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PROJE BİLGİLERİ 

İşletme Adı  

Vergi No /TC Kimlik No                     

Projenin Adı  

 

Kurul kararında bulunan hizmet alımı gider grubu ve diğer gider grubu kapsamında gerçekleşen (varsa) 

harcamalarımıza ilişkin açıklamalar aşağıda belirtilmiştir. 
 

İşletme Yetkilisi 

Adı, soyadı 

 

 

 

İmza, Kaşe 

Tarih: …/../…… 

      

 Kurul kararında bulunan hizmet alımı gider grubu veya diğer gider grubu kapsamında harcama 

yapılmışsa, bu rapor işletme tarafından hazırlanacak ve dönemsel izleme ziyareti sırasında işletmeden 

sorumlu KOSGEB personeline sunulacaktır. 

 Ziyaret sırasında raporun hazır olmaması veya içeriğinin yetersiz olması halinde bu kapsamdaki 

harcamalar; hizmetin gerçekleştiğini gösterir nitelikte diğer bilgi / belgelerle birlikte işletme tarafından 

açıklanacak ve raporun imzalı hali taranarak ziyareti müteakiben en kısa süre içinde işletmeden sorumlu 

KOSGEB personeline e-posta ile iletilecektir. İşletmeden sorumlu KOSGEB personelinin, ziyaret sırasında 

sunulmayan raporu beklememe hak ve yetkisi saklıdır.      

 

 

HİZMET ALIMI GİDER GRUBU VE DİĞER GİDER GRUBU KAPSAMINDA  

GERÇEKLEŞEN HARCAMALAR 

Gider Adı Gider gerçekleşmesine ilişkin 

açıklama* 

(Gerekirse “Ektedir” denilerek ilgili 

giderin gerçekleşmesine ilişkin detaylı 

açıklama bu rapora ek yapılabilir) 

Eğitim, danışmanlık, test – analiz, 

belgelendirme hizmetleri için; 

Hizmet Sağlayıcıya ilişkin 

açıklama** 

(diğer hizmetler için boş 

bırakılacaktır) 
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*: Gider gerçekleşmelerine ilişkin olarak yapılması gereken açıklamalar 
Hizmet alımı gerçekleşme detayına ilişkin açıklamalar aşağıdaki örneklerden de yararlanılarak “Gider 

gerçekleşmesine ilişkin açıklama” hücresinde verilecektir.  

- Eğitim hizmeti: Eğitim konusu, süresi, gerçekleştiği yer, katılan personel isimleri, varsa alınan sertifikalar 

hakkında bilgi 

- Danışmanlık hizmeti: Alınan danışmanlık hizmetinin içerik özeti, süresi, çıktıları, proje ve / veya işletme 

işlevleri açısından beklenen etkileri 

- İlgili çağrı kapsamında proje başvuru formu hazırlama danışmanlığı hizmeti: Projenin hazırlanma 

sürecinde proje danışmanının katkısı (içerik oluşturma ve / veya teknik) 

- Test – analiz hizmeti: Yaptırılan test ve analizlerin özeti, sonuçlarının proje ve / veya işletme açısından 

değerlendirilmesi 

- Belgelendirme hizmeti: Alınan belgelendirme hizmetinin içerik özeti, belge türü ve geçerlilik süresi (sınai 

mülkiyet belgeleri için başvuru yayınının ilanından sonra da gider raporlanabilir ve ödeme talep edilebilir, 

tescilin beklenmesi gerekmez)  

- Tanıtım hizmeti: Hizmet içeriği, süresi (süreli tanıtım hizmetlerinde), varsa tanıtım materyallerinin 

özellikleri hakkında bilgi  

- Seyahat hizmeti: Proje için gerçekleştirilen seyahat bilgileri (tarihler, rota, kullanılan seyahat araçları, 

konaklanan yer),  katılan personel bilgileri (katılanlar proje personeli veya işletme sahibi / ortağı dışındaki 

işletme çalışanları ise, proje faaliyetleri ile bu çalışanların ilgisi belirtilmelidir) 

- Fuar hizmeti: Katılınan fuar adı, yeri, süresi, giderin kapsadığı alt kalemler hakkında bilgi 

- Varsa, Proje Teklif Çağrısında belirtilen diğer hizmet alımı giderleri için:  Hizmetin içeriği, süresi vb. 

bilgiler tabloya işlenecektir.     

 

**: Eğitim, danışmanlık, proje başvuru formu hazırlama danışmanlığı, test – analiz, belgelendirme 

hizmetlerinin alındığı hizmet sağlayıcılarıyla ilgili olarak yapılması gereken açıklamalar 
Eğitim, danışmanlık, proje başvuru formu hazırlama danışmanlığı, test – analiz, belgelendirme hizmetlerinin 

hizmet sağlayıcılarıyla ilgili olarak ayrıca;  “Hizmet sağlayıcıya ilişkin açıklama” hücresinde aşağıdaki bilgiler 

verilecektir: 

- Eğitim hizmeti alınan hizmet sağlayıcıları için: Eğitim hizmetini veren kuruluş / firmanın ismi, statüsü ve 

statüye uygunluk hakkında açıklama  

 Eğitim hizmet sağlayıcıları statüleri:  

1) Üniversite veya üniversitenin eğitim vermek üzere kurulmuş birimi / merkezi / enstitüsü 

2) Kamu kuruluşu veya kamu kuruluşu tarafından kurulmuş birim / merkez / enstitü 

3) 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında kurum açma iznine sahip firma  

4) Destek kapsamında edinilen yazılımın satın alındığı / buluttan erişim hakkının alındığı / zaman 

sınırlı lisansın alındığı firma veya yazılımın ana lisans sahibi ya da yazılımın diğer bayileri (edinilen 

yazılım konusunda işletmeye verilen eğitim için) 

5) Proje teklif çağrısında belirtilen (varsa) diğer kuruluşlar 

- Danışmanlık hizmeti alınan hizmet sağlayıcıları için: Danışmanlık hizmetini veren kuruluş / firmanın 

ismi, statüsü ve statüye uygunluk hakkında açıklama, danışman ismi  

  Danışmanlık hizmet sağlayıcıları statüleri:  

1) Üniversite veya üniversitenin danışmanlık /araştırma vb. hizmetler vermek üzere kurulmuş birimi 

/ merkezi / enstitüsü 

2) Kamu kuruluşu veya kamu kuruluşu tarafından kurulmuş birim / merkez / enstitü 

3) TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine sahip danışmanlık kuruluşu  

4) Teknoloji transfer ofisi / teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketi 

5) Teknoloji geliştirme bölgesinde/teknoloji transfer ofislerinde görevlendirilmiş öğretim elemanı 

veya teknoloji geliştirme bölgesinde firması bulunan öğretim elemanı 

6) KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında mesleki yeterlilik belgesine 

sahip KOBİ danışmanı 

7) 5.2.2019 tarih ve 30677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik 

Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre yetkilendirilen rehber ve danışmanlar 
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8) TÜBİTAK Türkiye Sanayi Sevk ve İdare Enstitüsü (TÜSSİDE) ile KOSGEB arasında Dijital 

Dönüşüm Rehber/Danışmanlık Hizmetleri Hakkında İşbirliği Protokolü kapsamında TÜBİTAK 

TÜSSİDE tarafından belgelendirilmiş dijital dönüşüm danışmanları (mevcut durum tespiti, sorun / 

ihtiyaç belirleme, stratejileri geliştirme ve proje hazırlama konuları hariç, dijitalleşme projesinin 

uygulamaya geçirilmesi sürecindeki danışmanlık dahildir) 

9) Destek kapsamında edinilen yazılımın satın alındığı / buluttan erişim hakkının alındığı / zaman 

sınırlı lisansın alındığı hizmet sağlayıcı veya yazılımın ana lisans sahibi ya da yazılımın diğer 

bayileri (edinilen yazılımın işletmeye adaptasyonu konusundaki danışmanlık için) 

10) Proje teklif çağrısında belirtilen (varsa) diğer kuruluşlar / kişiler 

- İlgili çağrı kapsamında proje başvuru formu hazırlama danışmanlığı hizmeti alınan hizmet 

sağlayıcıları için: Danışmanlık hizmetini veren danışmanın ismi, statüsü ve statüye uygunluk hakkında 

açıklama  

 Proje başvuru formu hazırlama danışmanlığı hizmet sağlayıcıları statüleri:  

1) Doktora ve üstü düzeydeki öğretim elemanı 

2) KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek Standardı kapsamında mesleki yeterlilik belgesine 

sahip KOBİ Danışmanı 

3) 5.2.2019 tarih ve 30677 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan KOBİ Rehberliği ve Teknik 

Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe göre yetkilendirilen rehber ve danışmanlar 

4) Proje teklif çağrısında belirtilen (varsa) diğer kuruluşlar / kişiler 

- Test - analiz hizmeti alınan hizmet sağlayıcıları için: Test  / analiz hizmetini veren kuruluşun ismi, 

statüsü ve statüye uygunluk hakkında açıklama  

 Test - analiz hizmeti hizmet sağlayıcıları statüleri:  

1) Üniversite veya üniversite tarafından test - analiz hizmetleri vermek üzere kurulmuş laboratuvar  / 

birim  / merkez / enstitü 

2) Kamu kuruluşu veya kamu kuruluşu tarafından kurulmuş laboratuvar  / birim  / merkez / enstitü 

3) İlgili test – analiz konularında yurtiçi veya yurtdışı akredite laboratuvar   

4) Bilişim teknolojileriyle ilgili olarak; fonksiyonel test, performans testi, güvenlik değerlendirmesi 

ve sızma testi vb. testler konusunda yurtiçi veya yurtdışı akredite laboratuvar / test kuruluşu veya 

Türk Standartları Enstitüsü – TSE onaylı laboratuvar / test kuruluşu 

5) Proje Teklif Çağrısında belirtilen (varsa) diğer kuruluşlar 

- Belgelendirme hizmet alınan hizmet sağlayıcıları için: Belgelendirme hizmetini veren kuruluşun ismi, 

statüsü ve statüye uygunluk hakkında açıklama  

 Belgelendirme hizmeti hizmet sağlayıcıları statüleri:  

1) İlgili belge konusunda TÜRKAK veya yurt dışı akreditasyon kuruluşu tarafından akredite edilmiş 

belgelendirme kuruluşu 

2) Türk Standartları Enstitüsü – TSE 

3) İlgili belgeyi verme yetkisine sahip kamu kurumu / kuruluşu ya da ilgili bakanlıkça belirlenen 

mevzuatına göre yetkilendirilmiş özel firma 

4) Proje Teklif Çağrısında belirtilen (varsa) diğer kuruluşlar   

 


