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Başvuru Dönemler� Son Başvuru Tar�h�

DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
2022 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KÜNYESİ

Programın Adı

Referans No

Başvuru Sürec�

Başvuru
Dönemler� ve
Son Başvuru 

Tar�hler� 

Amaç

Öncel�kler

2022 Yılı Tekn�k Destek Programı

TR42/22/TD

İlan Tar�h�
Son Başvuru Tar�h�

Ocak-Şubat
Mart-N�san
Mayıs-Haz�ran

28 Şubat 2022
29 N�san 2022
30 Haz�ran 2022

“Tekn�k Destek Programı”nın amacı; TR42 Düzey 2 Bölges�'nde faal�yet gösteren yerel 
aktörler�n bölgesel kalkınmaya katkıda bulunab�lecek ancak kurumsal kapas�te eks�kl�ğ� 
neden�yle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı �le karşılaşılan, çalışmalarına destek 
sağlamaktır.

Ürün, Üret�m Yapısı ve İhracat
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Çalışma Programı �çer�s�nde 
bel�rt�len öncel�kler arasında bulunan:
1.1. Bölgede ürün bazında üret�m yapısı, üret�me geç�leb�lecek ürünler�n 
tesp�t� ve bu ürünler�n yen� hedef pazarlara açılmasına yönel�k (e-t�caret vb.) 
çalışmalar,
1.2. İhracatın gel�şt�r�lmes�ne yönel�k (e-�hracat vb.) danışmanlık faal�yetler�, 
1.3.Orta-yüksek teknoloj�l� ürünlerde değer z�nc�rler�n�n daha üst 
aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak anal�z ve 
raporlama çalışmaları
1.4.Bölgede katma değerl� yen� ürün ve h�zmetler gel�şt�r�lmes� ve bu 
ürünlere yönel�k üret�m, tasarım, test, yaratıcılık, eğ�t�m, danışmanlık odaklı 
koord�nasyon faal�yetler�n� destekley�c� çevr�m�ç� platformlar kurulması
(F�rmalara yönel�k çalışma ve faal�yetler� �çeren başvurular en az 10 firmayı 
kapsayacak şek�lde planlanmalıdır.)

Öncel�k 1

www.marka.org.tr

OCAK-ŞUBAT

MART-NİSAN

MAYIS-HAZİRAN

TEMMUZ-AĞUSTOS

EYLÜL-EKİM

KASIM-ARALIK

28.02.2022

29.04.2022

30.06.2022

31.08.2022

31.10.2022

30.12.2022

31.12.2021
30.12.2022

Temmuz-Ağustos
Eylül-Ek�m
Kasım-Aralık

31 Ağustos 2022
31 Ek�m 2022
30 Aralık 2022

İnovasyon
2.1. Bölgede �novasyon ekos�stem�n�n oluşturulması, �novasyon yönet�m� 
becer�ler�n�n ölçülmes� ve gel�şt�r�lmes�n� amaçlayan, özel sektörün 
n�tel�ğ�n�n artırılmasına yönel�k asgar� 10 �şletmey� kapsayan danışmanlık 
faal�yetler�.
2.2. İnovasyon ekos�stem�n�n güçlend�r�lmes�, �novasyon yönet�m� 
becer�ler�n�n ölçülmes� ve gel�şt�r�lmes�n� amaçlayan,  özel sektörün 
n�tel�ğ�n�n artırılmasına yönel�k çevr�m�ç� platformlar kurulması

Öncel�k 2

2022 Yılı Teknik Destek Programı
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Öncel�kler

Sanay�de D�j�tal Dönüşüm
3.1. Özel sektörün d�j�tal dönüşüm konusundak� �ht�yaçlarının ve kapas�teler�n�n tesp�t�ne 
yönel�k asgar� 10 �şletmey� kapsayan (D�j�tal Check-Up) çalışmalar.
3.2. D�j�tal dönüşüm anal�zler�n�n standartlarının gel�şt�r�lmes�, bölge ve ülke çapında 
er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönel�k çevr�m�ç� platformlar kurulması
3.3. Organ�ze Sanay� Bölgeler�n�n kurumsal yapı ve altyapılarının sanay�de d�j�tal dönüşüm 
�ht�yaçlarına cevap vereb�lmes�ne �mkân sağlayacak yatımların �ht�yaç anal�z� ve ön fiz�b�l�te 
çalışmaları
 Yeş�l Dönüşüm
Başvuru formunda bel�rt�lecek kr�terlere göre seç�lm�ş firmaların Yeş�l Dönüşüm çalışmaları 
kapsamına g�ren konulardak� potans�yel�n�n tesp�t�ne yönel�k olarak aşağıdak� konu 
başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol har�tası ve stratej� belges� 
hazırlanması konusunda danışmanlık faal�yetler�:
4.1. Endüstr�yel S�mb�yoz (Asgar� 5 firma),
4.2. Eko-Ver�ml�l�k (Tem�z Üret�m) - (Asgar� 3 firma),
4.3. Enerj� Ver�ml�l�ğ� (Asgar� 8 firma),
4.4. Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Kullanımı (Asgar� 8 firma).
4.5. Avrupa Yeş�l Mutabakatına Uyum (Asgar� 10 firma)
4.6. Organ�ze Sanay� Bölgeler� altyapılarının yeş�l dönüşüm ve döngüsel ekonom�ye geç�ş�n� 
sağlayacak yatırımlara yönel�k �ht�yaç anal�z� ve ön fiz�b�l�te çalışmaları
A�le Ş�rketler� ve Kooperat��erde Kurumsallaşma- Sürdürüleb�l�rl�k
Bölgede faal�yet gösteren a�le ş�rketler�n�n ve üret�c� kooperat��er�n�n kurumsallık ve 
sürdürüleb�l�rl�k sev�yeler�n�n tesp�t�, karşılaşılan problemler�n ve �ht�yaçların anal�z� ve 
çözümüne yönel�k danışmanlık h�zmetler�, kapas�te artırıcı eğ�t�mler düzenlenmes� ve eylem 
planı, yol har�tası, stratej� belges� hazırlanması konusunda danışmanlık faal�yetler�n� �çeren, en 
az 10 firmayı/kooperat�fi kapsayan çalışmalar
Sonuç Odaklı Programlar (SOP)
2022 Yılı Çalışma Programı'nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına 
doğrudan katkı sağlayacağı değerlend�r�len alanlarda eğ�t�m ve danışmanlık faal�yetler�
Ÿ Ver�ml�l�k Odaklı Dönüşüm ve Stratej�k Yönet�m Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
Ÿ Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m�n Gel�şt�r�lmes� Sonuç Odaklı Programı
Ÿ Sürdürüleb�l�r Kırsal Kalkınma ve Tur�zm Sonuç Odaklı Programı

Öncel�k 3

Öncel�k 4

Öncel�k 5

Öncel�k 7

Program
Bütçes� 2.500.000 TL 

Öncel�k 1
Öncel�k 2
Öncel�k 3
Öncel�k 4

Azam� 120.000 TL (KDV Dâh�l)
Azam� 120.000 TL (KDV Dâh�l)
Azam� 120.000 TL (KDV Dâh�l)
Azam� 120.000 TL (KDV Dâh�l)

Destek
Tutarı

Uygulama
Süres�

Azam� 6 ay

Öncel�k 6

2022 Yılı Teknik Destek Programı

Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;
Ÿ Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar �le uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda 

bulunab�lecek alanlarda kurumsal kapas�ten�n artırılması, program ve proje hazırlanması,
Ÿ Bölgem�zde dezavantajlı gruba g�ren kadın, çocuk ve genç nüfusun �ht�yaç ve talepler�ne 

uygun yen�l�kç� h�zmetler�n/çözümler�n gel�şt�r�lmes� amaçlarına yönel�k eğ�t�m ve 
danışmanlık faal�yetler�,

Ÿ Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör  veya kamu yatırımlarına yönel�k 
ön fiz�b�l�te çalışmaları

Öncel�k 5
Öncel�k 6
Öncel�k 7

Azam� 120.000 TL (KDV Dâh�l)
Azam� 25.000 TL (KDV Dâh�l)
Azam� 20.000 TL (KDV Dâh�l)
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Uygun

Başvuru

Sah�pler� ve 

Ortakları

Ÿ Sanay� ve / veya T�caret Odaları
Ÿ Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlükler�
Ÿ Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (Teknopark ve Teknokentler)
Ÿ Teknoloj� Transfer Ofisler�
Ÿ Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Araştırma Merkez� ve Enst�tüler
Ÿ Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ Sanay� ve / veya T�caret Odaları
Ÿ Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (Teknopark ve Teknokentler)
Ÿ Teknoloj� Transfer Ofisler�
Ÿ Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Araştırma Merkez� ve Enst�tüler
Ÿ Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ Sanay� ve / veya T�caret Odaları
Ÿ Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (Teknopark ve Teknokentler)
Ÿ Teknoloj� Transfer Ofisler�
Ÿ Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Araştırma Merkez� ve Enst�tüler
Ÿ Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ Sanay� ve / veya T�caret Odaları
Ÿ Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ Sanay� ve / veya T�caret Odaları (Kooperat��er ve A�le Ş�rketler�)
Ÿ Organ�ze Sanay� Bölgeler� (A�le Ş�rketler�)
Ÿ Sanay�c� ve İş Adamları Dernekler� (A�le Ş�rketler�)
Ÿ Tarım ve T�caret İl Müdürlükler� (Kooperat��er)
Ÿ Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ Yerel Yönet�mler ve Mahall� İdare B�rl�kler�
Ÿ Ün�vers�teler, Meslek Okulları Araştırma Enst�tüler�
Ÿ Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ÿ Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Meslek Kuruluşları
Ÿ S�v�l Toplum Kuruluşları
Ÿ Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ Küçük Sanay� S�teler�
Ÿ Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (Teknopark ve Teknokentler)
Ÿ Teknoloj� Transfer Ofisler�
Ÿ Endüstr� Bölgeler�,
Ÿ İş Gel�şt�rme Merkezler� (İŞGEM)
Ÿ B�rl�k ve Kooperat��er

Öncel�k 1

Öncel�k 2

Öncel�k 3

Öncel�k 4

Öneml�
Notlar

Öncel�k 6

ve

Öncel�k 7

Ÿ B�r başvuru sah�b�, Öncel�k 1, 2, 3, 4 ve 5 �ç�n yapılan başvurularda �lg�l� dönem �çer�s�nde en fazla 1 (b�r) proje �ç�n 
başvuruda bulunab�l�r ve �lg�l� takv�m yılı �ç�nde en fazla 1 (b�r) proje �ç�n destek alab�l�r.

Ÿ Öncel�k 6 ve Öncel�k 7 �ç�n yapılan başvurularda �lg�l� dönem �çer�s�nde en fazla 1 (b�r) proje �ç�n başvuruda 
bulunulab�l�r ve destek alınab�l�r, �lg�l� takv�m yılı �ç�nde �se en fazla 2 (�k�) proje �ç�n destek alınab�l�r.

Ÿ Aynı kurum b�r takv�m yılı �çer�s�nde, aynı / farklı öncel�klerden en fazla 4 (dört) proje �ç�n başvuruda bulunab�l�r. Farklı 
öncel�klerden başvurulması durumunda aynı kurumun en fazla 2 (�k�) projes� desteklen�r.

Ÿ Başvurular sadece KAYS (Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem�) üzer�nden yapılacaktır. Ajans talep etmed�kçe, 
taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhang� b�r matbu evrak tesl�m ed�lmeyecekt�r.

Ÿ Öncel�k 1, 2, 3, 4 ve 5 �ç�n yapılan başvurularda destekley�c� belgeler arasında bulunan �ht�yaç anal�z� formunun 
firmaları kapsayan alt öncel�kler �ç�n sunulması zorunludur. F�rmaları kapsayan alt öncel�kler �ç�n �ht�yaç anal�z� 
formu sunulmadan yapılan başvurular ön �nceleme aşamasında başarısız kabul ed�lecekt�r.

Ÿ Öncel�k 1-2-3 kapsamında Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Araştırma Merkez� ve Enst�tüler yalnızca çevr�m�ç� platformlar 
kurulmasına yönel�k başvurular yapab�lecekt�r. Öncel�k 1-2-3 kapsamındak� d�ğer uygun başvuru sah�pler� platform 
kurulması dışındak� konularda proje başvurusu yapab�leceklerd�r.

Öncel�k 5

2022 Yılı Teknik Destek Programı
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TANIMLAR SÖZLÜĞÜ
Ajans: T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Avrupa Yeş�l Mutabakatı: Avrupa'yı 2050'de �kl�m� 
nötr hale get�rmey� amaçlayan Avrupa Kom�syonu 
tarafından yürütülen b�r d�z� pol�t�ka g�r�ş�m�d�r

Başvuru Rehber�: Ajans tarafından başvuru sah�pler� 
�ç�n hazırlanan, destekten yararlanab�lecek gerçek ve 
tüzel k�ş�ler�, başvuruda bulunab�leceklerde aranan 
şartları, başvuru ve yararlanma şek�l ve şartlarını, 
desteklenecek faal�yet alanları ve proje konularını, 
destekten karşılanab�lecek uygun mal�yetler�, seç�m 
ve değerlend�rme kr�terler�n�, eş finansman yüküm-
lülükler�n�, standart başvuru belgeler�n� ve d�ğer 
gerekl� b�lg�ler� açıklayan rehber belge

Başvuru Sah�b�: Tekn�k destek almak üzere Ajansa 
proje başvurusunda bulunan kurum / kuruluşlar

Bölge Planı: Ajans tarafından hazırlanmış 2014-2023 
TR42 Doğu Marmara Bölge Planı

Değer Z�nc�r�: B�r h�zmet veya ürünün, kavramsal 
gel�ş�m noktasından başlayarak b�rçok üret�m 
sürec�nden geçerek n�ha� tüket�c�ye er�ş�m�ne ve 
kullanım sonrasına dek parçası olduğu tüm operas-
yonları açıklayan, aynı zamanda b�r �şletmede katma 
değer�n nasıl ortaya çıkarıldığına yönel�k b�r model.

Değerlend�rme Kom�syonu: Genel sekreter baş-
kanlığında �lg�l� Ajans uzmanlarından oluşturulan 
Ajansa sunulan projeler�n ön �ncelemes� �le n�ha� 
değerlend�r-mes�n� gerçekleşt�ren kom�syon

Eko Ver�ml�l�k: Günümüzde tem�z üret�m �le aynı 
kapsamda kullanılmakta olan “eko-ver�ml�l�k” de, 
ekonom�k ve ekoloj�k ver�ml�l�ğ�n b�leş�m� olarak 
açıklanmakta ve temel olarak; “daha azla daha fazla” 
olarak tanımlanmaktadır. toplam etk�nl�ğ� artırmak, 
�nsan ve çevre üzer�ndek� r�skler� azaltmak �ç�n 
entegre ve önley�c� b�r çevre stratej�s�n�n proseslere, 
ürünlere ve h�zmetlere sürekl� olarak uygulanması.

Endüstr�yel S�mb�yoz: Terc�hen b�rb�r�ne fiz�ksel 
olarak yakın olup, normalde b�rb�rler�nden bağımsız 
çalışan �k� veya daha fazla endüstr�yel �şletmen�n b�r 
araya gelerek hem çevresel performansı hem de 

rekabet gücünü artıracak uzun süreçl� ortaklıklar 
kurması ve dayanışma �ç�nde çalışmasını tems�l eder.

Görünürlük: Yararlanıcının, tekn�k destek faal�yet-
ler�nde Ajansın sağladığı desteğ� ve Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığı genel koord�nasyonunu görünür 
kılması ve tanıtması 

İzleme: Ajansın destekled�ğ� program, proje ve 
faal�yetler�n öngörülen amaç ve hede�ere ulaşması 
amacıyla, düzenl� ve sürekl� olarak ver� toplanması, 
uygulamaya �l�şk�n r�skler�n önceden tesp�t ed�lerek 
düzelt�c� ve önley�c� tedb�rler�n alınması, uygulama 
performansının tak�p ed�lmes� ve denet�m faal�yet-
ler�n�n yapılab�lmes�ne �mkân verecek b�lg�ler�n 
kayda geçmes�n� sağlamak üzere yürütülen, tarafsız 
yönlend�rme ve tak�p faal�yet�

KAYS: Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem�

Menfaat İl�şk�s�: Proje veya faal�yet�n hazırlığı, 
değerlend�r�lmes�, seç�m�, onayı, tekn�k açıdan 
desteklenmes� ve �zlenmes� �le d�ğer aşamalarında 
görev alanların görevler�n�n g�zl�l�ğ�n� veya taraf-
sızlığını, kend�ler�ne, yararlanıcılara ya da başkalarına 
madd� veya manev� yönden haksız menfaat tem�n� 
bakımından etk�leyeb�lecek her türlü durum

N�ha� Rapor: Proje Uygulama Rehber�'nde öngörü-
len usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafın-
dan proje uygulama süres�n�n sonunda sunulan rapor

Program: 2022  Yılı Tekn�k Destek Programı

Proje: Tekn�k destekten yararlanmak üzere Ajansa 
sunulan bell� b�r amaca odaklanmış, bel�rl� sürel� ve 
düzenl� faal�yetler bütünü

Proje Ortağı/Ortakları: Tekn�k destek kapsamında 
faal�yetler�n hazırlanması ve yürütülmes� sürec�nde 
veya sonucunda doğrudan veya dolaylı fayda veya 
menfaat elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya 
projen�n yürütülmes�nde katkıda bulunan ve bu 
rehberde göster�len ortaklık beyannames�n� 
�mzalayan ve bu rehberde başvuru sah�b� olma şartını 
sağlayan kurum / kuruluşlar 

www.marka.org.tr

2022 Yılı Teknik Destek Programı
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Proje Uygulama Rehber�: Ajanslarla karşılıklı 
etk�leş�m hâl�nde Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
tarafından hazırlanan ve yararlanıcıların proje veya 
faal�yet uygulamaları sırasında uymak zorunda 
oldukları satın alma ve �hale �lke ve kuralları �le 
raporlama ve b�lg�lend�rme yükümlülükler�n� ayrıntılı 
olarak düzenleyen rehber ve ekler�

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): Tekn�k Destek dönem� 
�çer�s�nde potans�yel başvuru sah�pler�n�n b�lg� 
talepler� doğrultusunda hazırlanan ve cevaplarıyla 
b�rl�kte Ajansın �nternet sayfasında yayımlanan l�ste

Sonuç Odaklı Program (SOP): Kalkınma Ajansları 
Proje ve Faal�yet Destekleme Yönetmel�ğ�'nde 
bel�rt�len bölgesel program tanımına uygun olarak, 
stratej�k olarak bel�rlenm�ş kalkınma hede�er�n� 
yakalamak üzere, bel�rl� b�r sektör, tema veya 
mekânda kalkınma sonuçları elde etmek amacıyla alt 
program, tedb�r, proje ve faal�yetler� �çeren, n�tel�kl� 
anal�ze dayanan, �lg�l� kurumlarla �ş b�rl�ğ� hâl�nde 
hazırlanan, ölçüleb�l�r sonuç ve çıktı hede�er� olan 
orta vadel� (terc�hen 3 yıllık) program

Sözleşme: Ajans �le yararlanıcı arasında �mzalanan, 
destekten yararlanma �lke ve kurallarını, ödeme usul 
ve esaslarını, tara�arın hak ve yükümlülükler�n� ve bu 
yükümlülükler�n �hlal�n�n sonuç ve müeyy�deler�n� 
düzenleyen anlaşma ve ekler�

Sözleşme Makamı:  Yararlanıcı  � le sözleşme 
�mzalamaya yetk�l� kurum / kuruluş (T.C. Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansı)

Takv�m Yılı: 1 Ocak - 31 Aralık tar�hler� arasındak� süre

Tekn�k Destek: Ajans tarafından, bu rehberde 
başvuru sah�b� olma şartını sağlayan kurum / 
kuruluşların kurumsal kapas�te eks�kl�ğ� neden�yle öz 
kaynakları �le karşılayamadığı, bölgesel gel�şme 
çalışmalarına katkı sağlayacak eğ�t�m ve danışmanlık 
talepler�ne tahs�s ed�len destek türü

Tems�l ve İlzama Yetk�l� K�ş�: Kurum, kuruluş ya da 
�şletmey� mal�, hukuk�, t�car� ve �dar� konularda 
üçüncü k�ş�lere karşı doğrudan tab� olunan mevzuat 
veya kuruluş / ana sözleşmes� veya bunların yetk�l� 
kıldığı organca alınan; tutar, süre, �mza ve konu �le 
sınırlandırab�lecek karar gereğ�nce muteber b�r 
yükümlülük, taahhüt ve borç altına sokab�lecek 
hukuk� tasarruf yetk�s�ne sah�p k�ş�/k�ş�ler

TR42 Düzey 2 Bölges�: Kocael�, Sakarya, Düzce, Bolu 
ve Yalova �ller�nden oluşan bölge

Usulsüzlük: Proje uygulama sırasında veya önce-
s�nde; yanlış veya yanıltıcı b�ld�r�mde bulunmak, 
sahtec�l�k yapmak, h�lel� ve dolanlı hareketlerde 
bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faal�yet 
Destekleme Yönetmel�ğ� �le bu yönetmel�ğ� tamamla-
yıcı n�tel�kte hazırlanan her türlü belge ve düzenle-
mede bel�rt�len �lke ve kurallara aykırı olarak sözleş-
mede değ�ş�kl�k yapmak g�b� sözleşme �l�şk�s�n� �hlal 
eden fi�l ve davranışlar

Yararlanıcı: Program kapsamında Ajanstan destek 
almaya hak kazanan başvuru sah�b�

www.marka.org.tr
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1.TEKNİK DESTEK PROGRAMI

Ürün, Üret�m Yapısı ve İhracat
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2022 Yılı Çalışma Programı �çer�s�nde bel�rt�len öncel�kler arasında bulunan:
1.1. Bölgede ürün bazında üret�m yapısı, üret�me geç�leb�lecek ürünler�n tesp�t� ve bu ürünler�n yen� hedef 
pazarlara açılmasına yönel�k (e-t�caret vb.) çalışmalar,
1.2. İhracatın gel�şt�r�lmes�ne yönel�k (e-�hracat vb.) danışmanlık faal�yetler�, 
1.3. Orta-yüksek teknoloj�l� ürünlerde değer z�nc�rler�n�n daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı 
olarak katkı sağlayacak anal�z ve raporlama çalışmaları
1.4. Bölgede katma değerl� yen� ürün ve h�zmetler gel�şt�r�lmes� ve bu ürünlere yönel�k üret�m, tasarım, test, 
yaratıcılık, eğ�t�m, danışmanlık odaklı koord�nasyon faal�yetler�n� destekley�c� çevr�m�ç� platformlar kurulması
(F�rmalara yönel�k çalışma ve faal�yetler� �çeren başvurular en az 10 firmayı kapsayacak şek�lde planlanmalıdır.)
İnovasyon
2.1. Bölgede �novasyon ekos�stem�n�n oluşturulması, �novasyon yönet�m� becer�ler�n�n ölçülmes� ve 
gel�şt�r�lmes�n� amaçlayan, özel sektörün n�tel�ğ�n�n artırılmasına yönel�k asgar� 10 �şletmey� kapsayan 
danışmanlık faal�yetler�.
2.2. İnovasyon ekos�stem�n�n güçlend�r�lmes�, �novasyon yönet�m� becer�ler�n�n ölçülmes� ve gel�şt�r�lmes�n� 
amaçlayan,  özel sektörün n�tel�ğ�n�n artırılmasına yönel�k çevr�m�ç� platformlar kurulması
Sanay�de D�j�tal Dönüşüm
3.1. Özel sektörün d�j�tal dönüşüm konusundak� �ht�yaçlarının ve kapas�teler�n�n tesp�t�ne yönel�k asgar� 10 
�şletmey� kapsayan (D�j�tal Check-Up) çalışmalar.
3.2. D�j�tal dönüşüm anal�zler�n�n standartlarının gel�şt�r�lmes�, bölge ve ülke çapında er�ş�leb�l�rl�ğ�n�n 
artırılması ve yaygınlaştırılmasına yönel�k çevr�m�ç� platformlar kurulması
3.3. Organ�ze Sanay� Bölgeler�n�n kurumsal yapı ve altyapılarının sanay�de d�j�tal dönüşüm �ht�yaçlarına cevap 
vereb�lmes�ne �mkân sağlayacak yatımların �ht�yaç anal�z� ve ön fiz�b�l�te çalışmaları
Yeş�l Dönüşüm
Başvuru formunda bel�rt�lecek kr�terlere göre seç�lm�ş firmaların Yeş�l Dönüşüm çalışmaları kapsamına g�ren 
konulardak� potans�yel�n�n tesp�t�ne yönel�k olarak aşağıdak� konu başlıklarında araştırma raporları, envanter 
çalışmaları, eylem planı, yol har�tası ve stratej� belges� hazırlanması konusunda danışmanlık faal�yetler�:
4.1. Endüstr�yel S�mb�yoz (Asgar� 5 firma),
4.2. Eko-Ver�ml�l�k (Tem�z Üret�m) - (Asgar� 3 firma),
4.3. Enerj� Ver�ml�l�ğ� (Asgar� 8 firma),
4.4. Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Kullanımı (Asgar� 8 firma).
4.5. Avrupa Yeş�l Mutabakatına Uyum (Asgar� 10 firma)
4.6. Organ�ze Sanay� Bölgeler� altyapılarının yeş�l dönüşüm ve döngüsel ekonom�ye geç�ş�n� sağlayacak 
yatırımlara yönel�k �ht�yaç anal�z� ve ön fiz�b�l�te çalışmaları

Öncel�k 4

Öncel�k 3

Öncel�k 2

Öncel�k 1

1.1. G�r�ş
Tekn�k Destek mekan�zması, bu rehberde tanımlı başvuru 
koşullarını karşılayan kurumların-kuruluşların, kalkınma odaklı 
çalışmalara akt�f katılımını tem�n etmeye yönel�k olarak 
tasarlanmıştır. Bu kapsamda, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, 
2022 Yılı Tekn�k Destek Programı �le Bölgem�zdek� başvuru 
koşullarını ha�z kurumların-kuruluşların 2014-2023 Doğu 
Marmara Bölge Planı'nda bel�rlenen hedef ve stratej�lere katkı 
sağlayab�lecek plan, proje ve kest�r�mler�ne; uluslararası alanda 
�ş b�rl�kler� gel�şt�rmeye yönel�k faal�yetler�ne eğ�t�m ve 
danışmanlık desteğ� tahs�s edecekt�r.  

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu destek programının 
sözleşme makamıdır ve programın uygulanması, 

�zlenmes�, denetlenmes� ve değerlend�r�lmes�nden 
sorumludur. 

1.2. Programın Amaçları ve Öncel�kler�
Tekn�k Destek Programı'nın genel amacı; TR42 Düzey 2 
Bölges�'nde faal�yet gösteren yerel aktörler�n bölgesel 
kalkınmaya katkıda bulunab�lecek, ancak kurumsal kapas�te 
eks�kl�ğ� neden�yle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı �le 
karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamda 
2014-2023 Doğu Marmara Bölge Planı �le b�rl�kte 2022 Yılı 
Çalışma Programı'nda bulunan Sonuç Odaklı Programlar ve 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2022 yılı teması 
olarak bel�rled�ğ� Genç İst�hdamı başlıkları d�kkate alınarak 
program öncel�kler� bel�rlenm�şt�r.

2022 Yılı Teknik Destek Programı
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A�le Ş�rketler� ve Kooperat��erde Kurumsallaşma- Sürdürüleb�l�rl�k
Bölgede faal�yet gösteren a�le ş�rketler�n�n ve üret�c� kooperat��er�n�n kurumsallık ve 
sürdürüleb�l�rl�k sev�yeler�n�n tesp�t�, karşılaşılan problemler�n ve �ht�yaçların anal�z� ve 
çözümüne yönel�k danışmanlık h�zmetler�, kapas�te artırıcı eğ�t�mler düzenlenmes� ve eylem 
planı, yol har�tası, stratej� belges� hazırlanması konusunda danışmanlık faal�yetler�n� �çeren, en az 
10 firmayı/kooperat�fi kapsayan çalışmalar
Sonuç Odaklı Programlar (SOP)
2022 Yılı Çalışma Programı'nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına 
doğrudan katkı sağlayacağı değerlend�r�len alanlarda eğ�t�m ve danışmanlık faal�yetler�
Ÿ Ver�ml�l�k Odaklı Dönüşüm ve Stratej�k Yönet�m Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı
Ÿ Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m�n Gel�şt�r�lmes� Sonuç Odaklı Programı
Ÿ Sürdürüleb�l�r Kırsal Kalkınma ve Tur�zm Sonuç Odaklı Programı
Sonuç Odaklı Programlar dışında kalan konularda;
Ÿ Ulusal, bölgesel ve yerel plan/programlar �le uyumlu, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda 

bulunab�lecek alanlarda kurumsal kapas�ten�n artırılması, program ve proje hazırlanması,
Ÿ Bölgem�zde dezavantajlı gruba g�ren kadın, çocuk ve genç nüfusun �ht�yaç ve talepler�ne 

uygun yen�l�kç� h�zmetler�n/çözümler�n gel�şt�r�lmes� amaçlarına yönel�k eğ�t�m ve 
danışmanlık faal�yetler�

Ÿ Bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak alanlarda özel sektör veya kamu yatırımlarına yönel�k 
ön fiz�b�l�te* çalışmaları

Öncelik 6

Öncelik 5

Bölgem�z�n kalkınma hede�er�n� gerçekleşt�rmek üzere 
TR42 Bölge Planı �le uyumlu, ölçüleb�l�r sonuç ve çıktı 
hede�er�m�z� ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta 
vadel� alt program, proje ve faal�yetler�m�z� �çeren Sonuç 
Odaklı Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Öncel�k 6 
kapsamında yapılacak başvurularda Sonuç Odaklı 
Programların amaçlarından b�r ya da b�rkaçıyla �lg�l�l�k 
kurulması gerekmekted�r. Bu kapsamda, 2022 yılında 
çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar 
aşağıdak� g�b�d�r:

Ÿ Ver�ml�l�k Odaklı Dönüşüm ve Stratej�k Yönet�m 
Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı

Ÿ Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m�n Gel�şt�r�lmes� Sonuç 
Odaklı Programı

Ÿ Sürdürüleb�l�r Kırsal Kalkınma ve Tur�zm Sonuç 
Odaklı Programı

Ver�ml�l�k Odaklı Dönüşüm ve Stratej�k Yönet�m 
Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı

Ver�ml�l�k Odaklı Dönüşüm ve Stratej�k Yönet�m 
Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı'nın (VSYDSOP) 
genel amacı; “bölgedek� k�l�t sektörler�n ver�ml�l�k ve 
sürdürüleb�l�rl�k kapas�teler�n� gel�şt�r�c� ortak 
altyapıların ve kaynak kullanım etk�nl�ğ�n� artırıcı b�r araç 

olarak yönet�m danışmanlığı ekos�stem�n�n oluşturul-
ması/güçlend�r�lmes� yoluyla bölgesel kalkınmanın 
hızlandırılması” olarak bel�rlenm�şt�r.

Özel Amaçlar:

Özel Amaç 1: Bölgede öne çıkan sektörlere yönel�k 
ver�ml�l�k odaklı ortak altyapıların (üret�m, tasarım, 
test, yaratıcılık, eğ�t�m, danışmanlık) oluşturulması/ 
güçlend�r�lmes�

Özel Amaç 2: Kurumlarda ve �şletmelerde kurumsal-
laşma düzey�n�n gel�şt�r�lmes� �le sürdürüleb�l�rl�k, 
dayanıklılık ve ver�ml�l�ğ�n attırılması

Özel Amaç 3: İmalat sanay��nde ver�ml�l�ğ�n 
artırılması �le üret�m mal�yetler�n�n düşürülmes� 
odağında d�j�tal dönüşümün yaygınlaştırılması ve 
�novasyon yönet�m� süreçler�n�n kurumsallaştı-
rılması

Özel Amaç 4: Bölgedek� ürün, h�zmet ve pazar 
çeş�tl�l�ğ�n�n küresel gel�şmeler �le uyumlu şek�lde 
artırılması

Özel Amaç 5: Kaynak kullanım etk�nl�ğ�n� artırıcı b�r 
araç olarak bölgede yönet�m danışmanlığı eko-
s�stem�n�n oluşturulması.

Öncelik 7

* : Hazırlanacak ön fiz�b�l�te raporunun, T.C. Cumhurbaşkanlığı Stratej� ve Bütçe Başkanlığı tarafından hazırlanan “2022-2024 Dönem� 
Yatırım Programı Hazırlama Rehber�'nde bulunan format (Ek 3: Proje Tekl�f Formu) �le uyumlu olarak hazırlanması beklenmekted�r.

2022 Yılı Teknik Destek Programı
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Meslek� ve Tekn�k Eğ�t�m�n Gel�şt�r�lmes� Sonuç 
Odaklı Programı

Programın genel amacı; “TR42 Bölges� beşer� 
sermayes�n�n, bölge �st�hdam p�yasası n�tel�kl� �nsan 
kaynağı gereks�n�mler�n� karşılamasına yönel�k, �y� 
uygulama araçları tasarlayarak, meslek� eğ�t�me 
atfed�len önem�n artırılmasına katkı sağlamak”tır. 

Özel Amaçlar:

Özel Amaç 1: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m algı ve 
�majının �y�leşt�r�lmes�

Özel Amaç 2: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m kurumları 
�le üret�m ve h�zmet sektörler� arasında etk�leş�m�n 
artırılması ve müfredatın, talep odaklı olarak 
sektör �ş b�rl�ğ�nde yapılandırılması

Özel Amaç 3:  Meslek� ve tekn�k eğ�t�mde 
kurumsal kapas�ten�n gel�şt�r�lmes�

Özel Amaç 4: Meslek� ve tekn�k eğ�t�m altyapısının 
yen�l�kç� üret�m süreçler�yle uyumlaştırılması

Özel Amaç 5:  Meslek� ve tekn�k eğ�t�m�n 
uluslararasılaşmasına katkı sağlanması

Sürdürüleb�l�r Kırsal Kalkınma ve Tur�zm Sonuç 
Odaklı Programı
Sürdürüleb�l�r Kırsal Kalkınma ve Tur�zm Sonuç Odaklı 
Programı (KIRSOP), Doğu Marmara bölges�n�n öneml� 
b�r kısmını oluşturan kırsal alanlarda sürdürüleb�l�r 
kalkınma potans�yel�n�n harekete geç�r�lmes�, kırsal 
değerler�n bölgedek� tur�zm faal�yetler�ne katkı 
sağlayarak ekonom�k değer yaratılmasına yönel�k 
çalışmaları kapsayacaktır. 
Özel Amaçlar:

Özel Amaç 1: Kırsal alanlarda sürdürüleb�l�r b�r 
tur�zm ekonom�s�n�n ortaya çıkmasına katkı 
sağlamak

Özel Amaç 2: Kırsal kes�mde sürdürüleb�l�r 
ü r e t � m - g e l � r  m o d e l � n e  s a h � p  e k o n o m � k 
faal�yetler�n yaygınlaştırılması yoluyla kırdan 
kente göçü azaltmak ve ters�ne göçü teşv�k etmek
Özel Amaç 3: Tur�st�k tes�slerde kalış süres�n� 
arttırıcı, tur�zm faal�yetler�n� çeş�tlend�recek ürün 
ve h�zmetler�n yaygınlaşmasını sağlamak
Özel Amaç 4: Kırsal kes�mdek� �kt�sad� teşek-
küller�n (b�rl�k, kooperat�f, tur�zm tes�s� vb.) 
kurumsal kapas�teler�n�n ve dayanıklılıklarının 
artırılması 
Özel Amaç 5:  Yöresel ürünler�n üret�m�n�, 
t�car�leşmes�n�, markalaşmasını ve dışa açılmasını 
hızlandırmak

ÖNEMLİ NOT: Yapılacak tekn�k destek başvuruları 
kapsamında gerçekleşt�r�lecek faal�yetler�n yukarıda 
bel�rt�len öncel�klerden sadece 1 tanes� �le eşleş-
t�r�lmes�, eşleşt�r�len öncel�ğ�n başvuru formunda 
açıkça bel�rt�lmes� gerekmekted�r.

1.3. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından 
Sağlanacak Mal� Kaynak
Bu program kapsamında desteklenecek faal�yetler 
�ç�n tahs�s ed�len kaynak tutarı 2.500.000 TL'd�r. 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu Program �ç�n 
ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandır-
mama hakkını saklı tutar. 
Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhang� 
b�r doğrudan mal� destek ver�lmeyecekt�r. Tekn�k 
destek, Ajans uzmanlarınca veya h�zmet alımı yoluyla 
gerçekleşt�r�lecekt�r. Tekn�k desteğ�n h�zmet alımı 
yoluyla gerçekleşt�r�lmes� hâl�nde proje başına Ajansa 
azam� mal�yet�, bel�rlenen öncel�kler bazında (KDV 
dâh�l tutar olarak) aşağıdak� tabloda bel�rt�lmekted�r:

Bütçe Öncel�k 1 Öncel�k 2 Öncel�k 3 Öncel�k 4 Öncel�k 5 Öncel�k 6

Faal�yet Bütçes� 
(KDV Dâh�l)

120.000 TL 120.000 TL 120.000 TL 120.000 TL 120.000 TL 25.000 TL

www.marka.org.tr

Öncel�k 7

20.000 TL

2022 Yılı Teknik Destek Programı
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Ÿ  Sanay� ve / veya T�caret Odaları
Ÿ  Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlükler�
Ÿ  Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ  Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (Teknopark ve Teknokentler)
Ÿ  Teknoloj� Transfer Ofisler�
Ÿ  Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Araştırma Merkez� ve Enst�tüler
Ÿ  Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ  Sanay� ve / veya T�caret Odaları
Ÿ  Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ  Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (Teknopark ve Teknokentler)
Ÿ  Teknoloj� Transfer Ofisler�
Ÿ  Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Araştırma Merkez� ve Enst�tüler
Ÿ  Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ  Sanay� ve / veya T�caret Odaları
Ÿ  Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ  Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (Teknopark ve Teknokentler)
Ÿ  Teknoloj� Transfer Ofisler�
Ÿ  Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Araştırma Merkez� ve Enst�tüler
Ÿ  Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ  Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ  Sanay� ve / veya T�caret Odaları
Ÿ  Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ  Sanay� ve / veya T�caret Odaları (Kooperat��er ve A�le Ş�rketler�)
Ÿ  Organ�ze Sanay� Bölgeler� (A�le Ş�rketler�)
Ÿ  Sanay�c� ve İş Adamları Dernekler� (A�le Ş�rketler�)
Ÿ  Tarım ve T�caret İl Müdürlükler� (Kooperat��er)
Ÿ  Çatı Kuruluş N�tel�ğ�ndek� Sektörel B�rl�k ve Dernekler
Ÿ  Yerel Yönet�mler ve Mahall� İdare B�rl�kler�
Ÿ  Ün�vers�teler, Meslek Okulları Araştırma Enst�tüler�
Ÿ  Kamu Kurum ve Kuruluşları
Ÿ  Kamu Kurumu N�tel�ğ�ndek� Meslek Kuruluşları
Ÿ  S�v�l Toplum Kuruluşları
Ÿ  Organ�ze Sanay� Bölgeler�
Ÿ  Küçük Sanay� S�teler�
Ÿ  Teknoloj� Gel�şt�rme Bölgeler� (Teknopark ve Teknokentler)
Ÿ  Teknoloj� Transfer Ofisler�
Ÿ  Endüstr� Bölgeler�
Ÿ  İş Gel�şt�rme Merkezler� (İŞGEM)
Ÿ  B�rl�k ve Kooperat��er

Öncel�k 6

ve

Öncel�k 7

Öncel�k 1

Öncel�k 2

Öncel�k 3

Öncel�k 4

Bu bölümde yer alan; Tekn�k Destek Programı kapsamında 
sunulan başvuruların alınması, desteklenecek faal�yetler�n 
seç�lmes� ve uygulanması �le �lg�l� kurallar, Kalkınma 
Ajansları Proje ve Faal�yet Destekleme Yönetmel�ğ� ve 
Kalkınma Ajansları Destek Yönet�m� Kılavuzu hükümler�ne 
uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sah�pler�, 
başvuruda bulundukları andan �t�baren bu yönetmel�k 
hükümler�n� ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul 
etm�ş sayılırlar. 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, destek programını sürec�n 
herhang� b�r aşamasında �ptal etme hakkını saklı tutar. Bu 
durumda başvuru sah�pler� Ajanstan herhang� b�r hak 
taleb�nde bulunamaz.
Yararlanıcı kurumun, Ajans tarafından sağlanan tekn�k 
destek kapsamında doğrudan gel�r elde etmes� mümkün 
değ�ld�r. Yararlanıcının bu hükme rağmen böyle b�r gel�r 
elde ett�ğ�n�n tesp�t� durumunda, �lg�l� gel�r Ajansa aktarılır. 
Program kapsamında sunulan başvurulara a�t tüm belgeler 

Ajans tarafından her zaman eğ�t�m amaçlı olarak ve 
sah�b�n�n ayrıca muvafakat� aranmaksızın kullanılab�l�r. 
Böyle b�r durumda bu belgelerde yer alan gerçek ve tüzel 
k�ş�lere a�t şahs� b�lg�ler ve meslek� sır n�tel�ğ�ndek� b�lg�ler 
�fşa ed�lmeyecekt�r.
2.1. Uygunluk Kr�terler�
Destek sağlanab�lecek başvurulara yönel�k üç temel 
uygunluk kr�ter� söz konusudur: 
Ÿ Başvuru sah�b� ve ortaklarının uygunluğu
Ÿ Tekn�k destek sağlanacak faal�yetler�n uygunluğu
Ÿ Mal�yetler�n uygunluğu
Ajans tarafından sağlanacak tekn�k destekten yararlana-
b�lmek �ç�n bu kr�terler�n tamamının eks�ks�z olarak yer�ne 
get�r�lmes� zorunludur.
2.1.1. Başvuru Sah�pler�n�n Uygunluğu: K�mler 
Başvurab�l�r?
Tekn�k Destek Programı kapsamında uygun başvuru 
sah�pler� şunlardır:

2. TEKNİK DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR

Öncel�k 5
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Kalkınma Ajansları Proje ve Faal�yet Destekleme 
Yönetmel�ğ� 32. ve 33. maddeler�ne göre, yukarıda 
bel�rt�len �st�snalar har�c�nde kâr amacı güden kurum 
ve kuruluşlar �le gerçek k�ş�ler, başvuru sah�b� veya 
ortağı olarak tekn�k destek taleb�nde bulunamazlar.
Destek almaya hak kazanab�lmek �ç�n başvuru 
sah�pler� aşağıda bel�rt�len koşulların tümüne 
uymalıdır:
Ÿ Tüzel k�ş�l�ğ� ha�z olması (Kamu kurum ve 

kuruluşları ve bunlara bağlı b�r�mler �ç�n bu şart 
aranmaz),

Ÿ Tekn�k destek konusunun başvuru sah�b� kurum / 
kuruluşun görev ve yetk� alanı �çer�s�nde 
bulunması,

Ÿ Ajansın faal�yet gösterd�ğ� TR42 Düzey 2 
Bölges�'nde (Kocael�, Sakarya, Düzce, Bolu ve 
Yalova) kayıtlı olması veya merkez ya da yasal 
şubeler�n�n bu bölgede bulunması veya görev 
alanlarındak� kamu h�zmet�n� bölgede yürütüyor 
olmaları,

Ÿ Tekn�k destek başvuru sürec�nden (eğer varsa 
ortakları �le b�rl�kte) doğrudan sorumlu olması, 
aracı olarak hareket etmemes�.

Ayrıca, başvuru sah�pler� ve ortaklarının Tekn�k Destek 
Programı'ndan yararlanab�lmeler� �ç�n aşağıdak� 
hâllerden herhang� b�r� kapsamında bulunmaması 
gerek�r: 

a)Hukuk� n�tel�ğ� �t�barıyla tab� olunması hâl�nde, 
haklarında kes�nleşm�ş ��as kararı olanlar, tasfiye 
hâl�nde olanlar, �dareler� resm� makamlarca yasal 
tems�lc� yahut kayyuma devred�lm�ş, konkordato �lan 
etm�ş, herhang� b�r nedenle faal�yetler� askıya alınmış 
yahut cezaları ertelenm�ş veya affa uğramış olsa dah� 
haklarında ceza mahkemeler�nce ver�len  tüzel 
k�ş�lere özgü müeyy�de kararları kes�nleşm�ş 
bulunanlar,

b)Kamu kurum ve kuruluşları  har�c�ndek� 
başvurucuların ortakları yahut yönet�m ve denet�m 
kurullarında yer alan şahıslar hakkında meslekler�n� 
�fa ederken �şled�kler� b�r suç neden�yle kes�nleşm�ş 
yargı kararıyla hap�s cezasına hükmed�lenler,

c)Kamu kurum ve kuruluşları  har�c�ndek� 
başvurucuların ortakları yahut yönet�m ve denet�m 
kurullarında yer alan şahıslar bakımından, cezaları 
ertelenm�ş yahut affa uğramış olsalar dah� Haklarında 
Türk Ceza Kanunu'nun 4. kısmının 1. bölümünde yer 

alan “Kamu İdares�n�n Güven�l�rl�ğ�ne Karşı Suçlar” 
başlığında sayılan suçlardan ceza aldıklarına da�r 
kes�nleşm�ş mahkeme kararı bulunanlar,

d)Kamu kurum ve kuruluşları  har�c�ndek� 
başvurucuların ortakları yahut yönet�m ve denet�m 
kurullarında yer alan şahıslar bakımından, cezaları 
er telenm�ş yahut affa uğramış olsalar  dah� 
“haklarında, Türk Ceza Kanunu'nun 2. kısmının 10. 
bölümünde yer alan “Malvarlığına Karşı Suçlar” 
başl ığında sayılanlar ve aynı kanunun 220. 
maddes�nde yer alan “Suç İşlemek Amacıyla Örgüt 
Kurma” başlığında yer alan suçlardan ceza aldıklarına 
da�r kes�nleşm�ş mahkeme kararı bulunanlar,

e)Herhang� b�r kamu �hale prosedürüne veya d�ğer 
b�r mal� desteğe �l�şk�n yükümlülüklere uymayarak, 
sözleşmey� ve d�ğer taahhütler� �hlal ett�ğ� tesp�t 
ed�lenler,

f )Tekl�f ed�len proje dolayısıyla menfaat �l�şk�s� 
�ç�nde olanlar,

g)Tekl�f çağrısına katılım koşulu olarak kalkınma 
Ajansı tarafından talep ed�len b�lg�ler�n tem�n 
ed�lmes� sırasında gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar 
veya bu b�lg�ler� tem�n edemeyenler,

h)Mevcut veya daha öncek� tekl�f çağrılarının 
değerlend�r�lmes� sürec�nde değerlend�rme kom�-
tes�n� veya Ajansı etk� altında bırakmaya veya g�zl� 
b�lg� elde etmeye teşebbüs edenler,

�)Terör örgütler�ne veya M�ll� Güvenl�k Kurulunca 
Devlet�n m�ll� güvenl�ğ�ne karşı faal�yette bulundu-
ğuna karar ver�len yapı, oluşum veya gruplarla �lt�sakı 
yahut bunlarla �rt�batı olanlar.

Yukarıda madde (a), (c), (e), (f ), (g) ve (h)'de 
bel�rt�len durumlarda, tekl�f çağrısına katılma yasağı, 
�hlal�n tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten sonrak� 2 (�k�) yıllık b�r 
süre �ç�n geçerl�d�r.  Madde (b) ve (d)'de bel�rt�len 
durumlarda, tekl�f çağrısına katılma yasağı, kararın 
tebl�ğ tar�h�nden �t�baren dört yıllık b�r süre �ç�n 
geçerl�d�r; madde (�)'de bel�rt�len durumlarda tekl�f 
çağrısına katılma yasağı süres�zd�r. Başvuru 
sah�pler�, yukarıdak� (a)'dan (�)'ye kadar olan 
kategor�ler�n h�çb�r�ne g�rmed�kler�n� “Tekn�k 
Destek Talep Formu”nda yer alan “Başvuru 
Sah�b�n�n Beyanı” bölümünü �mzalayarak tey�t 
etmel�d�rler. 

www.marka.org.tr

Tekn�k Destek Programı'na yapacağınız başvurunuzu hazırlamadan önce, başvurmayı planladığınız 
öncel�k �ç�n uygun başvuru sah�b� olduğunuzu tey�t ed�n�z. 
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2.1.2.  Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu
Başvuru sah�pler� tek başlarına ya da ortak kuruluş-
larla b�rl�kte başvuruda bulunab�l�rler. 

Ortakların başvuru sah�pler� �le aynı uygunluk kıstas-
larını karşılamaları ve tekn�k destek başvurusunun 

tasarım ve uygulama aşamalarında akt�f olarak görev 
almaları gerekmekted�r.
Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyanını doldurmalı-
dır. KAYS Başvuru Formunda (EK-A)  yer alan beyan 
formu, tüm ortakların yasal yetk� ver�lm�ş tems�lc�ler� 
tarafından �mzalanmalıdır.

2.1.3.  Projeler�n Uygunluğu
Süre
Ajans tarafından kend� personel� veya h�zmet alımı 
yoluyla sağlanan her b�r tekn�k desteğ�n uygulama 
süres� sözleşme �mzalandıktan sonra 6 (altı) aydır. 
Taleb�n fazla olması, yoğunluk ve başka sebeplerden 
dolayı, onaylandığı hâlde 6 (altı) ay �çer�s�nde 
gerçekleşt�r�lemeyen tekn�k destek faal�yetler�n�n 
uygulama süres�; Ajansın �ş yükü, uzman profil� ve 
çalışma programı göz önünde bulundurularak en 
fazla 1 (b�r) ay süre �le uzatılab�l�r.

Yer
Ajans tarafından sağlanacak destekler temelde TR42 
Düzey 2 Bölges� (Kocael�, Sakarya, Düzce, Bolu ve 
Yalova) sınırları �çer�s�nde gerçekleşt�r�lmel�d�r. Ancak, 
amaçlarına uygunluğu gerekçelend�r�ld�ğ� durumlar-
da, özell�kle ulusal ve uluslararası �l�şk�ler gerekt�ren 
bazı destekler bölge dışında da sağlanab�l�r.

Proje Konuları
Bu Program'ın amaç ve öncel�kler� doğrultusunda 
aşağıda bel�rt�len faal�yetlere tekn�k destek sağlana-
caktır:

Ÿ Danışmanlık sağlama,  
Ÿ Program ve proje hazırlanmasına katkı 

sağlama,
Ÿ Geç�c� uzman personel görevlend�rme,
Ÿ Eğ�t�m verme.

ÖNEMLİ NOT: Proje başvurusu yapılırken d�kkat 
ed�lmes� gerekenler:

Ÿ Programda bel�rt�len tekn�k destek proje 
konularından uygun olan faal�yet türü 
seç�lmel�d�r.

Ÿ Seç�len proje konusuna uygun olarak Ek-B 
düzenlen�rken Tekn�k Destek Programına 
hang� öncel�k kapsamında başvuru yapıldığı 
açıkça bel�rt�lmel�d�r. 

Aşağıdak� eğ�t�m başlıkları Doğu Marmara Kalkın-
ma Ajansı Sürekl� Eğ�t�m Merkez� kapsamında yer 
aldığı �ç�n Tekn�k Destek Programı kapsamında 
desteklenmeyecekt�r.

Ÿ Proje Döngüsü Yönet�m� Eğ�t�m� 

Ÿ Kal�te Yönet�m S�stem� Belgelend�rme ve 
Eğ�t�m Faal�yetler�

Ÿ Dış T�caret Eğ�t�mler�

Ÿ Stratej�k Planlama Eğ�t�mler� 

Ÿ İhale ve Satın Alma Mevzuatı Eğ�t�mler�

Ÿ F�kr� ve Sına� Mülk�yet Hakları Eğ�t�m�

Ÿ E-Devlet H�zmetler� Sem�nerler�

Ÿ Çevre Mevzuatı ve Enerj� Destekler� Eğ�t�mler�

Ÿ İlet�ş�m, Mot�vasyon, B�reysel Koçluk Eğ�t�m�

Ÿ C�haz Kullanımı İle İlg�l� Eğ�t�mler

Ÿ İşlet�m S�stemler� ve Ofis Programları Eğ�t�mler� 
(W�ndows, Word, Excel, PowerPo�nt vb.)

Ÿ STEM (STEAM) Eğ�t�mler�

Ÿ Robot�k, Kodlama ve F�z�ksel Programlama 
Platformu Eğ�t�mler�

Ÿ Coğrafi B�lg� S�stemler� Eğ�t�m�

Ÿ Temel Yabancı D�l Eğ�t�mler�

www.marka.org.tr

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak tekn�k destek kapsamında s�yas� part�ler
ve bunların alt b�r�mler�, h�çb�r şek�lde başvuru sah�b� ya da ortağı olamaz, faal�yetler�n 
uygulamasında yer alamaz. 
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Kurumsal kapas�ten�n ve h�zmet kal�tes�n�n gel�şt�r�lmes� �ç�n gerekl� yazılım/modelleme/b�lg�sayar 
programı eğ�t�mler� �ç�n başvuru sah�b� kurumun �lg�l� programın l�sansına sah�p olması 
�stenmekted�r. L�sans �ç�n kanıtlayıcı belgeler�n sunulması gerekmekted�r.  

Ayrıca, tüm başvurular her koşulda mer� mevzuata 
uygun olmalı ve aşağıdak� konuları kes�nl�kle 
�çermemel�d�r:

Ÿ S�yas� ve etn�k �çer�kl� faal�yetler �le
Ÿ Hukuka, kamu düzen�ne, genel sağlığa ve top-

lumun genel ahlak anlayışına aykırı faal�yetler.

Tekn�k Destek Almaya İl�şk�n Özel Düzenlemeler
B�r başvuru sah�b�, Öncel�k 1, 2, 3, 4 ve 5 �ç�n yapılan 
başvurularda �lg�l� dönem �çer�s�nde en fazla 1 (b�r) 
proje �ç�n başvuruda bulunab�l�r ve �lg�l� takv�m yılı 
�ç�nde en fazla 1 (b�r) proje �ç�n destek alab�l�r. 
Öncel�k 6 ve Öncel�k 7 �ç�n yapılan başvurularda �lg�l� 
dönem �çer�s�nde en fazla 1 (b�r), �lg�l� takv�m yılı 
�ç�nde en fazla 2 (�k�) proje �ç�n destek alınab�l�r. Aynı 
kurum b�r takv�m yılı �çer�s�nde, aynı / farklı 
öncel�klerden en fazla 4 (dört) proje �ç�n başvuruda 
bulunab�l�r. Farklı öncel�klerden başvurulması 
durumunda da aynı kurumun en fazla 2 (�k�) projes� 
desteklen�r.

2.1.4.  Mal�yetler�n Uygunluğu ve Eş 
F�nansman
Tekn�k desteğ�n h�zmet alımı yoluyla sağlanması 
hâl�nde, sadece uzman g�derler� (yol ve konaklama 
dâh�l) h�zmet alımı çerçeves�nde Ajans tarafından 
karşılanır. Bu mal�yetler har�c�nde yer alan tüm 
mal�yetler uygun olmayan mal�yetler kapsamındadır.

Tekn�k destek faal�yetler�nde yararlanıcı kuruluştan 
herhang� b�r nakd� katkı talep ed�lmez. Ancak tekn�k 
destek faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n 
gerekl� çalışma materyaller� �le eğ�t�m, çalıştay vb. 
çalışmaların organ�zasyonuna a�t harcamalar ve 
gerekl�l�kler yararlanıcı veya varsa ortağı tarafından 
karşılanır. Yararlanıcı kuruluşun veya ortağının tekn�k 
desteğ�n gerçekleşt�r�lmes�nde sağlayacağı bu tür 
ayn� katkıların KAYS Başvuru Formunda (EK-A) 
bel�rt�lmes� gerek�r. 

2.2.     Başvuru Şekl� ve Yapılacak İşlemler
2.2.1.  Tekn�k Destek Talep Formu ve D�ğer 
Belgeler 
Başvurular, www.marka.org.tr �nternet adres�nden 
tem�n ed�lecek elektron�k başvuru rehber�nde 
bel�rt�len esas ve usullere uygun yapılmalıdır. Başvuru 
formu ve ekler� Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem� 
(KAYS) üzer�nden (https://kaysuygulama.sanay�. 
gov.tr) elektron�k ortamda doldurulduktan sonra 
sırasıyla başvuru kapsamında �stenen destekley�c� 
belgeler s�steme yüklen�r.

Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz bel-
geler üzer�nden değerlend�r�leceğ�n� d�kkate 
alarak, tekn�k destek talep formunu ve d�ğer 
belgeler� lütfen d�kkatl� ve mümkün olduğunca 
anlaşılır b�r d�lde doldurunuz. 

Bu başvuru rehber�nde talep ed�len belgeler �le 
başvurulan projede yer alan faal�yetler�n gerekt�rd�ğ� 
ve geçerl� mevzuatın zorunlu kıldığı belgeler dışında 
h�çb�r ek belge değerlend�rmeye tab� tutulmaya-
caktır.

Talep formunda yer alan kontrol l�stes�nde bel�rt�len 
konularda herhang� b�r hata veya başvuru formun-
dak� öneml� b�r tutarsızlık başvurunun redd�ne 
neden olab�l�r.

Sunulan b�lg�n�n açık olmaması ve bu durumun ad�l 
b�r değerlend�rme yapılmasına engel teşk�l etmes� 
durumunda, ek açıklama talep ed�lecekt�r.

Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak S�steme Yük-
lenmes� Gereken Destekley�c� Belgeler
Başvurular, aşağıdak� destekley�c� belgelerle b�rl�kte 
yapılmalıdır. Bu belgeler başvuru sırasında elektron�k 
s�steme yüklenecek ve daha sonra destek almaya hak 
kazanan başvuru sah�pler�nden başvuru formu ve 
ekler� �le b�rl�kte aslı veya onaylı olarak sunulması 
gereken belgelerd�r.

www.marka.org.tr
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Başvurular, Ek-A: KAYS Başvuru Formu ve aşağıdak� 
destekley�c� belgelerle b�rl�kte sunulmalıdır:

1. Ek-B: Talep ed�len tekn�k desteğ�n danış-
manlık / eğ�t�m formu (Faal�yet�n uygulanması �ç�n 
yapılacak satın almada şartname yer�ne geçer.)

2. Başvuru sah�b�n�n yetk�l� karar organının 
tekn�k destek başvurusunda bulunmak �ç�n aldığı 
ve belgeler� �mzalama yetk�s� olan k�ş�n�n / k�ş�ler�n 
de bel�rt�ld�ğ� kararın aslı (Ek-C / Örnek 1) (söz 
konusu kararda başvuru sah�b�n� tems�l ve �lzama 
yetk�l� k�ş�ler bel�rt�lmed�yse, bu k�ş�ler�n göste-
r�ld�ğ� ve noterce onaylanmış �mza s�rküler�)

3. Kamu kurum ve kuruluşları ve kamu kurumu 
n�tel �ğ�ndek �  meslek �  kuruluşlar  dış ında 
başvuruda bulunan kuruluşların (Vakıf, Dernek, 
Kooperat�f, B�rl�k veya bunlara a�t �şletmeler vb.) 
tüzüğü veya kuruluş sözleşmes�, karar defter�nde 
tekn�k destek programına başvuruya karar 
ver�ld�ğ�n� göster�r belge

4. Kamu kurum ve kuruluşları müstesna olmak 
üzere, başvuruda bulunan kuruluşun (son 3 (üç) ay 
�çer�s�nde alınmış) faal olduğunu göster�r belge

5. Faal�yette ortak b�r kurum / kuruluş yer 
alıyorsa, ortak kurum / kuruluşun yetk�l� karar 
organının, �lg�l� tekn�k destek başvurusuna ortak 
olmak �ç�n aldığı ve belgeler� �mzalama yetk�s� olan 
k�ş�n�n/k�ş�ler�n de bel�rt�ld�ğ� kararı (Ek-C / Örnek 
2)

6. Talep ed�len tekn�k desteğ�n mal�yet�n�n 
25.000 TL üzer�nde olması durumunda faal�yete 
�l�şk�n tekn�k detayları da �çerecek şek�lde 
proforma fatura (faturalar) ya da tekl�f mektubu 
(mektupları)

7. İht�yaç Anal�z� Formu (Öncel�k 1, 2, 3, 4 ve 5 
�ç�n yapılan başvurularda destekley�c� belgeler 
arasında bulunan �ht�yaç anal�z� formunun 
firmaları kapsayan alt öncel�kler �ç�n sunulması 
zorunludur.)

2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Başvurular, www.marka.org.tr adres�nden de 
ulaşılab�lecek https://kaysuygulama.sanay�.gov.tr 
bağlantısı üzer�nden yapılmalıdır. E-devlet s�stem� 
aracılığıyla KAYS kullanıcı adı alınarak başvurular 
gerçekleşt�r�lmel�d�r. KAYS üzer�nden tekn�k destek 
talep formu doldurulduktan sonra �lg�l� destekley�c� 
belgeler KAYS'a yüklenecekt�r. 

Kalkınma Ajansları Yönet�m Modülü (KAYS) s�stem�ne, 
başvuru sah�b� kurumu/kuruluşu tems�l eden görevl�, 
“başvuru sah�b� kullanıcısı” rolüyle T.C. k�ml�k 
numarası ve k�ml�k b�lg�ler�n� g�rerek kayıt yaptırır; 
s�stem üzer�nde kullanıcı adı ve ş�fre oluşturur. Kayıt 
�şlem� sırasında, başvuru sah�b� tarafından s�steme 
tanımlanan elektron�k posta adres�ne b�r onay kodu 
gönder�l�r.  Başvuru sah�b� elektron�k s�steme �lk 
g�r�ş�nde bu onay kodunu kullanacağından, kayıt 
aşamasında ver�len elektron�k posta adres�n�n doğru 
ve güncel olması öneml�d�r. Ayrıca, onay kodunun 
gönder�lmes�nde sık ıntı � le karşılaşıyorsanız 
elektron�k posta adres�n�z�n gereks�z (spam) ma�l 
kutusunu kontrol etmey� unutmayınız veya kayıt 
yaptırılan sayfada yer alan “onay kodunu yen�den 
gönder” butonuna tıklayınız. 

Kayıt �şlem� tamamlandıktan sonra, proje tekl�fin�z �le 
�lg�l� elektron�k s�stemde �sten�len b�lg�ler� eks�ks�z 
doldurunuz. Proje tekl�fin�z �le �lg�l� s�steme g�rd�ğ�n�z 
b�lg�ler� başvurunuzu tamamlamadığınız sürece 
güncellemen�z mümkündür. Proje tekl�fi güncelleme 
menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı 
seç�ld�kten sonra proje tekl�fin�z üzer�nde herhang� 
b�r değ�ş�kl�k yapma �mkânı bulunmamaktadır.

Her başvuru KAYS üzer�nden üret�len taahhütname-
n�n �mzalanması �le tamamlanır. Taahhütnamen�n 
e-�mza �le �mzalanması esastır. Taahhütnamen�n 
e-�mza �le �mzalanmadığı hâllerde, taahhütname 
başvuru sah�b� tarafından ıslak �mzalı olarak 
Ajansın aşağıdak� adresler�nden b�r�ne elden 
tesl�m ed�l�r.

www.marka.org.tr

Başvurular sadece KAYS (Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem�) üzer�nden yapılacaktır. Ajans talep 
etmed�kçe, taahhütname dışında sözleşme aşamasına kadar Ajansa herhang� b�r matbu evrak tesl�m 
ed�lmeyecekt�r.

2022 Yılı Teknik Destek Programı



15

2.2.3. Başvuru ve Değerlend�rme Dönemler�
Tekn�k Destek Programı aşağıdak� zaman takv�m� 
doğrultusunda uygulanacaktır. Başvurular �k� aylık 
dönemler hâl�nde değerlend�r�lecekt�r. Başarılı 
bulunan projelere sağlanacak desteğ�n, program 

bütçes� sınırına ulaşması durumunda söz konusu son 
başvuru tar�h� beklenmeks�z�n Tekn�k Destek 
Programı sonlandırılacak ve Ajans web s�tes�nden 
duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekl� gördüğü her 
durumda programı sonlandırma hakkını saklı tutar.

OCAK-ŞUBAT

MART-NİSAN

MAYIS-HAZİRAN

TEMMUZ-AĞUSTOS

EYLÜL-EKİM

KASIM-ARALIK

28.02.2022

29.04.2022

30.06.2022

31.08.2022

31.10.2022

30.12.2022

BAŞVURU DÖNEMLERİ SON BAŞVURU TARİHİ

Her tekn�k destek dönem� �lk ayın �lk �ş gününde başlar ve �k�nc� ayın son �ş gününde kapanır. 

www.marka.org.tr

Başvuruların a�t olduğu tekn�k destek dönem� �ç�n taahhütnamen�n Ajansa tesl�m ed�ld�ğ� 
tar�h esas alınır.
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2.2.4.  Daha Fazla B�lg� Almak İç�n
Sorularınızı; tekl�f çağrısının referans numarasını 
bel�rterek, aşağıdak� e-posta adres�ne veya faks 
numarasına göndereb�l�rs�n�z.
e-posta adres� : tekn�kdestek@marka.org.tr
  Faks: 0 262 332 01 45

2.3.  Başvuruların Değerlend�r�lmes� ve 
Seç�lmes� 
Bel�rlenen usullere uygun şek�lde hazırlanarak Ajansa 
sunulan her b�r proje tekl�fi, genel sekreter başkan-
lığında �lg�l� Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az 
üç k�ş�l�k b�r değerlend�rme kom�syonu tarafından 

değerlend�r�l�r. Değerlend�rme kom�syonunun 
çalışma esas ve usuller�, Kalkınma Ajansları Destek 
Yönet�m Kılavuzu'nda bel�rlenen hususlar çerçe-
ves�nde Ajans tarafından bel�rlen�r.

Değerlend�rme; (1) Ön İnceleme ve (2) Tekn�k ve 
N�ha� Değerlend�rme olmak üzere �k� aşamalıdır.

(1) Ön İnceleme
Bu aşamada tekn�k destek başvurusunun, �dar� 
uygunluğu kontrol ed�lecekt�r. Sadece ön �ncelemey� 
geçen başvurular değerlend�rme �şlem�n�n sonrak� 
aşamalarına alınacaktır.

Başvurunuzu Yapmadan Önce Aşağıdak� Kr�terler� Yer�ne
Get�rd�ğ�n�z� Kontrol Ed�n�z ve Bütün Kutucukların

Doldurulduğundan Em�n Olunuz!

Başvuru sah�b� 
dolduracaktır

Ajans tarafından
doldurulacaktır.

KRİTERLER Kontrol Evet Hayır

1. Başvuru sah�b� ve ortakları uygundur.

2. Proje konusu uygun ve başvuru yapılan öncel�k 
açıkça bel�rt�lm�şt�r.

3. Tekn�k Destek Talep Formu (Ek-A) elektron�k 
s�stem üzer�nden eks�ks�z olarak doldurulmuştur.

4. Başvuru sah�pler�, proje ortakları ve proje 
faal�yetler�ne göre uygun düşen destekley�c� 
belgeler s�steme eks�ks�z yüklenm�şt�r.

5. Başvuru sah�b� taahhütnames� uygun şek�lde 
sunulmuştur.

6. Başvuru formunda yer alan ortaklık beyannames� 
varsa her b�r proje ortağı �ç�n proje ortağının yetk�l� 
tems�lc�s� tarafından �mzalanmıştır.

(2) N�ha� Değerlend�rme

Sunulan başvurular, aşağıda yer alan değerlend�rme tablosundak� kıstaslara göre değerlend�r�lecekt�r. 

www.marka.org.tr
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DEĞERLENDİRME TABLOSU

Bölüm

1. Başvuru, tekn�k destek kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar �lg�l�?

2. Tekn�k destek başvurusu, d�ğer uygulanan/uygulanacak programlarla 
karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar �çer�yor mu?

3. İht�yaçlar ve sorunlar ne kadar doğru b�r şek�lde tanımlanmış?

4. Başvurunun beklenen sonuçlarının, hedef gruplar üzer�nde sürdürüleb�l�r b�r etk�s� 
var mı? Çarpan etk�ler� olacak mı?

30

Puan

30

20

20

Tekn�k destek başvurularının destek almaya hak 
kazanab�lmes� �ç�n toplamda en az 65 (altmış beş) 
puan alması zorunludur. Ön koşul olarak “Değer-
lend�rme Tablosunun” 1. bölümünden (İlg�l�l�k) 30 
(otuz) puan üzer�nden en az 20 (y�rm�) puan alma 
şartı aranır.

Başarılı başvurular, en yüksek puanı alandan 
başlayarak sıralanır ve destek dağıtımı bu rehberde 
bel�rt�len programın toplam bütçes� çerçeves�nde söz 
konusu sıralamaya göre yapılır. Eş�t puan alan 
başvurular, “�lg�l�l�k” bölümünden alınan puanın 
yüksekl�ğ�ne göre, bu puanlar da eş�t �se başvuru 
tar�h� ve saat�ne göre erken başvurandan başlayarak 
sıralanır.

2.4.   Değerlend�rme Sonucunun B�ld�r�lmes�

2.4.1.B�ld�r�m�n İçer�ğ�
Başvuru sah�pler�ne, başvurularının sonucuna �l�şk�n 

durum yazılı olarak b�ld�r�lecekt�r. Başvurunun 
redded�lmes� veya destek ver�lmemes� kararı, aşağıda 
bel�rt�len gerekçelere dayandırılacaktır:

Ÿ Taahhütname son başvuru tar�h�nden sonra 
alınmıştır.

Ÿ Başvuru eks�kt�r veya bel�rt�len �dar� koşullara 
uygun değ�ld�r.

Ÿ Başvuru sah�b� veya ortaklarından b�r� veya 
b�rkaçı uygun değ�ld�r.

Ÿ Başvuru konusu uygun değ�ld�r (örneğ�n tekl�f 
ed�len konunun program kapsamında olma-
ması, faal�yet�n �z�n ver�len azam� sürey� aşması, 
tekn�k desteğ�n h�zmet alımı yoluyla sağlan-
ması hâl�nde azam� destek m�ktarını aşması).

Ÿ Başvuru, başarılı sayılmak �ç�n gerekl� olan 
puanı alamamıştır.

Ÿ Ön �nceleme aşamasında talep ed�len des-
tekley�c� belgeler�n b�r� veya b�rkaçı bel�rt�len 
son tar�hten önce tesl�m ed�lmem�şt�r.

  Ajansın b�r başvuruyu reddetme ya da başvuruya destek vermeme kararı n�ha�d�r.

2.5.   Faal�yet Uygulama Koşulları

Satın Alma İşlemler�
Desteklenecek projeler �ç�n satın alma sürec�, 
yararlanıcıların başvuru aşamasında sunduğu Ek-B: 
Danışmanlık / Eğ�t�m Formu esas alınarak Ajans 
el�yle yürütülür. Satın alma sürec�nde hazırlanacak 
“şartname” başvuru sah�b�n�n verd�ğ� b�lg�ler esas 
alınarak hazırlanacağından ve satın alma sürec� 

tamamlandıktan sonra h�zmet sağlayıcının 
değ�şt�r�lmes� mümkün olmadığından, başvuru 
sırasında yararlanıcı tarafından danışmanlık ve/veya 
eğ�t�m formu ve eğ�t�c�lerde aranan temel şartlar tam 
ve net olarak �fade ed�lmel�d�r. Ajans, başvuru 
sırasındak� b�lg�ler esas alınarak tamamlanacak satın 
alma sürec�n�n ardından ver�lecek danışmanlık 
ve/veya eğ�t�m h�zmet�ne a�t sorumluluk kabul 
etmez.    

www.marka.org.tr
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Bu nedenle danışmanlık /  eğ�t �m formu � le 
yüklen�c�n�n/yüklen�c�ler�n seç�m kr�terler�n�n 
açık/anlaşılır/gerçekç� hazırlanması satın alma 
sürec�n�n sağlıklı yürütülmes� ve alınacak h�zmet�n 
kal�tes� �ç�n öneml�d�r. Ek-B doğrultusunda yapılacak 
p�yasa araştırmasının sonunda fiyat ve tekn�k 
yeterl�l�k açısından en uygun tekl�fi veren �stekl�, 
yüklen�c� olarak seç�l�r. Yararlanıcı tarafından 
danışmanlık / eğ�t�m formu ve eğ�t�c�lerde aranan 
temel şartların tam ve net olarak �fade ed�lmed�ğ� 
değerlend�r�len başvurular Ajans tarafından 
redded�lecekt�r.  Ajansın satın alma kararı n�ha�d�r.    

Hede�er�n Gerçekleşt�r�lememes�
Yararlanıcının beyan ett�ğ� faal�yetler�n� yer�ne 
get�rmemes� hâl�nde Ajans, uzman desteğ�n�n 
mal�yet�n�n ve/veya tekn�k desteğ�n h�zmet alımı 
yoluyla sağlanmış olması hâl�nde, o zamana kadar bu 
h�zmet kapsamında ödenen tutarların tamamen ya 
da kısmen yararlanıcı tarafından karşılanmasını talep 
edeb�l�r. Ayrıca desteklenen proje kapsamında, Ajans 
tarafından �stenen b�lg� ve belgeler�n zamanında ve 
eks�ks�z ver�lmemes�, faal�yetler�n uygulama ve 
yönet�m mekânlarına er�ş�m�n zorlaştırılması yahut 
engellenmes� veya tekn�k desteğ�n taahhütnameye, 
ekler�ne ve yürürlüktek� mevzuata uygun şek�lde 
yürütülmed�ğ�n�n tesp�t� hâller�nde Ajans, desteğ� 
durdurab�l�r ve/veya buna �l�şk�n mevzuatta ve 
taahhütnamede bel�rt�len hukuk� yollara başvurab�l�r.

Faal�yet�n Değ�şt�r�lmes�
Yararlanıcıların tekn�k destek faal�yetler�n� beyan 
ett�ğ� doğrultuda uygulaması ve tüm proje sürec�n� 
Ajansın b�lg�s� dâh�l�nde yürütmes� esastır. Ancak, 
desteğ�n uygulanmasını zorlaştıracak veya gec�kt�-
recek, önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen 
durum yahut mücb�r sebep söz konusu �se faal�yet 
tara�arın mutabakatı �le uygulamanın herhang� b�r 
safhasında değ�şt�r�leb�l�r ve/veya tekn�k destek 

uygulamasının tamamı veya b�r kısmı askıya alınab�l�r. 
Bu koşullarda, Ajansın b�lg�s� ve onayı dışında 
herhang� b�r değ�ş�kl�k yapılması hâl�nde; Ajansın, 
uygun göreceğ� tedb�rler� alma ve yararlanıcıya 
başvuru yasağı uygulama hakkı saklıdır. 

Raporlar
Yararlanıcı, tekn�k destek faal�yet�n�n tamamlanma-
sını müteak�p en geç 30 (otuz) gün �çer�s�nde n�ha� 
raporunu Ajansa sunar. N�ha� rapor, projen�n ne 
ölçüde başarılı yürütüldüğünün en öneml� kontrol 
aracıdır. N�ha� raporda �sten�len b�lg�ler�n eks�k ve 
yüzeysel olarak aktarılması projen�n �y� yönet�lmed�ğ� 
şekl�nde b�r algılamaya sebep olab�leceğ� g�b�, Ajans 
tarafından n�ha� raporun yen�lenmes� �steneb�l�r.

Tekn�k Desteğe A�t Kayıtlar
Yararlanıcı, tekn�k destek faal�yetler�n�n uygulanma-
sına da�r tüm kayıtları şeffaf b�r şek�lde tutmakla 
yükümlüdür. Bu kayıtlar, n�ha� raporun Ajansa 
tesl�m�n� �zleyen 10 (on) yıl süreyle saklanmalıdır.

İzleme ve Denet�m
Ajans projeler�n sağlıklı yürütülmes�n� tem�nen 
�zleme z�yaret(ler)� ve denet�mler yapar. Yararlanıcı, 
Ajansın �zleme ve denet�m faal�yetler�nde, uygulama 
ve yönet�m mekânlarına er�ş�m� zorlaştırmamakla 
yahut engellememekle ve talep ed�len her türlü b�lg� 
ve belgey� görevl� personele zamanında sunmakla 
yükümlüdür. 

Tanıtım ve Görünürlük
Yararlanıcılar ve ortakları, tekn�k destek faal�-
yetler�nde Ajansın sağladığı desteğ� ve Sanay� ve 
Teknoloj� Bakanlığı genel koord�nasyonunu görünür 
kılmak ve tanıtmak �ç�n, Ajansın �nternet s�tes�nde yer 
alan “Tanıtım ve Görünürlük Rehber�ne” uygun olarak 
gerekl� önlemler� alır.

www.marka.org.tr
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Gösterge B�r�m�

3.   PROGRAM PERFORMANS GÖSTERGELERİ

Projen�z�n potans�yel performans göstergeler� aşağıdak� tabloda göster�lm�şt�r. 

Adet

Saat

K�ş�

K�ş�

K�ş�

Adet

Adet

Saat

K�ş�

Adet

Eğ�t�m Sayısı

Eğ�t�m Süres�

Eğ�t�me Katılan K�ş� Sayısı

Doğrudan Faydalanıcı Sayısı

Doğrudan Faydalanıcı Sayısı - Kadın

Basılan Yayın Sayısı k�tap, rapor, yayın, araştırma, etüt vb.

Hazırlanan F�z�b�l�te Raporu ve Eylem Planı Sayısı

Danışmanlık H�zmet�n�n Süres�

Danışmanlık H�zmet� Alan K�ş� Sayısı

Danışmanlık H�zmet� Alan Kurum Sayısı

4.   EKLER

Doldurulması Gereken Ekler
EK-A:   Tekn�k Destek Talep Formu (KAYS üzer�nden doldurulacaktır.)
EK-B:   Danışmanlık / Eğ�t�m Formu
EK-C:   Destekley�c� Belgeler  (Örnek met�nler mevcuttur.) 
EK-E:   İht�yaç Anal�z� Formu

B�lg�lend�r�c� Belgeler
EK-D:   Uygun Başvuru Sah�pler� Ayrıntılı Tablo

www.marka.org.tr
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