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BÖLÜM 1 

DESTEĞE İLİŞKİN GENEL 

BİLGİLER
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► ZAFER KALKINMA AJANSI

Zafer Kalkınma Ajansı (Ajans), Afyonkarahisar, Kütahya, Manisa

ve Uşak illerini kapsayan ve TR33 Bölgesi olarak adlandırılan

bölgede hizmet vermek üzere 14.07.2009 tarihli ve 2009/15236

sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulan ülke genelindeki 26

kalkınma ajansından biridir. Ajansın merkezi Kütahya ili olup diğer

TR33 Bölgesi illerinde Yatırım Destek Ofisleri aracılığıyla

faaliyetlerini yürütmektedir.

Kalkınma ajanslarının ulusal düzeyde koordinasyonundan Sanayi

ve Teknoloji Bakanlığı sorumludur.
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► TR33 BÖLGESİ BÖLGE PLANI

TR33 Bölgesi’nin 2014-2023 yılları arasındaki

kalkınma faaliyetlerine ve Ajans tarafından

sağlanacak destek mekanizmalarına temel teşkil

edecek olan TR33 Bölgesi 2014-2023 Bölge

Planı, Bölgesel Gelişme Yüksek Kurulu

tarafından 30.12.2014 tarihinde onaylanmıştır.
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► YASAL DAYANAK

Mali Destek Teknik Destek

Kalkınma ajansları, bölgenin kalkınma sürecinin hızlandırılması

ve bölge için kritik öneme sahip faaliyetlerin hayata geçirilmesi

amacıyla önceden belirlenmiş uygunluk kriterleri doğrultusunda;

bölge planı ve programları ile yıllık çalışma programı ve ilgili

başvuru rehberlerinde belirlenen alanlarda bölge aktörlerine mali

ve teknik destek sağlayabilir.
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► YASAL DAYANAK

2019 Yılı Teknik Destek Programı (Program) kapsamında bölgedeki

yerel aktörlerin bölgesel kalkınma açısından önem arz eden, ancak

kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama

aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlanması

esastır. Teknik destek kapsamında proje teklif çağrısı usulü

uygulanmamakta olup yararlanıcıya doğrudan mali destek sağlanmaz.

Programa ilişkin yasal dayanak ve Program

kapsamında finanse edilecek projelerin

sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili

kurallar;
• 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının

Hizmetlerine İlişkin Kanun,

• 4 No’lu Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili

Kurum ve Kuruluşlar İle Diğer Kurum ve

Kuruluşların Teşkilatı Hakkında

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,

• Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Destekleme Yönetmeliği ve

• Kalkınma Ajansları Destek Yönetimi

Kılavuzu

hükümleri esas alınarak belirlenmiştir.
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► SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR (SOP)

SOP esaslı çalışma modeli ile kalkınma ajanslarının daha

proaktif roller üstlenerek bölgelerinin kalkınmasında başat

aktör olmaları; merkezi ve yerel paydaşlarla birlikte bölgeleri

için kalkınma gündemini oluşturmaları, öncelikli hedefler

belirleyerek ortak program ve faaliyetlerle kalkınma sürecini

hızlandırmaları hedeflenmektedir.
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Stratejik olarak belirlenmiş kalkınma

hedeflerini yakalamak üzere, belirli bir

sektör, tema veya mekânda

uygulanacak alt program, proje ve

faaliyetleri içeren, nitelikli analize

dayanan, ilgili kurumlarla işbirliği halinde

hazırlanan, ölçülebilir sonuç ve çıktı

hedefleri olan orta vadeli programdır.



2019TD

9 / 28

► SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR (SOP)

SATUR 
SOP

• Sağlık Turizminin 
Geliştirilmesi Sonuç 
Odaklı Programı

SATEK 
SOP 

• Savunma 
Teknolojileri 
Geliştirme Kümesi 
Sonuç Odaklı 
Programı 

DERTEK 
SOP 

• Deri ve Tekstil 
Sektörlerinde 
Dönüşüm Sonuç 
Odaklı Programı

KEN 
SOP 

• Yaratıcı ve Kültürel 
Endüstriler Sonuç 
Odaklı Programı 

GENÇ 
SOP 

• Gençlerin İstihdam 
Edilebilirliğinin 
Arttırılması Sonuç 
Odaklı Programı

KURUM 
SOP 

• Kurumsal 
Dönüşüm Sonuç 
Odaklı Programı

Alt 
Program

Proje Faaliyet
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BÖLÜM 2

PROGRAM TANITIMI
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TR33 Bölgesi’ndeki yerel aktörlerin bölgesel kalkınma

açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite eksikliği

nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile

karşılaşılan çalışmalarının gerçekleştirilmesine yönelik Ajansın

ve Bölgesel İnsan Kaynakları Geliştirme Merkezi’nin (BİGEM)

plan, program ve stratejik öncelikleri ile uyumlu eğitim ve

danışmanlık faaliyetlerinin desteklenmesi
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1

BİGEM kapsamında belirlenen 8+1 sektöre (C10 Gıda, C13

Tekstil, C15 Deri, C22 Kauçuk ve Plastik, C23 Diğer Metalik

Olmayan Mineral Ürünler, C25 Fabrikasyon Metal Ürünler, C27

Elektrikli Teçhizat, C31 Mobilya + I55 Turizm) yönelik faaliyet

gösteren özel sektör işletmelerinin (üretici, tedarikçi, hizmet

sağlayıcı) niteliğinin geliştirilmesi amacıyla ilgili özel sektör çatı

kuruluşları tarafından sağlanacak eğitim ve danışmanlık

faaliyetlerinin desteklenmesi

2

Ajansın 2019 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı

Programların (SATUR SOP, SATEK SOP, DERTEK SOP, KEN

SOP, GENÇ SOP) özel amaçlarına doğrudan katkı sağlayacak

yönde kurumsal kapasiteyi geliştirecek eğitim ve danışmanlık

faaliyetlerinin desteklenmesi

3

SOP’lar dışında kalan belirli konularda yerel yönetimlerin, kamu

kurum/kuruluşlarının ve sivil toplum örgütlerinin kapasitelerinin

geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetlerinin

desteklenmesi

Faaliyetin aşağıdaki önceliklerinden sadece 1 (bir) tanesi ile ilişkilendirilmesi 

gerekmektedir.
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Öncelik 1 Öncelik 2-3

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek

kuruluşları

 Organize sanayi bölgeleri

 Özel sektöre yönelik faaliyet

gösteren sivil toplum kuruluşları

 Yerel yönetimler

 Üniversiteler (sadece üniversite tüzel kişiliği)

 Diğer kamu kurum ve kuruluşları (valilik,

kaymakamlık, bölge, il ve ilçe müdürlüğü; okul,

hastane, müze vb. hariç)

 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları

(odalar ve borsalar)

 Sivil toplum kuruluşları

 Organize sanayi bölgeleri

 Küçük sanayi siteleri

 Teknoloji geliştirme bölgeleri

 Endüstri bölgeleri

 İş geliştirme merkezleri gibi kuruluşlar

 Birlikler ve kooperatifler

 Yukarıda yer alan kurum ve kuruluşların kurduğu

veya ortağı olduğu tüzel kişiliği haiz işletmeler

Her dönem 1 (bir) kez, toplamda ise 

dönem sayısı kadar destek alabilir.

Farklı dönemlerde olmak üzere en fazla 2 (iki) kez 

destek alabilir.
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Teknik destek kapsamında

yararlanıcıya hiçbir şekilde

doğrudan mali destek

verilmez. Ajans, teknik destek

kapsamında talep edilen

eğitim veya danışmanlık

hizmetini mevcut imkânları

çerçevesinde kendi personeli

eliyle ya da hizmet alımı

yoluyla karşılar. Ajans

tarafından sağlanacak destek,

sadece uzman teminini ve

uzmanların yol ve

konaklama giderlerini

kapsamaktadır.

Bütçe Dağılımı Öncelik 1 Öncelik 2 Öncelik 3

Öncelik Bütçesi 750.000 TL 250.000 TL

Azami Faaliyet 

Bütçesi
50.000 TL 30.000 TL 20.000 TL

Faaliyetin gerçekleştirilmesi için sarf

malzemesine ihtiyaç duyulması,

bunların yararlanıcı tarafından

sağlanamaması ve Ajansın uygun

görmesi durumunda, teknik desteğin

toplam maliyetinin %5’ini (yüzde beş)

geçmeyecek şekilde bu malzemeler

destek kapsamında sağlanabilir. Sarf

malzemesi için Ajans tarafından ayrıca

mali destek verilmeyecek olup bu

maliyet yüklenicinin sağlayacağı

hizmet bedeli içerisinde yer almalıdır.

DİKKAT!
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SÜRE

 AZAMİ: 90 Gün

YER

TR33 BÖLGESİ

Afyonkarahisar

Kütahya

Manisa

Uşak
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Öncelik 1

Bu öncelikler kapsamında aşağıdaki konular

ÖRNEK mahiyetinde olup önceliklerle uyumlu

olacak şekilde diğer eğitim ve danışmanlık

faaliyetleri için de başvuru yapılabilir.

Bu önceliğe yönelik sunulan faaliyete;

• Danışmanlık kapsamında asgari 10 (on) işletme,

• Eğitim kapsamında ise asgari 10 (on) işletme ve

30 (otuz) kişinin

iştirak etmesi gerekmekte olup bu koşulun yerine

getirilmesinde yararlanıcı bizzat sorumludur.

Öncelik Uygun Faaliyet Konuları
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Öncelik 1

Yalın üretim

Kalite yönetimi (Kaizen, 6 Sigma, ISO, vb.)

Enerji verimliliği ve temiz enerji

Ürün geliştirme ve çeşitlendirme

Proje hazırlanması ve yönetimi

Muhasebe ve finans yönetimi

Online ticaret ve pazarlama

Tedarik zinciri ve lojistik

Kümelenme

Markalaşma

Endüstriyel yazılım ve tasarım uygulamaları

Makine operatörlüğü (CNC, torna, iplik eğirme, ekstrüzyon,

vb.)

3 Boyutlu yazıcı, eklemeli üretim ve prototipleme

Sanal ve artırılmış gerçeklik uygulamaları

Öncelik Uygun Faaliyet Konuları
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Öncelik 2

Bu öncelik kapsamında uygun başvuru sahibi

olarak tanımlanan kurum ve kuruluşlar

tarafından SOP’ların özel amaçlarına doğrudan

katkı sağlayacak yönde kendi (bağlı, ilgili,

ilişkili ve varsa ortak kurum kuruluşları dâhil)

kurumsal kapasitelerini geliştirme amacı

taşıyan eğitim ve danışmanlık faaliyeti

sunulabilecektir.

Aşağıdaki konular ÖRNEK mahiyetinde olup

öncelikle uyumlu olacak şekilde diğer eğitim ve

danışmanlık faaliyetleri için de başvuru yapılabilir.

Bu öncelik kapsamında verilecek eğitimlere

asgari 15 (on beş) kişinin iştirak etmesi

gerekmektedir. Bu koşulun yerine getirilmesinde

yararlanıcı bizzat sorumludur. Sadece danışmanlık

hizmeti içeren faaliyetler için bu kural geçerli

değildir.

Öncelik Uygun Faaliyet Konuları
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► ÖRNEK FAALİYET KONULARI
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Öncelik 2

 Sağlık ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve

kuruluşların sağlık turizmi odağında iş süreçlerinin

geliştirilmesi ve personel niteliklerinin artırılmasına

yönelik çalışmalar

 Savunma sanayisi kapsamında işletmeler arası işbirlikleri

ile ortak tedarik zincirlerinin geliştirilmesine ve

kümelenme altyapısının oluşturulmasına yönelik kapasite

geliştirme çalışmaları

 Deri ve tekstil sektörlerinde faaliyet gösteren kurum ve

kuruluşların katma değeri yüksek üretim, Ar-Ge, yenilik,

ürün geliştirme, uluslararası standartlara uyum, ihracat ve

markalaşma konularında kapasite / proje geliştirme

çalışmaları

 Yaratıcı ve kültürel endüstriler alanında ortak üretim,

akreditasyon vb. konularda kapasite / proje geliştirme

çalışmaları

 Ajans teklif çağrıları hariç ulusal/uluslararası fon

kaynaklarına yönelik gençlerin istihdam edilebilirliklerini

artırmaya yönelik proje geliştirme çalışmaları

2019 yılı mali destek programı ile destekleneceği için bu

öncelik kapsamında STEM, robotik, kodlama vb.

eğitimlere yönelik faaliyetler desteklenmeyecektir.

Öncelik Uygun Faaliyet Konuları
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Öncelik 3

Bu öncelik kapsamında SADECE aşağıdaki konulara yönelik

eğitim ve danışmanlık faaliyetleri desteklenecektir. Ajans,

ihtiyaç görmesi durumunda bu öncelik için belirlenen konuları

DÖNEMLER İTİBARIYLA REVİZE EDEBİLİR. Böyle bir

durumda revize liste program internet sayfasında

yayınlanacaktır.

Bu öncelik kapsamında verilecek eğitimlere asgari 10 (on)

kişinin iştirak etmesi gerekmektedir. Bu koşulun yerine

getirilmesinde yararlanıcı bizzat sorumludur. Sadece

danışmanlık hizmeti içeren faaliyetler için bu kural geçerli

değildir.

 Program ve proje yönetimi (PCM, PMI, PRINCE2) ile ulusal

veya uluslararası destek kuruluşlarına sunulacak projelere

yönelik başvuru formu hazırlanması

 Stratejik planlama

 Fizibilite hazırlama

 Genel amaçlı paket program eğitimi (MS Office, Adobe,

kullanım alanı çok sınırlı olmayan mühendislik ve istatistik

programları)

 Siber güvenlik

Bu öncelik kapsamında iş sağlığı ve güvenliği, uygulamalı

girişimcilik, ilk yardım, yabancı dil, etkili iletişim, sunum

teknikleri, liderlik, toplantı, zaman, kriz yönetimi vb. temel ve

genel kişisel gelişim konularına yönelik eğitim/danışmanlık

faaliyetleri desteklenmeyecektir.

Öncelik Uygun Faaliyet Konuları
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 Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler

 Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve

toplumun genel ahlak anlayışına aykırı faaliyetler

 Çalıştaylar, seminerler, konferanslar veya

kongrelere katılım için bireysel sponsorluklar

 Eğitim veya kurslar için bireysel burslar

 Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse

etmeyi teklif eden, özellikle olağan giderlerinin

karşılanmasına yönelik sunulan faaliyetler

 Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce

başlatılan veya aynı faaliyet için diğer

kaynaklardan finanse edilen proje ya da

faaliyetler

 İş sağlığı ve güvenliği, uygulamalı girişimcilik, ilk

yardım, yabancı dil, etkili iletişim, sunum

teknikleri, liderlik, toplantı, zaman, kriz yönetimi

vb. temel ve genel kişisel gelişim konularından

ibaret eğitim/danışmanlık faaliyetleri
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BÖLÜM 3

BAŞVURU VE 

DEĞERLENDİRME SÜRECİ
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BAŞVURU 

AŞAMASINDA 

MATBU FAALİYET 

TESLİMİ 

YAPILMAYACAKTIR!

Faaliyetler KAYS üzerinden hazırlanmalı, onaylanmalı ve

TAAHHÜTNAME son başvuru zamanından önce E-İMZALANMALI ya

da ISLAK İMZALI olarak Ajans’a teslim edilmelidir.
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PARAF, İMZA VE 

KAŞE

TEKNİK DESTEK TALEP FORMU 

• Teknik Destek Talep Formu

DESTEKLEYİCİ BELGELER
• DB-1 Temsil ve İlzam Yetkisi Belgesi

• DB-2a Kuruluş Belgesi

• DB-2b Oda Kayıt Belgesi

• DB-3a Faaliyet Belgesi

• DB-3b Sicil Belgesi

• DB-4 Vergi Kayıt Belgesi

• DB-5 Teknik Şartname Hazırlık Formu

• DB-6 Piyasa Fiyat Araştırma Belgeleri

• DB-7 Beyannameler

• DB-8 Diğer Destekleyici Belgeler
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Başvuru 

Süreci

Faaliyetin KAYS Girişi ve 

Onayı

Taahhütnamenin e-İmzası / 

Teslimi

Dönem 1 28.02.2019 | 17:00 28.02.2019 | 18:00

Dönem 2 30.04.2019 | 17:00 30.04.2019 | 18:00

Dönem 3 28.06.2019 | 17:00 28.06.2019 | 18:00

Dönem 4 29.08.2019 | 17:00 29.08.2019 | 18:00

Dönem 5 31.10.2019 | 17:00 31.10.2019 | 18:00

Dönem 6 24.12.2019 | 23:59 27.12.2019 | 18:00
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Temel Değerler

 Şeffaflık

 Tarafsızlık

 Uzmanlık

Ön İnceleme

Değerlendirme Komisyonu

(Ajans Personeli)

Nihai Değerlendirme

Değerlendirme Komisyonu

(Ajans Personeli)

Onay

Genel Sekreter
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# Değerlendirme Tablosu
Toplam 

Puan

Asgari Başarı 

Puanı

1 İlgililik 30 20

2 Katma Değer 30 -

3 Yöntem (İhtiyaç ve Sorunlar) 20 -

4 Sürdürülebilirlik ve Çarpan Etkisi 20 -

Toplam 100 65

Bir faaliyetin değerlendirme süreci sonrasında başarılı

sayılabilmesi için aşağıdaki 3 (üç) koşulun aynı anda

sağlanması gerekmektedir:

 Ön incelemede başarılı olmak

 İlgililik bölümünden 30 (otuz) üzerinden en az 20

(yirmi) puan almak

 Toplamda 100 (yüz) üzerinden en az 65 (altmış

beş) puan almak



http://www.twitter.com/ZaferKATR33

http://www.facebook.com/ZAFER.KALKINMA.AJANSI

http://www.linkedin.com/company/zafer-development-agency

http://www.youtube.com/user/ZAFERKATR33

Tel: 0274 271 77 61-62

Faks: 0274 271 77 63

E-Posta: pyb@zafer.org.tr

Web: http://www.zafer.gov.tr

TEŞEKKÜRLER


