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İşletme Adı  

Vergi No/TC Kimlik No  

Yatırım Projesi Adı  

 
 

Proje Başvurusuna, aşağıda yer alan gerekçe/gerekçeler uyarınca 0 (sıfır) puan verilmiştir: 

 Proje başvurusu, ilan edilen ürünler arasında yer alan ürünü üretmek için 

hazırlanmamıştır. 

 Diğer Nedenler 

Gerekçe:………………………………………………………………………………… 

 
 

KRİTERLER PUAN 

  Yatırım Projesinin Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi  25 

 Ürünün ticarileşebilme boyutu  

 Ürünün, katma değer, verimlilik ve rekabet gücü açısından 

ekonomiye katkısı 

 Ülkede ihtiyaç duyulan bir teknolojinin üretimini sağlayacak 

ve/veya ithal ikamesi sağlayarak teknolojik dışa bağımlılığı 

azaltma durumu 

 Ürün ile ilgili olarak yurt içi ve yurt dışı pazar potansiyeli ve 

ülke ekonomisine yapacağı katkı 

 Yatırımın yeni iş alanları yaratma ve istihdam artışı sağlama 

potansiyeli 

 

İşletmenin ve Yatırım Projesinin Teknik Yeterliliği  25 

 Talep edilen makine-teçhizat ve yazılımın kapasite, teknoloji 

düzeyi hususları açısından uygunluğu 

 Üretimde kullanılacak metot ve teknolojilerin güncel 

teknolojiler ile uyumluluğu 

 İşletmenin yatırımı gerçekleştirmedeki yeterliliği (yaptığı 

çalışmalar, tecrübe) 

 Üst yönetimin/ Sahibinin yatırım projesinin yönetimine katkı 

durumu 

 Yatırım projesi personelinin sayısı ve niteliğinin yatırım 

projesinin gerçekleşmesi için planlanan faaliyetler açısından 

uygunluğu 

 

Yatırım Yerinin Fiziki Yapı Yeterliliği 10 

 Makine ve teçhizata ait yerleşim planı için yatırıma ayrılan 

açık/kapalı alanın büyüklüğünün uygunluğu ve yeterliliği 

 Üretim hattı tasarımı ve akış şemasının yatırımın yapılacağı 

yerin fiziki şartlarına ve altyapısına uygunluğu 

 Yatırım yerinin coğrafi konum olarak lojistik açıdan uygunluğu 
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Yatırım İş-Zaman Planlaması 10 

 Önerilen faaliyetlerin uygunluğu, uygulanabilirliği, hedef ve 

beklenen sonuçlarla uyumluluğu ve yeterliliği 

 Yatırım projesi faaliyetleri, süresi ve iş-zaman planının 

uygunluğu 

 Faaliyet-çıktı ilişkisinin uygunluğu 

 

Bütçe ve Maliyet Etkinliği 15 

 Yatırım projesi bütçe kalemlerinin uygunluğu 

 Bütçe kalemlerinin iş-zaman planı ile uyumluluğu 

 İşletmenin finansal kaynaklar ve mali yapısının yatırım için 

yeterliliği 

 

Yatırım Projesinin Sürdürülebilirliği 15 

 Beklenen sonuçlar ile öngörülen maliyetler değerlendirildiğinde 

projenin yapılabilirliği ve sürdürülebilirliği 

 Yatırımın geri dönüş süresi ve ürünün rekabet edebilirlik 

açısından uygunluğu 

 

Toplam Puan ../100* 

 

*Projenin kabul edilebilmesi için, her bir kurul üyesinin 100 üzerinden verdiği puanların aritmetik 

ortalamasının 60 (altmış) ve üzeri olması gerekmektedir. 60 (altmış) ve üzeri puan alamayan projeler 

reddedilir.  

 

Kurul Üyesinin 

Adı Soyadı  

Unvanı  

Tarih  

İmza  

 


