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İşletme Adı   

İşletme Vergi Numarası / TC Kimlik No  

Yatırım Projesi Adı  

Ürünün Adı  

İşletmenin Başvuru Tarihi1 (Gün/Ay/Yıl) (Saat:…) 

Uygulama Birimi Tarafından Düzeltme 

İstenen Tarih 
(Gün/Ay/Yıl) (Saat:…) 

Düzeltilme İstenen Başvurunun İşletme 

Tarafından Onay Tarihi 
(Gün/Ay/Yıl) (Saat:…) 

(1)Başvurunun İşletme tarafından KBS üzerinden onaylandığı ilk tarihtir. 

 

A) Bu bölüm başvuru kontrolünün Birinci Aşaması için düzenlenmiştir. Aşağıdaki kontrollerde en az 

(1) bir hayır işaretlenmiş ise başvurunun değerlendirme aşamasına alınması uygun bulunmaz. 

Yatırım Projesi Başvuru Formu ve ekinde yer alan bilgi/belgeler incelenmiş olup; Evet Hayır 

İşletme, yatırım projesine konu ürün için Stratejik Ürün Destek Programından 

yararlanmamıştır veya Endüstriyel Uygulama Programından yararlanmamıştır veya 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı kapsamında 

destek ödemesi almamıştır. 

  

İşletme bu yatırım projesine konu ürün için yaptığı başvurusu daha önce Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı veya Endüstriyel 

Uygulama Programından veya Stratejik Ürün Destek Programı kurulları ve/veya 

komiteleri tarafından reddedilmemiştir. 

  

İşletmenin bu yatırım projesine konu ürün için yaptığı başvurusu daha önce KOBİ 

Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) Destek Programı kapsamında başvurunun 

kontrolü haricinde reddedilmemiştir veya işletmenin talebi ile yatırım projesi iptal 

edilmemiştir. 

  

İşletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı/Stratejik Ürün Destek Programı/ 

Endüstriyel Uygulama Programı/ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 

Teknoyatırım Destek Programı kapsamında devam eden bir projesi veya bu programlar 

kapsamında başarıyla tamamlanmayan veya sonlandırılmış projesi bulunmamaktadır. 

  

İşletmenin KOBİ Teknoyatırım Destek Programı/Stratejik Ürün Destek Programı/ 

Endüstriyel Uygulama Programı/ Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan 

Teknoyatırım Destek Programı kapsamında farklı bir ürün için  desteklenen projesinin 

başarı ile tamamlanma tarihi üzerinden en az 1 (bir) yıl süre geçmiştir. 

  

İşletmenin bu destek programına başvurusunun kontrol edildiği tarihte halihazırda 

Stratejik Ürün Destek Programı değerlendirme süreci sonuçlanmamış başvurusu 

bulunmamaktadır. 

  

Uygulama esaslarında belirtilen “Programdan yararlanma koşulu” maddesini 

sağladığını gösteren belgeler/bilgiler ile belgelerin geçerlilik süreleri başvuru formu 

eki olarak veya KBS Web Servis yöntemiyle kontrol edilmiş olup mevzuatta aranan 

şartlara uygundur.(KBS Web Servis yöntemiyle kontrol yapılmaması durumunda 

işletmeden belge istenir.)2 

  

Başvuru Formunda yer alan ürün Başkanlık tarafından belirlenen cari işlemler 

hesabına katkı sağlayacak Ürün Listesi’nde bulunmaktadır. (Başkanlık tarafından 

belirlenen cari işlemler hesabına katkı sağlayacak Ürün Listesi’nde yer alan ürün için 

başvuru yapılmış ise işaretlenmesi zorunludur) 

  

İşletme; yatırım projesine konu ürün için kullanım haklarının devrine ilişkin 

sözleşmenin olduğunu beyan etmiş olup devir sözleşmesini ek olarak yüklemiş ve ilgili 

sözleşme “Programdan yararlanma koşulu” maddesini sağlamaktadır. (Yatırım 
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projesine konu ürünü geliştiren ile başvuru sahibi işletme farklı ise işaretlenmesi 

zorunludur) 

Başvuru sahibi ve başvuruya konu ürün için Uygulama Esaslarının 13’üncü maddesi 

“Programdan Yararlanma Koşulu” başlığı altındaki şartları sağlayıp sağlamadığı 

KBS/Web servis vb. imkânlar çerçevesinde kontrol edilmiş olup başvuru sahibi ve 

ürün tüm şartları sağlamaktadır 

  

İşletmeden istenen düzeltme, uygulama esaslarında belirtilen süreler dahlinde 

tamamlanarak işletme tarafından KBS üzerinden tekrar onaylanmıştır.(İşletmeden 

düzeltme istenmesi durumunda işaretleme yapılır.) 

  

(2) Belge işletme tarafından başvuru esnasında beyan edilmemiş veya KBS Web Servis aracılığıyla kontrol 

edilemiyor ise başvuru düzenlemeye açılarak belgenin eklenmesi istenir.  

B) Bu bölüm başvuru kontrolünün Birinci Aşaması için düzenlenmiştir. Aşağıdaki kontrollerde en az 

(1) bir hayır işaretlenmiş ise başvurunun düzeltilmesi istenir.3 

Yatırım Projesi Başvuru Formu ve ekinde yer alan bilgi/belgeler incelenmiş olup; Evet Hayır 

Başvuru Formunda yer alan ürünün NACE Kodu için belirlenen teknoloji alanı 

Uygulama Esasları eki olan “Teknoloji Alanları Tablosu”ndaki ile aynıdır.4  
  

Başvuru formunda belirtilen Ar-GE sonucu ortaya çıkan ürün için seçilen NACE kodu, 

ürünün üretimini karşılayan faaliyet alanına ait NACE Kodu ile uyumludur. 
  

Başvuru formunda yer alan GTIP Kodu ile üretime konu ürün uyumludur. (Başkanlık 

tarafından belirlenen cari işlemler hesabına katkı sağlayacak Ürün Listesi’nde yer alan 

ürün için başvuru yapılmış ise işaretlenmesi zorunludur) 

  

Başvuru formundaki tüm bölümler doldurulmuştur.   

Yatırım proje süresi ile faaliyet-zaman planı süresi uyumludur.   

Proje dokümanları tablosu bölümleri KOSGEB tarafından belirlenen formata uygun 

şekilde doldurulmuştur. 
  

Proje dokümanları tablosunda yer alan Bilgi dökümanı KBS’ ye yüklenmiş ve 

belirlenen formata uygundur. 
  

Proje dokümanları tablosunda yer alan ve KOSGEB tarafından belirlenen formata 

uygun şekilde Fizibilite raporu bilgileri doldurulmuştur. 
  

Başvuruda gider kalemlerine ilişkin teknik ve maliyet bilgilerine yer verilmiştir.   

Başvuruda danışmanlık hizmetine ilişkin hizmet sağlayıcının hazırladığı iş-zaman 

planı ve fiyat teklifi bilgisine yer verilmiştir. (Danışmanlık hizmeti için destek talep 

edilmesi halinde işaretlenmesi zorunludur) 

  

Başvuruda açık kaynak kodlu yazılım kullanımına ilişkin bilgiler vardır. (Başvuru 

formunda açık kaynak kodlu yazılım kullanımı beyan edilmiş ise işaretlenmesi 

zorunludur) 

  

İşletme, başvuru tarihinden önceki son 3 (üç) yıl içerisinde KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri kapsamında kategori birincisi ilan edilmiştir ve daha önce bu kapsamda ilave 

destek oranından yararlanmamıştır. (İşletme, başvuru formunda KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri kapsamında kategori birincisi olduğunu beyan etmiş ise işaretlenmesi 

zorunludur) 

  

Yatırım projesi, Uygulama Esaslarının 5’inci maddesinin 1’inci fıkrasında yer alan a, 

b, c, ç, d, e bentlerindeki desteklerden en az 2’sini içermektedir. 
  

Başvuru formunda yer alan “4.1.Talep Edilen Giderler” başlığı altında yer alan yer 

alan makine-teçhizat, kalıp ve yazılım giderleri için Başvuru formu “Destek Talep 

Edilen Yurtiçinde Üretilmiş Makine-Teçhizat, Kalıp ve Yazılım Giderleri” 

bölümünden veya Proje Dokümanları Tablosu “2.2.2 Destek Talep Edilen Makine-

Teçhizat, Kalıp ve Yazılıma İlişkin Üretim Yeri Bilgileri” bölümünden sadece biri 

doldurulmuştur ve gider adları uyumludur.  

  

(3) Bu bölümde yer alan hususlar harici bir gerekçe ile de düzeltme istenebilir. 
(4) İlgili kontrolde “Hayır” işaretlenmiş ise ön değerlendirmeyi tamamlamadan önce Teknolojik Yatırım 

Destekleri Müdürlüğüne bilgi veriniz. 
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 Başvurunun tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi gerekmektedir. 

(Kontrol maddelerinde hayır işaretlenmiş ve/veya tespit edilen diğer eksiklikleri detaylı olarak 

aşağıda belirtiniz)………………………………………………. 

 

 Bağımsız Değerlendirici Ürün Prototipi İncelemesi aşamasına sevk edilmesi uygundur. (Ar-Ge 

Merkezinde, kamu araştırma enstitüsünde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu orta çıkmış veya Patent Belgesi 

ile koruma altına alınmış veya Doktora Tezine konu proje sonucu ortaya çıkmış ürün için başvuru yapılmış 

olması halinde) 

 

 

 Başvurunun değerlendirme aşamasına sevkinin uygun bulunmaması4 

Programdan Yararlanma Koşulundaki şartlarından herhangi birini sağlamamaktadır. 

 İşletme bu yatırım projesine konu ürün için yaptığı başvurusunu daha önce Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı veya Endüstriyel Uygulama 

Programından veya Stratejik Ürün Destek Programı kurulları tarafından reddedilmiştir. 

 İşletme, yatırım projesine konu ürün için Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında 

desteklenmiş veya desteklenmeye devam etmektedir. 

 İşletme, yatırım projesine konu ürün için Endüstriyel Uygulama Programı kapsamında 

desteklenmemiş veya desteklenmeye devam etmektedir. 

  İşletme, yatırım projesine konu ürün için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün 

Yatırım Destek Programı kapsamında desteklenmemiş veya desteklenmeye devam etmektedir. 

 İşletmenin bu yatırım projesine konu ürün için yaptığı başvurusu daha önce KOBİ 

Teknolojik Ürün Yatırım (Teknoyatırım) Destek Programı kapsamında başvurunun kontrolü 

haricinde reddedilmiştir veya işletmenin talebi ile yatırım projesi iptal edilmiştir. 

 İşletmenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı veya 

Endüstriyel Uygulama Programından veya Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında, farklı 

bir ürün için daha önce desteklenmiş ve başarıyla tamamlanmayan projesi bulunmaktadır. 

 İşletmenin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı veya 

Endüstriyel Uygulama Programından veya Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında, 

desteklenmiş ve başaralı tamamlanmış projesinin üzerinden en az 1 (bir) yıl süre geçmemiştir. 

 Yatırım projesine konu ürün,  işletmenin programdan yararlanma koşuluna ilişkin sunduğu 

belgede yer alan ürün ile aynı değildir.  

 Başvuru Formunda yer alan ürün Başkanlık tarafından belirlenen cari işlemler hesabına 

katkı sağlayacak Ürün Listesi’nde bulunmamaktadır. 

 Diğer …(Açıklama)… (“Bildirilen düzeltmelerin yapılmaması ya da yapılmadan başvuru 

formunun tekrar onaylanması durumunda başvurunun değerlendirme aşamasına alınması 

uygun bulunmaz.” hükmüne göre işlem yapılması durumunda başvurunun değerlendirme 

aşamasına alınmama gerekçesini ayrıntılı yazınız)  

                                                                                                                          

 Yerinde inceleme (Teknik İnceleme ve Mali Analiz) yapılmak üzere başvurunun incelemesi 

aşamasına sevk edilmesi uygundur.5 (Orta-Yüksek veya Yüksek Teknoloji düzeyinde yer alan ürün 

için yapılan başvuru olması halinde) 

 

 Başvurunun kurula sevk edilmesi uygundur. 

 

(4)Başvurun Kontrol tablosunda yer almayan ancak KOSGEB destek programları yönetmeliği, bu destek 

programı ve uygulama esasları hükümlerine aykırı olduğu tespit edilen durumlarda gerekçeleri yazılarak 

işletmenin yatırım projesi başvurusunun değerlendirme aşamasına alınması uygun bulunmayabilir. 

(5)Başvurunun yerinde inceleme yapılmak üzere başvurunun incelemesi aşamasına sevk edilmesi halinde 

yerinde inceleme iş ve işlemleri tamamlandıktan sonra başvurunun kurula sevki KBS üzerinden yapılır. 
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C) Bu bölüm, başvuru kontrolünün İkinci Aşaması için düzenlenmiştir. Ar-Ge Merkezinde, kamu 

araştırma enstitüsünde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu orta çıkmış veya Patent Belgesi ile koruma altına 

alınmış veya Doktora Tezine konu proje sonucu ortaya çıkmış ürün için başvuru yapılmış ise doldurulur. 

Aşağıdaki kontrolde hayır işaretlenmiş ise başvurunun değerlendirilmesi aşamasına alınması uygun 

bulunmaz. (Ürün, Ar-Ge Merkezinde, kamu araştırma enstitüsünde yürütülen Ar-Ge faaliyeti sonucu orta 

çıkmış veya Patent Belgesi ile koruma altına alınmış veya Doktora Tezine konu proje sonucu ortaya çıkmış ise 

bağımsız değerlendirici Ürün Prototipi İncelemesi Formu hazırlanması zorunludur. 

Yatırım Projesi Başvuru Formu ve ekinde yer alan bilgi/belgeler incelenmiş 

olup; 
Evet Hayır 

Bağımsız Değerlendirici Ürün Prototipi İncelemesi Formunda Ar-Ge 

çalışmaları sonucu ortaya çıkan ve başvuruya konu olan ürüne ilişkin 

prototipin başarı ile tamamlandığı işaretlenmiştir.  

 

  

 

 Yerinde inceleme (Teknik İnceleme ve Mali Analiz) yapılmak üzere başvurunun incelemesi 

aşamasına sevk edilmesi uygundur.5 (Orta-Yüksek veya Yüksek Teknoloji düzeyinde yer alan ürün 

için yapılan başvuru olması halinde) 

 

 Başvurunun kurula sevk edilmesi uygundur. 

 

 Ürün Prototipi İnceleme Formunda değerlendirme sonucunun “olumsuz” olması nedeniyle 

başvurunun değerlendirme aşamasına sevki uygun değildir. 

 
 

 

 


