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�şletmeler başvuru
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Uygunluk KoşullarıUygunluk Koşulları

Başvuruların elektron�k ortamda
alınması �ç�n son tar�h 18.11.2022
saat 23.59’dur.

Başvuruların AlınmasıBaşvuruların Alınması
İç�n Son Tar�hİç�n Son Tar�h

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

B�ld�r�m�n İçer�ğ�B�ld�r�m�n İçer�ğ�



Ajans: T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Aracı Kuruluş: Ajans �le yapılacak protokolün tarafı olan ve başvurusu uygun bulunan �şletmelere kred� tahs�s�

yapacak olan banka olarak Türk�ye Vakıflar Bankası Türk Anon�m Ortaklığı

Aynî Katkı: Projen�n uygulamasını kolaylaştırmak veya kal�tes�n� artırmak amacıyla projeye başvuru sah�b�, proje

ortağı veya �şt�rakç� tarafından yapılacak olan, parasal n�tel�kte olmayan ve eş f�nansman olarak değerlend�r�lmeyen

araz�, mal, malzeme, �ş gücü, mak�ne ve ek�pman katkısı

Bakanlık: T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı

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 f�nansman yükümlülükler�n�, standart başvuru belgeler�n� ve d�ğer gerekl� b�lg�ler� açıklayan rehber belge

Başvuru Sah�b�: Mal� destek almak üzere Ajansa proje başvurusunda bulunan gerçek veya tüzel k�ş�

Bölge Planı: Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı

Değerlend�rme Kom�tes�: Proje başvurularının başvuru rehber�nde bel�rt�len hususlar doğrultusunda gerekl�

değerlend�rme ve kontroller�n� yapan ve bunları raporlayan kom�te 

Destek Yönet�m� Kılavuzu (DYK): Ajanslarla karşılıklı etk�leş�m hal�nde Bakanlık tarafından hazırlanan ve Ajansın

sağlayacağı destekler �le bunların �zlenmes� ve değerlend�r�lmes�ne yönel�k temel �lke ve kuralları, �ş akış ve tanımlarını,

raporlama usul ve esaslarını, destek yönet�m� sürec�nde kullanılan �lg�l� belge ve formların standartlarını, t�p sözleşme

formatını, b�lg� s�stemler�n�n ve ver� tabanlarının kullanımını ve gerekl� d�ğer hususları bel�rleyen el k�tabı

Fa�zs�z Kred� Desteğ�: Fa�zs�z Kred� Desteğ� Programı kapsamında Ajans �le yararlanıcı arasında �mzalanan protokol

çerçeves�nde, �lg�l� aracı kuruluşlardan alınacak kred�ler karşılığında ödenecek fa�zs�z kred� g�derler�n�n Ajans

tarafından karşılanması

Genel Sekreter: Ajansın �cra makamı olan Genel Sekreterl�ğ�n üst yönet�c�s�

İzleme: Sözleşmeler� �mzalanarak uygulama aşamasına geçm�ş proje ve faal�yetlerde öngörülen amaç ve hedeflere

ulaşılmasına yardımcı olmak, uygulamanın bel�rlenen �lke ve kurallara, usul ve esaslara ve sözleşme hükümler�ne uygun

yürümes�n� sağlamak, r�skler� önceden tesp�t ederek düzelt�c� ve önley�c� tedb�rler� almak ve denet�m faal�yetler�n�n

yapılab�lmes�n� sağlayacak b�lg�ler�n kayda geçmes�n� sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlend�rme ve tak�p faal�yet�
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Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem� (KAYS): Ajanslar arası uygulama b�rl�ğ�n� sağlamak amacıyla Ajansların; yatırım

destekleme, proje destekleme, çalışma programı, bütçe, muhasebe, �nsan kaynakları, performans ölçme faal�yetler� �le

�lg�l� ve �l�şk�l� gerçek ve tüzel k�ş�ler�n �ht�yaç duyulan ver� ve b�lg�ler�n�n muhafaza ed�ld�ğ�, ver� tabanı başta olmak

üzere �ş ve �şlemler�n�n elektron�k ortamda yürütülmes�ne �mkân veren merkez� yönet�m b�lg� s�stem�

Kalkınma Planı: On B�r�nc� Kalkınma Planı (2019-2023)

Kred� Uygunluk Belges�: Aracı Kuruluştan alınan başvuru sah�b�n�n kred�b�l�tes�n� gösteren belge

KOBİ (Küçük ve Orta Ölçekl� İşletmeler): Küçük ve Orta Büyüklüktek� İşletmeler�n Tanımı, N�tel�kler� ve

Sınıflandırılması Hakkında Yönetmel�k uyarınca tanımlanmış ekonom�k b�r�m ya da g�r�ş�mler

Mal� Destek: Desteklenecek proje veya faal�yetler�n g�der bütçeler�n�n, bel�rlenecek oranlarda Ajans tarafından

karşılanması amacını güden nakd� ödeme

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 tarafsızlığını etk�leyeb�lecek her türlü

durum

N�ha� Rapor: “Proje Uygulama Rehber�”nde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje

uygulama süres�n�n sonunda sunulan rapor

Program: 2022 Yılı Sanay�de Ver�ml�l�k Dönüşümü Fa�zs�z Kred� Desteğ� Programı

Proje: Mal� destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan bell� b�r amaca odaklanmış, bütçes� �le bütünlük arz eden,

bel�rl� sürel� ve düzenl� faal�yetler bütünü

Proje Hesabı: Mal� desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, Ajans tarafından sağlanan

mal� desteğ�n ve sözleşmede bel�rt�lmes� hal�nde yararlanıcı eş f�nansmanının aktarıldığı banka hesabı

Projede Görev Alan K�l�t Personel: Projen�n uygulanmasından doğrudan sorumlu olan yönet�c�, koord�natör, bunların

yardımcıları �le �dar� ve mal� �şlerden (tekn�k uzman, muhasebec� vb.) sorumlu personel

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): Potans�yel başvuru sah�pler�n�n mal� destek programları hakkında yaygın olarak b�lg�

talep ett�kler� soruların cevaplarının yer aldığı ve Ajansın �nternet sayfasında yayınladığı soru ve cevaplar d�z�s�

Sonuç Odaklı Program: Stratej�k olarak bel�rlenm�ş kalkınma hedefler�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� hal�nde hazırlanan, ölçüleb�l�r sonuç ve çıktı hedefler� olan orta vadel� (terc�hen 3

yıllık) programlar
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Sözleşme: Ajans �le yararlanıcı arasında �mzalanan, destekten yararlanma �lke ve kurallarını,
ödeme usul ve esaslarını, tarafların 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)

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�: İstat�st�k� Bölge B�r�mler� Sınıflandırması'na göre Kocael�, Sakarya, Düzce,
Bolu, Yalova �ller�nden oluşan bölge

Usulsüzlük: Proje uygulama sırasında veya önces�nde; gerçeğe aykırı, yanlış veya yanıltıcı
b�ld�r�mde bulunmak, h�le ve sahtec�l�k yapmak ve Kalkınma Ajanslarının tab� olduğu mevzuatta
bel�rt�len �lke ve kurallara aykırılık teşk�l edecek b�r şek�lde sözleşme �l�şk�s�n� �hlal eden eylem ve
davranışlar

Yararlanıcı: Program kapsamında Ajanstan destek almaya hak kazanan başvuru sah�b� gerçek
veya tüzel k�ş�

Yerl� Malı Belges�: Sanay� S�c�l Raporları ve Kapas�te Raporları göz önünde bulundurularak Türk�ye
Odalar ve Borsalar B�rl�ğ�'ne bağlı oda ve borsalar tarafından yerl� üret�c�lere ver�len ve �lg�l�
ürünün yerl� malı olduğunu gösteren belge
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Programın Adı Sanay�de Ver�ml�l�k Dönüşümü - Fa�zs�z Kred� Desteğ� Programı

Referans Numarası TR42/22/FKD

Başvuru Dönem� ve
Son Başvuru Tar�hler�

İlan Tar�h�:                                                                             07 Eylül 2022
Projen�n KAYS G�r�ş� ve Onayı �ç�n Son Tar�h:            18 Kasım 2022
Taahhütnamen�n Ajans'a Tesl�m� İç�n Son Tar�h:    25 Kasım 2022

Amaç
TR42 Bölges�'ndek� �malat sanay�n�n ver�ml�l�k ve sürdürüleb�l�rl�k temel�nde rekabet güçler�n�n
artırılmasına yardımcı olacak ürün-h�zmet sağlayıcısı f�rmaların güçlend�r�lmes� ve d�j�tal/yeş�l dönüşüm
uygulamalarının yaygınlaştırılması

Öncel�kler

Büyük Ver�
Nesneler�n İnternet� ve Sensör Teknoloj�ler�
Endüstr�yel Robot Teknoloj�ler�
ArtırılmışGerçekl�k/Sanal Gerçekl�k Teknoloj�ler�
Yapay Zekanın İmalat Sanay�nde Kullanımı
S�ber Güvenl�k
Akıllı Otomasyon S�stemler�

İkl�m Değ�ş�kl�ğ�, Karbon Salınımı ve Sera Gazı Em�syonlarının Düzenlenmes�
Tem�z Üret�m ve Döngüsel Ekonom�
Yen�leneb�l�r Enerj�
Sürdürüleb�l�r Tarım
Enerj� Ver�ml�l�ğ�
Endüstr�yel S�mb�yoz

Öncel�k 1 - D�j�tal Dönüşüm

A)    Bel�rlenen alanlarda gel�şt�r�lm�ş d�j�tal dönüşüm teknoloj�ler�n�n üret�m�ne yönel�k altyapıların
güçlend�r�lmes�, t�car�leşt�r�lmes� ve �hracatına yönel�k yatırımların desteklenmes�:

B)    Bel�rt�len alanlardak� ürün ve h�zmetler�n kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloj� düzey�
ürünler�n üret�m m�ktarı ve üret�m süreçler�nde ver�ml�l�ğ�n artırılmasına yönel�k d�j�talleşme
yatırımlarının desteklenmes�

Öncel�k 2 - Yeş�l Dönüşüm

A)    Çevresel sürdürüleb�l�rl�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadele kapsamında �malat sanay� f�rmalarının
üret�m süreçler�n�n Avrupa Yeş�l Mutabakatının gereks�n�mler�yle uyumlaştırılmasına katkı sağlayacak
teknoloj�ler�n üret�m�, t�car�leşt�r�lmes� ve �hracatına yönel�k yatırımların desteklenmes�

B)    Bel�rt�len alanlardak� ürün ve h�zmetler�n kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloj� düzey�
ürünler�n üret�m�nde çevresel sürdürüleb�l�rl�ğ�n güçlend�r�lmes�ne yönel�k yatırımların desteklenmes�
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SANAYİDE VERİMLİLİK DÖNÜŞÜMÜ
FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI KÜNYESİ
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Program Bütçes� 20.000.000 TL

Asgar� ve Azam�
Destek Tutarları

Asgar�: 750.000 TL
Azam�: 2.500.000 TL

Uygulama Süres� Azam� 12 ay (Proje sözleşmes�n�n �mzalanması �le başlar.)

Kred� Vades� İlk 6 ayı ger� ödemes�z olmak üzere 30 Ay

Ödeme Dönemler� İlk 6 ay sonrası dönemde 24 eş�t taks�t
 

Uygun Başvuru
Sah�pler�

KOBİ Statüsündek� İşletmeler

Başvuru sah�b� f�rmanın başvuru tar�h� �t�barıyla kurulmuş, tesc�l ed�lm�ş olması ve merkez ya da
şubes�n�n (faal�yet/üret�m yer�n�n) Ajansın faal�yet gösterd�ğ� TR42 Düzey 2 Bölges�’nde kayıtlı olması
gerekmekted�r.

Ortak ve İşt�rakç�ler Program kapsamında sunulacak projelerde ortak ve �şt�rakç� yer almayacaktır.
  

Başvuru ve Destek
Sayısı

Başvuru sah�pler�, bu program kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansı'na en fazla “�k�” (2) projes�
�ç�n başvuruda bulunab�l�r, aynı kurumun en fazla 1 (b�r) projes� desteklen�r.

Öneml� Notlar

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.
Fa�zs�z kred� desteğ�ne �l�şk�n ödemeler, h�çb�r surette ajans tarafından doğrudan yararlanıcıya
yapılamaz, Ajans �le �lg�l� aracı kuruluş arasında yapılan protokol hükümler� çerçeves�nde aracı
kuruluşlar üzer�nden gerçekleşt�r�l�r.
Yararlanıcıya sağlanacak fa�zs�z kred� desteğ�ne �l�şk�n sözleşme Yararlanıcı �le Ajans arasında,
kred� kullanımına �l�şk�n sözleşme �se �lg�l� Aracı Kuruluş �le Yararlanıcı arasında �mzalanacaktır.
Aracı Kuruluş, Kred�b�l�te Değerlend�rmes� uygun görülen ve kend�s�ne kred� l�m�t� tahs�s ed�len
Yararlanıcılara kred� kullandırıp kullandırmamakta serbestt�r. Aracı Kuruluşun Ajansa verd�ğ�
Kred� Uygunluk Belges� kred� kullandırılmasına �l�şk�n b�r taahhüt anlamında olmayıp sadece b�r ön
değerlend�rme n�tel�ğ� taşımaktadır. Kred�n�n kullanılamaması durumunda yararlanıcı destekten
faydalanamaz.
Proje kapsamında gerçekleşt�r�lecek yatırım sonucu ortaya çıkacak ürün veya h�zmet�n p�yasada
talep gördüğü veya s�par�ş ed�ld�ğ�ne �l�şk�n belgeler sunab�len başvuru sah�pler�ne değerlend�rme
aşamasında ek puan ver�lecekt�r.
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İHRACAT

  (%)
  

 
  Düşük

  Teknoloj�l�
  

 
  Düşük-Orta
  Teknoloj�l�

  

 
  Orta-İler�
  Teknoloj�l�

  

 
  İler�

  Teknoloj�l�
  

 
  2015

  

 
  2020

  

 
  2015

  

 
  2020

  

 
  2015

  

 
  2020

  

 
  2015

  

 
  2020

  

 
  Kocael�

  

 
  7,5

  

 
  7,72

  

 
  65,4

  

 
  58,19

  

 
  26,2

  

 
  33,11

  

 
  0,9

  

 
  0,98

  

 
  Sakarya

  

 
  5,4

  

 
  2,62

  

 
  9,8

  

 
  5,29

  

 
  84,4

  

 
  91,79

  

 
  0,4

  

 
  0,30

  

 
  Düzce

  

 
  33,8

  

 
  41,20

  

 
  29,0

  

 
  17,00

  

 
  36,9

  

 
  41,67

  

 
  0,2

  

 
  0,12

  

 
  Bolu

  

 
  63,8

  

 
  53,44

  

 
  32,1

  

 
  41,14

  

 
  3,5

  

 
  4,46

  

 
  0,6

  

 
  0,96

  

 
  Yalova

  

 
  2,12

  

 
  1,41

  

 
  95,91

  

 
  95,22

  

 
  1,47

  

 
  2,82

  

 
  0,50

  

 
  0,54

  

 
  TR42

  

 
  7,8

  

 
  6,7

  

 
  54,3

  

 
  40,5

  

 
  37,0

  

 
  52,1

  

 
  0,8

  

 
  0,7

  

 
  Türk�ye

  

 
  35,0

  

 
  24,6

  

 
  29,5

  

 
  31,0

  

 
  31,8

  

 
  40,1

  

 
  3,7

  

 
  4,3
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1. SANAYİDE VERİMLİLİK DÖNÜŞÜMÜ
FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI

1.1. Programın Gerekçes�

Ülkem�z�n ekonom�k kalkınma düzey�n� ve refahını artırmanın yolu, ürett�ğ�m�z ürünler�n küresel p�yasalarda rekabet

gücünün artırılmasından geçmekted�r. Küreselleşmen�n yarattığı ş�ddetl� rekabet ortamında dünya ekonom�s�nden

daha fazla pay alma konusundak� çabaların başarısını bel�rleyen temel unsur; b�lg� üretmek ve üret�len bu b�lg�y�

katma değer� yüksek ürünlere, h�zmetlere ve yöntemlere dönüştüreb�lmekt�r. Mevcut durumda TÜİK ver�ler�

�ncelend�ğ�nde; 2020 yılında ülkem�z�n �hraç ett�ğ� ürünler�n teknoloj� düzey�ne �l�şk�n b�lg�ler, yüksek teknoloj�

ürünler�n�n �hracat kompoz�syonumuzun yalnızca %4,3’ünü oluşturduğunu göstermekted�r.

Ülke genel�nde “düşük”, “düşük-orta” ve “orta-�ler�” teknoloj� düzeyler�ndek� �hracatın b�rb�r�ne yakın olduğu

görülmekted�r. TR42 Bölges�’nde �se ağırlıklı olarak “düşük-orta” ve “orta-�ler�” teknoloj� düzeyler�ndek� �hracat

oranlarının Türk�ye ortalamasına göre daha yüksek b�r pay aldığı görülmekted�r. Açıklamalara �l�şk�n ver�ler aşağıdak�

tabloda görülmekted�r.

Teknoloj� Düzeyler�ne Göre TR42 Bölges� ve İller� �le Türk�ye Genel� İhracat Oranları (%),  (2015 ve 2020 yılları karşılaştırmalı)

Teknoloj� düzeyler�ne göre TR42 Bölges�’n�n �thalat oranlarına bakıldığında �hracat oranlarına benzer şek�lde ağırlıklı

ortalamanın “düşük-orta” ve “orta-�ler�” teknoloj� sev�yeler�nde gerçekleşt�ğ� görüleb�l�r. Bununla b�rl�kte ülke

�thalatında �ler� teknoloj� ürünler�n payı d�kkat çek�c�d�r.
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  İTHALAT
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  Teknoloj�l�
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  Teknoloj�l�

  

 
  Orta-İler�
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  İler�
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  2015
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  2015

  

 
  2020

  

 
  Kocael�

  

 
  6,5

  

 
  5,10

  

 
  49,4

  

 
  46,31

  

 
  41,8

  

 
  45,55

  

 
  2,2

  

 
  3,05

  

 
  Sakarya

  

 
  5,9

  

 
  1,23

  

 
  11,5

  

 
  14,33

  

 
  71,4

  

 
  71,58

  

 
  11,2

  

 
  12,86

  

 
  Düzce

  

 
  40,0

  

 
  22,72

  

 
  19,3

  

 
  11,47

  

 
  38,2

  

 
  64,89

  

 
  2,5

  

 
  0,93

  

 
  Bolu

  

 
  54,7

  

 
  44,90

  

 
  7,2

  

 
  8,88

  

 
  27,0

  

 
  44,46

  

 
  11,1

  

 
  1,76

  

 
  Yalova

  

 
  4,3

  

 
  3,06

  

 
  25,6

  

 
  12,92

  

 
  64,5

  

 
  80,41

  

 
  5,6

  

 
  3,61

  

 
  TR42

  

 
  7,3

  

 
  4,8

  

 
  43,3

  

 
  36,7

  

 
  45,9

  

 
  53,3

  

 
  3,5

  

 
  5,2

  

 
  Türk�ye

  

 
  13,5

  

 
  6,6

  

 
  26,5

  

 
  35,1

  

 
  44,3

  

 
  43,0

  

 
  15,7

  

 
  15,4
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Teknoloj� Düzeyler�ne Göre TR42 Bölges� ve İller� �le Türk�ye Genel� İthalat Oranları (%),  (2015 ve 2020 yılları karşılaştırmalı)

Katma değerl� üret�m yapab�lme ve yen�l�kç� ürün gel�şt�rme yönündek� çabalarının merkez�nde araştırma-gel�şt�rme

çalışmaları bulunmakla b�rl�kte �novasyon çalışmaları ülkem�z�n üret�m ve �hracat performansını artıracak tek b�leşen

değ�ld�r. Yen�l�kç� ürün ve h�zmet gel�şt�rme kapas�tes�n�n yanında, �malat sanay�n�n ver�ml�l�ğ�n� artıracak yen�l�kç�

üret�m s�stemler�ne geç�ş� sağlayacak dönüşüm sürec� ve bu dönüşüm sonrası üret�m süreçler�nde sürdürüleb�l�rl�ğ�n

sağlanması konunun d�ğer öneml� boyutları olarak ön plana çıkmaktadır. On B�r�nc� Kalkınma Planı'nda sunulan

bulgulara göre sürdürüleb�l�r büyüme yapısı �ç�n ver�ml�l�k artışları önem�n� korumaktadır. Onuncu Kalkınma Planı

dönem�nde büyümeye sermaye stokunun katkısı yüzde 57,2, �st�hdamın katkısı yüzde 39,9 olarak gerçekleş�rken,

toplam faktör ver�ml�l�ğ�n�n (TFV) katkısı �se yüzde 3 olmuştur. Üret�mde Ver�ml�l�k artışına yönel�k olarak yönet�m ve

organ�zasyon kültüründek� dönüşüm �le üret�m ve operasyon süreçler�n�n çeş�tl� aşamalarında b�lg� teknoloj�ler�

kullanımına geç�ş çalışmaları d�j�tal dönüşüm başlığı altında ele alınmaktadır. Avrupa Yeş�l Mutabakatı �le hızlanan

sürdürüleb�l�rl�k konusundak� çalışmalar �se Sanay�de Ver�ml�l�k Dönüşümü Fa�zs�z Kred� Desteğ� Programı

kapsamında yeş�l dönüşüm başlığı altında değerlend�r�lecekt�r.

Sanay�n�n d�j�tal dönüşümü kamunun ve özel sektörün �ş yapma prat�kler�, ürün ve h�zmet gel�şt�rme, üret�m ve

operasyon süreçler�, organ�zasyon yapılarında son derece hızlı değ�ş�kl�kler yaratmaktadır. Bu değ�ş�m�n ver�ml�l�k

artışı yoluyla c�dd� rekabet artışları sağlayacağı, talep ed�len �şgücü n�tel�kler�n� kökten değ�şt�receğ� de

değerlend�r�ld�ğ�nde ülkem�zdek� kamu kurumları ve özel sektör f�rmalarının da bu değ�ş�me ayak uydurma

konusundak� ac�l�yet net b�r şek�lde ortaya çıkmaktadır. Dünya genel�nde son 20 yıldak� trendler �ncelend�ğ�nde

teknoloj� üreten, satan ve karar verme süreçler�nde organ�ze ed�lm�ş ver�ler� etk�n b�r şek�lde kullanab�len f�rmaların

dünyanın en büyük f�rmaları hal�ne geleb�ld�ğ� görülmekted�r. Ülkem�z ekonom�s�n�n unsurları da bu değ�ş�m�n

etk�ler�nden ar� değ�ld�r.
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Küresel Üret�m Mal�yetler�ne �l�şk�n yapılan b�r çalışmada ülkem�z�n �ş gücü mal�yetler� açısından avantajlı olduğu �fade

ed�lmekted�r. Ancak sanay�de hedeflenen d�j�tal dönüşüm Avrupa ülkeler� ve Amer�ka’da gerçekleşt�ğ�nde bu avantajın

önem�n� y�t�reb�leceğ� vurgulanmaktadır. Raporda kullanılan küresel üret�m endeks�ne göre Türk�ye, 98 ortalama b�r�m

mal�yet �le üret�m yaparken; ABD 100, Almanya �se 121 ortalama b�r�m mal�yetle üret�m gerçekleşt�rmekted�r. Almanya

Endüstr� 4.0 �le bekled�ğ� %15-25 oranındak� ver�ml�l�k artışını sağladığında, Türk�ye �le hemen hemen aynı b�r�m

mal�yetle üret�m yapab�lecek konuma gelecekt�r (Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı, 2019).

Konuyla �lg�l� çeş�tl� çalışmalar ülkem�zde çeş�tl� sektörlerde faal�yet gösteren �malat sanay� f�rmalarının d�j�talleşmen�n

önem� hakkında b�lg� sah�b� olduklarını, d�ğer yandan d�j�talleşmen�n gelecekte ortaya çıkaracağı muhtemel rekabet

avantajlarını farkında olmadıklarını göstermekted�r. Benzer şek�lde f�rmalar bu çalışmalara ne şek�lde
başlayacakları ve d�j�talleşme süreçler�n� nasıl yürütecekler� konusunda da danışmanlık ve bu sürec�n
gerekt�rd�ğ� yatırımları gerçekleşt�rme konusunda f�nansman desteğ�ne �ht�yaç duymaktadırlar. D�ğer yandan
d�j�tal dönüşüm çözümler�ne �l�şk�n yerl� ürün ve h�zmet sağlayıcıların sayısının artması gerekt�ğ� görüşüne
çeş�tl� değerlend�rmelerde yer ver�lmekted�r.

On B�r�nc� Kalkınma Planı

D�j�tal Dönüşüm kavramına, On B�r�nc� Kalkınma Planı'nda Türk�ye’n�n rekabetç� üret�m yapısını güçlend�rerek

ver�ml�l�k kazanımı sağlayab�lmes� �ç�n seç�len öncel�kl� �malat sanay�� sektörler�n� kesen yatay pol�t�ka alanları

arasında “Hızlandırıcı Pol�t�kalar” başlığı altında yer ver�lm�şt�r. D�j�tal dönüşümün �malat sanay��nde hız, kal�te ve

esnekl�k g�b� get�r�ler� yükselterek öneml� b�r ver�ml�l�k artışına yol açmasının beklend�ğ� �fade ed�lerek aşağıda

bel�rt�len hedef ve pol�t�kalara yer ver�lm�şt�r. Bu hedef ve pol�t�kalardan bazılarının doğrudan destek programına konu

başlıklarla �l�şk�l� olduğu görülmekted�r:

309.9. Kalkınma Ajansları destekler� yen�den yapılandırılarak kurumsallaşma, yen�l�k yönet�m�, müşter� �l�şk�ler�

yönet�m�, kurumsal kaynak planlaması, e-t�caret, d�j�tal dönüşüm, dış t�caret ve yalın üret�m, tem�z üret�m, enerj�

ver�ml�l�ğ� �le endüstr�yel s�mb�yoz g�b� konulara öncel�k ver�lecekt�r. 

343. D�j�tal dönüşümün hızlandırılması yoluyla öncel�kl� sektörlerde üretkenl�ğ�n ve rekabet gücünün artırılması temel

amaçtır. 

345. Öncel�kl� sektörler başta olmak üzere sanay�n�n d�j�tal dönüşümü sürec�nde �ht�yaç duyulan akıllı ürün ve

s�stemler�n gel�şt�r�lmes� ve kullanımı sağlanacaktır. 

345.2. Öncel�kl� sektörlerdek� d�j�tal dönüşüm �ht�yaçlarını karşılamaya yönel�k yerl� ürün ve s�stemler�n gel�şt�r�lmes�,

�y�leşt�r�lmes� ve t�car�leşt�r�lmes� amacıyla D�j�tal Dönüşüm Ürün Gel�şt�rme Destek Programı uygulanacaktır. 

345.3. Öncel�kl� sektörlerde faal�yet gösteren �malat sanay�� f�rmalarının yerl� ürün ve h�zmet sağlayıcılarla �şb�rl�ğ�

�çer�s�nde gel�şt�recekler� d�j�tal dönüşüm projeler� desteklenecekt�r. 

345.6. Sanay� �şletmeler�n�n s�ber güvenl�k konusunda farkındalık ve yetk�nl�kler� artırılacak, fabr�ka ve tedar�k

z�nc�rler�nde koruyucu güvenl�k önlemler� alınacak, f�rmaların uçtan uca s�ber güvenl�ğ� per�yod�k olarak test

ed�lecekt�r. 

346.2. Teknoloj� tedar�kç�ler�, endüstr�yel bulut platformu üzer�nde sunulab�lecek yapay zekâ, �ler� ver� anal�t�ğ�,

s�mülasyon ve opt�m�zasyon, ürün yaşam döngüsü, üret�m yönet�m s�stemler� g�b� uygulama ve h�zmetler�n

gel�şt�r�lmes�n� sağlayacak şek�lde teşv�k ed�lecek, f�rmaların bu platformu kullanımı d�j�tal dönüşüme yönel�k destekler

vasıtasıyla özend�r�lecekt�r.
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Kullanılmakta olan farklı değerlend�rme yöntemler� �ncelenerek Türk�ye model� gel�şt�r�lecek, d�j�tal dönüşüm teşv�k

s�stem� �le entegre ed�lecekt�r.

Yeş�l üret�m yaklaşımının sanay� pol�t�kaları ve uygulamalarımızda bel�rley�c�l�ğ� artırılacaktır. Bu doğrultuda,

sanay� üret�m�n�n çevreye etk�ler�n� azaltmak amacıyla, özell�kle OSB’lerdek� altyapı ve �şletmeler�n teknoloj�

yoğunluklu modern�zasyonu ve tem�z üret�me dayalı yen� yatırımlar desteklenmeye devam ed�lecekt�r.

Döngüsel Ekonom� kapsamında “Ekonom�k Değerl� Atık İzleme S�stem�” kurulması �ç�n Sanay� S�c�l B�lg� S�stem�

gel�şt�r�lecekt�r.

Endüstr�yel s�mb�yoz yen�l�k faal�yetler�n�n yanında, yen� �ş alanları yaratma potans�yel� �le g�r�ş�mc�l�ğ� ve bölgesel

kalkınmayı da destekleyen b�r yaklaşım olarak ortaya çıkmaktadır. “Türk�ye �ç�n Yeş�l OSB Çerçeves�n�n

Gel�şt�r�lmes� Projes�” çerçeves�nde Türk�ye’de endüstr�yel s�mb�yoz alanlarının yaygınlaştırılmasına yönel�k

çalışmalar Çevre ve Şeh�rc�l�k Bakanlığı, OSB’ler ve Endüstr� Bölgeler� g�b� �lg�l� paydaşların �ş b�rl�ğ�yle yürütülmeye

devam ed�lecekt�r.

Avrupa B�rl�ğ�n�n sera gazı em�syon azaltım hedefler�n�n rev�ze ed�lmes�

Üret�m s�stemler�nde �kl�msel sürüdürüleb�l�rl�ğe yönel�k çalışmaların hızlandırılması ve döngüsel ekonom�

model�ne geç�ş amacıyla karbon f�yatlaması mekan�zmalarının uygulanması

Enerj� üret�m�n�n karbon salınımına sebep olan yöntemlerden arındırılması

2023 Sanay� ve Teknoloj� Stratej�s�
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından 2019 yılında yayınlanan 2023 Sanay� ve Teknoloj� Stratej�s� belges�n�n

sanay�n�n d�j�tal dönüşümüne �l�şk�n bölümler�nde d�j�tal dönüşümün sağlayacağı ver�ml�l�k artışının dönüşümü

başarıyla uygulayab�lecek ülkelere öneml� b�r rekabet avantajı sağlayacağı �fade ed�lmekted�r. Aynı belgede çevreye

duyarlılık ve sürdürüleb�l�rl�k öneml� b�r yer tutmaktadır. Stratej�de konuyla �lg�l� şu hususlar öne çıkmaktadır: 

D�j�tal Türk�ye Yol Har�tası
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı tarafından hazırlanan D�j�tal Türk�ye Yol Har�tası belges�n�n B�leşen 5 Kullanıcılar:

Kullanıcıların D�j�tal Dönüşümünün Desteklenmes� başlığında da d�j�tal dönüşüm destek programları �le �malat sanay�

�şletmeler�n�n d�j�talleşme yolculuklarını kolaylaştıracak d�j�tal dönüşüm yatırımlarının desteklenmes� tedb�rler�ne yer

ver�lmekted�r.

Avrupa Yeş�l Mutabakatı
2050 yılına kadar AB’y� net sera gazı em�syonlarının olmadığı ve ekonom�k büyümen�n kaynak kullanımından

ayrıştırıldığı modern, kaynak açısından ver�ml� ve rekabetç� b�r ekonom�ye sah�p ad�l ve müreffeh b�r topluma

dönüştürmey� amaçlayan yen� b�r büyüme stratej�s�d�r. Bu kapsamda Avrupa ekonom�s� ve Avrupa B�rl�ğ�n�n

partnerler�yle olan t�caret�ne konu malların üret�m süreçler�n�n �kl�msel sürdürüleb�l�rl�k de d�kkate alınarak

dönüştürülmes�n� hedeflemekted�r. 

Mutabakat metn�nde bel�rt�len hedefler arasında bulunan başlıca unsurlar aşağıda l�stelenmekted�r:

Ülkem�z�n üret�m yapısının da enerj�, ulaşım, sanay�, f�nans, �nşaat, tarım dah�l AB ekonom�s�n� yen�den şek�llend�recek

dönüşümün sonuçlarından etk�lenmemes� mümkün görülmemekted�r. Ülkem�z�n en öneml� t�caret ve yatırım ortağı

olan ve Gümrük B�rl�ğ� kapsamında �ler� b�r bütünleşme tes�s ett�ğ�m�z AB ve Tek Pazar üzer�nde dönüştürücü etk�lere

sah�p olacak Avrupa Yeş�l Mutabakatı’nın, hem aday ülke statüsü hem Gümrük B�rl�ğ� ortağı olarak Türk�ye’n�n AB’ye

t�car� entegrasyonu üzer�nde öneml� etk�ler� olması kaçınılmazdır (T.C. T�caret Bakanlığı, 2021). D�ğer yandan d�j�tal

dönüşüme yönel�k teknoloj�ler�n, özell�kle üret�m s�stemler�n�n döngüsel ekonom�ye geç�ş�n�n sağlanması noktasında

Avrupa Yeş�l Mutabakatı �le bel�rlenen hedeflere ulaşılması yolunda öneml� b�r araç olacağı değerlend�r�lmekted�r.
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1.2.2. Ulusal karbon f�yatlandırma mekan�zmasının uygulanmasının sektörler üzer�nde yaratacağı �lave mal�yetlere

ve ekonom�ye etk�ler�ne yönel�k çalışmalar yapılması ve bu bağlamda, AB ETS Devlet Yardımları Rehber� g�b�, artan

mal�yetlere yönel�k destek mekan�zmalarının değerlend�r�lmes�

2.2.1. AYM’ye uyum ve yeş�l üret�m� destekleyecek ön plana çıkan teknoloj�ler�n teknoloj� �ht�yaç anal�z� �le

bel�rlenmes� ve tesp�t ed�len teknoloj�ler�n gel�şt�r�lmes� /yaygınlaştırılması/ transfer�ne yönel�k çalışmaların

yapılması

2.4.1. Arıtılmış atık suların kullanımının gel�şt�r�lmes� ve yaygınlaştırılması

2.8.1. 26 Düzey 2 Bölges�nde kurulu Kalkınma Ajansları tarafından bölgelerde yeş�l ve döngüsel ekonom�ye geç�ş�

sağlamak amacıyla kaynak ver�ml�l�ğ� çalışmaları yürütülmes�

Eksen 1: Yaşanab�l�r Bölge

Eksen 2: Rekabetç� Bölge

Eksen 3: Öğrenen Bölge

Araç YB8: Enerj� ver�ml�l�ğ�n�n arttırılması:

Araç YB9: Yen�leneb�l�r enerj� kaynaklarının değerlend�r�lmes�

Araç RB1: Bölgede öne çıkan sektörlere odaklanılması

Araç RB5: Hedef Pazar odaklı dışa açılmanın hızlandırılması

Araç RB8: Akadem� – sanay� �ş b�rl�kler�n�n teşv�k ed�lmes�

Araç RB10: Tem�z üret�me geç�lmes� ve yeş�l büyümen�n sağlanması

Yeş�l Mutabakat Eylem Planı
AB, Yeş�l Mutabakat �le, �lerleyen dönemde tüm pol�t�kalarını yeş�l dönüşüm temel�nde şek�llend�r�rken, t�caret�n�n

yarısına yakınını AB �le gerçekleşt�ren ülkem�z�n, t�caret ve sanay� başta olmak üzere �lg�l� tüm alanlardak�

pol�t�kalarına AB’n�n atacağı adımları yakından tak�p ederek yön vermes� hem AB �le bütünleşmem�z�n sürdürülmes� ve

der�nleşt�r�lmes� �ç�n b�r gerekl�l�k, hem de uluslararası rekabetç�l�ğ�m�z�n korunması �ç�n b�r �ht�yaç olarak öne

çıkmıştır (T.C. T�caret Bakanlığı, 2021).

Yeş�l Mutabakat Eylem Planı; Türk�ye ekonom�s� ve sanay�s�n�n yeş�l dönüşümü, kapsayıcı ve sürdürüleb�l�r b�r

büyümen�n tes�s ed�lmes�n�n yanı sıra, ülkem�z�n AB başta olmak üzere, üçüncü ülkelere �hracatında rekabetç�l�ğ�n�n

korunması ve güçlend�r�lmes� amacına yönel�k b�leşenler �çermekted�r. “Sınırda Karbon Düzenlemeler�” ve “Yeş�l ve

Döngüsel B�r Ekonom�” başlıkları altında destek programı konusuyla �l�şk�l� aşağıdak� tedb�rlere yer ver�lmekted�r:

Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı 
TR42 Doğu Marmara Bölges�’n�n sosyo-ekonom�k kalkınmasını mekânsal olarak tanımlama ve kalkınma sürec�n�

stratej�k olarak programlama amacıyla hazırlanan Doğu Marmara Bölge Planı (2014-2023) üç ana gel�şme eksen�

üzer�nde kurgulanmıştır:

Sanay�de Ver�ml�l�k Dönüşümü Fa�zs�z Kred� Desteğ� Programı �le �l�şk�lend�r�leb�lecek öncel�k, hedef ve tedb�rler aşağıda

l�stelenm�şt�r:

Eksen 1: Yaşanab�l�r Bölge(YB):
       Amaç 2: Çevresel Sürdürüleb�l�rl�ğ� Sağlamak

Eksen 2 Rekabetç� Bölge (RB):
       Amaç 1: Akıllı İht�saslaşmayı Sağlamak

       Amaç 2: Yüksek katma değerl� yen�l�kç� ve teknoloj� odaklı ürün ve h�zmetlere geçmek

Bu öncel�k ve hedeflere �l�şk�n detaylı b�lg�ye Doğu Marmara 2014-2023 Bölge Planı dokümanından ulaşılab�lmekted�r.
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Ver�ml�l�k Odaklı Dönüşüm ve Stratej�k Yönet�m Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programı

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

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

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 kurumsallaşma 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 kurumsallaştırılması

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 ekos�stem�n�n

oluşturulması.

MARKA Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programları
Bölgem�z�n kalkınma hedefler�n� gerçekleşt�rmek üzere TR42 Bölge Planı le uyumlu, ölçüleb�l�r sonuç ve çıktı

hedefler�m�z� ortaya koymak üzere Ajansımızca, orta vadel� alt program, proje ve faal�yetler�m�z� �çeren Sonuç Odaklı

Programlar (SOP) tasarlanmıştır. Bu kapsamda, 2022 yılında çalışmaları sürecek olan Sonuç Odaklı Programlar

aşağıda l�stelenmekted�r:

Bel�rt�len SOP’lar arasından Ver�ml�l�k Odaklı Dönüşüm ve Stratej�k Yönet�m Danışmanlığı Sonuç Odaklı Programının

genel ve özel amaçları, Sanay�de Ver�ml�l�k Dönüşümü Fa�zs�z Kred� Desteğ� Programı �le doğrudan �l�şk�l�d�r:

Genel Amaç: 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 oluşturulması/güçlend�r�lmes�

yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması.

SOP kapsamında aşağıdak� özel amaçlar bel�rlenm�şt�r:
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1.2. Programın Amaç ve Öncel�kler�

Büyük Ver�

Nesneler�n İnternet� ve Sensör Teknoloj�ler�

Endüstr�yel Robot Teknoloj�ler�

Artırılmış Gerçekl�k/Sanal Gerçekl�k Teknoloj�ler�

Yapay Zekanın İmalat Sanay�nde Kullanımı

S�ber Güvenl�k

Akıllı Otomasyon S�stemler�

İkl�m Değ�ş�kl�ğ�, Karbon Salınımı ve Sera Gazı Em�syonlarının Düzenlenmes�

Çevre Atık Yönet�m�ne Yönel�k Yen�l�kç� Uygulamalar

Arıtılmış Atık Su Kullanımına Yönel�k Uygulamalar

İçme Suyu Kaynaklarında Endokr�n Bozucu K�myasalların Azaltılmasına Yönel�k Uygulamalar

Tem�z Üret�m ve Döngüsel Ekonom�

Sanay�de Sera Gazı Em�syon Azaltım Kapas�teler�n�n Yükselt�lmes�ne Yönel�k Yen�l�kç� Uygulamalar 

Sanay�den Kaynaklı Sera Gazı Em�syonlarının İzlenmes�ne Yönel�k S�stemler

Dem�r-Çel�k Sektöründe Sıfır Karbonlu Üret�me Yönel�k Çözümler

Endüstr�yel Baca Gaz Em�syonundan Sentet�k Yakıtların ve K�myasalların Üret�m�n� Kolaylaştırmak İç�n

Yen�l�kç� ve Ger� Dönüştürüleb�l�r Katal�t�k Malzeme S�stemler�

Ger� dönüştürülmüş �çer�k oranının artırılması, ger� dönüştürüleb�l�rl�ğ�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k yen�l�kç�

teknoloj�ler,

Su tüket�m�n� azaltmaya yönel�k yen�l�kç� proses, teknoloj�, malzeme/ek�pman kullanımının yaygınlaştırılması

K�myasalların kullanımının azaltılması ve k�myasal dozajlarının opt�m�zasyonu, 

İk�nc�l hammaddeler�n kullanımının artırılması, ger� dönüştürülmüş hammadde kullanımının artırılması,

Sanay�de Ver�ml�l�k Dönüşümü Fa�zs�z Kred� Desteğ� Programının genel amacı, TR42 Bölges�ndek� �malat sanay�n�n
ver�ml�l�k ve sürdürüleb�l�rl�k temel�nde rekabet güçler�n�n artırılmasına yardımcı olacak ürün-h�zmet
sağlayıcısı f�rmaların güçlend�r�lmes� ve d�j�tal/yeş�l dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması olarak

bel�rlenm�şt�r. Bel�rt�len genel amaca uygun olarak �k� alt öncel�k bel�rlenm�şt�r. Söz konusu öncel�klere �l�şk�n

açıklamalar ve bu program kapsamında oluşturulab�lecek örnek proje konuları aşağıda sıralanmıştır:

Öncel�k 1 - D�j�tal Dönüşüm 
   A) Aşağıda bel�rt�len alanlarda gel�şt�r�lm�ş d�j�tal dönüşüm teknoloj�ler�n�n üret�m�ne yönel�k altyapıların          

 güçlend�r�lmes�, t�car�leşt�r�lmes� ve �hracatına yönel�k yatırımlar:

Örnek Proje Konuları

   B) Bel�rt�len alanlardak� ürün ve h�zmetler�n kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloj� düzey� ürünler�n

üret�m m�ktarı ve üret�m süreçler�nde ver�ml�l�ğ�n artırılmasına yönel�k d�j�talleşme yatırımlarının desteklenmes�

Öncel�k 2 - Yeş�l Dönüşüm 
   A) Çevresel sürdürüleb�l�rl�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle mücadele kapsamında �malat sanay� f�rmalarının üret�m

süreçler�n�n Avrupa Yeş�l Mutabakatının gereks�n�mler�yle uyumlaştırılmasına katkı sağlayacak teknoloj�ler�n üret�m�,

t�car�leşt�r�lmes� ve �hracatına yönel�k yatırımların desteklenmes�

Örnek Proje Konuları
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Yen�leneb�l�r Enerj�

Başta Rüzgar, Güneş ve Jeotermal Olmak Üzere Tem�z, Yerl� ve Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarının Gel�şt�r�lmes�

ve Mevcut Enerj� S�stemler� �le Entegrasyonunlarının Sağlanmasına ve Bu Sayede Sera Gazı Em�syonlarının

Azaltımına Yönel�k Uygulamalar

Sürdürüleb�l�r Tarım

Tarımsal Üret�mde Tehl�kel� Pest�s�t, Ant�-M�krob�yaller�n Kullanımının Azaltılmasına, B�yoloj�k ve B�yotekn�k

Mücadele Yöntemler�n�n Gel�şt�r�lmes�ne Yönel�k Uygulamalar

Organ�k Tarım Üret�m�n�n Gel�şt�r�lmes�ne Yönel�k Uygulamalar

Tarımsal Üret�mde K�myasal Gübre Kullanımının Azaltılmasına Katkı Sağlayacak Çözümler

Tarımsal Üret�mde ve Gıda Sektöründe Atık ve Artıkların Ger� Dönüşümünün Sağlanmasına ve Tekrar

Değerlend�r�lmes�ne Yönel�k Yen�l�kç� Uygulamalar

Sürdürüleb�l�r Tarım Uygulamalarının Gel�şt�r�lmes� ve Sera Gazı Salımlarının Azaltılması Amacıyla

Sürdürüleb�l�r Araz� Yönet�m� ve Çölleşme/Araz� Tahr�batıyla Mücadele Çalışmalarında Karbon Depolama

İşlevler�ne Yönel�k Yen�l�kç� Uygulamalar

Tarladan Sofraya Sürdürüleb�l�r Tarım Tekn�kler�n�n Yaygınlaştırılmasına Yönel�k Yen�l�kç� Uygulamalar

Gıda Z�nc�r�n�n Her Aşamasında (B�r�nc�l Üret�mden Tüket�me Kadar) Gıda Kayıplarını ve İsrafını Azaltmak

Amacıyla Sürdürüleb�l�r Gıda Üret�m ve Ambalaj Teknoloj�ler�n�n ve Uygulamalarının Gel�şt�r�lmes�

Enerj� Ver�ml�l�ğ�

Sanay�de Enerj� Ver�ml�l�ğ�n�n Yaygınlaştırılmasına Yönel�k Yen�l�kç� Uygulamalar

Isı ve enerj� kayıplarının önüne geç�lmes�, enerj� ver�ml�l�ğ�n�m artırılması

Atıklardan enerj� üret�m�n�n sağlanması veya atık enerj�n ve atık ısının kullanımı

Endüstr�yel S�mb�yoz

Çıkan atıkların başka b�r proseste veya üret�m bandında (başka b�r sektör ve tes�ste de olab�l�r) kullanılmasına

yönel�k yen�l�kç� uygulamalar,

   B) Bel�rt�len alanlardak� ürün ve h�zmetler�n kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek teknoloj� düzey� ürünler�n

üret�m�nde çevresel sürdürüleb�l�rl�ğ�n güçlend�r�lmes�ne yönel�k yatırımların desteklenmes�

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
SANAYİDE VERİMLİLİK DÖNÜŞÜMÜ FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI

1.3. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak Mal� Kaynak

Asgar�: 750.000 TL

Azam�: 2.500.000 TL

Bu program kapsamında desteklenecek projeler �ç�n tahs�s ed�len toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’d�r. Ajans, bu

program �ç�n ayırdığı mal� kaynakları rev�ze etme, kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.

Destek Tutarı 
Bu program çerçeves�nde ver�lecek destekler aşağıda bel�rt�len asgar� ve azam� tutarlar arasında olacaktır:

Öneml�  Not:  Fa�zs�z kred�  desteğ�ne � l �şk�n ödemeler,  h�çb�r surette ajans tarafından
doğrudan yararlanıcıya yapılamaz.  Bu kapsamda gerek ajanstan aracı  kuruluşa gerek
aracı  kuruluştan yararlanıcıya yapılacak ödemeler,  ajansın mal�  yapısı ,  kaynak
kullanım etk�nl �ğ�  ve aracı  kuruluşun �şley�ş�  ve masraflara � l �şk�n tekl�f �  g�b�  hususlar
göz önünde bulundurularak ajans � le  � lg� l �  aracı  kuruluş arasında yapılan protokol
hükümler�  çerçeves�nde � lg� l �  aracı  kuruluşlar üzer�nden gerçekleşt�r� l �r .
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(2) Orta-yüksek ve yüksek teknoloj� düzey� sektör ve ürün sınıflandırması �ç�n aşağıdak� adreste bulunan l�ste esas alınacaktır.

https://www.marka.org.tr/wp-content/uploads/2022/09/Orta-Yuksek-ve-Yuksek-Teknoloj�-Alanlar�-Tablosu.pdf

https://www.marka.org.tr/wp-content/uploads/2022/09/Orta-Yuksek-ve-Yuksek-Teknoloji-Alanlari-Tablosu.pdf
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1.4. Programın Mantıksal Çerçeves�

 Program Mantığı Objekt�f Şek�lde Doğrulanab�l�r
Başarı Göstergeler�

Doğrulama Kaynakları ve
Araçları

Genel Amaç
Bölgedek� k�l�t sektörler�n ver�ml�l�k ve
sürdürüleb�l�rl�k kapas�teler�n�n güçlend�r�lmes�
yoluyla bölgesel kalkınmanın hızlandırılması

İst�hdam Artışı
İhracat Tutar Artışı
İhracat Yapılan Ülke Sayısında
Artış
İmalat Sanay� Yatırımlarında Artış

TÜİK ver�ler�
İŞKUR ver�ler�
Organ�ze Sanay� Bölges� Ver�ler�
TSO Kayıtları
Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı
Ver�ler�

Özel Amaç

TR42 Bölges�ndek� �malat sanay�n�n ver�ml�l�k ve
sürdürüleb�l�rl�k temel�nde rekabet güçler�n�n
artırılmasına yardımcı olacak ürün-h�zmet
sağlayıcısı f�rmaların güçlend�r�lmes� ve d�j�tal/yeş�l
dönüşüm uygulamalarının yaygınlaştırılması

D�j�tal dönüşüm ve yeş�l dönüşüme
yönel�k yerl� ürün ve h�zmet
çözümler� sayısında artış
Hedef k�tlede bulunan f�rmaların
satış rakamlarında artış
Hedef k�tlede bulunan f�rmalarda
�st�hdam artışı
B�r�m Üret�m Mal�yetler�nde
Azalma
Bölge F�rmalarında Ver�ml�l�k Artışı
Üret�m Kaynaklarında (Elektr�k, Su,
Enerj� vb.) tasarruf
Atık M�ktarında Azalma

Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı
Ver�ler�
Sanay� ve Teknoloj� İl Müdürlüğü
ver�ler�
F�rma Kayıtları
Program İzleme Raporları

Beklenen
Sonuçlar

Bel�rlenen alanlarda gel�şt�r�lm�ş d�j�tal
dönüşüm teknoloj�ler�n�n üret�m�ne yönel�k
altyapıların güçlend�r�lmes�, t�car�leşt�r�lmes�
ve �hracatına yönel�k yatırımların
desteklenmes�
Çevresel sürdürüleb�l�rl�k ve �kl�m değ�ş�kl�ğ�yle
mücadele kapsamında �malat sanay�
f�rmalarının üret�m süreçler�n�n Avrupa Yeş�l
Mutabakatının gereks�n�mler�yle
uyumlaştırılmasına katkı sağlayacak
teknoloj�ler�n üret�m�, t�car�leşt�r�lmes� ve
�hracatına yönel�k yatırımların desteklenmes�
Bel�rt�len alanlardak� ürün ve h�zmetler�n
kullanımı yoluyla orta-yüksek ve yüksek
teknoloj� düzey� ürünler�n üret�m m�ktarı ve
üret�m süreçler�nde ver�ml�l�ğ�n artırılmasına
yönel�k d�j�talleşme yatırımlarının
desteklenmes� ve bu ürünler�n üret�m�nde
çevresel sürdürüleb�l�rl�ğ�n güçlend�r�lmes�ne
yönel�k yatırımların desteklenmes�

Bölüm 2.6.’da l�stelenm�şt�r.
Program Göstergeler�

Program İzleme Raporları
Proje Ara ve N�ha� Raporları
Program Kapanış Raporu
F�rma kayıtları 

Faal�yetler
Bölüm 1.2.’de l�stelenm�şt�r.

Örnek Proje Konuları
Bölüm 2.6.’da l�stelenm�şt�r.

Proje Göstergeler�

Proje Ara ve N�ha� Raporları
F�rma Kayıtları
SGK Dökümler�
Kapas�te Raporları
Satınalma faturaları
F�rma mal� tabloları
Elektr�k, su, doğalgaz faturaları
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2. TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR

8 Kasım 2008 tar�h ve 27048 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g�ren “Kalkınma Ajansları Proje ve

Faal�yet Destekleme Yönetmel�ğ�” 

14 Mart 2020 tar�h ve 31068 sayılı Resm� Gazetede yayımlanarak yürürlüğe g�ren “Kalkınma Ajansları Proje ve

Faal�yet Destekleme Yönetmel�ğ�nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k

“Destek Yönet�m Kılavuzu” ve Proje Uygulama Rehber�

Bu bölümde; “Sanay�de Ver�ml�l�k Dönüşümü Fa�zs�z Kred� Desteğ� Programı”  çerçeves�nde f�nanse ed�lecek

projeler�n sunulması, seç�lmes� ve uygulanmasına �l�şk�n kurallar;

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. 

 

Destek Programı, zorunlu hallerde Yönet�m Kurulunun onayını almak şartıyla Ajans Genel Sekreter� tarafından,

desteklenecek proje l�stes� �lan ed�lmeden önce �ptal ed�leb�l�r. Bu durumda Ajanstan herhang� b�r hak ve tazm�nat

taleb�nde bulunulamaz. 

Destek �ç�n başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğ�t�m amaçlı olarak ve proje sah�b�n�n ayrıca

muvafakat� aranmaksızın kullanılab�l�r. Böyle b�r durumda projede yer alan gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t şahs� ve meslek�

sır n�tel�ğ�ndek� b�lg�ler �fşa ed�lmez.

2.1. Uygunluk Koşulları

Başvuru sah�b�n�n uygunluğu

Projeler�n uygunluğu

Mal�yetler�n uygunluğu

Destek sağlanab�lecek projelere yönel�k üç temel uygunluk koşulu söz konusudur:

2.1.1. Uygunluk Koşulları

Programa KOBİ statüsündek� �şletmeler başvuru yapab�lecekt�r.

Öneml�  Not:  Başvuru sah�b�  f �rmanın başvuru tar�h�  �t �barıyla kurulmuş,  tesc� l  ed� lm�ş

olması  ve merkez ya da şubes�n�n (faal�yet/üret�m yer�n�n)  Ajansın faal�yet gösterd�ğ�

TR42 Düzey 2 Bölges� ’nde kayıtl ı  olması  gerekmekted�r.

Kurulmuş ve tesc�l ed�lm�ş olmak

Proje konusu ve öner�len faal�yetler�n, kuruluş sözleşmes�nde bel�rlenm�ş �şt�gal konuları �le uyumlu olmak

Destek almaya hak kazanab�lmek �ç�n, başvuru sah�pler� başvuru tar�h� �t�barıyla aşağıda bel�rt�len koşulların

tümüne uymalıdır: 
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D�ğer Uygunluk Koşulları

İflas etm�şler veya tasf�ye hal�nde bulunan ve bu durumları neden�yle �şler� kayyum veya vas� tarafından yürütülen,

konkordato �lan ederek alacaklılar �le anlaşma yapmış, faal�yetler� askıya alınmış veya bunlarla �lg�l� b�r

kovuşturmanın konusu olanlar veya mer� mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

Kes�nleşm�ş yargı kararı (yan� temy�z� mümkün olmayan b�r karar) �le meslek� faal�yete �l�şk�n b�r suçtan mahkûm

olanlar,

Haklarında, görevler�n� kötüye kullandıklarına da�r kes�nleşm�ş mahkeme kararı olanlar,

Dolandırıcılık, yolsuzluk, b�r suç örgütü �ç�nde yer almak g�b� suçlardan kes�nleşm�ş yargı kararı �le mahkûm

olanlar,

Herhang� b�r kamu �hale prosedürüne veya d�ğer b�r mal� desteğe �l�şk�n yükümlülüklere uymayarak, sözleşmey�

c�dd� b�r şek�lde �hlal ett�ğ� tesp�t ed�lenler,

Tekl�f çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep ed�len b�lg� ve belgeler�n tem�n ed�lmes�

sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu b�lg� ve belgeler� zamanında ajansa sunmayanlar,

Mevcut veya daha öncek� tekl�f çağrılarının değerlend�r�lmes� sürec�nde değerlend�rme kom�tes�n� veya Kalkınma

Ajansını etk� altında bırakmaya veya g�zl� b�lg� elde etmeye teşebbüs edenler,

Sözleşme �mzalandığı tar�h �t�barıyla; 

Genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� dışındak� gerçek veya tüzel k�ş�lerden, yapılandırılmış borçlar har�ç

olmak üzere verg� da�reler�ne vades� geçm�ş borcu olanlar,

Genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� dışındak� gerçek veya tüzel k�ş�lerden yapılandırılmış borçlar har�ç

olmak üzere sosyal güvenl�k kurumuna vades� geçm�ş borcu olanlar,

Genel yönet�m kapsamındak� kamu �dareler� dışındak� gerçek veya tüzel k�ş�lerden, söz  konusu projeye Ajans

tarafından sağlanacak destek tutarının yüzde üçü kadar ya da daha fazla b�r meblağ �ç�n, herhang� b�r nedenle

haklarında kes�nleşm�ş hac�z �şlem� bulunanlar,

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

Başvuru sah�pler�n�n destek alab�lmek �ç�n aşağıdak� hallerden herhang� b�r�nde bulunmaması gerek�r: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

a.

b.

c.

9.
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Kalkınma Ajansları Proje ve Faal�yet Destekleme Yönetmel�ğ�n�n 7/A-1(b) maddes�nde bel�rt�len kâr amacı güden

d�ğer gerçek ve tüzel k�ş� olması,

18.11.2005 tar�h ve 25997 sayılı Resm� Gazete’de yayımlanan ve 18.03.2022 tar�h ve 31782 sayılı Resm� Gazete’de

güncellenen “Küçük ve Orta Büyüklüktek� İşletmeler�n Tanımı, N�tel�kler� ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmel�k”

�le bel�rlenen KOBİ tanımı �le uyumlu olması,

Ajansın faal�yet gösterd�ğ� TR42 Düzey 2 Bölges�’nde yasal olarak kayıtlı olması, merkez ya da yasal şubeler�n�n

bölgede bulunması veya mevzuatı gereğ�nce bölge sınırlarını kapsayacak şek�lde teşk�latlanmış olması,

Projeye �l�şk�n faal�yetler�n �lg�l� kurum/kuruluşun görev ve yetk� alanı �çer�s�nde bulunması,

Projen�n hazırlığından ve yönet�m�nden doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemes�,

En az proje bütçes� kadar kred� kullanmaya uygun olduğunu gösteren ve Başvuru Sah�b� adına “Kred� Uygunluk

Belges�” alınmış olması

Proje hesabını kend� adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma yetk�s�ne sah�p olması. 

Destek almaya hak kazanab�lmek �ç�n başvuru sah�pler�n�n aşağıdak� koşulların tümünü sağlamaları gerek�r:

(1)

(1) Başvuru sah�b�n�n kred�b�l�tes�n�n, sunulan toplam bütçe tutarına eş�t ya da bu tutardan büyük olması gerekmekted�r. 

Bu durumu karşılamayan başvurular redded�lecekt�r.
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Yukarıda madde 1 ve 6’da bel�rt�len durumlarda, tekl�f çağrısına katılma yasağı, �hlal�n tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten sonrak�

�k� yıllık b�r süre �ç�n geçerl�d�r. Madde 2, 3, 4, 5 ve 7’de bel�rt�len durumlarda, tekl�f çağrısına katılma yasağı, kararın

tebl�ğ tar�h�nden �t�baren dört yıl; 8’de bel�rt�len durumda yazılı yükümlülükler�n�n yer�ne get�r�lmes�ne dek; 9'da yazılı

durum �ç�n �se süres�z olarak söz konusudur. 

Başvuru sah�pler�; “Başvuru Formu-Başvuru Sah�b�n�n Beyanı” bölümünde yukarıdak� 1’den 9’a kadar olan

kategor�ler�n h�çb�r�ne g�rmed�kler�ne da�r beyanda bulunmalıdırlar.

Öneml�  Not:  Yararlanıcıya sağlanacak fa�zs�z kred�  desteğ�ne � l �şk�n sözleşme

Yararlanıcı  � le  Ajans arasında,  kred�  kullanımına � l �şk�n sözleşme �se � lg� l �  Aracı

Kuruluş � le  Yararlanıcı  arasında �mzalanacaktır.

Başvuru sah�pler�,  sunulan proje tekl�f�n�n uygulanmasından doğrudan sorumlu olarak hareket edecek, projeler�

destek almaya hak kazanıp, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı �le sözleşme �mzaladığı takd�rde “Sözleşme Tarafı”
(Yararlanıcı) olacaktır.

2.1.2. Ortaklar ve Ortakların Uygunluğu

Program kapsamında sunulacak projelerde ortak ve �şt�rakç� yer almayacaktır.
Ortaklar ve İşt�rakç�ler

Alt Yüklen�c�ler / Taşeronlar

Ortak veya �şt�rakç� olmayıp, projede yer alan bazı faal�yetler�n �hale ed�ld�ğ� kuruluşlardır. Alt yüklen�c�lerle yapılacak

sözleşmeler, standart destek sözleşmes�nde bel�rt�len kurallara tab�d�r.

Öneml�  Not:  S�yas�  part� ler ve bunların alt  b�r�mler� ,  h�çb�r şek�lde başvuru sah�b� ,

proje ortağı  ya da �şt�rakç�  olarak proje başvurusunda bulunamaz,  proje

uygulamalarında yer alamaz.

2.1.3. Projeler�n Uygunluğu

Proje Uygulama ve Ger� Ödeme Süres�

Proje uygulama süres� program kapsamında gerçekleşt�r�lecek satın almalara �l�şk�n sürec� kapsar ve en fazla 12 aydır.

Bu süre, sözleşmen�n tüm taraflarca �mzalandığı günden b�r sonrak� gün �t�barıyla başlar.

Ger� Ödeme süres�, projen�n �lg�l� faal�yet�ne �l�şk�n kred�n�n kullanılması �le başlar. Bu program kapsamında kred�

vades� 30 (otuz) aydır. Bu 30 (otuz) aylık süren�n �lk 6 (altı) ayı ödemes�z dönem olarak değerlend�r�lecek olup, ger�ye

kalan 24 (y�rm� dört) aylık dönem �çer�s�nde, aylık taks�tler şekl�nde ger� ödeme gerçekleşt�r�lecekt�r.

Yer

Projeler, Ajansın faal�yet gösterd�ğ� TR42 Düzey 2 Bölges�’nde gerçekleşt�r�lmel�d�r. Proje temel faal�yetler�n�n bölge

�çer�s�nde gerçekleşt�r�lmes� esastır. 
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Uygun Olmayan Proje Konuları

Tütün �şleme, tütün mamuller� üret�m�,

S�yas� veya etn�k �çer�kl� faal�yetler,

Hukuka, kamu düzen�ne, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faal�yetler,

Türk Gıda Kodeks� Alkolsüz İçecekler Tebl�ğ�ne uygun olmayan ürünler�n üret�m�,

Bankacılık, s�gortacılık, mal� h�zmetler,

Döv�z spekülasyonu ve mal� spekülasyonlar �çeren faal�yetler; borsa yatırımları,

Gayr�menkul yatırımları,

Çalıştaylar, sem�nerler, konferanslar veya kongrelere katılım �ç�n b�reysel sponsorluklar,

Eğ�t�m veya kurslar �ç�n b�reysel burslar,

H�be verme amaçlı projeler (d�ğer k�ş� ya da kuruluşlara h�be (madd� veya ayn�) veya kred� sağlamak �ç�n),

Akadem�k araştırma ve f�z�b�l�te çalışmaları (daha büyük b�r projen�n parçası değ�lse),

İşletmeler�n rut�n akt�v�teler�n� f�nanse etmey� tekl�f eden, özell�kle faal�yet g�derler�n� kapsayan projeler.

Tüm projeler her koşulda geçerl� mevzuata uygun olmalı ve aşağıdak� konuları kes�nl�kle �çermemel�d�r:

Proje Başvuruları ve Mal� Destek Almaya İl�şk�n Özel Düzenlemeler

Başvuru sah�pler�, bu program kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansına en fazla “�k�” (2) projes� �ç�n
başvuruda bulunab�l�r, aynı kurumun en fazla 1 (b�r) projes� desteklen�r. B�r başvuru sah�b�n�n burada �fade ed�len

sayılardan daha fazla başarılı projes� varsa, sözleşmeler �mzalanmadan önce başvuru sah�b�ne başarılı olduğu projeler

�ç�nden hang�s�ne destek almak �sted�ğ� konusunda seç�m hakkı tanınır. H�sseler�n�n %50’s�nden fazlası aynı şahsa,

tüzel k�ş�l�ğe veya aynı ortaklara a�t olduğu tesp�t ed�len �şletmeler tarafından sunulan başvurular da aynı başvuru

sah�b� tarafından yapılmış kabul ed�l�r.

Hâl�hazırda herhang� b�r kamu kurum ya da kuruluşundan f�nansal destek alan projeler �le proje
kapsamındak� faal�yetlere eş zamanlı olarak mal� destek sağlanamaz. Ancak bu program kapsamında
15/6/2012 tar�hl� ve 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar çerçeves�nde sağlanan
destekler bakımından bu hüküm uygulanmaz.

Program kapsamında Türk�ye Vakıflar Bankası T.A.O. �lg�l� aracı kuruluş olarak bel�rlenm�şt�r. Başvuru sah�pler� TR42

Düzey 2 Bölges�’nde (Kocael�, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) faal olarak h�zmet veren tüm Vakıfbank şubeler�ne kred�

uygunluk belges� �ç�n başvuru yapab�lecekt�r.

Öneml�  Not:  Aracı  Kuruluş,  Kred�b� l �te Değerlend�rmes�  uygun görülen ve kend�s�ne

kred�  l �m�t�  tahs�s ed�len Yararlanıcı lara kred�  kullandırıp kullandırmamakta

serbestt�r.  Aracı  Kuruluşun Ajansa verd�ğ�  Kred�  Uygunluk Belges�  kred�

kullandırı lmasına � l �şk�n b�r taahhüt anlamında olmayıp sadece b�r ön değerlend�rme

n�tel �ğ�  taşımaktadır.  Kred�n�n kullanılamaması durumunda yararlanıcı  destekten

faydalanamaz.

2.1.4. Mal�yetler�n Uygunluğu

Destek �ç�n sadece “uygun mal�yetler” d�kkate alınır. Bu nedenle sunulan toplam bütçe, hem b�r mal�yet tahm�n� hem de

“uygun mal�yetler” �ç�n tavan n�tel�ğ�nded�r. Uygun mal�yetler, götürü mal�yetlere değ�l (yolculuk ve gündel�k mal�yetler�

ve dolaylı mal�yetler har�ç), gerçek mal�yetlere (projen�n uygulanması sırasında yapılacak f��l� mal�yetler)

dayandırılmalıdır. Projede gerçekleşt�r�lecek tüm mal�yetler, KAYS’ta yer alan format üzer�nden hazırlanır.
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Projen�n uygulama süres� �ç�nde gerçekleşmes� (denet�m mal�yetler� har�ç),

Projen�n yürütülmes� �ç�n gerekl�, gerçekç� mal� yönet�m prens�pler�yle uyumlu olması ve mal�yet etk�nl�ğ� sağlaması,

Yararlanıcı tarafından gerçekleşt�r�lmes�,

Başvuru sah�b�n�n hesaplarında ya da verg� belgeler�nde kayıtlı, tanımlanab�l�r ve doğrulanab�l�r olması, or�j�nal

destekley�c� belgelerle desteklenmes�.

Proje bütçes�nde tanımlı olması

Bu programda b�r mal�yet�n uygun mal�yet olarak kabul ed�leb�lmes� �ç�n aşağıdak� genel koşullar aranmaktadır:

Öneml�  Not:  Projen�n uygulanması esnasında ortaya çıkab�lecek tüm mal�yetler

destek kapsamına g�rmemekte olup,  başvuru rehber�nde bel�rt� len mal�yetler�n

uygunluğuna � l �şk�n esaslar d�kkate al ınmalıdır.

Projede gerçekleşt�r�lecek tüm mal�yetler, KAYS’ta yer alan proje bütçes�nde bel�rt�lmel�d�r. Bütçe b�lg�ler�

doldurulurken aşağıdak� tabloda bulunan kurallar d�kkate alınmalıdır:

1 - İnsan Kaynakları Mal�yetler� Proje konusuyla �l�şk�l� yen� �st�hdamlarla sınırlı olmak üzere uygun mal�yett�r.

2- Seyahat Mal�yetler� Uygun mal�yet değ�ld�r.

3- Ek�pman ve Malzeme Mal�yetler� Aşağıda bel�rt�len koşullara uyulması kaydıyla uygun mal�yett�r.

4- Yerel Of�s Mal�yetler� Uygun mal�yet değ�ld�r.

5- D�ğer Mal�yetler, H�zmetler
Aşağıda bel�rt�len l�m�tler dâh�l�nde l�stelenen harcama kalemler� uygun mal�yett�r:
5.8 Tanıtım Görünürlük Mal�yetler�
5.9 İnşaat (Küçük Ölçekl� Yapım) İşler� Mal�yetler�

6- D�ğer Tekn�k danışmanlık, belgelend�rme/akred�tasyon, test h�zmetler�ne yönel�k h�zmet
alım mal�yetler� uygun mal�yett�r.

7- Uygun Doğrudan Mal�yetler�n
Toplamı Bu alana herhang� b�r g�r�ş yapılmayacaktır.

8- İdar� Mal�yet(ler) Uygun mal�yet değ�ld�r.

Toplam Bu alana herhang� b�r g�r�ş yapılmayacaktır.

Program Bütçe Kuralları

Öneml�  Not:  Proje Bütçes� ,  Katma Değer Verg�s�  (KDV) dâh�l  olarak düzenlenecekt�r.

Bu nedenle mal ve h�zmet al ımına yönel�k sunulacak f �yat tekl�f ler�  de (Proforma

Fatura) KDV dâh�l  olarak düzenlenmel�d�r.
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Öneml�  Not:  Başvuruların değerlend�r� lmes�  sürec�nde,  Kalkınma Ajansları  Proje ve

Faal�yet Destekleme Yönetmel�ğ�  Madde 21/12 uyarınca,  Ajans gerekl�  gördüğü bütçe

kalemler�  �ç�n açıklama taleb�nde bulunab�l �r  ve bütçe tutarlarını  yen�den

bel�rleyeb�l �r .  Bu nedenle,  başvuru sah�b�n�n gerçekç�  ve uygun mal�yetl �  b�r bütçe

sunmaması değerlend�rme aşamasında başvuru sah�b�  açısından dezavantaj

yaratacaktır.  Bütçe kalemler�  ve gerekçeler� ,  KAYS başvuru modülü bütçe formunda

ayrıntı l ı  b�r şek�lde açıklanmalıdır.

Uygun Mal�yetler

Öneml�  Not:  Proje hazırl ığına � l �şk�n g�derler (projen�n yazımı �ç�n danışmanlık desteğ�

al ınması,  anal�z-etüt çalışmaları  vb.)  h�çb�r koşulda proje bütçes�ne yansıtı lamaz.    

Uygun Olmayan Mal�yetler

Dolaylı mal�yetler (Haberleşme g�derler�, k�ra, elektr�k, su ve ısınmaya �l�şk�n g�derler, ulaşım g�derler�, sarf

malzemeler�ne �l�şk�n g�derler, of�s faal�yetler�n�n sürekl�l�ğ�n�n sağlanmasına yönel�k g�derler, of�s mob�lyaları, proje

fonlarının yönet�m� ve muhasebeleşt�r�lmes� sırasında ortaya çıkan g�derler, kanun� veya d�ğer uygulamalardan

kaynaklanan ve proje kalemler�ne yansıtılmayan �k�nc�l g�derler, s�gorta ve güvenl�k g�derler�) 

Yolculuk ve gündel�k g�derler�

Eğ�t�m h�zmet alımı mal�yetler�,

Proje uygulaması dâh�l danışmanlık h�zmet alım mal�yetler�,

Taşeron mal�yetler� (basım, etk�nl�k organ�zasyonu vb.)

Mal� h�zmet mal�yetler� (havale mal�yetler�, s�gorta, banka mal�yetler� vb.)

Sarf malzemes� mal�yetler�,

Proje faal�yetler�n�n gerekt�rd�ğ� geç�c� of�s/yer k�ralama dışında olağan faal�yet yer� (proje uygulama yer� olsa dah�)

k�ra ödemeler�,

Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan k�ş�ler�n kusur ve �hmaller� sebeb�yle doğacak olan ceza, zam, fa�z ve

sa�r g�derler,

Bu programda h�çb�r şek�lde uygun mal�yet olarak kabul ed�lmeyecek olan mal�yet kalemler� aşağıda sıralanmaktadır: 

20

Proje kapsamında �st�hdam ed�lecek yen� personel�n brüt maaşları/ücretler� (P�yasa koşullarında oluşmuş

ücretlerden ve yararlanıcının normalde verd�ğ� m�ktarlardan yüksek olmamalıdır.)

Yen� ek�pman mal�yetler� (Mak�ne ve ek�pmanlar, test c�hazları, projen�n uygulanması �ç�n gerekl� yazılımlar vb.)

Küçük ölçekl� yapım �şler� (Toplam bütçen�n %20’s�n� aşamaz. Küçük ölçekl� yapım �şler�ne, mak�ne veya ek�pmanın

çalışma alanına monte ed�lmes� aşamasındak� tad�lat, yer açma, onarım, boya, badana, tes�sat g�b� küçük �nşaat

�şler� dâh�ld�r. Bunların dışındak� yen� b�na �nşaatı veya �nşaatı devam eden b�nanın tamamlanmasına �l�şk�n büyük

yapım �şler� uygun mal�yet değ�ld�r.)

Tekn�k danışmanlık, belgelend�rme/akred�tasyon, test h�zmetler�ne yönel�k h�zmet alım mal�yetler�

Deneme üret�m�n�n gerekt�rd�ğ� hammadde mal�yetler� (Toplam bütçen�n %5’�n� aşamaz)

Görünürlük mal�yetler� (Toplam bütçen�n %2’s�n� aşamaz)

KDV mal�yetler�

Program kapsamında yalnızca aşağıda bel�rt�len doğrudan mal�yet unsurları uygun mal�yetler olarak kabul ed�lecekt�r: 

(2)

(2) Ajans destekler� kapsamında yapılacak �halelerde, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 63. maddes�nde yer alan yerl� �stekl�ler leh�ne �l�şk�n

düzenlemeler uygulanır.

Proje kapsamında �st�hdam ed�len personel�n proje süres�  sonrasındak�  �st�hdamı � le

ajans desteğ�  arasında bağ kurulamaz.  İst�hdamına devam ed�lecek personel�n tüm

sorumluluğu � lg� l �  yararlanıcıya a�tt�r.
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Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,

Fa�z borcu,

Hal� hazırda başka b�r kapsamda f�nanse ed�len kalemler,

Araz� veya b�na alımları,

İk�nc� el mak�na, ek�pman alımları,

Kur farkından doğan zararlar,

Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve d�ğer faal�yetler�n mal�yetler�,

Yararlanıcı ya da ortakları dışındak�ler tarafından gerçekleşt�r�len mal�yetler,

Salt sözleşmeye ve Ajans �le yararlanıcı arasındak� mal� ödemelere �l�şk�n her türlü verg�, res�m, harç ve sa�r

g�derler,

Projen�n uygulanması �ç�n mutlaka gerekl� olması dışında her türlü araç alımı,

Deneme üret�m� har�c�nde t�car� amaçlı üret�mde kullanılacak hammadde mal�yet�,

Kamulaştırma bedel�.

Bütçe tutarının b�nde 4’ü oranında (yı l l ık)  kom�syon

BSMV

Öneml�  Not:  Sanay�de Ver�ml� l �k Dönüşümü Programı kapsamında aracı  kuruluş

tarafından tanımlanacak l �m�te � l �şk�n masraflar aşağıda bel�rt� lm�şt�r:

Bu masraflar (yı l l ık b�nde 4 + BSMV) ve sözleşme damga verg�s�  (b�nde 9,48)

Yararlanıcı  tarafından karşılanacaktır.

2.2. Başvuru Şekl� ve Yapılacak İşlemler

2.2.1. Başvuru Formu, Ekler� 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 sırasında

�stenen destekley�c� belgeler s�steme yüklen�r.

Başvurular, bel�rt�len son kabul tar�h ve saat�ne kadar Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem� (KAYS) üzer�nden yapılır.

Her başvuru KAYS üzer�nden üret�len taahhütnamen�n �mzalanması �le tamamlanır. Taahhütnamen�n e-�mza �le

�mzalanması esastır. Taahhütnamen�n e-�mza �le �mzalanması son başvuru tar�h�nden �t�baren en geç beş (5) �ş günü

�çer�s�nde tamamlanır. Taahhütnamen�n e-�mza �le �mzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sah�b� tarafından

ıslak �mzalı olarak elden son başvuru tar�h�nden �t�baren en geç beş (5) �ş günü �çer�s�nde Ajansa tesl�m ed�l�r. 

Zamanında yapılmayan proje başvuruları �ç�n mazeret kabul ed�lmez ve bu projeler değerlend�rmeye alınmadan

redded�l�r. Her başvuru; kabul tar�h�, saat� ve referans numarası �le kayded�l�r.

Öneml�  Not:  Başvuruların yalnızca KAYS’ta sunulan b� lg� ler/belgeler üzer�nden

değerlend�r� leceğ�  d�kkate al ınarak Başvuru Formu ve d�ğer belgeler d�kkatl �  ve

mümkün olduğunca anlaşı l ır  b�r d� l le  doldurulmalıdır.
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Destekley�c� Belgeler

Destekley�c� belgeler, başvuru ve sözleşme aşamasında �stenen belgelerd�r. Başvuru aşamasında �stenen destekley�c�

belgeler; s�stem üzer�nde bulunması gereken ve başvuru sah�pler�nden talep ed�len belgelerd�r. 

Sözleşme aşamasında sunulacak belgeler, Genel Sekreterl�k tarafından desteklenmeye hak kazanan projelerden

�sten�r. Başvuru formu ve ekler� �le bu rehberde bel�rt�len destekley�c� belgeler�n aslı veya onaylı suret�n�n başvuru

sah�pler� tarafından tem�n ed�lmes� gerekt�ğ� belgelerd�r. Başvuru sah�pler�, desteklenmes�ne karar ver�len projeler�n

Ajans tarafından �lan ed�lmes�nden �t�baren on beş (15) �ş günü �ç�nde söz konusu belgeler� Ajansa tesl�m eder.
Süres� �çer�s�nde söz konusu belgeler� tesl�m etmeyen başvuru sah�pler� �le sözleşme �mzalanmaz. Desteklenmeyecek

projeler�n sah�pler�ne, yönet�m kurulu kararını müteak�p on gün �çer�s�nde desteklenmeme gerekçeler�yle b�rl�kte yazılı

tebl�gatta bulunulur.

Öneml�  Not:  Başvurular sadece 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.

Başvuru Sırasında Ajansa Sunulması (KAYS’a Yüklenmes�) 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 suretler� sunulması gereken belgelerd�r.

KAYS'a Yüklenecek ve Sözleşme Aşamasında Matbu Olarak İstenecek Belgeler

Kred� Uygunluk Belges�: Başvuru Sah�b�n�n program �lan tar�h�nden sonra �lg�l� Aracı Kuruluştan alınmış Kred�

Uygunluk Belges� (Başvuru Sah�b�n�n bu belgede yer alan kred�b�l�tes�, Başvuru dosyasında yer alan Bütçe ve

Proforma Faturalara eş�t ya da büyük olmalıdır.)

Proje B�lg� Formu (Ek-1): Başvuru sah�b� ve proje �le �lg�l� Ajans tarafından bu Program özel�nde �stenen ayrıntılı

b�lg�ler� �çeren Proje B�lg� Formu sunulmalıdır.

İmza S�rküler�: Başvuru Sah�b�n�n tems�l ve �lzama yetk�l� k�ş�n�n/k�ş�ler�n �sm�n�/�s�mler�n� ve �mzalarını noter

tarafından tasd�k eden belge. Bu k�ş�n�n/k�ş�ler�n yetk�s� ve sorumluluğu Başvuru Sah�b�n�n ana sözleşmes�nden

veya yasal yapısından gelm�yorsa �laveten Yönet�m Kurulu’nun veya yetk�l� yönet�m organının bu k�ş�y�/k�ş�ler�

yetk�lend�rme kararı sunulmalıdır.

T�caret S�c�l Gazetes�: Başvuru sah�b� �ç�n mevcut sermaye ve ortaklık yapısını gösteren T�caret S�c�l� Gazetes�

Faal�yet Belges�: Başvuru Sah�b�n�n başvuru tar�h�nden önce kurulduğunu ve bu tar�hten ber� faal�yette olduğunu

göster�r kayıtlı olunan �lg�l� odadan alınan faal�yet belges� (Bu belgen�n/belgeler�n program �lan tar�h�nden sonra

alınmış olması gerekmekted�r.)

KOBİ B�lg� Beyannames�: https://edevlet.kosgeb.gov.tr adres�nden alınan KOBİ B�lg� Beyannames� KAYS’a

yüklenmel�d�r.

Bu belgeler elektron�k s�steme yüklenecekt�r. Ancak, başvurunun başarılı bulunması durumunda belgeler�n asıllarının

ajansa elden tesl�m ed�lecek başvuru dosyasına konulması gerekmekted�r. KAYS’ta formatları sunulan belgeler bu

örneklere uygun olarak ıslak �mzalı, kaşel� ve mühürlü olarak, �lg�l� kurumlardan tem�n ed�lecek d�ğer belgeler doğrudan

taratılarak Destekley�c� Belgeler bölümündek� �lg�l� alana yüklenmel�d�r.
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Başvuru Sah�b� Beyannames� (Ek-2) : İlg�l� beyanname �mza s�rküler�nde sunulan kurum yetk�l�ler� tarafından

�mzalanarak taranmalı ve KAYS’a yüklenmel�d�r.

Mal� Tablolar: Başvuru Sah�b�n�n verg� da�res�nce onaylanmış, 2020 ve 2021 yıllarına a�t gel�r/kurumlar verg�s�

beyannames� ve ekler� (gel�r tablosu, b�lanço vb. mal� tablolar), 2022 yılı �ç�n Gel�r Tablosu ve M�zan Cetvel�/İşletme

Hesap Özet� sunulmalıdır. (2022 yılı mal� tablolarının verg� da�res� tarafından henüz onaylanmamış olması

durumunda mal� tablolar YMM veya SMMM onaylı sunulab�l�r)

Personel Sayısını Gösteren SGK Onaylı Belge: Başvuru sah�b�n�n çalışan personel sayısını gösteren program �lan

tar�h� �t�barıyla son 3 (üç) aya a�t Sosyal Güvenl�k Kurumu’ndan alınan belge veya barkodlu �nternet çıktısı

Tekn�k Şartnameler: Proje kapsamında yapılacak mak�ne-ek�pman ve h�zmet alımlarına �l�şk�n satın alımlarda

tekn�k özell�kler�n detaylı olarak bel�rt�ld�ğ� başvuru sah�b� tarafından hazırlanmış ve �mzalanmış tekn�k

şartnameler (KAYS’ta bütçe bölümünde �lg�l� alanlara eklenmel�d�r.)

F�yat Tekl�fler�/Proforma Faturalar: Projen�n tüm mal�yet kalemler�ne �l�şk�n �mzalı kaşel� güncel Proforma

Fatura / F�yat Tekl�fler� (Sunulan proforma faturadak� rakam �le �lg�l� bütçe kalem�n�n eş�t olması gerekmekted�r).

D�ğer Belge ve İz�nler: Projen�n uygulanması �ç�n mevzuat gereğ�nce �lg�l� makamlardan alınan her türlü d�ğer �z�n,

ruhsat, yetk� belges�, l�sans g�b� belgeler. (Herhang� b�r �zne �ht�yaç bulunmaması durumunda bu durumu �fade

eden, başvuru sah�b�nce doldurulmuş b�r beyan yüklenecekt�r.)

Keş�f/Metraj Özet�: Proje bütçes�nde �nşaat �şler� bulunması durumunda Çevre, Şeh�rc�l�k ve İkl�m Değ�ş�kl�ğ�

Bakanlığı’nın bel�rled�ğ� son b�r�m f�yatlara ve pozlara göre hazırlanmış keş�f özet� (malzeme/ metraj ve keş�f l�stes�)

ve mal�yet tahm�n� (KAYS’ta �lg�l� bütçe kalem�ne eklenmel�d�r) 

Avantaj Sağlayıcı Belgeler: 
Proje kapsamında gerçekleşt�r�lecek yatırım sonucu ortaya çıkacak ürün veya h�zmet�n p�yasada talep
gördüğü veya s�par�ş ed�ld�ğ�ne �l�şk�n (s�par�ş formu, müşter� beyanı vb.) belgeler (Öncel�k 1A ve 2A

kapsamında yapılan başvurularda avantaj sağlayıcı belge olarak sunulacaktır).

TSE, CE, ISO, GMP, GAP, AS9100, AQAP, vb. belgeler (Zorunlu olmayıp avantaj sağlayıcı belge olarak

sunulacaktır).

Kapas�te / Ekspert�z Raporu (Zorunlu olmayıp avantaj sağlayıcı belge olarak sunulacaktır)

Tesc�ll� Marka, Patent, Faydalı Model, vb. belgeler veya yapılmış başvuruları kanıtlar belgeler (Zorunlu olmayıp

avantaj sağlayıcı belge olarak sunulacaktır).

İşletmen�n faal�yet gösterd�ğ� yer, ürün / h�zmetler� ve gerçekleşt�rd�ğ� faal�yetlere �l�şk�n fotoğraf, broşür,

krok�, vb. belgeler (Zorunlu olmayıp avantaj sağlayıcı belge olarak sunulacaktır).

Yerl� Malı Belges�

Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Destekley�c� Belgeler

KAYS’tan İnd�r�len İmzalı Başvuru Formu ve Ekler�: KAYS’tan �nd�r�len başvuru formunun �mzalı ve kaşel� olarak

Ajansa sunulması gerekmekted�r.

KAYS’a Yüklenen Belgeler: KAYS’a yüklenen tüm belgeler�n asılları veya onaylı suretler�n�n �mzalı ve kaşel� b�r

şek�lde Ajansa sunulması gerekmekted�r. 

Başvuru sah�pler�, desteklenmes�ne karar ver�len projeler�n Ajans tarafından �lan ed�lmes�nden �t�baren on beş (15) �ş

günü �ç�nde destekley�c� belgeler� s�stemden elde ed�len başvuru formu ve ekler� �le b�rl�kte Ajansa tesl�m eder.

Sözleşme �mzalamadan önce Ajans, gerekt�ğ�nde başvuru sah�b�nden ek b�lg� ve belge �steyeb�l�r. Sözleşmeler, gerekl�

belgeler�n tem�n�nden sonra başvuru sah�pler�ne beş (5) �ş günü �ç�nde elektron�k ortamda yapılacak b�ld�r�m�

müteak�p en geç on (10) �ş günü �ç�nde �mzalanır. Bu süre zarfında sözleşme �mzalamak üzere Ajansa başvurmayan

başvuru sah�pler� destekten feragat etm�ş sayılır. Bunların yer�ne, öngörülen toplam destek bütçes�yle sınırlı olmak

koşuluyla yedek l�stede yer alan başvuru sah�pler� �ç�n en yüksek puanlı projeden başlamak üzere yukarıda açıklanan

süreç aynı şek�lde �şlet�l�r.

Sözleşme aşamasında aşağıdak� belgeler�n eks�ks�z olarak Ajansa tesl�m ed�lmes� gerekmekted�r:
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Verg� Borcu Yoktur Yazısı: borcunun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığını gösteren sözleşme

tar�h�nden en fazla 15 gün önce alınmış belge, kayıt veya e-devlet üzer�nden alınmış barkotlu belge veya onaylı

suretler� (İlg�l� kurumlardan alınacak belgeler başvuru sah�b�n�n, merkez ve tüm yasal şubeler� kapsayan, Türk�ye

genel�nde verg� borcu bulunmadığını gösterecek şek�lde düzenlenmel�d�r).

SGK Borcu Yoktur Yazısı: Başvuru sah�b�n�n Sosyal Güvenl�k Kurumuna borcu �le �lg�l� yükümlülükler�n� yer�ne

get�rd�ğ�n� ve borcunun bulunmadığını veya varsa borcunun yapılandırıldığını gösteren sözleşme tar�h�nden en

fazla 15 gün önce alınmış belge, kayıt veya e-devlet üzer�nden alınmış barkotlu belge veya onaylı suretler�

Öneml�  Not:  Sözleşme aşamasında sunulması  gereken d�ğer belgeler�n l �stes�n�  �çeren

“Destek Sözleşmes�  İmza Sürec�  Kı lavuzu” başarıl ı  başvuru sah�pler�ne sözleşme

sürec�nde ayrıca � let� lecekt�r.  Ajans sözleşme �mzalama aşaması ve önces�nde � lave

b�lg�  ve belge talep edeb�lecekt�r.

2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacak?
Başvuru sürec�, �lg�l� Aracı Kuruluşa ve Ajansa yapılacak başvuru olmak üzere �k� aşamadan oluşmaktadır.

Aracı Kuruluşa Başvuru
Başvuru Sah�b� programın �lan tar�h�nden sonra TR42 Düzey 2 Bölges�’nde (Kocael�, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) faal

olarak h�zmet veren tüm Vakıfbank şubeler�ne başvurarak Kred� Uygunluk Belges�’n� alır. Yararlanıcıların mal� yönet�m

r�sk ve kapas�teler�ne �l�şk�n kred�b�l�te değerlend�rmes�, �lg�l� Aracı Kuruluş tarafından kend� mevzuat ve uygulamaları

çerçeves�nde yapılır. Başvuru belgeler� arasında, �mzalı ve kaşel� “Kred� Uygunluk Yazısı” bulunmayan başvurular ön

�nceleme aşamasında redded�l�r.

Ajansa Başvuru

Alınan Kred� Uygunluk Belges�’n�n ardından, Ajans tarafından yapılacak tekn�k değerlend�rmeye esas teşk�l eden

Başvuru Formu ve Ekler� doldurulur. Potans�yel başvuru sah�pler� Başvuru Formu ve Ekler�n� program �lanında

bel�rt�len son kabul tar�h ve saat�ne kadar KAYS üzer�nden yapmak zorundadır. S�stem, yapılan başvurular �ç�n

otomat�k olarak b�r başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürec�ndek� tüm �şlemlerde kullanılacaktır. 

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 ve ş�fre alınarak başvurular gerçekleşt�r�lmel�d�r.

KAYS üzer�nden başvuru formu doldurulduktan sonra �lg�l� destekley�c� belgeler KAYS’ a yüklenecekt�r.

Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem�'ne (KAYS) başvuru sah�b� kurumu / kuruluşu tems�l eden görevl�, “Başvuru Sah�b�

Kullanıcısı” rolüyle e-devlet üzer�nden kayıt yaptırır. 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 sıkıntı �le karşılaşıldığında elektron�k posta adres�n�n gereks�z (spam) kutusu kontrol

ed�lmel� veya kayıt yaptırılan sayfada yer alan "onay kodunu yen�den gönder" butonuna tıklanmalıdır.

Kayıt �şlem� tamamlandıktan sonra, proje tekl�f� �le �lg�l� elektron�k s�stemde talep ed�len b�lg�ler�n eks�ks�z doldurulması

gerekmekted�r. Başvuru tamamlanmadığı sürece proje tekl�f� �le �lg�l� s�steme g�r�len b�lg�lerde güncelleme yapmak

mümkündür. Proje tekl�f� güncelleme menüsünde yer alan “başvuru tamamla” adımı seç�ld�kten sonra proje tekl�f�

üzer�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k yapma �mkânı bulunmamaktadır.
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Öneml�  Not:  Onl�ne başvuru,  KAYS üzer�nden üret� len Taahhütnamen�n e-�mza � le

�mzalanması � le  tamamlanır.

Taahhütnamen�n e-�mza �le �mzalanması son başvuru tar�h�nden �t�baren en geç beş (5) �ş günü �ç�nde tamamlanır.

Taahhütnamen�n e-�mza �le �mzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sah�b� tarafından ıslak �mzalı olarak elden

son başvuru tar�h�nden �t�baren en geç beş (5) �ş günü �çer�s�nde Ajansın aşağıdak� adresler�nden b�r�ne tesl�m ed�l�r:

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
Yen�şeh�r Mahalles� Demokras� Bulvarı No: 72/A

İzm�t/KOCAELİ

 

KOCAELİ YATIRIM DESTEK OFİSİ GEBZE İRTİBAT BÜROSU
Gebze T�caret Odası ( 6.Kat )  Güzeller Mah. Kavak Cad. No:3

Gebze/KOCAELİ

 

SAKARYA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Sakarya T�caret ve Sanay� Odası Sakarya Mah. No: 19 

 Ar�f�ye/SAKARYA

 

DÜZCE YATIRIM DESTEK OFİSİ
Kültür Mah. Süleyman Kuyumcu Cad. No: 11/4

 Merkez/DÜZCE

 

BOLU YATIRIM DESTEK OFİSİ
Bolu T�caret ve Sanay� Odası, Borazanlar Mah. D100 Karayolu Cad. No: 42 

Merkez/BOLU

 

YALOVA YATIRIM DESTEK OFİSİ
Rüstem Paşa Mah. Fat�h Cad. Hürr�yet Sok. No: 22/3

Merkez/YALOVA

2.2.3. Başvuruların Alınması İç�n Son Tar�h

Her başvuru KAYS üzer�nden üret�len taahhütnamen�n �mzalanması �le tamamlanır. Taahhütnamen�n e-�mza �le

�mzalanması esastır. Başvuruların elektron�k ortamda alınması �ç�n son tar�h 18.11.2022 saat 23.59’dur.
Taahhütnamen�n e-�mza �le �mzalanması son başvuru tar�h�nden �t�baren en geç beş (5) �ş günü �çer�s�nde 25.11.2022
saat 17.00’ye kadar tamamlanır. Taahhütnamen�n e-�mza �le �mzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sah�b�

tarafından ıslak �mzalı olarak elden son başvuru tar�h�nden �t�baren en geç beş (5) �ş günü �çer�s�nde Ajansa tesl�m

ed�l�r. 

Son başvuru saat�nden sonra KAYS üzer�nden tamamlanmayan ve yukarıda bel�rt�len tar�hten sonra Doğu Marmara

Kalkınma Ajansına ulaşan başvurular h�çb�r koşulda değerlend�rmeye alınmaz. 

2.2.4. B�lg� Alma

Sorularınızı; tekl�fler�n alınması �ç�n bel�rlenen son tar�hten y�rm� (20) gün önces�ne kadar, tekl�f çağrısının referans

numarasını bel�rterek aşağıdak� e-posta adres�ne veya faks numarasına göndereb�l�rs�n�z.
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E-posta adres� : mal�destek@marka.org.tr
  Faks  : 0 262 332 01 45

 

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tar�h�nden sonra en geç on (10) gün �çer�s�nde aşağıdak� adreste yayımlanacaktır:

www.marka.org.tr

Tüm potans�yel başvuru sah�pler�ne eş�t davranılacak, b�r başvuru sah�b�ne sağlanan b�lg� Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

aracılığıyla d�ğer başvuru sah�pler�ne de sunulacaktır. Tüm resm� açıklamalar ve talep ed�len b�lg� Ajans
tarafından sağlanacaktır. SSS l�stes�nde ve başvuru rehber�nde yer almayan h�çb�r b�lg� başvuru sah�pler� ve
Ajans �ç�n bağlayıcı n�tel�k taşımaz.

Potans�yel başvuru sah�pler�n�n tekn�k anlamda uygunluk, �lg�l�l�k ve �dar� açıdan eks�ks�z b�ç�mde proje hazırlamasına

katkıda bulunmaya yönel�k olarak Tekn�k Yardım H�zmet� ver�lecekt�r.

2.2. Başvuruların Değerlend�r�lmes� ve Seç�lmes�

Başvurular, Ajansın gözet�m ve koord�nasyonunda değerlend�rme kom�tes� tarafından �ncelen�p değerlend�r�lecekt�r.

Başvuru Sah�pler� tarafından sunulan projeler aşağıda açıklanan aşama ve kr�terlere göre �ncelenecek ve

değerlend�r�lecekt�r:

Proje başvurularının sunulması �ç�n Aracı Kuruluş onaylı Kred� Uygunluk Belges� alınması gerekmekted�r. Onaylı Kred�

Uygunluk Belges� bulunmayan başvurular Tekn�k ve Mal� Değerlend�rme aşamasına alınmayacaktır.

Değerlend�rme sürec�, Ajans Uzmanları tarafından gerçekleşt�r�len Ön İnceleme ve Değerlend�rme Kom�tes� tarafından

yürütülen Tekn�k ve Mal� Değerlend�rme olmak üzere �k� temel aşamadan oluşmaktadır. Bu aşamalar �le b�rl�kte Ajans

Genel Sekreterl�ğ� tarafından gerekl� görülmes� hal�nde Ön İzleme ve Bütçe Rev�zyonu çalışmaları

gerçekleşt�r�lmekted�r. Süreç, Yönet�m Kurulu tarafından yapılan N�ha� Onay/Ret değerlend�rmeler� sonucunda destek

almayı hak eden projeler�n bel�rlenmes� �le tamamlanmaktadır.
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Ön İnceleme Tekn�k ve Mal�
Değerlend�rme

Ön İzleme / Bütçe
Rev�zyonu N�ha� Onay / Red

Aracı Kuruluş Doğu Marmara Kalkınma Ajansı



  İDARİ KONTROL KRİTERLERİ

Başvurunuzu Yapmadan Önce Aşağıdak� Koşulları Yer�ne Get�rd�ğ�n�z� Kontrol
Ed�n�z ve Bütün Kutucukların Doldurulduğundan Em�n Olunuz

 Başvuru
  sah�b� tarafından

doldurulacaktır

Ajans
  tarafından doldurulacaktır

KOŞULLAR
Evet 

Uygun
Koşul
Değ�l

Evet Hayır
Uygun
Koşul
Değ�lİDARİ KONTROL

1. Başvuru formu ve d�ğer başvuru ekler� (Bütçe, Beklenen F�nansman Kaynakları,
Mal�yetler�n Gerekçelend�r�lmes�) elektron�k s�stem üzer�nden eks�ks�z olarak
doldurulmuştur.

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

2. Başvuru sah�b� e-taahhütnames� ya da ıslak �mzalı taahhütnames� uygun şek�lde
sunulmuştur.

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

 
   
  

3. Başvuru Rehber�nde talep ed�len tüm zorunlu destekley�c� belgeler eks�ks�z b�r
şek�lde sunulmuştur.
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(1) Ön İnceleme

Ajans, yapılan başvurular üzer�nde başvuru sah�b�n�n ve proje konularının uygunluğu yönünden ön �nceleme yapar. Ön

�ncelemeye �l�şk�n hususlar aşağıda bel�rt�lm�şt�r:

  a) Başvuru rehber�nde bel�rt�len uygunluk kr�terler�ne uymayan başvurular redded�l�r. Ayrıca bu hususların

değerlend�rme sürec�n�n herhang� b�r aşamasında tesp�t ed�lmes� hal�nde de söz konusu projeler redded�l�r, bu

durumun sözleşme �mzalandıktan sonra tesp�t ed�lmes� hal�nde �se sözleşmeler feshed�l�r.

    b) Ajans ön �nceleme ve değerlend�rme sürec�nde, başvuru sah�b�nden başvuru ve ek� belgelere �l�şk�n olarak b�lg� ve

belge �steyeb�l�r.

Yalnızca zamanında tesl�m ed�len projeler ön �ncelemeye alınır. Ön �nceleme aşamasında �dar� kontrol ve uygunluk
kontrolü yapılır. Başvuru rehber�nde bel�rt�len bütün uygunluk kr�terler�n� taşıdığı anlaşılan projeler bağımsız

değerlend�rme sürec�ne alınır.

a) İdar� Kontrol

Başvurular öncel�kle şekl� uygunluk açısından �dar� kontrole tab� tutulacaktır. Bu kapsamda aşağıdak� tabloda

bel�rt�len kr�terler�n sağlanıp sağlanmadığı kontrol ed�l�r. İsten�len b�lg�lerden herhang� b�r� eks�k veya yanlış �se, proje

tekl�f� yalnızca bu esasa dayanarak redded�leb�l�r ve proje tekl�f� bu noktadan sonra artık değerlend�r�lmez.

Bunun dışında ajans değerlend�rme sürec�n� etk�lemeyeceğ�n� düşündüğü belgeler� ön �nceleme ve değerlend�rme

aşamalarının herhang� b�r zamanında başvuru sah�b�nden talep edeb�l�r. Bu süre �çer�s�nde söz konusu eks�kl�kler�n

g�der�lememes� hal�nde bu başvurular tekn�k ve mal� değerlend�rme sürec�ne alınmaz. 

Başvuru formu ve ekler� har�c�ndek� destekley�c� belgeler� eks�k olan ve/veya hatalı yüklem�ş olan başvuru sah�pler�ne 5

�ş gününü geçmemek kaydıyla ek süre ver�l�r. Başvuru Formu, Bütçe, Beklenen F�nansman Kaynakları, Mal�yetler�n

Gerekçelend�r�lmes� bölümler� eks�k olan ya da uygun doldurulmayan başvurular eks�k evrak b�ld�r�m� yapılmaksızın

elen�r.
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b) Uygunluk Kontrolü

Başvuru sah�b�n�n ve varsa ortaklarının bu rehber�n �lg�l� bölümler�nde bel�rt�len ve aşağıda l�stelenen koşullara

uygunluğu �ncelen�r. 

UYGUNLUK KONTROLÜ KRİTERLERİ

Başvurunuzu Yapmadan Önce Aşağıdak� Koşulları Yer�ne Get�rd�ğ�n�z� Kontrol
Ed�n�z ve Bütün Kutucukların Doldurulduğundan Em�n Olunuz

 Başvuru
  sah�b� tarafından

doldurulacaktır

Ajans
  tarafından doldurulacaktır

KOŞULLAR
Evet 

Uygun
Koşul
Değ�l

Evet Hayır
Uygun
Koşul
Değ�lUYGUNLUK KONTROLÜ

1. Başvuru sah�b� uygundur.      

2. Proje konusu başvuru rehber�nde bel�rt�len kr�terlere uygundur.      

3. Başvuru sah�b� program �lan tar�h� ya da önces� �t�bar�yle kurulmuştur ve faald�r.      

4. Başvuru sah�b� Ajansın faal�yet gösterd�ğ� TR42 Düzey 2 bölges�nde (Kocael�, Sakarya,
Düzce, Bolu, Yalova) kayıtlıdır veya merkezler� ya da yasal şubeler� bu �llerde
bulunmaktadır.

     

5. Proje TR42 bölges�nde uygulanacaktır.      

6. Başvuru proje süres�, proje bütçes� ve bütçe kısıtlamaları bulunan kalemler
açısından rehberde bel�rt�len l�m�tlere uygun hazırlanmıştır.

     

7. Başvuru sah�b�n�n kred�b�l�tes� uygundur.      

(2) Tekn�k ve Mal� Değerlend�rme

Tekl�f ed�len bütçe de dâh�l olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan Değerlend�rme Tablosundak� kr�terlere göre

KAYS üzer�nden Değerlend�rme Kom�tes� tarafından G�zl�l�k ve Tarafsızlık Sözleşmes� hükümler� çerçeves�nde

değerlend�r�lecekt�r. Değerlend�rmede sırası �le başvuru sah�b�n�n �şletme kapas�tes�, proje konusunun programın

amaç ve öncel�kler� �le �lg�l�l�ğ�, projen�n destek sonrası sürdürüleb�l�rl�ğ� �le projen�n bütçe ve mal�yet etk�nl�ğ� göz önüne

alınarak tamamlanacaktır.

Bu değerlend�rmen�n sonunda, altmış beş (65) ve üzer�nde puan alan başvurular en yüksek puanlıdan başlayarak

başarılı projeler olarak l�stelen�r. Yapılan puanlamada, altmış beş ve daha fazla ayrıca varsa d�ğer eş�k değerler

üzer�nde puan alan başvurular başarılı projeler olarak l�stelen�r. Eş�t puan alan başarılı projeler bakımından; öncel�kle

�lg�l�l�k bölümü �ç�n bağımsız değerlend�r�c�ler�n verd�kler� puanların ortalaması; bunun da eş�t olması hal�nde "mal� ve

operasyonel kapas�te" bölümünden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar d�kkate alınır. Bu hususta da eş�tl�k

olması hal�nde başvuru tar�h� ve saat� esas alınacak daha önce yapılan başvuru üst sırada yer alır.
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(3)   Yerl� malı belges�ne sah�p mal alımı taahhüdü ayrıca b�r performans gösterges� olarak bel�rlen�r ve proje sonunda bu taahhüdün gerçekleşt�r�lmemes�

hal�nde destek tutarının yüzde 5’�nden az olmamak üzere uygulanacak �lave ceza� şarta da sözleşmede yer ver�l�r.

Genel sekreter, tekn�k değerlend�rme sonunda başarılı olan projeler�n bütçe �ncelemes�n� yapar veya yaptırır;

sonrasında �se asıl ve yedek projeler� yerl� malı belges�ne sah�p mal alımını taahhüt etmes� bakımından da �nceler ya da

�ncelet�r. Bu taahhüdün rev�ze ed�lm�ş proje bütçes�ne oranı en az yüzde y�rm� �se 1, en az yüzde otuz �se 2, en az yüzde

kırk �se 3, en az yüzde ell� �se 4, yüzde yetm�ş beş ve fazlası �se 5 puan projen�n n�ha� değerlend�rme puanına eklen�r ve

başarılı proje l�stes� bu sonuçlara göre yen�den oluşturulur. (3)
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DEĞERLENDİRME TABLOSU PUAN

1. MALİ VE OPERASYONEL KAPASİTE 25

Başvuru sah�b� proje konusu ve proje faal�yetler�ne yönel�k yeterl� tekn�k b�lg� ve tecrübeye sah�p m�? 10

Başvuru sah�b� uygun n�tel�kl� personel, ek�pman ve proje bütçes�n� �dare edecek b�lg�, becer� ve
organ�zasyon düzey� açısından yeterl� yönet�m kapas�tes�ne sah�p m�?

10

Başvuru sah�b� �ht�yaç durumunda projeye konu yatırımın tamamlanması �ç�n gerekl� f�nansal
kaynaklara sah�p m�?

5

2. İLGİLİLİK 35

Proje, Program hedefler�yle öncel�kler�nden herhang� b�r� ya da b�rkaçı �le ne düzeyde �lg�l�d�r? (Yüksek
puan ver�leb�lmes�n�n koşulu; projen�n, en az b�r öncel�ğ� özell�kle �şaret etmes� ve projen�n yeş�l
dönüşüm, d�j�tal dönüşüm, �st�hdam artışı,  çevren�n korunması, sürdürüleb�l�r kalkınma g�b� alanlarda
özel b�r katma değer unsurunu �çermes�d�r. 

10

Proje, başvuru rehber�nde bel�rlenen alanlarda gel�şt�r�lm�ş d�j�tal/yeş�l dönüşüm ürün, h�zmet ve
teknoloj�ler�n�n üret�m�ne yönel�k altyapıların güçlend�r�lmes�, t�car�leşt�r�lmes� ve �hracatına yönel�k
b�leşenler �çermekte m�d�r?

10

a) Proje konusu ürün, hedef grubunda bulunan sektör ve f�rmaların �ht�yaçlarıyla ne ölçüde �lg�l�d�r?
(Teknoloj� üret�c�s� f�rmaların başvurularının değerlend�r�lmes�nde kullanılacak kr�ter) 

b) Proje, f�rmanın tesp�t ed�len d�j�tal/yeş�l dönüşüm �ht�yaçlarının karşılanmasıyla ne ölçüde �lg�l�d�r?
(Teknoloj� kullanıcısı f�rmaların başvurularının değerlend�r�lmes�nde kullanılacak kr�ter) 

8

Projeye konu yatırıma yönel�k f�z�b�l�te/ön f�z�b�l�te/�ht�yaç anal�z�/etüt çalışması yapılmış mı? Yapılmışsa
çalışma sonuçları �ht�yaç tesp�t�n� ne ölçüde güçlend�r�yor?

3

Proje genç (18-30 yaş) �st�hdamına katkı sağlıyor mu? 4

3. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25

Proje somut katma değer unsurları �çermekte m�d�r? (Etk�lenen �şletme sayısı, faal�yet�n bölgesel önem�,
geç�c�/kalıcı oluşturulan �st�hdam, �hracat, �thalat, rekabetç�l�k, teşv�k ed�len yen� sermaye yatırımları,
bölgen�n genel ekonom�k ortamında sağlanan gel�şmeler vb. dâh�l olmak üzere)

6

Proje potans�yel çarpan etk�ler� �çermekte m�d�r? (Proje sonuçlarının y�nelenmes� ve daha gen�ş alanları
etk�lemes� �le b�lg� ve �y� uygulamaların yayılması dah�l olmak üzere, �ç�nde bulunduğu sektöre veya
bağlantılı sektörlere ne düzeyde olumlu etk�s� olacaktır?)

7

Tekl�f ed�len projen�n beklenen sonuçları sürdürüleb�l�r m�?
Mal� açıdan (destek sona erd�kten sonra faal�yetler nasıl f�nanse ed�lecek?)
Kurumsal açıdan (faal�yetler�n devam ett�r�lmes�ne �mkân tanıyan yapılar proje sonunda da devam
edecek m�? Projen�n sonuçları yerel olarak sah�plen�lecek m�?)
Proje sürdürüleb�l�r kalkınmaya ve çevren�n korunmasına �t�bar göster�yor mu?

7

Proje kapsamında gerçekleşt�r�lecek yatırım sonucu ortaya çıkacak ürün veya h�zmet�n p�yasada talep
gördüğü veya s�par�ş ed�ld�ğ�ne �l�şk�n belgeler sunulmuş mu? Sunulan belgeler projen�n
sürdürüleb�l�rl�ğ�n� ne ölçüde destekl�yor?

5

4. BÜTÇE ve MALİYET ETKİNLİĞİ 15

Tahm�n� mal�yetler �le beklenen sonuçlar arasındak� oran yeterl� m�? 10

Yapılması öngörülen harcamalar projen�n uygulanması �ç�n gerekl� m�? 5

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100
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2.4. Değerlend�rme Sonucunun B�ld�r�lmes�

2.4.1. B�ld�r�m�n İçer�ğ�

Taahhütname, son tesl�m tar�h�nden sonra alınmıştır.

Başvuru eks�kt�r veya bel�rt�len �dar� ve/veya uygunluk koşullarını sağlamamaktadır.

Başvuru sah�b� uygun değ�ld�r.

Başvuru sah�b�n�n kred�b�l�tes� uygun değ�ld�r.

Proje uygun değ�ld�r. (örneğ�n tekl�f ed�len projen�n program kapsamında olmaması, tekl�f�n �z�n ver�len azam� sürey�

aşması, talep ed�len katkının �z�n ver�len azam� katkıdan daha fazla olması vb.)

Talep ed�len destekley�c� belgeler�n b�r� ya da b�rkaçı bel�rt�len son tar�hten önce tesl�m ed�lmem�şt�r.

Proje, konuyla yeter�nce �lg�l� değ�ld�r. 

Başvuru sah�b�n�n mal� ve �şletme kapas�tes� yeterl� değ�ld�r.

Proje, tekn�k ve mal� açıdan, seç�lm�ş olan d�ğer projelere göre daha az puan almıştır.

Yapılan ön �zleme z�yaret� ve değerlend�rmelerde r�sk bulguları tesp�t ed�lm�şt�r.

Yönet�m Kurulu’nun değerlend�rmen�n tarafsızlığı ve tutarlılığını, projeler�n b�rb�rler�yle tamamlayıcılığını ya da

bölgen�n mekânsal ve sektörel öncel�kler�n� d�kkate alarak yaptığı n�ha� değerlend�rme net�ces�nde uygun

bulunmamıştır.

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:

Öneml�  Not:  Ajansın b�r başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı  n�ha�d�r.

2.4.2. Öngörülen Zaman Ç�zelges�

Değerlend�rme sonuçları hakkında başvuru sah�pler�n� b�lg�lend�rmek �ç�n Ajansın planladığı tar�h 31.12.2022’d�r. Bu

tar�h kes�n olmayıp, proje sayısı, onay süreçler� ve d�ğer etkenlere göre değ�şeb�lecekt�r.

2.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları

Ver�lecek destek m�ktarı ve uygulamaya �l�şk�n �lke ve kurallar, başvuru sah�b� �le Ajans arasında �mzalanacak b�r

sözleşmeye bağlanır. Başvuru sah�pler�, desteklenmes�ne karar ver�len projeler�n Ajans tarafından �lan ed�lmes�nden

�t�baren yazılı b�ld�r�m� beklemeks�z�n on beş (15) �ş günü �ç�nde söz konusu belgeler� ajansa tesl�m eder. Süres�

�çer�s�nde söz konusu belgeler� tesl�m etmeyen başvuru sah�pler� �le sözleşme �mzalanmaz.

  

Sözleşme �mzalanmadan önce Ajans, gerekt�ğ�nde başvuru sah�b�nden ek b�lg� ve belge �steyeb�l�r. Sözleşmeler, gerekl�

belgeler�n tem�n�nden sonra başvuru sah�pler�ne beş (5) �ş günü �ç�nde elektron�k ortamda yapılacak b�ld�r�m� müteak�p

en geç on (10) �ş günü �ç�nde �mzalanır. Bu süre zarfında sözleşme �mzalamak üzere Ajansa başvurmayan başvuru

sah�pler� söz konusu destekten feragat etm�ş sayılır. Bunların yer�ne, öngörülen toplam destek bütçes�yle sınırlı olmak

koşuluyla yedek l�stede yer alan başvuru sah�pler� en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme �mzalamaya

davet ed�l�r.

Destekten feragat edenler ve sözleşme �mzalanmayacak başvuru sah�pler� �le program bütçes�nden arta kalan tutar

karşılığında, öngörülen toplam destek bütçes�yle sınırlı olmak koşuluyla, Yedek l�steden davet usulü bakımından da

yukarıdak� hükümler aynen uygulanır.
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Kullandırılacak kred�, yararlanıcının �lg�l� aracı kuruluş nezd�ndek� proje özel hesabına, destek sözleşmes�n�n

yürürlük tar�h�nden �t�baren 10 günlük süre �ç�nde defaten aktarılır.

Proje özel hesabına aktarılan tutar aracı kuruluş �le yapılan protokol gereğ� 7 gün hesapta bekled�kten sonra

ancak Ajans tarafından blokaj çözme onayı ver�lmes� durumunda harcanmak üzere blokel� olarak hesapta tutulur.

Sağlanan kred� tamamen harcanana kadar, proje hesabının bak�yes� proje özel hesabına bağlı ve gel�r get�r�c� b�r

hesapta, bu kapsamda elde ed�len bütün get�r� ve haklar Ajansa a�t olacak şek�lde değerlend�r�l�r.

Yararlanıcı tarafından yüklen�c�lere yapılacak ödemeler proje süres� �çer�s�nde gerçekleşt�r�leb�lecekt�r. Bu

kapsamda, yararlanıcıların �lg�l� ödemeye �l�şk�n tevs�k ed�c� belgeler� ödeme gününden en az 5 �ş günü önces�nde

�lg�l� aracı kuruluşa sunması gerekmekted�r.

Sözleşme özell�kle aşağıda bel�rt�len hakları ve yükümlülükler� düzenler:

Kes�n Destek Tutarı: Azam� destek tutarı sözleşmede bel�rt�lecekt�r. Bu tutar, tahm�nlere dayalı b�r şek�lde

hazırlanan bütçe çerçeves�nde bel�rlenecekt�r.  Kes�n destek tutarı, proje sona erd�ğ�nde ve n�ha� rapor sunulduğunda

kes�nl�k kazanacaktır. 

Mal� destek h�çb�r koşulda sözleşmede bel�rt�len tutarı geçemez, sözleşme tutarını aşan ek ödeme yapılamaz ve

yararlanıcı tarafından aynı sözleşme kapsamında ek destek taleb�nde bulunulamaz. Proje uygulama dönem�nde,

değ�şen p�yasa koşulları neden�yle proje kapsamındak� gerçekleşmeler�n proje bütçes�ndek� rakamlardan yüksek

çıkması hal�nde artan değer mal� destek yararlanıcısı tarafından karşılanması kaydıyla, Ajans tarafından uygun

mal�yet olarak değerlend�r�leb�l�r.

Hedefler�n Gerçekleşt�r�lememes�: Yararlanıcının sözleşme koşullarını yer�ne get�rmemes� hal�nde Ajans destek

tutarını azaltab�l�r ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya da kısmen ger� ödenmes�n� talep edeb�l�r.

Ayrıca desteklenen proje veya faal�yet kapsamında, Ajans tarafından �stenen b�lg� ve belgeler�n zamanında ve eks�ks�z

ver�lmemes�, �zleme z�yaretler�nde uygulama ve yönet�m mekânlarına er�ş�m�n zorlaştırılması yahut engellenmes� veya

projen�n sözleşmeye, ekler�ne ve yürürlüktek� mevzuata uygun şek�lde yürütülmed�ğ�n�n tesp�t� hal�nde Ajans,

ödemeler� durdurab�l�r ve/veya sözleşmey� feshederek buna �l�şk�n mevzuatta ve sözleşmede bel�rt�len hukuk� yollara

başvurab�l�r.

Sözleşmen�n Değ�şt�r�lmes�: Yararlanıcıların projeler�n�, Ajans �le �mzaladıkları sözleşme hükümler� doğrultusunda

uygulamaları esastır. Ancak sözleşmen�n �mzalanmasından sonra projen�n uygulamasını zorlaştıracak veya

gec�kt�recek önceden öngörülemeyen ve beklenmeyen durum yahut Yönetmel�ğ�n 45. maddes�nde bel�rt�len mücb�r

sebepler söz konusu �se sözleşme tarafların mutabakatı �le projen�n son ayı har�ç uygulamanın herhang� b�r

safhasında değ�şt�r�leb�l�r. Sözleşme b�ld�r�m mektubu veya zey�lname olmak üzere �k� yolla değ�şt�r�leb�l�r. Projelere

�l�şk�n her türlü değ�ş�kl�k Proje Uygulama Rehber�’nde bel�rt�len usul ve esaslar çerçeves�nde Ajans tarafından

değerlend�r�l�r. 

Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürec�nde, projede kayded�len �lerleme ve gerçekleşmeler� �çeren raporlar sunmak

zorundadır. Bunlar; sözleşmede bel�rt�len dönemlerde sunulacak ara raporlar ve proje faal�yetler�n�n tamamlanmasını

tak�ben sunulacak n�ha� rapor �le projen�n etk�ler�n�n değerlend�r�leb�lmes� amacıyla sunulacak proje sonrası

değerlend�rme raporundan oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan �lave b�lg� ve belge taleb�nde bulunab�l�r.

Ödemeler: Ajansın Yararlanıcıya yapacağı ödemeler aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde gerçekleşt�r�lecekt�r:

31



T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
SANAYİDE VERİMLİLİK DÖNÜŞÜMÜ FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI

Ger� ödeme tutarı, Yararlanıcı tarafından sunulan n�ha� raporun değerlend�r�lmes� net�ces�nde uygun mal�yet

toplamının tesp�t� �le bel�rlen�r. Aylık taks�tler �se toplam uygun mal�yet�n 24’e bölünmes� �le elde ed�l�r.

Aylık taks�tler�n �lk�n�n ger� ödemes�, Ajans desteğ�n�n proje özel hesabına bağlı gel�r get�r�c� hesaba aktarılmasını

müteak�p altıncı ayın tamamlanmasından sonrak� �ş günü yapılır. D�ğer taks�tler �se en geç tak�p eden ayların aynı

gününde yapılır. Taks�t ödeme son gününün �şgünü olmayan b�r güne rastlaması durumunda b�r sonrak� �ş günü

son ödeme tar�h�d�r.

Vades� gelen b�r taks�t ödemes� �ç�n süreç aşağıdak� g�b� �şlet�l�r;

Yararlanıcının Bankadak� tanımlı hesabına vades� gelmeden önce �lg�l� taks�t tutarını Ajans’a otomat�k transfer

ed�lmek üzere yatırması

Vades� gelen ve Yararlanıcı tarafından yatırılmayan taks�t tutarı �ç�n Banka tarafından tanımlanan kred�

l�m�t�nden Ajans’a yatırılacak tutarın tahs�l ed�lmes� (kred� l�m�t�nden karşılanarak Yararlanıcı namına Ajans’a

yapılacak ödemeler �ç�n Yararlanıcıya Türk�ye Cumhur�yet Merkez Bankası tarafından �lan ed�len Ek Hesap fa�z�

oranında aracı kuruluş tarafından mal�yetlend�rme yapılacaktır)

Ödemes� yapılan taks�t tutarının Banka tarafından Ajans hesaplarına transfer�

Ajans tarafından sağlanan kred�n�n herhang� b�r şek�lde kullanılmaması ve/veya yapılan b�r harcamanın Ajans

tarafından uygun mal�yet olarak değerlend�r�lmemes� durumunda sözleşmedek� ceza� hükümler saklı kalmak

kaydıyla desteğ�n ger� alınmasına �l�şk�n süreçler yürütülür. N�ha� raporun onaylanmasının ardından kes�nleşen

uygun mal�yetler çerçeves�nde ger� ödeme planı kalan taks�tlere eş�t yansıtılacak şek�lde rev�ze ed�l�r.

Ger� Ödemeler: Yararlanıcının kullanmış olduğu kred�n�n ger� ödemes� aşağıda bel�rt�len esaslar çerçeves�nde yapılır:

a.

b.

c.

Projeye A�t Kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına da�r tüm hesap ve kayıtları şeffaf b�r şek�lde tutmakla

yükümlüdür. Bu kayıtlar proje uygulaması son erd�kten sonra beş (5) yıl süreyle saklanmalıdır.

Denet�m: Gerekt�ğ�nde yapılacak denet�mler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönet�m yerler�ne er�ş�m�

zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep ed�len her türlü b�lg� ve belgey� görevl� personele zamanında sunmak

zorundadır. Sözleşme hükümler�, Ajans tarafından hem kayıtlar üzer�nde hem de yer�nde yapılab�lecek denet�mlere

olanak tanıyacaktır.

Tanıtım ve Görünürlük: Yararlanıcılar, ortakları ve alt yüklen�c�ler, h�zmet, mal alımı ve yapım �şler� faal�yetler�nde

ajansın sağladığı mal� desteğ� ve T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı’nın genel koord�nasyonunu görünür kılmak ve

tanıtmak �ç�n, ajansın �nternet s�tes�nde (www.marka.org.tr) yayınlanan “tanıtım ve görünürlük rehber�ne” uygun

olarak gerekl� önlemler� alır.

Satın Alma İşlemler�: Program kapsamında yararlanıcılar tarafından yürütülecek projeler�n satın alma usuller�

konusunda Proje Uygulama Rehber� hükümler� uygulanmaz. Proje kapsamında yapılacak tüm satın almalar Yararlanıcı

tarafından gerçekleşt�r�lecek olup her halükarda oluşan mal�yetler p�yasa koşullarına uygun olmalıdır.

Proje �le Sağlanan Tes�s ve Ek�pmanların Mülk�yet�: Yürütülen programlar kapsamında alımı desteklenen alet,

teçh�zat, yazılım, malzeme ve s�stemler �le yapımı gerçekleşt�r�len tes�sler�n mülk�yet� ve bunlar üzer�ndek� f�kr� mülk�yet

hakları yararlanıcıya a�tt�r. Yararlanıcının, sözleşme kapsamında sağlanmış tes�s, mak�ne, ek�pman, teçh�zat ve d�ğer

malzemeler�n, genel sekreter�n gerekçel� ve yazılı �zn� olmaksızın proje süres�nce ve projen�n sona ermes�nden �t�baren

üç yıl süreyle üzer�nde üçüncü k�ş� leh�ne ayn� ya da şahs� hak tes�s edemeyeceğ� ve projede bel�rt�len �ş yer� dışında

kullanamayacağı, aks� halde destek m�ktarının �k� katı tutarında ajansa tazm�nat ödeyeceğ� hususu sözleşmede yer

alır.
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  No

  

 
  Kod

  

 
  Gösterge

  

 
  B�r�m

  

 
  1
  

 
  G1
  

 
  Sürekl� İst�hdam    

  

 
  K�ş�

  

 
  2
  

 
  G2

  

 
  Geç�c� İst�hdam    

  

 
  K�ş�

  

 
  3
  

 
  G5

  

 
  İst�hdam Ed�len Genç Sayısı  

  

 
  K�ş�

  

 
  4
  

 
  A11

  

 
  Atık Su Arıtım Kapas�tes�

  

 
  Metreküp

  

 
  5
  

 
  A12

  

 
  Atık Su Arıtımı İç�n Yapılan Harcama

  

 
  TL

  

 
  6
  

 
  A42

  

 
  Isı ger� kazanım teknoloj�ler� �le �lg�l� yatırım tutarı

  

 
  TL

  

 
  7
  

 
  A30

  

 
  Ger� Dönüşümü Sağlanan Atık M�ktarı

  

 
  kg,

  m3, ton
  

 
  8
  

 
  A39

  

 
  Yen�leneb�l�r Enerj� Kaynaklarıyla Üret�len Elektr�k Net�ces�nde Tasarruf

Ed�len Fos�l Kaynaklı Elektr�k Enerj�s� 
  

 
  kwh

  

 
  9
  

 
  A44

  

 
  Engellenen Katı Tıbb� Atık, Tehl�kel� Atık, Ambalaj Atığı vb.) Atık M�ktarı

  

 
  Ton

  

10 A45 Engellenen Sıvı Atık Endüstr�yel Atıksu vb. M�ktarı m3

T.C. DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI
SANAYİDE VERİMLİLİK DÖNÜŞÜMÜ FAİZSİZ KREDİ DESTEĞİ PROGRAMI

2.6. Performans Göstergeler�

Proje Düzey� Performans Göstergeler�

Proje düzey�nde bel�rlenecek performans göstergeler�n�n proje amacı ve faal�yetler�yle uyumlu ve tutarlı olması

gerekmekted�r. Başvuru sah�pler� başvuru formunda ve MANTIKSAL ÇERÇEVEDE yer alan ve projen�n başarısını

ölçmede başvurulacak performans göstergeler�n� bel�rlerken, Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem�’ndek� (KAYS)

performans göstergeler� arasından projeler�ne uygun olanları kullanmak durumundadır. 

Aşağıdak� göstergeler bu programın amaç ve hedefler� �le doğrudan �l�şk�l�d�r. Dolayısıyla, Ajansa sunulacak projeler

kapsamında faal�yet planlamasının bu göstergelere katkı sağlayacak şek�lde yapılması önemle tavs�ye ed�l�r.

Desteklenecek projeler�n tamamlanmasıyla b�rl�kte Ajans tarafından başvuru sah�b�nce bel�rlenen performans

göstergeler�ne ulaşılıp ulaşılmadığının kontrolü yapılacaktır. Tüm projeler�n tamamlanmasını müteak�p, proje

göstergeler� b�r araya get�r�lerek programın performans göstergeler�n�n oluşturulmasında kullanılacaktır.
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  No   Kod    Gösterge B�r�m  

  11   A46    Engellenen Gaz Em�syonu (So2, Nox, Co, Co2, O3, Hc, Pm vb.) M�ktarı   µ/m3  

  12   A48   Tasarruf Ed�len Su M�ktarı      m3/yıl  

  13    A49   Tasarruf Ed�len Elektr�k Enerj�s� M�ktarı   kWh/yıl  

  14    A50   Tasarruf Ed�len Doğalgaz M�ktarı    m3/yıl  

  15   A51   Tasarruf Ed�len Hammadde M�ktarı    Ton/yıl  

  16   A52   Tasarruf Ed�len K�myasal Madde M�ktarı   Ton/yıl  

  17   A59   Azaltılan Atık Ürün M�ktarı
  kg,

  m3, ton  

  18   A73   Atık Isı ve Suyun Ger� Dönüşümü İle Sağlanan Enerj� M�ktarı   kwh  

  19
 

  K1
  

  Toplam Üret�m Değer�   TL  

  20
 

  K2
  

  Yurt İç� Satış Tutarı   TL  

  21
 

  K3
  

  Yurt Dışı Satış Tutarı   TL  

  22
 

  K6
  

  Üret�m Kapas�tes� 
  Adet,

  Ton, Metreküp  

  23
 

  K7
  

  Üret�m M�ktarı
Adet,

  Ton, Metreküp

  24
 

  K8
  

Mak�ne Sayısı      Adet 

  25  K9 Yerl� Mak�ne Sayısı   Adet 
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  No   Kod   Gösterge   B�r�m

26 K10   İthal Mak�ne Sayısı Adet

  27  K11   Üret�m Hattı Sayısı   Adet

 28  K12   Yen� Mak�ne Harcamaları   TL

29   K13   Yerl� Mak�ne Harcamaları   TL

30  K14   İthal Mak�ne Harcamaları   TL

31  K15   Müşter� Sayısı    Adet

32 K16   Yurtdışı Müşter� Sayısı   Adet

 33 K17   İhracat Yapılan Ülke Sayısı  Adet

 34 K18   Ürün Çeş�d� Sayısı   Adet

 35 K19   Yen�l�kç� Ürün Çeş�d� Sayısı  Adet

 36 K38   Kurulan/Gel�şt�r�len Ar-Ge/Ür-Ge Merkez� Sayısı    Adet

 37 K42   Ger� Dönüşüm Teknoloj�ler�ne Yapılan Yatırım Tutarı  TL

  38 K51  Gel�şt�r�len Yen�l�kç� H�zmet/Model/Uygulama Sayısı   Adet

  39   K52   Çevre Dostu Ürün Sayısı    Adet

  40   K54   Atıktan Elde Ed�len Ürün Sayısı     Adet

 41    K55   Atıktan Elde Ed�len Ürün M�ktarı     Ton
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  No

  

 
  Kod

  
  Gösterge

  

 
  B�r�m

  

 
  41
  

 
  K55

  
  Atıktan Elde Ed�len Ürün M�ktarı 

 
  Ton

  

 
  42

  

 
  K60

  
  Kurulan ISO 50001 Enerj� Yönet�m S�stem� Sayısı

 
  Adet

  

 
  43

  

 
  K62

  
  Modern�zasyonu Sağlanan Üret�m Hattı Sayısı   

 
  Adet

  

 
  44

  

 
  K63

  
  Ver�ml�l�k Artışı  

 
  %
  

 
  45

  

 
  K69

  
  Uygulanan Kaynak Ver�ml�l�ğ� Artırıcı Proje Sayısı 

 
  Adet

  

 
  46

  

 
  K70

  
  Yıllık Toplam Yakıt Tasarrufu M�ktarı  

 
  TEP

  

 
  47

  

 
  K80

  
  Alınan Yerl� Ürün Belges� Sayısı  

 
  Adet

  

 
  48

  

 
  K84

  
  Kullanılmaya Başlanan Yerl� ERP/MRP Yazılımı 

 
  Adet

  

 
  49

  

 
  K88

  
  B�r�m Üret�m Mal�yetler�nde Azalma Oranı   

 
  %
  

 
  50

  

 
  K91

  

  Yalın
  Üret�m Sürec� Uygulaması

 
  Adet

  

 
  51
  

 
  K92

  

  Kurulan
  D�j�tal Ürün Tak�p S�stem� Sayısı  

 
  Adet

  

Program Düzey� Performans Göstergeler�

Ajans, programın tamamlanmasının ardından etk� değerlend�rmes� yapmak amacıyla proje düzey�nde performans

göstergeler�ne b�r araya get�r�lerek program performans göstergeler� oluşturulacaktır. Dolayısıyla program

performansı bel�rlen�rken kullanılacak göstergeler proje düzey� göstergelerle aynı olacaktır. 
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EKLER

Başvuru sırasında sunulması gereken destekley�c� belgeler�n hazırlığında aşağıda sunulan şablonlara uygun olarak

hazırlanması gerekmekted�r.

EK 1: Proje B�lg� Formu �ç�n tıklayınız.
EK 2: Başvuru Sah�b� Beyannames� �ç�n tıklayınız.
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