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2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI

PROGRAM KAPANIŞ RAPORU
1. GİRİŞ
Ajansımız, 2011 Yılı Çalışma Programı ve Bütçesi çerçevesinde; Kalkınma Ajansları
Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ve Kalkınma Ajansları Destek Yönetim
Kılavuzu’na (DYK) uygun olarak, 2011 yılında Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı için
duyuruya çıkmıştır.
Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı’nın amacı, TRC2 Bölgesi’nin mevcut
potansiyellerinin tespit edilip harekete geçirilmesi; kalkınmanın önündeki risklerin
engellenmesi ve bölgede yenilikçilik ve rekabetçiliğin artırılması amacıyla yapılacak
araştırma, geliştirme, planlama ve diğer faaliyetlerin desteklenmesidir.
16.12.2011 tarihinde başvuru süresi sona eren Doğrudan Faaliyet Mali Destek
Programına toplam 50 faaliyet başvurusu yapılmıştır. Yapılan teknik ve mali değerlendirme
sonucu yeterli puanı alarak başarılı olan 22 faaliyet sahibi ile Ajansımız arasında Destek
Sözleşmesi imzalanmış ve uygulamalar başlamıştır.
Uygulama dönemi boyunca, programa ilişkin izleme ve değerlendirme faaliyetleri,
Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile Destek Yönetim Kılavuzuna
uygun olarak yürütülmüştür. Program kapsamında destek verilen bütün faaliyetler, İzleme
Bilgi Sistemine (İBS) aktarılmış; haberli ve habersiz izleme ziyaretleri yapılmış; ödemeler, ön
ödeme ve nihai raporlara istinaden yapılan nihai ödeme şeklinde gerçekleştirilmiş;
faaliyetlerin uygulanmasına yönelik analizler ve risk değerlendirmeleri yapılarak gerekli
durumlarda Erken Uyarı Raporları düzenlenmiş; bildirim mektupları alınmış; zeyilname
talepleri İzleme ve Değerlendirme Birimi (İDB) uzmanlarından oluşturulan Zeyilname
İnceleme Komisyonu tarafından değerlendirilerek Genel Sekreter tarafından onaylanmıştır.
Yararlanıcıların son ödemeden 30 gün sonra sunduğu Proje/Faaliyet Sonrası
Değerlendirme Raporu, izleme klasörüne eklenmiş; izleme klasörünün içeriği tamamlanmış
ve kontrol edilmiş; İDB tarafından faaliyet sonuçlarının değerlendirildiği Proje/Faaliyet
Kapanış Raporu (EK İ-21) hazırlanarak bilgi sistemine aktarılmıştır.
Bu Program Kapanış Raporu, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nun (s. 90)
“Program Kapanış Raporu” başlıklı bölümünde yer alan; “destek programında; projelerin
başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin değerlendirildiği
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program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai ödemeler yapıldıktan sonra en geç
dört ay içinde İDB (İzleme ve Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim
Kuruluna iletilmek üzere Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma
Bakanlığı’na da sunulur” hükmüne istinaden hazırlanmıştır.
2. DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI
2011 YILI DOĞRUDAN FAALİYET MALİ DESTEK PROGRAMI
Başlangıç Tarihi

15.07.2011

Rapor Tarihi

26.02.2013

Bitiş Tarihi

16.12.2011

PROGRAM BÜTÇESİ (TL)
Başlangıç Bütçesi

893.025,82 TL1

Sözleşmeye Bağlanan Destek Tutarı (a)

889.451,74 TL

Toplam Eş Finansman Tutarı (b)

21.214,90 TL

Başlangıç (TL)

Bitiş (TL)

Toplam
Gerçekleşen (TL)

Gerçekleşme
Yüzdesi (x100)

Ajans Katkısı

889.451,74

742.673,43

(c) 742.673,432

(c)/(a) = % 84

Eş Finansman

21.214,90

20.226,04

(d) 20.226,04

(d)/(b) = % 95

İMZALANAN SÖZLEŞMELER
İlk Sözleşmenin İmza Tarihi

06.10.2011

Son Nihai Ödeme Tarihi

25.02.2013

Başlangıç Sayısı (a)

22

Başarıyla Tamamlanan (b)

203

Sözleşmelerin Uygulanma Yüzdesi (x100)

(b)/(a) = 90,9

1

Programın Bütçesi, 630.000,00 TL olup Ajans Yönetim Kurulu’nun 02.11.2011 tarih ve 2011/12-6 nolu
kararıyla, 2010 yılı mali ve teknik destek programlarından artan kaynaktan (2.1.1.4 Nolu Gider Kalemi)
263.025,82 TL ödeneğin, 2011 Yılı Bütçesi’nin 2.1.2 Nolu Doğrudan Faaliyet Destekleri Gider Kalemine
aktarılmasına karar verilmiştir. Dolayısıyla Program Bütçesi 893.025,82 TL olmuştur.

2

Program kapsamında ön ödeme olarak yararlanıcıların proje hesaplarına aktarılan meblağlar, uygulama
süresince repo hesabında değerlendirilmiş ve programın tümü için 4.276,51 TL faiz geliri oluşmuştur.

3

Program kapsamında 22 faaliyet sahibi ile destek sözleşmesi imzalanmış olmasına rağmen, 2 yararlanıcı
uygulama döneminde çeşitli gerekçelerle faaliyet desteği almaktan vazgeçtiklerini beyan ederek destek
sözleşmesinin fesh edilmesini talep etmişlerdir. Proje sahiplerinden gelen söz konusu fesih talepleri
değerlendirilmiş ve sözleşmelerin fesh edilmesine karar verilmiştir. Fesh edilen faaliyet destekleri için
aktarılmış olan ön ödeme bakiyeleri, proje hesabı için işlemiş olan yasal faiz tutarlarıyla birlikte geri alınmıştır.
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3. PROGRAMIN GENEL ÖZETİ
Bu bölümde; programın genel değerlendirmesi yapılmış olup; alınan dersler ile program
kapsamında geliştirilmiş başarılı faaliyet örneklerine yer verilmiştir. Ayrıca, programın
çıktıları ile uygulama sürecinin olumlu ve olumsuz yönlerinden bahsedilmiştir.
3.1 Genel Uygulama Sonrası Değerlendirme/Alınan Dersler
2011 yılı Doğrudan Faaliyet Mali Destek Programı kapsamında destek alan ve
faaliyetlerini tamamlayan 20 yararlanıcının 8’i STK, 4’ü üniversite ve 8’i ise kamu kurum ve
kuruluşudur.
Kamu kurum ve kuruluşlarının faaliyetleri; genel itibarıyla eylem planı, envanter, röleve
ve restorasyon projesi hazırlanması amacını güden çalışmalardan oluşmaktadır.
Üniversitelerin faaliyetleri genel olarak fizibilite, araştırma raporu… vb. konularda
yürütülmüş olan faaliyetleri ihtiva etmektedir.
STK’ların faaliyetleri ise, sektörel pazar araştırması raporları ve proje çizimleri gibi
faaliyetlere yönelik olarak gerçekleşmiştir.
3.2 Program Kapsamında Geliştirilmiş Başarılı Faaliyet Örneklerinin Özeti
Program kapsamında uygulanan başarılı faaliyet örneklerinden bazılarının isimleri
aşağıda yer almaktadır.
DOGÜNSİFED tarafından uygulanan “Diyarbakır Yatırım Fizibiliteleri Projesi”
kapsamında Diyarbakır'da yatırım potansiyeli olan 10 sektör ile ilgili olarak fizibilite
raporları hazırlanmıştır. Ajans tarafından da çoğaltılan bu fizibilite raporları,
Diyarbakır ve Bölgede yatırım yapmak isteyen yatırımcı ve girişimcilerle
paylaşılmaktadır.
Dicle Toplumsal Araştırmalar Merkezi tarafından uygulanan “Teşvik ve Krediler
Diyarbakır İş Dünyası İçin Ne Kadar Etkin Projesi” kapsamında, Diyarbakır
İlinde teşvik, hibe ve kredi enstrümanlarını kullanan ve kullanmayan işletmelerden
oluşan ayrı örneklemlere uygulanan anketler ile alanların memnuniyet derecesi,
alamayanların ise alamama sebepleri gibi hususları değerlendiren bir çalışma ortaya
konulmuştur. Ulusal basın ile Ekonomi ve Kalkınma Bakanlığı yetkililerinin de
davetli

olduğu

ve

araştırmanın

sonuçlarının

değerlendirildiği

bir

çalıştay

düzenlenmiş ve araştırma sonuç kitapçığı bastırılmıştır.
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Dicle Üniversitesi Ziraat Fakültesi tarafından uygulanan “Diyarbakır İli Tarımsal
Mekanizasyon Durum Analizi ve Planlaması Faaliyeti” kapsamında, Diyarbakır
ili ve ilçelerinde faaliyet gösteren tarımsal işletmelerin mevcut tarımsal yapısı, üretim
deseni ve mekanizasyon düzeyleri ile tarım makineleri imalat sanayisinin mevcut
durumunun ortaya konulması amaçlanmıştır. Bu amaçlar doğrultusunda Diyarbakır
ili ve ilçelerinde tarımsal faaliyette bulunan tarımsal işletmelere ve tarım makineleri
imalatçılarına yönelik ayrı ayrı anketler hazırlanarak saha çalışmaları yürütülmüştür.
Elde edilen veriler bilgisayar ortamında analiz edilerek, işletmelerin mevcut tarımsal
yapı

ve mekanizasyon özelliklerinin

belirlenmesinin

yanında, işletmelerde

mekanizasyon planlanmasında işletme özelliklerine uygun traktör gücü ve tarım
makineleri tavsiye edilmiştir.
Şanlıurfa Girişimci Kadınlar Derneği tarafından uygulanan “Şanlıurfa'da İş
Hayatında Kadının Yeri, Sorunlar ve Çözüm Önerileri Projesi” kapsamında,
Şanlıurfa’nın kadın işgücü piyasa analizi yapılmıştır. Şanlıurfa’da işletmelerin yanı
sıra bölgede bulunan kadın işsizlerden örneklem alınarak 500 anket uygulanmıştır.
Bu anketlerin analizlerinin sonucunda, bölgedeki işletmelerin ihtiyaç duyduğu kadın
çalışan profili ve işsiz kadın nüfusunun nitelik olarak dağılımı çıkarılmıştır. Böylece
bölgede özellikle kadın işgücüne yönelik açılacak eğitim programları için yol
gösterici nitelikte bir kaynak oluşturulmuştur.
3.3 Temel Program Çıktıları
Desteklenen 20 faaliyet genel itibarıyla; fizibilite, pazar araştırması, turizm eserlerine
yönelik mimari proje hazırlatılması, restorasyon projesi çizimleri… vb. amaçlı olup program
kapsamında;
 4 adet sektörel pazar araştırması raporu hazırlatılması,
 6 adet röleve, restorasyon ve mimari proje hazırlatılması,
 10 adet fizibilite raporu hazırlatılması,
 9 adet muhtelif konulu proje ve faaliyet,
Desteklenmiştir.
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3.4 Proje ve Uygulama Süreci İle İlgili Değerlendirmeler
 Destek verilen faaliyetlerin genelinde inovatif çalışmalar sınırlı kalmış, daha çok
kurum, kuruluş ve STK’ların rutin faaliyetleri arasında sayılabilecek, ancak kaynak
yetersizliği nedeniyle yapılamayan işlerin projelendirilmesi gerçekleştirilmiştir.
 Başvuru sırasında Ajansa teslim edilen faaliyet taleplerinin iyi kurgulanmaması
sebebiyle, uygulama sürecinde çok fazla değişiklik talebi oluşmuştur.
4. DİĞER PROGRAM/BİLEŞENLER İÇİN TAVSİYE/ÖNERİLER
Program süresinin 3 ay ile sınırlı olması, uygulama noktasında bir çok faaliyet sahibini
zaman yönetimi konusunda zor durumda bırakmaktadır. Hazırlanan faaliyetler, 3 ay kısıtı göz
önüne alınmadan hazırlandığı için, özellikle mimari çizim projelerinde üst kurulların onay
süreleri gibi dışsal faktörler sebebiyle programın kapanması tasarlanan süreyi aşabilmektedir.
Bu nedenle, destek taleplerinin değerlendirme safhasında, faaliyet ile birlikte muhtemel
tamamlanma süresi iyi irdelenmeli, 3 ay kısıtına uymayacağı değerlendirilen talepler bu
aşamada tespit edilerek elenmelidir.
Ayrıca, Program uygulama süresinin 6 ay olarak belirlenmesi tavsiye edilir.

İmza:

Sorumlu:

Raporu Onaylayan:

A. Önder ÖZKUL
İDB Başkanı

Dr. İlhan KARAKOYUN
Genel Sekreter

Tarih: 01.03.2013

Tarih: 01.03.2013
İmza:

Bu rapor, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu’nun (s. 90) “Program
Kapanış Raporu” başlıklı bölümünde yer alan; “destek programında; projelerin
başarı ve kalitelerinin, verilen mali desteklerin hedeflere ulaşma derecesinin
değerlendirildiği program kapanış raporu (EK İ-22), tüm projelere nihai
ödemeler yapıldıktan sonra en geç dört ay içinde İDB (İzleme ve
Değerlendirme Birimi) tarafından hazırlanır ve Yönetim Kuruluna iletilmek üzere
Genel Sekretere sunulur. Ayrıca, program kapanış raporu Kalkınma
Bakanlığı’na da sunulur” hükmüne istinaden, Ajans Yönetim Kurulu’nun Mart
2013 ayı toplantısında (28.03.2013 tarihli toplantı) Kurula sunulmuş ve Yönetim
Kurulu’nca uygun görülmüştür.
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