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KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR EVET HAYIR 

Projeye ortak olacak işletmeler KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktiftir.   

Projeye ortak olacak işletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri günceldir.   

Proje ön başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurulmuştur.   

Proje konusuna uygun işbirliği ortaklık modeli seçilmiştir.     

Projeye ortak olacak işletme sayısı, Uygulama Esaslarında belirtilen asgari sayı şartını 

sağlamaktadır. 
  

Uygulama Esaslarında belirlenen azami hisse oranları sağlanmaktadır. (İşletici kuruluş ortaklık 

modelinin seçilmesi durumunda kontrol edilecektir.) 
  

Projeye ortak olacak işletmeler ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuştur. (Büyük 

işletme ile işbirliği yapılması durumunda kontrol edilmeyecektir.) 
  

Projeye ortak olacak işletmeler son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmaktadır. (Büyük 

işletme ile işbirliği yapılması durumunda kontrol edilmeyecektir.) 
  

İşbirliği Sözleşmesi sunulmuştur.    

İşbirliği Sözleşmesi ekinde projeye ortak olacak işletmelerin/büyük işletmelerin imza 

beyannamesi/imza sirküleri eksiksiz olarak yer almaktadır. 
  

İşbirliği Sözleşmesi projeye ortak olacak işletmelerin/büyük işletmelerin tamamı tarafından 

imzalanmıştır. 
  

İşbirliği sözleşmesinde, projenin konusu ve amacı, işbirliği ortaklığı modeli, projenin yönetimi, 

tarafların sorumlulukları, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve işbirliği çıktılarının paylaşımı, 

satın alınacak makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, gizlilik esasları 

ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü konularına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

  

Büyük işletme beyanı sunulmuştur. (Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda ve KOBİ 

Bilgi Sistemi üzerinden sorgulama yapılamaması durumunda kontrol edilecektir.)  
  

TÜBİTAK projesinde proje tamamlanma tarihi, Teknoloji Geliştirme Bölgesinde 

sonuçlandırılan projede raporun tarihi veya bölge içerisinde yatırımı için verilen yatırım izni 

tarihi ön başvuru tarihi itibarıyla son 1 (bir) yıllık süre içerisinde mi? (Proje başvurusunun 

kamu destekleriyle başarıyla tamamlanmış; TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 

projelerinin çıktısı olan ürün geliştirme başvurusu olması durumunda kontrol edilecektir.) 

  

Ar-Ge Merkezi Belgesi var mı? (Proje başvurusunun kamu destekleriyle başarıyla 

tamamlanmış Ar-Ge Merkezinde sonuçlandırılan proje çıktısı olan ürün geliştirme başvurusu 

olması durumunda kontrol edilecektir.) 
  

Projeye ortak olacak işletmelerden herhangi biri son 3 (üç) yıllık süre içerisinde KOSGEB 

KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinde kategori birincisi olarak seçilmiş ve bu kapsamda herhangi 

bir proje bazlı destek programında ilave destek oranından yararlanmamış mı? 
  

Yerli malı belgesine ilişkin ilave destek oranı dışındaki ilave destek oranlarından sadece biri 

için yararlanma talebinde bulunulmuş mu? 
  

Talep edilen düzeltmeler süresi içerisinde yapılmıştır. (Başvuru sahibinden düzeltme istenmesi 

durumunda kontrol edilecektir.) 
  


