AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
TEKNİK İNCELEME FORMU

FORM HAKKINDA AÇIKLAMA
Bu form, KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği çerçevesinde uygulanan Ar-Ge, Ür-Ge ve
İnovasyon Destek Programı kapsamındaki desteklerden faydalanmak üzere sunulan Ür-Ge projesinin
teknik olarak incelenmesi amacıyla düzenlenmiştir.
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı Teknik İnceleme Formu; başvuru sahibinin başvuruya
konu alt modülü kapsamında hazırlanmalıdır.
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programının Ür-Ge alt modülü kapsamındaki amacı, ürün
geliştirme faaliyetleri ile değişen pazar taleplerine ve teknolojik gelişmelere uyum sağlamaları
amacıyla, KOBİ’ler tarafından orijinal, iyileştirilmiş veya değiştirilmiş yeni ürünlerin üretilmesini
sağlamaktır.
Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programının Ar-Ge ve İnovasyon alt modülü kapsamındaki amacı,
Araştırma-geliştirme (Ar-Ge) ve inovasyon projeleri aracılığıyla bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir
ve buluşlara sahip küçük ve orta büyüklükte işletmeler (KOBİ) ile girişimcilerin; yeni bir ürün, yeni
bir süreç ve/veya yeni bir hizmet üretmeleri veya iyileştirmelerini sağlamaktır.
Teknik İnceleme Formu hazırlanırken, başvuru formu ve ekleri ile işletmenin yerinde ziyareti
esnasında yapılacak görüşmeler esas alınmalıdır. İşletmenin ürüne yönelik projeyi gerçekleştirme
kapasitesini (teknik ve fiziki altyapısını) tespit edebilmek için, işletmenin faaliyetlerini sürdürdüğü ve
projenin gerçekleştirileceği üretim alanının incelenmesi önem arz etmektedir.
Teknik İnceleme Formu hazırlanırken, gizliliğe, proje içeriklerinin ve yapılan görüşmelere ilişkin
bilgilerin üçüncü şahıslara aktarılmaması, başkaları tarafından kullanımına izin verilmemesi ve etik
kurallara uyulması esastır.
Teknik İnceleme Formunun görevlendirildiğiniz tarihten itibaren 30 gün içerisinde Uygulama Birimine
sunulması gerekmektedir. Uygulama Birimine sunduğunuz formda eksiklik veya maddi hata tespit
edilmesi halinde formun 15 gün içerisinde Uygulama Birimine sunulmak üzere yeniden düzenlenmesi
talep edilebilecektir.
Yapacağınız katkılardan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.
Saygılarımızla,

KOSGEB
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KOSGEB …….. MÜDÜRLÜĞÜ’NE
İşletme Adı
Vergi No/TC Kimlik No
Proje Adı
İşletme Adresi
Projenin Gerçekleştirileceği
Yerin Adresi
Ziyaret Tarihi

GG/AA/YY

Formu Hazırlayanın
Adı Soyadı
Unvanı
Üniversitesi/Bölümü
İmza*

(Islak imza veya “Bu Form …………… tarafından …/…/20... tarihinde KBS
üzerinden onaylanmıştır.”)

(*) Bu formun KBS üzerinden düzenlenmesi halinde formu hazırlayan tarafından KBS üzerinden onaylanır ve “Bu Form …
(Formu hazırlayanın Adı Soyadı)… tarafından …/…/20... tarihinde KBS üzerinden onaylanmıştır.” şeklinde KBS’de kayıt
altına alınır.
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A. ÜR-GE PROJESİ KAPSAMINDAKİ TEKNİK İNCELEME
1. PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1.1. Geliştirilecek Ürüne Konu Yararlanma Koşulunun Değerlendirilmesi
Başvuru formunun yararlanma koşullarında işletme tarafından işaretlenen kriter kapsamında
aşağıdaki hususlarda kontrol sağlayınız.
1. Başvuruya konu olan ve geliştirilmesi planlanan;
(KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası fonlar tarafından
desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan, Patent belgesi ile koruma altına alınan, Doktora
çalışması neticesinde ortaya çıkan, Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan, Yurt içi teknoloji geliştirme
bölgelerinde (TGB) yer alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan,
Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan veya 28/2/2008
tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında
destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan)

ürün/prototip ile teknik inceleme amacıyla işletme ziyaretinde görülen ürün aynıdır.
Evet
İşletme yukarıdaki kriterlerden herhangi birini işaretlememiştir.
Hayır*
(*) Hayır ise Açıklama: …………………………………………..
2. Başvuruya konu olan, geliştirilmesi planlanan ve orta-yüksek veya yüksek teknoloji
sınıflandırmasında yer alan ürünün teknoloji sınıflandırması doğru belirtilmiştir.
Evet
İşletme yukarıdaki kriterlerden herhangi birini işaretlememiştir.
Hayır*
(*) Hayır ise Açıklama: ………………………………………..
Doğru NACE Kodu:
3. Başvuruya konu olan, geliştirilmesi planlanan ve Türkiye İstatistik Kurumu tarafından
yayınlanan ve son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından fazla olan ürünün
GTIP kodu doğru belirtilmiş olup, son mali yıl verilerine göre ithalat tutarı ihracat tutarından
fazladır.
Evet
İşletme yukarıdaki kriterlerden herhangi birini işaretlememiştir.
Hayır*
(*)Hayır ise Açıklama: …………………………………………..
Doğru GTİP Kodu:
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GTİP Açıklama:…………...

2. İŞLETMENİN DEĞERLENDİRMESİ
2.1. İşletmenin mevcut üretim teknolojisi ve yeteneklerinin değerlendirilmesi
(İşletmenin daha önceden sahip olduğu know-how, lisans anlaşmaları, izinler, ruhsatlar, patent, ürün
ve sistem vb. belgeler, projesine konusu ürünün geliştirilmesi için mevcut makine parkının durumu ve
geliştirilecek ürün açısından değerlendirilmesi, projesine konu ürüne benzer daha önce herhangi bir
ürün üretip üretmediği gibi bilgiler çerçevesinde işletmenin sahip olduğu üretim teknolojileri ve
yetkinlikleri hakkında bilgi veriniz.)
Açıklama: …………………………………………..

İşletmenin projeye konu ürünü üretebilme kabiliyeti yeterli midir?
EVET

HAYIR
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3. TEKNİK DEĞERLENDİRME
Uygun bulduğunuz kutucuğu işaretleyiniz (x)
Kriter
1.

Yeterli

Kısmen Yeterli

Yetersiz

Geliştirilecek ürünün yenilik düzeyi

Geliştirilecek ürünün benzerlerine göre
farklılığı ve üstünlüğü
Geliştirilecek
ürünün
ticarileşebilme
3.
potansiyeli
Üretimde kullanılacak metot ve teknolojilerin
4.
güncel teknolojiler ile uyumluluğu
Risk unsurları ve muhtemel aksaklıklara dair
5.
planlamaların yeterliliği
Ürünün başarılı bir şekilde geliştirilmesi
6.
durumunda ülke ekonomisine katkısı
Başvuruya
konu
ürünün
geliştirilmesi
7. açısından üretim alanının fiziki olarak
uygunluğu
İşletmenin geçmiş projelerinden elde ettiği
8. bilgi birikiminin projenin uygulanmasına
katkısı
Mevcutta işletmede yer alan makine ve
9. teçhizatın ürünün geliştirilmesi açısından
yeterliliği
Sayı, tecrübe, eğitim, yetkinlik vb. açılardan
10. ürünün geliştirilmesi kapsamında mevcut
personel yapısının yeterliliği
Faaliyet-zaman planı ve proje süresinin
11.
uygunluğu
İşletmenin, projeyi hayata geçirme ve
12. devamlılığını sağlama açısından bilgi birikimi
ve tecrübesinin yeterliliği
2.

3.1. Bölümün Genel Değerlendirmesi
YETERLİ

KISMEN YETERLİ

YETERSİZ

Yukarıda yaptığınız işaretlemelerde YETERSİZ seçilen unsurları gerekçeleri ile belirtiniz. Ayrıca
bölümün genel değerlendirmesi için YETERLİ, KISMEN YETERLİ, YETERSİZ derecelerinden
birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki işaretlemelerinizle uyumlu olacak
şekilde ve gerekçeleriyle belirtiniz.
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4. ÜR-GE PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK TALEP EDİLEN GİDERLER
4.1. Destek Talep Edilen Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri
Proje kapsamında KOSGEB’den destek talep edilen makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve
hizmet alımının projenin gerçekleşmesinde gerekliliğinin değerlendirilmesi beklenmektedir. Her bir
gider için projede gerekliliğine ek olarak fiyat ve gider miktarının da değerlendirilmesi
beklenmektedir. İşaretlemelerde “Uygun” ya da “Uygun Değil” kutucuklarından birini işaretleyiniz.
4.1. Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Makine-Teçhizat,
Ür-Ge Projesi İçin
Giderin Fiyatı
Donanım,
Giderin Gerekliliği
Sıra
Hammadde,
No
Yazılım ve Hizmet
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Alımı Adı
değil
değil

Giderin Miktarı
Uygun

Uygun
değil

1
2
..
“Uygun Değil” seçenekleri için gerekçelerinizi ve alternatif gider önerilerinizi belirtiniz.
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Destek talep edilen makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderlerine
ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.
(Talep edilen makine-teçhizat ve donanıma ait gerçekleştirilecek faaliyetlerin hizmet alımı yoluyla
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Satın alınacak makineteçhizat ve donanımın seri üretim amaçlı olup olmadığına dair görüşleriniz nelerdir? Ayrıca diğer
önemli gördüğünüz ve tavsiye niteliğinde olan hususları burada belirtebilirsiniz.)
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4.2. Destek Talep Edilen Personele İlişkin Hususlar
Ür-Ge projesi kapsamında KOSGEB’den destek talep edilen personel istihdamının projenin
gerçekleşmesinde gerekliliğinin değerlendirilmesi beklenmektedir. İşaretlemelerde “Uygun” ya da
“Uygun Değil” kutucuklarından birini işaretleyiniz.

Sıra
No

Adı Soyadı *

Öğrenim
Durumu
(Lisans, Y.
Lisans,
Doktora ve
Diğer)

Mesleği ve
Uzmanlık
Alanı

Projedeki
Görevi

Mesleki
Deneyimi
(Yıl)

Ür-Ge Projesi için
Personelin Gerekliliği

Uygun

Uygun Değil

1
2
3
…

(*) Yeni İstihdam edilecek Personelin kimliğinin belirlenmediği durumlarda ilgili kısımlara Personel İbaresi yazılmalıdır.
“Uygun Değil” seçeneğini işaretlediğiniz alımlar için hangi unsurlar (mesleki deneyim, öğrenim
durumu, ödenecek net ücret vs.) kapsamında uygun olmadığını gerekçeleri ile belirtiniz.
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5. ÜR-GE PROJESİNİN VE İŞLETMENİN GENEL TEKNİK DEĞERLENDİRMESİ
İşletmenin ve ür-ge projesinin teknik analizinde; projeye konu ürün, ür-ge projesi ve işletme
hakkındaki değerlendirmelerinizi belirtiniz.

İşletmenin başvuruda belirtilen ür-ge projesini gerçekleştirmesi açısından teknik yeterliliği
uygundur.
İşletmenin başvuruda belirtilen ür-ge projesini gerçekleştirmesi açısından teknik yeterliliği uygun
değildir.

TEKNİK İNCELEME YAPAN ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİLERİ
Adı-Soyadı
Unvanı
Bağlı Olduğu Üniversite
Fakülte
Bölüm
Cep Telefonu
E-Posta
İmza
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B. AR-GE VE İNOVASYON PROJESİ KAPSAMINDAKİ TEKNİK İNCELEME
1. PROGRAMDAN YARARLANMA KOŞULLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ
1.1. Geliştirilecek Ürüne Konu Yararlanma Koşulunun Değerlendirilmesi
Başvuru formunun yararlanma koşullarında işletme tarafından işaretlenen kriter kapsamında
aşağıdaki hususlarda kontrol sağlayınız.
Başvuru sahibi; yeni bir ürün/süreç/hizmet üretilmesi, mevcut bir ürün/süreç/hizmet geliştirilmesi,
iyileştirilmesi, ürün kalitesi veya standardının yükseltilmesi veya maliyet düşürücü nitelikte yeni
tekniklerin, yeni üretim teknolojilerinin geliştirilmesi vb. konularda ar-ge ve inovasyon niteliği taşıyan
bir proje sunmuştur.
Evet
İşletme yukarıdaki kriterlerden herhangi birini işaretlememiştir.
Hayır*
(*) Hayır ise Açıklama: …………………………………………..

2. İŞLETMENİN DEĞERLENDİRMESİ
2.1. İşletmenin mevcut üretim teknolojisi ve yeteneklerinin değerlendirilmesi
(İşletmenin daha önceden sahip olduğu know-how, lisans anlaşmaları, izinler, ruhsatlar, patent, ürün
ve sistem vb. belgeler, projesine konusu prototipin ortaya çıkarılması için mevcut makine parkının
durumu ve geliştirilecek prototip açısından değerlendirilmesi, projesine konu ürüne/hizmete benzer
daha önce herhangi bir ürün/hizmet üretip üretmediği gibi bilgiler çerçevesinde işletmenin sahip
olduğu üretim teknolojileri ve yetkinlikleri hakkında bilgi veriniz.)
Açıklama: …………………………………………..
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İşletme, proje sonucunda ortaya çıkarılması amaçlanan prototip konusunda yeterli kabiliyete sahip
midir?
EVET

HAYIR

3. TEKNİK DEĞERLENDİRME
Uygun bulduğunuz kutucuğu işaretleyiniz (x)
Kriter

Yeterli

Kısmen Yeterli

Yetersiz

Proje konusu ürün/hizmetin ar-ge ve/veya
yenilik düzeyi
Proje konusu ürün/hizmetin benzerlerine göre
2.
farklılığı ve üstünlüğü
Proje konusu ürün/hizmetin ticarileşebilme
3.
potansiyeli
Üretimde kullanılacak metot ve teknolojilerin
4.
güncel teknolojiler ile uyumluluğu
Risk unsurları ve muhtemel aksaklıklara dair
5.
planlamaların yeterliliği
Proje konusu ürün/hizmetin başarılı bir şekilde
6. ortaya çıkarılması durumunda ulusal ve
uluslararası düzeyde katkısı
Proje konusu ürün/hizmetin başarılı bir şekilde
7. ortaya çıkarılması açısından üretim alanının
fiziki olarak uygunluğu
İşletmenin geçmiş projelerinden elde ettiği
8. bilgi birikiminin projenin uygulanmasına
katkısı
Mevcutta işletmede yer alan makine ve
9. teçhizatın ürün/hizmetin başarılı bir şekilde
ortaya çıkarılması açısından yeterliliği
Sayı, tecrübe, eğitim, yetkinlik vb. açılardan
ürün/hizmetin başarılı bir şekilde ortaya
10.
çıkarılması kapsamında mevcut personel
yapısının yeterliliği
1.
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Faaliyet-zaman planı ve proje süresinin
uygunluğu
İşletmenin, projeyi hayata geçirme ve
12. devamlılığını sağlama açısından bilgi birikimi
ve tecrübesinin yeterliliği
11.

3.1. Bölümün Genel Değerlendirmesi
YETERLİ

KISMEN YETERLİ

YETERSİZ

Yukarıda yaptığınız işaretlemelerde YETERSİZ seçilen unsurları gerekçeleri ile belirtiniz. Ayrıca
bölümün genel değerlendirmesi için YETERLİ, KISMEN YETERLİ, YETERSİZ derecelerinden
birini seçiniz. Seçiminizde etkili olan ana unsurları, yukarıdaki işaretlemelerinizle uyumlu olacak
şekilde ve gerekçeleriyle belirtiniz.

4. AR-GE VE İNOVASYON PROJESİ KAPSAMINDA DESTEK TALEP EDİLEN
GİDERLER
4.1. Destek Talep Edilen Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Giderleri
Proje kapsamında KOSGEB’den destek talep edilen makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve
hizmet alımının projenin gerçekleşmesinde gerekliliğinin değerlendirilmesi beklenmektedir. Her bir
gider için projede gerekliliğine ek olarak fiyat ve gider miktarının da değerlendirilmesi
beklenmektedir. İşaretlemelerde “Uygun” ya da “Uygun Değil” kutucuklarından birini işaretleyiniz.
4.1. Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve Hizmet Alımı
Ar-Ge ve İnovasyon
Makine-Teçhizat,
Projesi İçin Giderin
Giderin Fiyatı
Donanım,
Sıra
Gerekliliği
Hammadde,
No
Yazılım ve Hizmet
Uygun
Uygun
Uygun
Uygun
Alımı Adı
değil
değil

Giderin Miktarı
Uygun

Uygun
değil

1
2
..
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“Uygun Değil” seçenekleri için gerekçelerinizi ve alternatif gider önerilerinizi belirtiniz.

Destek talep edilen makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderlerine
ilişkin görüşlerinizi belirtiniz.
(Talep edilen makine-teçhizat ve donanıma ait gerçekleştirilecek faaliyetlerin hizmet alımı yoluyla
gerçekleştirilip gerçekleştirilemeyeceği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Satın alınacak makineteçhizat ve donanımın seri üretim amaçlı olup olmadığına dair görüşleriniz nelerdir? Ayrıca diğer
önemli gördüğünüz ve tavsiye niteliğinde olan hususları burada belirtebilirsiniz.)
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4.2. Destek Talep Edilen Personele İlişkin Hususlar
Ar-Ge ve İnovasyon projesi kapsamında KOSGEB’den destek talep edilen personel istihdamının
projenin gerçekleşmesinde gerekliliğinin değerlendirilmesi beklenmektedir. İşaretlemelerde “Uygun”
ya da “Uygun Değil” kutucuklarından birini işaretleyiniz.

Sıra
No

Adı Soyadı *

Öğrenim
Durumu
(Lisans, Y.
Lisans,
Doktora ve
Diğer)

Mesleği ve
Uzmanlık
Alanı

Projedeki
Görevi

Mesleki
Deneyimi
(Yıl)

Ar-Ge ve İnovasyon Projesi
için Personelin Gerekliliği

Uygun

Uygun Değil

1
2
3
…

(*) Yeni İstihdam edilecek Personelin kimliğinin belirlenmediği durumlarda ilgili kısımlara Personel İbaresi yazılmalıdır.
“Uygun Değil” seçeneğini işaretlediğiniz alımlar için hangi unsurlar (mesleki deneyim, öğrenim
durumu, ödenecek net ücret vs.) kapsamında uygun olmadığını gerekçeleri ile belirtiniz.
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AR-GE, ÜR-GE VE İNOVASYON DESTEK PROGRAMI
TEKNİK İNCELEME FORMU

5. AR-GE VE İNOVASYON
DEĞERLENDİRMESİ

PROJESİNİN

VE

İŞLETMENİN

GENEL

TEKNİK

İşletmenin ve ar-ge ve inovasyon projesinin teknik analizinde; projeye konu ürün/hizmet, ar-ge
ve inovasyon projesi ve işletme hakkındaki değerlendirmelerinizi belirtiniz.

İşletmenin başvuruda belirtilen ar-ge ve inovasyon projesini gerçekleştirmesi açısından teknik
yeterliliği uygundur.
İşletmenin başvuruda belirtilen ar-ge ve inovasyon projesini gerçekleştirmesi açısından teknik
yeterliliği uygun değildir.

TEKNİK İNCELEME YAPAN ÖĞRETİM ELEMANI BİLGİLERİ
Adı-Soyadı
Unvanı
Bağlı Olduğu Üniversite
Fakülte
Bölüm
Cep Telefonu
E-Posta
İmza
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