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2020 TD BAŞVURU REHBERİDEĞİŞİKLİĞİ—5 
(2020.09.24)  

26.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı ve 2020.09.16 tarihi ve 2020/08 sayılı Yönetim Kurulu 
Kararları yetkisi çerçevesinde 2020 yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi Eklerinde 
aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.    

ÖNCEKİ HALİ 
(Sonraki hali 7. Sayfada başlamaktadır) 

1.4 PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ  

Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek Programının amacı, 2014-2023 TR52 
(Konya-Karaman) Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda ve 2020 Sonuç 
Odaklı Program kapsamında paydaşlarımız olan yerel aktörlerin, bölgesel kalkınma 
açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve 
uygulama aşamalarında güçlük yaşadıkları çalışmalarına program ve proje 
hazırlanmasına katkı sağlama, geçici uzman personel görevlendirme, eğitim/danışmanlık 
sağlama gibi konularda destek sağlamaktır.  2020 Teknik Destek Programı öncelikleri 
aşağıdaki gibidir:  
Öncelik 1 – Yerelde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi:  
Bu öncelik çerçevesinde kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşların kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik teknik destek taleplerinin desteklenmesi 
amaçlanmıştır.   Buna yönelik olarak (aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere) Ajantan talep 
edilebilecek teknik destek  örnek konularından bazıları: 
a) Yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarında kurumsal yapı ve işleyişin 

etkinleştirilmesini sağlanacak, planlama ve uygulama süreçleri başta olmak üzere 
kurumsal kapasite geliştirilmesine yönelik talepler, 

b) Bölgedeki kurum ve kuruluşlara ait yapı ve hizmetlerde enerji verimliliğine yönelik 
talepler,   

c) Bölgede kamu sağlığına yönelik önleyici, destekleyici ve/veya geliştirici faaliyetlere 
yönelik talepler,  

d) Bölgenin kültürel değerlerinin tiyatro, sinema, tasarım gibi yaratıcı endüstrilerinin, el 
sanatları, gastronomi, arkeolojik, inanç, sağlık vb. farklı turizm alanlarının  tanıtımı 
ve/veya bu alanlarda gelir getirici faaliyetlere yönelik talepler,  

e) Ve bu rehberin “2.1 Başvuru Sahiplerinin ve Ortakların Uygunluğu” bölümünde 
bulunan kar amacı gütmeyen kurum ve kuruluşların bölgedeki aile şirketlerinin 
kurumsallaşmalarına ve/veya imalat sanayinde kurumsal kapasitenin 
geliştirilmesine,  imalatta ve enerji kullanımında verimliliğe yönelik talepler 
desteklenecektir. 

f) Bunlara ek olarak Ajans TR-52 (Karaman-Konya) Bölgesi için önemli gördüğü konular 
hakkında araşırma/analiz ve ön-fizibilite çalışmalarına destek vermeyi 
planlamaktadır: 
Araştırma/Analiz Raporlama Konuları:  
1. COVID-19 sonrası her türlü üretim alanlarına (tarım, sanayi) yöenlik eylem planı, 

ihtiyaç analizi vb çalışmalar, 
2. Bölgede Ortak kullanım alanlarına ilişkin (OSB/Sanayi Sitesi vb.) ihtiyaçların 

araştırılması, 
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3. Bölgenin yatırım ortamının geliştirilmesi ve bölgeye yatırım çekme amacına  
yönelik sektör ve alt sektör bazlı ön fizibilite çalışmalarının desteklenmesi, 

4. Bölgedeki firmaların Ar-Ge ve teknoloji düzeylerinin araştırılması, 
5. Bölgedeki Yazılım firmalarının üretim kabiliyetlerinin tespitine yönelik 

araştırmalar, 
6. Tarımsal verimliliği artırıcı yöntemler (ürün bazında da olabilir), 
7. İl/İlçe tasarım rehberleri çalışmaları, 
8. TR52’de sosyal yapı analizi,  
9. Atıkların geri kazanılması yöntemleri, 
10. Gıda Makine Sektörü ve Makine Ekipmanları ile Savunma Sanayii Parça 

Eşleştirmesi Yatırım(lar)ı, 
11. Kurumların kaynak verimliliği çalışmaları (örneğin etkin su kullanma teknikleri, 

enerji verimliliği, sürdürülebilir üretim yöntemleri, Çevre dostu üretim 
yöntemleri vb. konular) 

g) Ön-Fizibilite Konuları (Türkçe ve İngilizce olarak hazırlanmalıdır)*:  

Sektör Konu Ön Fizibilitesinin Yapılması Beklenen Yatırım 
Fikirleri/Açıklamalar 

Gıda ve 
Gıda 
imalatı 

Zirai 
Ürünlerin 
İşlenmesi 
Yatırım(lar)ı 

• Aromatik ve endemik bitkileri işleme tesisi, 
• Bağcılık geliştirme ve pekmez üretim tesisi,  
• Büyükbaş / küçükbaş hayvancılık et ve süt 

entegre/yetiştiriciliği tesisi, 
• Ceviz, badem gibi sert kabuklu meyvelerin işlenmesi,  
• Dondurulmuş gıda tesisi,  
• Entegre süt ve süt ürünleri tesisi, 
• Gıda imalatının savunma sanayi'ne entegrasyonu ve MRE 

(meal ready to eat) ürün üretim tesisi,   
• Kanatlı et entegre tesisi – tavuk / broiler, 
• Kuru meyve suyu ve meyve kurutma tesisi,  
• Kültür Mantarı üretimine yönelik kompost vs. 

malzemelerin bölgede üretilmesi  
• Pektin üretimi, 
• Propolis imalatı tesisi, 
• Yumurta akı tozu üretimi, 
• Zeytinyağı işleme tesisi. 

Hizmet 
Av ve Doğa 
Sporları 
Müzesi 

Bölgenin av ve doğa potansiyelini kullanarak turizmde bögeye 
yeni bir ürün sunulmasını amaçlayan bir fizibilite etüdünün 
yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Hizmet Konaklama 
Yatırım(lar)ı 

4 / 5 yıldızlı otel yatırımları: Konya İç Anadolu’nun en önemli 
turizm merkezlerinden biridir. Yılda yaklaşık 3 milyon 
ziyaretçi ağırlamaktadır. Bu bağlamda 4 ve/veya 5 yıldızlı otel 
yatırımlarına yönelik ön-fizibilite etüdünün yararlı olacağı 
değerlendirilmektedir. 
Özel Öğrenci Yurdu yatırımları: Bölge, beş üniversitesinde 
öğrenim gören 100.000 öğrenci ile Türkiye’nin önemli 
öğretim merkezlerinden biridir. Bu nedenle Özel Öğrenci 
Yurdu yatırımına yönelik bir ön-fizibilite etüdünün yararlı 
olacağı değerlendirilmektedir. 
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Sektör Konu Ön Fizibilitesinin Yapılması Beklenen Yatırım 
Fikirleri/Açıklamalar 

Makine 
Ekipman 
İmalatı 

Biçerdöver 
Fabrikası 
Yatırım(lar)ı   

Biçerdöver Fabrikası:  Konya Türkiye’nin en önde gelen tarım 
şehirlerinden biridir. Konya aynı zamanda otomotiv yedek 
parça sanayisinde de en gelişmiş şehirlerden biridir. En fazla 
biçerdövere sahip şehir olan Konya, Türkiye’ye hitap etme 
noktasında kendi başına da bir potansiyel pazardır. Konya, bu 
potansiyelleri bir araya getirerek biçerdöver imalatı için bir 
ön-fizibilite etüdünün yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Makine 
Ekipman 
İmalatı 

Tarım 
Makineleri 
Boya 
Merkezi 

Konya Türkiye’nin en önde gelen tarım şehirlerinden biridir. 
Konya aynı zamanda otomotiv yedek parça sanayisinde de en 
gelişmiş şehirlerden biridir. Tarım Makineleri üretiminde 
Konya Türkiye’de ilk sıradadır. Konya, bu potansiyeli bir araya 
getirerek Tarım Makineleri Boya Merkezi için bir ön-fizibilite 
etüdünün yararlı olacağı değerlendirilmektedir. 

Makine 
Ekipman 
İmalatı 

Makine 
Ekipman 
İmalatı 
Yatırım(lar)ı 

• Ateşli silah imalatı tesisi (av tüfekleri), 
• Ayakkabı üretim fabrikası, 
• Doğru akım (DC) motorları ve jeneratör imalatı tesisi, 
• Kompresör imalatı tesisi, 
• Plastik geri dönüşüm tesisi, 
• Yeni nesil elektronik fren sistemi donanım ve yazılımları. 

Yer altı 
kaynakları 

Maden ve 
Mermercilik  

Bölgenin madencilik ve mermercilik alanında potansiyelinin 
belirlenmesi ortaya konulması ve olası yatırımcıların planlama 
çalışmalarına katkı olacağı değerlendirilmektedir. 

*Eğer yatırımcı ve yatırımın tutarı belli ise fizibilitenin tamamı da yapılabilir.  Bunun için 
“2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki” format kullanılmalıdır.  
https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-
2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf  

 
Öncelik 2 – Kar amacı ‘güden’ imalatçı KOBİ’lerde “Enerji/Kaynak 
Verimliliğinin ve Kurumsallaşmanın (aile/ortaklık anayasası) 
Sağlanması”:  
Bu öncelik çerçevesinde kar amacı ‘güden’ ve KOBİ tanımına uyan imalatçı bağımsız 
işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik teknik destek taleplerinin desteklenmesi 
amaçlanmıştır.   Buna yönelik olarak Ajanstan talep edilebilecek teknik destek konuları 
aşağıdadır. 

a) Enerji Verimliliği Etüdü (Teknik şartname olarak EK 9 (içindeki EK-1 gerekli değildir) 
kullanılmalıdır). Yıllık enerji tüketimleri 0-250 TPE olan işletmeler için Ön Etüt, 251 ve 
üzeri olan işletmeler için ise Detaylı Etüt raporu hazırlanmalıdır. 

b) Yalın Üretim (Teknik şartname olarak EK 9 kullanılmalıdır), 
c) Kurumsallaşmaya yönelik olarak Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanması 

(Teknik şartname olarak EK 10 kullanılmalıdır). 
 

DİKKAT! 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ/YALIN ÜRETİM & AİLE/ORTAKLIK HİZMETİ İÇİN 

1. Enerji verimliliği etüdü için hizmeti sağlayacak firmanın: 
a) İlgili konu için son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) farklı firmaya danışmanlık sağlamış 

olması (iki farklı firmaya ait referans mektubu sunulmalıdır).  

https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf
https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf
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1.5 PROGRAM BÜTÇESİ, SÜRESİ VE YERİ  

Ajans tarafından 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağlanacak toplam kaynak 
tutarı 1.500.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları 
kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.   

2020 Teknik Destek programına ayrılan tutar aşağıdaki gibidir: 

1. Kar amacı ‘gütmeyen’ kurum kuruluşların yerelde kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi  

750.000 TL  

2. Kar amacı ‘güden’ imalatçı KOBİ’lerde kurumsallaşmanın 
sağlanması ve kaynak verimliliğinin geliştirilmesi 

750.000 TL  

 
Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek 
verilmemekte, mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde Ajans bu destekleri kendi 
personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla sağlamaktadır. Ajans önceliklere ayrılan kaynak 
tutarlarını değiştirme ve/veya aktarma hakkını saklı tutar. Bu rehberin amaç ve önceliklerine 
hizmet eden başvurular için proje başına kullandırılabilecek kaynak;  
 

Kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlar için; En Fazla (TL)* 
Eğitim, program ve proje hazırlanması faaliyetlere yönelik danışman geçici 
uzman görevlendirme için, 

20.000 TL  
(KDV Dahil) 

Üniversitelerin “sürekli eğitim merkezlerinden” ve “federasyonlar”  
aracılığı ile sağlanan eğitimler için, 

30.000 TL  
(KDV Dahil) 

Araştırma/envanter/raporlama/tanıtım/tarama/danışmanlık/ 
belediyelerin plan/proje işleri gibi faaliyetlere yönelik geçici uzman 
görevlendirilmesi için, 

40.000  TL  
(KDV Dahil) 

Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek savunma ve silah 
sanayinin geliştirilmesi, medikal ve tıbbi cihazlar, kırsal kalkınma, turizm ve 
çevreye yönelik çalışmalarda geçici uzman görevlendirme/danışmanlık 
sağlama için, 

97.000 TL **  
(KDV Dahil) 

Başvuru rehberinin 1.4 bölümünde bulunan ön-fizibilite konuları öncelikli 
olup diğer ön-fizibilite konuları için** 

97.000 TL ***  
(KDV Dahil) 

b) Teklifi veren firmanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre 
Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan 
(http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx) sanayi tipi kurumların Etüt-
Proje-Danışmanlık iş ve işlemleri için “yetkilendirilmiş” ve “yetki anlaşması geçerlilik 
süresi” hala devam eden ve raporunu da bu akreditasyon sürecinde imzalayabilecek 
firmalardan birisi olması. 

2. Yalın üretim hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak personelin/uzmanın: 
a) En az mühendislik dallarından birinde diploması olması, 
b) Son  beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) yıl boyunca yalın üretimde  çalışmış olması (üç 

farklı yıla ait referans mektubu (çalışacak personelin de adı referans mektubunda 
geçmelidir) sunulmalıdır), 

3. Aile/Ortaklık anayasası sistemi kurulumu için hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak 
personelin/uzmanın: 

a) En az işletme veya mühendislik dallarından birinde diploması olması, 
b) Son  beş (5) yıl içerisinde en az üç (3) yıl boyunca Aile/Ortaklık anayasası alanında 

çalışmış olması (üç farklı yıla ait referans mektubu (çalışacak personelin de adı referans 
mektubunda geçmelidir) sunulmalıdır). 

gerekmektedir. 

http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx
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**Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin 1’inci fıkrasının ‘d’ bendinde büyükşehir 
belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl belirlenen (KDV dahil) limiti aşamaz. 
***Eğer yatırımcı ve yatırımın tutarı belli ise fizibilitenin tamamı da yapılabilir.  Bunun için 
“2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki” format kullanılmalıdır.  
https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf 
Kar amacı ‘güden’ imalatçı KOBİler için En Fazla (TL) 
Kurumsallaşmaya yönelik olarak Aile/Ortaklık Anayasısı 
sisteminin kurgulanması için 50.000  TL (KDV Dahil) 

Kaynak verimliliğine yönelik olarak yalın üretim hizmet alımı için 80.000  TL (KDV Dahil) 
Kaynak/enerji verimliliği etüdü: Ön Etüd için 20.000 TL (KDV Dahil) 
Kaynak/enerji verimliliği etüdü: Detaylı Etüd için 35.000 TL (KDV Dahil) 
*Projedeki talep tutarlarının yukarıdaki limitlerden daha düşük olması beklenir.  Bunulabirlikte 
fayda/maliyet yaklaşımı çerçevesinde, Ajans talep bütçesinde revizyona gidilebilir ve/veya farklı 
teklifler de toplayabilir ve hizmet sağlayıcısını kendisi de bulabilir.  Yararlanıcı kuruluş söz 
konusu desteğin sağlanması süresinde (sözleşmenin başlangıç ve sonuç tarihleri arasında) ve 
doğrudan destek nedeniyle gelir elde edemez. Yararlanıcının bu hükme rağmen, böyle bir gelir elde 
ettiğinin tespiti durumunda, ilgili gelir Ajans’a aktarılır. 

 

2.2 FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU  

Bu program kapsamında, COVID-19 nedeni ile KOBİlere yönelik faaliyetler,  
yetişkinlerin ve eğiticilerin eğitimleri hariç olmak üzere bögledeki 18 yaş altı  
öğrencilere yönelik (uzaktan eğitim de dahil) hertürlü eğitim faaliyetleri uygun 
değildir.  Ajans, sadece aşağıda sunulan ve önceliklerle doğrudan ilişkilendirilen, 
kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir: 
• Eğitim Faaliyetleri (COVID-19 Salgını süreci nedeni ile bu faaliyetin 18-65 yaş 

arasındaki hedef gurupları için tasarlanması uygun olup diğer yaş guruplarına 
yönelik eğitimler uygun değildir). 

• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, 
• Geçici uzman personel görevlendirme, 
• Danışmanlık sağlama.  

 
 

2.7.1 ÖN İNCELEME 
 
 

1. KOBİ tekliflerinde Verimlilik/Yalın üretim için: 

Bu hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak firmanın son beş (5) yıl içerisinde en az iki 
farklı firmaya  yalın üretim veya  aile/ortaklık anayasası sistemi için danışmanlık sağlamış olması 
(iki farklı firmaya ait referans mektubu sunulmalıldır), 
1. Verimlilik/Yalınüretim hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak personelin/uzmanın 

(EK 9): 
c) En az mühendislik dallarından birinde diploması vardır, 

d) Son  beş (5) yıl içerisinde en az üç (3) yıl boyunca yalın üretimde  çalışmış olması (üç 
farklı yıla ait referans mektubu (çalışacak personelin de adı referans mektubunda 
geçmelidir) sunulmalıdır), 

https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf
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2. Aile/Ortaklık anayasası sistemi kurulumu için hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak 
personelin/uzmanın (EK 10):  

a) En az işletme veya mühendislik dallarından birinde diploması vardır, 
b) Son  beş (5) yıl içerisinde en az üç (3) yıl boyunca Aile/Ortaklık anayasası alanında 

çalışmış olması (üç farklı yıla ait referans mektubu (çalışacak personelin de adı referans 
mektubunda geçmelidir) sunulmalıdır). 

gerekmektedir (EK 6 ve Referans Mektupları). 
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SONRAKİ HALİ 
1.4 PROGRAMIN AMAÇ VE ÖNCELİKLERİ  

Ajans tarafından sağlanacak Teknik Destek Programının amacı, 2014-2023 TR52 
(Konya-Karaman) Bölge Planı’nda yer alan öncelikler doğrultusunda ve 2020 Sonuç Odaklı 
Program kapsamında paydaşlarımız olan yerel aktörlerin, bölgesel kalkınma açısından önem 
arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında 
güçlük yaşadıkları çalışmalarına program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, geçici 
uzman personel görevlendirme, eğitim/danışmanlık sağlama gibi konularda destek 
sağlamaktır.  2020 Teknik Destek Programı öncelikleri aşağıdaki gibidir:  
Öncelik 1 – Yerelde Kurumsal Kapasitenin Geliştirilmesi:  
Bu öncelik çerçevesinde kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşların kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik teknik destek taleplerinin desteklenmesi 
amaçlanmıştır.   Buna yönelik olarak (aşağıdakilerle sınırlı olmamak üzere) Ajanstan talep 
edilebilecek teknik destek örnek konularından bazıları: 
a) Yerel yönetimler ve diğer kamu kurumlarında kurumsal yapı ve işleyişin 

etkinleştirilmesini sağlanacak, planlama ve uygulama süreçleri başta olmak üzere 
kurumsal kapasite geliştirilmesine yönelik talepler, 

b) Bölgedeki kurum ve kuruluşlara ait yapı ve hizmetlerde enerji/kaynak verimliliğine 
yönelik talepler,   

c) Bölgede kamu sağlığına yönelik önleyici, destekleyici ve/veya geliştirici faaliyetlere 
yönelik talepler,  

d) Bölgenin kültürel değerlerinin tiyatro, sinema, tasarım gibi yaratıcı endüstrilerinin, el 
sanatları, gastronomi, arkeolojik, inanç, sağlık vb. farklı turizm alanlarının tanıtımı 
ve/veya bu alanlarda gelir getirici faaliyetlere yönelik talepler,  

e) Bölgede Ortak kullanım alanlarına ilişkin (OSB/Sanayi Sitesi vb.) ihtiyaçların 
araştırılması, 

f) Bölgenin yatırım ortamının geliştirilmesi ve bölgeye yatırım çekme amacına yönelik 
sektör ve alt sektör bazlı çalışmaları desteklenmesi, 

g) İl/İlçe tasarım rehberleri çalışmaları, 
h) Gıda Makine Sektörü ve Makine Ekipmanları ile Savunma Sanayii Parça Eşleştirmesi 

Yatırım(lar)ı, 
i) Bunlara ek olarak Ajans TR-52 (Karaman-Konya) Bölgesi için önemli gördüğü konular 

hakkında araştırma/analiz ve ön-fizibilite (sadece bunlarla sınırlı olmamak üzere) 
çalışmalarına destek vermeyi planlamaktadır: 

Alan / Sektör Ön Fizibilitesinin Yapılması Beklenen Yatırım Fikirleri* 

Gıda • Havuç bazlı A vitamini ve beta karoten üretim tesisi       

Makine İmalat • Elektrikli traktör üretim tesisi 
• Bor ve bor ürünlerinden pil/batarya üretimi tesisi             

Spor • Uluslararası atıcılık (trap-skeep) spor müsabakaları merkezi 

Tarım  

• Termal seracılık (hydrophonic topraksız tarım - domates yetiştiriciliği) 
tesisi 

• Kümes hayvanları gübresi üretimi tesisi       
• Yapağı işleme tesisi         
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Alan / Sektör Ön Fizibilitesinin Yapılması Beklenen Yatırım Fikirleri* 

• Büyükbaş / küçükbaş hayvancılık et ve süt entegre/yetiştiriciliği tesisi 
• Ceviz, badem gibi sert kabuklu meyvelerin işlenmesi 

*Eğer yatırımcı ve yatırımın tutarı belli ise fizibilitenin tamamı da yapılabilir.  Bunun için 
“2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki” format kullanılmalıdır.  
https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-
2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf  

 
Öncelik 2 – Kar amacı ‘güden’ imalatçı KOBİ’lerde “Enerji/Kaynak 
Verimliliğinin ve Kurumsallaşmanın (aile/ortaklık anayasası) 
Sağlanması”:  
Bu öncelik çerçevesinde kar amacı ‘güden’ ve KOBİ tanımına uyan imalatçı bağımsız 
işletmelerin kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik teknik destek taleplerinin desteklenmesi 
amaçlanmıştır.   Buna yönelik olarak Ajanstan talep edilebilecek teknik destek konuları 
aşağıdadır. 

a) Enerji Verimliliği Etüdü (Teknik şartname olarak EK 9 (içindeki EK-1 gerekli değildir) 
kullanılmalıdır). Yıllık enerji tüketimleri 0-250 TPE olan işletmeler için Ön Etüt, 251 ve 
üzeri olan işletmeler için ise Detaylı Etüt raporu hazırlanmalıdır. 

b) Yalın Üretim (Teknik şartname olarak EK 9 kullanılmalıdır), 
c) Kurumsallaşmaya yönelik olarak Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanması 

(Teknik şartname olarak EK 10 kullanılmalıdır). 
 

 
 

AİLE/ORTAKLIK ANAYASASI NEDİR? 

Aile / Ortaklık Anayasası, şirketlerde iş süreçlerinden, yönetim ve organizasyona, ortaklık 
yapısından, aile bireylerinin birbirleriyle olan iş ilişkilerine, hisse ve mal yönetimi ve devirlerine 
kadar pek çok ilişkileri düzenleyen bir belge olarak tanımlanabilir. 

Bununla birlikte bu belge firmada şeffaflığın artırılmasını, yönetim kurulu üyelerinin haklı 
menfaatlerini ve sorumluluklarını, gerektiğinde üyelerin çıkış süre ve yöntemlerini, üyelerin 
kuruldan çıktıktan sonra şirket zarar etse dahi şirketten hala daha gelir elde edip edemeyeceği gibi 
vb. konuları da içerir.   

DİKKAT! 
ENERJİ VERİMLİLİĞİ/YALIN ÜRETİM & AİLE/ORTAKLIK HİZMETİ HAKKINDA 

Enerji verimliliği etüdü için hizmeti sağlayacak firmanın: 
a. İlgili konu için son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektubu 

sunulmalıdır, 
b. Teklifi veren firmanın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Enerji Verimliliği ve Çevre 

Dairesi Başkanlığı’nın internet sitesinde bulunan 
(http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx) sanayi tipi 
kurumların Etüt-Proje-Danışmanlık iş ve işlemleri için “yetkilendirilmiş” ve “yetki 
anlaşması geçerlilik süresi” hala devam eden ve raporunu da bu akreditasyon sürecinde 
imzalayabilecek firmalardan birisi olması. 

 
Yalın üretim hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak personelin/uzmanın: 

https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf
https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf
http://www.yegm.gov.tr/verimlilik/y_yetki_b_a_d_sirketler.aspx
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1.5 PROGRAM BÜTÇESİ, SÜRESİ VE YERİ  

Ajans tarafından 2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında sağlanacak toplam kaynak 
tutarı 1.500.000,00 TL olarak belirlenmiştir. Ajans, bu program için ayırdığı kaynakları 
kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.   

2020 Teknik Destek programına ayrılan tutar aşağıdaki gibidir: 

1. Kar amacı ‘gütmeyen’ kurum kuruluşların yerelde kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi  735.000 TL  

3. Kar amacı ‘güden’ imalatçı KOBİ’lerde kaynak verimliliğinin 
(enerji verimliliği ile yalın üretim dahil) geliştirilmesi 

1.000.000 TL 

4. Kar amacı ‘güden’ imalatçı KOBİ’lerde Kurumsallaşmaya yönelik 
olarak Alile/Ortaklık Anayasası sisteminin kurgulanması 

  500.000 TL 

 
Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek 
verilmemekte, mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde Ajans bu destekleri kendi 
personeli eliyle veya hizmet alımı yoluyla sağlamaktadır. Ajans önceliklere ayrılan kaynak 
tutarlarını değiştirme ve/veya aktarma hakkını saklı tutar. Bu rehberin amaç ve önceliklerine 
hizmet eden başvurular için proje başına kullandırılabilecek kaynak;  
 

Kar amacı gütmeyen kurum kuruluşlar için; En Fazla (TL)* 
Araştırma/envanter/raporlama/tanıtım/tarama/danışmanlık/ 
belediyelerin plan/proje işleri gibi faaliyetlere yönelik geçici uzman 
görevlendirilmesi için, 

40.000 TL  
(KDV Dahil) 

Başvuru rehberinin 1.4 bölümünde bulunan ön fizibilite konuları öncelikli 
olup diğer ön fizibilite konuları için** 

97.000 TL ***  
(KDV Dahil) 

**Kamu İhale Kanununun 22’nci maddesinin 1’inci fıkrasının ‘d’ bendinde büyükşehir 
belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için her yıl belirlenen (KDV dahil) limiti aşamaz. 
***Eğer yatırımcı ve yatırımın tutarı belli ise fizibilitenin tamamı da yapılabilir.  Bunun için 
“2020-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki” format kullanılmalıdır.  
https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf 
Kar amacı ‘güden’ imalatçı KOBİ’ler için En Fazla (TL) 
Kaynak/enerji verimliliği etüdü: Ön Etüt için 20.000 TL (KDV Dâhil) 
Kaynak/enerji verimliliği etüdü: Detaylı Etüt için 35.000 TL (KDV Dâhil) 
Kaynak verimliliğine yönelik olarak yalın üretim hizmet alımı için 97.000 TL (KDV Dâhil) 
Kurumsallaşmaya yönelik olarak Aile/Ortaklık Anayasası 
sisteminin kurgulanması için 97.000 TL (KDV Dâhil) 

*Projedeki talep tutarlarının yukarıdaki limitlerden daha düşük olması beklenir.  Bunula birlikte 
fayda/maliyet yaklaşımı çerçevesinde, Ajans talep bütçesinde revizyona gidilebilir ve/veya farklı 
teklifler de toplayabilir ve hizmet sağlayıcısını kendisi de bulabilir.  Yararlanıcı kuruluş söz 

a. En az mühendislik dallarından birinde diploması olması,   
b. Son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektubu (çalışacak 

personelin adı da referans mektubunda geçmelidir) sunulmalıdır, 

Aile/Ortaklık anayasası sistemi kurulumu için hizmet alımı çerçevesinde hizmeti 
sağlayacak personelin/uzmanın: 

a. En az işletme veya mühendislik dallarından birinde diploması olması, 
b. Son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektubu (çalışacak 

personelin adı da referans mektubunda geçmelidir) sunulmalıdır. 

https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf
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konusu desteğin sağlanması süresinde (sözleşmenin başlangıç ve sonuç tarihleri arasında) ve 
doğrudan destek nedeniyle gelir elde edemez. Yararlanıcının bu hükme rağmen, böyle bir gelir elde 
ettiğinin tespiti durumunda, ilgili gelir Ajans’a aktarılır. 

 

 

 

2.2 FAALİYETLERİN UYGUNLUĞU  
Bu program kapsamında, COVID-19 nedeni ile KOBİ’lere yönelik faaliyetler ile kurumsal 
nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetlere Teknik Destek sağlayabilir: 
• KOBİ’lere yönelik danışmanlık hizmetlerindeki yetişkin eğitimleri hariç tüm eğitim 

faaliyetleri (COVID-19 Salgını süreci nedeni ile) uygun değildir. 
• Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, 
• Geçici uzman personel görevlendirme, 
• Danışmanlık sağlama.  

Başvuru konusu faaliyet “Program Amacı ve Öncelikleri” başlığında açıklanan önceliklerinden 
en az bir tanesiyle net bir şekilde ilgili olmalıdır. En az bir program önceliği ile ilgili olmayan 
faaliyetler desteklenmez.  
 

 

 

2.2.1 Uygun Olmayan Faaliyetler 
Aşağıdaki konular 2020 Teknik Destek Programı kapsamında uygun faaliyet olmayıp, 
kesinlikle desteklenmeyecektir ve başvuru ön inceleme aşamasında 
elenecektir: 

• COVID-19 Salgını nedeni ile KOBİ’lere yönelik danışmanlıklar çerçevesindeki 
eğitimler hariç tüm eğitimler, 

 

2.7.1 ÖN İNCELEME 
 

8. KOBİ tekliflerinde Verimlilik/Yalın üretim Aile/Ortaklık Anayasası için: 

I. Enerji Verimlilik Etüdü hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak firmanın son 
beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) farklı firmaya bu hizmeti sağladığına dair referans 
mektubu vardır. 

II. Verimlilik/Yalın üretim hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak 
personelin/uzmanın (EK 9): 

DİKKAT! 
EĞİTİM İÇERİKLİ BAŞVURULAR HAKKINDA 

Bu program kapsamında COVID-19 nedeni il, KOBİ’lere yönelik danışmanlık 
hizmetlerindeki bazı yetişkin eğitimleri hariç, tüm eğitim faaliyetleri uygun değildir. 



 

 11 

a) Mühendislik dallarından birinde diploması olması, 

b) Son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektubu 
(çalışacak personelin adı da referans mektubunda geçmelidir) vardır. 

III. Aile/Ortaklık anayasası sistemi kurulumu için hizmet alımı çerçevesinde hizmeti 
sağlayacak personelin/uzmanın (EK 10):  

a) En az işletme veya mühendislik dallarından herhangi birinde diploması vardır (Ek 
6 ve Diploma fotokopisi). 

b) Son beş (5) yıl içerisinde en az iki (2) firmadan alınmış referans mektupları 
vardır. 
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