
Bilgilendirme Sunumu 

2020 YILI YÖNETİM 
DANIŞMANLIĞI TEKNİK 

DESTEK PROGRAMI 



Güney Ege Kalkınma Ajansı, 
5449 Sayılı Kanun ile 2009 yılında kurulmuştur. 

Aydın, Denizli 
ve Muğla 

illerinde faaliyet 
göstermektedir. 



 

 

2020 YILI 
SONUÇ ODAKLI PROGRAMLAR 

MALİ DESTEK 
PROGRAMLARI 

TEKNİK DESTEK 
PROGRAMI 

Eko-turizmde  
Yeni 

Destinasyonlar 

Üretici 
Örgütlerinin 

Güçlendirilmesi 

İmalat Sanayide 
Kurumsallaşma 

ve Dijital 
Dönüşüm 





İmalat Sanayide Kurumsallaşma ve Dijital Dönüşüm 
ile Eko-turizmde Yeni Destinasyonlar sonuç odaklı 

programları kapsamında öncelikli sektörlerde 
faaliyet gösteren işletmelerde kurumsallaşma ve 

teknik kapasitelerinin artırılmasıdır.  

PROGRAMIN AMACI 



1. Kurumsallaşma kapasitesinin artırılması 

2. Dijital dönüşümün hızlandırılması 

3. Turizm hizmetleri ile üretim ve pazarlama süreçlerinde 
yenilik, kalite ve verimliliğin artırılması 

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ 



 
 Tekstil, makine, gıda ve içecek 

imalatı sektörlerinde faaliyet 
gösteren KOBİ’ler  

 
 Turizm Sektöründe faaliyet 

gösteren KOBİ’ler 
 
İkiyüzelli (250) kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya 
mali bilançosundan herhangi biri yüzyirmibeş milyon (125.000.000) Türk Lirasını 
aşmayan ve bu Yönetmelikte mikro işletme, küçük işletme ve orta büyüklükteki 
işletme olarak sınıflandırılan ekonomik birimleri veya girişimleri ifade eder. 

UYGUN BAŞVURU SAHİPLERİ 



ÖRNEK PROJE KONULARI  

 

 Dış Ticaret ve e-ticaret danışmanlığı  

 Kurumsal yönetim danışmanlığı 

 Yalın üretim danışmanlığı 

 Tedarik zinciri yönetimi danışmanlığı  

 Teknik tekstil danışmanlığı  

 Aile ve şirket anayasası oluşturma 
danışmanlığı  

 Temiz üretim, eko tasarım, eko etiket 
konularını içeren çevre danışmanlığı 

 

 



ÖRNEK PROJE KONULARI  

 

 İmalat sanayi işletmelerinde dijital 
dönüşüm danışmanlığı 

 Dijital pazarlama danışmanlığı   

 Turizm işletmelerinde insan kaynakları 
danışmanlığı  

 Turizm işletmelerinde satış, pazarlama, 
dijital pazarlama ve online satış 
danışmanlığı 

 Turizm işletmelerinde gıda hijyen ve 
kalite yönetimi danışmanlığı  

 

 



ÖRNEK PROJE KONULARI 

 

 

 Yiyecek içecek işletmeleri yatırım ve 
yönetim danışmanlığı 

 Eko-Turizm Tesis/Otel Yatırımı Ve 
İşletmeciliği danışmanlığı 

 Turizm işletmelerinde kalite ve 
sertifikasyon danışmanlığı  

 Ürün Geliştirme ve Prototipleme 
danışmanlığı 

 

 



1.000.000 TL 

60.000 TL 

% 100 

6 AY 

TOPLAM 
DESTEK 

AZAMİ 
DESTEK 

DESTEK 
ORANI 

PROJE 
SÜRESİ 

ÖNEMLİ HUSUSLAR 



 Teknik Destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir 
doğrudan mali destek verilmez. 

 Sadece uzman/danışman giderleri (yol ve konaklama dâhil) Ajans 
tarafından karşılanır 

 Bir Başvuru Sahibi en fazla iki destek başvurusunda bulunabilir ve en 
fazla bir destek alabilir 

 Hizmet alımı yapılacak firmayı/danışmanı Ajans belirler 
 Başvurular KAYS üzerinden yapılır, Ajansa sadece taahhütname 

sunulur 
 
 

ÖNEMLİ HUSUSLAR 



SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR 

EVRAK ADI AÇIKLAMA 

ODA KAYIT BELGESİ 

Başvuru Sahibi ve varsa proje ortakları için başvuru tarihinden 
en fazla 1 ay önce alınmış onaylı oda kayıt belgesi (ticaret ve 
sanayi odasına bağlı işletmeler için faaliyet belgesi ya da sicil 
kayıt sureti; esnaf ve sanatkârlar odasına bağlı işletmeler 
içinse sicil tasdiknamesi) sunulmalıdır. 

ŞUBE FAALİYET 
BELGESİ 

Başvuru Sahibi TR32 Düzey 2 Bölgesi’nden (Aydın, Denizli, 
Muğla) başka bir bölgede kayıtlı ise, TR32 Bölgesi dâhilindeki 
illerden herhangi birisindeki şubesi için bağlı bulunduğu 
odadan alınacak faaliyet belgesi (Başvuru tarihinden önceki 1 
ay içinde alınmış olması gerekmektedir). 

İMZA SİRKÜLERİ/İMZA 
BEYANNAMESİ 

Temsil ve ilzama yetkili kişi(ler)in isim(ler)inin ve imzalarının 
yer aldığı güncel noter onaylı imza sirküleri/beyannamesi. 



SUNULMASI GEREKEN EVRAKLAR 

EVRAK ADI AÇIKLAMA 

TEKNİK ŞARTNAME 

Teknik Destek konusu danışmanlık hizmetine ait teknik 
şartname –EK E Teknik Şartname-   
(Teknik şartname dikkatle hazırlanmalıdır, istenen 
danışmanlık konusu, süresi, yapılacak faaliyetler detaylı 
şekilde yer almalıdır. 
Teknik şartnamede, bütçe, süre, programa uygunluk vb. 
nedenlerle değişiklik yapma hakkı Ajanstadır.  
Teknik şartnamede belirli bir yüklenici ya da danışmanı işaret 
eden, rekabeti engelleyici koşullara yer verilmemelidir.) 

İŞLETME SINIFI VE KOBİ 
VASFI BELGESİ 

Başvuru sahibi işletmenin ve varsa proje ortağının KOBİ 
olduğunu gösterir e-Devlet üzerinden alınacak İşletme Sınıfı 
ve Kobi Vasfı Belgesi. 



DEĞERLENDİRME 

DEĞERLENDİRME TABLOSU   

BÖLÜM PUAN 

1. Başvuru Teknik Destek kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar ilgili? 

Not: Buldan, Çameli, Pamukkale, Karacasu, Söke, Kuşadası, Köyceğiz, Ula, 

Fethiye ve Seydikemer ilçeleri dışındaki ilçelerden gelecek turizm sektörüne 

ait projeler 20 puan üzerinden değerlendirilecektir. 

30 

2.  Teknik destek başvurusu diğer uygulanan/uygulanacak programlarla   

karşılaştırıldığında katma değer yaratacak unsurlar içeriyor mu?  

30 

3.    İhtiyaç ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış?  20 

4.   Başvurunun beklenen sonuçlarının, hedef gruplar üzerinde sürdürülebilirlik 

bir etkisi var mı? Çarpan etkileri olacak mı? 

20 

EN YÜKSEK TOPLAM PUAN  100 



DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

BAŞARI SINIRI 
TOPLAM 

65 PUAN 

DEĞERLENDİRME 



BAŞVURU ŞEKLİ 

Web üzerinden 
Bilgi ve Belge Girişi 

Taahhütnamelerin 
Teslimi 

AJANS MERKEZİ 
YATIRIM DESTEK OFİSLERİ 



SORULARINIZ 
için 

pyb@geka.gov.tr 

sss.geka.gov.tr 
CEVAPLAR 



SON BAŞVURU TARİHİ 

TAAHHÜTNAME SON TESLİM TARİHİ 
31 Aralık 2020  18:00 

31 Aralık 2020  18:00 



DİNLEDİĞİNİZ İÇİN TEŞEKKÜR EDERİZ 


