
 
 

 

2019 MDP BAŞVURU REHBERİ DEĞİŞİKLİĞİ-1 

19.07.2019 yılı tarihinde “Kobilerde Kurumsallaşma ve Endüstriyel Yetkinliğin 

Geliştirilmesi Mali Destek Programı” kapsamında ilan edilen Başvuru Rehberinde 

aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır. 

DEĞİŞİKLİK - 1 

 

ÖNCEKİ HALİ 

Başvuru Rehberinin “2.5 ÖZEL DÜZENLEMELER” başlığında bulunan 4 no’lu maddesi; 

4. Bu program kapsamında işletmelerde “yalın üretimin” sağlanması ve aile şirketlerinde “aile 

anayasasının” hazırlanması tüm başvurularda bütçenin 6.1 ve 6.2 başlıklı kalemlerinde 

Zorunlu Faaliyet giderleri yazılmalıdır.  

 4.2 Yalın Üretime yönelik faaliyetler  80.000 TL’ye kadar, uygundur.  Bu hizmet alımı 

çerçevesinde hizmeti sağlayacak firmanın/merkezin/personelin: 

a. İlgili alanda en az üniversite diploması olması, 

b. İlgili alanda en az beş (5) yıl çalışmış olması, 

c. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 1 ve 3 için, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

tarafından hazırlanan “Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 

listesinde yer alan firmalar(d)a yalın üretin konusunda çalışmış ya da danışmanlık 

hizmeti vermiş olması  (proforma ekinde referans/iş bitirme belgesi eklenmelidir) 

veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulmuş “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 

Merkezlerinden yalın üretim danışmanlık hizmetinin alınması 

d. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 2 (Savunma) için ise (alt yükleniciler de 

dâhil olmak üzere) iştirakleri ya da bağlı oldukları kurumlar içerisinde Savunma 

Sanayi Başkanlığının yer alması,  

 
Başvuru rehberinin Yalın Üretim Danışmanlık Hizmet Alımı Teknik Şartnamesinin 

“GEREKLİLİKLER” bölümü; 

GEREKLİLİKLER 

5.1. Bu hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak firmanın/merkezin/personelin: 

a. İlgili alanda en az üniversite diploması olması, 

b. İlgili alanda en az beş (5) yıl çalışmış olması, 

c. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 1 ve 3 için, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

tarafından hazırlanan “Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 

listesinde yer alan firmalar(d)a yalın üretin konusunda çalışmış ya da danışmanlık 

hizmeti vermiş olması  (proforma ekinde referans/iş bitirme belgesi eklenmelidir) veya 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulmuş “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 

Merkezlerinden yalın üretim danışmanlık hizmetinin alınması, 

d. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 2 (Savunma) için ise (alt yükleniciler de dâhil 

olmak üzere) iştirakleri ya da bağlı oldukları kurumlar içerisinde Savunma Sanayi 

Başkanlığının yer alması,  

gerekmektedir. 

 

 

 



 

 

 

 

 

SONRAKİ HALİ 

Başvuru Rehberinin “2.5 ÖZEL DÜZENLEMELER” başlığında bulunan 4 no’lu maddesi; 

4. Bu program kapsamında işletmelerde “yalın üretimin” sağlanması ve aile şirketlerinde “aile 

anayasasının” hazırlanması tüm başvurularda bütçenin 6.1 ve 6.2 başlıklı kalemlerinde Zorunlu 

Faaliyet giderleri yazılmalıdır.  

 4.2 Yalın Üretime yönelik faaliyetler  80.000 TL’ye kadar, uygundur.  Bu hizmet alımı 

çerçevesinde hizmeti sağlayacak firmanın/merkezin/personelin: 

a. İlgili alanda en az üniversite diploması olması, 

b. İlgili alanda en az beş (5) yıl çalışmış olması, 

c. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 1 ve 3 için, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

tarafından hazırlanan “Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 

listesinde yer alan firmalar(d)a yalın üretin konusunda çalışmış ya da danışmanlık 

hizmeti vermiş olması  (proforma ekinde referans/iş bitirme belgesi eklenmelidir) 

veya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulmuş “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 

Merkezlerinden yalın üretim danışmanlık hizmetinin alınması 

d. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 2 (Savunma) için ise (alt yükleniciler de 

dâhil olmak üzere) iştirakleri ya da bağlı oldukları kurumlar içerisinde Savunma 

Sanayi Başkanlığının yer alması,  

 
Başvuru rehberinin Yalın Üretim Danışmanlık Hizmet Alımı “Teknik Şartnamesinin” 

“GEREKLİLİKLER” bölümü; 

GEREKLİLİKLER 

5.1. Bu hizmet alımı çerçevesinde hizmeti sağlayacak firmanın/merkezin/personelin: 

a. İlgili alanda en az üniversite diploması olması, 

b. İlgili alanda en az beş (5) yıl çalışmış olması, 

c. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 1 ve 3 için, İstanbul Sanayi Odası (İSO) 

tarafından hazırlanan “Türkiye’nin birinci ve ikinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu” 

listesinde yer alan firmalar(d)a yalın üretin konusunda çalışmış ya da danışmanlık 

hizmeti vermiş olması  (proforma ekinde referans/iş bitirme belgesi eklenmelidir) veya 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca kurulmuş “Yetkinlik ve Dijital Dönüşüm 

Merkezlerinden yalın üretim danışmanlık hizmetinin alınması, 

d. 2019 MDP Başvuru rehberindeki Öncelik 2 (Savunma) için ise (alt yükleniciler de dâhil 

olmak üzere) iştirakleri ya da bağlı oldukları kurumlar içerisinde Savunma Sanayi 

Başkanlığının yer alması,  

gerekmektedir. 

 

 


