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BaĢvuru Sahibi ĠĢletmenin 

Adı / Vergi Numarası 
 

Proje Konusu   

Proje Konusu Alanın Teknoloji 

Düzeyi 

Yüksek teknoloji 

Orta-Yüksek teknoloji 

Diğer 

Büyük ĠĢletme ĠĢbirliği  
 Var 

 Yok 

ĠĢbirliği Ortaklık Modeli 
 İşletici Kuruluş  

 Proje Ortaklığı 

KONTROL EDĠLECEK 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 eksizsiz olarak doldurulmuştur.   

Proje konusuna uygun işbirliği ortaklık modeli seçilmiştir.     

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

sağlamaktadır. 
  

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 kontrol 

edilecektir.) 
  

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

modelinin seçilmesi durumunda kontrol edilecektir.)  
  

KONTROL SONUCU 

   Proje ön başvurusu mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrol edilmiş olup proje başvurusu yapması 

uygun bulunmuştur. 

   Proje ön başvurusu mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrol edilmiş olup proje başvurusu revizyona 

açılmıştır.  

Gerekçe: 

   Proje ön başvurusu mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrol edilmiş olup proje başvurusu yapması 

uygun bulunmamıştır. 

Gerekçe: 

 

                   Kontrolü Yapan   Onay 

     KOBĠ Uzmanı/Uzman Yardımcısı Müdür 

                      Adı Soyadı   Adı Soyadı 

                     Tarih/Ġmza  Tarih/Ġmza 


