
PROJE HAZIRLAMA SUNUMU
KALKINMA AJANSLARI YÖNETİM SİSTEMİ (KASY)

ve Başvuru Sonrası Süreç Hakkında Bilgiler 

Program Yönetim Birimi
ORTAK KARADENİZ KALKINMA AJANSI



AMAÇ

• Bu sunumun amacı potansiyel başvuru sahiplerinin fizibilite desteği 
programına başvuru yaparken KAYS üzerinde yaşayabilecekleri zaman 
kayıplarını en aza indirmektir. 

• Başvuru işlemleri kılavuzu ayrıca yardımcı belge olarak incelenebilir.

• Sunumda ayrıca değerlendirme süreci hakkında bilgi verilmektedir. 

• Başvuru işlemleri kılavuzu linki: 



GİRİŞ

• Kalkınma ajansı desteklerinin tamamı elektronik olarak Kalkınma 
Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden yönetilmektedir. 

• Dolayısıyla başvurular https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/ adresi 
üzerinden alınmaktadır. 

• Sonraki slaytlarda takip edilecek adımlar paylaşılmaktadır. 

https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr/


KAYS Giriş



KAYS Giriş (E-Devlet Ara Yüzü)

Sisteme e-devlet 
kullanıcı adı ve 
şifresi ile giriş 

yapılması 
gerekmektedir.

E-devlet şifrenizi 
bilmiyorsanız 

internet 
bankacılığı gibi 

alternatif yollarla 
da sisteme giriş 
yapabilirsiniz.



Şifremiz ile giriş yaptığımızda bu ekran ile karşılaşıyoruz.



Başvuru eklemek için başvuru işlemlerinin üzerine geldiğimizde 
2 başlık açılıyor;



Başvuru işlemlerine tıkladığımızda bu ekran 
açılıyor; fizibilite desteğini seçiyoruz.



Ekranda önce ili seçip listele butonuna 
tıklıyoruz.  

Sonra çıkan sekmeye tıklıyoruz. Son olarak sarı renkli hale gelen 
sekme altındaki başvuru yap butonuna tıklıyoruz.

1

2
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Rehberi indirip 
incelemeniz başvuru 
hazırlarken işinizi 
kolaylaştıracaktır. 



«Başvuru yap» kısmına tıkladığınızda proje girişi ana ekranı açılacaktır. 

İlk yapmanız gereken şey; projenizin künye bilgilerini 
doldurmak olmalıdır. Bu bilgileri daha sonra 

güncelleyebileceksiniz.



1. Proje adınız kısa ve proje amacını yansıtacak şekilde belirlenmelidir.
2. Proje süresi süresi 12 ayı geçemez.
3. İlgili olduğu faaliyet alanını seçiniz. 
4. Uygulama alanını seçiniz. Eğer projede diğer ilçeler de varsa birden fazla ilçe 

seçebilirsiniz. Ana ilçeyi ise başvuru sahibi ilçesi olarak seçmeniz gerekecektir.



Buraya kadar yaptığımız işlemler; başvuru listemize sadece temel bilgileri 
yer alan taslak bir başvuru oluşturmuş oldu. 

1. Ekle seçeneği ile birden fazla proje girişi başlatabiliriz.
2. Güncelle seçeneği ile eklemiş olduğumuz projeleri güncelleyebilir ve eksik kaldığımız 

yerden çalışmaya devam edebiliriz.



1. Bu kısmı öncelikle hızlıca taslak olarak doldurup proje ayrıntısı kısmını tamamladıktan sonra  son halini 
verebilirsiniz. Özet kısmı olduğu için proje metninin tamamını bitirdikten sonra bu kısma son halini 
vermeniz tavsiye edilmektedir. Word ortamında da bu kısımları doldurup sonradan buraya 
yapıştırabilirsiniz.

2. Bu sunumun amacı sadece KAYS’ı kullanmaya yardımcı olmak olduğu için bölümlerle ilgili sorularınız 
olursa son slaytta yer alan iletişim bilgilerinden bizi arayabilir veya randevu talep edebilirsiniz.



Başvuru sahibini bu ekrandan belirleyebilirsiniz. Ancak kurumun KAYS’ta tanımlanmış olması 
gerekmektedir. Kurumunuz tanımlı ise vergi kimlik numarası vb. yolu ile ekleme yapabilirsiniz. 
Tanımlı değil ise bir sonraki slaytta nasıl eklenebileceği açıklanmaktadır. 



Tanımlı olmayan kurumun eklenmesi

Öncelikle Ana sekmede kullanıcı işlemleri altında tüzel paydaş 
işlemlerine tıklıyoruz.



Tanımlı olmayan kurumun/başvuru sahibinin eklenmesi

Emin olmak için buradan da sorgulayabilirsiniz ancak 
olmadığından eminseniz; «ekle» seçeneğine tıklayarak açılan 

ekranda kurumu tanımlamanız gerekecektir. 



Tanımlı olmayan kurumun eklenmesi

Bu bilgileri tek seferde bulamayabilirsiniz. İlgili diğer çalışanlar ile görüşüp 
bilgileri temin edip doldurduktan sonra ekle seçeneğine tıklamanız gerekiyor.



Tanımlı olmayan kurumun/başvuru sahibinin eklenmesi

Başvuru sahibini ilk defa ekliyor iseniz ekleme işlemini yaptıktan sonra 
Ajansımıza ilgili kurum  adına kimlerin proje hazırlayacağına ilişkin ilgili 

kurum yetkilisi tarafından  (en üst amir olmak zorunda değil)  e-posta veya 
fax iletilmesi gerekmektedir. 

Alınan bildirime istinaden Ajans kimlik bilgileri paylaşılan kişileri kurum ile 
eşleştirecektir.

İlgili kişilerin KAYS’A e-devlet şifresi ile en az  bir kez giriş yapması 
eşleştirme öncesi gereklidir. 

E-posta: pyb@oka.org.tr
Fax: 0 362 431 24 09 

mailto:pyb@oka.org.tr


HATIRLATMA

• Başvuru sahibi tanımlı olmayan kurumlar için başvuru sahibini seçmek 
önceki slaytlarda tanımlı aşamaları geçmeyi gerekli kılmaktadır. 

• Eğer kurumunuz tanımlı ise hızlıca vergi kimlik numarası veya 
kaysis.gov.tr adresi üzerinden öğrenebileceğiniz kod ile kurumunuzu 
seçebilirsiniz.



Başvuru sahibinin belirlenmesi; 
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1. Sorguluyoruz. 
2. Çıkan seçeneğin üzerine tıklıyoruz. Başvuru sahibi belirle aktif hale geliyor.
3. Başvuru sahibi belirleye tıklıyoruz.



Başvuru sahibinin belirlenmesi; 

Ekle seçeneği ile 
yetkili kişiyi ve 

irtibat kişilerini (2 
kişi) ekliyoruz. 



Başvuru sahibinin belirlenmesi; 

Başvuru sahibi karar 
organının veya en üst 

amirinin 
yetkilendirmesi 

gerekiyor. Başvuru 
rehberi ekinde yetki 

belgesi örneği 
bulunuyor.

1. Kimlik bilgilerini 
giriyoruz.

2. Yetki belgesini taratıp 
yüklüyoruz. 

3. «Ekle» ye tıklıyoruz.

İrtibat kişileri de benzer 
şekilde eklenmektedir. 
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Ortak ve İştirakçiler

1. Ortak ve iştirakçi eklemek zorunlu değil ancak Ajansımız işbirliğini 
teşvik etmektedir. 

2. Bazı projeler niteliği gereği işbirliği gerektirebilir veya bazı projelerde 
ortaklık kurmak katma değeri artıracağı için projenizin başarılı 
bulunma şansını artırabilir.

3. Özellikle teknik olarak bazı projelerde diğer kurumların uzmanlığına 
ihtiyaç duyuyorsanız ortak ya da iştirakçi olarak projenize ilgili 
kurumlar dahil olabilirler. 





Proje Ayrıntısı

• Bir sonraki slaytta ele alınan kısım proje metninin en önemli kısmıdır. 

• Bu nedenle ilgili başlıkları Word belgesine not edip; gerekli 
araştırmaları tamamladıktan sonra yazmanız tavsiye edilmektedir. 

• Bu kısımları tutarlı, bilgiye ve veriye dayalı şekilde açıklarsanız 
değerlendirme sürecinde projeniz yüksek puan alacaktır. 

• Projenizin tamamında yazım kurallarına ve anlatıma özen göstermeye 
çalışınız.  Özenle hazırlanan başvurular genel olarak daha olumlu 
değerlendirilmektedir.





Fizibilite projelerinde; proje ekibinin görevlendirilmesi, satın alma ve 
ihale sürecinin yürütülmesi, iş teslimi, saha ziyaretleri, ikincil verilerin 
analizi ve taslak rapor ve eklerin kontrol için sunulması, kontrol ve geri 

bildirimlerin yapılması ve nihai taslakların onaylanması genel olarak yer 
verilebilecek faaliyetler olarak ifade edilebilir. 



Sadece ilgili olan göstergelere veri giriniz. Mevcut duruma genel olarak 
0 yazabilirsiniz. Hedef için proje sonucunda ortaya çıkacak durumu 

düşünerek karar vermeniz gerekmektedir. 



Bu kısımda özellikle proje bittikten sonra yapacaklarınızı sürdürülebilirlik 
kısmında açıklamanız beklenmektedir. Fizibilite raporu hazırlanan yatırım 

projesi nasıl, ne zaman, kimlerle hayata geçirilecek ? Sorusuna cevap 
vermeniz önemli görülmektedir. 



Önceki bölümleri burada mantıksal olarak tutarlı şekilde bir tabloda sunmanız 
beklenmektedir.  Bu kısmı doldurmakta zorlanırsanız uzmanlarımızdan nasıl 

doldurulacağı konusunda açıklama talep edebilirsiniz.



Bütçe

• Projeyi eğer hizmet alımı yolu ile hayata geçirecek iseniz 5.2 Etüt-
Araştırma bütçe kalemi altında bir bütçe kalemi tanımlamanız yeterli 
olacaktır. Sonraki slaytlarda açıklanmaktadır.

• Kural olarak projede fizibilite hazırlığı için gerekli uzmanları çalıştırarak 
da fizibilite raporu hazırlanmasını talep edebilirsiniz. 



Projeyi eğer hizmet alımı yolu ile hayata geçirecek iseniz 5.2 Etüt-Araştırma bütçe kalemi altında bir bütçe kalemi 
tanımlamanız yeterli olacaktır. 

Kural olarak projede fizibilite hazırlığı için gerekli uzmanları çalıştırarak da fizibilite raporu hazırlanmasını talep 
edebilirsiniz. 

BÜTÇE





Bütçenin asgari %25’ini nakdi olarak başvuru sahibi veya ortaklarının 
karşılaması gerekmektedir.



• Başvurunuzun ekinde yandaki 
belgelerin sunulması 
gerekmektedir. 

• Islak imzalı hazırlanan belgeleri 
taratarak buraya yüklemeniz 
gerekmektedir. 

• Belgelerin açıklamasını 
okumanız tavsiye edilmektedir. 

• Belgelerin birçoğu için şablon 
paylaşılmıştır. İndirip 
kullanmanız gerekmektedir. 



Proje ile ilgili en az 2 
kişinin öz geçmişini 

eklemeniz 
beklenmektedir. Bir 

kişi teknik olarak 
diğeri ise idari olarak 

projeyi takip 
edebilecek nitelikte 

kişiler olmalıdır. 



İlgili kısımları 
doldurduğunuzda 

ve belgeleri 
yüklediğinizde X’lar
yeşil onay işaretine 

dönüşecektir. 
Sonrasında 

başvuruyu taslak 
olarak 

inceleyebilirsiniz. 
Yöneticileriniz onay 
verdiğinde tamamla 

kısmına tıklayıp 
çevrimiçi 

sunabilirsiniz.



Projeyi teslim etme

Başvuruyu tamamla dedikten sonra yapılması gereken 1 işlem bulunmaktadır. Bu işlem proje taahhütnamesinin e-imza yolu ile 
sunulmasıdır. E-imza ile sunulabilmesi için imzaya yetkili kişinin sisteme e-devlet şifresi ile girip projeyi imzalaması gerekmektedir. 
Uygulamada kurum çalışanları proje veri girişi yaptıkları için; taahhütname sayfadan indirilmekte ve imzalı olarak elden veya kargo 
ile Ajansa teslim edilmektedir. 



Başvurudan sonraki süreç

• Proje ön inceleme aşamasına alınmaktadır. Sonraki slaytlarda yer alan 
kriterler ile ilgili eksiklik varsa bilgi ve belge talep edilmektedir.

• Eksiklik yok ise teknik değerlendirme sürecine alınmaktadır.

• Teknik değerlendirme sürecinde gerekli puanı alırsa Yönetim Kurulu 
onayına sunulmaktadır.

• Başarısız olursa gerekçeli ret mektubu başvuru sahibine resmi yazı ile  
iletilmektedir. 

• Teknik değerlendirme ile ilgili detaylar sonraki slaytlarda 
açıklanmaktadır. 



Değerlendirme süreci

Ön inceleme

• Ön inceleme aşamasında idari kontrol ile uygunluk kontrolü yapılır. Bu aşamada 
fizibilite teklifinin, bu rehberde yer alan idari ve uygunluk kriterlerini karşılayıp 
karşılayamadığı değerlendirme komisyonu üyeleri tarafından değerlendirilir. Bu 
listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa fizibilite teklifi bu 
aşamadan sonra değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir.

Teknik değerlendirme 

• Proje teklifleri değerlendirme komisyonu üyelerinin ikisi tarafından aşağıdaki 
tablodaki puanlama dikkate alınarak ayrı ayrı değerlendirilir. Fizibilite teklifinin 
başarılı kabul edilebilmesi için her bir değerlendirme komisyonu üyesinden birinci 
bölümden en az Otuz Beş ve tüm değerlendirme komisyonu üyelerinden 
ortalama en az Yetmiş puan alması zorunludur.



Ön inceleme Süreci (Kriterler)
Başvuru Rehberi Sf.24

Teklif, elektronik ortamda (KAYS) ve Türkçe olarak hazırlanmıştır.

Projenin sunulmasına ve eş finansmanın karşılanmasına ilişkin başvuru sahibi

yetkili yönetim organı kararı sunulmuştur.

Proje ortağı (varsa) ile ilgili yetkili yönetim organı kararı sunulmuştur.

Başvuru sahibi ve eğer varsa her bir proje ortağını temsil ve ilzama yetkili

kişilere ait tatbiki imza belgesi (kamu kurumları için) veya noter onaylı imza

sirküleri (diğer kurumlar) sunulmuştur.

10.000 TL ve üzeri tüm hizmet alımlarında detaylı teknik şartname (Örnek 4B)

ve asgari 2 adet proforma (Örnek 4A) fatura KAYS’a yüklenmiştir.

Başvuru sahibi kurum kar amacı gütmemektedir. Kooperatif ise kar dağıtmama

kararı sunulmuştur.

Proje için (gerekli ise) ilgili makamlardan/karar organlarından alınan ön izin,

karar vb. belgeler sunulmuştur.

Başvuru Sahibi uygundur.

Proje Ortağı/ortakları uygundur.

Proje teklifi fizibilite desteği tanımına uygundur.

Proje, geriye dönük 1 yıl içinde reddedilmiş veya başvuru sahibi tarafından sözleşmesi

imzalanmamış olan aynı fizibilite tekliflerini içermemektedir.

Başvuru sahibi, 2020 yılı içerisinde fizibilite desteği için proje sunma (en fazla 4

başvuru) ve destek alma (en fazla 2 proje için) kısıtlarını aşmamaktadır.

Uygulama süresi 1 Yılı aşmamaktadır.

Proje faaliyeti proje sunan kurum/kuruluşun görev ve yetki alanı içerisinde

bulunmaktadır.

Proje bütçesi içerisinde makine/ekipman alımları ile inşaat işleri yer almamaktadır.



Teknik Değerlendirme (Kriterler)
Bölüm Puan
1. İlgililik 45
Teklif edilen fizibilite çalışmasının konusu bölgenin ekonomik ve sosyal kalkınması ve rekabet gücü
açısından ne derece önemli?

10

Teklif, yılı çalışma programında fizibilite desteği kapsamında desteklenecek alanlarla ne kadar
ilgili?

10

İhtiyaçlar ve sorunlar ne kadar doğru bir şekilde tanımlanmış? 10
Teklif edilen fizibilite çalışması diğer uygulanan/uygulanacak programlarla karşılaştırıldığında ne
düzeyde katma değer yaratacak unsurlar içeriyor?

10

Teklif edilen fizibilite çalışması bölgeye hizmet edecek kritik ulusal veya uluslararası projeler için ne
derece yönlendirici/özendirici olacaktır?

5

2. Yöntem ve Sürdürülebilirlik 30
Projede amaçlar, beklenen sonuçlar, faaliyetler yeterince tutarlı tanımlanmış mı? 10

Önerilen faaliyetler uygun ve uygulanabilir mi? 10
Başvuru Sahibi ve ortakları (eğer var ise) proje yönetimi ve teknik uzmanlık konusunda yeterli
deneyime sahip mi?

10

3. Bütçe ve maliyet etkinliği 25
Tahmini maliyetler ile beklenen sonuçlar arasındaki oran yeterli mi? 10
Yapılması öngörülen harcamalar faaliyetlerin uygulanması için gerekli mi? 15

TOPLAM 100

Fizibilite teklifinin 
başarılı kabul 
edilebilmesi için her 
bir değerlendirme 
komisyonu 
üyesinden birinci 
bölümden en az 
Otuz Beş ve tüm 
değerlendirme 
komisyonu 
üyelerinden 
ortalama en az 
Yetmiş puan alması
zorunludur.



Detaylı Bilgi İçin: Dursun Demir
dursun.demir@oka.org.tr

0 362 431 24 00/2202

TEŞEKKÜRLER…
Program Yönetim Birimi

ORTAK KARADENİZ KALKINMA AJANSI

mailto:dursun.demir@oka.org.tr

