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1* Başvuru tam ve eksiksizdir. 

2** İşletme, program başvuru tarihi itibari ile son bir yıl içinde kurulmuştur.   

3** 
İşletme kuruluş tarihi, ilgili Girişimcilik Eğitimini tamamlama tarihinden sonradır veya 

İŞGEM/TEKMER’de yer alan işletme olduğu Uygulama Birimi tarafından teyit edilmiştir. 

4** 
Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az 

%50’dir.  

5* 
Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki mevcut ortaklık payı en az 

%50’dir.  

6** 

Girişimcinin, işletmesinin kuruluş tarihinden üç yıl öncesinden Programa başvurduğu tarihe 

kadar, başvuruda bulunduğu işletme dışında;  

- gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmadığı, 

- tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının 
bulunmadığı, 

başvuru formu ve ilgili web servisin sağladığı bilgiler çerçevesinde kontrol edilmiş, aykırı bir 

durum tespit edilmemiştir. 

7* Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkilidir. 

8* 
Başvuru Formunun “KOSGEB’den Talep Edilen Destekler” bölümünde yer alan giderlere 

ilişkin bilgiler tam ve eksiksiz doldurulmuştur. 

9* 
Başvuru formunda yer alan faaliyet konusu İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları 

Tablosunda yer almaktadır. 

10* 
Başvuru formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu iş modelinde belirtilen faaliyet 

uyumludur.  

11* 
Girişimci gazi, birinci derece şehit yakını veya engelli ise bu durum ilgili web servisin 

sağladığı bilgiler çerçevesinde kontrol edilmiştir ve mevzuata uygundur. 

 

* 1-5-7-8-9-10-11 nolu kriterlerin sağlanmadığı durumlarda başvuru ile ilgili düzeltme istenmelidir. 

**2-3-4-6 nolu kriterlerin sağlanmadığı durumlarda başvurunun reddedilmesi gerekmektedir.  
 

Not: Kontrol sonucu başvurusu reddedilen işletme İleri Girişimci Destek Programına veya Geleneksel 

Girişimci Destek Programına tekrar başvuru yapamayacaktır. Bu nedenle, ret kararı sistemde 

onaylanmadan önce seçilen ret nedenine ilişkin web servislerden gelen bilgiler teyit edilmelidir. 
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(Teklif Çağrılarında Girişimci olarak yapılan başvurularda kullanılacaktır.) 

1* Başvuru tam ve eksiksizdir. 

2** 

Girişimcinin,  

- gerçek kişi statüsünde bir firmasının olmadığı, 
- tüzel kişi statüsünde kurulmuş herhangi bir firmada %30 ve üzeri ortaklığının 

bulunmadığı, 

başvuru formu ve ilgili web servisin sağladığı bilgiler çerçevesinde kontrol edilmiş, aykırı 

bir durum tespit edilmemiştir. 

3* 
Başvuru Formunun “KOSGEB’den Talep Edilen Destekler” bölümünde yer alan giderlere 

ilişkin bilgiler tam ve eksiksiz doldurulmuştur. 

4* 
Başvuru formunda yer alan faaliyet konusu İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet 

Konuları Tablosunda yer almaktadır.  

5* 
Başvuru formunda seçilen faaliyet konusu ile başvuruya konu iş modelinde belirtilen 

faaliyet uyumludur.  

6*** 

İşletme kuruluş tarihi, ilgili Girişimcilik Eğitimini tamamlama tarihinden sonradır. 

Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki kurucu ortak payı en az 
%50’dir. 

Girişimcinin program başvurusunda bulunduğu işletmedeki mevcut ortaklık payı en az 

%50’dir. 
Girişimci işletmeyi münferiden temsile yetkilidir. 

Başvuru formunda yer alan faaliyet konusu, işletmenin faaliyet konuları arasındadır.  

Teklif çağrısında yer alan şartları sağlamaktadır.   

 

* 1-3-4-5 nolu kriterlerin sağlanmadığı durumlarda başvuru ile ilgili düzeltme istenmelidir. 

**2 nolu kriterlerin sağlanmadığı durumlarda başvurunun reddedilmesi gerekmektedir. 

***6 nolu kriterde yer alan hususlar başvurunun kabul edilmesinden sonra Girişimci firmalaştırma 

işlemi yapılarken kontrol edilecektir. 


