
                                            

                                                    İŞBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI 

                                                  

                                                         ÖN BAŞVURU KONTROL TABLOSU  
 

TAB.17.00.03 

Tarih:03/06/2022 

 

KOBİ UZMANI / KOBİ UZMAN YARDIMCISI GÖRÜŞÜ 

Düzeltilmesi istenen hususlar veya ön başvuru ile ilgili olarak varsa KOBİ 

Uzmanı / KOBİ Uzman Yardımcısı tarafından belirtilmesi istenen diğer 

hususlar: 

 

…………………………….. 

 

 

Kontrolü yapan   

KOBİ Uzmanı/KOBİ Uzman 

Yardımcısı 

 

KONTROL EDİLECEK HUSUSLAR EVET HAYIR 

Projeye ortak olacak işletmeler KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktiftir.  Revizyon 

Projeye ortak olacak işletmelerin KOBİ Bilgi Beyannameleri günceldir.  Revizyon 

Proje ön başvuru formunun tüm bölümleri eksiksiz olarak doldurulmuştur.  Revizyon 

Proje konusuna uygun işbirliği ortaklık modeli seçilmiştir.    Revizyon 

Proje ortaklarının projeye katkısı, proje ortaklarının tamamının katkılarını içerecek şekilde 

doldurulmuştur. 
 Revizyon 

Projeye ortak olacak işletme sayısı, Uygulama Esaslarında belirtilen asgari sayı şartını 

sağlamaktadır. 
 Ret 

Uygulama Esaslarında belirlenen azami hisse oranları sağlanmaktadır. (İşletici kuruluş ortaklık 

modelinin seçilmesi durumunda kontrol edilecektir.) 
 Revizyon 

Projeye ortak olacak işletmeler ön başvuru tarihinden en az 1 (bir) yıl önce kurulmuştur.  

(Ancak büyük işletme ile işbirliği yapılması veya proje ortağı işletmenin İŞGEM/TEKMER 

bünyesinde faaliyet göstermesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.) 
 Ret 

Projeye ortak olacak işletmeler son mali yılda bilanço esasına göre defter tutmaktadır. (Ancak 

büyük işletme ile işbirliği yapılması veya proje ortağı işletmenin İŞGEM/TEKMER bünyesinde 

faaliyet göstermesi durumunda bu hüküm uygulanmaz.) 
 Ret 

Proje ortakları arasındaki akrabalık ilişkisi Uygulama Esaslarının 13 üncü Maddesinin yedinci 

fıkrasında belirtilen hususlara uygundur. 
 Ret 

İşbirliği Sözleşmesi sunulmuştur.   Revizyon 

İşbirliği Sözleşmesi ekinde projeye ortak olacak işletmelerin/büyük işletmelerin imza 

beyannamesi/imza sirküleri geçerlidir ve eksiksiz olarak yer almaktadır. 
 Revizyon 

İşbirliği Sözleşmesi projeye ortak olacak işletmelerin/büyük işletmelerin tamamı tarafından 

imzaya yetkili kişilerce imzalanmış olup işbirliği sözleşmesinde yer alan imzalar, imza 

beyannamesi/imza sirkülerinde yer alan imzalar ile uyumludur.  
 Revizyon 

İşbirliği sözleşmesinde, projenin konusu ve amacı, işbirliği ortaklığı modeli, projenin yönetimi, 

tarafların sorumlulukları, fikri ve sınai mülkiyet haklarının ve işbirliği çıktılarının paylaşımı, 

satın alınacak makine, teçhizat, kalıp, yazılım ve benzeri taşınırların mülkiyeti, gizlilik esasları 

ve hukuki uyuşmazlıkların çözümü konularına ilişkin hükümler yer almaktadır. 

 Revizyon 

Büyük işletme beyanı sunulmuştur. (Büyük işletme ile işbirliği yapılması durumunda ve KOBİ 

Bilgi Sistemi üzerinden sorgulama yapılamaması durumunda kontrol edilecektir.)  
 Revizyon 

Proje ortağı işletmeler/işletici kuruluşun İşbirliği Destek Programı kapsamında başarılı 

tamamlanan en son projesinin süresinin bitiş tarihinden itibaren en az 1 (bir) yıl geçmiştir. 
 Ret 

Projesi sonlandırılan işletici kuruluş/proje ortağı işletmeler sonlandırmaya ilişkin Kurul karar 

tarihinden itibaren 2 (iki) yıl süreyle bu İşbirliği Destek Programı kapsamında herhangi bir 

projede yer almamıştır.  
 Ret 

Talep edilen düzeltmeler süresi içerisinde yapılmıştır. (Başvuru sahibinden düzeltme istenmesi 

durumunda kontrol edilecektir.) 
 İptal 
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Adı Soyadı  

Tarih 

 

 

ÖN BAŞVURU KONTROL SONUCU 

 Ön başvuru mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden incelenmiş olup 

başvuru sahibinin proje başvurusu yapması uygun bulunmuştur. 

 

Onay 

Müdür 

 

 

Adı Soyadı 

Tarih 

 Revizyon talep edilmiştir. (Yukarıdaki kriterler doğrultusunda düzeltme 

talep edilmelidir.) 

 

 Ön başvurunun mevzuata uygunluk, belge ve şekil yönünden kontrolü 

neticesinde ön başvuru uygun bulunmadığından reddedilmiştir. 

 

 Talep edilen düzeltmeler süresi içinde yapılmadığından ön başvuru iptal 

edilmiştir. 

 

 


