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HİBE VE DESTEK YAYIN FORMU 

ÇAĞRI ADI  KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 

HEDEF 
 
 
 

2018 – 01 sayılı Proje Teklif Çağrısının genel amacı, “İLLERDE 
REKABET AVANTAJINA SAHİP İMALAT SANAYİ SEKTÖRLERİ ve 
YAZILIM SEKTÖRLERİNDEKİ KOBİ’LERİN REKABET GÜCÜNÜN 
GELİŞTİRİLMESİ”dir. 
Çağrı kapsamında; bulunduğu ildeki faaliyeti Ek’teki “İller Bazında 
Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”ne uygun olan 
imalat sanayi işletmeleri ve tüm illerdeki yazılım işletmeleri, 
çalıştaylarda katılımcılar tarafından “rekabet gücünün 
geliştirilmesi” genel teması ile ilişkilendirilen aşağıdaki 
stratejilerden biri veya birkaçını birlikte içeren proje sunabilecektir. 
Yazılım işletmeleri için 6 numaralı strateji zorunlu, diğerleri 
seçenektir. 
Strateji 1. Üretimde maliyet düşürme ve/veya verimliliği arttırma 
amaçlı makine – teçhizat edinimi ve devreye alma 
Strateji 2. Ürün kalitesini ve /veya katma değerini arttırma 

Strateji 3. Ölçüm – analiz altyapısını iyileştirme 

Strateji 4. Pazarlama etkinliğini geliştirme 

Strateji 5. İhracat kapasitesini arttırma 

Strateji 6. (Yazılım işletmeleri için zorunlu) Veri madenciliği, bulut 
bilişim, nesnelerin interneti, yapay zeka, ERP/ MRP, CAD / CAM, 
akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, robot ve otomasyon yazılımları, 
bilgisayar oyunları (mobil oyun dahil) alanlarından herhangi birinde 
veya birkaçında; tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin 
arttırılması veya ürün test / belgelendirme ya da yeni yazılım /oyun 
geliştirme 

YAYIN TARİHİ 24 Nisan 2018 

SON BAŞVURU TARİHİ 22 Haziran 2018 

UYGUN BAŞVURANLAR 
 
 
 

• NACE REV 2. sınıflamasına göre; Ek’teki “İller Bazında 
Başvuru Yapabilecek İmalat Sanayi Sektörleri Matrisi”nde 
belirtilen sektörlerde imalat yapmakta olan işletmeler 
başvurabilecektir. 

Not: Başvuracak imalatçı işletmeler, imalat yerinin bulunduğu 
ildeki sektör kıstasına tabidir. KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı il 
bilgisi, imalat yerinin bulunduğu ilden farklı olan işletmeler önce 
kaydını imalat yerindeki KOSGEB Müdürlüğüne aldırmalıdır. 

• Matriste yer almasa dahi NACE 21, 26, 30.3 kod numaralı 
yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren 
işletmeler ve 62 kod numaralı yazılım sektörü işletmeleri 
tüm illerde başvurabilecektir. 

PROGRAM ADI 
 

ÜRETİM VE İHRACATTA TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, KATMA 
DEĞERLİ ÜRÜNLERİN VE KOBİLERİN PAYININ ARTTIRILMASI 

PROGRAM NUMARASI 2018 – 01 
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FON VEREN KURULUŞ KOSGEB 

MAX HİBE TUTARI 
 

İmalat sanayi işletmeleri için: 500.000.000 TL 
Yazılım sektörü işletmeleri için: 200.000.000 TL 

ÇAĞRI BÜTÇESİ 700.000.000 TL 

BAŞVURU KRİTERLERİ 
 
 
 
 

KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2017 KOBİ Beyannamesi onaylı 
KOBİ ölçeğindeki işletmeler başvurabilecektir. 
 
Tekirdağ ili için başvuru yapabilecek imalat sektörleri aşağıda 
sıralanmıştır;  

- Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 
- Tekstil ürünlerinin imalatı 
- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 
- Elektrikli teçhizat imalatı, 
- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatıdır. 

Not: 
1- Yüksek teknolojili imalat sektörlerinde faaliyet gösteren (aşağıda 
belirtilen) işletmeler tüm illerde başvurabilecektir. 
NACE 21 - Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı 
NACE 26 - Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 
NACE 30.3 - Hava ve uzay araçları ve ilgili makinelerin imalatı 
 
2- NACE 62 - Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili 
faaliyetler sektöründeki işletmeler tüm illerde başvurabilecektir. 
 
İşletme eğer orta düşük ve düşük teknolojili imalat sektörlerinde 
veya yazılım sektöründe ise; 2017 yılı verilerine göre net satış 
hasılatı en az 300.000 TL, KOBİ Beyannamesine göre çalışan sayısı 
en az 3 olmalıdır. Not: 2018 yılında nevi değişikliği yapan işletmeler, 
Proje Başvuru Formunda işletmenin 2017 yılındaki satış hasılatı ve 
çalışan sayısı verilerini beyan edebilecektir. 2017 yılında nevi 
değişikliği yapan işletmeler, Proje Başvuru Formunda nevi 
değişikliği öncesi ve sonrasına ait konsolide verilerini beyan 
edebilecektir. 

• Orta yüksek ve yüksek teknolojili imalat sektörlerindeki 
işletmelerde yukarıda belirtilen satış hasılatı ve çalışan sayısı 
kriteri dikkate alınmaz. 

• Başvuracak tüm işletmelerin 2017 yılında bilanço esasına 
göre defter tutması ve 2017 yılı Kurumlar ya da Gelir Vergisi 
Beyannamesi ibraz etmesi zorunludur. 

• KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı, 2017 KOBİ Beyannamesi 
onaylı işletmeler KOBİ Bilgi Sistemi üzerinden başvuru 
yapabilecektir. 

• Başvuruda eksik olması halinde eksiklikler sistem üzerinden 
bildirilecek ve işletmenin aşağıdaki süreç – zaman 
planında belirtilen süreler dahilinde eksikliklerini 
gidermesi gerekecektir. Yazılı bildirim yapılmayacak olup, 
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sistem üzerinden yapılacak bildirimlerin takip yükümlüğü 
tümüyle başvuru sahibine aittir. 

• Proje süresi en az 6 ay ve en fazla 12 aydır. 

HARİÇ TUTMA 
KRİTERLERİ 

• Teklif edilen projenin toplam bütçesi, işletmenin 2017 yılı net 
satış hasılatını aşamaz. 

 

Ayrıntılı Bilgi İçin: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/6677/kobigel-kobi-

gelisim-destek-programi-2018-01-illerde-rekabet-avantajina-sahip-imalat-sanayi-

sektorlerinin-ve-yazilim-sektorunun-rekabet-gucunun-gelistirilmesi-proje-teklif-cagrisi  
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