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2021 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI  
BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ-2 

12.01.2022 tarih ve 2022/1 sayılı Yönetim Kurulu Kararı yetkisi çerçevesinde çıkılan 
2022 yılı “Teknik Destek Programı Başvuru Rehberinde” aşağıdaki değişiklik 
yapılmıştır (28.09.2022). 
 

ÖNCEKİ HALİ 
2.4 BAŞVURU SAYISI VE SÜRESİ   

Bir başvuru sahibi, bir dönemde bir (1) başvuru yapabilir ve bir yılda bir (1) destek alabilir. 

• Eğitimlere yönelik faaliyetler üç (3) ay, 
• Tüm diğerler konulardaki TD çalışmaları için uygulama süresi en fazla altı (6) aydır.   

Bununla birlikte faaliyetler ne kadar önce tamamlanır ise ödemeler de o kadar erken 
yapılır.  Söz konusu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün 
başlar. Belirtilen süre içerisinde faaliyetlerini tamamlayamayacak yararlanıcılar, 
sözleşme bitim tarihinden en az on (10) gün önce Ajansa gerekçelerini açıklayan bir 
yazı ile başvurmak zorundadır. Ajans uygun bulduğu takdirde faaliyet süresini bir 
defaya mahsus olmak üzere bir (1) ay daha uzatabilir.   
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SONRAKİ HALİ 
2.4 BAŞVURU SAYISI VE SÜRESİ   

 

Başvuru sayıları:  
• Konya ilinden yapılan başvurularda bir başvuru sahibi, bir dönemde bir (1) başvuru 

yapabilir ve bir yılda bir (1) destek alabilir.  
• Karaman ilinden yapılan başvurularda kamu kurum ve kuruluşları,  Yerel Yönetimler 

ve Mahalli İdare Birlikleri, İl ve İlçe Özel İdareleri, Üniversiteler, Kamu Kurumu 
Niteliğinde Meslek Kuruluşları, Organize Sanayi Bölge ve Sanayi Sitesi Yönetimleri, 
Teknoparklar, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezi 
Yönetimleri, Birlik ve Kooperatifler bir dönemde iki (2) başvuru yapabilir ve bir yılda 
iki (2) destek alabilir.   

 

Faaliyet süreleri: 
• Eğitimlere yönelik faaliyetler üç (3) ay, 
• Tüm diğerler konulardaki TD çalışmaları için uygulama süresi en fazla altı (6) aydır.   

Bununla birlikte faaliyetler ne kadar önce tamamlanır ise ödemeler de o kadar erken 
yapılır.  Söz konusu süre, sözleşmenin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki gün 
başlar. Belirtilen süre içerisinde faaliyetlerini tamamlayamayacak yararlanıcılar, 
sözleşme bitim tarihinden en az on (10) gün önce Ajansa gerekçelerini açıklayan bir 
yazı ile başvurmak zorundadır. Ajans uygun bulduğu takdirde faaliyet süresini bir 
defaya mahsus olmak üzere bir (1) ay daha uzatabilir.   
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