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• Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
• Organize Sanayi Bölgeleri
• Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
• Serbest Bölgeler
• Dernekler, Vakıflar ve Bunların Üst Kuruluşları (en az 6 ay önce kurulan özel sektöre
yönelik faaaliiyette bulunan)
• Kooperatifler ve Bunların Birlikleri
• Başvuru sahibinin İzmir il sınırları içinde kurulmuş olması veya faaliyet göstermesi
gerekmektedir.

• Arayüz kuruluşlar aracılığıyla, İzmir’de faaliyet gösteren firmaların kurumsal ve teknolojik
dönüşüm, kaynak verimliliği ve çevre performansı, küresel tedarik zincirine dahil olma
alanlarında geliştirilmesi ve ortak kullanıma yönelik altyapıların oluşturulmasıyla sektörel
uzmanlaşmanın desteklenmesi amaçlanmaktadır.
• Aşağıda listelenen konularda olmak üzere, projelere destek verilecektir:
 İmalat sanayinde firmaların dijital dönüşüm sürecinin etkin bir şekilde planlanması ve

uygulanmasına yönelik yol haritalarının oluşturulması 
 Firmaların kurumsal yapılarının ve yönetsel yetkinliklerinin iyileştirilmesine yönelik yol

haritalarının çıkarılması ve bu amaçla arayüz kuruluşlarda sürdürülebilir kurumsal modellerin 
oluşturulması 
 Firmalarda sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılmasına yönelik süreç ve

yöntemlerin iyileştirilmesi için gerekli yol haritalarının oluşturulması, kaynak ve atık yönetiminde 
optimizasyon planlamasının yapılması ve firmalar arası iş birliği modellerini geliştirilmesi 
 Firmaların, yüksek teknoloji üreten / kullanan sektörlerin* tedarik zincirine etkin biçimde

dahil olması için gerekli olan sertifikasyon / akreditasyon süreçlerinin tamamlanmasına yönelik 
yol haritalarının oluşturulması 
 Sektörel uzmanlaşmanın sağlanması, dijital dönüşümün desteklenmesi için firmaların

ortak ihtiyaçlarını karşılamak üzere uygulamaya yönelik altyapıların oluşturulması veya mevcut 
altyapıların geliştirilmesi 
• Destek miktarı 200.000-1.500.000 arasında olup; destek oranı %10-%75 arası hibe
niteliğindedir.
• Desteklenecek projeler için tahsis edilen toplam kaynak tutarı 15.000.000 TL’dir.
• Proje süresi 12-24 ay arasında olmalıdır.
• Proje, İzmir il sınırları içerisinde Bayındır, Beydağ, Kiraz, Menderes, Ödemiş, Selçuk, Tire ve
Torbalı ilçelerinde gerçekleştirilmelidir.

Son başvuru tarihi 06/09/2019 

İzmir Kalkınma Ajansı, online başvuru linki https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ 

1) Kimler Yararlanabilir?

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır?

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir?

4) Başvuru Yeri Neresidir?
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