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PROJE DESTEK PROGRAMI 

PROJE TEKLİF ÇAĞRISI 
 

Proje Teklif 
Çağrısının Adı 

Proje Destek Programı 2. Proje Teklif Çağrısı  

Amacı 

“Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler ve Türk Vatandaşları için İşletmelerin ve Girişimciliğin 
Geliştirilmesi Projesi” kapsamında Gaziantep İlinde faaliyet gösteren Geçici Koruma Sağlanan 
Suriyeliler ve Türk vatandaşlarına yönelik istihdam imkânlarını arttırmak ve KOBİ’lerin büyümesine 
katkı sağlamaktır. 

Proje Başvuru 
Tarihleri ve Yeri 

Ön Başvuru Tarihleri 18.11.2019 (Pazartesi) - 13.12.2019 (Cuma) - saat 17:30 (4 hafta) 

Başvuru Tarihleri 03.02.2020 (Pazartesi) – 21.02.2020 (Cuma)-saat 17:30 (3 hafta) 

Başvuru Yeri 

FRiT Gaziantep Proje Ofisi 
Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve Hibrit Modelleme 
Merkezi (GETHAM) 
Adres: Sanayi Mahallesi Anafartalar Caddesi No:20 27110 
Şehitkamil/GAZİANTEP 
 

Başvuru Koşulları 
 

Hedef Bölge Gaziantep 

Hedef Sektör 

NACE REV 2. Sınıflamasına göre; 
C - İmalat   
Ve 
61-Telekomünikasyon 
62- Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili faaliyetler 
63- Bilgi hizmet faaliyetleri 
72-Bilimsel araştırma ve geliştirme faaliyetleri 
74-Diğer mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler 

Sektörleri öncelikli olmak kaydıyla desteklenen sektörlerde faaliyet gösteren 
işletmeler1 

Hedef Kitle 

Gaziantep İlinde Faaliyet Gösteren; 

 Sahibi veya ortaklarından biri Geçici Koruma Sağlanan Suriyeli olan 
işletmeler 

Diğer  

 Ön Başvuru yapılan tarihte işletmenin KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, 
aktif ve 2018 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesinin onaylı olması gerekir.  

 Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı tüzel kişi statüsünde olan işletmeler 
ön başvuru yapabilecektir. 

Uygun Proje 
Konuları 

 İmalat kapasitesinin geliştirilmesi ve verimliliğin artırılmasına yönelik projeler, 

 Üretimi olmayan veya sınırlı olan ürünlerin geliştirilmesi ve üretilmesine yönelik projeler, 

 Ürünün katma değerini arttırmaya yönelik geliştirme ve ürün çeşitlendirme faaliyetlerini içeren 
projeler, 

 İmalat süreçlerini iyileştirme ve ürün kalitesinde sürekliliği sağlama amacıyla; ölçüm, kontrol vb. 
altyapının oluşturulması veya güçlendirilmesine yönelik projeler, 

 Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılmasına yönelik projeler, 

 Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler, 

                                                           
1 https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/DesteklenenSektorler.pdf 

https://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/DesteklenenSektorler.pdf
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 Nitelikli iş gücünün geliştirilmesi ve artırılmasına yönelik projeler, 

 Markalaşma ve kurumsallaşmaya yönelik projeler, 

 İhracata başlama veya ihracatın artırılmasına yönelik projeler, 
 
Yukarıda sayılan proje konularından birini veya birkaçını birlikte içeren projeler bu Proje Teklif Çağrısı 
kapsamında uygun projeler sayılacaktır. 
 

Başvuru ve 
Değerlendirme 
İşlemleri 

1. Adım: 
Programdan yararlanmak isteyen işletmeler öncelikle Proje Destek Programı Proje Ön Başvuru 
Formu ve eki belgeleri ile ön başvuru yapacaklardır. Formlar, ıslak imzalı olarak, elden ya da 
posta yolu ile Başvuru Yeri olarak belirtilen adrese teslim edilecektir. 
 
2. Adım: 
Yapılan Ön Başvurular; ekte yer alan Ön Başvuru Değerlendirme Kriterleri çerçevesinde 100 puan 
üzerinden değerlendirilecek ve en yüksek puan alandan başlayarak sıralanacaktır. En yüksek 
puana sahip,  26 GKSS işletmesinin Ön Başvuru kabul edilecek ve sonuçlar işletmelere 
bildirilecektir. 
 
3. Adım: 
Ön Başvurusu kabul edilen işletmeler; proje kapsamında görevlendirilen danışmanlar tarafından 
analiz edilecek ve analiz sonuçları işletme ile paylaşılacaktır. 

 
4. Adım: 
Ön Başvurusu kabul edilen işletmeler; bu çağrıda belirtilen hususları ve işletme analizi sonuçlarını 
dikkate alarak Proje Destek Programı Proje Başvuru Formu ve eki belgeleri ile proje başvurusu 
yapacaklardır. Formlar ıslak imzalı olarak, elden ya da posta yolu ile Başvuru Yeri olarak belirtilen 
adrese teslim edilecektir. 
 
5. Adım: 
Başvurular kontrole tabi tutulacaktır. Bu süreçte eksiklik bulunan başvuruların düzeltilmesi için 
süre verilecektir.  
 
6. Adım: 
Kontrol aşaması sonrasında proje başvuruları Kurul tarafından değerlendirilecektir. Başvuru 
sahibi projesini sunmak üzere Kurul’a davet edilecektir. Değerlendirme, puanlama usulüyle 
yapılacak olup, 50 (elli) ve üzeri puan alan başvurular en yüksek puandan başlamak üzere en 
düşük puana doğru sıralanacaktır. Bütçe imkânları dikkate alınarak desteklenecek başvurular 
belirlenecek ve işletmelere bildirilecektir.  
 
7. Adım: 
Desteklenmesine karar verilen işletmelerden bu çağrıda belirtilen süreler içerisinde 
Taahhütname alınacaktır. 
 

Proje Süresi 
 Proje süresi 6 aydır. (Proje süresi, işletmenin proje süresi içerisinde talep etmesi ve Kurul 

tarafından uygun bulunması halinde en fazla 3 aya kadar uzatılabilir.) 

Proje Destek Üst 
Limiti 

Geri Ödemesiz  300.000 TL 
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Desteklenecek 
Proje Giderleri ve 
Özel Şartları 

 

Desteklenecek Proje Gider Grupları 
Geri Ödemesiz Desteğe İlişkin 

Şartlar 

A) Personel Giderleri 

 Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, işletmede tam 
zamanlı olarak çalışacak en fazla 4 personel için destek 
verilir. 

100.000 TL’ye kadar 

B) Makine, Teçhizat ve Kalıp Giderleri 

 Destek kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve kalıbın 
yeni olması şartı aranır. 
 

250.000 TL’ye kadar 

C) Yazılım Giderleri 

 Yazılım Lisans veya Buluttan Kullanım Giderleri (Proje süresi 
içindeki zaman sınırlı lisanslama ve buluttan erişimle 
kullanım dahildir.) 

 Yazılıma İlişkin Eğitim-Danışmanlık Giderleri 

100.000 TL’ye kadar 

D) Hizmet Alım Giderleri 

 Eğitim Giderleri, 

 Danışmanlık Giderleri  

 Belgelendirme Giderleri, 

 Fuar Giderleri, 

 Seyahat Giderleri (yurt dışı ulaşım ve konaklama), 

 Test ve Analiz Giderleri, 

 Tanıtım Giderleri, 

 Ürün Tasarım Giderleri, 

 Proje Hazırlama Danışmanlığı Gideri. 
 

100.000 TL’ye kadar 

 

E) Diğer Giderler 

 Proje ile ilişkilendirilmiş olmak kaydıyla, yukarıda yer alan 
gider gruplarına girmeyen diğer giderler 

15.000 TL’ye kadar 

 

 

 Proje, faaliyetlere uygun olarak, “E)Diğer Giderler” grubu hariç en az 2 (iki) gider grubundan 
oluşmalıdır. 

 Yukarıda sayılan giderler, Kurul’un uygun bulması halinde KDV hariç olarak desteklenir. 

 Gayrimenkul alım, bina inşaat, tefrişat, taşıt aracı alım ve kiralama, proje ile ilişkilendirilmemiş 
personel giderleri ve diğer maliyetler ile vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri 
desteklenmez. 

 Fuar giderlerine; alan kirası, kayıt, fuar kataloğu, stand, nakliye ve depolama giderleri de dahildir. 

 Proje Başvuru Formunda işletme tarafından talep edilmiş ve Kurul tarafından uygun bulunmuş 
olmak kaydıyla, Proje Başvuru Formu hazırlama konusunda işletmelerin doktora ve üstü 
düzeydeki öğretim elemanlarından veya KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı 
kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip KOBİ Danışmanlarından aldıkları danışmanlık 
hizmeti için destek verilir. Bu konudaki desteğin üst limiti 5.000 TL’dir. Bir öğretim elemanı veya 
KOBİ Danışmanı aynı teklif çağrısı kapsamında 5’den fazla proje hazırlama danışmanlığı yapamaz, 
yaptığının tespiti halinde destek ödenmez. Öğretim elemanının danışmanlığı için üniversite 
tarafından fatura düzenlenmesi şarttır. 

Destek Oranı  

 % 75 

 Makine, teçhizat ve yazılım giderleri için; Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13.09.2014 tarih ve 
29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014 /35 Sayılı Yerli Malı Tebliğine uygun olarak 
alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda destek oranlarına % 15 ilave edilir.  

Çağrı Bütçesi 
Proje Destek Programı 1. Proje Teklif Çağrısı bütçesi (840.000 Euro) kapsamındadır. (KOSGEB bütçe 
imkânları çerçevesinde proje teklif çağrısı bütçesini değiştirme hakkını saklı tutar)  
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Süreç- Zaman 
Planı 

Ön Başvuru 18.11.2019 (Pazartesi) - 13.12.2019 (Cuma) - saat 17:30 (4 hafta) 

Ön Başvuru 
Değerlendirme 

16.12.2019 (Pazartesi) - 27.12.2019 (Cuma) (10 gün) 

Ön Başvuru Sonuçlarının 
Açıklanması 

30.12.2019 (Pazartesi) 

Ön Başvurusu Uygun 
Bulunan İşletmeler İçin 
İşletme Analizi 

06.01.2020 (Pazartesi) – 31.01.2020 (Cuma) (4 hafta) 

Proje Başvurusu 03.02.2020 (Pazartesi) – 21.02.2020 (Cuma)-saat 17:30 (3 hafta) 

Proje Başvurusu Ön 
Değerlendirme Süreci 

İlk kontrol:  24.02.2020 (Pazartesi) – 28.02.2020 (Cuma) (5 gün) 

Düzeltme (İşletme): 02.03.2020 (Pazartesi) - 06.03.2020 (Cuma) (5 gün) 

Son Kontrol ve Onay: 09.03.2020 (Pazartesi)-13.03.2020 (Cuma) (5 gün) 

Kurul Değerlendirmesi: 16.03.2020 (Pazartesi) – 27.03.2020 (Cuma) (2 hafta) 

Bildirimler 30.03.2020 (Pazartesi) – 01.04.2020 (Çarşamba) (3 gün) 

Taahhütname Teslimi 30.03.2020 (Pazartesi)  – 03.04.2020 (Cuma) (5 gün) 

Projenin Başlatılması 06.04.2020 (Pazartesi) 

Ön Başvuru 
Değerlendirme 
Kriterleri 

 Ön Başvurular ekte yer alan Ön Başvuru Değerlendirme Kriterleri çerçevesinde değerlendirilir. 

Kurul 
Değerlendirme 
Kriterleri 

 Başvuru koşullarına uygun olan Proje başvuruları Kurul tarafından; İlgililik, Gereklilik, 
Uygulanabilirlik, Sürdürülebilirlik ve Bütçe Uygunluğu dikkate alınarak değerlendirilir. 

Proje Raporlama 
Dönemleri 

 Proje Ara Faaliyet Raporları 3 aylık dönemler halinde işletme tarafından hazırlanarak FRiT 
Gaziantep Proje Ofisi’ne sunulacaktır. 

 Projenin son izleme döneminin sonunda Proje Sonuç Raporu hazırlanacaktır. 

Başvuruya Esas 
Belgeler 

 
Ön Başvuru Formu ekinde yer alacak belgeler; 

 Ticaret Sicil Gazetesi (son ortaklık durumunu gösteren), 

 İşletme Sahibi veya ortağının GKSS olduğunu gösterir belge, 

 Varsa, son 5 yıl içerisinde kamu kaynağı ile desteklenen ve başarıyla tamamlanan projesi 
olduğunu gösterir belge, 

 2018 yılı onaylı Kurumlar Vergisi Beyannamesi, 

 Sahip olunan belgeler/sertifikalar (Ön Başvuru Formu 1.2.’de işaretlenen belgeler/sertifikalar), 

 Faaliyet konusu ile ilgili tereddüt hâsıl olduğunda, Proje Uygulama Birimi işletmenin Sanayi Sicil 
Belgesini isteyebilir. 

 
 
 
Başvuru Formunun ekinde yer alacak belgeler, 

 Proje yöneticisine ait özgeçmiş, 

 Destek konusu gider kalemlerine ilişkin proforma faturalar/fiyat araştırmaları 

 Destek konusu gider kalemlerinin özelliği/kapsamı/süresi vb. hususları içeren dokümanlar 
(proforma veya fiyat araştırma dokümanında bulunmuyor ise) 
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İlgili Dokümanlar 
ve Ekler 

 Geçici Koruma Sağlanan Suriyeliler (GKSS) ve Türk Vatandaşları İçin İşletmelerin ve Girişimciliğin 
Geliştirilmesi Projesi Proje Destek Programı Uygulama Rehberi 

 Proje Destek Programı Ön Başvuru Değerlendirme Kriterleri 

 Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu 

Diğer Hususlar 

 Ayrıntılı bilgi için Gaziantep Proje Ofisi ile irtibata geçilecektir. 

 Proje Teklif Çağrısı ile ilgili duyurular www.kosgeb.gov.tr adresinden ve işletmelerin beyan 
ettikleri kayıtlı e-posta adresleri üzerinden yapılacaktır. 

 Projeye ek yapılarak belgelendirildiği takdirde Kurul proje değerlendirmesi sonrasında ek puan 
getirecek hususlar: 
Ek’te yer alan Öncelikli Teknoloji Alanları Tablosu’na göre; başvuru yapan işletmenin orta-yüksek 
teknoloji düzeyinde faaliyet göstermesi durumunda 5, yüksek teknoloji düzeyinde faaliyet 
göstermesi durumunda 10 puan (Mali kayıtlardaki ana faaliyet kodu esas alınacaktır.) 

 Bu çağrı kapsamında başvuruların ve desteklenecek proje faaliyetlerinin Çevre Şehircilik Bakanlığı 
ve Dünya Bankası Çevre ve Sosyal politikalarına uygun olması gerekmektedir. 

 

 

 

 


