
         KOBİGEL-KOBİ GELİŞİM DESTEK PROGRAMI 

                              KURUL DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ TABLOSU 

 

 

 

 

İşletme Adı  

Vergi No/TC Kimlik No  

  

 

TAB.09.00.01/07 

Rev. Tarihi: 09/12/2022 

DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 1.AŞAMA* 2.AŞAMA ORTALAMA 

1. İLGİLİLİK    

1.1 Proje Başvurusu, Proje Teklif Çağrısında belirlen uygun proje konuları 

kapsamında hazırlanmış mı ? 

(Cevap, Hayır ise tüm alanlara 0 (sıfır) puan verilir. 

* Evet 

* Hayır 
  

 

2. PROJE TASARIMI – AMAÇ, HEDEF, PLAN, SONUÇ İLİŞKİSİ  

(Her bir alt kriterin puan ağırlığı eşittir) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

2.1 Proje amacı ile Proje Teklif Çağrısının ilişkisinin ve buna bağlı 

gerekçelerin belirlenmesi (Baş. Form. 2.3) 

   

2.2 Proje hedeflerinin, proje amacına hizmet edecek şekilde belirlenmesi 

(Baş. Form. 2.3, 2.5) 

2.3 Projenin amaç ve hedeflerine ulaşılmasını sağlayacak faaliyetlerin 

tanımlanması (Baş. Form. 2.3, 2.5, 3.1) 

2.4 Projenin, işletmenin hedefleri, pazarı ve rekabet durumuna etkisi (Baş. 

Form. 2.6) 

2.5 Proje amaç, konu ve faaliyetlerinin beklenen sonuçlarla uyumluluğu 

(Baş. Form. 1.2.1, 2.3, 2.4, 2.5) 

3. UYGULANABİLİRLİK 

(Her bir alt kriterin puan ağırlığı eşittir) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

3.1 Proje toplam süresinin projede belirtilen faaliyetler dikkate alınarak 

belirlenme durumu (Baş. Form. 3.1) 

   

3.2 Faaliyet-zaman planındaki faaliyet basamaklarının tutarlı bir proje 

bütünlüğü oluşturma durumu (Baş. Form. 3.1) 

3.3 Projenin yürütülmesi için tanımlanan insan kaynağının yeterliliği (Baş. 

Form. 2.8,4.1) 

3.4. Proje ile edinilecek makine-teçhizat, yazılım ve hizmetler işletmenin 

mevcut kabiliyetlerine eklendiğinde, proje uygulanabilirliği için uygun 

altyapı oluşma durumu (Baş. Form, 2.1, 2.2, 2.8, 4. Bölüm) 

3.5 Proje Yöneticisi ile işletme yöneticileri ve ilgili birimler arasındaki 

koordinasyon sistematiğinin belirlenmesi  (Baş. Form. 2.9) 

4. SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 

(Her bir alt kriterin puan ağırlığı eşittir) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (10) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (10) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (10) 

4.1 Proje sona erdikten sonra proje ile elde edilen kazanımların 

sürdürülebilirliği ve bunu için gerekli olan kurumsal yapının varlığı (Baş. 

Form. 2.10) 
   

4.2 Proje desteği sona erdikten sonra proje sonuçlarının sürdürülebilirliği 

için gerekli olan faaliyetlerin finansman yönteminin açıklanması (Baş. 

Form. 2.10) 

5. BÜTÇE-MALİYET ETKİNLİĞİ ve RİSKLERİN 

ÖNGÖRÜLMESİ 

(Her bir alt kriterin puan ağırlığı eşittir) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (20) 

5.1 Projede katlanılacak maliyetler ile beklenen sonuçların fayda / maliyet 

açısından uygunluğu (Baş. Form. 1.2.1, 4. Bölüm)    

5.2 Talep edilen giderlerin projenin uygulanması için gerekliliği (Baş. 
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Form. 3. ve 4. Bölüm) 

5.3 Talep edilen giderlerin, ilgili faaliyetler ile ilişkilendirilme durumu 

(Baş. Form. 2.5, 3. ve 4. Bölüm) 

5.4 Proje bütçesinin tutarlı ve dengeli bir şekilde dağıtılma durumu (Baş. 

Form. 4. Bölüm) 

5.5 Projenin beklenen risklerinin ve alınacak önlemlerin tanımlanma 

durumu (Baş. Form. 2.7) 

6. PROJE TEKLİF ÇAĞRISINA ÖZEL KRİTERLER (VARSA) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (30) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (30) 

BÖLÜM 

TOPLAM 

PUANI (30) 

İhtiyaç duyulduğunda Proje Teklif Çağrısına özel değerlendirme kriterleri 

bu bölüme eklenir. Eklenecek kriterlerin ve diğer bölümlerin puan 

ağırlıkları Başkanlık Olur’u ile yeniden belirlenir.  (Baş. Form. 2.11) 

   

Konu 1. Üretimde verimlilik arttırma ve/veya üretim maliyetlerini 

düşürme amacıyla mevcut imalat süreçlerinin geliştirilmesi  

 

Projesinde bu konuyu seçen işletmelerin açıklamaları aşağıdaki 

kapsam bakımından değerlendirilecektir: 

 
Projesinde üretim verimliliğini arttırmaya yönelik faaliyetleri olan 

işletmelerin; proje öncesindeki verimlilik ile proje sonrasında 

ulaşılması istenen verimlilik düzeyini sayısal olarak 

karşılaştırmaları, üretim verimliliğini artırma teknikleri ve bu 

tekniklerin proje giderleri ile ilişkisine yönelik açıklamaları. 

 

Projesinde üretim maliyetlerini azaltmaya yönelik faaliyetleri olan 

işletmelerin; proje kapsamında; proje öncesindeki maliyetler ile 

proje sonrasında ulaşılması istenen maliyet düzeyinin sayısal 

olarak karşılaştırmaları, üretim maliyetlerini azaltma teknikleri ve 

bu tekniklerin proje giderleri ile ilişkisine yönelik açıklamaları.   

 

Konu 2. Ürün kalitesinin artırılması ve/veya ürün kalitesinde 

sürekliliğinin sağlanması  

 

Projesinde bu konuyu seçen işletmelerin açıklamaları aşağıdaki 

kapsam bakımından değerlendirilecektir: 

 
Projesinde ürün kalitesini artırmaya yönelik faaliyetleri olan 

işletmelerin; “Ürün Performansı”, “Ürünün Uygunluğu (ürünün 

müşteri beklenti ve gereksinimlerini karşılama düzeyi)”, 

“Ürünün Dayanıklılığı” ve “Çevre Dostu Olma (doğaya zarar 

vermemesi veya asgari düzeyde zarar verme niteliği)” v.b. 

kriterleri çerçevesinde kalite düzeylerini nasıl geliştireceklerine 

yönelik açıklamaları; proje öncesindeki kalite düzeyi ile proje 

sonrasında ulaşılmak istenen kalite düzeyine yönelik açıklamaları. 

Ayrıca müşteri beklentilerini karşılayacak ürün kalite ve 

spesifikasyonlarına erişilmesi için kullanacakları teknikler (varsa 

buna yönelik ihtiyaç duyulan test  / standart / belge türlerini, makine 

– teçhizat ve yazılım vb.), bu tekniklerin proje giderleri ile ilişkisi 

ve mevcut durumda ihtiyacın nasıl karşılandığına ilişkin 

açıklamaları. 

 
Projesinde ürün kalitesinde sürekliliği (ürün özelliklerinin üründen 
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ürüne farklılık göstermemesi) sağlamaya yönelik faaliyetleri olan 

işletmelerin; proje öncesindeki durumu (ürünlerinde görülen 

hata yüzdesi ve nedenleri vb.) ve proje sonrasında sağlayacakları 

iyileşme düzeyine ilişkin açıklamaları; kalite sürekliliğinin 

sağlanmasında kullanacakları teknikler (varsa buna yönelik ihtiyaç 

duyulan test  / standart / belge türlerini, makine – teçhizat ve yazılım 

vb.) ve bu tekniklerin proje giderleri ile ilişkisine yönelik 

açıklamaları.  

 

Konu 3. Katma değerli üretim kapasitesi ve/veya ürün geliştirme 

kapasitesinin artırılması 

 

Projesinde bu konuyu seçen işletmelerin açıklamaları aşağıdaki 

kapsam bakımından değerlendirilecektir: 

 
Projesinde ürün katma değerini arttırmaya yönelik faaliyetleri olan 

işletmelerin; üretim süreci boyunca tasarım ve işçilik niteliği ile 

ürüne eklenerek, ürünün müşteriye sağladığı faydada artış 

sağlayacak özellikleri nasıl geliştireceklerine yönelik açıklamaları, 

üretim süreçlerinde katma değeri artıracak faaliyetleri nasıl 

uygulayacakları ve bu faaliyetlerin proje giderleri ile ilişkisine 

yönelik açıklamaları.    

 

Projesinde ürün geliştirme kapasitesinin arttırılmasına yönelik 

faaliyetleri olan işletmelerin; ürün geliştirme kapasitesini artırmak 

için kullanılacak stratejiler ve teknikler (varsa buna yönelik ihtiyaç 

duyulan tasarım, mühendislik, makine – teçhizat ve yazılım vb.), bu 

tekniklerin proje giderleri ile ilişkisi ve mevcut durumdan farklı 

olarak işletmenin rekabet gücü, karlılık, verimlilik vb. konularda 

kazanımlarına yönelik açıklamaları.  

 

Konu 4. Ölçüm – analiz altyapısının iyileştirilmesi  

 

Projesinde bu konuyu seçen işletmelerin açıklamaları aşağıdaki 

kapsam bakımından değerlendirilecektir: 

 
Projesinde ölçüm – analiz altyapısını iyileştirmeye yönelik 

faaliyetleri olan işletmelerin; ürün ve üretim yöntemlerinin 

gerektirdiği ölçüm ve analiz türleri, bunlarla ilgili standart ve varsa 

belge türleri, oluşturulacak altyapının ilgili standart ve varsa belge 

türleri açısından yeterliliği, mevcut durumda ihtiyacın nasıl 

karşılandığına yönelik açıklamaları ve proje kapsamında yapılacak 

iyileştirmelerin mevcut durumdan farklı olarak hangi faydaları 

sağlayacağına ilişkin açıklamaları. 

 

PUAN    

İLAVE PUAN (Varsa Proje Teklif Çağrısında Belirtilen Hususlar 

doğrultusunda eklenecek puan) 
   

TOPLAM PUAN (Toplam Puan 100’ü geçemez.) 100* 100 100 

    
 

*Birinci aşama değerlendirmenin KBS tarafından yapılması durumunda 1. aşama puanlaması kurul üyesi tarafından yapılmayacak olup “Birinci Aşama 

Değerlendirme Kriterleri Tablosu”ndan toplam puan kısmına yansıtılacaktır. 
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Programa Özel Diğer Bilgiler 

…  

 

 

 

İkinci Aşama: “Bu Kurul Değerlendirme Kriterleri Tablosu … tarafından …/…/20... tarihinde KBS 

üzerinden onaylanmıştır.” 
 


