
 

2020 TD BAŞVURU REHBERİDEĞİŞİKLİĞİ—6 
(2020.10.18)  

26.03.2020 tarih ve 2020/3 sayılı Yönetim Kurulu Kararı, 16.09.20250 tarih ve 2020/7 sayılı 
Yönetim Kurulu Kararı çerçevesinde 2020 yılı Teknik Destek Programı Başvuru Rehberi 
Eklerinde aşağıdaki değişiklik yapılmıştır.    
 

ÖNCEKİ HALİ 
 
TEKNİK DESTEK PROGRAM I KÜNYESİ* 

2.1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU 

Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar: 
• KOBİ tanımına uyan ve imalat sanayinde üretim yapan bağımsız işletmeler.** 
 

**KOBİ’ler, “Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması 
Hakkında Yönetmelikte” belirtilen ‘bağımsız’ işletme tanımına uymalıdır.   
Bununla birlikte, yalın üretim konusu için başvuru yapan KOBİ’nin en az bir (1) adet üretim 
hattı, en az bir (1) adet mühendis ve en az otuz (30) çalışanı olmalıdır.   Aile/Ortaklık 
Anayasası için ise en az elli (50) çalışanı olmalıdır.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Program 
Öncelikleri 

Yerelde kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi” ve “imalatçı KOBİ’lerde” kaynak verimliliğinin ve 
kurumsallaşmanın sağlanması  

Destek Miktarı Program 
Bütçesi 

• Kar amacı ‘güden’ imalatçı bağımsız KOBİ’ler için 
1.500.000 TL 

Uygun Başvuru 
Sahipleri ve 
Proje 
Ortak(lar)ı* 

Kar amacı 
güden 
kuruluşlar 

KOBİ tanımına uyan ve imalat sanayinde üretim yapan 
bağımsız işletmeler. 



 
 

 

SONRAKİ HALİ 
 
TEKNİK DESTEK PROGRAM I KÜNYESİ* 
 

 

2.1 BAŞVURU SAHİPLERİNİN VE ORTAKLARIN UYGUNLUĞU 

Kar amacı güden kurum ve kuruluşlar: 
• Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler** 
 

** Bununla birlikte, yalın üretim konusu için başvuru yapan kâr amacı güden gerçek ve tüzel 
kişilerin en az bir (1) adet üretim hattı, en az bir (1) adet mühendis ve en az otuz (30) 
çalışanı olmalıdır.   Aile/Ortaklık Anayasası için ise en az elli (50) çalışanı olmalıdır.  

 

 

Program 
Öncelikleri 

Yerelde kurumsal kapasitenin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerin 
desteklenmesi” ve “kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler” için 
kaynak verimliliğinin ve kurumsallaşmanın sağlanması 

Destek Miktarı Program 
Bütçesi: 

• Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler için 
1.500.000 TL 

Uygun Başvuru 
Sahipleri ve 
Proje 
Ortak(lar)ı* 

Kar amacı 
güden 
kuruluşlar 

• Kâr amacı güden gerçek ve tüzel kişiler işletmeler. 
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