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KOSGEB …….. MÜDÜRLÜĞÜNE 

 

 

Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı kapsamında  …/…/20… tarihli KOSGEB kurumsal 

internet sitesinde yayımlanan ilan metni kapsamında kurum/kuruluşumuza yapılan başvurular,  

bu başvurulara ilişkin değerlendirme raporları ile söz konusu değerlendirmeler sonucu Başvuru 

Yapmaya Hak Kazananlara ilişkin liste iş bu form ile sunulmaktadır. 

 

Bilgilerinizi ve gereğini arz/rica ederim. 

 

Uygulayıcı Kuruluş Adı:  

Ön Başvuru Döneminde Uygulayıcı Kuruluşa 

Tanımlanmış Kota: 

 

Ön Başvuru Döneminde Yapılan Başvuru 

Sayısı: 

 

Kabul Edilen Ön Başvuru Sayısı:  

 

Kabul Edilen Ön Başvurular 
Adı Soyadı TC Kimlik No İletişim Adresi İletişim Telefonu 

    

    

    

 

 

 

Uygulayıcı Kurum/kuruluş yetkilisi  

           Adı Soyadı/Unvanı 

İmza        

 

 

 

 

 

EKLER: 

-Başvuru Değerlendirme Raporları  
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Başvuru No: 
 

İşletme Unvanı  
 

T.C. Kimlik No* 
 

İşletme Adresi 
 

Görüşme Tarihi ../../…. 

*Yalnızca şahıs işletmeleri başvuru yapabilmektedir. 

 

Yukarıda başvuru numarası ve bilgileri verilen ön başvuruya ait: 

 Görevlendirildiğim iş ve işlemlere ilişkin, görevim nedeniyle edindiğim bilgi ve belgelerin tam 

gizliliğini korumayı, edindiğim gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgilere görevim sırasında ve 

sonrasında üçüncü şahısların erişmelerine izin vermeyeceğimi ve hiç kimseye açıklamayacağımı, 

bu bilgileri sadece görev amacıyla kullanacağımı, 

 Görevimi yerine getirirken; kamu yararını gözetmeyi, eşitliği, sürekli gelişimi, katılımcılığı, 

saydamlığı, tarafsızlığı, dürüstlüğü, hesap verebilirliği, öngörülebilirliği, hizmette yerindeliği 

esas alacağımı, 

 Görevlendirmeme ilişkin gerekli izinleri bağlı bulunduğum kurum/kuruluştan aldığımı,  

 Ön başvuru kapsamındaki tarafların çalışanı, sahibi veya ortağı olmadığımı, 

 Eşimin/annemin/babamın/kardeşlerimin/çocuklarımın başvuru kapsamındaki tarafların çalışanı, 

sahibi veya ortağı olmadığını, 

 Görevin sonuçlarından etkilenecek kişilerle kurumsal, mesleki çıkar ilişkimin, maddi 

menfaatimin ya da duygusal bağımın olmadığını,  

 Görevimi her türlü kısıtlama ve etkiden uzak olarak tamamen tarafsız bir şekilde yürüteceğimi,  

 KOSGEB ve/veya yetkili kişi ve/veya kurum/kuruluşlar tarafından talep edilecek her türlü bilgi 

ve belgeyi ibraz edeceğimi ve gerekli kolaylığı sağlayacağımı, 

 Görevim süresince işbu taahhütnameye aykırı durumların oluşması halinde bu durumu ilgili 

KOSGEB Müdürlüğüne derhal bildireceğimi, 

kabul, beyan ve taahhüt ederim.  

 

DEĞERLENDİRME SONUCU 

Başvuru sahibinden değerlendirme sorularına alınan cevaplar ve görüşünüz birlikte değerlendirilerek aşağıdaki 

maddeler cevaplandırılacaktır. 

İcra dalı/meslek, ustalık/zanaatkârlık becerisi gerektirmektedir. 
 Evet 

 Hayır 

İcra dalı/meslek işletmenin temel faaliyetidir.  
 Evet 

 Hayır 

Başvuru sahibinin mesleğini/icra dalını gelecek nesillere aktarma potansiyeli ve 

motivasyonu vardır. 

 Evet 

 Hayır 
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Başvuru sahibinin mesleğini/icra dalını gelecek nesillere aktarması için bu desteğe 

ihtiyacı vardır. 

 Evet 

 Hayır 

İşletmedeki ürünler başvuru sahibi tarafından yapılmaktadır. (işyerinde satışa sunulan 

ürünler dışardan temin edilmemektedir) 

 Evet 

 Hayır 

Başvuru sahibinin bu alanda bilgi, birikimi ve tecrübesi vardır. 
 Evet 

 Hayır 

Başvuru sahibi kendi işinde bilfiil bulunmaktadır/çalışmaktadır. 
 Evet 

 Hayır 

Seri üretime imkân sağlayacak şekilde sanayi tipi makine ve aletler kullanılarak ticari bir 

organizasyon içinde üretim yapılmamaktadır.  

 Evet 

 Hayır 

Üretim işletme sahibi dışındaki usta ve işçi vasıtasıyla yapılmamaktadır. (mesleğin 

devamı veya zorunlu nedenlerle işinde yardımcı işçi ve çırak kullanılması hariç) 

 Evet 

 Hayır 

İşletmenin destek programı başvurusuna konu faaliyeti KOSGEB tarafından desteklenen 
sektörler içindedir. (Lütfen https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor 

adresinden teyit ediniz)* 

 Evet 

 Hayır 

İşletmenin destek programı başvurusuna konu faaliyeti, Sanatçı Tanıtım Kartı/ Yaşayan 
İnsan Hazineleri Ulusal Envanteri/ Geleneksel, Kültürel veya Sanatsal Değeri Olan 

Kaybolmaya Yüz Tutmuş Meslekler Listesi’nde belirtilen konularla örtüşmektedir. * 

 Evet 

 Hayır 

Destek programı başvurusuna konu faaliyet işletmenin esas faaliyetidir. *  Evet 

 Hayır 

Başvuru, destek programının amacına uygundur.*  Evet 

 Hayır 

 

*Hayır olarak işaretlenmesi durumunda REDDEDİLMESİ GEREKMEKTEDİR. 

BAŞVURUYA AİT GENEL AÇIKLAMALAR:  

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 Başvurunun, KOSGEB’in yayımladığı ilanda yer verilen ön değerlendirme kriterlerine göre 

KOSGEB’e bildirilmesine karar verilmiştir.  

 Başvuru reddedilmiştir.          

   

 

 

Uygulayıcı kuruluş yetkilisi  

            Adı Soyadı/Unvanı 

                 İmza                                                                      

 

Not: Tereddüt halinde ilgili KOSGEB Müdürlüğü ile lütfen iletişime geçiniz. 

https://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/baglanti/DesteklenenSektor

