
2020
TEKNİK DESTEK PROGRAMI



2020 YILI
TEKNİK DESTEK PROGRAMI

DÖNEM SON BAŞVURU TARİHİ

MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ 30.06.2020-17:00

TEMMUZ-AĞUSTOS DÖNEMİ 31.08.2020-17:00

EYLÜL-EKİM DÖNEMİ 30.10.2020-17:00

KASIM-ARALIK DÖNEMİ 31.12.2020-17:00



3 2020 TEKNİK DESTEK PROGRAMI

2020 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI
İpekyolu Kalkınma Ajansı tarafından sağlanacak teknik desteğin amacı, 
bölgedeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, 
ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşama-
larında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu doğrul-
tuda 2020 yılı Teknik Destek Programın konuları;

• Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamında ta-
rımsal üretimde örgütlenmenin teşvik edilmesi, örgütlerin kurulması 
ve kurumsallaşmanın desteklenmesi, tarıma dayalı sanayi üretiminde 
verimliliğin ve kalitenin artırılması ve tarımsal ürünlerde üretim son-
rası süreçlerin geliştirilmesiyle katma değerin arttırılması 

• İmalat Sanayinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Programı (SOP) kapsamın-
da İmalat sanayinin AR-GE ve inovasyon becerilerinin geliştirilmesi, 
İmalat sanayi işletmelerinin verimlilik uygulamalarının yaygınlaştırıl-
ması, İşletmelerin kurumsal yapılarının güçlendirilmesi, Bölge imalat 
sanayinde, teknolojik üstünlüğe sahip medikal ve savunma sanayi gibi 
yeni ve yaratıcı sektörlere yönelik teknik altyapı, kurumsal kapasite ve 
tecrübelerin geliştirilmesi 

• Yerel yönetimlerin planlama çalışmalarının desteklenmesi,

• Yerel yönetimlerin bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel 
kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetlerinin desteklenmesi,

• Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluş-
larının yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmala-
rına uzman desteği sağlanması,

• TRC1 bölge paydaşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin arttırıl-
ması

şeklindedir. 
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TEKNİK DESTEK PROGRAMIN ÖZEL AMACI
2020 yılı Teknik Destek Programının özel amaçları;

Özel Amaç 1

Tarımda Rekabetçilik Sonuç Odaklı Program (SOP) özel amaçları 
kapsamında paydaşların teknik beceri ve kapasitelerini 
arttırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin 
desteklenmesi

Özel Amaç 2

İmalat Sanayinde Dönüşüm Sonuç Odaklı Program (SOP) özel 
amaçları kapsamında paydaşların teknik beceri ve kapasitelerini 
arttırmaya yönelik olarak eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin 
desteklenmesi

Özel Amaç 3 TRC1 bölge paydaşlarının kurumsal ve beşeri kapasitelerinin 
arttırılması

şeklinde belirlenmiştir.

TEKNİK DESTEK PROGRAMININ BÜTÇESİ
2020 Yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenecek faaliyetler 
için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir. 
Teknik Destek Programı kapsamında belirtilen özel amaçlar bazında büt-
çeler aşağıdaki tahsis edilmiştir.

Özel Amaç Bütçe

Özel Amaç 1 300.000 TL

Özel Amaç 2 300.000 TL

Özel Amaç 3 400.000 TL
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TEKNİK DESTEK FAALİYET TÜRÜ VE BÜTÇESİ
Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir tek-
nik desteğin Ajansa toplam maliyeti aşağıda belirtilen hususları geçemez.

Teknik Destek Faaliyet Türü Bütçesi

Eğitim verme 25.000,00

Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama 40.000,00

Geçici uzman personel görevlendirme 40.000,00

Danışmanlık sağlama 40.000,00

Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma 60.000,00

BAŞVURU SAHİBİ
Kâr amacı gütmeyen veya belirli ölçüde kamu yararı gözeten, kamu ku-
rum ve kuruluşları, mahalli idareler, üniversiteler, kamu kurumu niteliğin-
deki meslek kuruluşları, birlikler, kooperatifler, sivil toplum kuruluşları, 
organize sanayi bölgeleri, sanayi siteleri, serbest bölge işleticileri, tekno-
loji transfer ofisi şirketleri ile teknoloji geliştirme bölgesi, endüstri bölgesi 
ve iş geliştirme merkezi gibi kuruluşların yönetici şirketleri bu program 
kapsamında başvuru sahibi ve proje ortağı olabilir. 

PROJE SÜRESİ VE YERİ
Teknik Destek Programı kapsamındaki faaliyetler, İpekyolu Kalkınma 
Ajansı’nın faaliyet gösterdiği TRC1 Bölgesinde (Gaziantep, Adıyaman ve 
Kilis) gerçekleştirilmelidir. 

Proje uygulama süresi en fazla 6 (altı) aydır. Bu süre, teknik destek faali-
yeti; talebin ajans tarafından karşılanması durumunda destek sözleşmesi 
imzalanmasından, hizmet alımı yöntemiyle karşılanması durumunda ise 
yüklenici ile sözleşme imzalanmasından itibaren başlar.
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BAŞVURU SÜRECİ
Başvuru sahiplerinin, proje başvurularını her dönemin son başvuru ta-
rih ve saatine kadar KAYS üzerinden yapmaları zorunludur. Başvuru KAYS 
üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taah-
hütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. Taahhütnamenin e-imza ile 
imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde 
tamamlanır. 

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname baş-
vuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son 
başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ajansa teslim edi-
lir.

PROGRAMA İLİŞKİN DİĞER HUSUSLAR
1. Aşağıda “Örnek Proje Konuları” belirtilmiştir. Bu proje konuları sadece 

örnek niteliğinde olup, herhangi bir bağlayıcılığı bulunmamaktadır.

 P Yöreye özgü ürünleri yetiştiricilik eğitimleri
 P Ürün üretim teknikleri eğitimleri
 P Doğru üretim için gerekli sertifikasyonların alınması için danış-

manlık hizmeti
 P İmalat sanayinde Ar-Ge çalışmalarına yönelik kapasite geliştirici 

eğitimler
 P Verimlilik ve yalın üretim tekniklerinin geliştirilmesine yönelik eği-

timler 
 P Kurumun Stratejik Planını hazırlamasına yönelik geçici uzman des-

teği ya da danışmanlık desteği

KAYS üzerinden üretilen taahhütname kurum/kuruluşun 
en üst amiri/yetkilileri tarafından e-imza veya ıslak imza ile 
imzalanmalıdır.

Pandemi sürecinde Tahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı 
hallerde, taahhütname Başvuru sahibi tarafından imzalandıktan 
sonra Ajansın e-posta adresine (pyb@ika.org.tr) gönderilir.

UYARI

UYARI
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 P İhale dosyası (Teknik Şartname, İdari Şartname) hazırlamaya yö-
nelik geçici uzman desteği ya da danışmanlık desteği

 P Kurum/Kuruşların IT altyapısının geliştirilmesine yönelik uzman 
desteği

 P Dernek ya da odaların üyelerine yönelik işletme anayasalarının 
oluşturulması/halka arz eğitimleri

 P Kurum/Kuruluşların iç kontrol sistemlerinin kurulmasına ilişkin ge-
çici uzman/danışmanlık desteği

 P Teknofest ya da vb. uluslararası etkinliğin ilde gerçekleşmesi için 
yetkili karar merci nezdinde girişimde bulunulması ve bunlar için 
hazırlanacak materyallere yönelik lobicilik faaliyeti

 P Bölgenin ihracat potansiyelini arttırmaya veya bölgenin tarihi yapı-
larının tanıtımını sağlayan organizasyonların (sempozyum, kongre, 
konferans vb.) bölgede gerçekleştirilmesine yönelik lobicilik faali-
yetleri 

 P AS 9100 Havacılık Uzay ve Savunma Kalite Yönetim Sistemi Eğitimi 
 P Tesis Güvenlik Belgesi ve Kişi Güvenlik Belgesi alınmasına ilişkin 

Eğitim ve Danışmanlık Desteği 
 P Medikal ve Savunma Sanayine yönelik Etkin Kümelenme strateji-

leri ile ilgili eğitim, geçici uzman desteği ya da danışmanlık desteği
 P Teknik Tekstil üretimine yönelik yurtdışı lobicilik faaliyetleri ve 

uluslararası işbirliği Faaliyetleri
 P Teknik Tekstil Araştırma Merkezi Kurulmasına yönelik Fizibilite ha-

zırlamaya yönelik Teknik Eğitim ve Danışmanlık Desteği
 P Firmaların Savunma Sanayine Tedarikçi olmaları için firmalarla 

savunma sanayi arasında işbirliğini sağlamasına yönelik geçici uz-
man desteği ya da danışmanlık desteği

 P Tarıma dayalı sanayide etkin pazarlama ve tasarım danışmanlığı
 P Bölgede stratejik öneme sahip bitkisel ürünlerin üretim miktarını 

arttırıcı pilot uygulama örnekleri,
 P Dış ticaret istihbarat eğitimi
 P Kaynak verimliliği danışmanlığı
 P Belediyeler için yetkinlik değerlendirme yönetimi eğitimi
 P Kurumsal Bilgi Güvenliği eğitimi
 P Ağ ve sistem güvenliği kurulumu uzman desteği
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 P Hizmet sektöründe çalışanlar için müşteri ilişkileri eğitimi (Esnaf 
Odaları)

 P Hibe Mekanizmaları ve Projecilik Kültürü
 P Finans ve Pazarlama yönetimi
 P İnsan Kaynakları Yönetimi
 P Kalite Yönetimi
 P İş Planlaması
 P Markalaşma ve Patent Hakkı
 P Restorasyon ve Onarım
 P Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları
 P Mesleki Eğitim Planlaması
 P KBS, E-Devlet Uygulamaları, SGK ve Say2000i Sistemleri
 P Engelli Vatandaşlara Yönelik Bağımsız Hareket Edebilme Eğitimleri
 P Finansal Tabloların Analizi
 P Kurumsallaşma ve Kurumsal Kapasite Geliştirme
 P Destinasyon pazarlaması
 P Turizm Rehberliği

 P Ekip Yönetimi ve Liderlik,
 P Mobbing ve Stres Yönetimi,
 P Müzakere Teknikleri, Etkili Konuşma ve İletişim Becerilerini Geliş-

tirme ve Sunum Teknikleri gibi kişisel gelişim eğitimler,
 P Yabancı dil eğitimleri
 P Kurumların web sitesini hazırlanmasına yönelik projeler
 P Faaliyet sonrası sertifika almak için Sınava girilmesi gereken eğitim 

projeleri,
 P Kamu kurumlarının başka kamu kurumlarla kendi personeline ve-

rebileceği eğitimler  (Girişimcilik, İlk yardım, STEM, Robotik Kodla-
ma, Ardunio, Tasarım Beceri Atölyeleri, Drama, Masal Anlatıcılığı, 
Otantik Ölçme Değerlendirme, Terapi Eğitimleri vb.)

Aşağıda yer alan teknik destek talepleri program kapsamında 
uygun faaliyet olarak değerlendirilmeyecektir:

UYARI
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2. Bir yararlanıcı bir dönem içerisinde iki proje teklifi ile teknik desteğe 
başvurabilir ancak bir teknik destek başvuru için destek alabilir.

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
İncilipınar Mah. Muammer Aksoy Bulvarı Vakıflar Güven İş Merkezi 
Kat: 1-2-3 Şehitkâmil / GAZİANTEP

ADRES

ADIYAMAN YATIRIM DESTEK OFİSİ
Alitaşı Mah. Gölbaşı Cad. No:137 Kat: 4 Daire No: 5-6  
Merkez / ADIYAMAN

ADRES

KİLİS YATIRIM DESTEK OFİSİ
Şehitler Mah. Cambazlar Sok. No: 9 Merkez Kilis

ADRES

T.C. İPEKYOLU KALKINMA AJANSI
E-posta: pyb@ika.org.tr

Faks: 0342-231 07 03
Telefon: 0342-231 07 01/02
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Notlar


