
 

 

ĠġLETME GELĠġTĠRME DESTEK PROGRAMI 

YURT DIġI Ġġ GEZĠSĠ PROGRAMI 

BAġVURU ÖN DEĞERLENDĠRME FORMU 
 

FRM.14.02.06/00                                    

Tarih: 28/08/2018 

 ÖN DEĞERLENDĠRME BĠLGĠLERĠ  Evet Hayır 

1 Düzenleyici Kuruluş süresi içinde başvurmuştur.   
    

2 
Düzenleyici Kuruluş tarafından Başvuru Formu ve Taahhütnamesinde istenen bilgiler tam 

olarak doldurulmuştur. 
    

3 Yurt Dışı İş Gezisi Programının gerekçesi uygun bulunmuştur.   

4 
Yurt Dışı İş Gezisi Programına KOSGEB veri tabanına kayıtlı en az 10 (on) işletmenin 

katılımı planlanmıştır. 
  

5 

Program kapsamında ziyaret edilecek fuar ‘Ekonomi Bakanlığı Milli Katılım Düzeyinde 

İştirak Edilecek Fuarlar listesinde’ yer almaktadır. (Programda fuar ziyareti olması 

durumunda bu madde cevaplanacaktır.) 

  

6 

Programa katılması öngörülen en az 10 (on) olmak üzere tüm işletmeler için ikili iş 

görüşmeleri planlanmış ve belgeleri eklenmiştir. (Programda ikili iş görüşmesi olması 

durumunda bu madde cevaplanacaktır.) 

  

7 

 Programda;  

 ‘Ekonomi Bakanlığı Milli Katılım Düzeyinde İştirak Edilecek Fuarlar listesinde’ yer 

alan bir fuar ziyareti, 

 İşletmeler ile yapılacak ikili iş görüşmeleri,  

aktivitelerinden en az birine yer verilmiştir.     

8 

Programda; 

 Meslek Kuruluşları ile toplantı, 

 Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları v.b. ile görüşmeler,  

aktivitelerinden en az birine yer verilmiştir. (Programda 7. maddedeki aktivitelerden sadece 

birinin yer alması durumunda bu madde cevaplanacaktır.)   

9 Program aktivitelerine ilişkin davet/teyit yazıları programa uygundur.   

10 
Program kapsamındaki aktivitelerin süreleri ve zaman planı uygundur. 

(Her bir aktivitenin süresi en fazla 2 (iki) gün olarak planlanmıştır.)     

11 
Yurt Dışı İş Gezisi Programı için öngörülen süre ve ziyaret edilecek ülke(ler)/şehir(ler) 

program aktivitelerinin gerçekleştirilebilmesi için gereklidir. 
    

12 
Başvuru formunda belirtilen Diğer Giderlere (tercüme ve rehberlik hizmetleri,  fuar giriş 

ücretleri, toplantı organizasyon giderleri) ilişkin açıklama ve tutarlar uygundur.      

13 

Yurt Dışı İş Gezisi Organizatör Kuruluş aracılığı ile düzenleniyorsa; Düzenleyici Kuruluş 

tarafından görevlendirilen Organizatör Kuruluşun  A. Sınıfı Seyahat Acentası Belgesi 

eklenmiştir. (Yurt Dışı İş Gezisi Organizatör Kuruluş aracılığıyla düzenleniyorsa bu madde 

cevaplanacaktır.) 

  

 
NOT: Ön değerlendirme alanında belirtilenlerden her hangi birisinin uygun bulunmaması veya Yurt Dışı İş Gezisi Programı Başvurusunda 

mevzuata uygun olmayan başka bir durumun tespit edilmesi halinde başvuru uygun değerlendirilmez.  

 

Yurt DıĢı ĠĢ Gezisi Programı değerlendirme sonucu:    Uygundur 

  Revizyon : …………………… 

  Uygun değildir 

 

Ön değerlendirmeyi yapan: 

 

Onay: 

KOBİ Uzmanı/Uzman Yrd. 

Adı Soyadı 

Tarih/İmza 

Adı Soyadı 

Tarih/İmza 

 


