
TEKNİK DESTEK PROGRAMI BAŞVURU KILAVUZU 

A- Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Kullanıcı Kaydının Oluşturulması 

Daha önce sisteme kayıt olmamış kullanıcılar aşağıdaki adımları izleyerek kayıt işlemini 

tamamlamalıdır. (KAYS kaydı bulunan kullanıcılar bu işlemi atlayarak “C- Teknik Destek 

Programı Başvuru Süreci” bölümünden başlamalıdır.) 

Kayıt işlemi için https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp adresinden 

KAYS ekranı açılır. 

 

Şekil 1 KAYS giriş ekranı 

 “Kullanıcı Girişi” seçilerek e-devlet şifresi ile KAYS uygulamasına giriş yapılır. 

 

Şekil 2 KAYS e-devlet giriş ekranı 

 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp


Sistemi ilk defa kullananlar için aşağıdaki ekran açılır: 

 

Şekil 3 Kullanıcı kayıt ekranı 

Ekranda belirtilen alanlar doldurulur. Sisteme hem bağımsız değerlendirici hem de başvuru 

sahibi kullanıcısı olarak kayıt olmak istenmesi halinde, “Rolü” başlıklı bölümde “Her ikisi de” 

seçeneği seçilir. Bağımsız Değerlendirici Kullanıcısı rolünün talep edilmemesi halinde yalnız 

“Başvuru Sahibi Kullanıcısı” rolü seçilir. 

 

Şekil 4 Kullanıcı kayıt ekranı-kullanıcı rolü alanı 

Dikkat: Kırmızı renkli alanlara eklenen bilgiler MERNİS üzerinden kontrol edilir. MERNİS’te 

kayıtlı olan bilgiler ile sisteme girilen bilgiler arasında uyumsuzluk olması halinde kayıt işlemi 

tamamlanamaz. 

 



Güvenlik kodu alanına “Güvenlik Resmi Doğrulama Alanında” yer alan harf ya da rakamlar 

yazılır ve “Kaydet” butonuna basılır. Belirtilen e-posta adresine gelen onay kodu aşağıdaki 

ekranda bulunan “Onay Kodu” bölümüne girilir, onaylanır ve kayıt işlemi tamamlanır. 

 

Şekil 5 Kullanıcı kayıt ekranı-onay alanı 

B- Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Başvuru Sahibi Kaydının Oluşturulması 

Başvuru sahibi kurum adına daha önce KAYS kayıt işlemi yapılmamışsa, aşağıdaki adımlar 

izlenerek kayıt işlemini tamamlamalıdır. (Başvuru sahibi kurumun KAYS kaydı daha önce 

yapılmışsa, bu işlem atlanarak “C- Teknik Destek Programı Başvuru Süreci” bölümünden 

başlanmalıdır.) 

Kayıt işlemi için https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp adresinden 

KAYS ekranı açılır. 

 

Şekil 6 KAYS giriş ekranı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp


“Kullanıcı Girişi” alanına tıklanarak e-devlet şifresi ile KAYS uygulaması girişi yapılır. 

 

Şekil 7 KAYS e-devlet giriş ekranı 

KAYS’a giriş yapıldığında aşağıdaki ekran görüntülenecektir. Ekranın sağ üst bölümünde yer 

alan “Kullanıcı İşlemleri” menüsünden “Tüzel Paydaş İşlemleri” seçilir. 

 

Şekil 8 KAYS giriş ekranı 

 

 

 

 

 

 

 

 



Daha sonra açılacak olan “Tüzel Paydaş İşlemleri” ekranında “Tüzel Paydaş Listesi” başlıklı 

tablonun altında yer alan “Ekle” butonuna tıklanır.  

 

Şekil 9 Tüzel paydaş işlemleri ekranı 

Bu aşamada Tüzel Paydaş Bilgileri ekranı görüntülenecektir. Tüzel Paydaş Bilgileri ekranında 

talep edilen bilgiler ilgili alanlara yazılarak “Ekle” butonuna tıklanır ve başvuru sahibi kurumun 

sistem kaydı tamamlanır. 

 

Şekil 10 Tüzel paydaş bilgileri ekranı 

 

 

 



C- Teknik Destek Programı Başvuru Süreci 

 

1- Başvuru Yapılacak Programın Seçilmesi 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp adresinden KAYS ekranı açılır.  

 

Şekil 11 KAYS giriş ekranı 

 “Kullanıcı Girişi” alanına tıklanarak e-devlet şifresi ile KAYS uygulaması girişi yapılır. 

 

Şekil 12 KAYS e-devlet giriş ekranı 

  

 

 

 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/Kays/KaysIstemci/giris.jsp


KAYS girişi yapıldığında açılan ekranda “Başvuru işlemleri” alanı seçilir. 

 

Şekil 13 KAYS başvuru işlemleri ekranı 

Bu işlemden sonra başvuru yapılacak destek programının seçileceği ekran görüntülenir. 

Aşağıdaki ekranda “Teknik Destek” bölümüne tıklanır. 

 

Şekil 14 KAYS destek programı seçim ekranı 



Açılan ekranda “İl” sekmesinden “İzmir” ili seçilerek listele butonuna tıklanır. Bu seçimden 

sonra aynı ekranda İzmir Kalkınma Ajansı Teknik Destek Programı görüntülenir. Program adı 

seçildikten sonra aktif hale gelecek “Başvuru Yap” butonuna tıklanarak başvuru işlemlerine 

geçilir. 

 

Şekil 15 KAYS teknik destek seçim ekranı 

2- Teknik Destek Programı Özeti 

2.1 Teknik Destek Genel Bilgileri 

Destek programı seçilip “Başvuru Yap” butonuna tıklandığında aşağıdaki ekran görüntülenir. 

Ekranın sol tarafında başvuru sürecinde tamamlanması gereken temel adımlar bulunmakta 

olup bu bölüm tamamlanmadan diğer adımlara geçilememektedir. “Teknik Destek Genel 

Bilgiler” adımında talep edilen bilgiler aşağıdaki ekranda gösterilmektedir. Bu ekranda bulunan 

tüm alanlar doldurulduktan sonra “Kaydet ve Devam Et” butonuna basılarak ilerlenir. 

 

Şekil 16 Teknik destek Genel Bilgiler Ekranı 

Dikkat: Tüm başvuru sahipleri yukarıdaki ekranda bulunan “Teknik Destek Süresi” bölümünü 

180 gün olarak doldurmalıdır. Desteğin uygulanacağı yerler alanında “Ana İlçe” seçimi 

yapılmadan sonraki aşamaya geçilememektedir.   



2.2 Teknik Destek Kapsamı 

Bu bölümde Teknik Destek başvurunuzun ilgili başlıklar altında detaylı olarak açıklanması talep 

edilmektedir.  Tüm alanlar aşağıdaki açıklamalar doğrultusunda doldurulduktan sonra sırasıyla 

“Kaydet” ve “Devam Et” butonlarına tıklanarak bir sonraki bölüme geçilir. 

 

Şekil 17 Teknik Destek Kapsamı 

 

Şekil 18 Teknik destek kapsamı-2 

 

 



Talep Edilen Teknik Desteğin İçeriği alanında, teknik desteğin türü ve destek kapsamında 

neler yapılacağı belirtilir.  

Hedef Gruplar alanında, teknik destekten doğrudan fayda sağlayacak kişi ya da gruplar 

belirtilir.  

Nihai Yararlanıcılar alanında, teknik destekten orta ve uzun vadede dolaylı fayda sağlayacak 

olan kişi ya da gruplar belirtilir.  

Beklenen Sonuçlar alanında, teknik desteğin ortaya çıkaracağı ürünler/hizmetler belirtilir. 

Geliştirmeyi Planladığı Müdahaleler ya da Yetenekler alanında, teknik destek programı 

sayesinde elde edilecek faydalar/kazanımlar belirtilir. 

İhtiyacın Ortaya Çıkmasını Sağlayan Temel Gerekçe alanında, teknik destek ihtiyacı 

gerekçeleriyle birlikte somut verilere dayandırılarak belirtilir. 

Başvurunun Teknik Destek Kapsamıyla İlgililiği alanında, teknik destek talebinin, Ajansın 

Teknik Destek programının genel ve özel amacıyla ne kadar ilgili olduğu belirtilir.  

Başvurunun Katma Değer Yaratacak Unsurları alanında, teknik destek talebinin başvuru 

sahibinin hizmet kapasitesinin/verimliliğinin artırımı, özel bir katma değer unsurunun ortaya 

çıkarılması veya yenilikçi bir hedefinin olması gibi katma değer unsurları belirtilir.  

Beklenen Sonuçların Hedef Gruplar Üzerinde Sürdürülebilir Etkisi ve Çarpan Etkileri alanında, 

teknik desteğin somut etkileri, verimlilik, girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesinin geliştirmesi ve 

sürdürülebilirlik gibi konulara yönelik değerlendirmeler belirtilir. 

Ayni Katkılar alanında, (varsa) program kapsamında Kalkınma Ajansından talep edilen 

uzman/danışman giderleri haricinde teknik destek faaliyetlerinin gerçekleştirilebilmesi için 

gereken ve Başvuru Sahibi tarafından karşılanacak ayni (nakdi olmayan) katkılar belirtilir.  

Dikkat: Teknik Destek Kapsamı ekranında yer alan bütün alanlar zorunludur, bu alanlar 

doldurulmadan teknik destek başvurusu tamamlanmayacaktır. Tüm alanlar doldurulduğunda 

“Kaydet” butonuna tıklanmadan “Devam Et” butonuna tıklanırsa veya başka bir adıma 

geçilirse Teknik Destek Kapsamı ekranına girilen bilgiler kaydedilmeyecektir.  

3. Başvuru Sahibi 

3.1 Kimlik 

Bu bölümde hangi kurum adına başvuru yapıldığının belirtilmesi gerekmektedir. Bu işlem için 

başvuru sahibi kurumun KAYS kaydı yapılmış olmalıdır. Kayıt işlemi yapılmamışsa, öncelikle “B- 

Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) Başvuru Sahibi Kaydının Oluşturulması” 

bölümündeki açıklamalara göre kayıt işlemi tamamlanmalıdır. 

Başvuru sahibi kurumun KAYS kaydı tamamlanmışsa,  “Kimlik”  ekranında “Başvuru sahibi 

belirlenmedi” açıklamasının altında bulunan “Belirle” butonuna tıklanır. 

  

 



 

Şekil 19 Kimlik ekranı 

Bu işlemden sonra aşağıda yer alan Tüzel Paydaş İşlemleri ekranı görüntülenir. Başvuru yapılan 

kurumla ilgili resmi sicil numarası, vergi kimlik numarası veya DTVT idare kimlik kodu 

bilgilerinden biri ilgili alana yazılarak “Sorgula” butonuna tıklandığında aynı ekranda başvuru 

sahibi kurumun adı ve diğer bilgileri görüntülenir.  

 

 Şekil 20 Tüzel Paydaş İşlemleri ekranı 

Bu ekranda başvuru sahibi kurumun bilgileri, “Görüntüle” butonu ile kontrol edildikten sonra 

gerekmesi halinde “Güncelle” butonu kullanılarak kuruma ilişkin bilgiler düzenlenir. Teknik 

Destek başvurusu ile ilgili irtibat kişileri “Ekle” butonu; başvuru sahibi kurumu temsile, ilzama 

ve proje belgelerini imzalamaya yetkili kişileri ise “Yetkili Güncelle” butonu kullanılarak 

kaydedilir. Teknik destek başvurusu sadece yetkili kişi/ler tarafından imzalanabilir bu nedenle 

yetkili kişilere ait bilgilerin doğru girilmesi önemlidir. “Devam Et” butonuna tıklanarak bir 

sonraki bölüme geçilir. 



 

Şekil 21 Kimlik ekranı 

Dikkat: Başvuru sahibi kurumun KAYS kaydı daha önce gerçekleştirilmemişse, “Sorgulama” 

işlemi yapıldığında kurum adı ekranda görünmeyecektir. Bu durumda “Kullanıcı İşlemleri” 

altında yer alan “Tüzel Paydaş İşlemleri” bölümünden kayıt işlemi yapılmalıdır.  

3.2 Başvuru Sahibi Faaliyetleri 

“Başvuru Sahibi Faaliyetleri” bölümünde aşağıdaki ekran görüntülenmektedir. Teknik destek 

başvurusunun ilgili olduğu faaliyet alanları açıklandıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanarak 

bir sonraki bölüme geçilir. 

 

Şekil 22 Başvuru sahibi faaliyetleri ekranı 

 

 



3.3 Diğer Başvurular 

Başvuru Sahibi ile ilgili son bölüm olan “Diğer Başvurular” alanında aşağıdaki ekran yer 

almaktadır. Bu bölümde başvuru sahibi kurumun son 3 yılda diğer kurumlardan sağlamış 

olduğu mali destekler ve sonuçlanmamış destek başvuruları hakkında bilgi talep edilmektedir. 

İlgili alanlara bilgi girişi yapıldıktan sonra “Kaydet” butonuna tıklanarak bir sonraki bölüme 

geçilir. 

 

Şekil 23 Diğer başvurular ekranı 

4. Teknik Destek Ayrıntısı 

4.1 Performans Göstergeleri 

Performans göstergeleri ekranında Teknik Destek Programı için Ajans tarafından belirlenmiş 

performans göstergeleri yer alır. Bu ekrana başka gösterge eklenemez. Performans göstergesi 

seçilerek  “Mevcut Durum” alanına “0”, “Hedef” alanına 1 yazılmalı,  “Tümünü Kaydet” 

butonuna tıklanarak sonraki adıma geçilmelidir. 

Şekil 19 Performans göstergeleri ekranı 

 



4.2 Tahmini Maliyet: 

 Bu bölümde açılan ekranın “Tahmini Maliyet Bilgileri” tablosunda talep edilen bilgiler 

doldurularak “Kaydet” butonuna basılır ve ekranın sol menüsünde yer alan “Destekleyici 

Belgeler” butonuna tıklanarak bir sonraki bölüme geçilir. “Teklif Alınan Maliyet Bilgileri” 

alanının doldurulması gerekmemektedir. 

 

Şekil 2520 Tahmini maliyet ekranı 

4.3 Destekleyici Belgeler: 

Aşağıdaki ekranda Teknik Destek başvurusu için KAYS’a yüklenmesi gereken destekleyici 

belgeler yer almaktadır. İlgili belge seçildiğinde tablonun altında bulunan “Yükle”, “Sil”, 

“İmzala” butonları aktif hale gelmektedir. Talep edilen belgeler “Yükle” butonu kullanılarak 

KAYS’a aktarılmalıdır.  

Şekil 26 Destekleyici belge ekranı 

 

 



5. Başvuruyu Kontrol Et/Tamamla 

“Başvuru Önizle” butonu kullanarak indirilen başvuru formu kontrol edilmeli, tespit edilen 

hatalar ekranın solundaki menüden ilgili bölüm seçilerek düzeltilmelidir. Başvuru formu nihai 

şekline geldiğinde “Başvuru Tamamla” butonuna tıklanmalıdır.  

 

Şekil 27 Başvuruyu kontrol et/tamamla ekranı 

Dikkat: Başvuru formu onaylandıktan sonra form üzerinde değişiklik yapılamamaktadır. Bu 

nedenle tüm düzeltmeler tamamlandıktan sonra onay işlemi gerçekleştirilmelidir. 

Başvuru işlemi aşağıdaki ekranda görüntülenen “Taahhütname” belgesinin elektronik imza ile 

imzalanmasıyla tamamlanır. E-imza kullanmayan kurumlar için başvuru süreci aşağıda 

belirtilen “Taahhütname” belgesinin indirilmesi; başvuru sahibi kurumu temsile, ilzama ve 

proje belgelerini imzalamaya yetkili kişiler tarafından imzalanması ve 5 iş günü içerisinde ıslak 

imzalı olarak Ajansa teslim edilmesi sonrasında tamamlanır.  

 

Şekil 28 Taahhütname ekranı 

 


