe ve Maliyet 

Etkinliği

Asıl ve yedek 

listelerin ilanı*

3 Hafta 2 Hafta 7 Hafta *
* Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajans’ın planladığı tarihtir. Bu 

tarih kesin olmayıp, yapılan başvuru sayısına göre değişebilecektir.
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