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KRİTERLER PUAN 
Kurucu ve Ortakların Yeterliliği   25 

� Mali ve finansal yetkinliği  
� Bölgedeki ve ulusal/uluslararası yetkinliği 
� Potansiyel işbirliği ağları açısından yetkinliği 
� İŞGEM/TEKMER teması olarak belirtilen alanlardaki yetkinliği 
� İŞGEM/TEKMER’e katkı sağlama potansiyeli 
� İŞGEM/TEKMER’in ortaklık yapısının uygunluğu 
� Diğer tarafların katkı sağlama potansiyeli 

 

Yöre Bilgileri, Yerleşim Yeri ve Fiziki Yapı Yeterliliği 15 
� Yöre ve tema analizinin yeterliliği  
� İŞGEM/TEKMER’in yöreye sağlayacağı katkılar 
� İşlik ve ortak çalışma alanlarının toplam m2’si, nitelikleri, tasarımı 

(İŞGEM/TEKMER’in sürdürülebilirliği, yörenin ihtiyaçları ve hizmet 
sağlayacağı girişimci ve işletmelere uygunluğu, girişimci ve işletmelerin 
etkileşimi, tema açılarından değerlendirilmelidir.) 

� Yönetici ve personel için ofislerin yeterliliği 
� Altyapının yeterliliği 
� Ortak kullanım alanlarının yeterliliği 
� Çapa işletmelere ayrılan işliklerin uygunluğu 
� Kiralama veya tahsis süresinin uygunluğu 
� Konumunun ve ulaşım imkânlarının uygunluğu 
� Etkinlik alanlarının uygunluğu 
� Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım için ayrıca ayrılmış 

alanın uygunluğu 

 

Girişimcilere/İşletmelere Sunulan/Sunulacak Hizmetlerin Yeterliliği 25 

� İŞGEM/TEKMER’in hizmet ve faaliyetlerinin tanımlanması ve gerekçeleri 
� İŞGEM/TEKMER’in hizmet ve faaliyetlerinin girişimci/işletmelerin ön 

kuluçka, kuluçka ve kuluçka sonrası aşamaları için tanımlanması 
� Girişimcilere/İşletmelere uygulanan/uygulanacak kira bedeli ve artış oranları 
� Ortak kullanıma yönelik makine, teçhizat ve yazılımın yeterliliği ve hizmet 

bedelleri 
� Eğitim/danışmanlık/organizasyon ve tanıtım hizmetlerinin nitelikleri ve 

bedelleri 
� Finansmana/işbirliği ağlarına/destek mekanizmalarına erişim ve 

İŞGEM/TEKMER girişimcilerine/işletmelerine sağlanacak avantajlar 
� Girişimcilere/İşletmelere sağlanacak diğer hizmetler ve bedelleri  
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Kuruluş Amacı, Yönetim ve Organizasyon  20 

� Başvurunun programın amaç ve hedeflerine uygunluğu 
� İŞGEM/TEKMER’in amaç ve hedef kitle uygunluğu 
� Misyon ve hedeflerinin uygunluğu 
� Yönetici, idari ve teknik personelin yeterliliği 
� İŞGEM/TEKMER İcra Komitesinin yapısının İŞGEM/TEKMER’in stratejik 

kararlarını almaya yetkinliği 
� Girişimci/İşletme kabul sürecinin etkinliği 
� Girişimci/İşletme mezuniyet sürecinin etkinliği 
� Girişimci/İşletme çıkartılma sürecinin etkinliği 
� Tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yeterliliği  
� Girişimcileri ve işletmeleri izleme sisteminin yeterliliği 

 

Sürdürülebilirlik 15 

� Mali sürdürülebilirlik  
� Kurumsal sürdürülebilirlik  
� Faaliyet planının uygunluğu 
� Performans göstergelerinin gerçekçiliği ve ölçülebilirliği 

 

TOPLAM …/100 

 
 
Kurul Üyesinin Adı Soyadı: 
İmza / Tarih:  


