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İşletme Adı 
 

Vergi Numarası  

Başvuru Tarihi  

Proje Başvuru Formu ve Portalda Yer Alan Bilgi/Belgeler incelenmiş olup; Evet Hayır 

Başvuruda bulunan İşletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesi günceldir.   

Başvuru Formundaki tüm bölümler istenen formata uygun ve eksiksiz 

doldurulmuştur. 
  

Başvuru Formundaki yatırım projesine konu temel ürün Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı Çağrı Planındaki öncelikli ürün listesinde (Armonize Sistem 

(HS6) Kodlarına Göre Ürünler veya Yenilikçi Teknoloji Alanlarına Göre Ürünler) 

yer almamaktadır. 

  

Başvuru Formundaki 4 ay ve katları şeklinde seçilmiş proje süresi (dönem) ile 

faaliyet-zaman planı uyumludur. 
  

Başvuru Formundaki gider-faaliyet ilişkisi uyumludur.   

Başvuru Formunda en az 3 (üç) gider kalemi için destek talep edilmiştir. (Hamle 

Programının Makine Sektörüne Yönelik Çağrı Dönemi kapsamında Komite 

tarafından başvurularının tekrar kontrolü kararlaştırılan projeler için 

uygulanacaktır.) 

  

Başvuru Formundaki Proje Bilgi Dokümanı KOSGEB tarafından belirlenen 

formata uygundur. 
  

Başvuru Formundaki faaliyet-zaman planı portalda yer alan Proje Fizibilitesi 

Raporundaki faaliyetlerle uyumludur. 
  

Başvuru Formunda KOSGEB’den talep edilen giderler portalda yer alan Proje 

Fizibilitesi Raporundaki giderlerle uyumludur. 
  

Başvuru Formunda, talep edilen gider kalemlerine ait tutar/miktar bilgileri ile 

piyasa fiyat araştırması bölümünde sunulan tutar/miktar bilgileri uyumludur. 
  

Kullanılmış makine-teçhizat için Başvuru Formunda işletmenin beyan ettiği 

bilgiler Uygulama Esaslarındaki kriterleri karşılamaktadır. (Kullanılmış makine-

teçhizat için destek talep edilmesi durumunda)  

  

Bilgi transferine ait satın alma veya kiralama sözleşmesi Başvuru Formuna 

yüklenmiştir. (Bilgi Transferi desteği talep edilmesi halinde istenir.) 
  

Bilgi transferine ait satın alma veya kiralama sözleşmesi Uygulama Esaslarında 

belirtilen kriterlere uygundur. (Bilgi Transferi desteği talep edilmesi halinde 

istenir.) 

  

Danışmanlık hizmetine ilişkin hizmet sağlayıcının hazırladığı iş-zaman planı 

Başvuru Formuna yüklenmiştir. (Danışmanlık talep edilmesi halinde istenir.) 
  

 Kontrol edilen başvurunun, Stratejik Ürün Destek Programı başvuru koşullarını sağladığı ve eksik 

ve/veya hatalı bir husus bulunmadığı tespit edilmiş olup başvuru değerlendirilmek üzere Program 

Yönetim Ofisine iletilmiştir. 

 

 Kontrol edilen başvuru, eksik ve/veya hatalı bulunan hususun/hususların işletme tarafından 

giderilmesi için bir defaya mahsus olmak üzere düzeltmeye açılmıştır. 

(Tespit edilen eksiklikleri detaylı olarak aşağıda belirtiniz) 

………………………………………………. 

 

 Kontrol edilen başvuru, eksik ve/veya hatalı bulunan hususla/hususlarla birlikte değerlendirilmek 

üzere Program Yönetim Ofisine iletilmiştir. 

(Tespit edilen eksik/hatalı hususlar detaylı olarak aşağıda belirtiniz) 

 

………………………………………………. 
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 Kontrol edilen başvuruda Stratejik Ürün Destek Programı başvuru koşullarına aykırı 

husus/hususlar bulunmakta olup değerlendirilmek üzere Program Yönetim Ofisine iletilmiştir. 

 Başvuru, portal üzerinden yönlendirilen İşletme tarafından yapılmamıştır. 

 Başvuru yapan İşletme KOBİ değildir. 

 Başvuru yapan İşletme, KOSGEB tarafından desteklenen sektörlerde faaliyet 

göstermemektedir. 

 Başvuru yapan İşletme Türkiye’de yerleşik sermaye şirketi statüsünde değildir. 

 İşletme, başvurusunu portalda ilan edilen Bakanlık çağrı planındaki takvimde yer alan son 

tarihe kadar onaylamamıştır.  

 İşletme, Projeye konu ürün için KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı 

kapsamında desteklenmiştir,  

 İşletme, Stratejik Ürün Destek Programından daha önce faydalanmıştır. 

 Bu proje, daha önce Stratejik Ürün Destek Programı kapsamında kontrol süreci haricinde 

reddedilmiştir. 

 

 

 

 


