
SIK SORULAN SORULAR 
 
1. ESİYAK nedir?  
Kısa adı ESİYAK olan Eskişehir İnovasyon, Yazılım ve Ar-Ge Kümelenmesi; yazılım, bilişim, 
inovasyon ve ar-ge alanlarında faaliyet gösteren teknoloji odaklı firmaların birlikte iş 
yapabilme kültürünün gelişmesini ve büyümesini sağlayarak, katılımcı firmaların uluslararası 
rekabet edebilme güçlerini ve ihracat kapasitelerini arttırmayı amaçlayan bir projedir.  
 
2. ESİYAK projesi kapsamında hangi faaliyetler yürütülecektir? 
Projenin başlangıcında tüm katılımcı işletmelerin mevcut durumlarını belirlemek ve 
hazırlanacak yol haritasına esas teşkil edecek veriyi edinmek amacıyla ihtiyaç analizi 
yapılacaktır. 
 
İhtiyaç analizinin ardından yürütülecek faaliyetler eğitim-danışmanlık ile yurtiçi ve yurtdışı 
pazarlama faaliyetleri (fuar katılımı, inceleme seyahatleri, alım heyeti organizasyonları vb. 
faaliyetlerdir) başlıklarında planlanacaktır. 
 
3. ESİYAK yeni bir kümelenme midir? 
ESİYAK projesinin amacı, katılımcılarının uluslararası rekabet edebilirliğini arttırmaktır. 
Kümelenme, projenin doğal çıktılarından biridir. Proje faaliyetlerinin verimli 
değerlendirilmesi durumunda, proje katılımcılarının arzusu doğrultusunda kümelenme 
oluşması muhtemeldir. Katılımcı firmalar proje ile eş zamanlı olarak ya da sonrasında 
kümelenme kurabilirler. 
 
4. Proje sadece yazılım ve bilişim sektöründe faaliyet gösteren işletmelere mi açıktır? 
Hayır. Projenin ana ekseni yazılım ve bilişim sektörü eliyle hizmet sektöründe katma değer 
yaratmak olsa da, yazılım ve bilişim alanlarında faaliyet gösteren işletmelerle bir araya 
gelerek değer üreteceğine inanan teknoloji odaklı diğer ar-ge ve inovasyon işletmelerinin 
katılımına açıktır.  
 
5. Projede uygulanacak tüm faaliyetlere katılım zorunlu mudur? 
Hayır. İhtiyaç analizi ve eğitim danışmanlık faaliyetlerine katılım zorunlu olup, diğer 
faaliyetlere katılım, işletmelerin inisiyatifindedir.  
 
6. Proje için ne kadar bütçe ayırmalıyım? 
Proje bütçesi, yapılacak ihtiyaç analizi sonrası belirlenecek faaliyetlerden sonra belli 
olacaktır. Ancak %70-75 destek dikkate alındığında faaliyetlerin uygulanması için büyük 
bütçelere ihtiyaç duyulmayacağı ifade edilebilir. 
 
7. Eskişehir Ticaret Odası projeye mali kaynak sağlayacak mı? 
Evet. Projede destek kapsamındaki tüm harcamalar, ne zaman geri ödeneceği dikkate 
alınmaksızın Eskişehir Ticaret Odası ön finansmanıyla gerçekleştirilecektir. İlaveten projenin 
yürütülmesi için gerekli insan kaynağı, makine ekipman ve fiziki şartlar da Eskişehir Ticaret 
Odası tarafından sağlanacaktır.  
 
8. Projeye katılmak için herhangi bedel ödeyecek miyim? 
Hayır, projeye katılım ücretsizdir.   



 
9. Projeye mali bir taahhüt mü vereceğim? 
Hayır. Projede verilecek olan taahhüt ihtiyaç analizi ve eğitim danışmanlık faaliyetlerine 
katılmak ve belirlenecek faaliyetlere katılımı değerlendirmekten ibarettir. 
 


