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Başvuru Yapılan Uygulama Birimi  

Kurul Sekretaryasını Yürüten KOSGEB Birimi 
(Başvuru yapılan uygulama biriminden farklı olması 

durumunda doldurulacaktır) 

 

 

Toplantı Bilgileri 

Kurul Toplantı Tarihi  

Toplantı No  

Karar No  

 

Başvuruya İlişkin Bilgiler 

Başvuru Sahibinin Adı  

Vergi Numarası / TC Kimlik Numarası  

Projenin Adı  

 

 

Programa Özel Diğer Bilgiler 

Proje Teklif Çağrısı Adı  

 

 

 

Kurul Gündemi Konusu; 

 Başvuru dosyasının değerlendirilmesi 

 Yararlanıcı tarafından talep edilen revizyonun değerlendirilmesi 

 Proje Sonuç Raporunun değerlendirilmesi 

 

Destek Programı Dönemsel İzleme Formunun değerlendirilmesi  

(Projenin başarılı sonuçlanmasına engel olabilecek “gerçekleşmeyen faaliyetin” 

bulunması) 

 Giderin asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri taşımaması 

 Uygulama Birimi tarafından yapılan tespitler doğrultusunda değerlendirilme  

 
Yararlanıcının tasfiyenin başlaması, kapanması, devri veya başka bir işletme ile 

birleşmesi durumunun değerlendirilmesi 

 İtirazı kabul edilen başvurunun değerlendirilmesi 
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Başvuru Kurul üyelerince değerlendirilmiş olup Karar; 

KURUL KARARI 

 
Yapılan değerlendirme sonucu, proje … puan almış olup projenin … dönem 

desteklenmesine ve aşağıda belirtilen desteklerin verilmesine karar verilmiştir. 

 Proje başvurusunun reddedilmesine karar verilmiştir.* 

 Proje konusu desteklerin aşağıda belirtilen şekilde revize edilmesine karar verilmiştir.  

 Revizyon talebinin reddedilmesine karar verilmiştir.** 

 Proje süresinin … dönem olarak güncellenmesine karar verilmiştir. 

 Projenin başarıyla tamamlandığına karar verilmiştir. 

 Projenin başarı ile tamamlanmadığına karar verilmiştir.** 

 Projenin sonlandırılmasına karar verilmiştir.** 

 Projenin devamına karar verilmiştir. 

 
Asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri karşılamayan giderlerin durumu 

değerlendirilmiş ve bu giderlerin desteklenmesi uygun bulunmamıştır.  

 

Asgari nitelikleri ve/veya teknik özellikleri karşılamayan giderlerin durumu 

değerlendirilmiş ve proje konusu desteklerin aşağıda belirtilen şekilde revize edilmesine 

karar verilmiştir. 

 

Projenin, kamu destekleriyle başarılı tamamlanmış, TÜBİTAK, Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri ya da Ar-Ge Merkezi projelerinin çıktısı olan ürün geliştirme başvurusu olduğu 

ve bu kapsama girdiği değerlendirilmiş ve ilave destek oranından yararlandırılması uygun 

bulunmuştur. 

 

 
Projenin Kamu destekleriyle başarılı tamamlanmış; TÜBİTAK/Teknoloji Geliştirme 

Bölgeleri/Ar-Ge Merkezi projelerinin çıktısı olan ürün geliştirme başvurusu olmadığı ve 

bu kapsama girmediği değerlendirilmiş ve ilave destek oranından yararlandırılması uygun 

bulunmamıştır.** 

 

Gerekçe (Birden fazla seçenek seçilebilir. Gerekçe, “Karara İlişkin Gerekçe/Açıklama” 

kısmına yazılmalıdır.) 

 Proje başvurusu, daha önce elde edilen proje çıktısı ürün ile doğrudan ilgili değildir.  

 Daha önce elde edilen proje çıktısı ürünün ana form ve işlevlerinin aynı kalması 

şartına uyulmaksızın, araştırma - geliştirme yoğunluğu ve başarı riskleri barındıran 

kapsamlı değişiklikler önerilmiştir. 

 Üründe yapılacağı önerilen performans ve kalite arttırıcı geliştirmeler yeterli 

bulunmamıştır. 

 Diğer (belirtiniz) ………..  

KARARA İLİŞKİN GEREKÇE/AÇIKLAMA 

* İle işaretli karar sadece; “puanlama / puana göre sıralama” dışındaki gerekçelerle projenin reddedilmesi 

durumunda seçilecek ve bu alanda gerekçe belirtilecektir.   

** İle işaretli kararların alınması durumunda bu alanın doldurulması zorunludur. 
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PROJE SONUÇ RAPORUNDA AÇIK KAYNAK KODLU YAZILIM KULLANILDIĞI 

BEYAN EDİLEN PROJELER HAKKINDA EK KARAR*  

Kurul tarafından, Proje Sonuç Raporunda açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığına ilişkin beyan 

incelenmiş olup;  

 

Kullanıldığı beyan edilen yazılım(lar)ın Açık Kaynak Kodlu Yazılım olduğunun tespiti ve Açık 

Kaynak Kodlu Yazılım kullanımının proje ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılması 

açısından önemi/etkisi ile faaliyetlerin yerine getirilmesi açısından gerekliliğinin değerlendirmesi 

için Uygulama Birimi tarafından öğretim elemanı görevlendirilmesi, 

 

Tespit ve değerlendirme raporları olumlu ise, işletmenin Uygulama Esaslarında belirtilen yöntemle 

hesaplanacak ilave destek oranından yararlandırılması, 

 Uygun bulunmuştur. 

 

 

Uygun bulunmamıştır. Gerekçe** : 

 Proje Başvuru Formunda kullanılacağı beyan edilen (işaretlenen) Açık Kaynak Kodlu 

yazılım türlerinin tamamının proje süresi içinde kullanıldığına dair beyan 

bulunmamaktadır. 

 Proje Sonuç Raporunda yapılması gereken açıklamalar eksik veya yetersizdir.  

 Proje Sonuç Raporunda yapılan açıklamalar çerçevesinde; ilave tespit ve 

değerlendirmeye gerek olmaksızın, kullanıldığı beyan edilen Açık Kaynak Kodlu 

yazılım türlerinin projenin proje ana hedefleri ve beklenen sonuçlarına ulaşılması 

açısından önem ve gerekliliğinin düşük olduğu kanaatine ulaşılmıştır.  

 Diğer (belirtiniz)  

……….. 

 

 

 
(*) Proje Başvuru Formunda açık kaynak kodlu yazılım kullanılacağı beyan edilmiş başvurular için, Proje Sonuç 

Raporunda açık kaynak kodlu yazılım kullanıldığı da beyan edilmişse ve proje sonucu değerlendirilerek projenin 

başarılı olarak tamamlandığına karar verilmesi durumunda doldurulacaktır. 

(**) Birden fazla seçenek seçilebilir.
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Uygun Görülen Destekler; 

Sıra No Destek Adı 
Gider 

Türü 
Giderin Adı 

Asgari Nitelikler 

/ Teknik 

Özellikler 

Miktarı Birimi 

Desteklemeye Esas 

Tutar  

(KDV Hariç TL) 

Destek Türü  

(Geri Ödemeli / 

Geri Ödemesiz / 

Geri Ödemeli ve 

Geri Ödemesiz) 

1         

2        (Personel) 

…         

TOPLAM   

 

Tahmini Destek Tutarı Tablosu 

Sıra 

No 
Destek Adı 

Desteklemeye Esas Tutar Toplamı  

(KDV hariç TL) 

Tahmini Destek Tutarı* 

Geri Ödemeli Geri Ödemesiz 

1     

2    (Personel) 

…     

TOPLAM   

(*) Bu tabloda yer alan tutarlar tahmini olup destek ödemeleri, gerçekleşmelere ve destek oranlarına etkileyecek ilave durumlara göre yapılacaktır. 
 

Erken Ödeme Tutarı* (TL)  
(*) İşletmeye ödenebilecek azami erken ödeme tutarını gösterir. 

 

Kurul Üyeleri Adı Soyadı  İmza Varsa Kurul Kararına Yönelik Şerh 

Başkan    

Üye    

Üye    

Üye    

 


