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SIKÇA SORULAN SORULAR 

1.BÖLÜM 

 

1. KARE MDP kapsamında firmalar uygun başvuru sahibi midir? 

Mali Destek Programı kapsamında; 

• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları, 

• Özel Sektöre Yönelik Faaliyet Gösteren STK’lar ve Üst Kuruluşları, (Sadece KARE01- 

Yol Haritaları Bileşeni için) 

• Organize Sanayi Bölgeleri 

• Serbest Bölgeler 

• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri uygun başvuru sahibi olarak belirlenmiştir. 

Özel sektör firmaları bu mali destek programına doğrudan başvuramazlar. Bununla birlikte, 

mali destek programının ilk bileşeni olan Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında, yukarıda başvuru 

sahibi olarak sayılan kuruluşlar tarafından belirlenecek sektörlerden seçilecek firmalar için yol haritaları 

hazırlanacaktır.  

 

2. KARE MDP Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında proje nasıl hazırlanacak? Proje 

kapsamında yol haritaları hazırlanacak firma listesi başvuruyla birlikte sunulacak mı?  

Mali Destek Programı’nın Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında,  

• Öncelikle, proje teklifinin hazırlanması aşamasında başvuru sahibi kuruluş tarafından 

bir ihtiyaç analizi ve etkililik değerlendirilmesi yapılarak, bileşenin ilgili önceliği 

çerçevesinde projenin uygulanacağı sektör (gerekçelendirilmesi halinde en fazla iki 

sektör) belirlenecektir.  

• Sonrasında, Başvuru Formu ve Ön Çalışma Raporu’nda, projeye konu sektör(ler)in nasıl 

belirlendiği, bu sektör(ler)deki hedef firma kümesinin nitelik ve niceliği, projenin 

uygulanacağı ve her birine özgü yol haritası hazırlanacak firmaların bu küme içerisinden 

nasıl bir metodolojiyle seçileceği açıklanacaktır.  

• Projenin başarılı olup destek alması durumunda, uygulama aşamasında, proje 

teklifinde önerilen metodoloji hizmet satın alımıyla belirlenecek alt yüklenici 

tarafından geliştirilecek; metodolojinin bu nihai hali uyarınca, her birine özgü yol 

haritası hazırlanacak firmaların seçimi gerçekleştirilecek ve nihai firma listesi Ajansın 

uygun görüşüne sunulacaktır. 

  



3. KARE MDP Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında, projeye dahil edilecek firmaların 

büyüklüğü konusunda bir sınırlama var mıdır?  

Mali Destek Programı’nın Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında, projenin uygulama 

aşamasında seçimi yapılarak her birine özgü yol haritası hazırlanacak firmaların büyüklüğü konusunda 

herhangi bir kıstas bulunmamaktadır; belirlenen metodoloji çerçevesinde farklı ölçekteki firmalar 

çalışmanın içinde yer alabilir. 

 

4. KARE MDP Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında, İzmir dışından bir firma projeye 

dahil edilebilir mi? İzmir dışından bir firmaya yol haritası hazırlanabilir mi?  

Mali Destek Programı’nın Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında projenin uygulama yeri 

İzmir ili olmalı, projenin temel faaliyetleri İzmir il sınırları içerisinde gerçekleştirilmelidir. Dolayısıyla, Yol 

Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında, projenin uygulama aşamasında seçimi yapılarak her birine 

özgü yol haritası hazırlanacak firmaların İzmir’de bulunması gerekli koşuldur. Bununla birlikte, proje 

kurgusu çerçevesinde gerekçelendirilmesi halinde, İzmir dışından firmalara yalnızca çalışma ziyareti vb. 

faaliyetler kapsamında yer verilebilir.  

 

5. KARE MDP kapsamında üniversiteler yer alabilir mi? 

Üniversiteler KARE MDP kapsamında iştirakçi olabilirler. Diğer taraftan, uygulama aşamasında 

yürütülecek satın alma süreçlerinin neticesinde alt yüklenici olarak da yer almaları mümkündür. Ancak 

projede iştirakçi olarak yer almaları durumunda, proje kapsamındaki satın alımların ilgili üniversiteden 

yapılması uygun maliyet olarak kabul edilmez.  

 

6. KARE MDP kapsamında, mevcut personelimize yapılacak maaş ödemesini bütçede 

gösterebilir miyiz?  

Hayır. Başvuru sahibi ve/veya proje ortaklarının mevcut personeline yapılacak maaş ödemeleri 

uygun olmayan maliyettir. Projeler kapsamında, yararlanıcı ve/veya ortakları tarafından proje 

faaliyetlerinde tam ya da yarı zamanlı olarak çalışmak üzere yeni istihdam edilecek 1 (bir) adet 

personelin ücreti, işverene toplam maliyeti aylık azami 6.000 TL olarak bütçelenmek suretiyle uygun 

maliyettir. 

 

7. KARE MDP Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında, proje teklifinde sunulan 

metodoloji uygulama aşamasında revize edilebilir mi? Yol haritası hazırlanması öngörülen 

firma sayısı değişebilir mi? 

Projenin uygulama aşamasında, hizmet satın alımı sonucu belirlenecek alt yükleniciyle birlikte, 

proje teklifinde ortaya konulan ana çerçeve dışına çıkılmadan metodolojide geliştirmeler 

yapılabilecektir. Yol haritası hazırlanacak firmalar metodolojinin geliştirilen bu nihai hali uyarınca 

seçilecektir ancak proje teklifinde yer alan asgari firma sayısının altına düşülmemesi beklenmektedir. 

  



8. KARE MDP Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamında, ikinci öncelik olan “Firmaların 

kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik yol haritalarının 

çıkarılması ve bu amaçla arayüz kuruluşlarda sürdürülebilir kurumsal modellerin 

oluşturulması” önceliği çerçevesinde, başvuru sahibi arayüz kuruluşlarda bir kurumsal 

model oluşturulması zorunlu mudur? 

Evet. Bu öncelik kapsamındaki projelerde, seçilecek firmalara yol haritalarının çıkarılmasının 

yanı sıra başvuru sahibi arayüz kuruluşta sürdürülebilir bir kurumsal model ve/veya yapının 

oluşturulması zorunludur. 

 

9. KARE MDP Yol Haritaları Bileşeni (KARE01) kapsamındaki danışmanlık hizmet alımları için 

özel bir şartname ve teklif mektubu kullanılacak mıdır? 

Evet. Bu bileşen kapsamında gerçekleştirilecek danışmanlık hizmet alımları için Başvuru 

Rehberi EK F.6’da yer alan teknik şartname ve EK F.9’da yer alan fiyat teklif formu asgari gerekliliklere 

işaret etmekte olup, proje teklifi kapsamında sunulacak belgelerin bu usulde hazırlanması 

beklenmektedir. Standart şartname ve form, proje teklifinin özgün ihtiyaçları çerçevesinde 

geliştirilerek kullanılabilir. 


