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2018 YILI 
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
MALİ DESTEK PROGRAMLARI

YEREL ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME MDP

İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME MDP



YAŞAM KALİTESİ YÜKSEK, 
DÜNYA İLE REKABET EDEN, 

DÜŞÜNCE ve YENİLİĞİN BAŞKENTİ 
ANKARA



PROGRAM 
ADI

REFERANS

BÜTÇE

DESTEK
ORANI

DESTEK
TUTARI

PROJE 
SÜRESİ

İNTERNET
ÜZERİNDEN
SON BAŞVURU
TARİHİ

İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN 
TİCARİLEŞTİRME 

MALİ DESTEK PROGRAMI

TR51/18/ÜTP

10.000.000 TL

YEREL ÜRÜN 
TİCARİLEŞTİRME 

MALİ DESTEK PROGRAMI

TR51/18/YEREL

5.000.000 TL

TAAHHÜTNAME 
E-İMZA/
ISLAK İMZALI 
TAAHHÜTNAME 
SON TESLİM 
TARİHİ



Öncelikler 

Öncelik 1: 

    İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesi

Öncelik 2:

    TGB, TTO ve kuluçka merkezi gibi kurumların ileri 
teknolojili ürün ticarileştirme altyapısının ve hizmet 
kapasitesinin geliştirilmesi

İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN 
TİCARİLEŞTİRME 
MALİ DESTEK PROGRAMI 

PROGRAM 
ADI

REFERANS TR51/18/ÜTP

BÜTÇE 10.000.000 TL

DESTEK
ORANI

DESTEK
TUTARI

PROJE 
SÜRESİ

6-18 AY

09/03/2018
Saati: 23:50

16/03/2018
Saati: 17:00

25.000 TL 
500.000 TL

İNTERNET
ÜZERİNDEN
SON BAŞVURU
TARİHİ

Kar Amacı 
Gütmeyen 
Kuruluşlar İçin:  
%25 - %75
Kar Amacı 
Güden 
Kuruluşlar İçin:  
% 25 -%50

İLERİ 

TEKNOLOJİLİ

ÜRÜN 

TİCARİLEŞTİRME 

MALİ DESTEK 

PROGRAMI

Öncelik 1 İçin
İşletmeler (Mali destek programı son başvuru tarihinden en fazla 5 yıl önce kurulmuş 
ve teknoloji olgunluk düzeyi (TRL) 6 ve üzeri olan mikro ve küçük işletmeler) 

Öncelik 2 İçin 
     Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
     Üniversiteler 

İşletmelerin AR-GE sonucunda geliştirdiği, prototipi hazır olan ürünlerinin seri üretime 
geçirilmesi için kapasite artırma faaliyetlerini içeren projeler 

İleri teknolojili ürünlerin tasarım, markalaşma, pazarlama ve tanıtım faaliyetlerini 
içeren projeler 

İleri teknolojili ürün üretimi yapacak/yapan firmaların pazara giriş yapmak, ihracata 
başlamak veya ihracatı geliştirmek üzere gerekli belgeleri (ISO ve TSE standartları, CE işareti 
alımı hizmetleri, marka tescili işlemleri vb.)  sağlamasına yönelik faaliyetler içeren projeler

İleri teknolojili ürün için ulusal ve/veya uluslararası akreditasyonları sağlamaya yönelik 
faaliyetler içeren projeler

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları

TGB, TTO, kuluçka merkezi gibi kurumların ve üniversitelerin ticarileştirme programları 
uygulamasına yönelik faaliyetler içeren projeler 

TGB, TTO, kuluçka merkezi gibi kurumların ticarileştirme programları kapsamında 
işletmelerin seri üretime geçmesine ve kapasite geliştirmesine yönelik projeler

TGB, TTO, kuluçka merkezi gibi kurumların ve üniversitelerin işletmelere eğitim ve 
danışmanlık hizmetleri vermesine yönelik projeler (dış ticaret eğitimleri, pazarlama ve 
markalaşma danışmanlığı vb.)

İleri teknolojili ürün geliştiren işletmeler için ortak üretim alanı oluşturulmasına yönelik projeler 

Şirketler, kurumlar ve sektörler arasında ortaklık geliştirmeye yönelik sürdürülebilir 
mekanizmaların oluşturulmasına yönelik projeler (ağ kurma, platform oluşturma, saha 
gezileri düzenlenmesi vs.)

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları

Genel Amaç

Ankara’nın yüksek katma değer ve teknoloji odaklı 
ekonomik yapısının güçlendirilmesi.

Özel Amaç

İleri teknolojili ürünlerin ticarileştirilmesine yönelik 
olarak işletmelerin ve bu işletmelere hizmet 
veren kuruluşların (TGB, TTO, kuluçka merkezi 
vb.)  desteklenmesi ile Ankara’da girişimcilik ve 
yenilikçilik ekosisteminin güçlendirilmesi.

Uygun Başvuru Sahipleri

TAAHHÜTNAME 
E-İMZA/
ISLAK İMZALI 
TAAHHÜTNAME 
SON TESLİM 
TARİHİ



Genel Amaç

Ankara’nın sürdürülebilir kalkınması amacıyla üretim 
ve pazarlama süreçlerinde yenilikçi yaklaşımların 
benimsenerek yerel ürünlerden elde edilen katma 
değerin artırılmasıdır.

Özel Amaç

Ankara’nın marka değeri taşıyan ya da ticarileşme 
potansiyeli olan yerel ürünlerinin ticari ürünlere 
dönüştürülmesi, ulusal ve/veya uluslararası düzeyde 
standardizasyonunun sağlanması, güçlü bir marka ve 
ticarileşme altyapısının oluşturulmasıdır.

Öncelikler

Öncelik 1:  Yerel ürünlerin üretiminde yenilikçi 
uygulamalar geliştirilmesi

Öncelik 2:  Yerel ürünlerin markalaşmasında, 
ticarileştirilmesinde ve pazarlanmasında yenilikçi 
yaklaşımların geliştirilmesi

PROGRAM 
ADI

REFERANS TR51/18/YEREL

BÜTÇE 5.000.000 TL

DESTEK
ORANI

DESTEK
TUTARI

PROJE 
SÜRESİ

6-18 AY

16/03/2018 
Saati: 23:50

23/03/2018 
Saati: 17:00

25.000 TL 
500.000 TL

İNTERNET
ÜZERİNDEN
SON BAŞVURU
TARİHİ

Kar Amacı 
Gütmeyen 
Kuruluşlar İçin:  
%25 - %90

Kar Amacı 
Güden 
Kuruluşlar İçin:  
% 25 -%50

YEREL ÜRÜN 

TİCARİLEŞTİRME 

MALİ DESTEK 

PROGRAMI 

Yerel ürünleri ticarileştirmeye yönelik olarak pazarlama araçlarının çeşitlendirilmesi ile ihracatın 
arttırılması faaliyetlerini içeren projeler

Yerel ürünlerde e-iş ve e-ticaret uygulamalarını destekleyici platformlara destek verilmesi gibi, 
üreticilerin/girişimcilerin kendi aralarında işbirliğini geliştirmeye yönelik projeler

Üretim ve markalaşma gibi faaliyetlere yönelik ulusal veya uluslararası sertifika ve akreditasyon 
belgelerinin alınmasına yönelik projeler (Eco-Labelling, CE, OHSAS 18001, AQAP, HACCP vb.)

Markalaşmada işbirliklerinin geliştirilmesine, kümelenmenin sağlanmasına, kamu-özel sektör, sivil 
toplum kuruluşu ve üniversite işbirliklerinin sağlanmasına yönelik faaliyetler içeren projeler

Yerel ürünlerin turizm değerine dönüştürülmesine yönelik projeler

Gıda güvenliği (ulusal gıda kodeksi vb. mevzuat kapsamındaki) kriterlerinin sağlanmasına 
yönelik projeler

Yerel ürün üreticileri ile sanayi işletmelerini entegre edecek yapıların desteklenmesine yönelik projeler

Yerel ürünlerin uluslararası tanınırlığını artırmaya yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerini 
içeren projeler

Yerel el sanatlarını geliştirmeye yönelik tasarım eğitimlerini içeren  projeler

Tanıtım ve pazarlama faaliyeti yürütmek üzere, yabancı dilde web sitesi ve tanıtım platformu 
oluşturma faaliyetleri içeren projeler

Uygun Başvuru Sahipleri

      Yerel yönetimler
      Kamu kurum ve kuruluşları
      Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları
      Sivil toplum kuruluşları
      İşletmeler
      Üniversiteler
      Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
      Kooperatifler, birlikler

Yerel ürünlere katma değer kazandıracak paketleme, etiketleme, depolama ve nakliye 
süreçlerinin iyileştirilmesi için yenilikçi teknikler uygulamak üzere geliştirilen projeler

Tarım ürünlerinin (gıda ve gıda olmayan) ulusal/uluslararası kalite standardının sağlanması ile 
gıda güvenliği sistemlerinin kurulumuna yönelik projeler

Yenilikçi ürün geliştirilmesi ve tasarım ürünlerinin üretilmesine yönelik projeler

Dokumacılık, halıcılık, bakırcılık ve demir işlemeciliği gibi geleneksel sanatları yenilikçi teknikler ile  
buluşturan uygulamalara yönelik projeler

Yerel ürünlerin gıda sanayi haricinde kozmetik ve sağlık gibi sektörlerde endüstriyel kullanım 
alanlarının geliştirilmesine yönelik projeler

Yenilikçi süreçleri geliştiren makine ekipman alımına yönelik projeler

Öncelik 1 Örnek Proje Konuları

Öncelik 2 Örnek Proje Konuları

YEREL ÜRÜN 
TİCARİLEŞTİRME 
MALİ DESTEK PROGRAMI 

TAAHHÜTNAME 
E-İMZA/
ISLAK İMZALI 
TAAHHÜTNAME 
SON TESLİM 
TARİHİ



Ajans internet sitesinden (www.ankaraka.org.tr) KAYS-PFD modülüne giriş yapılarak “Sisteme 
Kaydol” bağlantısı tıklanır. Kayıt Formu Ekranı’nda “Başvuru Sahibi Kullanıcısı” rolü seçilerek 
sisteme kaydolunur. Kayıt tamamlandıktan sonra tekrar KAYS-PFD Giriş Sayfası’na gidilip 
Kullanıcı Adı ve Şifre bilgileri girilerek sisteme giriş yapılır. Gelen sayfada talep edilen “Onay 
Kodu “alanına e-posta adresine gelen kod girilir.

Ana Sayfa’da Kurum/Kullanıcı/Rol işlemleri menüsünden “Tüzel Paydaş İşlemleri”ne girilerek 
başvuru sahibi ve (varsa) proje ortaklarının bilgileri girilir.

Ana Sayfa’da “Başvuru İşlemleri” menüsünden “Başvuru Yap” bağlantısına tıklanarak gelen 
sayfadan Ankara ili  seçilip başvuru yapılmak istenen destek programı tıklanır.

Proje bilgileri sisteme girildikten sonra istenen destekleyici belgeler elektronik ortama aktarılıp 
bir klasör içerisinde toplanarak sisteme yüklenir.Başvuru adımları tamamlandıktan sonra 
“Başvuru Tamamla” düğmesi tıklanarak onay verilir.
Uyarı:Proje başvurusu tamamlandıktan sonra proje başvurusu üzerinde hiçbir değişiklik 
yapılamaz!

Taahhütnameler rehberde belirtilen son tarihe kadar e-imza ile imzalanır.  e-imza ile 
imzalanmayan taahütnameler ise rehberde belirtilen son teslim tarihine kadar ıslak imzalı 
olarak Ajansa elden veya posta yolu ile teslim edilir.

EK E : Destekleyici Belgeler ve Beyanlar
   (İlgisine göre doldurulacaktır)
EK F : İş Planı 
EK G : İleri Teknolojili Ürünler Beyanı
EK H : Teknoloji Hazırlık Seviyesi (TRL)  Beyanı
EK I : Standart Sözleşme

EK E : Destekleyici Belgeler ve Beyanlar 
(İlgisine göre doldurulacaktır)
EK I : Standart Sözleşme 

Başvuru Formu ve başvuru için talep edilen diğer belgeler, www.ankaraka.org.tr adresinden 
ulaşılacak olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi Proje ve Faaliyet Destek (KAYS-PFD) Modülü 
(https://uygulama.kays.kalkinma.gov.tr/) üzerinden elektronik ortamda doldurulur. 

KAYS-PFD sistemi üzerinde hazırlanacak olan dokümanlar aşağıdaki gibidir:
EK A : Başvuru Formu 
EK B : Bütçe (EK B1-B2-B3)
EK C : Mantıksal Çerçeve 
EK D : Projede Yer Alan Kilit Personelin Özgeçmişleri 

Destekleyici Belgeler

Başvuru formu ve ekleri dışında aşağıda belirtilen destekleyici belgeler, KAYS-PFD sistemi üzerindeki örneklere uygun 
formatlarda bilgisayarda doldurulduktan sonra sisteme yüklenmelidir. Ajans destek almaya hak kazanan başvuru 
sahibinden sözleşme imzalama aşamasında bu belgelerin asıllarını sunmasını isteyecektir.

BAŞVURU FORMU VE EKLERİ ADIM ADIM BAŞVURU SÜRECİ

YEREL ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME 
MALİ DESTEK PROGRAMI

İLERİ TEKNOLOJİLİ ÜRÜN TİCARİLEŞTİRME 
MALİ DESTEK PROGRAMI

Sıkça Sorulan Sorular (SSS)

Sorularınızı, taahhütnamelerin e-imza ile imzalanması veya fiziki teslimi için belirlenen son tarihten 20 gün öncesine 
kadar, elektronik posta ile mdp@ankaraka.org.tr adresine gönderebilirsiniz. Soruların yanıtları, Ajansa ulaşma 
tarihinden sonra en geç 10 gün içerisinde Ajansın internet sitesinde ( www.ankaraka.org.tr ) yayımlanır.



Aşağı Öveçler Mahallesi 1322. Cadde No:11 06460 Çankaya / ANKARA
T: 0312 310 03 00  •  F: 0312 309 34 07

mdp@ankaraka.org.tr  •  www.ankaraka.org.tr 

Arka kapak tasarımı: Yusuf GENÇER

/cityofankara/ankaraka/ankaraka


