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DOĞU MARMARA KALKINMA AJANSI

2023 YILI FİZİBİLİTE DESTEK PROGRAMI KÜNYESİ

Programın Adı

Referans No

Program Türü

Genel Amaç

Öncel�kler

2023 Yılı F�z�b�l�te Desteğ�

TR42/23/FZD

İlan Tar�h�

Son Başvuru Tar�h�

Taahhütnamen�n Elden Tesl�m� �ç�n Son Tar�h

13 Şubat 2023

29 Aralık 2023

5 Ocak 2024

TR 42 Düzey 2 Bölges�'n�n kalkınması ve rekabet gücü açısından öneml� fırsatlardan 
yararlanmasına, Bölge ekonom�s�ne yönel�k tehd�t ve r�skler�n önlenmes�ne, 
Bölge'n�n yen�l�k ve g�r�ş�mc�l�k kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k olarak  
fiz�b�l�te çalışmalarına doğrudan mal� destek sağlanmasıdır. 

Ÿ Bölge Planı'nda bel�rt�len / yapılması öner�len yatırımların fiz�b�l�tes�

Ÿ 2023 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geç�r�lmes� �ç�n kr�t�k öneme 
sah�p kamu yatırımlarının fiz�b�l�teler�n�n gerçekleşt�r�lmes�

Ÿ Güdümlü Proje Desteğ� kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere 
�l�şk�n fiz�b�l�te çalışmaları

Ÿ Bölge'dek� OSB, KTKGB g�b� özel yatırım bölgeler�nde özel sektörün ortak 
kullanımına yönel�k proje öner�ler�ne a�t fiz�b�l�teler

Ÿ Bölge'dek� kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan 
yatırımların fiz�b�l�teler�

Ÿ Tem�z üret�m, endüstr�yel s�mb�yoz, enerj� ver�ml�l�ğ�, yen�leneb�l�r enerj� 
uygulamalarıyla sürdürüleb�l�r üret�m ve h�zmet kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�ne 
yönel�k planlanan veya mevcut yatırımların gel�şt�r�lmes� kapsamındak� 
yatırımların fiz�b�l�tes�

Ÿ Özel sektörün d�j�tal dönüşüm konusundak� �ht�yaçlarının karşılanması ve 
kapas�teler�n�n artırılmasına yönel�k yatırımların fiz�b�l�tes�

Ÿ TR 42 sanay�s�n�n üret�m ve �hracatında yüksek ve orta/yüksek teknoloj�ye 
dayalı ürünler�n payının artırılmasına yönel�k fiz�b�l�teler

Başvuru Sürec�

F�z�b�l�te Desteğ�

Toplam Bütçe 1.000.000 TL

TR 42 Düzey 2 Bölges� �ç�nde tek b�r 

�l dâh�l�nde gerçekleşt�r�lecek 

projeler �ç�n:

Asgar�: 50.000 TL

Azam�: 200.000 TL

TR 42 Düzey 2 Bölges� �ç�nde b�rden çok 

�l dâh�l�nde gerçekleşt�r�lecek 

projeler �ç�n:

Asgar�: 75.000 TL

Azam�: 250.000 TL

Asgar� ve Azam� 

Destek Tutarları
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Asgar� ve Azam�
Destek Oranları

%25 - %100

Uygulama Süres� Asgar� 3 Ay – Azam� 1 Yıl

Ÿ Yerel yönetimler
Ÿ İl ve İlçe Özel İdareleri
Ÿ Yatırım İzleme ve 

Koordinasyon Başkanlıkları
Ÿ Diğer kamu kurum ve 

kuruluşları
Ÿ Kamu kurumu niteliğinde 

meslek kuruluşları
Ÿ Üniversiteler

Ÿ Sivil toplum kuruluşları
Ÿ Organize sanayi bölgeleri
Ÿ Küçük sanayi siteleri
Ÿ Teknoparklar
Ÿ Teknoloji geliştirme bölgeleri
Ÿ Endüstri bölgeleri, iş geliştirme 

merkezleri gibi kurum ve kuruluşlar
Ÿ Birlikler ve kooperati�er

Uygun Başvuru
Sah�pler� 

Başarı Kr�terler�

Faal�yet tekl�fin�n başarılı kabul ed�leb�lmes� �ç�n her b�r Değerlend�rme Kom�syonu 
üyes�nden “İlg�l�l�k” bölümünde kırk beş (45) üzer�nden en az otuz (30) puan ve 
tüm Değerlend�rme Kom�syonu üyeler�nden ortalama en az altmış beş (65) puan 
alması zorunludur.

Başvuruların
Değerlend�r�lmes�

F�z�b�l�te desteğ� m�syonu ve �şley�ş� açısından Ajansın d�ğer destekler�nden farklıdır. 
Bu programa yapılacak tekl�f(ler) son başvuru tar�h� beklenmeks�z�n �lan 
süres�nce alınır. Tekl��er, Ajans tarafından değerlend�r�l�r ve başarılı olanlar 
Yönet�m Kurulu'nun onayına sunulur ve kabul ed�lenler �le son başvuru tar�h� 
beklenmeks�z�n sözleşme �mzalanır.

Öneml� Notlar

Ÿ F�z�b�l�te desteğ� başvurusu yapılmadan önce proje konusunun uygunluğunu 
tey�t etmek üzere Proje Uygulama B�r�m� �le ön görüşme yapılması faydalı olacaktır. 
Proje konusunun uygun olması başvurunun her durumda destekleneceğ� 
şekl�nde yorumlanmamalıdır.

Ÿ F�z�b�l�te desteğ� başvurularında, amaç - beklenen sonuç - faal�yet planı arasındak� 
bütünlüğün sağlanması ve odağın net olması beklenmekted�r. Bu amaçla fiz�b�l�te 
başvurusuna konu olan projeye �l�şk�n b�lg� formunun, bel�rlenen formatta Ajansa 
sunulması zorunludur. Bununla b�rl�kte bu temel koşulların sağlanıyor olması 
projen�n kes�n olarak başarılı olacağı ve destekleneceğ� anlamına gelmemekted�r.

Ÿ Ajans tarafından aks� bel�rt�lmed�ğ� sürece, bu program kapsamında 
desteklenecek projeler�n n�ha� çıktısı, 2023 - 2025 Dönem� Yatırım Programı 
Hazırlama Rehber�'n�n ek�nde yer alan “F�z�b�l�te Etüdü” formatındak� �çer�ğ� 
kapsayacak şek�lde hazırlanmalıdır. 

Ÿ B�r Başvuru Sah�b�, b�r faal�yet yılı �çer�s�nde F�z�b�l�te Desteğ� �ç�n en fazla dört (4) 
başvuruda bulunab�l�r ve bu faal�yet yılında en fazla b�r (1) faal�yet �ç�n mal� destek 
alab�l�r. Bu sınırları aşan faal�yet tekl��er� ve ger�ye dönük b�r (1) yıl �ç�nde 
redded�lm�ş olan aynı faal�yet tekl��er� değerlend�rmeye alınmaz.

Ÿ Bütçe, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler 
kapsamında KDV dâh�l hazırlanmalıdır.

www.marka.org.tr
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TANIMLAR SÖZLÜĞÜ

Ajans: T.C. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı

Avans: Ajanstan destek almaya hak kazanarak 
sözleşme �mzalayan Yararlanıcı'ya, proje faal�yetle-
r�nde kullanılmak üzere Ajans tarafından �lk �zleme 
sonrası yapılan ön (�lk) ödemed�r. Ön ödemen�n 
m�ktarına ve blokel� olup olmayacağına mevzuat 
çerçeves�nde Ajans karar ver�r. Avans sadece �lk 
ödemeye �l�şk�n olup ara ve n�ha� ödemelerde avans 
söz konusu değ�ld�r. Merkez� yönet�m kapsamındak� 
kamu kuruluşları �ç�n yapılacak ödemelerde �se T.C. 
Haz�ne ve Mal�ye �le T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
tarafından b�rl�kte düzenlenen usul ve esaslar 
geçerl�d�r.

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 finansman yükümlü-
lükler�n�, standart başvuru belgeler�n� ve d�ğer gerekl� 
b�lg�ler� açıklayan rehber belge

Başvuru Sah�b�: F�z�b�l�te desteğ� almak üzere Ajansa 
proje başvurusunda bulunan kâr amacı gütmeyen 
kurum / kuruluşlar

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

Değerlend�rme Kom�syonu: Genel Sekreter başkan-
lığında �lg�l� Ajans uzmanlarından oluşturulan Ajansa 
sunulan projeler�n ön �ncelemes� �le n�ha� değerlen-
d�rmes�n� gerçekleşt�ren kom�syon

Eş F�nansman: Ajans tarafından desteklenen proje 
veya faal�yetlerde harcanmak üzere Yararlanıcı 
tarafından taahhüt ed�len nakd� katkı

F�z�b�l�te Desteğ� (FD): Ajans tarafından kâr amacı 

gütmeyen kurum / kuruluşların proje hazırlığı konu-
sundak� yükümlülüklerden bazılarını hafi�etmek ve 
proje destek sürec�n� hızlandırmak amacıyla �st�sna� 
olarak, proje tekl�f çağrısı yapmaksızın uygulanan 
destek türü

Hak ed�ş: Projelerde �lk ödeme sonrası yapılacak ara 
ve n�ha� ödemeler�n, projen�n gerçekleşme yüzdes�ne 
bağlı olması kuralına ver�len genel addır. Bu usulde 
Yararlanıcı, Ajans tarafından ön ödeme olarak ver�len 
m�ktar kadar proje hesabına yatırarak harcamayı 
yapar ve böylece ver�len avans m�ktarı kapanmış olur. 
Yararlanıcı'nın Ajanstan ara veya n�ha� ödeme talep 
edeb�lmes� �ç�n önce Yararlanıcı tarafından proje 
hesabından harcama yapılır; harcamaların uygun 
bulunması hâl�nde Ajans tarafından harcamanın 
sözleşmede bel�rt�len destek yüzdes� kadarı �lg�l� 
Yararlanıcı'ya öden�r.

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�

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 tarafsız-
lığını; kend�ler�ne, Yararlanıcılara ya da başkalarına 
madd� veya manev� yönden haksız menfaat tem�n� 
bakımından etk�leyeb�lecek her türlü durum

N�ha� Rapor:  “Proje Uygulama Rehber�”nde 
öngörülen usul ve esaslara uygun olarak Yararlanıcı 
tarafından proje uygulama süres�n�n sonunda 
sunulan rapor

Program: 2023 Yılı F�z�b�l�te Desteğ� Programı

www.marka.org.tr
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Proje: F�z�b�l�te Desteğ�'nden yararlanmak üzere 
Ajansa sunulan bell� b�r amaca odaklanmış, bütçes� �le 
bütünlük arz eden, bel�rl� sürel� ve düzenl� faal�yetler 
bütünü

Proje Hesabı: Destek almaya hak kazanan Yararlanıcı 
tarafından Ajansın anlaştığı kamu banka nezd�nde 
Proje'ye özel olarak açılan, kend�s� tarafından 
sağlanan eş finansman da dâh�l olmak üzere proje 
harcamalarının tamamının yapıldığı banka hesabı

Proje Ortağı / Ortakları: F�z�b�l�te Desteğ� kapsa-
mında faal�yetler�n hazırlanması ve yürütülmes� 
sürec�nde veya sonucunda doğrudan veya dolaylı 
fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında 
Yararlanıcı'ya projen�n yürütülmes�nde katkıda 
bulunan ve bu rehberde göster�len ortaklık beyanna-
mes�n� �mzalayan kâr amacı gütmeyen kurum / 
kuruluşlar

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

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): Doğrudan Faal�yet 
Desteğ� Dönem� �çer�s�nde potans�yel Başvuru 
Sah�pler�n�n b�lg� talepler� doğrultusunda hazırlanan 
ve cevaplarıyla b�rl�kte Ajansın �nternet sayfasında 
yayımlanan l�ste

Sözleşme: Ajans �le Yararlanıcı arasında �mzalanan, 
destekten yararlanma �lke ve kurallarını, ödeme usul 

ve esaslarını, tara�arın hak ve yükümlülükler�n� ve bu 
yükümlülükler�n �hlal�n�n sonuç ve müeyy�deler�n� 
düzenleyen anlaşma ve ekler�

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

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

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

TR42 Düzey 2 Bölges�: Kocael�, Sakarya, Düzce, Bolu, 
Yalova �ller�nden oluşan bölge
 
Usulsüzlük:  Proje uygulama sırasında veya 
önces�nde; yanlış veya yanıltıcı b�ld�r�mde bulunmak, 
sahtec�l�k yapmak, h�lel� ve dolanlı hareketlerde 
bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve Faal�yet 
Destekleme Yönetmel�ğ� �le bu yönetmel�ğ� tamamla-
yıcı n�tel�kte hazırlanan her türlü belge ve düzenle-
mede bel�rt�len �lke ve kurallara aykırı olarak sözleş-
mede değ�ş�kl�k yapmak g�b� sözleşme �l�şk�s�n� �hlal 
eden fi�l ve davranışlar

Yararlanıcı: Program kapsamında Ajanstan destek 
almaya hak kazanıp sözleşme �mzalayan Başvuru 
Sah�b�

Yönetmel�k: 14 Mart 2020 tar�h ve 31068 sayılı Resmî 
Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren "Kalkınma 
Ajansları Proje ve Faal�yet Destekleme Yönetme-
l�ğ�'nde Değ�ş�kl�k Yapılmasına Da�r Yönetmel�k"

www.marka.org.tr
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1. FİZİBİLİTE DESTEĞİ 

1.1. G�r�ş
2023 Yılı F�z�b�l�te Desteğ� �le kamu kurumları ve s�v�l 
toplum kuruluşlarının 2014-2023 Doğu Marmara 
Bölge Planı'nda bel�rlenen hedef ve stratej�ler �le 
uyumlu, bölgesel kalkınma çabalarına öneml� katkılar 
sağlayacak faal�yetler�n�n desteklenmes� planlan-
maktadır. Söz konusu programın amaç, kapsam ve 
�çer�ğ�ne �l�şk�n tüm detaylar bu rehberde yer 
almaktadır.

1.2. Programın Amaçları ve Öncel�kler�
F�z�b�l�te Desteğ� kapsamında; TR42 Düzey 2 
Bölges�'nde ulusal plan ve programlar çerçeves�nde 
Bölge'n�n kalkınması ve rekabet gücü açısından 

öneml� fırsatlardan yararlanılmasına, Bölge ekonom�-
s�ne yönel�k tehd�t ve r�skler�n önlenmes�ne, Böl-
ge'n�n yen�l�k ve g�r�ş�mc�l�k kapas�tes�n�n gel�şt�r�l-
mes�ne yönel�k fiz�b�l�te çalışmalarına doğrudan mal� 
destek ver�leb�l�r. Bu kapsamda 2014-2023 Doğu 
Marmara Bölge Planı �le b�rl�kte 2023 Yılı Çalışma 
Programı'nda bulunan Sonuç Odaklı Programlar ve 
Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü'nün 2023 yılı 
teması olarak bel�rled�ğ� Genç İst�hdamı başlıkları 
d�kkate alınarak program öncel�kler� bel�rlenm�şt�r.  
Bu destek türünde proje tekl�f çağrısı yöntem� 
uygulanmaz.

Programın öncel�kler� aşağıda yer almaktadır:

Ÿ Bölge Planı'nda bel�rt�len / yapılması öner�len yatırımların fiz�b�l�tes�

Ÿ 2023 Yılı Sonuç Odaklı Programlarının hayata geç�r�lmes� �ç�n kr�t�k öneme sah�p kamu 
yatırımlarının fiz�b�l�teler�n�n gerçekleşt�r�lmes�

Ÿ Güdümlü Proje Desteğ� kapsamında başvurusu planlanan / yapılan projelere �l�şk�n fiz�b�l�te 
çalışmaları

Ÿ Bölge'dek� OSB, KTKGB g�b� özel yatırım bölgeler�nde özel sektörün ortak kullanımına yönel�k 
proje öner�ler�ne a�t fiz�b�l�teler

Ÿ Bölge'dek� kamu kurumlarının yatırım programlarında yer alması planlanan yatırımların 
fiz�b�l�teler�

Ÿ Tem�z üret�m, endüstr�yel s�mb�yoz, enerj� ver�ml�l�ğ�, yen�leneb�l�r enerj� uygulamalarıyla 
sürdürüleb�l�r üret�m ve h�zmet kapas�tes�n�n gel�şt�r�lmes�ne yönel�k planlanan veya mevcut 
yatırımların gel�şt�r�lmes� kapsamındak� yatırımların fiz�b�l�tes�

Ÿ TR42 sanay�s�n�n üret�m ve �hracatında yüksek ve orta/yüksek teknoloj�ye dayalı ürünler�n 
payının artırılmasına yönel�k fiz�b�l�teler

Öncel�k

1.3. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı Tarafın-
dan Sağlanacak Mal� Kaynak 
Bu program kapsamında desteklenecek projeler �ç�n 
tahs�s ed�len toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL'd�r. 
Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu program �ç�n 

ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullan-
dırmama hakkını saklı tutar.
Destekler�n Tutarı
Bu program çerçeves�nde ver�lecek destekler tabloda 
bel�rt�len asgar� ve azam� tutarlar arasında olacaktır:

T   42 Düzey 2 Bölges� �ç�nde 
tek b�r �l dâh�l�nde 
gerçekleşt�r�lecek projeler �ç�n:
Asgar�: 50.000 TL
Azam�: 200.000 TL

T   42 Düzey 2 Bölges� �ç�nde 
b�rden çok �l dâh�l�nde 
gerçekleşt�r�lecek projeler �ç�n:
Asgar�: 75.000 TL
Azam�: 250.000 TL

Asgar� ve Azam� 

Destek Tutarları

Destek Programı kapsamında Doğu Marmara Kalkınma Ajansından talep ed�len h�çb�r destek, proje tekl�fin�n 
toplam uygun mal�yet�n�n %25'�nden (yüzde y�rm� beş) az olamaz. F�z�b�l�te destekler�nde Yararlanıcı'nın eş 
finansmanı zorunlu olmamakla b�rl�kte eş finansman öngören faal�yet tekl��er� öncel�kl� olarak desteklen�r.

R R 

www.marka.org.tr
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F�z�b�l�te Desteğ� m�syonu ve �şley�ş� açısından Ajansın 
d�ğer destekler�nden farklıdır.  Bu programa yapılacak 
tekl�f(ler) son başvuru tar�h� beklenmeks�z�n �lan 
süres�nce alınır. Tekl��er,  Ajans tarafından değerlen-
d�r�l�r ve başarılı olanlar Yönet�m Kurulu'nun onayına 
sunulur. Yönet�m Kurulu tarafından desteklenmes� 
karar ver�len fiz�b�l�te tekl�fin�n Başvuru Sah�b� �le 
sözleşme �mzalanır. 2023 yılı FZD programında destek 
m�ktarının sonuna ulaşıldığında son başvuru tar�h� 
beklenmeks�z�n Program başvurulara kapatılır.

Bu bölümde; F�z�b�l�te Desteğ� çerçeves�nde finanse 
ed�len projeler�n sunulması, seç�lmes� ve uygulanma-
sına �l�şk�n kurallar; 8 Kasım 2008 tar�h ve 27048 sayılı 
Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren 
Kalkınma Ajansları Proje ve Faal�yet Destekleme 
Yönetmel�ğ� ve yürürlükte olan “Destek Yönet�m 
Kılavuzu” ve “Proje Uygulama Rehber�” hükümler�-
ne uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru Sah�pler� 
başvuruda bulundukları andan �t�baren bu yönet-
mel�k hükümler�n� ve bu rehberde yer alan bütün 
hususları kabul etm�ş sayılırlar.

2. BU TEKLİF ÇAĞRISINA İLİŞKİN KURALLAR 

Destek �ç�n başvurusu yapılan projeler sonucunda elde 
ed�lecek olan tüm çıktılar (araştırma raporları, 
fiz�b�l�teler vb.) Proje Sonuç Raporu �le b�rl�kte tüm 
detaylarıyla Ajansa sunulmak zorundadır. Ajans bu 
dokümanları kend� �ht�yaçları doğrultusunda 
sah�b�n�n ayrıca muvafakat� aranmaksızın kullanma 
hakkını saklı tutar. Böyle b�r durumda projede yer alan 
gerçek ve tüzel k�ş�lere a�t şahs� b�lg�ler ve meslek� sır 
n�tel�ğ�ndek� b�lg�ler g�zl� tutulacaktır.

2.1. Uygunluk Kr�terler�
F�z�b�l �te Desteğ� kapsamında desteklenecek 
faal�yetlere yönel�k olarak üç temel uygunluk kr�ter� 
aranmaktadır:

Ÿ Başvuru sah�b� ve ortaklarının uygunluğu
Ÿ Projeler�n uygunluğu
Ÿ Mal�yetler�n uygunluğu

F�z�b�l�te Desteğ�'nden yararlanacak b�r faal�yet�n, bu 
üç temel uygunluk kr�ter�n� eks�ks�z olarak yer�ne 
get�rmes� zorunludur.  

2.1.1. Başvuru Sah�pler�n�n Uygunluğu: K�mler 
Başvurab�l�r?
F�z�b�l�te Desteğ�'nden yararlanab�lecek uygun 
Başvuru Sah�pler� sadece TR42 Düzey 2 (Kocael�, 
Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) Bölges�'nde yer alan:
Ÿ Yerel yönet�mler ,
Ÿ İl ve İlçe Özel İdareler� ,
Ÿ Yatırım İzleme ve Koord�nasyon Başkanlıkları,
Ÿ D�ğer kamu kurum ve kuruluşları ,
Ÿ Kamu kurumu n�tel�ğ�nde meslek kuruluşları ,
Ÿ Ün�vers�teler ,
Ÿ S�v�l toplum kuruluşları,
Ÿ Organ�ze sanay� bölgeler�,
Ÿ Küçük sanay� s�teler�,
Ÿ Teknoparklar,
Ÿ Teknoloj� gel�şt�rme bölgeler�,
Ÿ Endüstr� bölgeler�,
Ÿ İş gel�şt�rme merkezler� g�b� kurum ve kuruluşlar �le
B�rl�kler ve kooperat��erd�r.

1

1

1

2

3

Doğu Marmara Kalkınma Ajansı bu destek programını, zorunlu hâller�n ortaya çıkması hâl�nde, 
fiz�b�l�te tekl��er�n� sürec�n herhang� b�r aşamasında �ptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda 
Başvuru Sah�pler� Ajanstan herhang� b�r hak taleb�nde bulunamaz.

Başvuru Sahipleri, 5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddesinin (d) ve (e) bendinde belirtilen Kalkınma Ajansı paylarını kısmen 

veya tamamen ödememiş olan Özel İdareler, Büyükşehir Belediyesi,  Belediyeler  (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını 

yapılandırmış olanlar ile 11.09.2014 tarihli Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 6552 sayılı Kanun kapsamında 

yapılandırılan borçlar hariç) Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Odaları ve Sanayi Odaları birikmiş bütün borçlarını ve 

bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe Doğu Marmara Kalkınma Ajansından 

proje veya faaliyet desteği alamazlar.

  Bu program kapsamında “diğer kamu kurum ve kuruluşu” başlığı altında valilik, kaymakamlık, bölge müdürlüğü, il 

müdürlüğü, ilçe müdürlüğü uygun başvuru sahibi olup okul, hastane, kütüphane, müze gibi bir ilçe veya il müdürlüğüne 

bağlı olarak faaliyet gösteren kurum/kuruluşlar uygun başvuru sahibi değildir.

 Fakülte / yüksekokul / enstitülerin başvuruları üniversite adına yapılmalıdır ve üniversite yönetim kurulu kararında projenin 

hangi fakülte / yüksekokul / enstitü tarafından yürütüleceği belirtilmelidir.

3

2

1
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“Kalkınma Ajansları Proje ve Faal�yet Destekleme 
Yönetmel�ğ�”n�n 27. maddes�ne göre yukarıda 
bel�rt�len �st�snalar har�c�nde kâr amacı güden 
kurum ve kuruluşlar �le gerçek k�ş�ler, Başvuru 
Sah�b� veya ortağı olarak F�z�b�l�te Desteğ�'ne 
başvuruda bulunamazlar.
F�z�b�l�te Desteğ� Programı'na yapılacak başvuru 
hazırlanmaya başlanmadan önce uygun Başvuru 
Sah�b� olunup olunmadığı kontrol ed�lmel�d�r.
Destek almaya hak kazanab�lmek �ç�n Başvuru 
Sah�pler�n�n aşağıda bel�rt�len koşulların tümüne 
uyması gerekmekted�r:

Ÿ Tüzel k�ş�l�ğ� ha�zTüzel k�ş�l�ğ� ha�z olması 
(Kamu kurum ve kuruluşları �le bunlara bağlı 
b�r�mler har�ç),

Ÿ Kâr amacı gütmeyen kuruluş olması,
Ÿ Proje faal�yet�n�n projey� sunan kurum / 

kuruluşun görev ve yetk� alanı �çer�s�nde 
bulunması,

Ÿ Ajansın faal�yet gösterd�ğ� TR42 Düzey 2 
Bölges�'nde kayıtlı olması, merkez�n�n ya da 
yasal şubeler�n�n bu bölgede bulunması veya 
sorumlu olduğu kamu h�zmet�n�n Bölge 
sınırları dâh�l�nde görülmes�,

Ÿ Projen�n hazırlığından ve yönet�m�nden (eğer 
varsa ortakları �le b�rl�kte) doğrudan sorumlu 
olması, aracı olarak hareket etmemes�,

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

Ayrıca, Başvuru Sah�pler� ve ortaklarının destek 
alab�lmek �ç�n aşağıdak� hâllerden herhang� 
b�r�nde bulunmaması gerek�r:
a) İ�as etm�şler veya tasfiye hâl�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 (kamu kurumları har�ç),
b) 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,

c) Haklarında, görevler�n� ağır b�r şek�lde kötüye 
kullandıklarına da�r kes�nleşm�ş mahkeme kararı 
olanlar,
d) Başvuru  Sah�pler�nden  yapılandırılmış  
borçları  har�ç  olmak  üzere,  sözleşme  tar�h� �t�bar�yle 
Sosyal Güvenl�k Kurumuna vades� geçm�ş borcu 
olanlar (kamu tüzel k�ş�ler� �le d�ğer kamu kurum ve 
kuruluşları har�ç) �le vades� geçm�ş verg� borcu olanlar 
(mahall� �dareler har�ç),
e) Dolandırıcılık, yolsuzluk, b�r suç örgütü �ç�nde 
yer almak suçlarından kes�nleşm�ş yargı kararı �le 
mahkûm olanlar,
f ) Herhang�  b�r  kamu  �hale  prosedürüne  veya  
d�ğer  b�r  destek  yardımına  �l�şk�n yükümlülüklere 
uymayarak, sözleşmey� c�dd� b�r şek�lde �hlal ett�ğ� 
tesp�t ed�lenler,
g) Mahall� �dareler  dışındak�  tüzel  k�ş�lerden  
söz  konusu  faal�yet�ne  Ajans  tarafından sağlanacak 
destek tutarının %3 (yüzde üç)'ü kadar ya da daha 
fazla b�r meblağ �ç�n herhang� b�r nedenle haklarında 
kes�nleşm�ş hac�z �şlem� bulunanlar,
h) Tekl�f ed�len faal�yet dolayısıyla menfaat 
�l�şk�s� �ç�nde olanlar,
�) Mal� Destek Programı'na katılım koşulu olarak 
Kalkınma Ajansı tarafından talep ed�len b�lg�ler�n 
tem�n ed�lmes� sırasında yanlış beyanda bulunanlar 
veya bu  b�lg�ler�  tem�n edemeyenler,
j) Mevcut veya daha öncek� tekl�f çağrılarının 
değerlend�r� lmes� sürec�nde Değerlend�rme 
Kom�syonunu veya Kalkınma Ajansını etk� altında 
bırakmaya veya g�zl� b�lg� elde etmeye teşebbüs 
edenler.

Yukarıda madde (a) ve (�)'de bel�rt�len durumlarda, 
F�z�b�l�te Desteğ� Programı'na katılma yasağı, �hlal�n 
tesp�t ed�ld�ğ� tar�hten sonrak� �k� (2) yıllık b�r süre 
�ç�n geçerl�d�r.  Madde (b), (c), (e), (f ) ve (j)'de bel�rt�len 
durumlarda, F�z�b�l�te Desteğ� Programı'na katılma 
yasağı, kararın tebl�ğ tar�h�nden �t�baren dört (4) 
yıllık b�r süre �ç�n geçerl�d�r.

Destek Başvuru Formu'nun 7. Bölümü'nde (“Başvuru 
Sah�b�n�n Beyanı”) Başvuru Sah�pler�, yukarıdak� 
(a)'dan ( j)'ye kadar olan kategor�ler�n h�çb�r�ne 
g�rmed�kler�ne da�r beyanda bulunmalıdırlar.

www.marka.org.tr

 Başvuru Sah�pler�, 5449 sayılı Kanun'un 19 uncu maddes�n�n (d) ve (e) bend�nde bel�rt�len Kalkınma Ajansı paylarını kısmen 
veya tamamen ödemem�ş olan Özel İdareler, Büyükşeh�r Beled�yes�,  Beled�yeler  (6111 Sayılı Kanun kapsamında borçlarını 
yapılandırmış olanlar �le 11.09.2014 tar�hl� Resmî Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe g�ren 6552 sayılı Kanun kapsamında 
yapılandırılan borçlar har�ç) T�caret ve Sanay� Odaları, T�caret Odaları ve Sanay� Odaları b�r�km�ş bütün borçlarını ve bunlarla 
�l�şk�l� varsa d�ğer bütün mal� yükümlülükler�n� tamamen yer�ne get�rmed�kçe Doğu Marmara Kalkınma Ajansından proje veya 
faal�yet desteğ� alamazlar.
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2.1.2. Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu
Başvuru Sah�pler�  tek başlarına ya da ortak 
kuruluşlarla b�rl�kte başvuruda bulunab�l�rler. 
Başvuru Sah�b�'n�n ortakları F�z�b�l�te Desteğ� 
başvurularının tasarlanmasına ve uygulanmasına 
katılab�l�r ve proje kapsamında yaptıkları masra�ar 
uygun mal�yet olarak kabul ed�l�r. Bu nedenle ortaklar, 
Başvuru Sah�pler� �ç�n Bölüm 2.1.1'de bel�rt�len 
koşullardan “Ajansın faal�yet gösterd�ğ� TR42 
Düzey 2 Bölges�'nde yasal olarak kayıtlı olması 
veya merkez ya da yasal şubeler�n�n Bölge'de 
bulunması veya mevzuatı gereğ�nce Bölge 
sınırlarını kapsayacak şek�lde teşk�latlanmış 
olması” şartı dışında, Başvuru Sah�pler� �le aynı 
uygunluk koşullarına tab�d�r. Ayrıca bu program 
kapsamında b�r projede Başvuru Sah�b� olmak d�ğer 
projelere ortak olarak �şt�rak etmek �ç�n herhang� b�r 
kısıt oluşturmaz. 

Ortak olacak kuruluşlar ortaklık beyannames�n� 
doldurmalıdır. Başvuru Formu / Ortaklık Beyanna-
mes�nde yer alan beyan, her b�r ortak �ç�n ayrı olarak 
düzenlenmel� ve �lg�l� ortağın yasal yetk� ver�lm�ş 
tems�lc�ler� tarafından �mzalanmalıdır.

Projelere Başvuru Sah�b� veya ortak kuruluşlar dışında 
d�ğer kuruluşlar da �şt�rakç� ya da alt yüklen�c� olarak 
dâh�l olab�lecekt�r.

İşt�rakç�ler
Başvuranların ve ortakların uygunluk kr�terler�n� 
karşılamayan kuruluşlar da projeye, o projen�n 
güven�l�rl�ğ�n� ve sürdürüleb�l�rl�ğ�n� artırmak 
amacıyla �şt�rakç� olarak katılab�l�rler. İşt�rakç� 
kuruluşlar; projede sponsorluk, tekn�k destek 
sağlama g�b� roller üstlenecekt�r. Ancak yaptıkları 
harcamalar uygun mal�yet olarak değerlend�r�lmez. 
İşt�rakç� kuruluşlar, katılımlarına da�r beyanda 
bulunmalıdırlar (Başvuru Formu --> İşt�rakç� Beyanı). 
 
İşt�rakç�ler�n projede bulunma gerekçeler� ve faal�yet 
�le çıktılardak� roller� açık ve net b�r b�ç�mde ortaya 
konmalıdır. 

Alt Yüklen�c�ler / Taşeronlar
Ortak veya �şt�rakç� olmayıp projede yer alan bazı 
faal�yetler�n �hale ed�ld�ğ� kuruluşlardır. Proje 
kapsamında bazı mal / h�zmet alımı ve yapım �şler� 
faal�yetler�n�n gerçekleşt�r�leb�lmes� �ç�n satın alma 
(�hale) yapılması gerekeb�l�r. Bu �halelerde tanımlanan 
�şler, Proje Uygulama Rehber�'nde bel�rt�len satın 
alma kurallarına uygun olarak seç�len alt yüklen�c�ler 
tarafından gerçekleşt�r�l�r. Yararlanıcı; ortak ve 
�şt�rakç�n�n �dares�, denet�m� veya sermayes� 
bakımından nüfuzu altında bulundurduğu gerçek ve 
tüzel k�ş�ler, aynı proje kapsamında alt yüklen�c� 
olamazlar.

Siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir șekilde Bașvuru Sahibi, proje ortağı ya da iștirakçi olarak 
proje bașvurusunda bulunamazlar, Fizibilite Desteği uygulamalarında yer alamazlar.

www.marka.org.tr

2.1.3. Projeler�n Uygunluğu: Destek Başvurusu 
Yapılab�lecek Projeler

Süre
Azam� F�z�b�l�te Desteğ� uygulama süres� asgar� 3 (üç) 
ay, azam� 12 (on �k�) aydır (1 yıl). Bu süre, sözleş-
men�n tüm tara�arca �mzalandığı günden b�r sonrak� 
gün başlar.

Yer
Projeler, Ajansın faal�yet gösterd�ğ� TR42 Düzey 2 
Bölges�'nde (Kocael�, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) 
gerçekleşt�r�lmel�d�r.

Proje Konuları
Program amaçlarının gerçekleşt�r�lmes�ne katkıda 
bulunacak ve konusu program öncel�kler�nden b�r� �le 
doğrudan �l�şk�l� projeler desteklenecekt�r. F�z�b�l�te 
desteğ� başvurularında, amaç - beklenen sonuç - 
faal�yet planı arasındak� bütünlüğün sağlanması ve 
odağın net olması beklenmekted�r. Bu amaçla 
fiz�b�l�te başvurusuna konu olan projeye �l�şk�n b�lg� 
formunun, bel�rlenen formatta Ajansa sunulması 
zorunludur. Bununla b�rl�kte bu temel koşulların 
sağlanıyor olması projen�n kes�n olarak başarılı 
olacağı ve destekleneceğ� anlamına gelmemekted�r.
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F�z�b�l�te desteğ� başvurusu yapılmadan önce proje konusunun uygunluğunu tey�t etmek üzere 
Proje Uygulama B�r�m� �le ön görüşme yapılması faydalı olacaktır. Proje konusunun uygun 
olması başvurunun her durumda destekleneceğ� şekl�nde yorumlanmamalıdır.

Bununla b�rl�kte tüm projeler her koşulda mer� 
mevzuata uygun olmalı ve aşağıdak� konuları 
kes�nl�kle �çermemel�d�r:

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

toplumun genel ahlak anlayışına aykırı 
faal�yetler,

Ÿ Ç�ftç�ler tarafından sözleşmel� üret�l�p tütün 
alıcıları tarafından satın alınan tütün üret�m� 
har�c�nde tütün üret�m�,

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

Ÿ Bankacılık, s�gortacılık, mal� h�zmetler,
Ÿ Döv�z spekülasyonu ve mal� spekülasyonlar 

�çeren faal�yetler; borsa yatırımları,
Ÿ Gayr�menkul yatırımları,
Ÿ Çalıştaylar, sem�nerler, konferanslar veya 

kongrelere katılım �ç�n b�reysel sponsorluklar,
Ÿ Eğ�t�m veya kurslar �ç�n b�reysel burslar,
Ÿ H�be verme amaçlı projeler (d�ğer k�ş� ya da 

kuruluşlara h�be -madd� veya ayn�- veya kred� 
sağlamak �ç�n),

Ÿ Yerel kuruluşların rut�n akt�v�teler�n� finanse 
etmey� tekl�f eden, özell�kle faal�yet g�derler�n� 
kapsayan F�z�b�l�te Desteğ� faal�yetler�,

Ÿ Ajans �le sözleşme �mzalanmadan önce başla-
tılan veya aynı faal�yet �ç�n d�ğer kaynaklardan 
finanse ed�len projeler.

Ÿ
Proje Başvuruları ve Mal� Destek Almaya İl�şk�n 
Özel Düzenlemeler
B�r Başvuru Sah�b�, b�r faal�yet yılı �çer�s�nde F�z�b�l�te 
Desteğ� �ç�n en fazla dört (4) başvuruda bulunab�l�r 
ve bu faal�yet yılında en fazla b�r (1) faal�yet �ç�n mal� 
destek alab�l�r. Bu sınırları aşan faal�yet tekl��er� ve 
ger�ye dönük b�r (1) yıl �ç�nde redded�lm�ş olan aynı 
faal�yet tekl��er� değerlend�rmeye alınmaz.

F�z�b�l�te Desteğ�'nden yararlanan projeler �ç�n proje 
sonunda hazırlanacak fiz�b�l�ten�n şablonu olarak 
fiz�b�l�tes� hazırlanacak �ş�n mal�yet�ne göre 2023 - 
2025 Dönem� Yatırım Programı Hazırlama Rehber� 

ek�nde yer alan F�z�b�l�te Etüdü formatına uygun 
şek�lde “fiz�b�l�te raporu” hazırlanır.

Bakanlık veya Ajans, gerek gördüğü takd�rde farklı 
formatlar bel�rleyeb�l�r. Avrupa B�rl�ğ� ve uluslararası 
kuruluş destekler�nden faydalanmak amacıyla 
hazırlanacak fiz�b�l�telerde, Ajansın uygun görmes� 
hâl�nde bu kuruluşlar tarafından talep ed�lecek 
fiz�b�l�te formatları kullanılab�l�r.

Ajans; raporun şek�l,  �çer�k ve kal�te bakımından 
uygunluğunu kontrol eder. Uygunluk kontrolü 
kapsamında sunulan fiz�b�l�ten�n şeklen Ajans 
tarafından talep ed�len formata uygunluğu da kontrol 
ed�l�r.

F�z�b�l�te raporu; hazırlanma sürec�,  �çer�k ve kal�te 
bakımından aşağıda bel�rt�len hususlar üzer�nden 
değerlend�r�l�r.

Ÿ F�z�b�l�te raporu sonrasında yatırım var mıdır; 
varsa boyutu ne kadardır?

Ÿ F�z�b�l�te raporu, tekl�f aşamasında yer alan 
amaçlarla örtüşmekte m�d�r?

Ÿ F�z�b�l�te çalışmasında yeterl� n�tel�kte 
personel görev almış mıdır?

Ÿ F�z�b�l�te raporu formatında yer alan bütün 
başlıklar �ç�n yeterl� araştırma ve �nceleme 
yapılmış mıdır?

Ÿ F�z�b�l�te raporlarında yer alması beklenen 
genel kabul görmüş anal�z tekn�kler� 
kullanılmış mıdır?

Ÿ F�z�b�l�te çalışmasında kullanılan ver�ler ve 
ver� kaynakları güven�l�r m�d�r?

Ÿ Yapılan çalışma daha önce başka kurum ve 
kuruluşlar tarafından yapılmış b�r çalışmanın 
tekrarı mıdır? Yapılan çalışmalar et�k dışı 
(sahtec�l�k, �nt�hal, çarpıtma, tekrar yayım, 
haksız yazarlık, uydurmalı ve benzer�) 
unsurları �çermekte m�d�r?

Ÿ Ajans tarafından �çer�ğe �l�şk�n bel�rt�len d�ğer 
hususlar yer�ne get�r�lm�ş m�d�r?

www.marka.org.tr
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2.1.4. Mal�yetler�n Uygunluğu
Destek �ç�n sadece “uygun mal�yetler” d�kkate 
alınacaktır. Bu nedenle 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 (FD faal�yetler� 

uygulanması sırasında yapılacak fi�l� mal�yetler) 
dayandırılmalıdır. 

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:

PROGRAM BÜTÇE KURALLARI

Uygun mal�yet değ�ld�r.

Uygun mal�yet değ�ld�r.

Uygun mal�yet değ�ld�r.

Uygun mal�yet değ�ld�r.

F�z�b�l�te çalışmasıyla doğrudan �l�şk�l� yayınlar, 
konferans / sem�ner mal�yetler� ve tanıtım 
(görünürlük) faal�yetler� dışındak� kalemler uygun 
mal�yet değ�ld�r. Basım mal�yetler� uygun mal�yet 
değ�ld�r.

Aşağıda bel�rt�len kalemler uygun mal�yett�r.

Uygun mal�yett�r.

Uygun mal�yett�r.

Uygun mal�yett�r.

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

Uygun mal�yet değ�ld�r.

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

1. İnsan Kaynakları Mal�yetler� 

2. Seyahat Mal�yetler� 

3. Ek�pman ve Malzeme Mal�yetler� 

4. Yerel Ofis Mal�yetler� 

5. D�ğer mal�yetler, h�zmetler 

6. D�ğer 

6.1. F�z�b�l�te H�zmet Alımları

6.2. Uygulama Projes� H�zmet Alımları

6.3. İhale İlan Bedel� (Varsa)

7. Uygun Doğrudan Mal�yetler�n Toplamı
8. İdar� Mal�yet(ler) 
9. Toplam

www.marka.org.tr

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

Ÿ Projen�n uygulama süres� �ç�nde gerçek-
leşmes�,

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

Ÿ Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleş-
t�r�lmes�,

Ÿ Yararlanıcı'nın ya da ortağının hesaplarında ya 
da verg� belgeler�nde kayıtlı, tanımlanab�l�r ve 
doğrulanab�l�r olması; or�j�nal destekley�c� 
belgelerle desteklenmes� gerek�r.

Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün mal�yetler 
destek kapsamına g�rmemekted�r. Bu çerçevede, 
mal�yetler�n uygunluğuna �l�şk�n esaslar aşağıda 
bel�rt�lmekted�r.
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Uygun Mal�yetler
a. Uygun Doğrudan Mal�yetler:
Uygun doğrudan mal�yetler; F�z�b�l�te Desteğ� 
faal�yetler�n�n yürütülmes� �ç�n gerekl� olan, 
Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleşt�r�len ve 
gerçek tutarlar üzer�nden hesaplanan mal�yetlerd�r: 

Ÿ Proje kapsamında h�zmet alımı yapılacak 
fiz�b�l�te raporuna �l�şk�n mal�yet

Ÿ (F�z�b�l�te raporunun �çer�ğ�ne ek olarak d�j�tal 
tasarımı ve baskısı da şartnameye eklenmel�d�r. 
Ajans tarafından uygun bulunması durumun-
da hazırlanan fiz�b�l�te raporu, n�ha� tasarımı 
tamamlanmış hâlde d�j�tal rapor olarak ve 
Ajansın talep ett�ğ� adette matbu olarak Ajansa 
sunulmalıdır.)

Ÿ Katma Değer Verg�s� (KDV) g�derler�
Ÿ Taşeron mal�yetler� (Etk�nl�k organ�zasyonu 

vb.)
Ÿ Görünürlük mal�yetler�

b. Uygun Dolaylı Mal�yetler:
Bu programda h�çb�r şek�lde uygun mal�yet olarak 
kabul ed�lmeyecek olan mal�yet kalemler� aşağıda 
sıralanmaktadır: 
Ÿ Faal�yette görevlend�r�lm�ş personel�n net 

maaşları,  sosyal s�gorta pr�mler�,  �lg�l� d�ğer 
ücret ve mal�yetler,

Ÿ İdar� mal�yetler,
Ÿ Ek�pman, malzeme ve yazılım alımları,
Ÿ Yolculuk ve gündel�k g�derler�,
Ÿ Yerel ofis mal�yetler�,
Ÿ S�yas� veya etn�k �çer�kl� faal�yetler,
Ÿ Hukuka, kamu düzen�ne, genel sağlığa ve 

toplumun genel ahlak anlayışına aykır ı 
faal�yetler,

Ÿ Proje faal�yetler�n�n gerekt�rd�ğ� geç�c� ofis / yer 
k�ralama dışında olağan faal�yet yer� (proje 
uygulama yer� olsa dah�) k�ra ödemeler�,

Ÿ Yararlanıcı'nın ve F�z�b�l�te Desteğ� faal�yet� 
kapsamında görev alan k�ş�ler�n kusur ve 
�hmaller� sebeb�yle doğacak olan ceza, zam, fa�z 
ve sa�r g�derler,

Ÿ Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
Ÿ Fa�z borcu,
Ÿ Hâl�hazırda başka b�r kapsamda finanse ed�len 

kalemler,
Ÿ Araz� veya b�na alımları,
Ÿ Kur farkından doğan zararlar,
Ÿ Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık 

çalışmalarının ve d�ğer faal�yetler�n mal�yetler�,
Ÿ Yararlanıcı ya da ortakları dışındak�ler tarafından 

gerçekleşt�r�len mal�yetler,
Ÿ Salt sözleşmeye, tem�natlara ve Ajans �le 

Yararlanıcı arasındak� mal� ödemelere �l�şk�n her 
türlü verg�, res�m, harç ve sa�r g�derler,

Ÿ Kamulaştırma bedeller�, 
Ÿ Her türlü yapım �ş�,
Ÿ Hazırlanan raporun basım �ş�,
Ÿ Yararlanıcı, ortak ve �şt�rakç�n�n �dares�, denet�m� 

veya sermayes� bakımından nüfuzu altında 
bulunduğu gerçek ve tüzel k�ş�lerden yapılan 
satın alımlara yapılacak ödemeler,

Ÿ Çalıştaylar, sem�nerler, konferanslar veya 
kongrelere katılım �ç�n kurumsal / b�reysel 
sponsorluklar.

Başvuru Formu'nda yer ver�lmeyen b�r hususa �l�şk�n 
mal�yetlend�rmeler�n bütçe tablosunda yer alması 
mümkün olmayacaktır. Ayrıca Başvuru Formu'nda 
bel�rt�len harcamalar �le bütçede bel�rt�len tutarlar 
b�rb�r� �le uyumlu olmalıdır.

Başvuruların değerlend�r�lmes� sonrasında,  sözleş-
men�n �mzalanmasından öncek� kontrol sürec�nde,  
gerekl� durumlarda bütçede değ�ş�kl�k yapılab�le-
cekt�r. Kontroller sonucunda, Başvuru Sah�b�'nden 
�lave açıklama yapması �steneb�l�r ve Ajans; destek 
tutarında �nd�r�m yapab�l�r, bütçe kalemler� arasında 
değ�ş�kl�kler gerçekleşt�reb�l�r. Ancak h�çb�r şek�lde 
bütçe tablosunda bel�rt�len tutar üzer�nden artırım 
yapılmayacaktır. 

Ajans tarafından yapılab�lecek bütçe rev�zyonu 
sonucunda projen�n toplam uygun mal�yet� ve h�be 
destek tutarı (toplam bütçe rakamı) azalab�l�r ancak 
Ajanstan talep ed�len destek oranı sab�t kalır.

4

www.marka.org.tr
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ÖNEMLİ NOT: Kâr amacı gütmeyen destek Yararlanıcıları açısından projeler kapsamında gerçekleşt�r�lecek olan her 
türlü harcamaya a�t Katma Değer Verg�s� (KDV) g�derler� uygun mal�yet olarak kabul ed�lmekted�r.  Bu nedenle bütçe, kâr 
amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında KDV har�ç hazırlanmalıdır.

Ayn� Katkılar
Başvuru Formu'nda ayrı b�r l�ste hâl�nde sunulması 
gereken; Yararlanıcı, ortakları ya da �şt�rakç�ler� 
tarafından yapılan ayn� katkılar, gerçek harcamaları 
yansıtmaz ve uygun mal�yet olarak değerlend�r�l-
mez. Bu nedenle bu katkılar, Yararlanıcı tarafından 
sağlanan eş finansman olarak değerlend�r�lemez. 
Ancak desteğ�n ver�lmes� durumunda Yararlanıcı, 
Başvuru Formu'nda bel�rtt�ğ� bu katkıları üstlenmek 
zorundadır.

2.2. Başvuru Şekl� ve Yapılacak İşlemler 

2.2.1. Başvuru Formu ve D�ğer Belgeler
Başvurular,  ‘den de ulaşılab�lecek www.marka.org.tr
Kalkınma Ajansları Yönet�m S�stem� (KAYS) üzer�nden 
( elektron�k https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/) 
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 
KAYS üzer�nden yapılır. Her başvuru KAYS üzer�nden 
üret�len taahhütnamen�n �mzalanması �le tamam-
lanır. 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 �mzalanma-
dığı hâllerde, taahhütname Başvuru Sah�b� tarafından 
ıslak �mzalı olarak elden veya posta yolu �le 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�r-
meye alınmadan redded�l�r. Her başvuru; kabul tar�h�, 
saat� ve referans numarası �le kayded�l�r.

Başvuruların sadece sunulan b�lg�ler / belgeler üzer�nden değerlend�r�leceğ� d�kkate alınarak 
Başvuru Formu ve d�ğer belgeler d�kkatl� ve mümkün olduğunca anlaşılır b�r d�lle doldurulmalıdır.

Başvuru Formu'nda yer alan kontrol l�stes�nde 
bel�rt�len konularda herhang� b�r hata veya Başvuru 

Formu'ndak� öneml� b�r tutarsızlık başvurunun 
redd�ne yol açab�l�r.

www.marka.org.tr

Ajans tarafından yapılab�lecek bütçe rev�zyonu sonucunda projen�n toplam uygun mal�yet� ve h�be destek tutarı (toplam bütçe rakamı) 
azalab�l�r ancak Ajanstan talep ed�len destek oranı sab�t kalır.

Bütçe, kâr amacı gütmeyen kurum ve kuruluşlar tarafından sunulan projeler kapsamında KDV dâh�l hazırlanmalıdır.
4
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Başvuru Sırasında Zorunlu Olarak S�steme 
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 olarak sunulması 
gereken belgelerd�r.

Aşağıdak� destekley�c� belgeler�n ıslak �mzalı ve kaşel� 
olarak tarayıcı �le elektron�k ortama geç�r�ld�kten 
sonra KAYS'a yüklenmes� gerekmekted�r:

1.Başvuru Sah�b�'n�n ve varsa ortaklarının, Doğu 
Marmara Kalkınma Ajansına bu program kapsamında 
proje sunulmasına ve projen�n başarılı bulunup 
destek almaya hak kazanması hâl�nde uygulanma-
sına �l�şk�n yetk�l� yönet�m organının almış olduğu 
karar,

2.Başvuru Sah�b�'n� ve varsa ortaklarını, programa 
sunulacak proje �ç�n tems�l ve �lzama ve proje 
belgeler�n� �mzalamaya yetk�l� k�ş�(ler)�n �s�m(ler)�n� ve 
�mzalarını noter tarafından tasd�k eden belge

(Kamu kurum ve kuruluşları, yerel yönet�mler, 
mahall� �dare b�rl�kler� ve kamu kurumu n�tel�ğ�ndek� 
meslek kuruşları �ç�n en üst yetk�l� am�r / kurul onaylı 
tatb�k� �mza beyanı yeterl�d�r.),

3.F�z�b�l�te Başvurusuna Konu Projeye İl�şk�n B�lg� 
Formu

4.Proje kapsamında yapılacak mal ve h�zmet 
alımlarında tutarı 20.000 TL'n�n üzer�ndek� her b�r 
kalem �ç�n tekn�k şartname ve en az üç (3) proforma 
fatura (ya da tekl�f mektubu) 
(Proforma faturaların, bütçeye kalemler hâl�nde 
yansıtılmış olması gereken mal ya da h�zmetlerden 
hang�s�ne a�t olduğu mutlaka bel�rt�lmel� ve her b�r 
kaleme a�t proforma faturalar kend� �ç�nde �lg�l� bütçe 
kalemler� �le �l�şk�lend�r�lerek gruplandırılmalıdır. 
Tekn�k şartnameler tekl�f veren firmalar tarafından 
�mzalanmış olmalıdır.),

5.Başvuru Sah�b� kurum / kuruluşun proje 
hesabını kend� adına açma, bu hesaba para aktarma 
ve bu hesaptan harcama yapma yetk�s�ne sah�p 
olduğuna da�r kurumun en üst yetk�l� am�r� / kurulu 
tarafından �mzalanmış beyanı,

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

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

ÖNEMLİ 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.

www.marka.org.tr



15

Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Destekle-
y�c� Belgeler
Sözleşme aşamasında sunulacak belgeler, Genel 
Sekreterl�k tarafından desteklenmeye hak kazanan 
Başvuru Sah�pler�nden �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� gerekmekted�r. Başvuru 
Sah�pler�, desteklenmes�ne karar ver�len F�z�b�l�te 
Desteğ� faal�yetler�n�n Ajans tarafından �lan 
ed�lmes�nden �t�baren on beş (15) �ş günü �ç�nde söz 
konusu belgeler� Ajansa tesl�m eder. Sözleşme 
�mzalamadan önce Ajans, gerekt�ğ�nde Başvuru 
Sah�b�'nden ek b�lg� ve belge �steyeb�l�r. Süres� 
�çer�s�nde söz konusu belgeler� tesl�m etmeyen 
Başvuru Sah�pler� �le sözleşme �mzalanmaz. Sözleş-
meler, gerekl� belgeler�n tem�n�nden sonra Başvuru 
Sah�pler�ne beş (5) �ş günü �ç�nde yapılacak yazılı 
b�ld�r�m� müteak�p en geç on (10) �ş günü �ç�nde 
�mzalanır. Değerlend�rme sonucunda başarısız 
bulunan fiz�b�l�te tekl��er�ne �l�şk�n b�ld�r�mler, 
redded�lme neden�yle b�rl�kte başvuru sah�b�ne KAYS 
üzer�nden �let�l�r. Bu b�ld�r�m� tak�p eden beş�nc� 
günün sonunda söz konusu hususlar tebl�ğ ed�lm�ş 
sayılır.

Başvuru aşamasında KAYS'a yüklenecek belgelere ek 
olarak, sözleşme aşamasında “Destek Sözleşmes� 
İmza Sürec� Kılavuzu”nda l�stelenen belgeler de talep 
ed�lecek, başarılı başvuru sah�b�yle sözleşme 
�mzalanab�lmes� �ç�n bu kılavuzda talep ed�len tüm 
belgeler�n Ajansa sunulması gerekecekt�r. Ajans, 
sözleşme �mzalama aşaması ve önces�nde �lave b�lg� 
ve belge talep edeb�lecekt�r.

2.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?
Başvurular,  adres�nden de www.marka.org.tr
ulaşılab�lecek  https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr
bağlantısı üzer�nden yapılmalıdır. E-devlet s�stem� 
aracılığıyla KAYS'a g�r�ş yapılarak başvurular 
gerçekleşt�r�lmel�d�r. KAYS üzer�nden fiz�b�l�te desteğ� 
talep formu doldurulduktan sonra �lg�l� destekley�c� 
belgeler KAYS'a yüklenecekt�r.

Başvuru Sah�b� kurumu / kuruluşu tems�l eden 
görevl�, “Başvuru Sah�b� Kullanıcısı” rolüyle T.C. k�ml�k 
numarası ve k�ml�k b�lg�ler�n� KAYS'a g�rerek kayıt 
yaptırır. Kayıt �şlem� sırasında, Başvuru Sah�b� 
tarafından s�steme tanımlanan e-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 kullanacağın-
dan, kayıt aşamasında ver�len elektron�k posta 
adres�n�n doğru ve güncel olması öneml�d�r.

Kayıt �şlem� tamamlandıktan sonra, elektron�k 
s�stemde proje tekl�fi �le �lg�l� �sten�len b�lg�ler�n 
eks�ks�z doldurulması gerekmekted�r. Proje tekl�fi �le 
�lg�l� s�steme g�r�len b�lg�lerde, başvuru tamamlanma-
dığı sürece güncelleme yapmak mümkündür. Proje 
tekl�fi güncelleme menüsünde yer alan “başvuru 
tamamla” adımı seç�ld�kten sonra proje tekl�fi 
üzer�nde herhang� b�r değ�ş�kl�k yapma �mkânı 
bulunmamaktadır. F�z�b�l�te desteğ� başvurusu 
s�stem üzer�nde tamamlanmadan önce Proje 
Uygulama B�r�m� �le görüşme yapılması faydalı 
olacaktır.

Onl�ne başvuru, KAYS üzer�nden üret�len taahhütnamen�n e-�mza �le �mzalanması �le tamamlanır.

Başvuru Sah�pler�n�n, proje başvurularını Ajansın 
program �lanında bel�rt�len son kabul tar�h ve saat�ne 
kadar KAYS üzer�nden yapması zorunludur. 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 �ç�nde 

tamamlanır. Taahhütnamen�n e-�mza �le �mzalanma-
dığı hâllerde, 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.

Bu durumda taahhütnames�n� elden tesl�m edenlere 
�mzalı ve tar�hl� b�r alındı belges� ver�l�r. Her başvuru; 
kabul tar�h�, saat� ve referans numarası �le kayded�l�r.

www.marka.org.tr
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2.2.3. Başvuruların Alınması �ç�n Son Tar�h
F�z�b�l�te Desteğ� yıl boyunca açık kalacak ve proje 
başvuruları sürekl� olarak kabul ed�lecekt�r. Fayda-
lanıcılar projeler�n� hazırladıkları anda tesl�m 
edeb�lecek olup projeler Ajansa ulaştıktan sonra 
mevzuatta bel�rt�len süre �çer�s�nde değerlend�r�le-
cekt�r. Başarılı bulunan projelere sağlanacak mal� 
desteğ�n, program bütçes� sınırına ulaşması duru-
munda söz konusu son başvuru tar�h� beklenmeks�z�n 
Mal� Destek Programı sonlandırılacak ve Ajans web 
s�tes�nden duyurulacaktır. Ajans ayrıca gerekl� 
gördüğü her durumda programı sonlandırma hakkını 
saklı tutar.

Her başvuru KAYS üzer�nden üret�len taahhütname-
n�n �mzalanması �le tamamlanır. Taahhütnamen�n e-
�mza �le �mzalanması esastır. Başvuruların elektron�k 
ortamda alınması �ç�n son tar�h 29.12.2023 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 tamamlanır. Taahhütnamen�n e-�mza �le 
�mzalanmadığı hâllerde 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 
tamamlanan 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
Sorular; tekl�f çağrısının referans numarasını 
bel�rterek aşağıdak� e-posta adres�ne veya faks 
numarasına gönder�leb�l�r:

E-posta adres�    : fiz�b�l�te@marka.org.tr
Faks                     : 0 262 332 01 45

www.marka.org.tr

mailto:fd@marka.org.tr
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2.3.    Başvuruların Değerlend�r�lmes� ve Seç�lmes�

Başvuru Sah�pler� tarafından sunulan projeler aşa-
ğıda açıklanan aşama ve kr�terlere göre �ncelenecek 
ve değerlend�r�lecekt�r. Değerlend�rme sürec� temel 
olarak �k� aşamadan oluşmaktadır: ön �nceleme �le 
tekn�k ve mal� değerlend�rme.

Bel�rlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve 
Ajansa sunulacak olan her b�r proje tekl�fi, Genel 
Sekreter başkanlığında �lg�l� Ajans uzmanlarından 
oluşturulacak en az üç (3) k�ş�l�k b�r değerlend�rme 
kom�syonu tarafından değerlend�r�l�r ve Yönet�m 
Kurulu'na sunulur. 

F�z�b�l�te tekl��er�, Yönet�m Kurulu'nca öncel�kl� olarak 
ele alınır ve değerlend�rme sonuçlarının Yönet�m 
Kurulu'na sunulmasını tak�ben yapılacak �lk toplan-
tıda karara bağlanır. 

Değerlend�rme; ön �nceleme �le tekn�k ve mal� 
değerlend�rme olmak üzere �k� aşamalıdır. Değer-
lend�rme kom�syonunun uygun görmes� durumunda 

bu �k� aşama aynı oturumda gerçekleşt�r�leb�l�r. 

(1)Ön İnceleme
Yalnızca zamanında tesl�m ed�len projeler ön 
�ncelemeye alınır. Ön �nceleme aşamasında �dar� 
kontrol �le uygunluk kontrolü yapılır.

Başvuru Rehber�'nde bel�rt�len bütün uygunluk 
kr�terler�n� taşıdığı anlaşılan projeler değerlend�rme 
sürec�ne alınır.

İdar� Kontrol ve Uygunluk Kontrolü

Başvurular öncel�kle şekl� uygunluk açısından �dar� 
kontrole tab� tutulacaktır. İdar� kontrolde, aşağıda yer 
alan İdar� Kontrol L�stes�'nde bel�rt�len kr�terler�n 
yer�ne get�r�l�p get�r�lmed�ğ� kontrol ed�lmekted�r. 
Uygunluk Kontrolü bölümünde �se Başvuru Sah�b�, 
ortakları ve �şt�rakç�ler� �le proje konusunun uygun-
luğu kontrol ed�lmekted�r. İsten�len b�lg�lerden 
herhang� b�r� eks�k veya yanlış �se proje tekl�fi yalnızca 
bu esasa dayanarak redded�leb�l�r ve proje tekl�fi bu 
noktadan sonra değerlend�r�lmez.

İDARİ KONTROL ve UYGUNLUK KONTROLÜ

1. Başvuru formu ve d�ğer başvuru ekler� (bütçe, mantıksal 
çerçeve, k�l�t personel�n özgeçm�şler�) elektron�k s�stem 
üzer�nden eks�ks�z olarak doldurulmuştur.

2. Başvuru Sah�pler�, proje ortakları ve �şt�rakç�ler� �le proje 
faal�yetler�ne göre uygun düşen destekley�c� belgeler s�steme 
eks�ks�z yüklenm�şt�r.

2.1. Başvuru Sah�b�'n�n ve varsa ortaklarının, Doğu Marmara 
Kalkınma Ajansına bu program kapsamında proje sunulmasına 
ve projen�n başarılı bulunup destek almaya hak kazanması 
hâl�nde uygulanmasına �l�şk�n yetk�l� yönet�m organının almış 
olduğu karar

2.2. Başvuru Sah�b�n� ve varsa proje ortağının (ortaklarının), 
programa sunulacak proje �ç�n tems�l ve �lzama ve proje 
belgeler�n� �mzalamaya yetk�l� k�ş�n�n (k�ş�ler�n) �sm�n� (�s�mler�n�) 
ve �mzalarını noter tarafından tasd�k eden belge

Başvurunuzu yapmadan önce aşağıdak� koşulları 
yer�ne get�rd�ğ�n�z� kontrol ed�n�z ve bütün

kutucukların doldurulduğundan em�n olunuz.

Ajans tarafından
doldurulacaktır.

Başvuru Sah�b�
tarafından

doldurulacaktır.

Uygun
Koşul Değ�l 

EvetHayırEvet Uygun
Koşul Değ�l 

KOŞULLAR
İDARİ KONTROL

www.marka.org.tr
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2.3. F�z�b�l�te Başvurusuna Konu Projeye İl�şk�n B�lg� Formu

2.4. Proje kapsamında yapılacak mal ve h�zmet alımlarında tutarı 
20.000 TL'n�n üzer�ndek� her b�r kalem �ç�n tekl�f veren firmalar 
tarafından �mzalanmış tekn�k şartname ve en az üç (3) proforma 
fatura (ya da tekl�f mektubu)

2.5.  Başvuru Sah�b� kurum / kuruluşun proje hesabını kend� 
adına açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama 
yapma yetk�s�ne sah�p olduğuna da�r kurumun en üst yetk�l� 
am�r� / kurulu tarafından �mzalanmış beyanı

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

3. Başvuru Sah�b� e-taahhütnames� ya da ıslak �mzalı 
taahhütnames� uygun şek�lde sunulmuştur. 

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

5. Başvuru formunda yer alan �şt�rakç� beyannames� varsa her b�r 
proje �şt�rakç�s� �ç�n �şt�rakç�n�n yetk�l� tems�lc�s� tarafından 
�mzalanmıştır.

   UYGUNLUK KONTROLÜ

1. Başvuru Sah�b� �le varsa ortakları ve �şt�rakç�ler� uygundur.

2. Proje konusu uygundur.

Sadece ön �ncelemey� geçen başvurular değerlend�rme �şlem�n�n sonrak� safhalarına alınacaktır.

(2) Tekn�k ve Mal� Değerlend�rme
Ön �ncelemeden geçen faal�yet tekl��er� faal�yet�n �lg�l�l�ğ�, yöntem�, sürdürüleb�l�rl�ğ�, bütçe ve mal�yet etk�nl�ğ� 
açılarından aşağıda yer alan değerlend�rme tablosuna göre tekn�k ve mal� değerlend�rmeye tab� tutulur.

www.marka.org.tr
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Tekl�f ed�len fiz�b�l�te çalışmasının konusu Bölge'n�n ekonom�k ve sosyal kalkınması ve rekabet 
gücü açısından ne derece öneml�?

Tekl�f, Program kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar �lg�l�?

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

Tekl�f ed�len fiz�b�l�te çalışması d�ğer uygulanan / uygulanacak programlarla karşılaştırıldığında 
ne düzeyde katma değer yaratacak unsurlar �çer�yor?

Tekl�f ed�len fiz�b�l�te çalışması Bölge'ye h�zmet edecek kr�t�k ulusal veya uluslararası projeler �ç�n 
ne derece yönlend�r�c� / özend�r�c� olacaktır?

2. Yöntem ve Sürdürüleb�l�rl�k

Projede amaçlar, beklenen sonuçlar, faal�yetler yeter�nce tutarlı tanımlanmış mı?

Öner�len faal�yetler uygun ve uygulanab�l�r m�? 

Başvuru Sah�b� ve ortakları (eğer var �se) proje yönet�m� ve tekn�k uzmanlık konusunda yeterl� 
deney�me sah�p m�?

3. Bütçe ve mal�yet etk�nl�ğ�

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

Yapılması öngörülen harcamalar faal�yetler�n uygulanması �ç�n gerekl� m�?

Eş finansman taahhüt ed�lmekte m�d�r?

TOPLAM

Proje tekl��er� değerlend�rme kom�syonu üyeler�n�n 
�k�s� tarafından tablodak� puanlama d�kkate alınarak 
ayrı ayrı değerlend�r�l�r. Faal�yet tekl�fin�n başarılı 
kabul ed�leb�lmes� �ç�n her b�r değerlend�rme 
kom�syonu üyes�nden b�r�nc� bölümden en az otuz 
(30) ve tüm değerlend�rme kom�syonu üyeler�nden 
ortalama en az altmış beş (65) puan alması 
zorunludur.

İk� değerlend�rme kom�syonu üyes�n�n verm�ş olduğu 
puanlar arasında y�rm� (20) puan ve üzer� fark olması 
hâl�nde, tekl�f üçüncü kom�syon üyes� tarafından 
tekrar değerlend�r�l�r. Üçüncü değerlend�rme 
puanının d�ğer �k� değerlend�rme puanına olan 
farkının b�rb�r�ne eş�t olması hâl�nde başarı puanı 
yüksek olan değerlend�rme puanı �le üçüncü 
değerlend�rme puanının ar�tmet�k ortalaması esas 
alınır. Üçüncü değerlend�rme sürec� yen�den 
başlatılır. Yen�den değerlend�rme sonucunda da aynı 
durum ortaya çıkması hâl�nde değerlend�rme 
kom�syonu başka üyelerle yen�den oluşturularak 
proje tekrar değerlend�r�l�r.

B�r kom�syon üyes�n�n başarılı, d�ğer�n�n başarısız 
bulduğu fiz�b�l�te tekl�fi üçüncü kom�syon üyes�ne 

�ncelet�l�r. Üçüncü kom�syon üyes�, fiz�b�l�te tekl�fin� 
başarısız bulması hâl�nde, puan farkına bakılmaksızın 
�k� başarısız puanın; başarılı bulması hâl�nde �se �k� 
başarılı puanın ar�tmet�k ortalaması alınır. Ancak 
başarılı puanlar arasındak� farkın y�rm� (20) ve üzer� 
olması durumunda �lg�l� proje �ç�n değerlend�rme 
sürec� yen�den başlatılır. Yen�den değerlend�rme 
sonucunda da aynı durumun ortaya çıkması hâl�nde 
değerlend�rme kom�syonu başka üyelerle yen�den 
oluşturularak proje tekrar değerlend�r�l�r.

Başarılı bulunan faal�yetler, Program bütçes� 
sınırları dâh�l�nde desteklen�r. Ajans, yıl �çer�s�nde 
yen� başvuru almama yetk�s�ne sah�p olup bu 
durumda yen� başvuru alınmayacağını Ajans �nternet 
s�tes�nde duyurur.

Yönet�m Kurulu'nun onayından sonra, başarılı 
bulunan proje �s�mler� Ajansın �nternet s�tes�nde 
yayımlanır ve Başvuru Sah�b�'ne sözleşme �mzalaması 
�ç�n yazılı b�ld�r�mde bulunur.

Değerlend�rme sonucunda başarısız bulunan faal�yet 
tekl��er�, redded�lme neden�n� �çeren b�r resmî yazıyla 
Başvuru Sah�b�'ne �let�l�r.

DEĞERLENDİRME TABLOSU

451. İlg�l�l�k
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3.1. B�ld�r�m�n İçer�ğ�
Başvuru Sah�pler�ne, başvurularının sonucuna �l�şk�n 
durum yazılı olarak b�ld�r�lecekt�r. Başvurunun 
redded�lmes� veya destek ver�lmemes� kararı, aşağıda 
bel�rt�len gerekçelere dayandırılacaktır:

Ÿ Başvuru, son başvuru tar�h�nden sonra alınmıştır,

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

Ÿ Başvuru Sah�b� veya ortaklarından b�r� ya da 
b�rkaçı uygun değ�ld�r,

Ÿ Proje uygun değ�ld�r (örneğ�n tekl�f ed�len 
projen�n program kapsamında olmaması, tekl�fin 
�z�n ver�len azam� sürey� aşması, talep ed�len 
katkının �z�n ver�len azam� katkıdan daha fazla 
olması vb.),

Ÿ Proje, program amaç ve öncel�kler�yle �lg�l� 
değ�ld�r,

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

Ÿ 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,

Ÿ Yönet�m Kurulu'nun değerlend�rmen�n tarafsızlığı 
ve tutarlılığını, projeler�n b�rb�rler�yle tamamlayı-
cılığını ya da bölgen�n mekânsal ve sektörel 
öncel�kler�n� d�kkate alarak yaptığı n�ha� değerlen-
d�rme net�ces�nde uygun bulunmamıştır.

3. DEĞERLENDİRME SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

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

3.2. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama 
Koşulları
Sözleşmeler�n �mzalanması ve uygulanması 
aşamalarında T.C. Sanay� ve Teknoloj� Bakanlığı 
tarafından hazırlanarak yayımlanan ve  www.
marka.org.tr adres�nden tem�n ed�leb�lecek olan 
“Proje Uygulama Rehber�” esas alınacaktır.

Yönet�m Kurulu kararıyla desteklenmes� öngörülen 
proje tekl��er�ne ver�lecek mal� destek ve buna �l�şk�n 
�lke ve kurallar, Başvuru Sah�b� �le Ajans adına Genel 
Sekreter'�n �mzalayacağı b�r sözleşmeye bağlanır.

Sözleşme �mzalanmadan önce Ajans, gerekt�ğ�nde 
Başvuru Sah�b�'nden ek b�lg� ve belge �steyeb�l�r.

Sözleşmeler, Başvuru Sah�pler�nce mevzuatta 
bel�rlenen süre �çer�s�nde başvuru formu ve ekler� �le 

başvuru rehber�nde bel�rt�len destekley�c� belgeler�n 
aslı veya onaylı suret�n�n sunulmasını tak�ben en geç 
beş (5) �ş günü �ç�nde yapılacak yazılı b�ld�r�m� 
müteak�p en geç on (10) �ş günü �ç�nde �mzalanır. Bu 
süre zarfında sözleşme �mzalamak üzere Ajansa 
başvurmayan veya sözleşme �mzalamayacağını yazılı 
olarak b�ld�ren veya Ajans tarafından talep ed�len 
belgeler� zamanında sunmayan Başvuru Sah�pler� söz 
konusu destekten feragat etm�ş sayılır ve aynı faal�yet 
�ç�n b�r (1) yıl süre �le tekrar başvuruda bulunamazlar. 
Bu süre zarfında, mücb�r sebepten ötürü sözleşme 
�mzalamaya gelemeyeceğ�n� b�ld�ren sözleşme 
sah�pler�ne on (10) �ş günü �lave süre tanınab�l�r. 
Sunulan belgeler�n gerçeğe aykırı yahut KAYS'ta yer 
alan b�lg� ve belgelerden farklı olması durumunda da 
Başvuru Sah�b� �le sözleşme �mzalanmaz.
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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 
hâl�nde artan değer mal� destek yararlanıcısı 
tarafından karşılanması kaydıyla, Ajans tarafından 
uygun mal�yet olarak değerlend�r�leb�l�r. Sözleşmede 
bel�rlenen Ajans tarafından sağlanan mal� destek 
m�ktarı h�çb�r koşulda artırılamaz.

Hede�er�n Gerçekleşt�r�lememes�: Yararlanıcı'nın 
sözleşme koşullarını yer�ne get�rmemes� hâl�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�lme-
mes�, �zleme z�yaretler�nde uygulama ve yönet�m 
mekânlarına er�ş�m�n zorlaştırılması yahut engel-
lenmes� veya projen�n sözleşmeye, ekler�ne ve 
yürürlüktek� mevzuata uygun şek�lde yürütülmed�ğ�-
n�n tesp�t� hâl�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 hüküm-

ler� 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 tara�arın 
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 değerlen-
d�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, Yararlanıcı'dan �lave b�lg� ve belge 
taleb�nde bulunab�l�r.

Ödemeler: Sözleşmede bel�rt�len süre �çer�s�nde, 
destek m�ktarının en fazla %60 (yüzde altmış)'ı, 
Yararlanıcı'ya a�t sözleşmede bel�rt�len banka 
hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak 
d�ğer ödemeler, hak ed�ş esasına göre gerçekleşt�r�l�r. 
Buna göre, ön ödeme tutarı ve aynı m�ktarda 
Yararlanıcı'nın eş finansman tutarının usulüne uygun 
harcandığını göster�r belgeler ara/n�ha� raporlarla 
b�rl�kte Ajansa sunulur. 
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N�ha� ödeme �se, proje uygulama süres�n�n b�t�m�n� 
tak�p eden 30 (otuz) gün �ç�nde yararlanıcı tarafından 
sunulacak n�ha� raporun ve ödeme taleb�n�n uygun 
bulunması hal�nde, raporun onaylandığı tar�hten 
�t�baren 30 (otuz) gün �ç�nde y�ne söz konusu banka 
hesabına yatırılır. Yararlanıcı tarafından �lg�l� raporlar 
sunulmadan ve usulüne uygun ödeme taleb�nde 
bulunulmadan, Yararlanıcı'ya h�çb�r ödeme yapılmaz. 
Bu başlıkta ver�len ödeme dağılımı değ�ş�kl�k 
göstereb�l�r. N�ha� dağılım Yararlanıcı'yla �mzalanacak 
sözleşmede göster�l�r.

Projeye a�t kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulan-
masına da�r tüm hesap ve kayıtları şeffaf b�r şek�lde 
tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğ�n son 
ödemes�n�n yapılmasından sonra  on (10) yıl süreyle 
saklanmalıdır. 

Denet�m:  Gerekt�ğ�nde yapılacak denet�mler 
sırasında Yararlanıcı, proje uygulama ve yönet�m 
mekânlarına er�ş�m� zorlaştırmamak yahut engel-
lememek 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.Ajans kend� bel�rleyeceğ� 
kr�terlere ve proje uygulama dönem�ndek� �lerlemeye 
göre denet�m raporu talep edeb�l�r. Bu denet�m Kamu 
Gözet�m� Muhasebe ve Denet�m Standartları Kurulu 
tarafından yetk�lend�r�len bağımsız denetç�ler ve 
bağımsız denet�m kuruluşları �le serbest muhasebec� 

mal� müşav�rler ve yem�nl� mal� müşav�rler tarafından 
yapılab�l�r. Projeler�n denet�m� Başvuru Sah�b� 
tarafından yaptırılmaz �se Ajans tarafından da 
yaptırılab�l�r. Bu durumda denet�m mal�yet� proje 
bütçes�nde yer almaz; Başvuru Sah�b�'nden �sten�r. 
Ajans kamu kurum ve kuruluşlarını dış denet�m 
kuralından muaf tutab�l�r.
 
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� Bakanlığının genel koord�-
nasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak �ç�n Ajansın 
�nternet s�tes�nde ( ) yayımlanan www.marka.org.tr
“Tanıtım ve Görünürlük Rehber�”ne uygun olarak 
gerekl� önlemler� alır.

Satın Alma İşlemler�:     
4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'na tab� Yararlanıcılar, 
destek programları çerçeves�nde desteklenen proje 
ve faal�yetler kapsamında yapacakları satın alma 
faal�yetler�n� tab� oldukları satın alma mevzuatı 
çerçeves�nde gerçekleşt�r�rler. Harcama usul ve 
esasları h�çb�r kanun tarafından bel�rlenmem�ş kurum 
ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları 
�se Başvuru Sah�b� ve Ajans arasında yapılacak destek 
sözleşmes�nde tanımlanmıştır. Ayrıca, uygulama 
aşamasında satın alma usuller�ne �l�şk�n detaylı b�lg� 
ve dokümanlar proje uygulama rehber�nde yer 
alacaktır.
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