
TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: FİNANSMAN 
Alt Alan: Finansal Yönetim Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Finansal yönetim 
danışmanı, işletmelerin 
finansal durum 
değerlendirmesi, mali 
borçların analizi ve 
gelişim alanlarının 
belirlenmesinde şirket 
yönetimine danışmanlık 
hizmeti sağlar. 
 

1. Şirketlerin finansal ve faaliyet analizlerinin 
yapılarak, olası sorunların veya potansiyel 
fırsatların belirlenmesi 

2. Kısa ve uzun vadeli iş planının hazırlanması 
3. Bütçe, Nakit Akışı, Bilanço ve Gelir Tablosu 

Projeksiyonu oluşturulması ve Temel Finansal 
oranların belirlenmesi 

4. Finansal dayanıklılığı artıcı önlemler hakkında 
işletme yöneticilerinin bilgilendirilmesi (Alacak 
sigortası, yedek akçe, tasarruf araçları vb. gibi) 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 (yedi) gündür. 

1. Kritik performans göstergelerinin belirlenmesi ve kurum 
stratejisinin oluşturulması 

2. Banka ilişkilerinin yönetilmesi, kredi limit, risk ve diğer 
kredi performans göstergelerinin belirlenmesi 

3. Finansal ve operasyonel aksiyonların, yöntemlerin 
belirlenmesi, model ve iş planının oluşturulması, varlık 
değerlemesi, kaynak araştırması, verimlilik analizi ve 
devlet destek ve hibeleri ile finansal sorunlar için alternatif 
çözümler önerilmesi 

4. Mali borçların yeni iş planına göre planlanması ile banka 
ve diğer finansal kuruluşlar ile mali borçların müzakeresi 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 10 (on) gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir. 

 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: FİNANSMAN 
Alt Alan: Para ve Sermaye Piyasaları Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Para ve sermaye piyasaları 
danışmanı, firmanın 
yönetimini para ve 
sermaye piyasaları ile 
makroekonomik yapı ve 
göstergelerde meydana 
gelen değişim ve 
gelişmeler hakkında 
bilgilendirir. Bununla 
birlikte firmanın mali 
tabloları, iş ve yatırım 
planları ile bütçelerine 
göre kaynak ihtiyacını 
karşılamak maksadına 
uygun biçimde finansal 
enstrüman seçimine 
danışmanlık hizmeti sunar. 
 

1. Firma yönetiminin güncel borçlanma oranları 
konusunda bilgilendirilmesi 

2. Döviz kurları ve pariteleri takip ederek gelişmekte 
olan ülke kurlarının karşılaştırmalı analizleri; 

3. Hisse senedi piyasalarındaki hareketlerin analiz 
ve değerlendirilmesi 

4. Makroekonomik gelişmelerin izlenilerek 
işletmeye ilişkin geleceğe yönelik 
tahminlemelerin yürütülmesi 

 
 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 (altı) gündür. 
 

1. Para ve sermaye piyasalarındaki eğilimler gözetilerek; 
halka arz, tahvil ihracı, stratejik veya finansal ortak 
ihtiyacı gibi seçeneklerin değerlendirilmesi 

2. Finansal ürünlerin değerlendirilmesiyle oluşturulacak 
finansman ve finansal risk yönetimine dair önerilerin 
geliştirilmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 8 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir. 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: FİNANSMAN 
Alt Alan: Portföy Yönetimi ve Yatırım Analizi Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Portföy yönetimi ve 
yatırım analizi danışmanı, 
analitik ve dinamik 
finansal modeller ile 
yatırım projelerinin 
derinlemesine analizinde; 
model içerisinde çeşitli 
senaryolarla yatırım 
olasılıklarının test 
edilmesinde; varlık tahsisi 
hedefleri, pozisyon 
riskleri, likidite seviyesi, 
nakit akışları ve portföy 
dengesinin belirlenmesi ve 
yönetilmesinde firma 
yönetimine danışmanlık 
hizmeti sunar. 
 

1. Finansal tablo ve piyasa verilerinin incelenerek 
firma ve sektöre ait analizlerin yürütülmesi 

2. Hem yerel hem de global makroekonomik ve 
finansal verilerle birlikte sosyal ve siyasi 
hareketlerdeki değişikliklerin izlenerek bunların 
fonların performansını nasıl etkileyebileceğinin 
analiz edilmesi 

3. Pazardaki gelişmeler, yeni yatırım ürünleri ve 
pazarları etkileyebilecek diğer tüm alanlarla ilgili 
bilgilerin izlenerek değerlendirilmesi 

4. Genel yatırım ve belirli proje / fon / anlaşma 
konularının belirlenmesinde firma içi 
departmanların koordineli hareketinin sağlanması 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 (altı) gündür. 
 
 
 
 
 

1. Portföy izleme sürecinin bir parçası olarak yöneticilerin ve 
varlıkların performansının değerlendirilmesi 

2. Yatırımın ve finansal portföyün çeşitli aşamalarda 
karşılaşabileceği risklerin tespit edilmesi ve bu risklerin 
olası önlenme yöntemleri ile ilgili çalışmalar 

3. Yatırım için gerekli finansman kanallarının belirlenmesi ve 
değerlendirilmesi süreçleri 

4. Varlık tahsisi konumlandırması ve gerektiğinde portföy 
yeniden dengelenmesi ile ilgili kararlar için firmaya analiz 
ve raporların hazırlanması 

5. Mevcut ve ileriye dönük çeşitli varlık seçenekleri ve 
stratejilerinin değerlendirilmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 9 (dokuz) gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir. 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: FİNANSMAN 
Alt Alan: Fizibilite Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Fizibilite danışmanı, yeni 
ürünlere, yeni hizmetlere 
ve yeni girişimlere olan 
talebin tahmin edilmesi ile 
birlikte tedarik 
değişkenlerinin analiz 
edilerek arz tarafındaki 
bileşenler, insan 
kaynakları ve becerileri ve 
materyallerin maliyetleri 
ile belirlenerek 
yürütülecek fayda-maliyet 
analizlerinde danışmanlık 
hizmeti sağlar. 

1. Bir endüstri, bir işletme veya yeni bir ürün için 
talep tahminlerinin yürütülmesi 

2. Gelecekteki maliyetlerin tahminlerini de içeren 
tedarik analizleri 

3. Yöntemlerin tam dokümantasyonu ile yatırım geri 
ödeme süresine ilişkin tahminleri içeren kapsamlı 
bir analiz ve yazılı rapor hazırlanması 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 (altı) gündür. 
 
 

1. Eldeki proje için piyasa koşullarında senaryolar 
geliştirerek, bunların rekabet ortamındaki olası 
performanslarının değerlendirilmesi  

2. Çevresel ve/veya yasal hususlarla birlikte olası risk ve 
sorunların tespit edilmesi 

3. Fayda-Maliyet analizlerinin her senaryoya göre tam ve 
eksiksiz olarak yürütülmesi 

4. Maliyetleri azaltmak için süreç iyileştirmeleri ve birim 
değişiklikleri önerilerinin oluşturulması 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 8 (sekiz) gündür. 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir. 
	



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

	
Alan: FİNANSMAN 
Alt Alan: Şirket Satın Alma/ Birleşme Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Şirket satın alma / 
birleşme danışmanı, 
birleşme ya da şirket alış-
satış süreçlerinde 
potansiyel yatırımcı/ortak 
bulma, süreç, durum tespit 
süreci, finansal konular, 
şirket değerlemesi, 
alış/satış taktikleri ve 
stratejileri ile ilgili firma 
yönetimine danışmanlık 
hizmeti sağlar. 

1. Stratejik uyum değerlendirmesi 
2. Hedef firma/potansiyel alıcıların kurumsal ve 

finansal durum analizi 
3. Birleşme ya da satın alma amacındaki şirketin ve 

hedefteki şirketin (şirketlerin) ‘şirket değerleme 
analizleri’nin yürütülmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 (altı) gündür. 
 

1. Birleşme ya da satın alma için uygun tekliflerin 
oluşturulması ve değerlendirilmesi 

2. Şirketin ‘şirket satın alma’ için kaynak yaratma ve 
bulma konularında önerilerin geliştirilmesi 

3. Şirket birleşme veya satın alma işleminin 
gerçekleştirilmesi süreci 

4. Süreç sonrası entegrasyon konularında yaşanabilecek 
olası sorunların ve çözümlerin tespit edilmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 9 (dokuz) gündür. 

 
 
 

 
Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir. 

 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: ULUSLARARASILAŞMA 
Alt Alan: İhracat/İthalat Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
İhracat – İthalat 
danışmanı, KOBİ’lere, 
ithalat ve ihracat 
işlemlerinde maliyet, 
lojistik ve yasal uygunluk 
konularında danışmanlık 
hizmeti sağlar. 

1. Uluslararası olayları izleyerek operasyonları 
etkileyebilecek yasa, standart ve şartlardaki 
değişikliklerin işletme yöneticilerine raporlanması 

2. Lojistik ve operasyonel ihtiyaçların analiz edilmesi 
3. İhracat ve/veya ithalat süreçlerine ait tüm 

dosyalamaların, belgelerin ve düzenleyici 
raporlamanın doğru, zamanında ve yasalara uygun 
olarak tamamlanması 

4. E-dış ticaretin gerçekleşeceği ülkenin yasal 
mevzuatı ve ürüne olan ilgisi ile ilgili ön rapor 
hazırlanması 

5. İşletmenin dış pazarda ihtiyaç duyduğu 
sertifikasyonlar konusunda bilgilendirilmesi 
 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 (altı) gündür. 

1. İhracata yönelik olarak, hedef pazardaki önemli giriş 
noktalarının ve nişlerin belirlenmesine ve mevcut 
rekabetin incelenmesi 

2. İthalat için Lisans Otoriteleri ile irtibat sağlanması 
3. E-dış ticaret işlemleri için bir yol haritasının hazırlanması 
4. Firmanın talepte bulunduğu ürün ya da hizmet için e-

ticareti kolaylaştırmak ve gerçekleştirebilmek için daha 
önceki örneklerden bir çerçeve geliştirilmesi 

5. E-dış ticareti gerçekleştirmek üzere pilot bir zaman 
çerçevesi ve bütçe içeren bir proje hazırlanıp bu konuda 
firma yönetim ve çalışanlarının bilgilendirilmesi 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 9 (dokuz) gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir. 

 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: ULUSLARARASILAŞMA 
Alt Alan: Uluslararası Pazarlama ve Satış Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Uluslararası pazarlama ve 
satış danışmanı, ister 
ihracat ister ortak yatırım 
isterse doğrudan yatırım 
olsun, yabancı bir pazara 
katılım biçimlerini 
seçerken riskleri ve 
getirileri hesaplayarak 
uygun pazarlar için en 
cazip ürün ve hizmetleri 
belirleme; fiyatlandırma ve 
konumlandırma stratejileri 
geliştirme; tedarik 
zincirlerini yönetme ve 
marka sadakati oluşturma 
amaçlarına uygun biçimde 
danışmanlık hizmeti sunar. 

1. Müşterinin demografik özellikleri, tercihleri, 
ihtiyaçları ve satın alma alışkanlıkları hakkında veri 
toplama ve analiz edilmesi 

2. Ürün geliştirmenin finansal yönlerinin 
değerlendirilmesi 

3. Reklamların, tanıtım faaliyetlerinin ve/veya katılım 
sağlanacak fuarların belirlenmesi 

4. Pazarlama veya satış personelinin işe alım, eğitim 
veya performans değerlendirmelerinin yönetimi ve 
denetlenmesi 

5. Hedef pazara ilişkin araştırma raporunun 
hazırlanması 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 (altı) gündür. 

1. Rakipler, sektör ve pazarlarla ilgili veri toplayarak 
fiyatların, satışların, pazarlama ve dağıtım yöntemlerinin 
analiz edilmesi 

2. Pazarlama stratejisinin belirlenmesi, geliştirmesi ve 
değerlendirilmesi 

3. Müşterilerin ortak özellikleri ve ihtiyaçlarına (demografik, 
coğrafi, davranışsal özellikler gibi) göre pazar 
segmentasyonu oluşturulması ve bu segmentler için en 
uygun pazarlama strateji ve maliyetlerinin belirlenmesi 

4. Her bir segmentin karlılığı, büyüklüğü ve potansiyel 
büyümesi ile segmenti etkileyebilecek fırsat ve tehditlerin 
tespiti ve bu yolla en cazip segmentin belirlenmesi 

5. Teklifin en iyi konumlandırılabilmesi için, her bir 
segmentin ürünü, markayı ve/veya hizmeti nasıl 
algıladığını anlamak üzere bir konumlandırma haritası 
oluşturulması 

6. Fiyatlandırma ve konumlandırma stratejilerin 
geliştirilmesine; tedarik zincirlerinin yönetimine ve marka 
sadakatinin oluşturulması 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 9 (dokuz) gündür. 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak danışmanlık 
hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 (dokuz yüz) TL’dir. 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: ULUSLARARASILAŞMA 
Alt Alan: Gümrükleme ve Uluslararası Vergileme Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Gümrükleme ve 
uluslararası vergileme 
danışmanı, ithal veya ihraç 
edilen gönderilerin, giriş 
veya ihracatın 
gerçekleşebilmesinde 
yürürlükteki tüm yasalara 
uygunluğu için gümrük 
belgelerinin 
hazırlanmasına ve 
danışmanlık talebinde 
bulunan firmaların 
operasyonlarının ulusal 
ve/veya uluslararası vergi 
sonuçlarını anlamalarına 
yardımcı olmak üzere 
danışmanlık hizmeti 
sağlar. 
 

1. Şirketi ve bireyleri etkileyen uluslararası vergi 
hükümlerinin araştırılması ve analizi  

2. Navlun operasyonları ekibinin desteklenmesi 
3. Gümrük beyanları için dosyalama işlemleri 
4. Firmalara ithalat ve ihracat kısıtlamaları, tarife 

sistemleri, sigorta gereklilikleri ve gümrükle ilgili 
diğer tüm konularda açığa çıkabilecek sorunlarla 
ilgili güncel bilgilendirme  
 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 

1. Firma, sınır ötesi iş yapmaya ve/veya işlerini genişletmeye 
karar verdiğinde uluslararası vergi yapılandırması 
hakkında bilgilendirmesi 

2. Vergi makamlarından gelen sorulara yanıt vermeye 
hazırlanması 

3. Gümrük prosedürleri, tarife sınıflamaları, gibi 
dokümantasyon gereklilikleri ile ilgili olarak tüm alanlarla 
ilgili ithalatçıların / ihracatçıların sorularının cevaplaması 

4. Ödenecek vergi ve harçların hesaplanmasın, işlenmesi ve 
ödenmesi 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 
	



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: TEKNOLOJİ / YENİLİK / DİJİTALLEŞME  
Alt Alan: AR-GE/Ürün Geliştirme Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
AR-GE/Ürün geliştirme 
danışmanı, firmanın 
organizasyonel 
ihtiyaçlarının 
karşılanmasında ve yeni 
ürünleri tespit etmek için 
araştırma ve geliştirme 
programları süreçlerine 
danışmanlık hizmeti sunar.  
 

1. Firma hedeflerini destekleyen araştırma geliştirme 
faaliyetleri 

2. Rekabetçi avantajları olan yenilikçi fikirlerin 
araştırılması 

3. Çalışan performansını artırmak ve kabiliyet 
gelişimini sağlamak için şirket içi eğitim 
programları oluşturulması 

4. Patent, marka, faydalı model konusunda işletmenin 
bilgilendirilmesi, 

 
konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 

1. Araştırma projelerinin kapsamının değerlendirilmesi; 
araştırmaların planlanan zaman ve bütçe dahilinde 
sonuçlanmasının sağlanması 

2. Kavramsal tasarımların geliştirilmesi; yeni ürünlerin 
tasarımı ve üretilebilirliği için araştırmaların yürütülmesi 

3. Yeni ürün ve hizmetlerin tasarlanması ve mevcut ürün ve 
hizmetlerde değişiklik yapılmasına yönelik proje 
geliştirilmesi ve uygulamalar 

4. Planlamadan uygulama aşamasına kadar yeni ürün 
geliştirme sürecinin denetlenmesi 

5. Prototip ve test prosedürü tasarlayarak tasarım doğrulama 
faaliyetlerinin yapılması 
 

 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 10 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME  
Alt Alan: Yenilikçi Tasarım Danışmanlığı  
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Yenilikçi tasarım danışmanı, 
firmanın üretimi olan bir ürünün 
şeklini, yapılacağı malzemeyi, 
renk, doku, grafik 
düzenlemelerini ve işlevselliğini 
görsel olarak tasarlayan ekiplere 
ve dolayısıyla firmaya, 
bulundukları yerden yarın 
olmaları gereken yere 
yenilikçilik yoluyla geçişleri 
için destek ve danışmanlık 
hizmetlerini sunar. 
 

1. Elle ve bilgisayar ortamında çizimler yaparak 
görsel tasarım geliştirilmesi 

2. Müşteriler ve arka ofis iş süreci için hizmet 
tasarımı geliştirilmesi 

3. Müşteri ve pazar ihtiyaçlarını takip ederek 
endüstriyel ürünlerin kullanım şekilleri üzerine 
araştırma yürütülmesi 

4. Hammadde ve üretim maliyetinin analizi 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 

1. Firmanın ihtiyaç duyduğu yenilik alanında (ürün 
geliştirme, satış, iş süreci, grafik tasarım, örgütsel 
tasarım) ilgili proje ekiplerine liderlik yapılması 

2. Prototip tasarlama süreci 
3. Firmanın iş süreçlerini ele alarak etkin iş tasarımı 

geliştirilmesi 
4. Firmanın örgütsel yapısını ele alarak yeniliklere 

uyumluluğu arttıracak biçimde örgütsel tasarım 
geliştirilmesi 

5. Stratejik öngörü belirleyerek, firma için yenilik 
stratejisi geliştirilmesi 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 10 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: TEKNOLOJİ / YENİLİK / DİJİTALLEŞME  
Alt Alan: Bilgi Güvenliği/Siber Güvenlik Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Bilgi güvenliği/Siber 
güvenlik danışmanı, çeşitli 
bilgi, teknoloji, araç ve 
işlemleri kullanarak bir 
işletmeye yönelebilecek 
siber tehditleri tespit etme, 
yönetme ve önleme 
amacına yönelik 
danışmanlık hizmeti verir. 
 

1. Saldırıların, izinsiz girişlerin ve olağandışı, yetkisiz 
veya yasa dışı etkinliklerin izlenmesi 

2. Güvenlik uyarılarını araştırarak bunların 
çözümlenmesi 

3. İşletme çalışanları için siber güvenlik farkındalığı 
eğitiminin oluşturulması, sürdürülmesi ve 
sunulması 

 
konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 

1. İşletmeyle ilgili olan/olabilecek siber güvenlik tehditlerini 
araştırıp tespit etmeye ve bunları yönetmenin yollarını 
değerlendirme 

2. Herhangi bir siber güvenlik ihlali durumunda acil 
kurtarmaya yönelik plan hazırlanması 

3. Güvenlik ürünlerinin test edilmesi ve değerlendirilmesi ile 
gerektiğinde yeni çözüm, ve geliştirmelerin elde edilmesi 

4. Güvenlik ihlallerini simüle ederek ‘etik saldırı’ yapılması 
ve bu yolla potansiyel zayıf yönlerin belirlenmesi ve yeni 
yazılımlar oluşturarak siber saldırı ataklarına karşı en 
yüksek performansı gösterecek ürünlerin planlanması ve 
kullanılması 

5. Siber güvenlik konularında paydaşlarla iletişim kurulması 
ve gelecekteki potansiyel önerilerin hazırlanıp sunulması 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 10 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME 
Alt Alan: Büyük Veri Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Büyük veri danışmanı, büyük 
veriyi sayısallaştırarak toplama, 
doğruluğu tespit ederek işleme, 
analiz etme ve bunun için çeşitli 
yöntemler geliştirme amaçlarına 
uygun biçimde firmaya 
danışmanlık hizmeti sunar. 
 

1. Müşteri İlişkileri Yönetimine yardımcı olmak 
için, müşteri bilgilerini depolamak ve bu depo 
merkezinden iletişim kurma amacına yönelik 
arabirim oluşturulması ve yönetilmesi 

2. Veri kaynaklarının elde edilmesi, veri 
toplanması, veri depolanması, toplu işlem, 
gerçek zamanlı ileti alımı, stream işleme, 
analitik veri deposu oluşturma, analiz ve 
raporlama gibi işlemlerin yürütülmesi 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 

1. Büyük verilerin incelenmesi, mahremiyeti ve analiz 
edilmesi 

2. Şirketin veri odaklı karar alma ve yönetim süreçlerinin 
iş zekası yazılımları, vb. yöntemlerle geliştirilmesi 

3. Büyük veri yazılım projelerinin tasarımının ve 
uygulanmasının gerçekleştirilmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 10 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME 
Alt Alan: Bulut Bilişim Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Bulut bilişim danışmanı, 
altyapı, platform ve/veya 
yazılım bağlamında, bilgi 
işlem, depolama, makine 
öğrenimi, ağ iletişimi, veri 
analizi ve yönetimi gibi 
hizmetlerde firmaya 
danışmanlık hizmeti sunar. 
 

1. İşletme içi organizasyonu optimize edebilecek, 
günlük işleri daha verimli biçimde yönetebilir 
kılan, üretkenlik ve işbirliğini artırıcı bulut 
bilişim araçlarının belirlenmesi ve kullanımı 

2. Ticari iletişimi iyileştirmek ve günün gereklerine 
adapte edebilmek için kurum içi ve dışı iletişim 
süreçlerini kolaylaştıran uygulamaların 
belirlenmesi ve yönetimi 

3. Firmanın sosyal medya hesaplarının yönetimini, 
izlenmesini ve analizini optimum kılabilmek için 
sosyal medya yönetim platformu geliştirilmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 10 gündür. 

1. Mevcut bulut uygulamalarındaki aksaklıkları tespit 
edilerek, çözümlere ilişkin yol haritasının hazırlanması 

2. İşletmenin birden çok platformda bulunan bulut 
uygulamalarının birbirleriyle entegrasyonunun 
sağlanması 

 
 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
 

Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME 
Alt Alan: Robotik ve Mekatronik Sistem Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Robotik ve mekatronik sistem 
danışmanı, yeni makine ve 
araçların üretim ve işlevlerindeki 
verimliliği artırmak için mekanik, 
elektronik ve bilgisayar 
mühendisliğinin özelliklerini 
birleştirerek firmanın problemine 
çözüm arayışına danışmanlık 
hizmeti sunar.  

1. Üretim sürecindeki değişiklikler uygulamaya 
koyulmadan önce, montaj hattı verimliliği ve 
maliyet gibi faktörler göz önünde 
bulundurularak iyileştirmeler için testlerin 
yürütülmesi 

2. Potansiyel çözümleri geliştirmek için 
bilgisayar destekli tasarım yazılımı kullanımı 

3. Mekatronik ekipmanın fizibilitesinin, 
maliyetlerinin ve/veya performans faydalarının 
belirlenmesi 

4. Robotik ve mekatronik sistem yatırımı 
planlaması 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 

1. Endüstriyel Robotların sanal ve gerçek dünyada 
tasarlanması ve test edilmesi 

2. Robotik çözümler için mekatronik sistem ve 
bileşenlerinin tasarlanması 

3. Mekanik sistemler için gelişmiş elektronik kontrol 
sistemlerin tasarlanması 

4. Elektromekanik cihazlar veya sistemler için kontrol 
devrelerinin ve/veya algoritmaların tasarlanması, 
geliştirilmesi ve/veya uygulanması 

5. Mevcut geliştirme ve/veya üretim prosedürlerinin 
analiz edilerek iyileştirme önerileri geliştirilmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 10 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME 
Alt Alan: Yapay Zeka Danışmanlığı 

KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Yapay zeka danışmanı, bilişsel 
simülasyon ile bilgisayarların insan 
zihninin çalışma şeklini taklit 
etmesi anlamını taşıyan makine 
öğrenmesi yoluyla firmanın 
karşılaştığı problemlere çözüm 
üretilmesi sürecine danışmanlık 
hizmeti sunar. 
 

1. Firmanın ihtiyaç duyduğu alanla ilgili 
olarak, bilgi tasarlanması ve analizi 

2. Bir yazılım mühendisi davranışı ile ağlar, 
işletim sistemleri, veritabanları, performans, 
güvenlik, test ve/veya uygulamalarda 
ihtiyaç duyulan geliştirmelerin yapılması 

3. Yazılım geliştirme amacına yönelik yazılım 
sistemlerinin tasarımı, kurulumu, test 
edilmesi ve bakımı 

4. Yazılım uygulama alanının incelenerek 
yazılım gereksinimlerinin ve teknik 
şartname gereklerinin hazırlanması 

 
konularında katkı sağlayacak teknik 
danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 8 gündür. 

1. Büyük veri kaynakları da dahil olmak üzere 
yapılandırılmış ve yapılandırılmamış çeşitli kaynakların 
birleştirilmesi ve analiz edilmesi için yöntem, süreç ve 
sistemlerin tasarlanması ve geliştirilmesi 

2. Veri kümelerinin temizlenmesi, entegre edilmesi ve 
değerlendirilmesi için gelişmiş yazılım programları, 
algoritmalar, sorgu teknikleri, karmaşık iş problemleri ve 
otomatik süreçlerin geliştirilmesi ve kullanılması 

3. İş performansının arttırılması için algoritma ve analitik 
tekniklerin geliştirilmesi 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 11 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME 
Alt Alan: E-Ticaret/Dijital Pazarlama Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
E-Ticaret/Dijital pazarlama 
danışmanı, iş hedeflerini 
karşılayacak, talebi arttıracak ve 
rekabette farklılaşmayı 
sağlayacak bir çerçeve 
oluşturmak için firmanın ticaret 
faaliyetlerinin dijitalleşmesine 
yardımcı olur. Popüler dijital 
pazarlama kanallarının 
kullanılmasıyla pazarlama 
stratejilerinin geliştirilmesine, 
planlanmasına ve yürütülmesine 
katkı sağlayacak şekilde 
danışmanlık hizmeti sunar.  
 

1. En son endüstri trendleri ile dijital dünyadaki 
trendlerin ve yeniliklerin takibi 

2. Dijital pazarlama stratejilerinin yürütülmesi için 
kaynak gereksinimin en etkin biçimde  
belirlenmesi ve tahsis edilmesi 

3. Müşterileri tanımak ve alışveriş davranışlarını 
tahmin etmek için akıllı, etkileşimli çevrimiçi 
yöntemlerle analizlerin yürütülmesi 

4. Kurumsal kimliğin dijital ortama uygun hale 
getirilmesi, dijital kimliğin tamamlanması 

5. Ürün ve hizmetlere ilişkin verilerin e-ticaret için 
hazırlanması 

6. E-ticaret yapılacak platformların belirlenmesi 
7. Dijital pazarlama için kanalların belirlenmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 gündür. 

1. Farkındalık ve satışları artırmak için yeni pazar yeri 
fırsatları yaratılması, hedef kitleleri, segmentleri, 
hedefleri, değer önerilerini tanımlamaya yardımcı 
olacak dijital pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi 

2. Beklenen sonuçları etkili bir şekilde oluşturmak için 
geliştirilen dijital pazarlama stratejilerinin hem kısa 
hem de uzun vadeli planlanması 

3. Firma mesajının iletimine yardımcı olacak farklı 
dijital pazarlama kanal türlerinin belirlenmesi ve 
yönetilmesi 

4. Müşterilerin alışveriş sepetine kolayca ürün 
eklemesi ve farklı, güvenli ödeme yöntemleriyle 
ödeme yapması için gerekli araç ve sistemin 
geliştirilmesi 

5. Ürün, fiyatlandırma, kategoriler ve sitelerle 
çevrimiçi katalog yönetimi oluşturulması 

6. Mevcut dijital pazarlama kanallarının 
performanslarının ölçülmesi ve buradan çıkacak 
verilerle pazarlama stratejilerinin gözden geçirilmesi 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 9 gündür. 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
 

Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME 
Alt Alan: Sanal Gerçeklik/Artırılmış Gerçeklik Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Sanal gerçeklik / arttırılmış 
gerçeklik danışmanı, kullanıcılara 
gerçeklik hissi yaşatan oyunlar, 
uygulamalar ve vücut hareketleri 
ile eş zamanlı olarak hareket eden 
sanal karakterler ile kullanıcıların 
etkileşimde bulunabileceği bir 
sanal dünyanın yaratılması ve bu 
sanal gerçeklikle müşteri 
taleplerine uygun biçimde gerçek 
yaşamın harmanlanması 
süreçlerine danışmanlık hizmeti 
sunar.   
 

1. Gerekli yazılımsal ve donanımsal 
geliştirmelerin sağlanması 

2. Gelişen VR teknolojisinin takip edilmesi ve bu 
konuda firmanın bilgilendirilmesi 

3. Müşterilerde donanım ve yazılım 
yapılandırması, kurulumu ve ortaya çıkan 
sorunlara çözüm önerilmesi 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 

1. Sanal gerçeklik ortamının üretimi 
2. Görsel tasarımların geliştirilerek bunların 3 boyutlu 

dünyaya uygulanması 
3. Geliştirilmiş bir ürüne teknik desteğin sağlanması, 

mühendislik hizmeti projelerinin geliştirilmesi ve 
yürütülmesi ve ticari satış öncesi teknik destek 
sağlanması 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 10 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME 
Alt Alan: Yenilenebilir Enerji Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Yenilenebilir enerji danışmanı, 
enerji elde etmenin çevreci ve 
ekonomik yöntemlerini bulur. Bir 
yandan maliyetleri düşürürken bir 
yandan doğaya verilen hasarı 
azaltmaya yönelik danışmanlık 
hizmeti sunar. 
 

1. Yenilenebilir enerji tarife yapısının 
geliştirilmesi ve çeşitli uygulanabilir 
faktörlere dayalı tarife yapısının belirlenmesi 

2. Enerji kullanım oranlarının tespit edilerek 
maliyetlerin belirlenmesi 

3. İklim özelliklerine göre enerji verimini 
arttıracak çalışmaların yapılması 
 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 gündür. 

1. Güneş, rüzgar ve jeotermal gibi yenilenebilir enerji 
için fizibilite çalışmalarının programlanması ve 
uygulanması 

2. Yenilenebilir enerji teknolojilerinin 
değerlendirilerek çeşitli teknolojilerin test 
edilebilmesine ve analitik sonuçlara göre 
uygulanabilir teknolojilerin belirlenmesi 

3. Geliştirilen proje yürütülürken yenilenebilir enerji 
tasarımı ve teknik destek yapısının belirlenmesi 

4. Yenilenebilir ve pil depolama kaynaklarının 
modellenmesi 

5. Firmanın enerji ihtiyaçlarının ve önceliklerinin 
analizi yoluyla şebeke dışı yenilenebilir enerji 
çözümleri ile ilgili stratejilerin geliştirilmesi 

konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 9 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: TEKNOLOJİ - YENİLİK – DİJİTALLEŞME 
Alt Alan: Yenilikçi Ürün Geliştirme ve Ticarileştirme Danışmanlığı  
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Yenilikçi ürün geliştirme 
ve ticarileştirme 
danışmanı, yeni veya 
iyileştirilmiş hizmet 
ve/veya üretim yöntemi 
geliştirmek ve bu 
durumdan ticari gelir elde 
edecek hale getirmek için 
yürütülen tüm süreçlere 
katkı sağlayacak şekilde 
danışmanlık hizmeti sunar. 

1. Ekonomik, sosyal ve teknolojik eğilimlerin 
izlenmesi ve değerlendirilmesi 

2. Geliştirilen konseptlerin test edilmesi ve 
ticarileştirilme süreçleri 

3. Ürün kalitesinin optimize edilmesi ve 
iyileştirmelerin sürekliliğinin sağlanması; 

4. Yeni lansmanı yapılan ürünlerin izlenerek, ince 
ayarların tamamlanması 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 8 gündür. 

1. Firmanın çalıştığı alandaki sektörel teknolojinin 
değerlendirilerek, rekabetçi çerçeve ve piyasadaki iş 
eğilimlerine göre potansiyel fırsatların belirlenmesi ve 
geliştirilmesi 

2. İnovasyon fırsatlarının belirlenmesi ve değerlendirilmesi 
ve ürün konseptleri geliştirilmesi 

3. Konseptten ticarileştirmeye kadar inovasyon hattının 
kurulması ve yürütülmesi 

4. Teknoloji projeleri için ticari açıdan risk 
değerlendirmesinin yürütülmesi ve buna bağlı olarak 
iyileştirme gerektiren teknik veya ticari sorunların  
belirlenmesi 

5. Geliştirilen ticari inovasyonlar için patent alınıp, fikri ve 
sınai hakların korunması 

 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 11 gündür. 
 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: Kurumsallaşma Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Kurumsallaşma danışmanı, 
bir işletme için daha düşük 
maliyet, yüksek verimlilik, 
yüksek hız ve 
sürdürülebilirlik adına 
vazgeçilmez olan ‘tüzel bir 
varlığın faaliyetlerinin 
insan faktörüne bağlı 
olmaksızın 
sürdürebilmesinin ve 
geliştirebilmesinin 
sağlanabilmesi için 
yönetim ve organizasyon 
yapısının oluşturulması 
süreci’nde işletme 
yönetimine danışmanlık 
hizmeti sunar. 

1. İşletmenin temel amaçları, vizyonu ve 
misyonunun belirlenmesi 

2. İşletmenin mevcut yönetim yapısının analizi 
3. Etik kurallarla birlikte disiplin ve ödül 

yönetmeliğinin oluşturulması ve geliştirilmesi 
4. İnsan kaynakları yönetiminin geliştirilmesi 
 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık 
hizmetleri verir. 
 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 6 gündür. 

1. Yapılan analizler çerçevesinde işletme değerini artırıcı ve 
işleyişine uygun yönetim mekanizmalarının belirlenmesi 
ve geliştirilmesi 

2. Organizasyonda yer alan birimlerin ve bu birimlerde 
görev alan kişilerin görev, yetki ve sorumluluklarının 
belirlenmesi 

3. İşletmede, çalışanlar arası ve birimler arası dengenin 
sürdürülebilirliğine yönelik adil, dengeli ve performansa 
dayalı bir ücret/maaş sistemi için iş ve performans 
değerlendirme sisteminin oluşturulması 

4. Etkin yönetsel ve mali denetim sisteminin kurulması 
5. Sürekli bilgi akışı sağlayan bilgi sisteminin kurulması 
 
konularında katkı sağlayacak teknik danışmanlık hizmetleri 
verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 9 gündür. 
 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: Pazarlama ve Satış Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Pazarlama ve satış 
danışmanı, bir ürünü, 
hizmeti veya fikri piyasaya 
sunmak ve tanıtmak için 
entegre pazarlama 
kampanyalarına katkıda 
bulunup bunların 
geliştirilmesinde şirket 
yönetimine danışmanlık 
hizmeti sunar. 
 
 

1. Halihazırdaki ve potansiyel müşterileri tanımak 
için araştırmaların yürütülmesi 

2. Pazarlama materyallerinin hazırlanmasında ve 
uygulamasında kurum içi ve dışı faaliyetlerin 
yürütülmesi 

3. Satış, gelir ve gider raporlarının ve gerçekçi 
tahminlerin raporlanarak geri bildirimlerin firma 
yönetimine sunulması 

4. Müşteri veri tabanlarının oluşturulması, korunması 
ve güncellenmesi 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 

1. Firmanın ürün ya da markaları ile ilgili pazar (sektör, 
üreticiler ve müşteriler) araştırmaları yürüterek bir 
pazarlama stratejisinin geliştirilmesi ve uygulanması 

2. Pazarlama bütçesinin oluşturulması, yönetimi ve 
denetlenmesi 

3. Pazarlama ve satış stratejisine uygun olarak her 
platformda (geleneksel (yüz yüze ve her türlü medya 
ortamı) ve dijital) reklam, doğrudan pazarlama ve 
kampanyalar 

4. Belirlenen satış hedeflerine ulaşmak için etkili bir şekilde 
satış ve tanıtım programlarının geliştirilmesi ve 
yürütülmesi 

5. Satış rakamlarındaki artışı sürekli kılabilmek için etkili 
satış öncesi, satış esnası ve sonrası için planlanmaların 
düzenlenmesi ve yürütülmesi 

6. Pazarlama performansını izlemek için raporların 
hazırlanması 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
 
Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: Markalaşma Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Markalaşma danışmanı, 
bir markanın tanınabilir, 
güncel ve müşteriler için 
heyecan verici kalmasını 
sağlamaya yönelik 
çalışmalarda ve markaların 
kamuoyundaki algılarının 
iyileştirilmesi ve gerekirse 
değiştirilmesine yönelik 
danışmanlık hizmeti sunar. 
 

1. Veri toplanması ve hedef pazarların belirlenmesi 
2. Firmanın mevcut müşteri ve piyasa algısı ile ilgili 

araştırma yapılması 
3. Müşteri eğilimlerini güncel tutmak için veri ve 

analizler ile gelecekteki eğilimleri tahmin etmeye 
yönelik çalışmalar 

4. Kurumsal kimliğin hedef müşteri kitlesi ile 
uyumlu hale getirilmesi 

 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 

1. Tüketici algılarının, rekabet, iş eğilimlerinin ve ürün 
değerinin belirlenmesi için pazar araştırmasının 
yürütülmesi 

2. Bu araştırmayla beraber logo ve ambalaj tasarımı, 
fiyatlandırma, yerleşim, reklam kampanyaları ve müşteri 
hizmetleri mesajlarını etkileyebilecek genel bir marka 
stratejisinin geliştirilmesi 

3. Ürün ve hizmetlerin müşteri beklentilerinin karşılanıp 
karşılanmadığının belirlenmesinde ve markaların 
güvenilirliğinin arttırılması için her türlü iletişim 
platformlarında strateji geliştirme ve kampanyaların 
yürütülmesi 

4. Markalaşmada pazarda tutunmayı sağlamak adına reklam, 
ürün tasarımı ve diğer pazarlama biçimlerinin 
denetlenmesi 

5. Marka işbirliklerinin geliştirilmesi için önerilerin 
sunulması 

 
konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: İnsan Kaynakları Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
İnsan kaynakları 
danışmanı, bir kurumdaki 
personelin etkin kullanımı 
ile ilgili politikaların 
geliştirilmesine ve 
uygulanmasına katkı 
sağlar. Çalışanların 
performanslarını arttırmak 
ve şirketin iş hedeflerine 
ulaşmasını sağlamak için 
eğitim ve gelişim 
fırsatlarının yaratılmasında 
şirkete danışmanlık 
hizmeti sağlar. 

 

1. Firma içerisinde yapılan ve yapılması gereken 
işlerin doğasını ve yapısını tanımlama 

2. Personel performansı, sağlık ve güvenlik gibi 
konularda firmayı tanımlayan bilgilerin derlenmesi 

3. Bordro yönetimi ve çalışan kayıtlarının tutulması 
ve denetlenmesi 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 

1. İş tanımları ve kişi özelliklerinin geliştirilmesi, iş 
ilanlarının hazırlanması ve personel alımı 

2. Çalışma koşulları, performans yönetimi, fırsat eşitliği, 
disiplin prosedürleri ve devamsızlık yönetimi gibi 
konularda politikaların geliştirilme ve uygulanması 

3. Acil, orta ve uzun vadeli personel gereksinimlerini dikkate 
alan İK planlama stratejilerinin geliştirilmesi 

4. Yeni personel indüksiyonları dahil olmak üzere eğitim 
planlaması ve uygulaması 

 
konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: Üretim Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Üretim danışmanı, üretim 
süreçlerinin planlanması, 
koordinasyonu ve 
kontrolünde şirket 
yönetimine danışmanlık 
yapar. Mal ve hizmetlerin 
verimli bir şekilde ve 
doğru miktarın doğru 
maliyet ve kalite 
düzeyinde üretilmesinde 
firmanın karşılaştığı 
sorunların çözümünde 
katkı sağlar.  
 
 

1. İş sağlığı ve güvenlik kurallarının denetlenmesi 
2. Çalışanların verimliliği ve ücret ilişkisinin sağlığı 

için çalışan performansının incelenmesi 
3. Üretim sürecinin aksamadan en verimli şekilde 

yürüyebilmesi için eğitim ihtiyaçlarının 
belirlenmesi 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 

1. İş için (üretim süreci) bir zaman çizelgesi taslağının 
hazırlanması 

2. Üretimde kaynakları verimli kullanabilmek için hangi 
girdilere ihtiyaç olduğu ve buna bağlı olarak minimum 
maliyetli üretimin sağlanması 

3. Üretime başlamadan maliyetlerin tahmin edilmesi ve 
kalite standartlarının belirlenmesi 

4. Üretim süreçlerini izleyerek programların gerektiği gibi 
ayarlanması 

5. Üretim için gerekli teknoloji ve ekipman seçimi ve bakımı 
6. Ürün standartlarını izleyerek kalite kontrol programlarının 

uygulanması 
7. Üretim süreçlerini dijital ortamda izleme ve takip etmeye 

yönelik mekanizmaların önerilmesi 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 8 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: Tedarik Zinciri Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Tedarik zinciri danışmanı, 
firmanın ürünleri için 
tedarik zinciri planlarının 
hazırlanıp yürütülmesinde, 
malzeme ve üretimin 
stratejik planlanmasının 
sağlanmasında firma 
yönetimine danışmanlık 
hizmeti sağlar.  
 

1. Faz giriş / çıkış ve ana verilerin yönetimi 
2. Depolama, gümrük ve gelen lojistik faaliyetlerinin 

yönetim ve denetimi 
3. Firmanın üretim tesislerindeki stok kontrolü ve 

stok akışının denetlenmesi 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 

1. Hem gelen hem de giden tarafta malzeme tedariki, 
üretimi, stok kontrolü planlama sürecinin yürütülmesi 

2. Ürün yaşam döngüsünün tüm aşamalarındaki tüm olası 
malzeme gereklilikleri ve değişikliklerinin belirlenmesi 

3. Envanter hedefi belirlenmesi 
4. Tedarikçilerin performans analizlerinin yürütülmesi ve bu 

alanda rapor hazırlanması 
5. Yönetim hedefinin ve beklentilerinin tedarik zinciri süreç 

ve planlamasıyla uyumluluğunun denetlenmesi 
6. Sistemde yeni ürün taleplerinin oluşturulması ve yeni 

ürünlerin, paket tasarımlarının ve palet düzenlerinin 
maliyetlerinin hesaplanması 

7. İşletmenin tedarik ettiği ürün ve hizmetleri yerlileştirmesi 
konusunda yönlendirilmesi 

 
konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 8 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

 
Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: Fikri ve Sınai Mülkiyet Hakları Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
Fikri ve sınai mülkiyet 
hakları danışmanı, 
kuruluşun fikri ve sınai 
mülkiyet portföyünü 
denetlemek ve yönetmek; 
şirket haklarının ve 
yükümlülüklerinin doğru 
ve kapsamlı bir şekilde 
ifade edilmesini sağlamak 
için yönetime danışmanlık 
hizmeti verir. 
 

1. Şirketin fikri mülkiyeti ile ilgili önemli kurumsal 
belgelerin gözden geçirilmesi ve hazırlanması 

2. Şirkete fikri mülkiyet güncellemeleri ve uygun 
olduğunda özetler sunarak patent faaliyetlerinin 
teşviki 

3. Şirket çalışanlarına ticari markaların uygun 
kullanımı ve üçüncü taraf hüküm ve koşullarının 
gözden geçirilmesi konusunda rehberlik edilmesi 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 

1. Şirketin mülkiyet hakları konusunda yönetime yasal 
tavsiye oluşturulması 

2. Fikri mülkiyet konularını içeren davalarda dava süreci 
3. Şirketin fikri ve sınai mülkiyet haklarının korunması için 

ihlallerin izlenilmesine ve ticari markalarının uygun 
olmayan şekilde nerelerde kullanıldığının tespit ve 
incelenmesi 

4. İzleme bildirimlerinin incelenmesi ve kanıtların 
toplanması da dahil olmak üzere ticari marka muhalefet ve 
iptal işlemlerinin yönetilmesi 

5. Yeni oluşturulabilecek ticari marka seçimi ve onaylanması 
konusunda yasal rehberlik sağlanması 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 8 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: İş Geliştirme Danışmanlığı  
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
İş geliştirme danışmanı, 
müşteriler, tedarikçiler ve 
diğer paydaşlarla 
ilişkilerin geliştirilmesi ve 
firma büyüme stratejisinin 
oluşturulmasında firma 
yönetimine yardımcı olur. 
Uygun pazarlarda dikkatli 
stratejik planlama ve 
konumlandırma yoluyla 
karlılığı artırmak ve/veya 
bir şekilde iş, pozisyon 
veya şirket imajının 
geliştirmesi için 
danışmanlık hizmeti verir.  

 

1. İşletmenin çalışma şeklini geliştirmenin yollarının 
araştırılması 

2. Potansiyel müşteri portföyü geliştirilmesi 
3. İş dünyasındaki trend ve değişikliklerin izlenip 

raporlanması 
 
konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 

1. Yeni pazarlar, büyüme alanları, trendler, müşteriler, 
ürünler ve hizmetler dahil yeni iş fırsatlarının 
tanımlanması 

2. Müşterilerin ihtiyaçlarının belirlenip anlaşılması ve 
bunların nasıl karşılanacağıyla ilgili bir planla etkin cevap 
oluşturulması 

3. Şirket çalışanlarının performans değerlendirmelerine 
istinaden gerektiğinde değişiklik ihtiyacının nasıl 
yürütüleceği 

4. Operasyonel değişiklikleri uygulamak için gerekli 
planlamanın yapılması 

5. İşletmenin ürün (hizmetlerinin), amaç ve hedeflerinin 
incelenip, en iyi şekilde anlaşılması ve bunların işletme 
yönetici ve çalışanlarına aktarılması 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 7 gündür. 
 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
 
 
 



TABLO 5 - İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 
TEKNİK DANIŞMANLIK HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 

 
 

TAB. 14.11.01/00 
Tarih: 19/01/2021 

Alan: BÜYÜME 
Alt Alan: Risk Yönetimi Danışmanlığı 
KAPSAM DANIŞMANLIK PAKETİ-1 DANIŞMANLIK PAKETİ-2 
 
Risk yönetimi danışmanı, 
işletmelere şirketin 
karlılığı veya varlığına 
ilişkin olası riskler 
konusunda danışmanlık 
yapar. Tehditleri belirler 
ve değerlendirir; riskin 
nasıl önleneceği, 
azaltılacağı veya 
aktarılacağına dair şirket 
yönetimine olası çözüm 
önerilerinde bulunur. 
 

1. İşletme yöneticilerine risk raporlamalarının 
önemini açıklayarak, en önemli riskleri anlamaları 
ve işle ilgili risklerin farkında olmaları 

2. İşletmeyi etkileyen risklerin tanımlanması ve 
tahmin edilmesinin yanı sıra risklerin analiz 
edilmesini içeren risk değerlendirmesi 

3. Sigorta satın almak; finansal, sağlık, güvenlik, vb. 
önlemleri uygulamak; riskleri sınırlandırmak ve 
işlerin yanlış gitmesi durumunda hazırlıklı olmak 
için iş sürekliliği planları yapmak gibi süreçler 

4. Şirket içinde risk bilincinin oluşturulması için 
personele eğitim ve öğretim desteği sağlanması 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 5 gündür. 
 

1. İşletme için genel bir risk yönetimi sürecinin planlanması, 
tasarlanması ve uygulanması 

2. İşletmenin risk iştahının, yani kabul etmeye hazır 
oldukları risk düzeyinin belirlenmesi ve ölçülmesi 

3. İç ve dış denetçilerle irtibat kurmak da dahil olmak üzere, 
denetimlere ve standartlara uygunluk kontrollerinin 
sağlanması 
 

konularında teknik danışmanlık hizmetleri verir. 
 
Asgari Hizmet süresi: minimum 8 gündür. 

Teknik danışmanın ve işletmenin mutabık kaldığı günlük ücret üzerinden işletme hizmet alabilir. Her bir danışmanlık paketi kapsamında alınacak 
danışmanlık hizmeti için desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir. 

 
  


