
OKUL ÖNCESİ ve MESLEKİ EĞİTİM 
MALİ DESTEK PROGRAMI 



Türkiye’de Kalkınma Ajansları 

 Kalkınma Ajanslarının kuruluşu 
koordinasyonu ve görevleri 
hakkındaki 5449 sayılı Kanun  
25.01.2006 tarihinde kabul edilmiş 
ve 08.02.2006 tarihinde 26074 sayılı 
Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.  

İZMİR 

• Kamu tüzel kişiliği 

• Kamu kaynakları 



Türkiye’de Kalkınma Ajansları 
26 Bölge – 26 Kalkınma Ajansı 

 



İZKA Temel Faaliyetler 

Planlama ve 
Koordinasyon 

Fonksiyonu 

İzmir Bölge Planı 

2010-2013 

2014-2023 

Kümelenme Stratejisi 

İnovasyon Stratejisi 

Temiz Üretim Stratejisi 

Kentsel Pazarlama Stratejisi 

Girişimcilik Stratejisi 

Turizm Stratejisi 

Proje ve Faaliyet 
Destek  

Fonksiyonu 

8 Mali Destek Programı 

2 Güdümlü Proje Desteği 

2 Doğrudan Faaliyet Destek 
Programı 

Proje İzlemeleri 

Yatırım Tanıtım 
ve Destek 

Fonksiyonu 

Yatırım tanıtım turları 

İzin ve ruhsat takip işlemleri 

Yabancı yatırımcılarla 
görüşmeler 

Fuar katılımları 

İZKA Yatırım Tanıtım Stratejisi 

Kentsel 
Pazarlama ve Dış 

İlişkiler  
Faaliyetleri 

Kent Markası İnşasına 
Yönelik Faaliyetler 

Uluslararası etkinliklerin 
İzmir’de düzenlenmesine 
yönelik adaylık ve tanıtım 

faaliyetleri  ve koordinasyonu 

Uluslararası örgütlerle 
işbirliği (EURADA, WAIPA, 

ANIMA, TCI, INSME) 

EXPO adaylık sürecinin 
koordinasyonu 



  

İZKA Organizasyon Yapısı 



Kalkınma Ajansları Proje Destekleri 



 

–Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet 
Destekleme Yönetmeliği (PFDY) 

       (Resmi Gazete: 8 Kasım 2008 - Sayı:27048) 
 

–Destek Yönetimi Kılavuzu (DYK) 

Kalkınma Ajansları Proje Destekleri 



 Mali Destekler 
 Doğrudan Finansman Desteği 

Proje Teklif Çağrısı Yöntemiyle Sağlanan Destek 

Doğrudan Faaliyet Desteği 

Güdümlü Proje Desteği (GPD) 

 Faiz Desteği 

 Faizsiz Kredi Desteği 

 Teknik Destek 
 

Kalkınma Ajansları Proje Destekleri 



İZKA’nın Bugüne Kadar Sağladığı Mali Destekler 



2008 –2012 MALİ DESTEK PROGRAMLARI İZKA’nın Bugüne Kadar Sağladığı Mali Destekler 



İZKA’nın Bugüne Kadar Sağladığı Mali Destekler 

Sözleşmeye Bağlanan Proje Sayısı ve Destek Miktarı 

2008 KOBİ 97 23.286.726 

2008 Sosyal Kalkınma 67 5.894.951 

2009 Tarım ve Kırsal Kalkınma 65 18.718.470 

2009 Turizm ve Çevre 38 12.605.308 

2010 Turizmde Rekabet Edebilirlik ve Yenilik 15 3.810.010 

2010 Kırsalda Ekonomik Çeşitlilik 46 7.049.090 

2011 Teknolojik Üretim ve Yenilik 29 13.249.204 

2012 Yenilenebilir Enerji ve Çevre Teknolojileri 41 27.072.689 

TOPLAM 398 111.686.448 



Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı 



Arka Plan 
İZKA mali destek programları İzmir Bölge Planında (İZBP) belirlenen stratejik 
öncelikler paralelinde hazırlanmaktadır.  
Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali Destek Programı, 2010-2013 İZBP’nin 
İSTİHDAM VE SOSYAL BÜTÜNLEŞME gelişime ekseni altında «eğitim ve sağlık 
hizmetlerinin iyileştirilmesi» önceliği paralelinde tasarlanmıştır.  
Programla ilgili İZBP hedefleri şunlardır: 

• Okul öncesi eğitim ve yaygın eğitimin desteklenmesi, 
• Ara eleman ihtiyaçları gözetilerek mesleki eğitimin geliştirilmesi, 
• Erişim ve kalite desteklenerek eğitim hizmetlerinin etkinliğinin 
 artırılması, 
• Nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi, 
• Üniversiteler ve araştırma enstitüleri ile kamu kurumları ve 
 işletmeler arasında işbirliğinin güçlendirilmesi,  
• Dezavantajlı grupların işgücüne katılımının artırılması, 
• Sosyal hizmetlerin iyileştirilmesi, 
• Kırsal alanlarda yaşam koşulları ve iş imkanlarının geliştirilmesi. 

 



Programın Amacı 

İzmir (TR31) bölgesinde,  

ve  

mesleklere yönelik  

yoluyla güçlendirilmesi 



Öncelik 1:  

Okul öncesi ve/veya mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin 
geliştirilmesi ve/veya var olan yenilikçi yöntemlerin eğitim 
sürecine adapte edilmesi   

Öncelik 2:  

Okul öncesi ve/veya mesleki eğitime yönelik olarak kullanılan 
atölye, laboratuar, sınıf gibi eğitim ortamlarının makine-teçhizat 
ve eğitim materyalleri açısından geliştirilmesi  

Programın Öncelikleri 



Uygun Projeler 

Programın genel amacının gerçekleştirilmesine katkıda bulunacak ve programın 
önceliklerinden en az birinin kapsamına giren projeler uygun kabul 
edilmektedir.  

Proje Süresi: 9 - 12 ay  

Bu süre, destek sözleşmesinin tüm taraflarca imzalandığı günden bir sonraki 
gün itibariyle başlar. 

Uygulama Yeri: İzmir   

Yalnızca sergi, konferans, fuar ve benzeri etkinliklere katılım faaliyetleri, proje 
amaçları için gerekli olduğu durumlarda, bölge dışında gerçekleştirilebilir.  



Uygun Projeler 

Mesleki eğitime yönelik hazırlanan projelerin İzmir’in işgücü 
piyasasının gereksinim duyduğu mesleklere yönelik 
tasarlanması gerekmektedir.  

Başvuru formunda bunun gerekçeleriyle açıklanması, 
istatistiki veriler ve kurumlararası işbirlikleriyle 
desteklenmesi başvuru sahibinin başarı şansını artıracaktır.  



 

 

 
 

Program Bütçesi 
20.000.000 TL 

Kar Amacı  
Güden 

8.000.000 TL 

Kar Amacı 
Gütmeyen 

12.000.000 TL 

Program Bütçesi 



 

 

 
 

 
Destek Tutarı 

En Az : 200.000 TL 
En Çok : 800.000 TL 

 

Kar Amacı  
Güden 
% 50 

Kar Amacı 
Gütmeyen 

% 90 

Proje Başına Destek 



Kimler Başvurabilir? 

Kar amacı güden 
• Okul öncesi veya mesleki eğitim 

alanında faaliyet gösteren KOBİ’ler 

• Okul öncesi veya mesleki eğitim 
alanında yatırım yapmayı planlayan 
KOBİ’ler 

• Kamu kontrolündeki işletmeler  

Kar amacı gütmeyen 
•Resmi bağımsız anaokulları 
•Meslek liseleri 
•Üniversiteler 
•Belediyeler 
•Rehberde tanımlı kamu kurumları 
•Dernek ve vakıflar 
•OSB ve KSS’ler 

Başvuru sahiplerinin İzmir il sınırları içinde kayıtlı olması veya 
merkezlerinin ya da yasal şubelerinin İzmir’de bulunması zorunludur. 



KOBİ Tanımı 

KOBİ: 18.11.2005 tarih ve 25997 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Küçük ve 
Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmelik” ve bu yönetmelikte yapılan değişikliklerde yer alan 
KOBİ tanımına uyan işletmelerdir. 

250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 
bilançosu 40 milyon TL’yi aşmayan ve yönetmelikte yer alan diğer koşulları 
taşıyan işletmeler 



 

 

 
 

Kar Amacı Güden Başvuru Sahipleri-1 

Proje teklif çağrısı ilan tarihinden en az 3 ay önce kurulmuş 
olmak koşuluyla (yasal şubeler için bu koşul aranmayacaktır); 

 

1. KOBİ vasfı taşıyan işletmeler: 

a) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
mesleki ve teknik eğitim veren örgün eğitim kurumları 

b) MEB Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü’ne bağlı 
okul öncesi eğitim kurumları  

c) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı özel kreş ve 
gündüz bakımevleri 



 

 

 
 

Kar Amacı Güden Başvuru Sahipleri-2 

d) Diğer işletmeler (Bu program kapsamında yukarıdaki a, b 
veya c maddelerinde tanımlanan eğitim kurumlarının 
kurulmasına yönelik yeni yatırım yapmayı planlayan ve;  

ilgili Yönetmelikler gereği, Ticaret Sicil Gazetesinde 
yayımlanmış ana sözleşmesinde yer alan kuruluş amaçları 
içinde özel öğretim kurumu işletmeciliği yapılacağına veya 
özel kreş ve gündüz bakımevi açılacağına ilişkin ifade yer 
alan işletmeler 

 

2. Kamu kontrolündeki işletmeler (Küçük ve Orta 
Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmeliğin 11. maddesinde tanımlanan işletmeler) 



 

 

 
 

Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahipleri-1 

1. Belediyeler veya tüzel kişiliği haiz bağlı kuruluşları 

2. Üniversiteler (Fakülteler, Enstitüler, Yüksekokullar, Meslek Yüksekokulları, 
Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Sürekli Eğitim Merkezleri)  

3. Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı resmi bağımsız anaokulları  

4. MEB Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve 
kurumlar (Ticaret Meslek Liseleri, Kız Teknik ve Meslek Liseleri, Sağlık 
Meslek Liseleri, Teknik ve Endüstri Meslek Liseleri, Otelcilik ve Turizm 
Meslek Liseleri, Çok Programlı Liseler, Mesleki ve Teknik Eğitim 
Merkezleri) 

5. MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ne bağlı okul ve kurumlar 
(Halk Eğitim Merkezleri, Olgunlaşma Enstitüleri, Mesleki Eğitim 
Merkezleri, Turizm Eğitim Merkezleri) 

6. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ne bağlı Özel 
Eğitim Mesleki Eğitim Merkezleri, Özel Eğitim İş Uygulama Merkezleri 



Kar Amacı Gütmeyen Başvuru Sahipleri-2 

7. Kaymakamlıklar 

8. Ceza infaz kurumları, denetimli serbestlik müdürlükleri, çocuk 
eğitimevleri 

9. Kamu kurumlarının bölge, il ve ilçe müdürlükleri ve araştırma enstitüleri 

10. Organize sanayi bölgeleri 

11. Küçük sanayi siteleri 

12. İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan kamu kurumu niteliğinde 
meslek kuruluşları (TOBB’a bağlı odalar ve borsalar, esnaf ve sanatkarlar 
odaları ve birliği, meslek odaları ve ihracatçı birlikleri) 

13. İzmir’de merkezi veya yasal şubesi bulunan dernekler, vakıflar (Özel 
öğretim kurumu işleten dernek ve vakıfların, bu öğretim kurumlarına 
yönelik projelerini iktisadi işletmeleri üzerinden “kar amacı güden” 
kategorisinden sunması gerekmektedir.) 



Kanunen zorunlu olan Ajans bütçe paylarını kısmen ya da 
tamamen ödememiş olan sanayi ve ticaret odaları ile 
belediyeler (yapılandırılmış borçlar hariç olmak üzere) birikmiş 
bütün borçlarını ve bunlarla ilişkili varsa diğer bütün mali 
yükümlülüklerini tamamen yerine getirmedikçe, Ajansla 
sözleşme imzalayamaz.  

Ancak bu durum söz konusu kuruluşların proje başvurusu 
yapmalarına engel değildir. 



Proje Ortaklıkları 

Başvuru 
Sahibi 

Proje Ortağı 
“İzmir il sınırları içerisinde 
yasal olarak kayıtlı ve faal 
olmak” dışında, başvuru 
sahibiyle aynı uygunluk 

kriterlerini karşılamalıdır.  

 Projenin tasarlanması ve 
yürütülmesine katkıda 
bulunur; projenin ortak 

uygulayıcısıdır. 
Harcamaları uygun 

maliyettir. 

İştirakçi 
Uygunluk kriteri aranmaz. 

Projede sponsorluk ve 
teknik destek sağlama, 
mesleki eğitim projeleri 

kapsamında eğitim alacak 
bireylere istihdam, staj 
veya işbaşında eğitim 
olanakları sunma vb. 

roller üstlenebilir.  

Harcamaları uygun 
maliyet değildir. 



Kar amacı güden kuruluşlar yalnızca kar amacı güden kuruluşlarla; kar 
amacı gütmeyen kuruluşlar ise yalnızca kar amacı gütmeyen 
kuruluşlarla proje ortağı olabilir. Proje başvurusunda uygun olmayan 
ortakların yer alması, teklifin reddedilmesine neden olacaktır. 

Proje kapsamında gerçekleştirilecek mal ve hizmet satın alımlarının 
proje ortakları ya da iştirakçilerinden sağlanması mümkün değildir. 

Proje Ortaklıkları 



Erken çocukluk eğitiminde “toplum temelli” uygulamaların geliştirilmesi 

Öğrencilerde duygusal ve bilişsel zekanın geliştirilmesine yönelik program tasarımı ve 
uygulamaya ilişkin materyal temini 

Öğrencilerin tarih, kültür, güvenlik, sürdürülebilir üretim ve tüketim, enerji verimliği, 
çevre vb. alanlarda alternatif yöntemlerle bilinçlendirilmesine yönelik program 
geliştirilmesi ve uygulanması 

Eğitimde bilim kampı, atölye çalışmaları, hafıza teknikleri, zihin haritaları, mental 
aritmetik gibi yenilikçi yöntemlerin uygulanması 

Okul öncesi eğitim veya mesleki eğitimde yeni teknolojilerin etkin olarak kullanımının 
sağlanması 

Yenilikçi yöntem ve uygulamalarla okul öncesi veya mesleki eğitimdeki hizmet kalitesinin 
artırılması 

Örnek Proje Konuları -1 



Mesleki eğitim aşamasındaki gençlerin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitelerini artırmaya 
yönelik olarak iş dünyası ile okullar arasında işbirliğine dayalı eğitim ve beceri 
programları geliştirilmesi 

Meslek liseleri hizmet kapasitesinin sanayi işbirliğinde ve sanayi uygulamaları göz 
önünde bulundurularak artırılması (güncel teknoloji makine-teçhizat temini, atölye 
modernizasyonu) 

İş piyasasında arz ve talebin buluşmasını kolaylaştıracak platformların oluşturulmasına 
yönelik meslek lisesi, meslek odası ve işletmeler arasında işbirliği ve koordinasyonun 
geliştirilmesine yönelik projeler 

Eğitimcilerin kullandıkları araç gereç çeşitliliğini artırmak amacıyla ortak paylaşım 
merkezleri oluşturulması 

Küçük sanayi siteleri bünyesinde ortak eğitim merkezi kurulması 

Örnek Proje Konuları -2 



Okul yöneticileri, öğretmenler ve diğer personelin mesleki becerilerinde 
yenilikçi yöntemlerin geliştirilmesine yönelik projeler 

Okul öncesi eğitim veya mesleki eğitimde kayıt oranlarını artırmaya yönelik 
yenilikçi faaliyetler düzenlenmesi 

Okul öncesi eğitimden faydalanan çocuk sayısını artırmaya yönelik alternatif 
okul öncesi eğitim modellerinin bu hizmetleri sunan ilgili kurum, kuruluş ve 
STK’larla işbirliğinde geliştirilmesi 

Örnek Proje Konuları -3 



Engelli bireylere yönelik okul öncesi ve mesleki eğitimde yenilikçi yöntemlerin 
adaptasyonu  

Okul öncesi eğitim veren kurumların engellilere yönelik personel kapasitelerini 
geliştirip mevcut okul öncesi eğitiminin güçlendirilmesi 

Okul öncesi eğitim veya mesleki eğitim hizmetleriyle ilgili paydaşlar arasında 
(veliler, yerel yönetimler, STK’lar vb.) işbirliği ve diyaloğun güçlendirilmesi, bilgi, 
deneyim ve iyi uygulamaların paylaşımına yönelik ağlar oluşturulması 

Erken çocukluk dönemindeki engellilere yardımcı personel yetiştirme kursları 
düzenlenmesi 

Otizmli çocukların okul öncesi eğitime katılımlarının artırılması 

Örnek Proje Konuları -4 



Kaynaştırma eğitimi uygulanması için fiziksel ortam ve çevre düzeninin 
sağlanmasına yönelik projeler  

Dezavantajlı bireylere (engelli, kadın, genç, eski mahkum, devlet himayesi 
altında bulunan, sürekli işsiz, göçle gelen vb.) istihdama yönelik mesleki 
eğitim verilmesi  

Üretime daha fazla katılmalarını sağlayacak şekilde engellilere, ev 
kadınlarına, gençlere, işsizlere yönelik mesleki eğitim merkezi veya eğitim 
atölyeleri oluşturulması veya buna yönelik faaliyetler gerçekleştirilmesi 

Örnek Proje Konuları -5 



Eğitim Faaliyeti İçeren Projeler 

Herhangi bir eğitim faaliyeti içeren projelerde, öngörülen eğitimin müfredatı, Başvuru 
Rehberi EK-F'de yer alan örnek format kullanılarak başvuru sırasında sunulmalıdır.  

Mesleki/teknik eğitim faaliyeti içeren projeler, kursiyerlerin M.E.B. veya üniversite 
onaylı bir sertifika alabilmesine yönelik tasarlanmalıdır. Bu nedenle tüm eğitim 
modülleri, MEB ya da üniversite müfredatına (mevcut olması halinde)  uygun olarak 
hazırlanmalıdır.  

Ulusal Meslek Standartlarının bulunduğu mesleklerde, verilen eğitimler söz konusu 
standartlar doğrultusunda olmalıdır. Mevcut standartlara www.myk.gov.tr web 
sitesinden ulaşılabilir. 



EK-F: Eğitim Müfredatı 



Uygun Olmayan Proje Konuları 

Yalnızca kurumların mevcut personelinin eğitimine veya halihazırda iş 
sahibi/çalışan kişilerin eğitimine yönelik projeler (eğiticinin eğitimi faaliyetleri 
hariç). 

Yalnızca etüd, projelendirme ve müfredat geliştirme gibi faaliyetlerden oluşan 
ve uygulama içermeyen projeler, 

Yalnızca tanıtım ve organizasyonel faaliyetleri içeren projeler. 



Mali ve İşletme Kapasitesi : 20 puan* (min. 10)  

İlgililik: 25 puan* (min. 12)  

Yöntem: 30 puan  

Sürdürülebilirlik: 15 puan  

Bütçe ve Maliyet Etkinliği: 10 puan  

Değerlendirme Tablosu - Puanlar 



Kar amacı gütmeyen başvuru 
sahiplerinin projelerinde kurumlar 
arası işbirliği (proje ortağı veya 
iştirakçi statüsünde) yapılmasına ek 
puan verilmesi 
 
Kar amacı gütmeyen başvuru sahiplerinin proje  
ortakları ve/veya iştirakçilerinin bulunması ve bunların 
projeye katılım ve katkı düzeyinin değerlendiriciler 
tarafından yeterli bulunması durumunda proje, ilgili 
bölümünden 5 tam puan alacaktır.  
Proje ortağı veya iştirakçisi bulunmaması veya bunların 
projeye katılım ve katkı düzeyinin yeterli bulunmaması 
durumunda 1 puan alacaktır. 

Proje 
Ortaklıkları 

Teşvik Edilecek Konular – Ek Puanlar 



Kar amacı güden başvuru 
sahiplerinden daha önce İZKA’dan 
destek almamış olanların teşvik 
edilmesi 
 
Kar amacı güden başvuru sahiplerinden daha önce 
İZKA’dan destek almamış olanlar, Değerlendirme 
Tablosu ilgili bölümünden 5 tam puan alacaktır.  
 
Daha önce İZKA’dan destek almış olanlar ise ilgili 
bölümden 1 puan alacaktır. 

İlk Kez 
Destek 

Teşvik Edilecek Konular – Ek Puanlar 



Tüm projelerde Bayındır, Beydağ, 
Kınık ve Kiraz ilçelerine yönelik 
faaliyetlerin bulunmasının teşvik 
edilmesi 
 
Doğrudan Bayındır, Beydağ, Kınık ve/veya Kiraz 
ilçelerine yönelik projeler Değerlendirme Tablosu ilgili 
bölümünden 5 tam puan alacaktır.  
 
Doğrudan bu ilçelere yönelik olmayan projeler ise 1 
puan alacaktır.  

Gelişmişlik 
Düzeyi 

Teşvik Edilecek Konular – Ek Puanlar 



Tüm projelerde engelli bireylere 
yönelik faaliyetlerin bulunmasının 
teşvik edilmesi 
 
Projede engelli bireylere yönelik faaliyetler varsa 
değerlendiriciler tarafından bunların yoğunluk 
derecesine göre Değerlendirme Tablosu ilgili 
bölümünden 1-5 aralığında puan verilebilecektir.  
 
Projenin tamamen engelli bireylere yönelik olması 
durumunda ilgili bölümden 5 puan, projede engellilere 
yönelik hiçbir faaliyet bulunmaması durumunda  ise 1 
puan verilecektir. 

Engelliler 

Teşvik Edilecek Konular – Ek Puanlar 



Başvuruya İlişkin Genel Şartlar 

• Bu teklif çağrısı kapsamında, bir başvuru sahibi yalnızca 1 (bir) proje 
için destek başvurusunda bulunabilir.  

• Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar’a göre aynı yatırım 
harcaması için birden fazla devlet desteğinden yararlanılamaz. Bu 
nedenle, başvuru sahiplerinin aynı proje için birden fazla kamu 
desteğinden yararlanmadıklarına dair Beyannameyi (Başvuru 
Rehberi EK-H) doldurması gerekmektedir. 

• İZKA 2011 (Teknolojik Üretim ve Yenilik) veya 2012 Yılı (Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri) Mali Destek Programı kapsamında 
destek almış kar amacı güden kuruluşlar, proje uygulama süresince 
ve nihai ödemenin yararlanıcıya yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl 
boyunca İZKA’ya başvuramazlar. 

 



Uygun Maliyetler 

İnsan Kaynakları ve Seyahat 

Sadece projede çalıştırılmak üzere, mali destek sözleşmesinin imzalanması tarihinden sonra 
yeni istihdam edilecek personelin net maaşları, sosyal sigorta primleri, ilgili diğer ücret ve 
maliyetler uygundur. 

Proje kapsamında idari işlerin veya destek hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla (proje 
koordinatörü / yürütücüsü, proje asistanı vb.) en fazla 1 kişinin istihdamı uygun maliyettir. 

Yurtiçi gündelik giderleri, 2013 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu’nun H Cetvelinde belirtilen 
memur ve hizmetliler başlığı altında, “aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar” için öngörülen tutarın -
2013 yılı için 29,50 TL- üç katını aşmayacak (yaklaşık 88,50 TL) şekilde belirlenmelidir. 

Yurtdışı gündelik giderleri için, Bakanlar Kurulu’nun Yurtdışı Gündeliklerine Dair Kararı’nda -
2013 yılı için Resmi Gazete’de yayımlanan- belirtilen diğer şekillerde görevlendirilenlerden 
aylık/kadro derecesi 1-4 olanlar için öngörülen tutar esas alınır. 

Ücretler ve gündelikler başvuru sahibi ve ortaklarının normalde verdiği tutarlardan yüksek 
olmamalıdır. 



Uygun Maliyetler 

Ekipman ve Malzeme 

• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla yeni 
makine ve ekipman satın alma maliyetleri uygundur. 

Hizmetler 

• Piyasa fiyatlarına uygun olmaları ve projenin uygulanabilmesi için gerekli olmaları koşuluyla hizmet 
(eğitim, danışmanlık, teknik destek, nakliye, kiralama, bakım-onarım vb.) satın alma maliyetleri 

• Taşeron maliyetleri (basım işleri, etkinlik organizasyonu vb.) 

• Projenin uygulanması için mutlaka gerekli olması ve Ajans tarafından sağlanan mali desteğin % 
30’unu geçmemek koşuluyla küçük ölçekli yapım işleri  

• Nihai denetim maliyetleri (İZKA destek miktarı 200.000 TL ve üzerinde olan projelerden, denetim 
raporu talep etmektedir. Bu denetim Sermaye Piyasası Kurulunca onaylanmış Bağımsız Denetim 
Şirketi, Yeminli Mali Müşavir veya Serbest Mali Müşavirler tarafından yapılmalıdır. ) 

• Mali hizmet maliyetleri (havale, sigorta, banka maliyetleri vb.) 

• İhale ilan maliyetleri 

• Görünürlük maliyetleri (İZKA ve Kalkınma Bakanlığının projeye olan katkısını gösterecek tabelalar, 
satın alınan makine ve ekipman üzerine yapıştırılacak etiketler, afiş, reklam panosu, ilan vb. 
maliyetlerdir.  Görünürlük maliyetleri Ajanstan talep edilen mali desteğin %3’ünü geçemez.) 



Proforma Fatura-Teknik Şartname-Keşif Özeti 

• Proje kapsamında gerçekleştirilecek satın alma maliyetlerinin detaylı şekilde 
gerekçelendirilmesi önem arz etmektedir. Bu nedenle toplam maliyeti 10.000 TL ve 
üstü makine-ekipman, araç, hizmet vb. satın alımlarına yönelik olarak genel ve teknik 
özelliklerin belirtildiği teknik şartname (Başvuru Rehberi EK-J) ve farklı tedarikçilerden 
ıslak imzalı şekilde alınmış en az 3 adet proforma fatura veya fiyat teklif mektubu 
başvuru formunun ekinde destekleyici belge olarak sunulmalıdır.  

• 10.000 TL toplam maliyet oluşturan bütçe kalemleri belirlenirken yapay bölünme 
yapılmamalıdır. 

• Daha az sayıda proforma fatura/fiyat teklif mektubu sunulması durumunda bunu 
gerekçelendiren EK-E Destekleyici Belge Örnek 6’daki beyan doldurulmalıdır.  

• Teknik şartnameler ve proforma fatura/fiyat teklif mektuplarının üzerine Bütçe 
Formunda ilişkili olduğu kalem numarası ve ismi yazılmalıdır. Hangi kaleme ait olduğu 
anlaşılmayan, gruplandırılmamış, ilişkilendirilmemiş proforma faturalar geçersiz 
sayılacaktır. 

• Küçük ölçekli yapım işlerine ilişkin teknik şartnameler tesisat projeleri, mahal listesi, 
keşif özeti vb. içermelidir. Bu işlere ilişkin harcama kalemlerinin birim fiyatları ilgili kamu 
kurum ve kuruluşlarının birim fiyatlarına ve tariflerine uygun olmalıdır.  



Uygun Olmayan Maliyetler 

Kamu kurum ve kuruluşları dışındaki başvuru sahipleri 
için katma değer vergisi (KDV) uygun maliyet değildir. 

• Kamu kurumu: Bu program kapsamında kamu kurumu ifadesinden 
belediyeler, üniversiteler (vakıf üniversiteleri dahil) ve kamu kurumu 
niteliğindeki meslek kuruluşları (meslek odaları, ihracatçı birlikleri 
vb.) gibi kamu tüzel kişilikleri Anayasa tarafından belirlenmiş kurum ve 
kuruluşlar anlaşılmalıdır.  

• Buna karşın, kendi kanunlarında özel hukuk kişisi olarak düzenlenen 
sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları, organize sanayi bölgeleri ve 
küçük sanayi siteleri, kamu kurumu olarak değerlendirilmemektedir.  



Uygun Olmayan Maliyetler 
• Başvuru sahibi ve/veya proje ortaklarının mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri, 
• Projenin uygulanmasına katılan kamu görevlilerinin maaşları,  
• Arazi ya da bina alımları, 
• Yeni bina inşaatı ve inşaatı devam eden binanın tamamlanmasına ilişkin yapım işleri, 
• Bayilik, franchise, zincir işletme bedeli, isim hakkı bedeli vb. maliyetler, 
• İkinci el ekipman alımları, 
• Finansal kiralama (leasing) ve amortisman giderleri, 
• Kur farkından doğan zararlar, 
• Proje başlangıcından önce yapılan hazırlık çalışmalarının ve diğer faaliyetlerin maliyetleri, 
• Hali hazırda başka bir kapsamda finanse edilen kalemler, 
• Yararlanıcı ya da ortaklar dışındakiler tarafından gerçekleştirilen maliyetler, 
• Üretime yönelik canlı materyal (tohum, fide, fidan, damızlık hayvan vb.) ve girdi (gübre, ilaç vb.) 

maliyetleri, 
• Eğitim ve deneme üretimleri haricinde hammadde maliyetleri, 
• Başvuru sahibinin projedeki ortağı ya da iştirakçisinden yapılan satın alımlara yapılacak ödemeler, 
• Patent, faydalı model, marka ve endüstriyel tasarımlar ile diğer kanunlarla koruma altına alınmış olan 

fikri ve sınaî mülkiyet haklarına ilişkin maliyetler, 
• Salt sözleşmeye, teminatlara ve Ajans ile yararlanıcı arasındaki mali ödemelere ilişkin her türlü vergi, 

resim, harç ve sair giderler, 
• Yararlanıcının ve proje kapsamında görev alan kişilerin kusur ve ihmalleri sebebiyle doğacak olan ceza, 

zam, faiz ve sair giderler, 
• Borçlar, zarar ya da borç karşılıkları, faiz borcu. 

 



KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) 

Kalkınma Bakanlığı Bölgesel Gelişme ve Yapısal 
Uyum Genel Müdürlüğü ile TÜBİTAK-BİLGEM 
Yazılım Teknolojileri Araştırma Enstitüsü arasında 
imzalanan protokol ile oluşturulan, Kalkınma 
Ajanslarının kurumsal işleyişini güçlendirmek ve 
ana hizmet süreçlerine ilişkin etkinliğin ve 
verimliliğin arttırılmasına yönelik olarak modüler, 
bütünleşik ve merkezi bir bilgi sistemidir. 

İZKA’ya yapılacak proje başvuruları KAYS 
üzerinden çevrimiçi (online) gerçekleştirilecektir.  



KAYS (Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi) 
KAYS üzerinden başvuru yapmak için 
https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr adresinden 
başvuru formunu dolduracak kişinin kayıt olması ve 
sonrasında adına başvuruyu hazırladığı kurumu sisteme 
kaydetmesi gerekmektedir.  

Kayıt işleminin ardından yazılımın ilgili bölümünden İzmir 
ili seçilecek ve Okul Öncesi ve Mesleki Eğitim Mali 
Destek Programı kapsamında başvuru oluşturulacaktır.  

KAYS ile ilgili ayrıntılı bilgiye ve yönlendirici dokümanlara 
http://portal.kays.kalkinma.gov.tr adresinden 
ulaşılabilmektedir. Ayrıca bilgilendirme toplantıları 
sonrası İZKA eğitim toplantıları düzenleyecektir. 



Referans Kodu 

KAYS üzerinden başvuru yapılırken başvuru sahibi kurum,  

kar amacı güden kategorisinde ise TR31/13/OME01  

kar amacı gütmeyen kategorisinde ise TR31/13/OME02  

referans kodu seçilmelidir. 



Nasıl Başvurulmalı? 

Matbu başvuru dosyası elden ya da posta yolu ile İZKA’ya teslim 
edilmeli. 

Başvuru dosyasının çıktısı alınarak tüm sayfalar paraflanmalı ve 
gerekli yerler imzalanmalı. 

Tüm destekleyici belgeler sisteme yüklenmeli. 

Sistem üzerinden başvuru formu, bütçe, mantıksal çerçeve ve 
özgeçmişler doldurulmalı. 



Destekleyici Belgeler 

• Kar amacı güden başvuru sahipleri ve kar amacı gütmeyen 
başvuru sahipleri için destekleyici belgeler iki farklı tablo 
halinde sunulmuştur. 

• Destekleyici belgeler başvuru sahibi tarafından KAYS‘a 
yüklenmeli ve Başvuru Rehberindeki listede belirtilen sırayla 
matbu olarak başvuru dosyası içerisinde İZKA’ya sunulmalıdır. 

• Destekleyici belgelerden bir ya da bir kaçının başvuru sırasında 
sunulmaması, başvurunuzun reddedilmesine yol açabilir. 



Destekleyici Belgeler - Kar Amacı Güden Kuruluşlar için  

1. Resmi Kayıt Belgesi 
2. Faaliyet Belgesi 
3. Kuruluş Sözleşmesi 
4. Mevcut Sermaye Yapısını Gösterir Ticaret Sicil Gazetesi 
5. Mali Durumu Gösterir Belge 
6. Çalışan Personel Sayısını Gösterir Belge 
7. İmza Sirküleri 
8. Proje Ortaklık ve Yetkilendirme kararı  
9. Eğitim Müfredatı 
10. KOBİ Bilgi Beyannamesi 
11. Aynı Yatırım İçin Farklı Kamu Desteğinden Yararlanılmadığına Dair Beyanname 
12. İş Planı  
13. İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 
14. Keşif Özeti/Mahal Listesi 
15. ÇED Kararı 
16. Teknik Şartnameler ve Proforma Fatura/Fiyat Teklif Mektupları  
17. Mülkiyete ilişkin belgeler  
18. İzin ve Ruhsatlar 



Destekleyici Belgeler - Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlar için  

1. Resmi Kuruluş ve Faaliyet Belgesi 
2. Mali Durumu Gösterir Belge 
3. İmza Tasdik Belgesi  
4. Başvuru Sahibi Yetkilendirme-Karar Belgesi 
5. Proje Ortağı Yetkilendirme-Karar Belgesi 
6. Proje İştirakçisi Yetkilendirme-Karar Belgesi 
7. Proje Hesabını Açma ve İşletme Beyannamesi 
8. Eğitim Müfredatı 
9. Aynı Yatırım İçin Farklı Kamu Desteğinden Yararlanılmadığına Dair Beyanname 
10. Keşif Özeti/Mahal Listesi 
11. ÇED Kararı 
12. Teknik Şartnameler ve Proforma Fatura/Fiyat Teklif Mektupları  
13. Mülkiyete ilişkin belgeler 
14. İzin ve Ruhsatlar 

 



Destekleyici Belgeler-Yetkilendirme/Karar Yazıları 

İZKA’ya proje başvurusunda bulunma kararının alındığı ve kuruluşu İZKA nezdinde 
temsile, ilzama ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişi ya da kişilerin belirlendiği 
yetkili yönetim organı kararı ve imza sirküleri/imza tasdik belgesi sunulmalıdır. 

İşletmeler İşletme sahip(ler)i / yönetim kurulu kararı 

Üniversiteler Üniversite Yönetim Kurulu Kararı (Vakıf üniversiteleri için mütevelli heyet kararı) 

Üniversiteye bağlı birimler İlgili birim Yönetim Kurulu kararı ve Üniversite Yönetim Kurulu kararı 

Belediyeler Belediye Meclisi kararı 

Belediyelerin tüzel kişiliği 

haiz bağlı kuruluşları 

Yönetim Kurulu kararı 

Organize Sanayi Bölgeleri Müteşebbis Heyet/ Genel Kurul kararı 

Küçük Sanayi Siteleri Genel Kurul kararı ve ortaklara kar dağıtılmayacağını gösteren KSS tüzüğü.  

(Tüzüklerinde ortaklarına kar dağıtılmasını yasaklayan hüküm bulunmayan KSS’lerin gelecek 5 yıl 

süresince ortaklara kar dağıtılmayacağı yönünde aldıkları Genel Kurul kararının metni) 

Kamu Kurumu Niteliğindeki 

Meslek Kuruluşları 

Yönetim Kurulu kararı 

Dernek ve vakıflar Yönetim Kurulu kararı  (Başvuru sahibi şube ise, projenin sunulmasına onay verildiğini gösteren Genel 

Merkez Yönetim Kurulu kararı sunulacaktır.) 



Destekleyici Belgeler-İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı / İş Planı  

İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı 

(Kar amacı güden başvuru sahipleri için) Başvuru sahibinin tam yasal adına -
şube ise yasal şube adına- düzenlenmiş işyeri açma ve çalışma ruhsatının 

noter onaylı veya ruhsatı veren kurum tarafından aslı gibidir mühürlü ve imzalı 
kopyası sunulmalıdır. 

İş Planı 

(Yeni okul yatırımı yapmayı planlayan kar amacı güden başvuru sahipleri için) 
Başvuru Rehberi EK-I’de verilen İş Planı doldurulup sunulmalıdır. 



Destekleyici Belgeler-ÇED Kararı 

• Uygulanacak projeye ilişkin ÇED olumlu kararı veya ÇED gerekli değildir 
kararı veya ÇED Yönetmeliğinin kapsamı dışında olduklarına dair karar 
veya ilgili kuruma yapılan ÇED başvurusu  

• ÇED başvurusuna ait belge sunulması durumunda, başvurunun sonucunu 
gösteren belge sözleşme aşamasında talep edilecektir. Ayrıca sunulan 
belgede ilgili kurum memurunun parafı/kaşesi ve evrak kayıt numarası 
bulunmalıdır. 

• Daha önceden ÇED görüşü veya raporu olup, sunulacak olan proje 
kapsamında mevcut ÇED raporunda belirtilen kapasiteyi aşacak şekilde 
kapasite artışı veya değişiklik planlanan projelerde ilgili kurumdan yeniden 
ÇED görüşü alınması gerekebilmektedir. 



Destekleyici Belgeler-Mülkiyete İlişkin Belgeler  

Bu program kapsamında eğitim kurumu kurulmasına yönelik yeni yatırım 
yapmayı planlayan kar amacı güden başvuru sahipleri veya; 

proje kapsamında eğitim amaçlı yeni mekan düzenleme ihtiyacı olan kar 
amacı gütmeyen başvuru sahipleri için; 

• Projenin uygulama yeri olan taşınmaz başvuru sahibine ait ise tapu senedi 
örneği.  

• Projenin uygulama yeri olan taşınmaz kiralanacak ise kiralama 
taahhütnamesi, mülk/hak sahibinin imza sirküleri ve tapu senedi örneği.  

• Projenin destek almaya hak kazanması durumunda öğretim süresi kadar 
kira sözleşmesi sözleşme aşamasında istenecektir. 



Destekleyici Belgeler-İzin ve Ruhsatlar 
• Gerekliyse projenin uygulanması için kanunla zorunlu kılınmış izin ve ruhsatlar 

sunulmalıdır (kurum açma izni, yapı kullanma/iskan izni, yapı/inşaat ruhsatı, 
tadilat ruhsatı, yetki belgeleri, lisanslar, Koruma Kurulu izinleri vb.)  

• Başvuru sahipleri, söz konusu izin ve ruhsatların temin edilmesine yönelik 
işlemleri Başvuru Formunun «Süre ve Faaliyet Planı» bölümüne ayrı birer 
faaliyet olarak eklemelidir. 

• Bu program kapsamında yürütülecek proje ve faaliyetler başta Milli Eğitim 
Bakanlığı mevzuatı olmak üzere tüm meri mevzuat hükümlerine uygun 
olmalıdır; bu durum başvuru sahibinin sorumluluğundadır. 

• Başarılı bulunan ve sözleşmeye bağlanan projelerin ön/ara/nihai ödemelerinin 
yapılabilmesi ve tamamlanmış sayılabilmesi için proje faaliyetleri kapsamında 
ilgili mevzuatın gerektirdiği tüm izin ve ruhsatların yararlanıcı tarafından temin 
edilmiş olması zorunludur.  

• Gerekli olduğu halde yasal izin/ruhsat belgelerinin başvuruya eklenmemiş 
olması veya söz konusu belgelerin orijinal olmaması, geçerlilik süresinin sona 
ermiş olması, başvuru sahibinin adına alınmamış olması gibi durumlar, 
değerlendirme ve uygulama aşamalarında tespit edilirse İZKA gerekli 
yaptırımları uygulama hakkını saklı tutar.   



Proje Başvuruları 

İnternet Üzerinden Son Başvuru Tarihi: 

Proje başvuruları 06 Aralık 2013 saat 23:00’e kadar Kalkınma Ajansları 
Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yapılmalı ve gönderilmelidir. Saat 23:00 

itibarıyla sistem otomatik olarak kapanacak ve sonrasında herhangi bir 
değişiklik veya gönderim işlemi yapılamayacaktır.   

Proje Dosyası Son Teslim Tarihi: 

Projenin KAYS üzerinden alınan çıktısı, diğer belgelerle birlikte elden veya 
posta yolu ile 13 Aralık 2013 saat 17:00’ye kadar İZKA’ya teslim edilmelidir. 
Zamanında KAYS üzerinden gönderilmeyen ve/veya matbu olarak İZKA’ya 

sunulmayan proje başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır. 



Proje Dosyası Teslim 

İzmir Kalkınma Ajansı 
Şehit Fethi Bey Caddesi No:49/1 

Birlik Plaza Kat:3 35210 
Gümrük – İZMİR 

 
Son teslim tarih ve saatinden sonra Ajansımıza ulaşan başvurular kesinlikle 

değerlendirmeye alınmayacaktır. 
 



Başvuru Sürecinde İZKA’dan Destek 

Bilgilendirme Toplantıları 

Eğitimler & Seminerler – izka.org.tr 

Teknik Yardım Masası – izka.org.tr 

Sıkça Sorulan Sorular (SSS) – egitim@izka.org.tr 

İnteraktif Eğitim Modülü – izka.org.tr 



YAKLAŞIK 3 AY 

Değerlendirme Süreci 

Ön İnceleme 

Teknik ve Mali 
Değerlendirme 

Değerlendirme 
Komitesi 
Kontrolü 

Bütçe İnceleme 
/ Ön İzleme 
Ziyaretleri 

Yönetim Kurulu 
Onayı 




