
 

 

 

2016 TD BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ 

23/02/2016 tarih ve 2016/2 sayılı Yönetim Kurulu kararınca 2016 Teknik 
Destek Programı Başvuru Rehberinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır. 

 

ÖNCEKİ HALİ 

 

1. 2016 TEKNİK DESTEK PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI 

Aşağıda verilmiş olan örnek proje konuları 2016 Teknik Destek programı öncelikleri ile 
doğrudan ilişkilendirilmelidir.  Örnek proje konuları, eğitim ve araştırma/raporlama 
şeklinde iki bölümden oluşmaktadır.  

a.) TR52 Bölgesinde Sağlık, Sanayi, Tarım ve Turizm sektörlerinde İnsan Kaynaklarının 
Geliştirilmesi ile Suriyeli Misafirlerin Sosyal Entegrasyonlarına Yönelik Eğitimler (Bu 
bölümdeki başvurulara ait talep tutarının Ajansa olan toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 
8.000 TL’yi aşamaz). 

1. Bölgede insan sağlığına yönelik teknik eğitimlerin verilmesi (yaşlı ve engelli bakımı, 
duyma-konuşma engellilere yönelik işaret dili ile iletişim, görme engelliler ve 
ebeveynlerine yönelik çocuk sağlığı ve hijyen bakımı vb. eğitimler), 

2. Bölgede turizme katkı sağlayacak teknik eğitimlerin verilmesi (teorik ve uygulamalı 
otelciliğin ve pansiyonculuğun geliştirilmesi, seyahat acenteciliği, ön büro ile oda 
görevlilerine, bölgenin tanıtımına yönelik vb. eğitimler). 

3. Bölge’de tarıma yönelik teknik eğitimlerin verilmesi (organik tarım, sulu ve kuru tarım, 
hayvancılıkta uygulamalı sağlık, bakım ve beslenme ile rasyon hazırlanması, su 
tasarrufuna yönelik modern sulama teknikleri, süt soğuk zincirinin sağlanması, 
yerel/yöresel ürünlerin yetiştirilmesi ve/veya tescillenmesi, aşılama tekniklerinin 
geliştirilmesi, arıcılık, balıkçılık, gıda güvenliği vb. eğitimler), 

4. Bölge sanayisine yönelik teknik eğitimlerin verilmesi (araç elektroniği, kaynakçılık, CNC 
kullanımı, hidrolik sistemler, akıtma sistemleri, polisaj, Ar-Ge ve yenilikçilik, enerji 
verimliliği, endüstriyel tasarım, faydalı model, patent ve markalaşma, melek yatırımcı 
buluşması ve girişimci mentörlüğü vb. eğitimler). 

5. TR 52 Bölgesindeki Suriyeli misafirlerin sosyal entegrasyonlarına yönelik eğitimlerin 
verilmesi (Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk İş Kanunu, Türk Ceza 
Kanunu, temel haklar vb konularında sadeleştirilmiş / basitleştirilmiş / mevzuat  

 



 

 

 

 

bilgilendirme, temel düzeyde Türkçe eğitimi, girişimcilik, pazarlama, çocuk ve ebeveyn 
bakımı, vb eğitimler).  

b.) Eğitim İçermeyen Çalışmalar  (Bu bölümdeki başvurulara ait talep tutarının Ajansa olan 
toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 15.000 TL’yi aşamaz). 

1. Bölge turizmine katkı sağlayacak çalışmaların yapılması (turizm haritaları, bilgi 
stantları, yön levhaları, tanıtım kitapları, Binbir Kilise, Mevlana, Kilistra gibi inanç 
turizmi rotalarının hazırlanması, turizm keşif rehberleri, kültür rotaları, yürüyüş parkur 
rotaları, yerel yemekler, müzik, yerele özgü görsel CD/DVD kayıtları vb tasarımların 
yapılması ve/veya basılması), 

2. Kongre turizminin bölgedeki potansiyeli ve turizme katkısının araştırılması, 

3. Köy Tasarım Rehber(ler)inin hazırlanması, 

4. İhracat kanallarının değerlendirildiği ülke raporlarının hazırlanması (en az iki farklı kıta 
ve en az üç farklı ülkeyi kapsamalıdır), 

5. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren KOBİ’lerin üniversite ve 
araştırma kurumlarıyla ortak proje üretme kapasitesinin geliştirilmesine yönelik 
araştırmalar, 

6. B2B çalışmalarına altlık olmak üzere imalat sanayinde üretim yapan firmaların tespit 
edilmesi, 

7. Farklı kurumlarca hazırlanan sektör analizleri raporlarının, internet sitelerinin 
Arapçaya tercüme edilerek Arap yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik çalışmalar, 

8. Girişimcilik kapasitesinin araştırılması, 

9. Tipoloji 3 ve 4’de* yer alan ilçelerde tarımsal katma değerin artırılmasına yönelik 
çalışmalar: 

• Ekolojik yapıya uygun daha az su tüketen ve ulusal ve uluslararası düzeyde 
tercih edilme durumları fazla olan ürünlerin tespiti,  

• Ürünlerin işlenerek pazarlanmasına yönelik araştırmalar (üzümün pekmez 
yapılması, kirazın lokum, vb.), 

• Organik tarım, arıcılık gibi faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik araştırmalar, 

• Pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik tedbirler,   

10. Tipoloji 3 ve 4’de* yer alan ilçelerde bilgiye erişim imkânları ile destekler ve 
teknolojiden faydalanma düzeylerinin araştırılması eylem planlarının hazırlanması, 

11. Yurtiçi ve yurtdışındaki STK ve vakıflarının bölgeye uygun fon/destek envanterinin 
çıkarılması ve bölgede tanıtılması, 

12. Sosyal medya ortamının, gençlerin yetişmesinde olumlu kullanımına yönelik eğitim 
stratejilerinin belirlenmesi, 

13. Gençlerin teknoloji bağımlılıkların ölçülmesi ve alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi ile gençlerin kariyer planlamasına yönelik çalışmalar, 



 

 

 

 

 

14. Sağlıkta mekânsal şartlara göre değişiklik gösteren bölgeye özgü hastalıklara yönelik 
raporlarının hazırlaması (Kanser, kalp krizi, bağışıklık sistemleri), 

15. Bölgede obezitenin bölgenin yemek kültürü ile ilişkilendirilerek incelenmesi ve alınması 
gereken önlemlerin belirlenmesi. 

 

 

SONRAKİ HALİ 

 

2. 2016 TEKNİK DESTEK PROGRAMI 

PROGRAMIN AMACI VE KAPSAMI 

 

Aşağıda verilmiş olan örnek proje konuları 2016 Teknik Destek programı öncelikleri 
ile doğrudan ilişkilendirilmelidir.  Örnek proje konuları, eğitim ve 
araştırma/raporlama şeklinde iki bölümden oluşmakta olup Bilgi Toplumu Stratejisi 
ve Eylem Planı 2015-2018 (BTSEP), Bölgesel Gelişme Ulusal Stratejisi 2014-2023 
(BGUS), İslam Dünyası Turizm Başkenti Konya Eylem Planı,  Konya Ovası Projesi 
(KOP) Eylem Planı, Öncelikli Dönüşüm Programları (ÖDÖP), Türkiye Sanayi 
Stratejisi Belgesi 2015-2018 Eylem Planı (TSSBEP), Ulusal Deprem Stratejisi ve 
Eylem Planı (UDSEP), Verimlilik Genel Müdürlüğü (VGM) Eylem Planı ve benzeri 
eylem planları çerçevesinde MEVKA’nın sorumluğunda olan eylem konularını 
da içermektedir.  

a.) TR52 Bölgesinde Sağlık, Sanayi, Tarım ve Turizm sektörlerinde İnsan 
Kaynaklarının Geliştirilmesi ile Suriyeli Misafirlerin Sosyal 
Entegrasyonlarına Yönelik Eğitimler (Bu bölümdeki başvurulara ait talep 
tutarının Ajansa olan toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 8.000 TL’yi 
aşamaz). 

1. Bölgede insan sağlığına yönelik teknik eğitimlerin verilmesi (yaşlı ve engelli 
bakımı, duyma-konuşma engellilere yönelik işaret dili ile iletişim, görme engelliler 
ve ebeveynlerine yönelik çocuk sağlığı ve hijyen bakımı vb. eğitimler), 

2. Bölgede turizme katkı sağlayacak teknik eğitimlerin verilmesi (teorik ve 
uygulamalı otelciliğin ve pansiyonculuğun geliştirilmesi, seyahat acenteciliği, ön 
büro ile oda görevlilerine, bölgenin tanıtımına yönelik vb. eğitimler). 

3. Bölge’de tarıma yönelik teknik eğitimlerin verilmesi (organik tarım, sulu ve kuru 
tarım, hayvancılıkta uygulamalı sağlık, bakım ve beslenme ile rasyon hazırlanması, 



 

 

su tasarrufuna yönelik modern sulama teknikleri, süt 
soğuk zincirinin sağlanması, yerel/yöresel ürünlerin 

yetiştirilmesi ve/veya tescillenmesi, aşılama tekniklerinin geliştirilmesi, arıcılık, 
balıkçılık, gıda güvenliği vb. eğitimler), 

 

 

4. Bölge sanayisine yönelik teknik eğitimlerin verilmesi (araç elektroniği, 
kaynakçılık, CNC kullanımı, hidrolik sistemler, akıtma sistemleri, polisaj, Ar-Ge ve 
yenilikçilik, enerji verimliliği, endüstriyel tasarım, faydalı model ve patent alımına 
yönelik vb. eğitimler, (Öncelikli Teknoloji Alanlarında Ticarileştirmeye 
yönelik olarak melek yatırımcı buluşması ve girişimci mentörlüğü 
eğitimleri, (ÖDÖP 40.20); Üretimde Verimliliği Artırılmasına yönelik olarak 
ürün tasarımı, çeşitlendirilmesi ve markalaşma eğitimleri (ÖDÖP 40.51)), 

5. TR 52 Bölgesindeki Suriyeli misafirlerin sosyal entegrasyonlarına yönelik 
eğitimlerin verilmesi (Türk Medeni Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk İş Kanunu, 
Türk Ceza Kanunu, temel haklar vb konularında sadeleştirilmiş / basitleştirilmiş / 
mevzuat bilgilendirme, temel düzeyde Türkçe eğitimi, girişimcilik, pazarlama, 
çocuk ve ebeveyn bakımı, vb eğitimler).  

b.) Eğitim İçermeyen Çalışmalar  (Bu bölümdeki başvurulara ait talep tutarının 
Ajansa olan toplam maliyeti tüm vergiler dâhil 15.000 TL’yi aşamaz). 

1. Bölge turizmine katkı sağlayacak çalışmaların yapılması (turizm haritaları, bilgi 
stantları, yön levhaları, tanıtım kitapları, Binbir Kilise, Mevlana, Kilistra gibi inanç 
turizmi rotalarının hazırlanması, turizm keşif rehberleri, kültür rotaları, yürüyüş 
parkur rotaları, yerel yemekler, müzik, yerele özgü görsel CD/DVD kayıtları vb 
tasarımların yapılması ve/veya basılması), 

2. İl yatırım destek ve tanıtım stratejilerinin hazırlanmasına yönelik 
çalışmalar, (KOP EYG 4.4.1), (TSSBEP 8.70), 

3. Kongre turizminin bölgedeki potansiyeli ve turizme katkısının araştırılması, 
4. Köy Tasarım Rehber(ler)inin hazırlanması, 
5. İhracat kanallarının değerlendirildiği ülke raporlarının hazırlanması (en az iki 

farklı kıta ve en az üç farklı ülkeyi kapsamalıdır), 
6. Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini kendi bünyesinde gerçekleştiren KOBİ’lerin 

üniversite ve araştırma kurumlarıyla ortak proje üretme kapasitesinin 
geliştirilmesine yönelik araştırmalar, 

7. ARGE yol haritası hazırlanarak bölgede yapılacak ARGE çalışmalarına dönük 
çalışmalar (KOP EYG 3.1.2), 

8. İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri noktasında başta süt 
ve süt ürünleri olmak üzere küme yol haritası belirlenmesi ve farkındalık ile 
bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin çalışmalar (KOP Eylem Planı EYG.5.5.1), 

9. B2B çalışmalarına altlık olmak üzere imalat sanayinde üretim yapan firmaların 
tespit edilmesi, 

10. Farklı kurumlarca hazırlanan sektör analizleri raporlarının, internet sitelerinin 
Arapçaya tercüme edilerek Arap yatırımcıların bilgilendirilmesine yönelik 
çalışmalar, 



 

 

11. Girişimcilik kapasitesinin araştırılması, 
12. Tipoloji 3 ve 4’de* yer alan ilçelerde tarımsal 

katma değerin artırılmasına yönelik çalışmalar: 
 Ekolojik yapıya uygun daha az su tüketen ve ulusal ve uluslararası düzeyde 

tercih edilme durumları fazla olan ürünlerin tespiti,  
 
 
 

 Ürünlerin işlenerek pazarlanmasına yönelik araştırmalar (üzümün pekmez 
yapılması, kirazın lokum, vb.), 

 Organik tarım, arıcılık gibi faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik 
araştırmalar, 

 Pazarlama sorunlarının çözümüne yönelik tedbirler,   
13. Tipoloji 3 ve 4’de* yer alan ilçelerde bilgiye erişim imkânları ile destekler ve 

teknolojiden faydalanma düzeylerinin araştırılması eylem planlarının 
hazırlanması, (VGM E 3.3,), 

14. Yurtiçi ve yurtdışındaki STK ve vakıflarının bölgeye uygun fon/destek 
envanterinin çıkarılması ve bölgede tanıtılması, 

15. Sosyal medya ortamının, gençlerin yetişmesinde olumlu kullanımına yönelik 
eğitim stratejilerinin belirlenmesi, 

16. Gençlerin teknoloji bağımlılıkların ölçülmesi ve alınması gereken önlemlerin 
belirlenmesi ile gençlerin kariyer planlamasına yönelik çalışmalar, 

17. Sağlıkta mekânsal şartlara göre değişiklik gösteren bölgeye özgü hastalıklara 
yönelik raporlarının hazırlaması (Kanser, kalp krizi, bağışıklık sistemleri), 

18. Bölgede obezitenin bölgenin yemek kültürü ile ilişkilendirilerek incelenmesi ve 
alınması gereken önlemlerin belirlenmesi. 

19. Belediye hizmetlerinin daha şeffaf şekilde sağlanabilmesi için belediyelerin 
internet sitesi altyapılarının geliştirilmesine dönük çalışmalar (KOP KKG 
2.5.1) 

20. Belediyelerin stratejik plan hazırlamalarına yönelik çalışmalar (KOP KKG 
2.6.1), 

21. İşletmeler arası işbirlikleri ve kümelenme faaliyetleri noktasında başta süt 
ve süt ürünleri olmak üzere küme yol haritası belirlenmesi ve farkındalık ile 
bilinçlendirme faaliyetlerine ilişkin çalışmalar (KOP EYG 5.5.1), 

22. Rekabetçiliği ve Sosyal Uyumu Geliştiren Kentsel Dönüşüm Programı 
çerçevesinde insan sermayesi, sosyal dokudaki kırılganlıklar, sosyal alanda 
öncelikli müdahale gerektiren alanları da kapsayacak şekilde sosyal yapı 
analizlerine yönelik çalışmalar (ÖDÖP 40.30), 

 


