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KOSGEB ……………………………… MÜDÜRLÜĞÜ’NE 

                                                                                                                                      

 

KOSGEB İşbirliği Destek Programından yararlanmak üzere ön başvuru yapmış olduğumuz projenin 

daha önce değerlendirilerek reddedilmediğini, bu ön başvuru formunu hazırlamış olmamızın, 

 

- KOSGEB’e herhangi bir yükümlülük getirmeyeceği ve tarafımıza herhangi bir talep hakkı 

doğurmayacağını,  

- Müktesep hak teşkil etmeyeceğini,  

- Proje ortağı işletmelerin sahiplerinin ve/veya ortaklarının veya bunların eşi, annesi, babası, 

kardeşi ve çocuklarının proje ortaklarından sadece 1 (bir)inde ortaklığı olduğunu, 

- İlgili mevzuatın tamamını okuduğumuzu,  

- Sunduğumuz bilgi ve belgelerin doğruluğunu,  

 

kabul ve beyan ederek ön başvuru formunun değerlendirilmesi hususunda gereğini arz ederiz. 

 

 

 

 

                               

 

 

 

                              

 

                                                                 

 

“Bu Proje Ön Başvuru Formu ………. tarafından …./…./20… tarihinde KOBİ Bilgi Sistemi 

üzerinden onaylanmıştır.” 
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Başvuru Sahibi İşletmenin 

Adı  

 

Başvuru Sahibi İşletmenin 

Vergi Numarası 

 

Başvuru Sahibi İşletmenin  

e-postası 

 

Başvuru Sahibi İşletmenin 

e-tebligat Adresi 

 

İşbirliği Adı 
 

İşbirliği Sözleşmesi 
Var (İşbirliği sözleşmesini ve eklerini yükleyiniz.) 

Yok (İşbirliği sözleşmesi ve ekleri yüklenmeden ön başvurunuz 

alınmayacaktır.) 

Proje Konusu Alanın 

NACE Kodu 

   

 

Proje Konusu Alanın 

Teknoloji Düzeyi 

Yüksek teknoloji 

Orta-yüksek teknoloji 

Diğer 

Büyük İşletme İşbirliği 
 Var (KBS tarafından sorgulama ile bilgi temin edilememesi durumunda büyük 

işletme beyanı yüklenir.) 
 Yok 

Proje Konusu 

 Ortak imalat 

 Ortak laboratuvar kurulumu 

 Ortak pazarlama 

 Ortak tasarım  

 Ortak ürün geliştirme  

       TÜBİTAK Desteği ile Tamamlanan Proje Çıktısı 

       Teknoloji Geliştirme Bölgesinde Sonuçlandırılan Proje Çıktısı 

       Ar-Ge Merkezinde Sonuçlandırılan Proje Çıktısı 

       Diğer 

 Ortak hizmet geliştirme 

 Beceri ve kabiliyetlerini geliştirme ve değer zincirine katılma 

amacıyla yapılan işbirliği 

 Karşılıklı fayda sağlanan, maliyet düşürücü ve rekabet avantajı 

sağlayıcı nitelikteki işbirliği (…) 

İşbirliği Ortaklık Modeli   
 İşletici Kuruluş  

 Proje Ortaklığı 

Proje Süresi (Ay) 
(Proje süresinin 4 ay ve katları 

olmak üzere en az 12, en fazla 36 

ay olarak belirlenmesi gerekir.) 

.. ay 

Projenin Kısa Tanımı  

(100 kelimeyi aşmayacaktır) 

 

 

 

 

 

 

 



                                İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 

                                             

                               ÖN BAŞVURU FORMU    
 

FRM.17.00.01/03 

Tarih: 18/01/2021 

3 

KOSGEB KOBİ ve 

Girişimcilik Ödülleri 

Kategori Birinciliği 

Durumu 

 

 Var  Yok 

 
 Projeye ortak olacak işletmelerden …………… işletmesi, son 3 (üç) yıllık 

süre içerisinde KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinde kategori 

birincisi olarak ilan edilmiş ve herhangi bir proje bazlı destek programında 

ilave destek oranından yararlanmamış olup, ilave destek oranından 

yararlanmayı talep ediyoruz. 

 

Birincilik ilan tarihi: 

 

Kategori:  
 

Projede Açık Kaynak 

Kodlu Yazılım Kullanım 

Durumu 

 Var  Yok 

 

Projede Kullanılacak Açık 

Kaynak Kodlu Yazılım 

Türü (Kullanılması 

Durumunda) 

 

 Bilgisayar destekli tasarım (CAD) yazılımları  

(Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak ölçü bilgilerini içerecek şekilde 

ürün tasarlanması amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır. İmalat sanayi 

ürünlerine yönelik tasarımda kullanılabilirlik ön şarttır.)  

 Bilgisayar destekli üretim (CAM) yazılımları 

(Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak üretim tezgahlarına üretime ilişkin 

komutların gönderilmesi ve ürünün tezgahta otomatik olarak işlenmesi amacıyla 

kullanılabilecek yazılımlardır.)  

 İmalat sektörüne yönelik kurumsal kaynak planlaması (ERP) 

yazılımları 

(Bilgisayar ve yazılım teknolojileri kullanılarak imalat sektöründe bütünleşik 

şekilde; üretim planlamasının, malzeme ihtiyaç planlanmasının, imalat kaynakları 

planlamasının yapılması ve finans, satış-dağıtım, satın alma, pazarlama, insan 

kaynakları işlevlerinin yönetilmesi amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.)  

 Endüstriyel otomasyon yazılımları 

(İmalat süreçlerinde (stoklama ve yükleme dahil) insan tarafından yapılan işlemler 

ya da kontrollerin; mekanik, elektronik ve bilgisayar teknolojileri kullanılarak 

azaltılması ve bunların kısmen veya tamamen otomatik olarak gerçekleştirilmesi 

amacıyla kullanılabilecek yazılımlardır.) 

 Nesnelerin interneti teknolojisi yazılımları 

(İnternet / intranet / kablosuz ağ şebekeleriyle birbirine bağlı fiziksel nesneler 

(makineler, robotlar, araçlar, sensörler, çalıştırıcılar, kontrolörler) arasında 

iletişim ve/veya bu nesnelerden merkezi veri tabanlarına ve bulut sistemlerine veri 

transferi altyapısını oluşturarak, nesnelere ilişkin eylemlerin bu iletişim sonucunda 

hayata geçirilmesini sağlayan yazılımlardır.) 

 İmalat sanayinde yapay zeka yazılımları 

(Siber fiziksel sistemlerin insan müdahalesi olmadan otonom şekilde işler hale 

gelmesini sağlayan, öğrenme algoritmasına sahip yazılımlardır. İmalat sanayinde 

kullanılabilirlik ön şarttır.) 
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1. PROJE ORTAKLARI 

1.1.  Projeye Ortak Olacak İşletmelere Ait Bilgiler 

 

Sır

a 

No 

İşletme 

Adı/ 

Unvanı 

Vergi No/ 

TC 

Kimlik 

No (Şahıs 

İşletmeleri 

İçin)  

e-posta e-tebligat 

adresi 

Kuruluş 

Tarihi 

(gün/ay/

yıl) 

Faaliyet 

Konusu 

(NACE 

Kodu) 

Teknoloji 

Düzeyi 

İşletici 

Kuruluşta 

Öngörülen 

Hisse Oranı 

(İşletici 

Kuruluş 

Modeli İçin) 

1         

2         

…         

 

1.2. Projeye Ortak Olacak Büyük İşletmelere Ait Bilgiler  

(Büyük işletme ortaklığı olması durumunda doldurulacaktır.) 

 

Sıra 

No 

İşletme 

Adı/ 

Unvanı 

Vergi 

No  

e-posta Faaliyet 

Konusu 

(NACE 

Kodu) 

Teknoloji 

Düzeyi 

İşletici 

Kuruluşta 

Öngörülen 

Hisse 

Oranı 

(İşletici 

Kuruluş 

Modeli 

İçin) 

Adres 

1        

2        

…        

 

1.3. Projeye Ortak Olacak İşletmelerin Ortaklarına Ait Bilgiler  
(Proje ortağı her bir işletme için ayrı ayrı doldurulacaktır.)  

 

Sıra No İşletme Adı İşletme Ortağının  

Adı Soyadı* 

İşletme Ortağının  

T.C. No  

İşletme Ortağının  

İşletmedeki Hisse 

Oranı** 

1     

2     



                                İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 

                                             

                               ÖN BAŞVURU FORMU    
 

FRM.17.00.01/03 

Tarih: 18/01/2021 

5 

…     

* İşletme ortağının tüzel kişilik olması durumunda tüzel kişilik şahıs ortaklarının ad soyad bilgisi 

girilecektir. 

** İşletme ortağının tüzel kişilik olması durumunda; tüzel kişiliğin şahıs ortaklarının hisse 

oranının, işletme ortağı tüzel kişiliğin işletme ortaklığındaki hisse oranı dikkate alınarak 

hesaplanması gerekmektedir. 

 

2. PROJEYE ORTAK OLACAK İŞLETMELERİN/BÜYÜK İŞLETMELERİN PROJEYE 

KATKISI 

(Bu bölümde projeye ortak olacak işletmelerin/büyük işletmenin projede bulunma nedenleri ve 

projenin başarıyla tamamlanmasına sağlayacağı katkılar açıklanacaktır. Her bir işletme/büyük 

işletme için ayrı ayrı doldurulacaktır.) 

 

Sıra 

No 

İşletme/Büyük 

İşletme Adı Projeye Katkısı 

1   

2   

3   

.   

.   

 

 


