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2019  YILI FİZİBİLİTE DESTEĞİ PROGRAMI 

SIKÇA SORULAN SORULAR

   ● Fizibilite Desteği Programına ilişkin sorulan soruların birçoğu, Başvuru Rehberinin dikkatli bir şekilde 

okunmasıyla cevaplandırılabilir. Fizibilite desteği başvurusu yapılmadan önce Ajansla ön görüşme 

yapılması önerilmektedir.

Fizibilite Desteği

Fizibilite desteği ile güdümlü proje desteği arasında bir bağlantı var mıdır? 

Fizibilite desteğine başvuru yapacak kurumların başvuru rehberinde belirtilen temalar çerçevesinde bir

güdümlü proje geliştirme hazırlığında olması beklenmektedir. Güdümlü proje hazırlığı sürecinde, proje fikri

belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra projenin fizibilite çalışması yapılması gerekmektedir. Fizibilite desteği

programı, bu aşamadaki güdümlü projelerin fizibilitesinin Ajansın mali desteği ile yapılmasını

amaçlamaktadır. Bu sebeple, güdümlü projeye dönüşme potansiyeli olmayan proje fikirlerine yönelik

fizibilite desteği başvuruları desteklenmeyecektir.

Fizibilite Desteği

Güdümlü proje geliştirmek için Fizibilite Desteği Programına başvurmak yerine kendi imkanlarımızla

fizibilite çalışması hazırlayabilir miyiz?

Fizibilite etüdü, güdümlü proje geliştirme sürecinin ayrılmaz bir aşamasıdır. Fizibilite Desteği Programı ile

Ajansımız, öncelikli alanlarda geliştirilecek güdümlü projelerin fizibilite çalışmalarına finansman sağlayamayı

amaçlamaktadır. Ancak fizibilite çalışmasının Ajans desteği ile hazırlanması zorunlu değildir; güdümlü proje

geliştirmek isteyen kurum/kuruluşlar söz konusu raporu kendi imkanları ile hazırlayabilirler. Her halükarda,

fizibilite çalışmasının Ajansın koordinasyonunda ve Bakanlık tarafından belirlenen esaslara uygun olarak

hazırlanması gerekmektedir.

Fizibilite Desteği

Başvuru rehberinde yer alan EK E - FİZİBİLİTE ŞABLONU, proje başvurusu aşamasında mı sunulmalıdır? 

Fizibilite desteğine başvuru aşamasında EK-E FİZİBİLİTE ŞABLONU'nun sunulması gerekmemektedir.

Fizibilite desteğinden yararlanan projeler için proje sonunda söz konusu şablona uygun olarak fizibilite

raporunun hazırlanması gerekmektedir. Projenin mahiyetine uygun olarak Ajans, fizibilite şablonunu

geliştirecek bölümler eklenmesini talep edebilir.

Fizibilite Desteği

Fizibilite desteğine hak kazanılması, güdümlü proje desteğine de hak kazanılacağını garanti eder mi?

Hayır, fizibilite desteğine hak kazanmış olmak güdümlü proje desteğine de hak kazanılacağını garanti

etmemektedir. 

Fizibilite Desteği

Fizibilite raporu Ajans desteği ile hazırlandığı halde güdümlü proje desteğine hak kazanılamaması

durumunda fizibilite desteğinin geri ödenmesi talep edilecek midir?

Fizibilite desteği sonucunda hazırlanan fizibilite raporu, Ajansa zamanında sunulması; şekil, içerik ve kalite

bakımından uygun bulunması durumunda Ajans tarafından onaylanır. Güdümlü projeye ait fizibilite raporu

ve rapora esas teşkil eden diğer belgeler İSTKA Yönetim Kurulu onayının ardından Bakanlık onayına sunulur.

Bu süreçte güdümlü proje teklifine ait fizibilite raporunun İSTKA Yönetim Kurulu veya Bakanlık tarafından

onaylanmama ihtimali bulunmaktadır. Bu durumda fizibilite desteğinin Ajans tarafından geri alınması söz

konusu değildir.
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Fizibilite Desteği

Başvuru değerlendirme süreci tahmini olarak ne kadar süre içinde tamamlanır?

Fizibilite desteği başvuruları Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla bir ay içerisinde değerlendirilerek

sonuçlar İSTKA Yönetim Kurulu onayına sunulacaktır. İSTKA Yönetim Kurulu onayını müteakip

desteklenmesine karar verilen projeler İSTKA internet sitesinde ilan edilecektir. 

Fizibilite Desteği

Üniversitelere bağlı Fakülte ve Enstitüler, Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuru yapabilirler

mi?

Üniversiteler, Fakülteler ve Enstitüler uygun başvuru sahibi sayılmaktadırlar. Fakülteler ve Enstitüler

tarafından yapılan başvurularda “Başvuru Sahibi” “Fakülte” veya “Enstitü” olarak belirtilmediği takdirde

başvuru Üniversite tarafından yapılmış kabul edilecektir.

Fizibilite Desteği

Teknoloji Transfer Ofisleri, Fizibilite Desteği Programı kapsamında başvuru yapabilirler mi?

Üniversiteler tarafından sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan Teknoloji Transfer Ofisleri bu program

kapsamında uygun başvuru sahibidir. Bu statüde olmayan (ayrı tüzel kişiliği bulunmayan) Teknoloji Transfer

Ofisleri bağlı bulundukları üniversite rektörlükleri üzerinden  başvuru yapabilirler. 
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