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TANIMLAR
 
Ajans: T.C. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA)

Ara Rapor: Sözleşmede belirtilen dönemler itibarıyla, proje uygulama rehberinde belirtilen 
usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı tarafından proje uygulama süresince hazırlanan ve 
sunulan rapor

Bakanlık: T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Bağımsız Değerlendirici: Ajansa sunulan proje tekliflerini başvuru rehberinde ve proje de-
ğerlendirme rehberinde belirtilen esaslara göre teknik, ekonomik, sosyal ve mali açıdan de-
ğerlendirmek üzere, alanında en az beş yıllık uzmanlık ve tecrübe birikimi olan, yükseköğretim 
kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları personelinden ajans tarafından uy-
gun bulunanların ilgili kurumlarca görevlendirilmesi veya ajans tarafından diğer gerçek kişiler 
arasından hizmet alımı yoluyla seçilen uzman

Başvuru Rehberi: Ajans tarafından başvuru sahipleri için hazırlanan, destekten yararlana-
bilecek gerçek veya tüzel kişileri, başvuruda bulunabileceklerde aranan şartları, başvuru ve 
yararlanma şekil ve şartlarını, destek konusu faaliyet ve öncelik alanları ve proje konularını, 
destekten karşılanabilecek uygun maliyetleri, seçim ve değerlendirme kriterlerini, başvuru sahi-
bi yükümlülüklerini, standart başvuru belgelerini ve diğer gerekli bilgileri açıklayan rehber belge 

Başvuru Sahibi (BS): Ajanstan proje veya faaliyet desteği almak üzere ajansa destek başvu-
rusunda bulunan kurum/kuruluş

Değerlendirme Komitesi: Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilen değerlendir-
meler üstünde gerekli kontrolleri yapan, gerekli gördüğü durumlarda bağımsız değerlendirici-
lerin değerlendirme yöntemi ile projeleri yeniden değerlendirerek görüş oluşturan ve bunları 
raporlayan, yükseköğretim kurumları öğretim elemanları ile kamu kurum ve kuruluşları perso-
nelinden ajans tarafından görevlendirilen, alanında en az yedi yıllık tecrübeye sahip en az beş 
üyeden oluşan komite

Eş Finansman: Ajans tarafından desteklenen proje veya faaliyetlerde harcanmak üzere, yarar-
lanıcı tarafından taahhüt edilen nakdi katkı 

Genel Sekreter (GS): Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri 

Görünürlük: Yürütülen faaliyette ajansın mali desteğini ve Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 
genel koordinasyonunu, ajans web sitesinden ulaşılabilecek olan görünürlük rehberi doğrultu-
sunda görünür kılmak ve tanıtmak için yapılacak faaliyetler 

İzleme: Sözleşmeleri imzalanarak uygulama aşamasına geçmiş proje ve faaliyetlerde öngö-
rülen amaç ve hedeflere ulaşmasına yardımcı olmak, uygulamanın belirlenen ilke ve kuralla-
ra, usul ve esaslara ve sözleşme hükümlerine uygun yürütülmesini sağlamak, riskleri önceden 
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tespit ederek düzeltici ve önleyici tedbirleri almak ve denetim faaliyetlerinin yapılabilmesini 
sağlayacak bilgilerin kayda geçmesini sağlamak üzere yürütülen, tarafsız yönlendirme ve takip 
faaliyeti

Kanun: 5449 Sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanun

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi: Ajanslar arası uygulama birliğini sağlamak amacıyla 
ajansların; yatırım destekleme, proje destekleme, çalışma programı, bütçe, muhasebe, insan 
kaynakları, performans ölçme faaliyetleri ile ilgili ve ilişkili gerçek ve tüzel kişilerin ihtiyaç du-
yulan veri ve bilgilerinin muhafaza edildiği, veri tabanı başta olmak üzere iş ve işlemlerinin 
elektronik ortamda yürütülmesine imkân veren merkezi yönetim bilgi sistemi

Küçük Ölçekli Altyapı Projesi: Yereldeki kurum ve kuruluşların yörenin rekabet gücünü, iş ve 
yaşam koşullarını iyileştirme bakımından etkisi geniş olan altyapı projeleri

Mali Destek: Desteklenecek proje ve faaliyetlerin gider bütçelerinin, belirlenecek oranlarda 
ajans tarafından karşılanması amacını güden nakdi ödeme

Menfaat İlişkisi: Proje veya faaliyetin hazırlığı, değerlendirilmesi, seçimi, onayı, teknik açıdan 
desteklenmesi ve izlenmesi aşamalarında görev alanların görevlerinin gizliliğini veya tarafsız-
lığını, kendilerine, yararlanıcılara ya da başkalarına maddi veya manevi yönden haksız menfaat 
temini bakımından etkileyebilecek her türlü durum 

Nihai Rapor: Proje uygulama rehberinde öngörülen usul ve esaslara uygun olarak yararlanıcı 
tarafından proje uygulama süresinin sonunda sunulan rapor

Ortak: Mali destek faaliyetinin hazırlanması, yürütülmesi sürecinde veya sonucunda doğrudan 
veya dolaylı fayda veya menfaat elde ederek bunun karşılığında yararlanıcıya başvurunun ha-
zırlanması veya faaliyetin yürütülmesinde katkıda bulunan, başvuru formunda yer alan ortaklık 
beyannamesini imzalayan ve ilgili başvuru belgelerinde belirtilen tüzel kişi(ler)/kurum(lar) 

Program: 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı

Proje: Destekten yararlanmak üzere ajansa sunulan belli bir amaca odaklanmış, bütçesi ile 
bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü

Proje Hesabı: Mali desteğe hak kazanan yararlanıcı tarafından projeye özel olarak açılan, 
ajans tarafından sağlanan mali desteğin ve sözleşmede belirtilmesi halinde yararlanıcı eş fi-
nansmanının aktarıldığı banka hesabı

Proje Teklif Çağrısı: Ajans tarafından sağlanacak desteklere ilişkin olarak, başvuru rehberi-
nin kamuoyuna ilanına yönelik açık daveti

Sıkça Sorulan Sorular (SSS): Potansiyel başvuru sahiplerinin destek programları hakkında 
yaygın olarak bilgi talep ettikleri soruların cevaplarının yer aldığı ve ajansın internet sayfasında 
yayınladığı soru ve cevaplar dizisi
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Sözleşme: Ajans ile yararlanıcı ve yüklenici arasında imzalanan, destekten yararlanma ilke ve 
kurallarını, ödeme usul ve esaslarını, tarafların hak ve yükümlülüklerini ve bu yükümlülüklerin 
ihlalinin sonuç ve müeyyidelerini düzenleyen anlaşma ve ekleri

Usulsüzlük: Proje uygulama sırasında veya öncesinde; yanlış veya yanıltıcı bildirimde bulun-
mak, sahtecilik yapmak, hileli ve dolaylı hareketlerde bulunmak ve Kalkınma Ajansları Proje ve 
Faaliyet Destekleme Yönetmeliği ile bu Yönetmeliği tamamlayıcı nitelikte hazırlanan her türlü 
belge ve düzenlemede belirtilen ilke ve kurallara aykırı olarak sözleşmede değişiklik yapmak 
gibi sözleşme ilişkisini ihlal eden fiil ve davranışlar

Yapım İşi: Sıfırdan bir inşaat da dâhil olmak üzere mevcut bir binanın ya da inşaatın elektrik 
sistemlerinin döşenmesi, makine, malzeme veya ekipmanlarının işletmeye veya üretim sistemi-
ne monte edilmesi aşamasında ihtiyaç duyulan yer açma, boya, tamirat vb. yapım faaliyetleri

Yararlanıcı: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği hükümleri çerçeve-
sinde Ajanstan destek almaya hak kazanan tüzel kişi/kurum

Yetkili/Yasal Temsilci: Başvuru sahibinin yetkili karar organının mali destek başvurusunda 
bulunmak için belirlediği temsil ve ilzama, başvuru sahibinin beyanı ve teklif ile ilgili belgeleri 
imzalamaya yetkili olan kişi 

Yönetmelik: Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği

Yüklenici: Mali Destek kapsamında ilgili faaliyeti gerçekleştirmeyi taahhüt eden kurum ku-
ruluş
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1. PROGRAM ÖZETİ

2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Amacı
TR81 Bölgesi’nde (Zonguldak, Karabük ve Bartın) iş ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesi amaçlanmaktadır.

Öncelikleri

Öncelik 1: TR81 Bölgesinde mevcut ve yeni kurulacak OSB, KSS, Endüstri 
Bölgesi, İŞGEM vb. sanayi alanlarının altyapılarının iyileştirile-
rek iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi,

Öncelik 2: TR81 Bölgesinde endüstriyel kirliliğin önlenmesi, endüstriyel 
alanlar ve sanayi alanlarında evsel ve endüstriyel atıkların ber-
tarafı ve geri dönüştürülmesi,

Öncelik 3: 2019 Yılı Mesleki Eğitim Temasına uygun olarak sanayi-
de uzmanlaşmış ve yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri 
ihtiyaçlarını karşılayabilecek işgücünün temini için mesleki ve 
teknik eğitim olanaklarının iyileştirilmesi

Puan Avantajı

•	 Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini içeren projeler (+3)
•	 Atıl kamu binalarının program öncelikleri odağında ortak kullanım 

alanları veya mesleki eğitim alanlarına dönüştürülmesine yönelik 
projeler (+3)

•	 Enerji altyapı projelerinde yenilenebilir enerji kullanan projeler (+3)

Bütçesi 20.000.000 TL 

Destek Tutarı Asgari 500.000 TL Azami 2.500.000 TL

Destek Oranı Asgari % 25 Azami % 75
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Proje Süresi 12 ≤ … ≤ 18 (12 Aydan Kısa 18 Aydan Uzun Olamaz)

Uygun 
Başvuru 
Sahibi

•	 Yerel Yönetimler, 
•	 Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
•	 Mesleki ve Teknik Liseler, Mesleki Eğitim Merkezleri,
•	 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş 

Mahalli İdare Birlikleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vb.,
•	 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
•	 Üniversiteler (Rektörlük), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
•	 Karma/İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, 
•	 Küçük Sanayi Sitesi Yapı veya İşletme Kooperatifleri,
•	 Endüstri Bölgesi Müdürlüğü,
•	 İş Geliştirme Merkezleri, 
•	 Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif1 ve Birlikler (Mahalli İdare Birliği 

Olmayıp Kanunla Kurulmuş Birlikler),2

•	 Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar),3

Son Başvuru 
Tarihi4

KAYS Girişi                                :   13/01/2020       Saat 23:59
Taahhütnamenin e-imza ile 
imzalanması/ıslak imzalı 
Ajansa teslimi                           :  16/01/2020       Saat 18:00

Taahhütname 
Teslim Yeri

BAKKA Zonguldak Hizmet Binası:  
Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Cad. No:36 Kozlu – ZONGULDAK
Karabük Yatırım Destek Ofisi: Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi  
Özçelik İş Merkezi No:5 Kat:1 Daire:3 78100 Merkez/KARABÜK
Bartın Yatırım Destek Ofisi: Bülent Ecevit Bulvarı  
Dağlıoğlu Sitesi D Blok No:70 Daire:3 Merkez - BARTIN

                     1          2              3                4

1  Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin gelecek 5 (beş) yıl süre-
since ortaklara kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün Genel Kurul Karar Metninde bulunması 
gerekmektedir.

2 Sözleşme esnasında, ticari faaliyette bulunmadıklarına ve bulunmayacaklarına dair beyanda bulunmaları gerekmek-
tedir.

3 Kuruluş tüzükleri ve temel faaliyetleri mali destek programı öncelikleriyle ilgili olan STK’lar uygun başvuru sahibi 
olabilir. Başvuru sahibi uygunluğu, ön inceleme aşamasında kontrol edilecek, uygun olmayan STK’lar ön inceleme 
aşamasında başarısız değerlendirilecektir.

4 Başvurular, son kabul tarih ve saatine kadar Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılır. Her baş-
vuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması 
esastır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde tamam-
lanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak 
elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ajansa teslim edilir.
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2. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 2020 YILI SANAYİ 
VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

2.1. Giriş

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA), 25 Temmuz 2009 tarih 27299 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanan 2009/15236 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Zonguldak, Karabük ve Bartın illerini 
kapsayan Zonguldak Merkezli TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde kurulmuş, 1 Mart 2010 tarihinde per-
sonelinin göreve başlamasıyla bölgedeki faaliyetlerine aktif olarak başlamıştır.

Ajans tarafından bölgedeki faaliyetlere başlanmasının ardından 2010-2013 Batı Karadeniz 
Bölge Planı hazırlanmış,  söz konusu planda mevcut durumu ortaya koyan veriler, öncelikler, 
hedefler ile ulusal strateji belgelerinde yer alan öncelikler göz önünde bulundurularak, 2010, 
2011, 2013 ve 2014 yıllarında bölgenin kalkınma girişimlerini güçlendirmeye, rekabet gücünü 
ve yaşam kalitesini artırmaya yönelik, katma değeri yüksek alanlara yönelik olarak dört farklı 
Proje Teklif Çağrısı yürütülmüştür. Ardından 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı hazırlanmış 
tespit edilen mevcut durum ve belirlenen gelişme eksenleri özelinde 2015 yılında 3 bileşenli 2 
mali destek programı, 2016 yılında Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı, 2018 yılında ise 
Küçük Ölçekli Altyapı ve Sosyal Kalkınma Mali Destek Programları yürütülmüş ve 2019 yılında 
Bartın İli Turizme Yönelik Küçük Ölçekli Altyapı Mali Destek Programı ile Sanayi ve Çevre Altya-
pısı Mali Destek Programı hazırlanmıştır.

Bu program 2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planında yer alan gelişme eksenleri, öncelikler 
ve tedbirler ile birlikte Onuncu ve On Birinci Kalkınma Planı, Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 
2019 Yılı Çalışma Programı ve Sonuç Odaklı Programların amaç ve öncelikleri ile uyumlu olarak 
hazırlanmış, 2019 yılı içerisinde ilan edilmiş ve uygulama süreci 2020 yılına sarkacağı için 2020 
yılı olarak isimlendirilmiştir.

2014-2023 Batı Karadeniz Bölge Planı ile İlgililik

Batı Karadeniz Bölge Planı’nın vizyonu “Bağımlı Ekonomik Yapısını Kırmış ve Yaşam Kalitesini 
Yükseltmiş Bir Bölge Olmak” olarak belirlenmiştir. Bu vizyona ulaşılabilmesi için bölge planında 
belirtilen, aşağıda tanımlanan stratejik tedbirlerle uyumlu olarak 2020 yılı Sanayi ve Çevre Alt-
yapısı Mali Destek Programını hazırlanmıştır:

Öncelik 1. Sektörel Çeşitliliğin Sağlanması
 Tedbir 1.1. Geri Dönüşüm Sektörünün Oluşturulması
 Tedbir 1.3. Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve KOBİ’lerin Kapasitelerinin Arttırılması
Öncelik 3. Ulaşım-Altyapı ve Lojistik İmkânlarının Güçlendirilmesi
 Tedbir 2.1. Filyos Vadisi Projesinin Hayata Geçirilmesi
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Öncelik 5. Yerleşmelerin Mekân ve Yaşam Kalitesinin Arttırılması
 Tedbir 5.1. Kent İçinde Yer Alan Sanayi Kullanımlarının Kent Dışına Taşınması
Öncelik 6. Sağlıklı ve Dengeli Bir Çevre Oluşturulması
 Tedbir 6.5 İnsan Kaynakları Kapasitesinin Geliştirilmesi Ve Bilgi Üretiminin Sürdü-

rülebilir Hale Getirilmesi

On Birinci Kalkınma Planı ile İlgililik

On Birinci Kalkınma Planı hedeflerinin verimliliği odağına alan, sanayi sektörünün başat rol 
üstlendiği, ihracata dayalı istikrarlı bir büyüme modeli çerçevesinde belirlendiği; plan dönemi 
boyunca iş ve yatırım ortamının daha da geliştirileceği, sanayide teknolojik dönüşümün sağla-
nacağı ifade edilmiştir. Daha verimli, rekabetçi bir ekonomik yapının tesisini sağlayacak katma 
değer artışının elde edilmesi için kamu yatırımlarının tahsisinde özel kesim yatırımlarını güdüle-
yici fiziki ve beşeri sermayenin geliştirilmesinin sağlanacağı belirtilmiştir. Bu yaklaşımla, imalat 
sanayiinde yerli üretimin artırılması ve sanayileşmenin hızlandırılması öngörülmektedir. 

Bununla birlikte planda sanayi ve çevre altyapısı ile ilgili öngörülerde bulunulmuş olup, TR81 
Batı Karadeniz Bölgesi ile ilgili olarak Filyos Limanı Üstyapı ve İşletmesi ile muhtelif kentsel 
çevre altyapı gibi öncelikli projelerden bazılarının Kamu Özel İşbirliği yöntemiyle gerçekleştiril-
mesi ifade edilmiştir. 

On Birinci Kalkınma Planında; sanayi altyapımıza ve potansiyelimize uygun olan aynı zamanda 
ihracatta rekabet gücümüzü artıracak ürün ve ürün gruplarının üretiminin entegre destek prog-
ramlarıyla öncelikli olarak desteklenmesinin sağlanması; yüksek katma değer yaratan, istihdam 
artırıcı ve cari açığın azaltılmasına katkı sağlayan özel sektör yatırımlarının önünün açılması ve 
üretken kapasitesinin yükseltilmesi için gereken kamu altyapı yatırımlarının yapılması politika 
ve tedbirler olarak belirlenmiştir.

Planın yaşanabilir şehirler ve sürdürülebilir çevre hedefi kapsamında kentlerin sürdürülebilir 
gelişimini sağlamaya yönelik dayanıklı altyapıların oluşturulması, görece geri kalmış bölgelerde 
kentsel ve sınai altyapıların geliştirilmesi gibi politikalar önerilmiş olup içme ve kullanma suyu, 
atıkların geri kazanımı, düzenli depolama, raylı sistemler, bisiklet yolları gibi başlıklarda kentsel 
altyapı hedefleri belirlenmiştir.

Onuncu Kalkınma Planı ile İlgililik

Onuncu Kalkınma Planında, 2023 hedeflerine ve Onuncu Kalkınma Planının amaçlarına ulaşıla-
bilmesi açısından önem taşıyan, temel yapısal sorunlara çözüm olabilecek, dönüşüm sürecine 
katkıda bulunabilecek, genellikle birden fazla bakanlığın sorumluluk alanına giren, kurumlar 
arası etkin koordinasyon ve sorumluluk gerektiren kritik reform alanları için “Öncelikli Dönüşüm 
Programları” tasarlanmıştır. İş ve yatırım ortamının öncelikli sorunlarına odaklanılarak, yatırım-
cının karşılaştığı belirsizliklerin giderilmesi ve sorunların hızla çözülmesi, bunun için mevcut 
mekanizmaların iyileştirilerek yatırımların artırılması amacıyla “İş ve Yatırım Ortamının Geliş-
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tirilmesi Programı” ele alınmış olup programın bileşenlerinden biri de “İş ve yatırım ortamının 
iyileştirilmesine yönelik yaklaşımın bölgesel düzeyde yaygınlaştırılması, geliştirilmesi ve ya-
tırımcının yerel düzeyde desteklenmesi” şeklinde ifade edilmiştir. 2020 Yılı Sanayi ve Çevre 
Altyapısı Mali Destek Programının genel amacı olan “TR81 Bölgesinde İş ve Yatırım Ortamının 
İyileştirilmesi” ile Onuncu Kalkınma Planında yer alan “İş ve Yatırım Ortamının Geliştirilmesi 
Programı”nın amaç ve hedefleri uyum arz etmektedir.

Onuncu Kalkınma Planında, 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının önce-
likleri ile uyumlu olarak “geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama ayırmaya konu atıkların sağlık, 
çevre, enerji perspektiflerinden değerlendirilerek etkin bir şekilde ekonomiye kazandırılması, 
atıkların insan ve çevre sağlığına etkilerinin en aza indirilerek etkin yönetiminin gerçekleştiril-
mesi; katı atık yönetiminin etkinleştirilerek atık azaltma, kaynakta ayrıştırma, toplama, taşıma, 
geri kazanım ve bertaraf safhaları teknik ve mali yönden bir bütün olarak geliştirilmesi; bilinç-
lendirmenin ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, geri dönüştürülen malzemelerin üretimde 
kullanılması özendirilmesi” amaç, hedef, öncelik ve politika olarak tanımlanmıştır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Programı ve Sonuç 
Odaklı Programları ile İlgililik

2018 yılında kalkınma ajanslarının 5449 sayılı kanunda belirtilen görevlerini daha etkin bir şekil-
de yerine getirebilmeleri için, geçmiş uygulama tecrübeleri de dikkate alınarak, yeni bir vizyonla 
işlevsel ve kurumsal dönüşüm süreci başlatılmıştır. Bu çerçevede ilk adım olarak 2014-2023 
Batı Karadeniz Bölge Planı ve sektörel stratejiler ile uyumlu stratejik tercihler belirlenmiş ve 
bu stratejileri destekleyecek Sonuç Odaklı Programlar (SOP) oluşturulmuştur. Ajans tarafından 
belirlenen SOP’lardan biri de “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi ve KOBi’lerin Kapasitelerinin 
Arttırılması Sonuç Odaklı Programı”dır (FİLYOS SOP). Bu programın özel amacı “Türkiye’nin en 
büyük üç limanından biri olacak ve stratejik öneme sahip Filyos Limanının ve hinterlandında 
yer alan Endüstri Bölgesi, Serbest Bölge, OSB’ler (karma ve ihtisas) ile TGB, TTO, Ar-ge ve 
inovasyon merkezleri ile işletmelerin ve paydaşların bu imkan ve avantajlardan en iyi şekilde 
faydalanması ve yatırımlara hazır hale gelmesi“  şeklinde belirlenmiş olup; bu kapsamda yatı-
rım ortamının iyileştirilmesi, kurum ve kuruluşların proje kapsamındaki farkındalığı ve vizyonu 
geliştirilerek ortak hareket kabiliyeti ve koordinasyonu arttırılması, verilecek eğitim ve destek-
lerle paydaşların kapasitesinin ve beşeri sermayenin geliştirilmesi hedeflenmiştir. Sonuç Odaklı 
Programda belirlenen bu hedeflere ulaşmak adına 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali 
Destek Programı hazırlanmıştır.

Yukarıda ifade edilen veriler ışığında Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2019 Yılı Çalışma Prog-
ramında TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi kapsamında 2020 Yılı 
Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının yürütülmesini gerekli görmüştür.

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının kurumsal çerçevesini T.C. Sanayi 
ve Teknoloji Bakanlığı ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı oluşturmaktadır. BAKKA, söz konusu 
mali destek programının sözleşme makamı konumunda olup, idari ve mali uygulamasından so-
rumludur. 
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Kalkınma Ajansları 2019 Yılı Mesleki Eğitim Teması İle İlgililik

Dünyada özellikle son 10 yılda yaşanan teknolojik dönüşüm, üretim süreçlerini ve iş yapma 
biçimlerini değiştirirken yeni beceri ihtiyaçlarını ortaya koymaktadır. Bu dönüşüm sürecinde 
Türkiye’nin üretim ve ihracat kompozisyonu, düşük teknolojili yapıdan orta teknolojili bir yapıya 
geçiş yapmıştır. Ülkemizin önümüzdeki dönem hedeflerine ulaşabilmesi ve rekabet gücünü artı-
rabilmesi için üretim ve ihracatta ileri teknolojili ürünlerin payını artırması kritiktir.

Beşeri sermayenin ekonominin ihtiyaçlarıyla uyumlu bir şekilde geliştirilmesi ve becerilerinin 
güncellenmesi, ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmasına hizmet eden önemli bir gerekliliktir. 
Meslekî ve teknik eğitimin de yerel, ulusal ve uluslararası iş piyasalarının beklentilerine uy-
gun yapılandırılarak genç nüfusumuzun gerekli bilgi, beceri ve yetkinliği kazanmasını sağlamak 
önem arz etmektedir. 

Bu kapsamda, bölgesel politikanın uygulayıcı kurumları olan kalkınma ajansları da kuruluşla-
rından bu yana bölgesel kalkınma için önem arz eden beşeri sermayenin iyileştirilmesi çerçe-
vesinde önemli bir alan olan mesleki eğitim konusunda faaliyetlerde bulunmaktadır. Özellikle 
bölgelerin işgücü ihtiyaçlarının karşılanması ve üretim altyapılarının ulusal kalkınmaya hizmet 
edecek şekilde geliştirilmesi için mesleki ve teknik eğitimin bölgesel ihtiyaçlara uygun olarak 
tasarlanması gerekmektedir.

2018 yılı sonunda 26 bölgede “Milli Teknoloji, Güçlü Sanayi” özel gündemli Ajans yönetim ku-
rulu toplantıları gerçekleştirilmiş ve bu toplantılarda Türkiye’de mesleki eğitimin geliştirilmesi 
en çok vurgulanan hususlardan biri olarak ön plana çıkmıştır. Bu kapsamda, yerel ve ulusal dü-
zeydeki paydaşlarla yapılan istişareler neticesinde 2019 yılında Kalkınma Ajanslarının “Mesleki 
Eğitim” teması altında faaliyetlerini önceliklendirmesi kararlaştırılmıştır.

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının bir önceliği olan mesleki ve tek-
nik eğitim olanaklarının sanayi odağında iyileştirilmesi; Onuncu Kalkınma Planın Hedefleri ve 
Politikaları ile de birebir uyumlu olup “Nitelikli İnsan, Güçlü Toplum” başlığı altında beşeri ser-
mayenin güçlendirilmesi için iş ve yaşama ilişkin bilgi, beceri ve yetenekleri yüksek ve sağlıklı 
bireylerin yetiştirilmesinin önemine sıklıkla vurgu yapılmış, bu hedefe yönelik olarak da politi-
kalar belirlenmiştir. 

Mali destek programı, 2019 yılı Mesleki Eğitim Teması ile uyumlu olarak hazırlanmış, 2019 yılı 
içerisinde ilan edilmiş ve uygulama süreci 2020 yılına sarkacağı için 2020 yılı olarak isimlendi-
rilmiştir.
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2.2. 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının 
Amaçları ve Öncelikleri

Ajans tarafından yürütülecek 2020 yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programının amacı 
TR81 Bölgesinde iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesidir.

Bu amaç doğrultusunda aşağıda belirtilen öncelik alanlarının desteklenmesine karar verilmiştir: 

ÖNCELİK ALANLARI:

TR81 Bölgesinde mevcut ve yeni kurulacak OSB, KSS, Endüstri 
Bölgesi, İŞGEM vb. sanayi alanlarının altyapılarının iyileştirile-
rek iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi,

TR81 Bölgesinde endüstriyel kirliliğin önlenmesi, endüstriyel 
alanlar ve sanayi alanlarında evsel ve endüstriyel atıkların berta-
rafı ve geri dönüştürülmesi,

2019 Yılı Mesleki Eğitim Temasına uygun olarak sanayide uzman-
laşmış ve yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını 
karşılayabilecek işgücünün temini için mesleki ve teknik eğitim 
olanaklarının iyileştirilmesi

 
Yukarıda belirtilen öncelikler arasında herhangi bir hiyerarşik sıra-
lama yoktur. Tüm öncelikler bu mali destek programı kapsamında aynı öne-
me sahiptir. Ajansa sunulan projelerin yukarıda yer alan önceliklerle uyumlu 
olması gerekmektedir.

Önceliklerle uyumlu olmayan veya iyi ilişkilendirilmeyen projeler reddedi-
lecektir.

Ön
ce

lik
 1

Ön
ce

lik
 2

Ön
ce

lik
 3
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2.3. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı Tarafından Sağlanacak 
Mali Kaynak

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında desteklenecek projeler 
için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 20.000.000 TL’dir. Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, bu 
programa ayırdığı kaynakların tamamını kullandırmama hakkını saklı tutar.

Desteklerin Tutarı

Bu program çerçevesinde verilecek destekler aşağıda belirtilen asgari ve azami tutarlar arasın-
da olacaktır:

2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

ASGARİ: 500.000 TL AZAMİ: 2.500.000 TL

Hiçbir destek, projenin toplam uygun maliyetinin %25’inden az veya %75’inden fazla ola-
maz. Bu orandan düşük ya da yüksek olan destek taleplerini içeren projeler değerlendirmeye 
alınmayacaktır. Bütçenin kalan tutarı, sözleşmeyi imzalayan taraf olması sebebiyle, başvuru sa-
hibi tarafından eş finansman olarak karşılanmalıdır.

Destek verilecek projelerin uygun maliyetleri proje uygulaması sonunda ajansla ya-
rarlanıcı arasında imzalanacak olan destek sözleşmesi özel koşullarında belirtile-
cek (KAYS’a yararlanıcı tarafından girilen) tahmini toplam maliyetin altında kalırsa, 
ajans katkısı özel koşullarda belirtilecek yüzdenin, ajans tarafından onaylanan ger-
çekleşmiş uygun maliyetlere uygulanması ile bulunacak tutarla sınırlıdır. Bu husus 
destek sözleşmesi genel koşullarında ayrıca belirtilecektir. Buna göre; yararlanıcı-
ların başvuru esnasında KAYS üzerinde belirledikleri destek oranı proje uygulama 
süreci boyunca sabit kalacak, değerlendirme sonuçları açıklanmadan önce yapıla-
bilecek bütçe revizyonu ve proje uygulama aşamasındaki fiili maliyetlerin öngörülen 
tutarın altında olması durumunda destek verilecek tutar destek sözleşmesinde belir-
tilecek tutarı aşmamak üzere değişebilecektir.

Başvuru sahibinin, proje eş finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü 
taraflardan sağlayacağı nakdi katkılar ile karşılayabilmesi mümkündür. Her hâlükârda, sözleş-
meyi imzalayan taraf olması sebebiyle, eş finansman yükümlülüğü yararlanıcının kendi taahhü-
dü hükmünde olup, yerine getirilmemesi durumunda yararlanıcı bizzat sorumlu olacaktır. Ayni 
katkılar eş finansman olarak kabul edilmeyecektir.
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MALİ DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN 
KURALLAR
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3. MALİ DESTEK PROGRAMINA İLİŞKİN KURALLAR

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı çerçevesinde finanse edilecek 
projelerin sunulması, seçilmesi ve uygulanması ile ilgili kurallar, 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 
sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliği”, Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu ve Proje Uygulama Reh-
beri hükümlerine uygun olarak açıklanmaktadır. Başvuru sahipleri başvuruda bulundukları 
andan itibaren bu yönetmelik hükümlerini, Destek Yönetim Kılavuzu’ndaki hükümleri 
ve bu rehberde yer alan bütün hususları kabul etmiş sayılırlar.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı bu destek programını zorunlu hallerin ortaya çıkması halinde 
desteklenecek proje listesi ilan edilmeden önce iptal etme hakkını saklı tutar. Bu durumda baş-
vuru sahipleri, Ajanstan herhangi bir hak talebinde bulunamaz. 

Destek için başvurusu yapılan projeler Ajans tarafından her zaman eğitim amaçlı olarak ve sa-
hibinin ayrıca muvafakati aranmaksızın kullanılabilir. Böyle bir durumda projede yer alan gerçek 
ve tüzel kişilere ait şahsi bilgiler ve mesleki sır niteliğindeki bilgiler ifşa edilmeyecektir.

3.1. Uygunluk Kriterleri

Destek sağlanabilecek projelere yönelik üç temel uygunluk kriteri söz konusudur:

Ø	Başvuru sahibi ve proje ortaklarının uygunluğu,
Ø	Proje konusu ve faaliyetlerin uygunluğu,
Ø	Maliyetlerin uygunluğu.

3.1.1. Başvuru Sahibi ve Ortakların Uygunluğu

3.1.1.1. Başvuru Sahiplerinin Uygunluğu

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında yalnızca aşağıda belirti-
len kurum ve kuruluşlara destek verilecektir:

•	 Yerel Yönetimler, 
•	 Kamu Kurum ve Kuruluşları, 
•	 Mesleki ve Teknik Liseler ve Mesleki Eğitim Merkezleri, 
•	 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu Çerçevesinde Kurulmuş Mahalli İdare Bir-

likleri, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri vb.,
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•	 Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
•	 Üniversiteler (Rektörlük), Teknoloji Geliştirme Bölgeleri,
•	 Karma/İhtisas Organize Sanayi Bölge Müdürlükleri, 
•	 Küçük Sanayi Sitesi Yapı veya İşletme Kooperatifleri,
•	 Endüstri Bölgesi Müdürlüğü,
•	 İş Geliştirme Merkezleri, 
•	 Kar Amacı Gütmeyen Kooperatif5 ve Birlikler (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanunla 

Kurulmuş Birlikler),6

•	 Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar),7

 

3 Gerçek kişiler,
3 Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar, 
3 Kamu kurum kuruluşları hariç tüzel kişiliği olmayan kuruluşlar,
3 Başvuru sahibi veya ortağı olarak bu mali destek programına 
BAŞVURAMAZLAR!

Destek almaya hak kazanabilmek için, başvuru sahipleri aşağıda belirtilen koşulların tümüne 
uymalıdır:

ü	Sivil toplum kuruluşları proje başvurusu öncesinde ilk genel kurulunu yap-
mış ve organlarını oluşturmuş olmalıdır.

ü	Proje faaliyetleri proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde bulun-
malıdır. 

ü	Başvuru sahibi kurum/kuruluşun Ajansın faaliyet gösterdiği TR81 Düzey 2 Bölgesinde 
(Zonguldak, Karabük ve Bartın) kayıtlı olması veya merkezlerinin ya da yasal şubesinin 
bölgede bulunması gerekmektedir.

ü	TR81 Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı yasal temsilcilikler veya yetkili şubelerin 
tüzel kişilikleri bulunması gerekmektedir. Gerek sözleşme aşamasında 
gerekse proje kapsamındaki destek ödemeleri öncesinde Türkiye geneli 
sigorta borcu yoktur belgesi sunulması zorunludur. Türkiye genelinde aynı 

5 Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan kooperatiflerin gelecek 5 (beş) yıl süre-
since ortaklara kar dağıtılmayacağı yönünde karar almaları ve bu hükmün Genel Kurul Karar Metninde bulunması 
gerekmektedir.

6 Sözleşme esnasında, ticari faaliyette bulunmadıklarına ve bulunmayacaklarına dair beyanda bulunmaları gerekmek-
tedir.

7 Kuruluş tüzükleri ve temel faaliyetleri mali destek programı öncelikleriyle ilgili olan STK’lar uygun başvuru sahibi 
olabilir. Başvuru sahibi uygunluğu, ön inceleme aşamasında kontrol edilecek, uygun olmayan STK’lar ön inceleme 
aşamasında başarısız değerlendirilecektir.
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çatı altındaki diğer şube ve temsilcilikler nezdindeki borçlar sebebiyle söz-
leşme imzalanamayacağı, sözleşme aşamasında borcu yoktur belgesi temin 
edebilen başvuru sahiplerinin proje uygulama aşamasında ön, ara ve nihai 
ödeme sürecinde de Türkiye geneli sigorta borcu yoktur belgesi sunmaları 
gerekmektedir.

ü	Başvuru sahibi kurum/kuruluşun projenin hazırlığından ve yönetiminden (eğer varsa 
ortakları ile birlikte) doğrudan sorumlu olması, aracı olarak hareket etmemesi gerek-
mektedir.

ü	Başvuru sahibi kurum/kuruluş yönetmelikte8 öngörülen proje hesabını kendi adına 
açma, bu hesaba para aktarma ve bu hesaptan harcama yapma ehliyetine sahip ol-
malıdır.

ü	Başvuru sahibinin kuruluş kanunu, tüzüğü veya kuruluş sözleşmesi kapsamında mün-
feriden veya müştereken temsil ve ilzama yetkili kişisi(leri) Ajansa başvuru evrakla-
rını imzalamaya yetkilidir. Yetkili yönetim organlarında kuruluş kanunu, tüzüğü veya 
sözleşmesi hükümlerine aykırı yetkilendirme yapılmaması, müştereken imza yetkilen-
dirmesi yapılan kişilerin sunulacak proje kapsamında da yetkilendirildiğinin belgelen-
dirilmesi gerekmektedir.

Tüzel kişiliği bulunmayan temsilcilikler/şubeler uygun başvuru sa-
hibi değildir!

Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Ticaret ve Sanayi Odalarından, 5449 
sayılı Kalkınma Ajanslarının Hizmetlerine İlişkin Kanunun 19. mad-
desinin (d) ve (e) bendinde belirtilen payları ve bunlarla ilişkili varsa 
diğer bütün mali yükümlülüklerini yerine getirmeyenler, Batı Kara-
deniz Kalkınma Ajansı ile proje veya faaliyet desteği sözleşmesi 
imzalayamazlar. Sözleşme aşamasında mali yükümlülüklerin yerin 
getirilmiş olması gerekmektedir. Ancak bu durum söz konusu ku-
rumların proje başvuru yapmalarına engel değildir. İlgili kuruluşlar 
projelerde iştirakçi olarak yer alabilirler.

 

8 8 Kasım 2008 tarih ve 27048 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme 
Yönetmeliği.
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Ayrıca, başvuru sahipleri ve ortakları destek alabilmek için aşağıdaki hallerden herhangi birinde 
bulunmamalıdır. Aksi takdirde başvuru sahipleri ve ortakları proje faaliyet desteği alamaz-
lar:

a) İflas etmişler veya tasfiye halinde bulunan ve bu durumları nedeniyle işleri kay-
yum veya vasi tarafından yürütülen, konkordato ilan ederek alacaklılar ile an-
laşma yapmış, faaliyetleri askıya alınmış veya bunlarla ilgili bir kovuşturmanın 
konusu olanlar veya meri mevzuatta öngörülen benzer durumlarda olanlar,

b) Kesinleşmiş yargı kararı (yani temyizi mümkün olmayan bir karar) ile mesleki 
faaliyete ilişkin bir suçtan mahkûm olanlar,

c) Haklarında, görevlerini ağır bir şekilde kötüye kullandıklarına dair kesinleşmiş 
mahkeme kararı olanlar,

d) Dolandırıcılık, yolsuzluk, bir suç örgütü içinde yer almak suçlarından kesinleşmiş 
yargı kararı ile mahkûm olanlar,

e) Herhangi bir kamu ihale prosedürüne veya diğer bir destek yardımına ilişkin yü-
kümlülüklere uymayarak, sözleşmeyi ciddi bir şekilde ihlal ettiği tespit edilenler,

f) Teklif çağrısına katılım koşulu olarak Kalkınma Ajansı tarafından talep edilen 
bilgilerin temin edilmesi sırasında yanlış beyanda bulunanlar veya bu bilgi ve 
belgeleri zamanında Ajansa sunamayanlar,

g) Mevcut veya daha önceki teklif çağrılarının değerlendirilmesi sürecinde bağım-
sız değerlendiricileri, değerlendirme komitesini veya Batı Karadeniz Kalkınma 
Ajansı’nı etki altında bırakmaya veya gizli bilgi elde etmeye teşebbüs edenler,

h) Sözleşme tarihi itibarıyla;

•	 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri9 dışındaki gerçek veya tüzel 
kişilerden, yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere vergi dairelerine vadesi 
geçmiş borcu olanlar,

•	 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel ki-
şilerden yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere sosyal güvenlik kurumuna 
vadesi geçmiş borcu olanlar,

•	 Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri dışındaki gerçek veya tüzel ki-
şilerden, söz konusu projeyle ilgili ajans tarafından sağlanacak destek tuta-

9 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 3. maddesinde tanımlanan idareler. (5018 sayılı Kanun Madde 
3/a: Genel yönetim kapsamındaki kamu idareleri: Uluslararası sınıflandırmalara göre belirlenmiş olan, merkezî yö-
netim kapsamındaki kamu idareleri, sosyal güvenlik kurumları ve mahallî idareleri)



23

2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

rının yüzde üçü kadar ya da daha fazla bir meblağ için, herhangi bir nedenle 
haklarında kesinleşmiş haciz işlemi bulunanlar.

i) Teklif edilen proje dolayısıyla menfaat ilişkisi içinde olanlar,

Yukarıda madde (a) ve (f)’de belirtilen durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, ihlalin tespit 
edildiği tarihten sonraki iki yıllık süre için geçerlidir. Madde (b), (c), (d), (e) ve (g)’de belirtilen 
durumlarda, teklif çağrısına katılma yasağı, kararın tebliğ tarihinden itibaren dört yıllık süre 
için geçerlidir. 

KAYS üzerinde “Başvuru Sahibinin Beyanı” bölümüne kayıtları ile Başvuru Sahipleri, yukarıdaki 
(a)’dan (h)’ye kadar olan kategorilerin hiçbirine girmediklerine dair beyanda bulunmuş olurlar.

Bununla birlikte, siyasi partiler ve bunların alt birimleri, hiçbir şekilde başvuru sahibi, proje orta-
ğı ya da iştirakçi olarak proje başvurusunda bulunamazlar, proje uygulamalarında yer alamazlar.

Başvuru sahipleri, Ajansa doğru ve açık bilgi ve belge vermek, Ajansı yanıltabilecek veya yanlış 
anlaşılmaya sebebiyet verebilecek her türlü tutum ve davranıştan uzak durmak zorundadır. Buna 
aykırı hareket ettiği tespit edilenlere destek verilmez, verilen desteklere ilişkin sözleşmeler de 
proje hangi aşamada olursa olsun derhal feshedilir. Sözleşmenin feshi halinde, yapılan ödeme-
ler ile sözleşmeden doğan masraflar ve sözleşmede öngörülen cezai şart yararlanıcıdan tahsil 
edilir ve bu kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulur. Bu kişiler destek almak için 
beş yıl süreyle ajanslara başvuramaz. Bu süre sonunda bunlara destek verilebilmesi, Ajansa 
olan bütün borçlarını ödemiş olmalarına bağlıdır.

Başvuruda bulunmak veya destek almak için gerekli şartları taşımadığı sonradan 
anlaşılan yararlanıcılarla sözleşme imzalanmaz. Herhangi bir sebeple, sözleşme im-
zalanmış olsa dahi sözleşme feshedilir.

Ajanslar, hâlihazırda herhangi bir mali destek programından mali destek alan ve uygulaması 
devam eden proje veya faaliyetlere eş zamanlı olarak mali destek sağlayamaz.

Ajans ile sözleşme imzalamadan önce aynı proje teklifine ilişkin 
ulusal ya da uluslararası hibe programlarından (Avrupa Birliği, Bü-
yükelçilik hibeleri, Dünya Bankası, UNESCO, TKDK, KOSGEB vb.) fi-
nansman sağlayan tüzel kişiler Ajans mali destek programlarından 
yararlanmazlar. Başvuru sahiplerinin sözleşme aşamasında bu hu-
susa ilişkin beyan imzalamaları gerekmektedir.
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3.1.1.2.  Ortaklıklar ve Ortakların Uygunluğu

Başvuru sahipleri tek başlarına ya da başka kişi/kurum/kuruluşlarla birlikte başvuruda buluna-
bilirler. Başvuru sahibi, ortakları projenin tasarlanmasına ve uygulanmasına katılabilecek ve 
ortakların yaptıkları masraflar destek yararlanıcısının yaptığı masraflarla aynı koşullarda kabul 
edilebilecektir. 

Ortaklar, Bölüm 3.1.1.1’de belirtilen koşullardan “Ajansın faaliyet 
gösterdiği TR81 Düzey 2 Bölgesinde kayıtlı olmaları veya merkezinin 
ya da yasal şubelerinin bu bölgede bulunması” dışında, başvuru sa-
hipleri ile aynı uygunluk kriterlerini karşılamalıdırlar.

Ortak olacak kişi/kurum/kuruluşlar varsa, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet 
Destek sisteminde elektronik ortamda yer alan “Ortaklar” bölümüne kaydedilmelidir. Sözleşme 
aşamasında sunulacak matbu başvuru formunun Ortaklık Beyanı bölümü Ortak kuruluşun yasal 
yetki verilmiş temsilcisi tarafından imzalanmalıdır.

Projede yer alan her bir ortağın faaliyet alanı projede üstleneceği görevlerle uyumlu olmalı, 
ortak(lar)ın projeye neden dâhil edildikleri ve hangi katkıları sağlayacakları somut şekilde açık-
lanmalıdır.

Başvuru sahibi, lider kuruluş olarak hareket edecektir ve projesi 
seçildiği takdirde sözleşme tarafı (faydalanıcı) olacaktır. Ortaklar 
sözleşme tarafı olmasalar da proje metninde yer verilen ve Ortaklık 
Beyanı ile kabul ve taahhüt ettikleri görev ve sorumlulukları gerçek-
leştirmekle mükelleftirler.

Projeye başvuru sahibi veya ortak kuruluşlar dışında diğer kuruluşlar da iştirakçi ya da  yüklenici 
olarak dâhil olabilecektir.

İştirakçiler

Başvuru sahiplerinin ve ortaklarının uygunluk kriterlerini karşılamayan kişi, kurum veya kuru-
luşlar da projeye, o projenin güvenilirliğini ve sürdürülebilirliğini arttırmak amacıyla, iştirakçi 
olarak katılabilirler. 
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İştirakçi kuruluşlar projede sponsorluk, teknik destek sağlama gibi roller üstlenebilir. Ancak 
yaptıkları harcamalar uygun maliyet olarak değerlendirilmez. Projede yer alan iştirakçi(ler)in 
projeye neden dâhil edildikleri ve hangi katkıları sağlayacakları somut şekilde açıklanmalıdır.

İştirakçi kuruluşlar, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sisteminde 
elektronik ortamda yer alan “İştirakçiler” bölümüne kaydedilmelidir. 

Yükleniciler / Taşeronlar

Ortak veya iştirakçi olmayıp, projede yer alan bazı faaliyetlerin ihale edildiği kuruluşlardır. Yük-
lenicilerle yapılacak sözleşmeler, destek yararlanıcısı ile imzalanacak sözleşmede bahsedilen 
EK IV’teki kurallara (Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın Alma Kuralları) tabidir.

3.1.2. Proje Konusu ve Faaliyetlerin Uygunluğu

Bu başvuru rehberinde ifade edilen “proje”, destekten yararlanmak üzere Ajansa sunulan belli 
bir amaca odaklanmış, bütçesi ile bütünlük arz eden, belirli süreli ve düzenli faaliyetler bütünü-
nü ifade eder.

Süre

Proje süresi 12 aydan kısa, 18 aydan uzun olamaz. Bu süre, sözleşmenin tüm taraflarca 
imzalandığı günden bir sonraki gün itibarıyla başlar. 

Yer

Projeler, TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde (Zonguldak, Karabük, Bartın) gerçekleştirilmelidir. Ancak ser-
gi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje amaçlarının gerçekleştirilme-
si için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir. Her halükarda proje temel 
faaliyetleri bölge içerisinde gerçekleştirilmelidir.

Uygun Proje Konuları

Programın önceliklerinden en az biriyle uyumlu olarak programın amacına ulaşmasında pay sa-
hibi olacak projeler uygun proje kabul edilmektedir.

Aşağıdaki örnek projeler başvuru sahiplerine fikir vermek amacıyla sunulmuştur. Bu projeler, 
örnek proje konularını içermekte olup, olası konuların tümünü kapsamamaktadır.
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Öncelik 1: TR81 Bölgesinde mevcut ve yeni kurulacak OSB, KSS, EB, İŞGEM vb. sanayi alanla-
rının altyapılarının iyileştirilerek iş ve yatırım ortamının geliştirilmesi

•	 Bölgede ihtisas sanayi ve hizmet alanlarının (OSB, KSS) kuruluş çalışmalarının hızlandırıl-
ması ile mevcutların altyapı ve üstyapı eksikliklerinin tamamlanması, ihtisaslaşmanın ve 
kümelenmenin teşvik edilmesi, 

•	 Organize çalışma alanlarında sanayi üretimi ve verimliliğini olumsuz yönde etkileyen alt-
yapı sorunlarının giderilmesi (kesintisiz enerji sunumu, fiber altyapı, ulaşım altyapısı, do-
ğalgaz altyapı eksikliklerinin giderilmesi, Otomatik Sayaç Okuma Sistemi (OSOS) sistem-
leri kurulumu, elektrik hatlarının yer altına alınması, çevre düzenlemesi, sanayi alanları 
içerisinde yol düzenleme, akıllı lojistik sistemlerinin projelendirilmesi ve kurulumu, sanayi 
alanlarında yenilenebilir enerji altyapılarının kurulumu, sanayi alanlarındaki atıl binaların 
mesleki eğitim alanlarına dönüştürülmesi, şehir içindeki sanayi alanlarının şehir dışına 
taşınmasını teşvik amaçlı altyapı eksikliklerinin giderilmesi, vb.) 

•	 Sanayiye ait organize çalışma alanlarında (OSB, İŞGEM, Teknopark vb.) yürütülecek 
Kamu, Sanayi ve Üniversite ortak eğitim merkezi veya ortak laboratuvar benzeri üniversite 
sanayi iş birliğine yönelik projeler,

Öncelik 2: TR81 Bölgesinde endüstriyel kirliliğin önlenmesi, endüstriyel alanlar ve sanayi alan-
larında evsel ve endüstriyel atıkların bertarafı ve geri dönüştürülmesi

•	 Organize çalışma alanlarında çevrenin korunması ve insan sağlığını olumsuz yönde etkile-
yen altyapı sorunlarının giderilmesi (atık su arıtma tesisi, tehlikeli atıkların bertarafı, evsel 
atıkların bertarafı),

Öncelik 3: Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü’nün 2019 Yılı Mesleki Eğitim Temasına uygun 
olarak sanayide uzmanlaşmış ve yeni teknolojilerle ortaya çıkan beceri ihtiyaçlarını karşılayabi-
lecek işgücünün temini için mesleki ve teknik eğitim olanaklarının iyileştirilmesi

•	 Sanayi alanlarında sanayiye yönelik iş gücü geliştirilmesi amacıyla mesleki eğitim mer-
kezlerinin kurulması,

•	 Eğitim ve teknoloji atölyeleri ve tasarım merkezleri ile yeni ve yenilikçi üretimin gelişti-
rilmesi, mesleki yeterlilik belgeleri alınmasına yönelik simülasyon merkezleri ve eğitim 
alanları oluşturulmasına yönelik işlevler kazandırılması için laboratuvarlar oluşturulması, 
belgelendirme merkezleri kurulumu, operatör yetiştirmeye yönelik eğitim alanları, 

•	 Mesleki kooperatif ve meslek mensuplarına ilişkin sivil toplum örgütlerinin ortak çalışma 
alanları kurulumu, mevcut çalışma alanlarının altyapı ve üstyapı eksikliklerinin giderilme-
sine yönelik projeler,

•	 Kamu, üniversite ve sanayi arasında bilgi ve teknoloji transferini arttırmak, ortak çalışma 
alanları ve kullanım atölyeleri oluşturulması (Ar-Ge, Test, Eğitim, Akreditasyon ve Sertifi-
kasyon Laboratuvarları, Ortak Tasarım Merkezi, Mesleki Eğitim/Eğitim Merkezi vb.),
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•	 Yerleşim yerleri içerisinde kalmış sanayi alanlarının tamamen taşınması yerine bu alan-
lara mesleki eğitim veya yenilikçi üretimin geliştirilmesine yönelik işlevler kazandırılması 
için model oluşturulması,

•	 İmalat Sanayiye yönelik faaliyet gösteren mesleki ve teknik liselerin altyapısının iyileşti-
rilmesi ve sanayi ile iş birliğinin geliştirilmesine yönelik projeler.

 
Bir projenin yukarıda örnek olarak belirtilmiş olması, o projenin ka-
bul edileceği anlamına gelmemektedir.

 
Proje konusu, Ajans tarafından yürütülmekte olan programın amaç ve önceliklerine uygun olmak 
zorundadır. 

Bununla birlikte tüm projeler her koşulda meri mevzuata uygun olmalı ve aşağıdaki 
konuları kesinlikle içermemelidir:

•	 Siyasi veya etnik içerikli faaliyetler,
•	 Hukuka, kamu düzenine, genel sağlığa ve toplumun genel ahlak anlayışına aykırı 

faaliyetler,
•	 Birincil tarım faaliyetleri10,
•	 Canlı hayvan alım satımı,
•	 Çiftçiler tarafından sözleşmeli üretilip, tütün alıcıları tarafından satın alınan tütün üretimi 

haricinde tütün ve tütün mamulleri üretimi,
•	 İnsan ve yük taşımacılığı,
•	 Perakende ve toptan ticaret,
•	 Türk Gıda Kodeksi Alkolsüz İçecekler Tebliğine uygun olmayan ürünlerin üretimi,
•	 Bankacılık, sigortacılık, mali hizmetler,
•	 Döviz spekülasyonu ve mali spekülasyonlar içeren faaliyetler, borsa yatırımları,
•	 Gayrimenkul ve emlakçılık yatırımları,
•	 Çalıştaylara, seminerlere, konferanslara veya kongrelere katılım için bireysel sponsorluk-

lar,
•	 Eğitim veya kurslar için bireysel burslar,
•	 Hibe verme amaçlı projeler (diğer kişi ya da kuruluşlara hibe (maddi veya ayni) veya kredi 

sağlamak için),
•	 Akademik araştırma ve fizibilite çalışmaları (daha büyük bir projenin parçası değilse),

10 Birincil tarım faaliyetleri genel olarak hayvancılık ve tarımla ilgili ürünlerin işlenmesinden 
önceki üretim dönemindeki faaliyetleri kapsamaktadır. Zirai ürün ekme, hasat etme, tarla/
bahçe hazırlama çalışmaları, besi hayvancılığı, kümes tavukçuluğu, yumurta tavukçuluğu, süt 
sığırcılığı gibi konular bu program kapsamında desteklenmemektedir.
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•	 Yerel kuruluşların rutin aktivitelerini finanse etmeyi teklif eden, özellikle faaliyet giderle-
rini kapsayan projeler,

•	 Ajans ile sözleşme imzalanmadan önce başlatılan projeler,
•	 Ateşli silahlar imalatı,
•	 Devlet bütçesinden (yatırımlarda devlet yardımları/teşvikler vb.) veya diğer kaynaklardan 

halen finanse edilen veya finansmanı sağlanma sürecinde olan projeler,
• Tiyatro salonu, açık hava tiyatrosu, sergi, fuar, kültür sokağı, müze, ziyaretçi merkezi gibi 

üstyapıya ilişkin projeler,
• Şehir turizminin geliştirilmesi ve marka değerinin oluşturulmasına yönelik projeler,
• Park ve bahçe yapımı, düzenlemesi gibi projeler.

Başvuru Konuları 2012/3305 sayılı Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkında Kararın eki Ek-4: Teşvik Edilmeyecek veya Teşviki Belirli 
Şartlara Bağlı Yatırım Konularına aykırılık teşkil edemez!

Proje Başvuruları ve Mali Destek Almaya İlişkin Özel Düzenlemeler:

• Kalkınma Ajansları Destek Yönetim Kılavuzu “Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak 
proje teklif çağrıları kapsamında bir başvuru sahibi, ilgili ajansa tek başına en fazla 
dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili Ajans bunlardan en fazla iki ta-
nesine mali destek sağlayabilir.” hükmü uyarınca bir başvuru sahibi, Ajansa 2019 yılı 
içerisinde tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve en 
fazla iki projesi için destek alabilir. 

• Ajans destek miktarından bağımsız olarak kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi ol-
madığı tüm projelerden dış denetim yapılmasını istemektedir.11 Kamu kurum ve kuruluş-
ları12 dış denetim kuralından muaf tutulmuştur. Fakat Ajans gerekli gördüğü takdirde 
riskli değerlendirdiği ve kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi olduğu projelerden 
de denetim raporu talep etme hakkını saklı tutar.

• Başvuru sahibi, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası kaynaklardan aldıkları mali des-
tek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri mali destekleri, başvurula-
rında belirtmek zorundadırlar. Başka kaynaklardan desteklenen aynı proje ve/veya 
faaliyetler için Ajanstan destek sağlanamaz. Bu hususlar bilgi sisteminden ve paydaş 
veri tabanından takip edilir. Bu sınırları aşan destek uygulamasına rastlanıldığında, bu tür 
sözleşmeler feshedilir ve sağlanan destek geri alınır.

11 YMM denetim raporu zorunluluğu bulunan yararlanıcıların ilgili bütçe kalemine yeterli tutar yazılmadığı takdirde 
YMM denetim raporu ücretinin bütçeyi aşan kısmı başvuru sahibi tarafından karşılanacaktır. 

12  4734 sayılı KİK’e göre satın alma işlemi yapan kurumlar kastedilmektedir.
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• Ayrıca başvuru sahibinin bu mali destek programı kapsamında alabileceği desteğin top-
lam miktarı,

o  500.000 TL’den az ve 2.500.000 TL’den fazla olamaz. 

Yararlanıcılar, kendilerinin karşılamak zorunda oldukları eş finans-
man tutarını, bankalardan kredi yoluyla temin edebilirler. Böyle bir 
durumda, alınan kredilere karşılık projede alınan ekipmanlar rehin 
olarak gösterilemez.

3.1.3. Maliyetlerin Uygunluğu

Destek için sadece “uygun maliyetler” dikkate alınabilir. Bu nedenle bütçe, hem bir maliyet 
tahmini hem de “uygun maliyetler” için tavan niteliğindedir. Uygun maliyetler, götürü maliyet-
lere değil, gerçek maliyetlere (yani projenin uygulanması sırasında yapılacak fiili maliyetler) 
dayandırılmalıdır.

Projede gerçekleştirilecek tüm maliyetler, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet 
Destek sisteminde elektronik ortamda yer alan “Bütçe” bölümünde proje bütçesi standart for-
muna göre hazırlanmalıdır.13

Hazırlanan proje bütçesinde muhtemel yararlanıcıların proje kapsamında yapmayı 
öngördükleri harcamalar Türk Lirası cinsinden düzenlenmelidir. Harcamalar KDV 
dâhil şekilde bütçede yer almalıdır.

Bu programda bir maliyetin uygun maliyet olarak kabul edilebilmesi için aşağıdaki genel koşul-
lar aranmaktadır:

• Nihai denetim maliyetleri hariç tutulmak üzere, projenin uygulama süresi içinde gerçekleş-
mesi, 

• Projenin yürütülmesi için gerekli ve gerçekçi mali yönetim prensipleriyle uyumlu olması; 
maliyet etkinliği sağlaması, 

• Yararlanıcı veya ortağı tarafından gerçekleştirilmesi,

13 Bütçe gerekçelendirmeleri her bir bütçe kalemi için detaylı, özgün ve bütçe kaleminin içerik ve niteliğine uygun 
olarak farklı şekilde oluşturulmalıdır. Birbirinin kopyası ve tamamen aynı gerekçelerden oluşan bütçe gerekçelendir-
melerinin ile oluşturulan bütçelerde gerekçelendirmelerin yetersiz olduğu bütçe kalemleri revize sırasında silinecek 
ve bütçe, dolayısıyla da destek miktarı düşürülecektir.
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• Yararlanıcının ya da ortağının hesaplarında ya da vergi belgelerinde kayıtlı, tanımlanabilir 
ve doğrulanabilir olması; orijinal destekleyici belgelerle desteklenmesi.

• Proje uygulamalarında ortaya çıkan bütün maliyetler destek kapsamına girmemektedir. 

• Maliyetlerin uygunluğuna ilişkin esaslar aşağıda belirtilmektedir:

3.1.3.1. Uygun Maliyetler

Uygun maliyetler, projenin yürütülmesi için gerekli olan, yararlanıcı veya ortağı tarafından ger-
çekleştirilen ve gerçek tutarlar üzerinden hesaplanan maliyetlerdir:

•	 KDV giderleri,
•	 Ajanstan talep edilen destek miktarının %2’sini geçmeyecek şekilde proje yürütmeye 

yönelik ihtiyaç duyulan danışmanlık maliyetleri14 (Başvuruda yer alan Bütçe kısmında, 6 
No’lu “Diğer” kalemi altında belirtilmelidir.),

•	 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu 
ile yeni ekipman ve hizmet (eğitim, sertifikasyon, yayın, nakliye vb.) satın alma maliyetleri,

•	 Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşulu 
ile hizmet satın alma maliyetleri (Başvuruda yer alan Bütçe kısmında, 6 No’lu “Diğer” 
kalemi altında belirtilmelidir.),

•	 Projenin uygulanması için gerekli sarf malzemesi maliyetleri,
•	 Taşeron maliyetleri (basım, etkinlik organizasyonu vb.), 
•	 İnşaat ve inşaat denetim (kontrolörlük) için taşeron maliyetleri,
•	 Mali hizmet maliyetleri (özellikle havale maliyetleri, sigorta, banka maliyetleri vb.),
•	 Görünürlük maliyetleri,
•	 İhale ilan maliyetleri (Başvuruda yer alan Bütçe kısmında, 6 No’lu “Diğer” kalemi altın-

da belirtilmelidir.),
•	 Denetim maliyetleri.15 (Ajans, başvuru sahibinin kamu kurum ve kuruluşu olmadığı tüm 

projelerden denetim raporu talep eder.)

14 Başarılı bulunmayan veya sözleşme imzalanmayan projelere hiçbir şekilde danışmanlık desteği sağ-
lanmayacaktır. Söz konusu destek proje yazım bedelini kapsamamakta olup sadece proje uygulama 
sürecine ilişkin danışmanlık faaliyetini kapsamaktadır.

15  Bu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendirilen bağımsız denetçi-
ler ve bağımsız denetim kuruluşları ile yeminli mali müşavirler tarafından yapılabilir.
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3.1.3.2. Uygun Olmayan Maliyetler

Bu programda hiçbir şekilde uygun maliyet olarak kabul edilmeyecek olan maliyet kalemleri 
aşağıda sıralanmaktadır:

•	 Başvuru sahibi ve proje ortaklarının mevcut çalışanlarının ya da yeni istihdam edilecek 
personelin maaşları,

•	 Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,
•	 Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğa-

cak olan ceza, zam, faiz ve sair giderler,
•	 Borçlar; zarar veya borç karşılıkları,
•	 Faiz borcu,
•	 Hâlihazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler,
•	 Arazi, bina alımları, kamulaştırma ve istimlak bedelleri,
•	 Kira ödemeleri, 
•	 İkinci el ekipman alımları, 
•	 Leasing (finansal kiralama) ve amortisman giderleri,
•	 Kur farkından doğan zararlar,
•	 Proje başlangıcından (Ajans ile sözleşme imzalamadan) önce yapılan hazırlık çalışmaları-

nın ve diğer faaliyetlerin maliyetleri,
•	 Yararlanıcı ya da ortakları dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler,
•	 Ayni katkılar,
•	 Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her 

türlü vergi, resim, harç ve sair giderler,
•	 Üçüncü taraflara verilen krediler, destekler veya burslar, 
•	 Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlar için yapıla-

cak ödemeler,
•	 Her türlü binek araç alımı, 
•	 Hammadde maliyetleri,
•	 Projeyle ilgisi olmayan harcamalar,
•	 Bayilik, franchising bedelleri,
•	 Projenin bir ürünü olmayan ya da proje ile doğrudan ilişkisi olmayan promosyon malzeme-

leri,
•	 Yukarıda sayılmayan ancak Ajans mevzuatı veya diğer ilgili mevzuat çerçevesinde yasak-

lanmış veya uygun olarak değerlendirilmeyen diğer maliyetler.
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Bütçede,
1 No’lu “İnsan Kaynakları” kalemi ve alt kalemleri
2 No’lu “Seyahat” kalemi ve alt kalemleri
4 No’lu “Yerel Ofis Maliyetleri” kalemi ve alt kalemleri
8 No’lu “İdari Maliyetler” kalemi ve alt kalemleri,
uygun maliyet olarak değerlendirilmeyecek olup, proje için zorunlu 
görülen organizasyon ve koordinasyon faaliyetleri 6 No’lu “Diğer” 
bütçe kalemi altında maliyetlendirilebilecektir.

Başvuruda yer verilmeyen bir hususa ilişkin maliyetlendirmenin bütçede yer alması 
mümkün olmayacaktır.

Başvuruların değerlendirilmesi sonrasında, sözleşmenin imzalanmasından önceki kontrol süre-
cinde, gerekli durumlarda bütçede değişiklik yapılabilecektir. Kontroller, başvuru sahibinin ilave 
açıklama yapmasını ve Batı Karadeniz Kalkınma Ajansının destek tutarında indirim yapmasını 
gerektirebilir. 

Ajans tarafından gerekli görüldüğü takdirde bütçe revizyonu yapılabilir. Olası bir büt-
çe revizyonu sonucunda projenin toplam uygun maliyet bütçesi düşürülebilir. Ancak 
talep edilen destek oranı sabit kalacağından, projeye tahsis edilen mali destek tutarı 
azalabilecektir.

Bu nedenle, başvuru sahibinin gerçekçi ve uygun maliyetli bir bütçe sunması kendi yararınadır. 
Bütçenin açık ve anlaşılabilir olması için, maliyetlerin gerekçelerinin ayrıntılı bir şekilde hazırla-
narak elektronik sistemdeki bütçe bölümüne girilmesi gerekmektedir.

Ayni katkılar

Başvuruda ayrı bir liste halinde sunulması gereken, yararlanıcı ya da ortakları tarafından yapılan 
ayni katkılar, gerçek harcamaları yansıtmazlar ve uygun maliyet olarak değerlendirilmezler. Bu 
nedenle, bu katkılar, yararlanıcı tarafından sağlanan eş finansman olarak değerlendirilemez. 

Ancak, desteğin verilmesi durumunda, yararlanıcı, başvurusunda belirttiği bu katkıları üstlen-
mek zorundadır. 

Ayni katkılar, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sistemin-
de elektronik ortamda yer alan Beklenen Finansman Kaynakları” bölümünde detaylı 
açıklanmalı fakat proje bütçesinde kesinlikle gösterilmemelidir.
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3.2. Başvuru Şekli ve Yapılacak İşlemler

3.2.1. Başvuru Formu ve Diğer Belgeler

Başvuru belgeleri, Başvuru Formu ve Ekleri (Bütçe, Mantıksal Çerçeve ve Özgeçmişler) ile des-
tekleyici belgelerden oluşmaktadır. 

Başvuru Formu ve diğer belgeler Türkçe hazırlanmalıdır. Aksi takdirde, yapılan başvuru ön ince-
leme aşamasında değerlendirme dışı kalacaktır.

Başvuruların, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Modülü (KAYS - PFD) 
online sisteminde (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) yer alan başvuru formunun doldurulması 
ve talep edilen diğer belgelerin sisteme yüklenmesi ile gerçekleştirilmesi zorunludur. 

• KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra 
diğer destekleyici belgeler de KAYS’a yüklenecektir.

• Proje başvuruları, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek sistemi 
üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilecek ve projelerin değerlendirme aşamaları 
dâhil onay aşamasına kadar olan bütün süreçler bu elektronik sistem üzerinden yürütüle-
cektir.

• Başvurularınızın sadece sunmuş olduğunuz belgeler üzerinden değerlendirileceğini dikka-
te alarak, başvuru formunu ve diğer belgeleri lütfen dikkatli ve mümkün olduğunca anla-
şılır bir dil ile doldurunuz.

• Başvuru sahiplerinden talep edilen belgeler ve proje başvurunuzda öngördüğünüz çalış-
malara bağlı olarak meri mevzuata göre gerekli olan belgeler dışında hiçbir ek belge de-
ğerlendirmeye tabi tutulmayacaktır.

• Kontrol listesinde belirtilen konularda herhangi bir eksiklik, hata veya başvuru formundaki 
herhangi bir tutarsızlık (Örneğin: Bütçede belirtilen miktarların başvuruda belirtilenlerle 
tutarsızlık göstermesi) başvurunun reddine yol açabilir.

• Sunulan bilginin açık olmaması ve bu durumun adil bir değerlendirme yapılmasına engel 
teşkil etmesi durumunda, ek açıklama talep edilecektir.
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ELEKTRONİK BAŞVURU SIRASINDA  
DOLDURULMASI GEREKEN BÖLÜMLER

Başvuru formu, yukarıdaki bölümlerden oluşmaktadır. Bu bölümler başvuru aşamasında doldur-
manız gereken bölümlerdir. Sistem, bu bölümlerden birini doldurmadan bir sonraki aşamaya 
geçmenize izin vermemektedir. Dolayısıyla başvuru sahipleri, her bir bölümü dikkatlice doldur-
mak zorundadır. 

PROJE  
ÖZETİ

 
Proje Genel 
Bilgileri

Proje Özeti

BAŞVURU 
SAHİBİ

 
Kimlik

Başvuru Sahibi 
Bilgileri

Kaynak

Benzer Proje 
Tecrübesi

Diğer 
Başvurular

ORTAK VE 
İŞTİRAKÇİLER

 
Ortak ve 
İştirakçiler

PROJE  
AYRINTISI

 
Amaç ve 
Gerekçelendirme

Faaliyet

Yöntem

Performans 
Göstergeleri

Beklenen Sonuçlar

Mantıksal Çerçeve

Bütçe

Beklenen Finansman 
Kaynakları

Destekleyici Belgeler

Kilit Personel 
Özgeçmişi

BAŞVURUYU 
TAMAMLA
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Başvuru Sırasında Sisteme Yüklenmesi Gereken Destekleyici Belgeler:

Başvuru formu ve diğer ekler yanında aşağıdaki belgelerin de sisteme girilmesi zorunludur:16

1. Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluşun TR81 
Düzey 2 Bölgesi’nde yer aldığını, kayıtlı olduğunu veya faaliyet gösterdiğini belirten resmi 
kayıt belgesi, tüzüğü, kuruluş sözleşmesi17 (Ortaklar için TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde yer 
alma zorunluluğu olmamakla birlikte ilgili belgelerin sunulması zorunludur.), 

UYARI: “Her kurum/kuruluşun kendi kuruluş kanunu/sözleşmesi/tüzüğünde tanımlanan yet-
kiler dâhilinde yetkili kişi(ler) belirlenmeli ve müşterek imzanın zorunlu olduğu hallerde her 
iki kişi de sisteme yetkili kişi olarak tanımlanmalı ve proje belgeleri her iki kişi tarafından 
imzalanmalı ve paraflanmalıdır.”

2. Başvuru sahibinin ve (varsa) her ortak kurum/kuruluşun en üst yetkilisi tarafından imza-
lanmış ve mühürlenmiş; kuruluş kanunlarına atıfta bulunan, yetkili kişi veya kişilerin belir-
lendiği yönetim organının kararını içeren ve yetkililerin imzalarını da gösterir yazı (Başvuru 
sahibi için EK-E1, varsa ortak(lar) için EK-E2),

16 “Gerekli ise” ibaresi bulunan belgelerin yüklenmesi zorunlu olmayıp, değerlendirme aşamasında destekleyici nite-
likte olduğu düşünülerek sisteme yüklenmesi tercihe bağlıdır.

17  STK’lar için uygun başvuru sahibi olup olmadığını gösterir kuruluş tüzüğü sunulması zorunludur.
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18    19   20

Kurum/Kuruluş 
Türü

Başvuru Yapabilecek 
Birim

İmza Yetkilisi
EK-E İle Sunulması Gereken Ek 18

Kamu Kurum ve 
Kuruluşları19 Bölge, İl, İlçe Müdürlükleri

Yerel Yönetimler20

İl, İlçe ve Belde Belediyeleri Belediye Meclis Kararı

İl Özel İdaresi İl Genel Meclis Kararı

Mahalli İdare Birlikleri Birlik Meclis Kararı

Üniversiteler
Rektörlük, 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi

Yönetim Kurulu Kararı

Kooperatif ve 
Birlikler

Birlik ve Kooperatif 
Başkanlıkları

Kamu Kurumu 
Niteliğinde 

Meslek 
Kuruluşları

TOBB’a Bağlı Odalar, Esnaf ve 
Sanatkârlar Odaları ve Birlik 

Başkanlıkları

Sanayi Bölgeleri Bölge Müdürlüğü 

Sivil Toplum 
Kuruluşları

Dernek ve Vakıf Başkanlıkları

3. Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibini ve varsa her ortak kuruluşu temsil ve 
ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının yer aldığı en fazla 1 yıl önce alınmış 
tasdikli imza sirküleri ya da suretleri,

4. Altyapı tesisi inşa projelerinde;

Ø	Projenin ortaklı olması durumunda ve/veya
Ø	Söz konusu tesisin birden fazla kurum tarafından kullanılacağı durumlarda,
kurumlar arasında söz konusu yapının mülkiyet, işletme ve kullanım koşullarını 
içeren protokol,

5. Proje kapsamında KDV hariç 30.101 TL’yi geçen her bir satın alma faaliyeti için en az 
2 proforma fatura21 (Proforma faturada alınacak makine ya da teçhizatın marka, model 

18 Tabloda belirtilenler dışında özel bir durum mevcutsa Ajansla başvuru öncesi mutlaka iletişime geçilmesi gerekmek-
tedir.  

19 Ek-E ekinde karar sunulmasına gerek yoktur.

20 Encümen Kararı kabul edilmemektedir. EK-E’de yer alan yetki devrine ilişkin ibare meclis kararında yer almalıdır.

21 Gerekçesi açıkça belirtilmek kaydıyla tek satıcı, patent hakkı, işin özgün nitelikte ve karmaşık olması, sınai ve tek-
nolojik zorunluluklar, fiili imkânsızlıklar vb. nedenlerle tek teklif sunulması Ajans tarafından kabul edilebilir. Ancak 
toplanan proforma fatura veya fiyat tekliflerinin yeterli sayıda ve gerçekçi olması ile varsa sunulan gerekçelerin 
geçerliliği hususlarının teknik ve mali değerlendirme aşamasında yapılan puanlamada dikkate alınacağı unutulma-
malıdır.
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ve teknik özellikleri belirtilecektir.) [Proforma faturaların bütçedeki ilgili kalemlere göre 
numaralandırılmaları gerekmektedir. Hangi kaleme ait olduğu anlaşılmayan, gruplandırıl-
mamış, ilişkilendirilmemiş proforma faturalar geçersiz sayılacaktır]22,

Temin edilen 2 adet proforma faturadan, DÜŞÜK fiyatlı olanı bütçeye 
kaydedilmelidir. Aksi takdirde bütçe revizyonu aşamasında bu du-
rum değiştirileceğinden projenin toplam bütçesi düşecektir.

6. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği güncel birim fiyatlara ve pozlara göre hazır-
lanmış keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif listesi) ve maliyet tahmini ile teknik tasa-
rımlar ve planlar gibi bilgileri içeren ilgili tüm kurum ve kişilerce onaylanmış avan proje/ 
uygulama projesi, 

7. Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çekilmiş en az 5 adet fotoğraf,

8. Mali tablolar (Başvuru sahibi ve varsa projede yer alan her bir ortak için ayrı ayrı YMM, 
SMMM, vergi dairesi ya da resmi kurum/kuruluşlar tarafından onaylanmış son 3(üç) mali 
yıla ilişkin bütçe, kesin hesap cetveli, bilanço vb.). 

Mali tablolar yalnızca aşağıdaki kurum/kuruluşlar için sisteme yüklenecektir;

ü	Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları,
ü	Kar Amacı Gütmeyen Kooperatifler,
ü	Kar Amacı Gütmeyen Birlikler (Mahalli İdare Birliği Olmayıp Kanun-

la Kurulmuş Birlikler),
ü	Sivil Toplum Kuruluşları (Dernekler, Vakıflar).

9. Kar amacı gütmeyen kooperatiflerin ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü 
içeren tüzük/kuruluş sözleşmesi, (Tüzüklerinde ortaklarına kâr dağıtılmasını yasaklayan 
hüküm bulunmayan kooperatifler gelecek 5 (beş) yıl süresince ortaklara kâr dağıtılma-
yacağı yönünde karar almalı ve bu hükmün yer aldığı Genel Kurul Karar Metnini Ajansa 
sunmalıdırlar.),

10. Yeni kurulan sivil toplum kuruluşları için ilk genel kurul ve yetkili organların oluşturuldu-
ğunu gösterir, mevcut sivil toplum kuruluşları için son 2 yıl içerisinde genel kurul yaptık-
larını gösterir belge23,

22 Bir proforma faturada; faturanın tarihinin, mal/hizmet cinsinin, satıcının ve alıcının isim/unvan, adreslerinin, mal-
ların menşeinin, mal veya hizmetin birim fiyatının/miktarının/tutarının, malların ağırlığı ve ebatlarının, nakliye ve 
montaj bedelinin, mallara ilişkin ambalaj özellikleri, teknik özellikler vb. detaylı açıklamaların bulunması gereklidir. 

23  Sivil toplum kuruluşları proje başvurusu öncesinde ilk genel kurulunu yapmış ve organlarını oluşturmuş olmalıdır.
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11. Gerekli ise diğer destekleyici belgelerden herhangi biri kapsamında olmayan ancak baş-
vuru sahibi tarafından projenin değerlendirilmesi açısından önem arz ettiği düşünülen 
fizibilite raporu (Projenin iktisadi potansiyelini ve uygulanabilirlik durumunu tespit etmek 
amacıyla projenin ekonomik, teknik ve finansal değerlerinin incelendiği çalışma), teknik 
şartnameler, proje uygulama alanına ilişkin izin belgeleri, kalite belgeleri, patent hakları, 
tapu, banka referans mektubu vb. proje ve başvuru sahibi ile ilgili bilgi amaçlı diğer des-
tekleyici belgeler sunulabilir. 

Yukarıda tanımlanan belgeler okunaklı şekilde taranarak KAYS üzerinde ilgili bölüme yüklenme-
lidir. Aynı bölüme birden fazla belge yüklenecekse peş peşe taranarak tek pdf belgesi veyahut 
sıkıştırılmış dosya halinde yüklenmesi gerekmektedir. KAYS aynı bölüm için tekrar yükleme ya-
pıldığında önceden yüklenen evrakları silmektedir. Başvuru aşamasında e-imzalı olmayan taah-
hütname haricinde matbu belge talep edilmemektedir. 

Destek almaya hak kazanan Başvuru Sahiplerinden sözleşme imzalama aşamasında bu bel-
gelerin orijinallerini sunmaları istenecektir.

İnceleme aşamasında projenin kabul edilebilmesi için zorunlu olmayıp başvuru formunda 
bahsedildiği, mali ve teknik değerlendirmede ve/veya bütçenin gerçekçiliğinin araştırılması 
esnasında göz önünde bulundurulmasının faydalı olacağı düşünülen belgelerin (başvuru for-
munda belirtildiyse kalite sertifikasyon belgeleri, teknik tasarımlar, güncel kapasite raporu vb.) 
eklenmesi başvuru sahibinin lehine olacaktır. Ancak projenin uygulanması için gerekli olduğu 
hallerde söz konusu belgelerin sözleşme tarihine kadar temin edilmesinin zorunlu olduğu unu-
tulmamalıdır.

Tüm başvuru evraklarının, temsil ve ilzama yetkili kişilerin tamamı 
tarafından imzalanması, kaşe/mühürlenmesi, daha sonra sisteme 
yüklenmesi zorunludur.

Projenin hazırlık ve uygulama safhasından doğrudan sorumlu olan başvuru sahibi ve varsa or-
takların, projenin uygulanabilmesi için ilgili mevzuat gereğince resmi makamlardan alınması 
gerekli olan her türlü mülkiyet, kira sözleşmesi, izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi 
belgeleri sözleşme tarihine kadar hazır etmeleri gerekmektedir. 
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3.2.2. Başvurular Nereye ve Nasıl Yapılacaktır?

Proje başvurularının, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Sistemi 
üzerinden (https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr) yapılması zorunludur. Sisteme, Ajansın internet 
sitesi (www.bakka.gov.tr) üzerinden de ulaşılabilecektir. Başvuru yapabilmek için KAYS’a kayıt 
olup kullanıcı adı ve şifre alınması gerekmektedir. Sistem, yapılan başvurular için otomatik ola-
rak bir başvuru kodu üretecek olup bu kod başvuru sürecindeki tüm işlemlerde kullanılacaktır. 
KAYS üzerinden Başvuru Formu ve Ekleri başvuru sahibi tarafından doldurulduktan sonra diğer 
destekleyici belgeler de KAYS’a yüklenecektir. Başvuru Sahipleri başvurularının, eksiksiz olup 
olmadığını Başvuru Rehberinde yer alan idari ve uygunluk kontrol listelerinden kontrol etmeli-
dirler. 

Başvurular, son kabul tarih ve saatine kadar yalnızca Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) 
üzerinden yapılır. Her başvuru KAYS üzerinden üretilen taahhütnamenin imzalanması ile tamam-
lanır. Taahhütnamenin 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 başvuru sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden 
veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içerisinde ajansın aşağıda 
belirtilen adreslerine teslim edilir.

BAKKA Zonguldak Hizmet Binası:  
Güney Mahallesi Zonguldak Yolu Cad. No:36  
Kozlu – ZONGULDAK

Karabük Yatırım Destek Ofisi:  
Ömer Lütfi Özaytaç Caddesi Özçelik İş Merkezi No:5  
Kat:1 Daire:3 78100 Merkez/KARABÜK

Bartın Yatırım Destek Ofisi:  
Bülent Ecevit Bulvarı Dağlıoğlu Sitesi D Blok  
No:70 Daire:3 Merkez - BARTIN 

Bu durumda taahhütnamesini elden teslim edenlere imzalı ve tarihli bir alındı belgesi verilir. 
Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kaydedilir. Başka yollarla (örneğin 
faks ya da elektronik posta ile) gönderilen ya da başka adreslere teslim edilen proje teklifleri 
reddedilecektir.

Zamanında yapılmayan proje başvuruları için mazeret kabul edilmez ve bu projeler değerlen-
dirmeye alınmadan reddedilir. Her başvuru; kabul tarihi, saati ve referans numarası ile kayde-
dilir. Taahhütnamenin ıslak imzalı teslim edileceği durumlarda, kabul mahallinde son başvuru 
anı itibarıyla bir yığılma söz konusu ise kapanış saatinde kapılar kapatılır ve sadece o an itiba-
rıyla içeride bulunan başvurular kabul edilerek işlem tamamlanır.
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3.2.3. Başvuruların Alınması İçin Son Tarih

Başvuruların kabulü, ilgili proje teklif çağrısının ilanından on iş günü sonra başlar.

Başvuruların KAYS’a girilmesi için son tarih 13/01/2020 Pazartesi günü saat 23:59’dur. 

Bu tarih ve saatten sonra elektronik sistemde başvuru işlemleri kapatılacak ve giriş yapılamaya-
caktır. Başvuruların tamamlanması ile üretilen taahhütnamenin e-imza ile imzalanması esastır. 

Taahhütnamenin e-imza ile imzalanması son başvuru tarihinden itibaren en geç 3 iş günü içe-
risinde tamamlanır. Taahhütnamenin e-imza ile imzalanmadığı hallerde, taahhütname başvuru 
sahibi tarafından ıslak imzalı olarak elden veya posta yolu ile son başvuru tarihinden itibaren en 
geç 3 iş günü içerisinde Ajansa posta yoluyla veya elden teslim edilebilmektedir. 

Taahhütnamenin (e-imza kullanmayan kurumlar için) Ajansa teslim edilmesi için son tarih 
16/01/2020 Perşembe günü saat 18:00’dır.

 
Posta veya kargo şirketine bağlı gecikmeler dikkate alınmayacak, 
son başvuru tarihi ve saatinden sonra Ajansa posta yoluyla ya da 
elden ulaşan taahhütnameler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3.2.4. Daha Fazla Bilgi Almak İçin

Sorularınızı, tekliflerin alınması için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine (24/12/2019) kadar, 
teklif çağrısının referans numarasını, açık bir şekilde belirterek, elektronik posta ya da faks ile 
aşağıdaki adrese veya faks numarasına gönderebilirsiniz.

E-posta adresi: pyb@bakka.gov.tr 
Tel: 0 (372) 257 74 70 

Faks : 0 (372) 257 74 72 

Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde www.bakka.gov.tr 
adresinde yayınlanacaktır.

Tüm adaylara eşit davranılacak ve bir başvuru sahibine sağlanan bilgi Ajans web sitesinde 
yayınlanan Sıkça Sorulan Sorular (SSS) aracılığıyla diğer başvuru sahiplerine de sunula-
caktır.
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Sıkça Sorulan Sorular listesinde ve başvuru rehberinde yer almayan 
hiç bir bilgi başvuru sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşıma-
maktadır.

Bu proje teklif çağrısı kapsamında yapılacak tüm resmi açıklamalar ve talep edilen bilgi Ajans 
tarafından sağlanacaktır. SSS listesinde ve Başvuru Rehberinde yer almayan hiç bir bilgi Başvu-
ru Sahipleri ve Ajans için bağlayıcı nitelik taşımamaktadır. 

3.3. Başvuruların Değerlendirilmesi ve Seçilmesi

Başvurular, Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek Sistemi üzerinden 
elektronik ortamda, Ajans tarafından bağımsız değerlendiriciler ve değerlendirme komitesi 
desteği ile incelenip değerlendirilecektir. Başvuru sahipleri tarafından sunulan projeler aşağıda 
açıklanan aşama ve kriterlere göre incelenecek ve değerlendirilecektir. Değerlendirme süreci 
temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: Ön inceleme ile teknik ve mali değerlendirme.

3.3.1. Ön İnceleme

Yalnızca zamanında teslim edilen projeler ön incelemeye alınır. Ön inceleme aşamasında başvu-
ru sahibinin, ortaklarının ve proje konularının başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu 
yönünden ön inceleme yapılır. Ön incelemeye ilişkin hususlar aşağıda belirtilmiştir:

a) Başvuru rehberinde belirtilen uygunluk kriterlerine uymayan başvurular reddedilir. Ay-
rıca bu hususların değerlendirme sürecinin herhangi bir aşamasında tespit edilmesi 
halinde de söz konusu projeler reddedilir, bu durumun sözleşme imzalandıktan sonra 
tespit edilmesi halinde ise sözleşmeler feshedilir.

b) Ajans ön inceleme ve değerlendirme sürecinde, başvuru sahibinden başvuru ve eki 
belgelere ilişkin olarak bilgi ve belge isteyebilir.

Taahhütnamenin başvuru sahibinin yetkili temsilcisi tarafından imzalanması gerekmektedir. Bu 
husus KAYS’a yüklenecek imza sirküleri veya vekâletname gibi belgeler üzerinden kontrol edile-
cektir. Yetkili olmayan kişiler tarafından yapıldığı tespit edilen başvurular reddedilir.

Diğer taraftan Ajans başvuru rehberinde, KAYS üzerinden doldurulan başvuru formu dışında 
bazı bilgi ve belgelerin sunulmasının zorunlu olması yahut onay gerektiren işlem olması halinde 
yetkili makamlardan alınan onayın başvuru aşamasında sunulması gibi ek kriterler belirleyebilir. 
Böyle durumlarda tanımlanan ek kriterlerin yerine getirilmemesi projenin ön inceleme aşama-
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sında reddedilmesine yol açar. Bunun dışında ajans değerlendirme sürecini etkilemeyeceğini 
düşündüğü belgeleri ön inceleme ve değerlendirme aşamalarının herhangi bir zamanında baş-
vuru sahibinden talep edebilir. Başvuru sahibi, ajans tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri 
zamanında ajansa sunmak zorundadır. Talep edilen bilgi ve belgeleri ajans tarafından başvuru 
rehberinde belirlenen zamanda sunmayan başvuru sahiplerinin başvuruları reddedilir.

Gerekli şartları taşıdığı anlaşılan projeler, bir listesi hazırlanarak teknik ve mali değerlendirme 
sürecine alınır. Gerekli şartları taşımadığı sonradan öğrenilen başvurular değerlendirme süreci-
nin hangi aşamasında olursa olsun ön incelemede elenmiş kabul edilir.

3.3.1.1. İdari Kontrol

Başvurular öncelikle şekli uygunluk açısından idari kontrole tabi tutulacaktır.  Bu kapsamda, 
aşağıda yer alan kriterlerin yerine getirilip getirilmediği kontrol edilmektedir. İstenilen bilgiler-
den herhangi biri eksik veya yanlış ise, proje teklifi yalnızca bu esasa dayanarak reddedilebilir 
ve proje teklifi bu noktadan sonra artık değerlendirilmeyecektir.
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İDARİ KONTROL LİSTESİ

KRİTERLER Evet Hayır
Gerekli 
Değil

1. Taahhütname başvuru sahibinin yetkili kişisi tarafından imzalan-
mıştır.

2. Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibinin / her ortak 
kuruluşun TR81 Düzey 2 Bölgesi’nde yer aldığını, kayıtlı olduğunu 
veya faaliyet gösterdiğini belirten resmi kayıt belgesi, tüzüğü, ku-
ruluş sözleşmesi sunulmuştur.

3. Başvuru sahibinin / her ortak kurum / kuruluşun en üst yetkilisi ta-
rafından imzalanmış ve mühürlenmiş yetkili kişi veya kişilerin belir-
lendiği yönetim organının kararını içeren yazı sunulmuştur. 

     (Başvuru sahibi için EK-E1, varsa ortak(lar) için EK-E2) 

4. Kamu kurum ve kuruluşu olmayan başvuru sahibini ve varsa her 
ortak kuruluşu temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)inin ve im-
zalarının yer aldığı en fazla 1 yıl önce alınmış tasdikli imza sirküleri 
ya da suretleri sunulmuştur.

5. Altyapı tesisi inşa projelerinde; projenin ortaklı olması durumunda 
ve/veya söz konusu tesisin birden fazla kurum tarafından kullanıla-
cağı durumlarda, kurumlar arasında söz konusu yapının mülkiyet, 
işletme ve kullanım koşullarını içeren protokol sunulmuştur.

6. Proje kapsamında KDV hariç 30.101 TL’yi geçen her bir satın alma 
faaliyeti için en az 2 proforma fatura sunulmuştur. 

7. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın belirlediği güncel birim fiyatlara 
ve pozlara göre hazırlanmış keşif özeti (malzeme/metraj ve keşif 
listesi) ve maliyet tahmini ile teknik tasarımlar ve planlar gibi bil-
gileri içeren ilgili tüm kurum ve kişilerce onaylanmış avan proje / 
uygulama projesi sunulmuştur.

8. Projenin gerçekleştirileceği yere ait farklı açılardan çekilmiş en az 
5 adet fotoğraf sunulmuştur.

9. Başvuru sahibi ve her ortak için onaylı son 3 mali yıla ilişkin mali 
tablolar sunulmuştur. 

10. Kooperatiflerin ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hükmü içe-
ren tüzük / kuruluş sözleşmesi sunulmuştur.

11. Yeni kurulan sivil toplum kuruluşları için ilk genel kurul ve yetkili 
organların oluşturulduğunu, mevcut sivil toplum kuruluşları için son 
2 yıl içerisinde genel kurul yaptıklarını gösterir belge sunulmuştur.

12. Fizibilite raporu sunulmuştur. (Gerekli ise)
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3.3.1.2. Uygunluk Kontrolü

Ön inceleme kapsamında uygunluk kontrolü gerçekleştirilir. Başvuru Sahibinin, ortaklarının (ve 
varsa iştirakçilerinin) ve projelerin bu rehberin 3.1.1 ve 3.1.2 bölümlerinde verilen kriterlere 
uygunluğunun kontrolü aşağıda yer alan listeye göre yapılır.

UYGUNLUK KONTROL LİSTESİ

KRİTERLER Evet Hayır Gerekli Değil

1. Başvuru sahibi uygundur.

2. (Varsa) Tüm ortaklar uygundur.
 
Sadece ön incelemeyi geçen başvurular değerlendirme işleminin sonraki safhaları-
na alınacaktır.

3.3.2. Teknik ve Mali Değerlendirme

Teklif edilen bütçe de dâhil olmak üzere başvurular, aşağıda yer alan değerlendirme tablosun-
daki bölüm ve alt bölüm kriterlerine göre değerlendirilecek ve puanlanacaktır. Değerlendirmede 
sırası ile başvuranın mali ve yönetim kapasitesi, proje konusunun programın amaç ve öncelikleri 
ile ilgililiği, önerilen metodolojinin kalitesi ve geçerliliği, projenin destek sonrası sürdürülebi-
lirliği ile projenin bütçe ve maliyet etkinliği göz önüne alınacaktır. Değerlendirme tablosu, bö-
lümlere ve alt bölümlere ayrılmıştır. Her alt bölüme, belirlenen aralıklarda puanlar verilecektir.

Bu değerlendirmenin sonunda başvurular en yüksek puanı alan tekliften başlayarak sıralanır ve 
destek dağıtımı altmış beş (65) ve üzerinde puan alan projeler başarılı değerlendirilecek şekilde 
bu rehberde belirtilen teklif çağrısının toplam bütçesi çerçevesinde söz konusu sıralamaya göre 
yapılır. 

Eşit puan alan başvurular bakımından; söz konusu mali destek programında aynı ya-
rarlanıcı tarafından sunulan tek proje başvurusu niteliğinde olanlar, bu hususta eşit-
lik olması halinde öncelikle ilgililik bölümü için bağımsız değerlendiricilerin verdik-
leri puanların ortalaması; bunun da eşit olması halinde mali ve operasyonel kapasite 
bölümünden alınan puanların ortalaması en yüksek olanlar dikkate alınır, bu hususta 
da eşitlik olması halinde başvuru tarihi ve saati esas alınır. 

Proje tekliflerinin destek almaya hak kazanabilmesi için, toplam başarı puanına ek olarak, de-
ğerlendirme tablosunun ilk iki bölümünde incelenen mali kapasite ve işletme kapasitesi ba-
kımından en az 10 puan (20 puan üzerinden), ilgililik bakımından da en az 18 puan (25 puan 
üzerinden) alması koşulu aranacaktır.
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DEĞERLENDİRME TABLOSU

BÖLÜM Puan

1. Mali Kapasite ve İşletme Kapasitesi (Eşik puan=10) 20

1.1. Başvuru sahibi ve ortakları proje yönetimi konusunda yeterli deneyime sahip 
mi? 

5

1.2. Başvuru sahibi ve ortakları yeterli teknik uzmanlığa sahip midir? (Ele alınacak 
konular hakkında yeterli bilgileri var mı?)

5

1.3. Başvuru sahibi ve ortakları yeterli yönetim kapasitesine sahip mi?  
(Personel, ekipman ve proje bütçesini idare edecek bilgi ve beceri dahil olmak üzere)

5

1.4. Başvuru sahibi istikrarlı ve yeterli finansman kaynaklarına sahip mi? 5

2. İlgililik (Eşik puan=18) 25

2.1. Proje, Teklif Çağrısının hedefleriyle ve bir veya birden fazla önceliği ile ne 
kadar ilgili? 

Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, en az bir önceliği 
özellikle işaret etmesidir. 
Not: 5 puan (çok iyi) verilebilmesinin koşulu; projenin, cinsiyet eşitliği, fır-
sat eşitliği, çevrenin korunması, sürdürülebilir kalkınma gibi özel bir katma 
değer unsurunu içermesidir.  

5x2

2.2. Proje, hedef bölge(ler)nin ihtiyaçları ve sorunları ile ne kadar ilgili? 5

2.3. İlgili taraflar ne kadar açıkça tanımlanmış ve stratejik olarak seçilmiştir? (son 
yararlanıcılar, hedef gruplar). Hedef grupların gereksinimleri net bir şekilde 
belirlenmiş mi ve proje bunları gerektiği şekilde muhatap alıyor mu?

5x2

3. Yöntem 30

3.1. Önerilen faaliyetler uygun mu, uygulanabilir mi, hedeflerle ve beklenen sonuç-
larla uyumlu mu?

5

3.2. Projenin genel tasarımı ne kadar tutarlıdır? (Özellikle; proje, söz konusu sorun-
ların bir analizini yansıtıyor mu; dış faktörler göz önüne alınmış mı ve bir değerlen-
dirme öngörüyor mu?)

5

3.3. Ortakların projeye katılım ve katkı düzeyi yeterli midir? 
Not: Ortak bulunmaması halinde en fazla 3 puan verilecektir.

5

3.4. Faaliyet planı açık ve uygulanabilir nitelikte mi? 5

3.5. Teklifte, projenin sonucuna yönelik objektif olarak doğrulanabilir gösterge-
ler yer alıyor mu?

5

3.6. Projede, devlet desteğine ve görünürlüğüne yeterli önem verilmiş mi? 5
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4. Sürdürülebilirlik 15

4.1. Projenin, hedef grupları üzerinde somut bir etkisi olması bekleniyor mu? (etki-
lenen işletme sayısı, faaliyetin bölgesel önemi, geçici/kalıcı oluşturulan istihdam, 
sosyal faydalar, sağlanan eğitim fırsatları, teşvik edilen yeni sermaye yatırımları, 
bölgenin genel ekonomik ortamında sağlanan gelişmeler vb. dahil olmak üzere)

5

4.2. Proje potansiyel çarpan etkileri içermekte midir? (Proje sonuçlarının daha 
geniş alanları etkilemesi ile bilgi yayılması dâhil olmak üzere) 

5

4.3. Teklif edilen projenin beklenen sonuçları sürdürülebilir midir?
Ø	Mali açıdan (destek sona erdikten sonra faaliyetler nasıl finanse edilecek?)
Ø	Kurumsal açıdan (Faaliyetlerin devam ettirilmesine imkân tanıyan yapılar 

proje sonunda da devam edecek mi? Projenin sonuçları yerel olarak sahip-
lenilecek mi?)

Ø	Proje sürdürülebilir kalkınmaya ve çevrenin korunmasına itibar gösteriyor 
mu?

5

5. Bütçe ve maliyet etkinliği 10

5.1 Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? 5

5.2 Yapılması öngörülen harcamalar projenin uygulanması için gerekli mi? 5

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN 100
 
PUAN AVANTAJI
 
Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kap-
samında aşağıda tanımlanan özellikteki proje tekliflerine teknik ve mali değerlendirme aşama-
sında puan avantajı uygulayacaktır:

•	 Kamu-üniversite-sanayi işbirliğini içeren projeler (+3)
Başvuru sahibi kurum, proje ortağı/ortakları veya proje iştirakçisi/leri incelenerek proje konu-
suyla ilgililik, projede tanımlanan görev ve sorumluluklar bazında kurulan işbirlikleri ilave 3 pu-
anlık avantaj kazanacaklardır. Burada kamu kuruluşu, üniversite, sanayi temsilcileri (TSO, OSB, 
KSS, ilgili kooperatif, birlik ve derneklerin) başvuru sahibi veya ortak olarak projede aktif görev 
alması beklenmektedir. Kar amacı güden özel sektör işletmeleri sunulan projelerde iştirakçi 
olarak görev ve sorumluluk alabilirler.

NOT: Proje faaliyetlerinde aktif görev alacak ortak ve iştirakçilerin varlığı durumunda puan 
avantajı geçerli olacaktır.
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•	 Atıl kamu binalarının program öncelikleri odağında ortak kullanım alanları 
veya mesleki eğitim alanlarına dönüştürülmesine yönelik projeler (+3)

Proje teklif çağrısı kapsamında yeni bina inşaatlarından ziyade mevcut atıl binaların restorasyon 
ve güçlendirme ile program amaçları doğrultusunda kullanımını içeren projeler ilave 3 puanlık 
avantaj kazanacaklardır. Burada söz konusu binanın kullanımının güvenli olduğuna ilişkin etüd-
lerin yapılmış olması, binanın mülkiyetinin başvuru sahibinde olması veya proje süresi bitimini 
takiben en az 3 yıl süreli kullanım hakkının belgelendirilmesi ve müşterek kullanımı söz konusu 
ise kurumlar arasında söz konusu yapının mülkiyet, işletme ve kullanım koşullarını içeren proto-
kol sunulması beklenmektedir.

•	 Enerji altyapı projelerinde yenilenebilir enerji kullanan projeler (+3)
Proje teklif çağrısı kapsamında inşa edilecek veya restore edilecek yapılar veyahut diğer altyapı 
işlerinde yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımını içeren projeler ilave 3 puanlık avantaj 
kazanacaklardır. Burada program öncelikleri doğrultusunda gerçekleştirilecek ana faaliyetlerde 
yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı dikkate alınacaktır. Bu hususun projenin sürdürülebi-
lirlik bölümünde çevrenin korunması kapsamında da ifade edilmesi önerilmektedir.
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3.4. Değerlendirme Sonucunun Bildirilmesi

3.4.1. Bildirimin İçeriği

Başvuru sahiplerine, başvurularının sonucuna ilişkin durum yazılı olarak bildirilecektir. Başvu-
runun reddedilmesi veya destek verilmemesi kararı, aşağıda belirtilen gerekçelere dayandırı-
lacaktır:

•	 Başvuruya ilişkin taahhütname, başvuru rehberinde belirtilen son başvuru tarih ve saatin-
den sonra alınmıştır,

•	 Başvuru eksiktir veya belirtilen kriterlere uygun değildir,
•	 Başvuru sahibi veya ortaklarından biri ya da birkaçı uygun değildir,
•	 Proje uygun değildir (Örneğin teklif edilen projenin program kapsamında olmaması vb.),
•	 Proje, konuyla yeterince ilgili değildir ve/veya Başvuru sahibinin mali ve işletme kapasite-

si yeterli değildir,
•	 Proje, teknik ve mali açıdan, seçilmiş olan diğer projelere göre daha az puan almıştır,
•	 Talep edilen destekleyici belgelerin biri ya da birkaçı belirtilen son tarihten önce teslim 

edilmemiştir,
•	 Bu rehberde bulunan herhangi başka bir kritere uyulmamıştır. 

 
Ajansın bir başvuruyu reddetme ya da destek vermeme kararı nihaidir.

3.4.2. Öngörülen Zaman Çizelgesi

Değerlendirme sonuçları hakkında başvuru sahiplerini bilgilendirmek için Ajansın planladığı ta-
rih Mayıs 2020’dir. Bu tarih kesin olmayıp, proje sayısına göre değişebilecektir.

3.5. Sözleşme İmzalanması ve Uygulama Koşulları

Destek kararını takiben, projelere verilecek mali destek ve buna ilişkin ilke ve kurallar, başvuru 
sahibi ile Ajans adına Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulunca yetkilendirilen Genel 
Sekreterin imzalayacağı bir sözleşmeye bağlanır. Sözleşme imzalanan projeler Ajans internet 
sitesinde ilan edilerek kamuoyuna duyurulur.

Sözleşmelerin imzalanması ve uygulanması aşamalarında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tara-
fından hazırlanarak yayımlanan ve www.bakka.gov.tr adresinden temin edilebilecek olan Proje 
Uygulama Rehberi esas alınacaktır. 



49

2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

Sözleşme Sırasında Sunulması Gereken Belgeler

Genel sekreterlik desteklenecek projelerin, başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde be-
lirtilen destekleyici belgelerin aslı veya onaylı suretini başvuru sahipleri ve ortaklarından temin 
eder. Başvuru sahipleri, desteklenmesine karar verilen projelerin ajans tarafından ilan edilme-
sinden itibaren on beş işgünü içinde söz konusu belgeleri ajansa teslim eder. Süresi içerisinde 
söz konusu belgeleri teslim etmeyen başvuru sahipleri ile sözleşme imzalanmaz. Desteklenme-
yecek projelerin sahiplerine, yönetim kurulu kararını müteakip on gün içerisinde desteklenme-
me gerekçeleriyle birlikte yazılı tebligatta bulunulur.

Sözleşme imzalanmadan önce ajans, gerektiğinde başvuru sahibinden ek bilgi ve belge isteye-
bilir. Sözleşmeler, gerekli belgelerin temininden sonra başvuru sahiplerine beş iş günü içinde 
yapılacak yazılı bildirimi müteakip en geç on iş günü içinde imzalanır. Bu süre zarfında 
sözleşme imzalamak üzere ajansa başvurmayan başvuru sahipleri söz konusu destekten feragat 
etmiş sayılır. Bunların yerine, öngörülen toplam destek bütçesiyle sınırlı olmak koşuluyla yedek 
listede yer alan başvuru sahipleri en yüksek puanlı projeden başlamak üzere sözleşme imzala-
maya davet edilir.

Sözleşme imzalamak için,
* Desteklenecek projelerin başvuru sahipleri, başvuru formu ve ek-
leri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belgelerin aslı 
veya onaylı suretini matbu olarak başarılı projelerin ilan edilmesin-
den itibaren on beş iş günü içinde Ajansa teslim etmek zorundadır. 
** Başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen des-
tekleyici belgelerin asıllarını veya onaylı suretlerini Ajansa teslim 
eden başvuru sahipleri kendilerine 5 iş günü içerisinde yapılacak 
bildirimi takiben 10 iş günü içerisinde talep edilen sözleşme evrak-
larını hazırlayarak sözleşme imzalamak üzere Ajansa gelmelidirler. 
Sözleşme evrakları KAYS sistemine yüklenir ve matbu olarak Ajansa 
teslim edilir.
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Başarılı bulunan projeler için başvuru sahibi ve ortaklarının sözleşme aşamasında aşağıda liste-
lenen belgeleri sunmaları zorunludur.

1. Başvuru formu ve ekleri ile başvuru rehberinde belirtilen destekleyici belge-
lerin aslı veya onaylı sureti, 

2. Damga vergisi ödendiğine dair dekont veya damga vergisinden muaf olun-
duğuna dair belge, (Sözleşme tutarının binde 9,48’i oranında damga vergisi-
nin ilgili vergi dairesine, tek bir sözleşme nüshası için ödenmesi ile alınacak 
makbuzun Ajansa sunulması gerekmektedir.)

3. Haciz işlemi bulunmadığına dair beyan,
4. Mali kimlik formu,
5. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluşun sosyal güvenlik katkıları ile 

ilgili yükümlülüklerinin yerine getirildiğine dair son 30 gün içerisinde alınmış 
belgeler, 

6. Başvuru sahibinin ve varsa her ortak kuruluşun vergi ile ilgili yükümlülükle-
rinin yerine getirildiğine dair son 15 gün içerisinde alınmış belgeler, (başvu-
ru sahipleri vergiden muaf ise veya vergi mükellefi değilse bunu kanıtlayan 
resmi yazı),

7. Kimlik beyan formu,
8. Mali Kontrol Taahhütnamesi – Muvafakatname,
9. Projenin uygulanması için mevzuat gereğince ilgili makamlardan alınması 

gerekli olan her türlü izin, ruhsat, yetki belgesi, lisans gibi belgeler. Örneğin:
• ÇED raporu veya ÇED raporuna ihtiyaç olmadığını gösteren ilgili kurumdan 

alınmış yazı (proje kapsamında yapılacak olan yatırım konusu ile uyumlu 
olması ve geçerliliği devam eden bir belge olması gerekmektedir),

• Gerekli ise kültür tabiat varlıklarını koruma kurulu izni, İnşaat ruhsatı, 
Sağlık ruhsatı, Yetki belgesi vb.

10. Projenin uygulama alanına ilişkin belgeler. Örneğin:
• Arsa/arazi/binaların mülkiyet durumunu gösterir ve mevcutsa ta-

şınmaz üzerinde kurulu tüm hakları da içeren belge,
• Arazinin imar durumu ile ilgili belge.

11. Devlet destekleri ve yasal izinler konusunda ajans tarafından hazırlanan be-
yanname

Destek kararını takiben, verilecek destek miktarı ve uygulamaya ilişkin ilke ve kurallar, başvuru 
sahibi ile Ajans arasında imzalanacak bir sözleşmeye bağlanır.
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Sözleşme özellikle aşağıda belirtilen hakları ve yükümlülükleri düzenler:

Kesin Destek Tutarı: Azami destek tutarı sözleşmede belirtilecektir. Bu tutar, Bölüm 3.1.3’de 
açıklandığı gibi bu tutar tahminlere dayalı bir şekilde hazırlanan bütçe çerçevesinde belirlene-
cektir. Kesin destek tutarı, proje sona erdiğinde ve nihai rapor sunulduğunda kesinlik kazana-
caktır. Mali destek hiçbir koşulda sözleşmede belirtilen tutarı geçemez, sözleşme tutarını aşan 
ek ödeme yapılamaz ve yararlanıcı tarafından aynı sözleşme kapsamında ek destek talebinde 
bulunulamaz.

Hedeflerin Gerçekleştirilememesi: Yararlanıcının sözleşme koşullarını yerine getirmemesi 
halinde Ajans destek tutarını azaltabilir ve/veya o zamana kadar ödenen tutarların tamamen ya 
da kısmen geri ödenmesini talep edebilir. Ayrıca desteklenen proje veya faaliyet kapsamında, 
Ajans tarafından istenen bilgi ve belgelerin zamanında ve eksiksiz verilmemesi, izleme ziya-
retlerinde uygulama ve yönetim mekânlarına erişimin zorlaştırılması yahut engellenmesi veya 
projenin sözleşmeye, eklerine ve yürürlükteki mevzuata uygun şekilde yürütülmediğinin tespiti 
halinde Ajans, ödemeleri durdurabilir ve/veya sözleşmeyi feshederek buna ilişkin mevzuatta ve 
sözleşmede belirtilen hukuki yollara başvurabilir.

Sözleşmenin Değiştirilmesi: Yararlanıcıların projelerini, Ajans ile imzaladıkları sözleşme  
hükümleri doğrultusunda uygulamaları esastır. Ancak sözleşmenin imzalanmasından sonra 
projenin uygulamasını zorlaştıracak veya geciktirecek önceden öngörülemeyen ve beklenme-
yen durum yahut mücbir sebep söz konusu ise sözleşme tarafların mutabakatı ile uygulamanın 
herhangi bir safhasında değiştirilebilir ve/veya proje uygulamasının tamamı veya bir kısmı dur-
durulabilir 

Raporlar: Yararlanıcılar, uygulama sürecinde, projede kaydedilen ilerleme ve gerçekleşmeleri 
içeren raporlar sunmak zorundadır. Bunlar; sözleşmede belirtilen dönemlerde sunulacak yarar-
lanıcı beyan raporları, ara raporlar ve proje faaliyetlerinin tamamlanmasını takiben sunulacak 
nihai rapor ile projenin etkilerinin değerlendirilebilmesi amacıyla sunulacak proje sonrası de-
ğerlendirme raporundan oluşmaktadır. Ayrıca Ajans, yararlanıcıdan ilave bilgi ve belge talebin-
de bulunabilir.

Ödemeler: Sözleşmede belirtilen süre içerisinde, kabul edilebilir nitelikteki teminat şartının 
yararlanıcı tarafından yerine getirilmiş olması kaydıyla, destek miktarının %40’ı24, yararlanıcıya 
ait sözleşmede belirtilen banka hesabına ön ödeme olarak aktarılır.

Ajans tarafından ön ödeme sonrasında yapılacak diğer ödemeler, hak ediş esasına göre ger-
çekleştirilir. Buna göre, ön ödeme tutarının ve aynı oranda yararlanıcının eş finansman tutarının 
usulüne uygun harcandığını gösteren belgelerin ara/nihai raporlarla birlikte Ajansa sunulması, 

24 Ancak projenin risk ve ihtiyaç durumuna göre bu oran % 20’den az ve % 60’dan fazla olmamak kaydıyla Ajans ta-
rafından değiştirilebilir ve çok yüksek riskli projeler için gerekli tedbirler alınıncaya kadar ön ödeme yapılmamasına 
karar verilebilir.
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ilgili raporların Ajans tarafından incelenip uygun bulunması ve onaylanmasından sonra; (söz-
leşmede aksi belirtilmediği takdirde) ara ödemede destek miktarının %40’ı ve son ödemede 
%20’si destek yararlanıcısının banka hesabına mevzuat uyarınca belirlenen süreler içerisinde 
yatırılır. Yararlanıcı tarafından ilgili raporlar sunulmadan ve usulüne uygun ödeme talebinde 
bulunulmadan, yararlanıcıya hiçbir ödeme yapılmaz. Eş finansman dâhil bütün harcamalar 
açılacak proje hesabı üzerinden yapılacaktır.

Projeye Ait Kayıtlar: Yararlanıcı, proje uygulanmasına dair tüm hesap ve kayıtları şeffaf bir 
şekilde tutmakla yükümlüdür. Bu kayıtlar desteğin son ödemesinin yapılmasından sonra beş yıl 
süreyle saklanmalıdır.

Denetim: Gerektiğinde yapılacak denetimler sırasında yararlanıcı, proje uygulama ve yönetim 
mekânlarına erişimi zorlaştırmamak yahut engellememek ve talep edilen her türlü bilgi ve bel-
geyi görevli personele zamanında sunmak zorundadır. Sözleşme hükümleri, Ajans tarafından 
hem kayıtlar üzerinde hem de yerinde yapılabilecek denetimlere olanak tanıyacaktır.

Ajans, kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi olmadığı bütün projelerden denetim raporu 
talep eder.  2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında 
kamu kurum ve kuruluşları dış denetim kuralından muaf tutulmuştur. Ajans gerekli gör-
düğü takdirde kamu kurum ve kuruluşlarının başvuru sahibi olduğu fakat riskli değerlendirdiği 
projelerden de dış denetim raporu talep etme hakkını saklı tutar.

Bu denetim Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulu tarafından yetkilendiri-
len bağımsız denetçiler ve bağımsız denetim kuruluşları ile yeminli mali müşavirler tarafından 
yapılabilir.

Tanıtım ve Görünürlük: Ajansın mali destek sağladığı proje ve faaliyetlerde, yararlanıcılar 
ve  yükleniciler, hizmet, mal alımı ve yapım işleri faaliyetlerinde ajansın sağladığı mali desteği 
ve Bakanlığın genel koordinasyonunu görünür kılmak ve tanıtmak için gerekli önlemleri alırlar. 
Destek kapsamında ortaya çıkan her türlü tesis, makine ve teçhizat üzerinde ajansın desteği ile 
sağlandığını belirten ifadeler ile Bakanlık ve ajans logosunun yer alması sağlanır. Ancak yarar-
lanıcılar ve yüklenicilerin hizmet, mal alımı ve yapım işlerinin satın alma ve ihale süreçlerinde 
kullanılan ilan ve belgelerde, projeler sonucu üretilen basılı materyaller ve tüketim malzemeleri 
üzerinde Bakanlık logosu yer almaz.  Yararlanıcılar ve yükleniciler Proje Uygulama Rehberinde 
yer alan genel hükümlere ilave olarak ajansın görünürlüğünü ve tanıtımını sağlamak amacıyla 
alınması gereken önlemler ve standartlar için, Ajansın internet sitesinde (www.bakka.gov.tr) 
yayınlanan “Tanıtım ve Görünürlük Rehberi”ne uygun olarak gerekli önlemleri alır.

Satın Alma İşlemleri: 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi yararlanıcılar, destek programları 
çerçevesinde desteklenen proje ve faaliyetler kapsamında yapacakları satın alma faaliyetlerini 
tabi oldukları satın alma mevzuatı çerçevesinde gerçekleştirirler. Söz konusu Kanuna tabi olma-
yan kişi, kurum ve kuruluşların uyacakları satın alma usul ve esasları ise sözleşmenin ekinde 
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(EK IV - Destek Yararlanıcılarının Tabi Oldukları Satın Alma Kuralları) tanımlanmıştır. Ayrıca, 
uygulama aşamasında satın alma usullerine ilişkin detaylı bilgi ve dokümanlar Proje Uygulama 
Rehberi’nde yer alacaktır.

Programlar kapsamında alımı desteklenen alet, teçhizat, yazılım, malzeme ve sistemler ile ya-
pımı gerçekleştirilen tesislerin mülkiyeti ve bunun üzerindeki fikri mülkiyet hakları yararlanıcıya 
aittir. Ancak yararlanıcı, sözleşme kapsamında sağlanmış tesis, makine, ekipman, 
teçhizat ve diğer malzemelerin, genel sekreterin gerekçeli ve yazılı izni olmaksızın 
proje süresince ve projenin sona ermesinden itibaren üç yıl süreyle üzerinde üçüncü 
kişi lehine ayni ya da şahsi hak tesis edemez ve projede belirtilen iş yeri dışında 
kullanamaz aksi halde destek miktarının iki katı tutarında ajansa tazminat öder. Bu 
hususlar sözleşmede yer alır.

Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı, zorunlu hallerde proje teklif çağrı-
sını, değerlendirme ve seçim aşaması da dâhil olmak üzere, destek 
sürecini herhangi bir aşamada iptal edebilir. Bu durumda Ajanstan 
herhangi bir hak ve tazminat talebinde bulunulamaz.

 
 
2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı Zorunlu Performans Gös-
tergeleri

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı kapsamında başvuruda bulunacak 
tüm proje tekliflerinin projelerinin ilgili olduğu program öncelikleri kapsamında aşağıdaki per-
formans göstergelerini seçmesi programın genel performans ölçümü ve etki değerlendirmesinin 
sağlıklı yapılabilmesi açısından zorunludur.

NOT: Faaliyetler ve Performans göstergeleri seçilirken dikkatli davranılmalıdır. 
Özensiz ve gereksiz gösterge seçilmemeli, seçilen göstergelerin tamamı proje so-
nunda gerçekleştirilmelidir. Doğrulama belgesi ile tevsik edilemeyen göstergeler 
için Ajans, Sözleşme Özel Koşullarda belirttiği destek tutarının % 1’ine kadar cezai 
işlem uygulayacaktır.
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2020 YILI SANAYİ VE ÇEVRE ALTYAPISI MALİ DESTEK PROGRAMI

2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek Programı Seçimli Performans Gös-
tergeleri

KOD GÖSTERGE BİRİM AÇIKLAMA

A10
Doğrudan Faydalanan İşletme 
Sayısı İçme Suyu Tesisi Sayısı 
İçme Suyu Tesisi Sayısı

Adet
Proje Kapsamında İnşa Edilen/İyileş-
tirilen İçme Suyu Tesisi Sayısı

A11 Atık Su Arıtım Kapasitesi Metreküp Tesisin Atık Su Arıtma Kapasitesi

A13 Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı Adet
Proje Kapsamında İnşa Edilen/İyileş-
tirilen Atık Su Arıtma Tesisi Sayısı

A14 Atık Su Boru Hattı Uzunluğu Kilometre Atık Su Boru Hattı Uzunluğu

A15 Liman Kapasitesi Ton
Liman Yük Boşaltma-Yükleme Ka-
pasitesi

A16 Sulama Hattı Uzunluğu Kilometre Sulama Hattı Uzunluğu

A17 İçme Suyu Boru Hattı Uzunluğu Kilometre İçme Suyu Boru Hattı Uzunluğu

A19
Irmak/Dere Kontrol Kanalları 
Uzunluğu 

Kilometre
Irmak/Dere Kontrol Kanalları Uzun-
luğu

A2 Fuar Alanı Yüzölçümü  Metrekare
Proje Kapsamında Rehabilite ya da 
İnşa Edilen Fuar Alanı Yüzölçümü

A20 İnşa Edilen Yol Uzunluğu Kilometre
Proje Kapsamında İnşa Edilen Yol 
Uzunluğu

A21
Onarılan/Bakım Yapılan Yol Uzun-
luğu 

Kilometre
Proje Kapsamında Onarılan/Bakım 
Yapılan Yol Uzunluğu

A24
Kanalizasyon Sistemi/Deşarj Hattı 
Uzunluğu 

Kilometre
Kanalizasyon Sistemi/Deşarj Hattı 
Uzunluğu
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A26
İnşa Edilen Yağmur Suyu Toplama 
Hattı Uzunluğu

Metre
Proje Kapsamında Yeni İnşa Edilen 
Yağmur Suyu Toplama Hattı Uzun-
luğu

A27
Onarılan/Bakım Yapılan Yağmur 
Suyu Toplama Hattı Uzunluğu

Metre
Proje Kapsamında Onarılan/Bakım 
Yapılan Yağmur Suyu Toplama Hattı 
Uzunluğu

A28
Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 
Kapasitesi 

Metreküp
Katı Atık Düzenli Depolama Alanı 
Kapasitesi

A29 Toplanan Katı Atık Miktarı Ton
Katı Atık Düzenli Depolama Ala-
nında Toplanan Yaklaşık Katı Atık 
Miktarı

A3 Endüstri Bölgesi Kullanım Alanı Metrekare
Proje Kapsamında Üretimde Kullanı-
lan Açık ve Kapalı Endüstri Bölgesi-
nin Kullanım Alanı

A31
Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Elekt-
rik Üretim Kapasitesi

Mw
Yenilenebilir Enerji Kaynaklı Yıllık 
Elektrik Üretim Kapasitesi

A36
Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
üretilen yıllık elektrik enerjisi

Kwh
Proje kapsamında yenilenebilir ener-
ji kaynaklarıyla üretilen yıllık elektrik 
enerjisi

A37
Tesis edilen güneş enerjisi siste-
minin kurulu gücü

Kw
Proje kapsamında tesis edilen güneş 
enerjisi sisteminin kurulu gücü

A38
Tesis edilen biyogaz-biyokütle 
enerjisi sisteminin kurulu gücü

Kw
Proje kapsamında tesis edilen bi-
yogaz-biyokütle enerjisi sisteminin 
kurulu gücü

A39

Yenilenebilir enerji kaynaklarıyla 
üretilen elektrik neticesinde ta-
sarruf edilen fosil kaynaklı elektrik 
enerjisi

Kwh

Proje kapsamında yenilenebilir 
enerji kaynaklarıyla üretilen elektrik 
neticesinde tasarruf edilen fosil 
kaynaklı elektrik enerjisi

A4
Düzenlenen Rekreasyon Alanı 
Büyüklüğü

Metrekare
Proje Kapsamında Düzenlenen Rek-
reasyon Alanı Büyüklüğü

A42
Isı geri kazanım teknolojileri ile 
ilgili yatırım tutarı

Tl
Proje kapsamında ısı geri kazanım 
teknolojileri ile ilgili yatırım tutarı

A44
Engellenen katı (tıbbi atık, tehlikeli 
atık, ambalaj atığı vb.) atık miktarı

Ton
Proje kapsamında engellenen katı 
(tıbbi atık, tehlikeli atık, ambalaj 
atığı vb.) atık miktarı

A45
Engellenen sıvı atık (endüstriyel 
atık su vb.) miktarı

Metreküp
Proje kapsamında engellenen sıvı 
atık (endüstriyel atık su vb.) miktarı
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A47 Engellenen gürültü düzeyi Leq/Db
Proje kapsamında engellenen gürül-
tü düzeyi

A48 Tasarruf edilen su miktarı M3/Yıl
Proje kapsamında tasarruf edilen su 
miktarı

A49
Tasarruf edilen elektrik enerjisi 
miktarı

Kwh
Proje kapsamında tasarruf edilen 
elektrik enerjisi miktarı

A5
Düzenlenen veya Rehabilite Edilen 
Çevre Alanı Büyüklüğü

Metrekare
Proje Kapsamında Düzenlenen ya 
da Rehabilite Edilen Çevre Alanı 
Yüzölçümü

A50 Tasarruf edilen doğalgaz miktarı Metreküp
Proje kapsamında tasarruf edilen 
doğalgaz miktarı

A51 Tasarruf edilen hammadde miktarı Ton
Proje kapsamında tasarruf edilen 
hammadde miktarı

A52
Tasarruf edilen kimyasal madde 
miktarı

Ton
Proje kapsamında tasarruf edilen 
kimyasal madde miktarı

A53
Üretilen güneş kaynaklı enerji 
miktarı

Kwh
Proje kapsamında üretilen güneş 
kaynaklı enerji miktarı

A54
Üretilen rüzgar kaynaklı enerji 
miktarı

Kwh
Proje kapsamında üretilen rüzgar 
kaynaklı enerji miktarı

A55
Üretilen jeotermal kaynaklı enerji 
miktarı

Kwh
Proje kapsamında üretilen jeotermal 
kaynaklı enerji miktarı

A56
Üretilen hidrolik, akıntı, dalga 
kaynaklı enerji miktarı

Kwh
Proje kapsamında üretilen hidrolik, 
akıntı, dalga kaynaklı enerji miktarı

A57
Üretilen biyogaz – biokütle kay-
naklı enerji miktarı

Kwh
Proje kapsamında üretilen biyogaz – 
biokütle kaynaklı enerji miktarı

A58
Üretilen yeni (hidrojen, yakıt hüc-
releri vb.) kaynaklı enerji miktarı

Kwh
Proje kapsamında üretilen yeni (hid-
rojen, yakıt hücreleri vb.) kaynaklı 
enerji miktarı

A59 Azaltılan atık ürün miktarı
Metreküp, 
Ton, Kilog-
ram

Proje kapsamında azaltılan yıllık atık 
ürün miktarı

A6
Çevre Düzenleme Amaçlı Yapılan 
Harcama

Tl
Çevre Alanı Düzenleme ya da Reha-
bilite Etme Amacıyla Yapılan Toplam 
Harcama
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A60
Katılım sağlanan çevre ile ilgili 
organizasyon sayısı

Adet
Proje kapsamında katılım sağlanan 
çevre ile ilgili organizasyon sayısı

A61
İçme suyu arıtma tesisinin/siste-
minin kullanım miktarı

M3/Yıl
Proje kapsamında yeni inşa edilen 
içme suyu arıtma tesisinin/sistemi-
nin yıllık kullanım miktarı

A62
Atık su arıtma tesisinin/sisteminin 
kullanım miktarı

M3/Yıl
Proje kapsamında yeni inşa edilen 
içme suyu arıtma tesisinin/sistemi-
nin yıllık kullanım miktarı

A63 Aktarma İstasyonu Sayısı Adet
Proje kapsamında kurulan aktarma 
istasyonu sayısı

A64 Islah edilen vahşi depolama alanı Metrekare
Proje kapsamında ıslah edilen vahşi 
depolama alanı büyüklüğü

A65
Katı atık toplama sisteminin ka-
pasitesi

Ton
Proje kapsamında inşa edilen katı 
atık toplama sisteminin kapasitesi

A66
Katı atık toplama sisteminin kulla-
nım miktarı

Ton
Proje kapsamında inşa edilen katı 
atık toplama sisteminin yıllık kulla-
nım miktarı

A67
Açık hava yürüyüş-koşu parkur 
uzunluğu

Metre
Proje kapsamında oluşturulan açık 
hava yürüyüş-koşu parkur uzunluğu

A68 Dikimi yapılan bitki sayısı Adet
Proje kapsamında yeni inşa edilen/
rehabilite edilen park ve yeşil alan-
da dikimi yapılan bitki sayısı

A69
Düzenlenen veya Rehabilite Edilen 
Yeşil Alan Büyüklüğü

Metrekare
Proje Kapsamında Düzenlenen ya 
da Rehabilite Edilen Yeşil Alanın 
Yüzölçümü

A7 İçme Suyu Kapasitesi Metreküp Tesisin İçme Suyu Kapasitesi

A70
Erozyonu önlemek için oluşturulan 
yeşil alan büyüklüğü

Metrekare
Proje kapsamında erozyonu önlemek 
için oluşturulan yeşil alan büyüklüğü
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A71
Dezavantajlı gruplar için kullanıma 
sunulan kentsel donatı elemanı, 
yardımcı donanım ve ünite sayısı

Adet

Proje kapsamında dezavantajlı 
gruplar (kadın, çocuk, engelli, yaşlı 
vb.) için kullanıma sunulan kentsel 
donatı elemanı (sesli sinyalizasyonlu 
trafik ışıkları, vb.), yardımcı donanım 
ve ünite (rampalı ve geniş kaldırım-
lar, özel zemin döşemeleri, tırabzanlı 
merdivenler, asansörlü geçitler, 
bebek bakım odası, vb.) sayısı

A73
Atık Isı ve Suyun Geri Dönüşümü 
ile Sağlanan Enerji Miktarı

Kwh
Proje Kapsamında Atık Isı ve Suyun 
Geri Dönüşümü ile Sağlanan Enerji 
Miktarı

A74
Yenilenebilir Enerji ile Sulanan 
Alan Miktarı

Dekar
Proje Kapsamında Yenilenebilir 
Enerji ile Sulanan Alan Miktarı

A76
Yeni Tesis Edilen/Yenilenen Enerji 
Dağıtım Hattı Uzunluğu

Metre
Proje Kapsamında Yeni Tesis Edi-
len/Yenilenen Enerji Dağıtım Hattı 
Uzunluğu

A77
Yeni Tesis Edilen/Yenilenen Trafo 
Kapasitesi

Kw
Proje Kapsamında Yeni Tesis Edilen/
Yenilenen Trafo Kapasitesi

A79
Fiziki Koşulları İyileştirilen Çarşı/
Pazar Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Fiziki Koşulları 
İyileştirilen Çarşı/Pazar Sayısı

A8 İçme Suyu Arıtma Kapasitesi Metreküp Tesisin İçme Suyu Arıtma Kapasitesi

A84
Düzenleme/İyileştirme Yapılan 
Sosyal/Kültürel Mekan Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Ortak Kullanıma 
Yönelik Mekânlarda Düzenlenen, 
İyileştirilen Mekânların Sayısı

A87
Yeni kurulan tasarım merkezi 
sayısı

Adet
Proje kapsamında yeni kurulan tasa-
rım merkezi sayısı

G1 Sürekli İstihdam Kişi
1 Yıldan Uzun Süreli İstihdam Edi-
len Toplam Kişi Sayısı (Proje Ekibi 
Dışında)

G2 Geçici İstihdam Kişi

1 Yıldan Kısa Süreli, Sadece Belirli 
Bir İşin Gerçekleştirilmesi İçin İstih-
dam Edilen Toplam Kişi Sayısı (Proje 
Ekibi Dışında)

G3 İstihdam Edilen Engelli Sayısı Kişi
Faydalanıcı İşletmede Geçici veya 
Sürekli İstihdam Edilen Engelli Kişi 
Sayısı (Proje Ekibi Dışında)
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G4 İstihdam Edilen Kadın Sayısı Kişi
Faydalanıcı İşletmede Geçici veya 
Sürekli İstihdam Edilen Kadın Sayısı 
(Proje Ekibi Dışında)

G5 İstihdam Edilen Genç Sayısı Kişi
Faydalanıcı İşletmede Geçici veya 
Sürekli İstihdam Edilen Genç Sayısı 
(16-29 Yaş) (Proje Ekibi Dışında)

G6
Lisans ve Üzeri Eğitimli İstihdam 
Sayısı

Kişi
İstihdam Edilen Lisans ve Üzeri 
Eğitimli Kişi Sayısı (Proje Ekibi 
Dışında)

G7 Eğitim Sayısı Adet
Proje Kapsamında Düzenlenen Eği-
tim Sayısı

G8 Eğitim Süresi Saat
Proje Kapsamında Düzenlenen Eği-
timlerin Süresi

G9 Eğitime Katılan Kişi Sayısı Kişi
Proje Kapsamında Düzenlenen Eği-
timlere Katılan Kişi Sayısı

GP44 Ticari Kullanım Alanı Metrekare
Proje Kapsamında Kazandırılan 
Ticari Kullanım Alanı Büyüklüğü

GP45
Kurulan/Yenilenen Web Sitesi 
Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Faydalanıcılar 
Tarafından Kurulan/Yenilenen Web 
Sitesi Sayısı

GP6
Faaliyete Geçirilen Eğitim ve Top-
lantı Salonları

Adet
Proje Kapsamında Faaliyete Geçiri-
len Eğitim ve Toplantı Salonu Sayısı

GP7
Faaliyete Geçirilen Eğitim ve Top-
lantı Salonu Kapasitesi

Kişi, Met-
rekare

Proje Kapsamında Faaliyete Ge-
çirilen Eğitim ve Toplantı Salonu 
Kapasitesi

K20 Düzenlenen Sergi, Fuar Sayısı Adet
Proje Kapsamında Firmanın Düzen-
lemiş Olduğu Tanıtım Amaçlı Sergi, 
Fuar Sayısı

K21
Katılım Sağlanan Seminer, Toplan-
tı, Konferans, Çalıştay vs. Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Firmanın Katılım 
Sağladığı Seminer, Toplantı,Konfe-
rans, Çalıştay vs. Sayısı

K34 Soğuk Hava Deposu Kapasitesi
Metreküp, 
Ton

Proje Kapsamında Oluşturulan So-
ğuk Hava Deposu Kapasitesi

K38
Kurulan/Geliştirilen Ar-Ge/Ür-Ge 
Merkezi Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Kurulan/Geliştiri-
len Ar-Ge/Ür-Ge Merkezi Sayısı
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K39
Kurulan/Geliştirilen Laboratuvar 
Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Kurulan/Gelişti-
rilen Kalite, Kontrol, Tahlil ve Test 
Laboratuvarlarının Sayısı

K4 Ar-Ge Harcamaları Tl
Proje Bütçesinden Araştırma ve 
Geliştirme Faaliyetlerine Aktarılan 
Miktar

K41
Çevre Mevzuatına Uygun Tesis 
Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Çevre Mevuzatına 
Uygun Hale Getirilen Tesis Sayısı

K43
Ortaklık Kurulan/İşbirliği Yapılan 
Kurum/Kuruluş/İşletme Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Ortaklık/İşbirliği 
Yapılan Kurum/Kuruluş/İşletme (Özel 
Sektör-Üniversite vb.) Sayısı

K44
Kurulan/Geliştirilen İşbirliğine 
Katılan Kurum/Kuruluş/İşletme 
Sayısı

Adet

Proje Kapsamında Kurulan/Gelişti-
rilen İşbirliğine (İşbirliği Platformu, 
İşbirliği Ağı, Kümelenme vb.) Katılan 
Kurum/Kuruluş/İşletme Sayısı

K45
Ticarileştirmeye Yönelik Analiz 
Sayısı

Adet

Proje Kapsamında Yapılacak Ticari-
leştirme Faaliyetleri Doğrultusunda 
Yapılan Analizlerin (Finansal Analiz, 
Pazar Analizi, Risk Analizi, Fayda 
Maliyet Analizi vb.) Sayısı

K47
Kurulan/Geliştirilen Ortak Kulla-
nım Alanından Faydalanan Kurum/
Kuruluş/İşletme Sayısı

Adet

Proje Kapsamında Kurulan/Geliş-
tirilen Ortak Kullanım Alanından 
(Teknopark, Teknokent, İş Geliştirme 
Merkezi, Enstitü, Kuluçka Merkezi, 
İnovasyon ve Teknoloji Transfer 
Merkezi, Teknoloji Transfer Ofisi 
(TTO), Tasarım Merkezi, Teknoloji 
Danışmanlık Merkezi, Mükemmeli-
yet Merkezi, Yenilik Aktarım Merkezi 
vb.) Faydalanan Kurum/Kuruluş/
İşletme Sayısı

K48
Kurulan/Geliştirilen Ar-Ge/Ür-Ge 
Merkezlerinden Faydalanan Ku-
rum/Kuruluş/İşletme Sayısı

Adet

Proje Kapsamında Kurulan/Gelişti-
rilen Ar-Ge/Ür-Ge Merkezlerinden 
Faydalanan Kurum/Kuruluş/İşletme 
Sayısı

K49
Kurulan/Geliştirilen Rekabet Ön-
cesi Araştırma İşbirliği Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Kurulan/Geliş-
tirilen Rekabet Öncesi Araştırma 
İşbirliği Sayısı

K5 Ar-Ge Personeli Sayısı Kişi
Firmada İstihdam Edilen Toplam 
Ar-Ge Personeli Sayısı
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K50
Kurulan/Geliştirilen Rekabet Ön-
cesi Araştırma İşbirliğine Katılan 
Kurum/Kuruluş/İşletme Sayısı

Adet

Proje Kapsamında Kurulan/Geliş-
tirilen Rekabet Öncesi Araştırma 
İşbirliğine Katılan Kurum/Kuruluş/
İşletme Sayısı

K51
Geliştirilen Yenilikçi Hizmet/Mo-
del/Uygulama Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Geliştirilen Yeni-
likçi Hizmet/Model/Uygulama Sayısı

K56 Soğuk Hava Deposu Sayısı Adet
Proje Kapsamında Tarımsal Ürünle-
rin Depolanmasına Yönelik Yapılan 
Soğuk Hava Deposu Sayısı

K59
Kurulan Enerji Yönetim Birimi 
Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Kurulan Enerji 
Yönetim Birimi Sayısı

K6 Üretim Kapasitesi
Ton, 
Metreküp, 
Adet

Faydalanıcının Yıllık Üretim Kapa-
sitesi

K60
Kurulan ISO 50001 Enerji Yönetim 
Sistemi Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Kurulan ISO 
50001 Enerji Yönetim Sistemi Sayısı

K61
Bölgede Yetkilendirilmiş EVD 
Firması Sayısı

Adet
Proje Kapsamında Bölgede Yetkilen-
dirilmiş EVD Firması Sayısı

K62
Modernizasyonu sağlanan üretim 
hattı sayısı

Adet
Proje kapsamında modernizasyonu 
sağlanan üretim hattı sayısı

K63 Verimlilik artışı %
Proje kapsamında firmanın üretim 
faaliyetlerinde gerçekleşen % ve-
rimlilik artışı

K68
Gerçekleştirilen kaynak verimliliği 
etüdü sayısı

Adet
Proje kapsamında Gerçekleştirilen 
kaynak verimliliği etüdü sayısı

K69
Uygulanan kaynak verimliliği arttı-
rıcı proje sayısı

Adet
Uygulanan kaynak verimliliği arttırıcı 
proje sayısı

K7 Üretim Miktarı
Metreküp, 
Ton, Adet

Firmanın Yıllık Üretim Miktarı

K70
Yıllık toplam yakıt tasarrufu mik-
tarı (TEP)

Diğer
Uygulanan proje ile sağlanan yıllık 
toplam yakıt tasarrufu miktarı TEP

K79
Yerli üretimi yapılan ithal ara malı 
çeşidi sayısı

Adet
Proje bütçesi ile yerli üretimi yapılan 
ithal ara malı çeşidi sayısı
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K80 Alınan yerli ürün belgesi sayısı Adet
Proje bütçesi ile alınan yerli ürün 
belgesi sayısı

K81
Yerli üretimi yapılacak ithal ara 
malının planlanan yıllık üretim 
miktarı

Adet
Proje bütçesi ile yerli üretimi yapıla-
cak ithal ara malının planlanan yıllık 
üretim miktarı

K84
Kullanılmaya başlanan yerli ERP/
MRP yazılımı

Adet
Proje bütçesi ile alınan ve kulla-
nılmaya başlanan yerli ERP/MRP 
yazılımı

K88
Birim üretim maliyetlerinde azal-
ma oranı

%
Projenin uygulanması sonucunda 
birim üretim maliyetlerinde azalma 
oranı

K9 Yerli Makine Sayısı Adet
Firmanın Sahip Olduğu Üretim Hat-
tında Kullanılan Yerli Makine Sayısı

S18

Düzenlenmiş Bilinçlendirme/Yay-
gınlaştırma Faaliyeti Sayısı (Top-
lantı, Seminer, Konferans, Sergi, 
Çalıştay, Organizasyon vs.)

Adet

Proje Kapsamında Düzenlenen 
Bilinçlendirme/Yaygınlaştırma 
Faaliyeti Sayısı (Toplantı, Seminer, 
Konferans, Sergi, Çalıştay, Organi-
zasyon vs.)
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EKLER
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4. EKLER

EK-E1 (Başvuru Sahibi Kurum/ Kuruluş İçin)

…/…/20..

T.C.  
BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 

GENEL SEKRETERLİĞİNE

Kurumumuz …………………………………………………. , …/…/… tarih 
ve …………. sayılı Kanuna/Yönetmeliğe/Karara göre kurulmuş olup TR81 Düzey 2 Bölgesi 
illerinden .................................’de/da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumumuz, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26. 
Maddesi uyarınca açılacak proje hesabını açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesap-
tan harcama yapma ehliyetine sahiptir.

Ajansınız tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali Destek 
Programı kapsamında kurum/kuruluşumuz olan ………….........……………………….. 
adına “………………………………………………………………………………
……” başlıklı bir proje sunulmasına ve projenin başarılı olması durumunda uygulanmasına, 
sunulan projede kurum/kuruluşumuzu temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili 
kişi aşağıda tatbiki imzası bulunan “…………………………………………………” 
dir.

Kurumun En Üst Yetkili Amiri
                                                                                                       İmzası, Kaşesi ve Mührü

Ek: Yetkili Organlardan Alınmış Karar (Gerekli ise)

…………………………………………..’nin Tatbiki İmzası:

(İMZA)



66

T.C. BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI

EK-E2 (Her Bir Ortak Kurum/Kuruluş İçin)

…/…/20..
T.C. 

BATI KARADENİZ KALKINMA AJANSI 
GENEL SEKRETERLİĞİNE

Kurumumuz …………………………………………………. , …/…/… tarih 
ve …………. sayılı Kanuna/Yönetmeliğe/Karara göre kurulmuş olup TR81 Düzey 2 Bölgesi 
illerinden .................................’de/da faaliyetlerini sürdürmektedir.

Kurumumuz, Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliği’nin 26. 
Maddesi uyarınca açılacak proje hesabını açmaya, bu hesaba para aktarmaya ve bu hesap-
tan harcama yapma ehliyetine sahiptir.

Ajansınız tarafından yürütülmekte olan 2020 Yılı Sanayi ve Çevre Altyapısı Mali 
Destek Programı kapsamında ……………………………………………….…
………………………………... tarafından sunulacak olan “…………………
……………………………….…………………………………..…” başlık-
lı projede kurumumuz ………………………………………………….……… 
proje ortağı olarak yer alacaktır. Bu doğrultuda, proje kapsamında kurumumuzu tem-
sile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi aşağıda tatbiki imzası bulunan 
“…………………………………………………” dir. 

Kurumun En Üst Yetkili Amiri
                                                                                                       İmzası, Kaşesi ve Mührü

Ek: Yetkili Organlardan Alınmış Karar (Gerekli ise)

…………………………………………..’nin Tatbiki İmzası:

(İMZA)
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NOTLAR
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