
 

2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI  
BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ-1 

13.01.2021 tarih ve 2021/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı yetkisi çerçevesinde çıkılan 
2021 yılı “Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde” aşağıdaki değişiklik 
yapılmıştır (29.09.2021). 
 

ÖNCEKİ HALİ 
  

1.5 PROGRAM VE PROJE BÜTÇESİ  

KAR AMACI ‘GÜDEN’ İŞLETMELER İÇİN 
PROJE 

BÜTÇESİ 
# 

PROGRAM 
BÜTÇESİ 

Öncelik 1: 

Bölgede “MEVKA İÇİN İHRACAT VAKTİ” çerçevesinde 
İhracatın Geliştirilmesine yönelik danışmanlık 
hizmetlerini sağlanması, (Bu faaliyeti için başvuru 
sahiplerinin bazı belgeleri sunmalarına gerek yoktur). Bu 
önceliğe birlikler ve kooperatifler de başvuru yapabilirler.* 

500.000 TL 

Öncelik 2: 

Bölgedeki işletmelere yönelik olarak “MEVKA İÇİN 
VERİMLİLİK VAKTİ” çerçevesinde Yalın Üretim faaliyetlerin 
desteklenmesi (Bu faaliyeti için başvuru sahiplerinin bazı 
belgeleri sunmalarına gerek yoktur)*,** 1.000.000 TL 
Bölgede Kaynak Verimliliğinin Geliştirilmesine 
yönelik Enerji verimliliği etüdü faaliyetlerinin 
desteklenmesi, 

40.000 TL 
(KDV Dâhil) 

Öncelik 3: 
Bölgede “Aile/Ortaklık Anayasalarının” 
oluşturulmasına/geliştirilmesine yönelik 
faaliyetlerin desteklenmesi, 

75.000 TL 
(KDV Dâhil) 500.000 TL 

Öncelik 4: 

Bölgedeki işletmelerin Ar-Ge ve Tasarım 
kapasitelerinin geliştirilmesine ve Dijital 
Dönüşümün*** sağlanmasına yönelik 
faaliyetlerin desteklenmesi. 

75.000 TL 
(KDV 
Dâhil) 

500.000 TL 

# Tüm konular için bütçe üst limitleri belirtilmiştir.  Ajans bu limitlerin altında hizmet 
alımı yapabilmek için yüklenici ile pazarlık yapabilir ve/veya hizmeti doğrudan kendisi de 
alabilir. 
* Bu faaliyetlerdeki (ihracat ve yalın üretim) iş ve işlemleri Ajans bir Protokol çerçevesinde kendisi 
sağlayacağı için Teknik Şartname, Proforma Fatura ve Yaklaşık Maliyet Formlarının sunulmasına 
gerek yoktur. 
** Yalın Üretim Faaliyetleri için iki farklı kategoride danışmanlık modeli vardır: 
Kategori 1 — Başvuru sahibi firmada istihdam edilen mühendis sayısı en az bir (1) ve 
çalışan sayısı ise elli (50) veya daha az olmalıdır. 
Kategori 2 — Başvuru sahibi firmada istihdam edilen mühendis sayısı en az bir (1) ve 
çalışan sayısı ise elli bir (51) veya daha fazla olmalıdır. 



 
 

KAR AMACI ‘GÜTMEYEN’ KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN    

Öncelik 5: Kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşların 
kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi 1.500.000 TL  

Alt kırılımlar En Fazla (TL)* 
Eğitim, program ve proje hazırlanması faaliyetlere yönelik 
danışman geçici uzman görevlendirme için, 

20.000 TL  
(KDV Dâhil) 

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

30.000 TL  
(KDV Dâhil) 

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

50.000 TL  
(KDV Dâhil) 

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

100.000 TL  
(KDV Dâhil) 

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

70.000 TL **  
(KDV Dâhil) 

*KDV dâhil bu limitleri aşamaz. 
**Eğer yatırımcı ve yatırımın tutarı belli ise fizibilitenin tamamı da yapılabilir.  Bunun 
için “2021-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki” format kullanılmalıdır.  
46Thttps://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2021-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf46T 

 
 
 
  

https://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2020-2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf


 
 

SONRAKİ HALİ 
  

1.5 PROGRAM VE PROJE BÜTÇESİ  

 

KAR AMACI ‘GÜDEN’ İŞLETMELER İÇİN PROJE 
BÜTÇESİ # 

PROG
RAM 

BÜTÇE
Sİ 

Öncelik 1: 

Bölgede “MEVKA İÇİN İHRACAT VAKTİ” çerçevesinde İhracatın 
Geliştirilmesine yönelik danışmanlık hizmetlerini sağlanması, 
(Bu faaliyeti için başvuru sahiplerinin bazı belgeleri sunmalarına 
gerek yoktur). Bu önceliğe birlikler ve kooperatifler de başvuru 
yapabilirler.* 

500.00
0 TL 

Öncelik 2: 

Bölgedeki işletmelere yönelik olarak “MEVKA İÇİN VERİMLİLİK 
VAKTİ” çerçevesinde Yalın Üretim faaliyetlerin desteklenmesi 
(Bu faaliyeti için başvuru sahiplerinin bazı belgeleri sunmalarına 
gerek yoktur)*,** 1.000.0

00 TL Bölgede Kaynak Verimliliğinin Geliştirilmesine 
yönelik Enerji verimliliği etüdü faaliyetlerinin 
desteklenmesi, 

40.000 TL 
(KDV Dâhil) 

Öncelik 3: 
Bölgede “Aile/Ortaklık Anayasalarının” 
oluşturulmasına/geliştirilmesine yönelik 
faaliyetlerin desteklenmesi, 

75.000 TL 
(KDV Dâhil) 

500.00
0 TL 

Öncelik 4: 

Bölgedeki işletmelerin Ar-Ge ve Tasarım 
kapasitelerinin geliştirilmesine ve Dijital 
Dönüşümün*** sağlanmasına yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi. 

75.000 TL 
(KDV Dâhil) 

500.00
0 TL 

# Tüm konular için bütçe üst limitleri belirtilmiştir.  Ajans bu limitlerin altında hizmet 
alımı yapabilmek için yüklenici ile pazarlık yapabilir ve/veya hizmeti doğrudan kendisi 
de alabilir. 

* Bu faaliyetlerdeki (ihracat ve yalın üretim) iş ve işlemleri Ajans bir Protokol çerçevesinde kendisi 
sağlayacağı için Teknik Şartname, Proforma Fatura ve Yaklaşık Maliyet Formlarının sunulmasına 
gerek yoktur. 

** Yalın Üretim Faaliyetleri için iki farklı kategoride danışmanlık modeli vardır: 

Kategori 1 — Başvuru sahibi firmada istihdam edilen mühendis sayısı en az bir (1) ve 
çalışan sayısı ise elli (50) veya daha az olmalıdır. 

Kategori 2 — Başvuru sahibi firmada istihdam edilen mühendis sayısı en az bir (1) ve 
çalışan sayısı ise elli bir (51) veya daha fazla olmalıdır. 

***Dijital Dönüşüme yönelik başvurularda, başvuru sahibi işletmelerin en az 25 
personeli olması ve bu 25 personelin tüm faaliyetlere katılması gerekmektedir.  

 
 



 
 
 
 
 
 

KAR AMACI ‘GÜTMEYEN’ KURUM VE KURULUŞLAR İÇİN    En Fazla 
(TL)* 

Öncelik 5: Kar amacı ‘gütmeyen’ kurum ve kuruluşların kurumsal 
kapasitelerinin geliştirilmesi 1.500.000 TL  

Alt kırılımlar 
Eğitim, program ve proje hazırlanması faaliyetlere yönelik danışman 
geçici uzman görevlendirme için, 

20.000 TL  
(KDV Dâhil) 

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

30.000 TL  
(KDV Dâhil) 

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

50.000 TL  
(KDV Dâhil) 

Yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek girişimcilik, 
savunma ve silah sanayinin geliştirilmesi, medikal ve tıbbi cihazlar 
üretimlerinin geliştirilmesi, kırsal kalkınma, turizm, çevreye ve 
yenilikçi yöntemlerle iş ve iş güvenliği faaliyetlerine yönelik 
çalışmalarda geçici uzman görevlendirme/danışmanlık sağlama için, 

100.000 TL  
(KDV Dâhil) 

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

70.000 TL **  
(KDV Dâhil) 

*KDV dâhil bu limitleri aşamaz. 
**Eğer yatırımcı ve yatırımın tutarı belli ise fizibilitenin tamamı da yapılabilir.  Bunun 
için “2021-2022 Dönemi Yatırım Programı Hazırlama Rehberindeki” format 
kullanılmalıdır.  
46Thttps://kaya.sbb.gov.tr/Content/Rehber/10102019_RG_Mukerrer_Yayimlanan_2021-
2022_Donemi_Yatirim_Programi_Hazirlama_Rehberi.pdf46T 
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