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Afetlere hazırlık  
mali Destek Programı  

istkA/2012/AFt
10.000.000 200.000 - 600.000 %25 - %90 6 - 9 11/02/2013 aft@istka.org.tr

Bit odaklı  
ekonomik kalkınma  

mali Destek Programı 
(işletmeler) 

istkA/2012/BtI

15.000.000 200.000 - 400.000 %25 - %50 6 - 9 07/02/2013 bti@istka.org.tr

Bit odaklı  
ekonomik kalkınma  

mali Destek Programı  
(kar Amacı 

gütmeyenler)  
istkA/2012/Btk

15.000.000 200.000 - 800.000 %25 - %90 6 - 9 12/02/2013 btk@istka.org.tr

sosyal içermeye 
yönelik küçük  
Ölçekli Altyapı  

mali Destek Programı   
istkA/2012/skA

40.000.000
250.000-750.000
Belediyeler için:  

250.000-1.500.000
%25 - %75 6 - 18 13/02/2013 ska@istka.org.tr

yaratıcı endüstrilerin 
geliştirilmesi  

mali Destek Programı 
(işletmeler)  

istkA/2012/yeI

15.000.000 200.000 - 400.000 %25 - %50 6 - 9 08/02/2013 yei@istka.org.tr

yaratıcı endüstrilerin 
geliştirilmesi  

mali Destek Programı  
(kar Amacı gütmeyenler)  

istkA/2012/yek

15.000.000 200.000 - 600.000 %25 - %90 6 - 9 14/02/2013 yek@istka.org.tr



AFETLERE HAZIRLIK  
MALİ DESTEK PROGRAMI 

İSTKA/2012/AFT

PROGRAMIN AMACI
İstanbul Bölgesi’nde yaşam ve mekan kalitesi yüksek güvenli yerleşmeler yaratmak üzere; afet 
yönetim sisteminin etkinleştirilerek uygulama kapasitesinin arttırılması ve afet risklerinin azaltılması.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1. Afet Yönetimi faaliyetlerine yönelik kurumsal kapasitenin artırılması ve başta  
gönüllü örgütlenmelerle olmak üzere yerel kapasitenin oluşturulması.
Öncelik 2. Risk alanlarının tanımlanması, risk azaltmada alternatif yaklaşımların  
geliştirilmesi ve uygulama araçlarının/modellerinin çeşitlendirilmesi.

ÖRNEK PROJELER  
1. Afet riskinin makro ve mikro ölçekte yeniden belirlenmesi ve bütünleştirilmiş risk haritalarının 

oluşturulması,
2. Afet riskinin azaltılması için AR-GE faaliyetlerinin uygulanması,
3. Afetlere karşı önleyici ve zarar azaltıcı yenilikçi mühendislik tedbirlerinin alınması,
4. Tahliye aksları ve alanlarının düzenlenmesi ve geliştirilmesi, 
5. Afet riski altındaki tarihi yapıların korunmasında yenilikçi yöntemlerin uygulanması,
6. Afet yönetimi, kentsel risk yönetimi gibi konularda mesleki (inşaat mühendisleri, şehir plancıları, 

mimarlar vb.) eğitimlerin gerçekleştirilmesi, 
7. Afet yönetimi kapsamında, engelli ve dezavantajlı grupların özel ihtiyaçlarına yönelik ilgili meslek 

gruplarının kapasitelerinin arttırılması,
8. Yerel afet gönüllülerinin örgütlenmelerini teşvik edici modellerin hayata geçirilmesi,
9. Bölgenin kısa vadede afete hazırlıklı olmasını sağlayacak Afet Acil Eylem Planının hazırlanması,
10. Sanayi, otel, hastane gibi büyük ölçekli tesislerde Afet Acil Yardım Planının hazırlanması



İŞLETMELERE YÖNELİK BİT ODAKLI EKONOMİK KALKINMA  
MALİ DESTEK PROGRAMI 

İSTKA/2012/BTI

PROGRAMIN AMACI
İstanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün inovasyon kabiliyeti, işbirliği olanakları ve 
rekabetçiliğinin güçlendirilerek İstanbul Bölgesinin küresel rekabet edebilirliğinin artırılması.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1. BİT sektöründe diğer ekonomik sektörlere yönelik yüksek katma değer üreten 
yenilikçi ürün ve faaliyetlerin geliştirilmesi ve ticarileştirilmesi.
Öncelik 2. BİT sektöründe faaliyet gösteren ve bu sektörle ilişkili kurum ve kuruluşlar arasında 
altyapı, inovasyon ve sektörün sorunlarının çözümlerine yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi.

ÖRNEK PROJELER 
1. Eğitim, kapasite geliştirme, teknik veya teknolojik merkezler ile danışmanlık ve patent gibi, 

işletmelere ve girişimcilere yönelik bilgi desteği ve ortak kullanım imkanı sağlayacak hizmet 
yapılarının oluşturulması

2. Mobil finans alanında örnek uygulamaların ve pilot projelerin geliştirilmesi
3. Üniversite-iş dünyası işbirliği ile yenilik (inovasyon) ve teknoloji transfer merkezleri, teknoloji 

danışmanlık merkezleri kurulması ve geliştirilmesi Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık 
hizmetlerinin tasarlanması

4. Enerji sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek 
veritabanı ve arayüz tasarımının yapılması

5. Başlangıç aşamasındaki yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
6. BİT sektöründe ar-ge faaliyetlerinin finansmanı alanında danışmanlık yapacak bir platform 

oluşturulması
7. BİT firmalarının uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman 

olanaklarına erişimini kolaylaştıracak bir arayüzün geliştirilmesi
8. Gayrimenkul sektörüne yönelik yenilikçi cihazların tasarlanması
9. Sektörel ve teknolojik ticarileştirme merkezlerinin kurulması 

 



KAR AMACI GÜTMEYEN  KURULUŞLARA YÖNELİK BİT 
ODAKLI EKONOMİK KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI 

İSTKA/2012/BTK

PROGRAMIN AMACI
İstanbul Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün inovasyon kabiliyeti, rekabetçiliği ve toplumsal 
faydasının artırılması yoluyla bilgi toplumuna geçişin desteklenmesi ve Bölgenin küresel rekabet 
edebilirliğinin artırılması.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1. İstanbul’un kentsel ve sosyal sorunlarına (afet yönetimi, ulaşım, katılımcılık, sosyal 
içerme, çevresel koruma, enerji verimliliği vb.)  BİT eksenli yenilikçi çözümler getirilmesi.
Öncelik 2. Diğer ekonomik sektörlere yönelik yüksek katma değer üreten faaliyetlerin 
geliştirilmesi.
Öncelik 3. BİT sektöründe faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlar arasında ortak altyapı, 
inovasyon ve sektörün sorunlarının çözümlerine yönelik işbirliklerinin geliştirilmesi

ÖRNEK PROJELER 
1. Engellilerin hizmetlere erişim olanaklarını arttıracak yazılımların geliştirilmesi
2. Afet anında vatandaşları tahliye aksları ve toplanma alanlarına yönlendirici mobil uygulamaların 

geliştirilmesi
3. Trafik yoğunluklarının/kazalarının azaltılmasına yönelik BİT uygulamalarının hayata geçirilmesi
4. Hasta takibini kolaylaştıracak mobil sağlık hizmetlerinin tasarlanması
5. Binalarda yeşil veri merkezlerinin (green data center) tasarlanması ve geliştirilmesi
6. Finans sektörünün ihtiyaç duyduğu BİT çözümleri ve BİT firmalarının kabiliyetlerini eşleştirecek 

veritabanı ve arayüz tasarımının yapılması
7. Yazılım firmaları arası küme geliştirme çalışmalarının gerçekleştirilmesi
8. BİT sektöründe fikri mülkiyet haklarının korunmasında rehberlik yapacak bir platform 

oluşturulması
9. BİT firmalarının uluslararası fonlar, melek yatırımcılar ve girişim sermayesi gibi finansman 

olanaklarına erişimini kolaylaştıracak bir arayüzün geliştirilmesi
10. Lojistik sektöründe tedarik zinciri yönetiminin temel aşamalarının entegrasyonunu sağlayacak 

BİT çözümlerinin geliştirilmesi



SOSYAL İÇERMEYE YÖNELİK KÜÇÜK ÖLÇEKLİ ALTYAPI  
MALİ DESTEK PROGRAMI 

İSTKA/2012/SKA 

PROGRAMIN AMACI
Çocuk, genç, kadın, engelli ve yaşlılar gibi sosyal dışlanmaya maruz kalabilecek/kalan sosyal risk 
gruplarının/dezavantajlı grupların yoksunluk durumundan çıkarılarak ekonomik ve sosyal hayata 
katılımlarının artırılması, yaşam fırsatlarından eşit ve tam olarak yararlanmalarının sağlanması ve 
toplumla bağlarının güçlendirilmesi.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1. Sosyal dışlanmayla mücadelede kurumsal kapasitenin ve kurumlar arası  
işbirliğinin artırılması.
Öncelik 2. Sosyal risk gruplarının/dezavantajlı grupların işgücüne katılımının, istihdam 
edilebilirliklerinin ve girişimcilik kapasitelerinin artırılması.
Öncelik 3. Sosyal risk gruplarının/dezavantajlı grupların kentsel ve sosyal hizmetlere  
erişiminin artırılması ve rehabilitasyonlarının sağlanması ve her türlü hakları konusunda 
bilgi ve bilinç düzeyinin geliştirilmesi

ÖRNEK PROJELER 
1. Kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını kolaylaştırmak üzere kadın emeğini 

değerlendirme merkezi gibi merkezlerin kurulması 
2. Aile içi şiddete maruz kalan kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların buna ilişkin 

hukuki, psikolojik ve sosyal konularda bilgilendirilmesi ve varsa çocukları ile birlikte geçici olarak 
konaklayabilecekleri, rehabilitasyon hizmeti sunan kadın korunma evleri, kadın danışma ve 
dayanışma merkezleri vb. merkezlerin kurulması

3. Genç istihdamını artıracak, işgücü piyasasına girişlerini hızlandıracak şekilde gençlerin mesleki 
bilgi, beceri ve kapasitelerinin artırılmasını sağlayacak çözüm merkezlerinin kurulması

4. Madde bağımlılığının engellenmesini, bağımlıların rehabilitasyonunu ve sosyal hayata katılmalarını 
sağlayacak merkezlerin oluşturulması

5. Sokak çocuğu olgusunun çözümü için işbirliğini içeren bütüncül hizmet modellerinin geliştirilmesi
6. Engellilerin bağımsız olarak sosyal yaşama katılmalarını sağlayacak hizmetlerin sağlanması ve 

aileleri için sunulan rehberlik ve destek hizmetlerinin geliştirilmesi
7. Yaşlıların özel bakım ihtiyaçlarını karşılayacak ve sosyal yaşama aktif bireyler olarak katılımlarını ve 

rehabilitasyonunu sağlayacak sosyal merkezler, huzurevleri, bakım evlerinin kurulması
8. Kurumlar arası işbirliğini güçlendirerek sosyal hizmet sunumunu iyileştirecek modellerin 

geliştirilmesi
9. Şiddet mağduru kadınlara yönelik psikolojik, sosyal ve hukuki destekler gibi bütüncül hizmetler 

verecek merkezlerin geliştirilmesi
10. Başta göçle gelenler olmak üzere yoksul kesimlerin kente sosyal ve ekonomik entegrasyonunu 

sağlamaya yönelik merkezlerin kurulması ve geliştirilmesi
11. Sosyal risk gruplarına/dezavantajlı gruplara sunulan sağlık ve eğitim hizmetlerinin, bu grupların 

özel ihtiyaçları doğrultusunda iyileştirilmesi ve bu hizmetlere erişimin artırılması
12. Kadınların çalışma hayatına katılımını kolaylaştırmak üzere çocuk bakım merkezlerinin kurulması 

ve yaygınlaştırılması



İŞLETMELERE YÖNELİK YARATICI ENDÜSTRİLERİN 
GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

İSTKA/2012/YEI

PROGRAMIN AMACI
Yüksek katma değer üreten ve İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren yaratıcı endüstrilere odaklanarak 
İstanbul Bölgesi’nin küresel rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra, sosyal kalkınma, kentsel mekan 
kalitesi, çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamak.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1. Yaratıcı endüstrilerde üretilen katma değeri artıran yenilikçi uygulamaların  
hayata geçirilmesi.
Öncelik 2. Yaratıcı endüstrilerde işbirliği ağların oluşturulması ve mevcut işbirliği ağlarına 
katılım sağlanması.

ÖRNEK PROJELER 
1. Tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren platformların oluşturulması 
2. Müzik endüstrisinde içerik geliştirme sürecinde yenilikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesi 
3. Yaratıcı endüstrilerde kuluçka merkezlerinin ya da ortak kullanımların oluşturulması ve 

geliştirilmesi
4. Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması
5. Yaratıcı endüstrilerde farklı kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı disiplinler ve 

yaklaşımların birlikte kullanılabileceği, çeşitliliğe imkan veren ortak enstitü ve benzeri yapıların 
kurulması

6. Yaratıcı endüstrilerde üretilen içeriğin dijital ortamlarda paylaşılmasını ve pazarlanmasını 
sağlayacak platformların oluşturulması 

7. Geleneksel el sanatlarının pazarlanmasına yönelik yenilikçi bir uygulamanın hayata geçirilmesi
8. Yaratıcı endüstrilerde iş gücü niteliğini geliştirmek üzere ortak platformların geliştirilerek ortak 

kullanım alanlarının oluşturulması
9. Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara hizmet edecek, işletmelerin 

kurumsal kapasitesini geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi 
sağlayacak ortak yapıların oluşturulması

10. Yaratıcı endüstrilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması, gözetim ve denetim 
mekanizmalarının güçlendirilmesi için bir platform oluşturulması. 



KAR AMACI GÜTMEYEN  KURULUŞLARA YÖNELİK YARATICI 
ENDÜSTRİLERİN GELİŞTİRİLMESİ MALİ DESTEK PROGRAMI 

İSTKA/2012/YEK  

PROGRAMIN AMACI
Yüksek katma değer üreten ve İstanbul’un özgünlüğünü geliştiren yaratıcı endüstrilere odaklanarak 
İstanbul Bölgesi’nin küresel rekabet gücünün artırılmasının yanı sıra, sosyal kalkınma, kentsel mekan 
kalitesi, çevresel ve kültürel sürdürülebilirliğe de katkı sağlamak.

PROGRAMIN ÖNCELİKLERİ
Öncelik 1. Yaratıcı endüstrilerde kümelenmenin,  yenilikçiliğin, girişimcilik kapasitesi ve  
iş geliştirmenin teşvik edilmesi.
Öncelik 2. Yaratıcı insan gücünün yetiştirilmesi ve İstanbul’a çekilmesi.
Öncelik 3. Yaratıcı endüstrilere ilişkin farkındalığın artırılması ve yaratıcı endüstrileri 
destekleyecek ve geliştirecek fikri mülkiyet haklarının korunması

ÖRNEK PROJELER 
1. Tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren platformların oluşturulması 
2. Yaratıcı endüstrilerde ağ oluşturma/ağlara dahil olmanın teşvik edilmesi 
3. Yaratıcı endüstrilerde girişimciliği desteklemek üzere eğitim ve danışmanlık hizmetlerini sunacak 

yapıların oluşturulması ve geliştirilmesi
4. Yaratıcı endüstrilerde kuluçka merkezlerinin ya da ortak kullanımların oluşturulması ve 

geliştirilmesi
5. Yaratıcı endüstrilerde bilgi ve deneyim paylaşımına yönelik bilgi transfer ağlarının kurulması
6. Yaratıcı endüstrilerde farklı üniversitelerin, kurum ve kuruluşların birlikte kullanacağı, farklı 

disiplinler ve yaklaşımların birlikte kullanılabileceği, çeşitliliğe imkan veren ortak enstitü ve 
benzeri yapıların kurulması

7. Yaratıcı endüstrilerde iş gücü niteliğini geliştirmek üzere mesleki eğitim programlarının 
düzenlenmesi

8. Yaratıcı endüstrilerde faaliyet gösteren işletmelere ve çalışanlara hizmet edecek, işletmelerin 
kurumsal kapasitesini geliştirecek, sorunlarına çözüm üretecek, bilgi ve teknoloji transferi 
sağlayacak ortak yapıların oluşturulması

9. Yaratıcı endüstrilere ilişkin fikri mülkiyet haklarının korunması, gözetim ve denetim 
mekanizmalarının güçlendirilmesi ve bunlara ilişkin farkındalığın artırılması



BAŞvURULAR NEREYE vE
NASIL YAPILACAK

Başvurular www.istka.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 yapılmalıdır.

Sistemin kullanımına ilişkin detaylı bilgi www.istka.org.tr adresinden erişebileceğiniz 
 KAYS kullanıcı kılavuzunda bulunabilir.

Elektronik ortamda yapılan başvurunun Başvuru Sahibi tarafından onaylanmasının ardından tüm 
belgelerin birer adet çıktısı alınarak ıslak imzaları tamamlandıktan sonra kapalı zarf içinde üzerine 

Başvuru Kapak Sayfası yapıştırılmış şekilde taahhütlü posta yoluyla, kargo şirketi ile veya elden 
aşağıdaki adrese teslim edilmelidir:

T.C. İstanbul Kalkınma Ajansı,
Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok  

Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy/İSTANBUL

Sorularınızı 2. sayfadaki özet tabloda belirtilen programa özgü e-posta adreslerinden  
ya da  0212 468 34 44 numaralı fakstan iletebilirsiniz.

www.istka.org.tr





Havaalanı Kavşağı EGS Business Park Blokları B2 Blok Kat: 16 34149 Yeşilköy Bakırköy / İSTANBUL
T +90 212 468 34 00 F +90 212 468 34 44

www.istka.org.tr  iletisim@istka.org.tr




