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Sıra No 
BAŞVURU KONTROL KRİTERLERİ 

(İŞLETME ORGANİZASYON KAPSAMINDA BAŞVURU YAPMIŞ İSE) 

1 İşletmeye ait program başvurusu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuştur.* 

2 Hızlandırıcı Programı süresi ile faaliyet-zaman planı süresi uyumludur.* 

3 
İşletmeye ait program başvurusu, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden 

uygundur.* 

4 İşletme bu programdan daha önce üç kez faydalanmıştır. ** 

5 Hızlandırıcı Programı en az 1, en fazla ise 6 ay sürecektir. * 

6 
İşletme adına katılım sağlayacak kişinin dile ilişkin yeterliliği Uygulama Esasları 

“Desteğe ilişkin hususlar” da belirtilen kriterlere uygundur.* 

7 
İşletmenin mevcutta program başvurusu vardır veya destek programından 

yararlanmaktadır.** 

8 
İşletmenin daha önce programın sonlandırılmasına ait kurul kararı üzerinden 3 yıl 

geçmemiştir.** 

9 Hızlandırıcı programı hibrit olarak düzenlenecek ise, fiziksel aşama en az 1 ay sürelidir.* 

10 

İşletme yurt dışındaki hızlandırıcı programından kabul almıştır. (Gerekmesi durumunda 

KOSGEB personeli tarafından yurt dışındaki hızlandırıcı programı ile iletişime 

geçilecektir.)* 

 

* Kriterlerin sağlanmadığı durumlarda başvuru ile ilgili düzeltme istenmelidir.  

** Kriterlerin sağlandığı durumlarda başvuru reddedilir.  
 

 

 Başvurunun kurula sunulması 

 

 Başvurunun tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi 

(Kontrol maddelerinde tespit edilen düzeltme sebeplerini veya varsa diğer eksiklikleri detaylı olarak 

aşağıda belirtiniz)………………………………………………. 

 

 Başvurunun reddedilmesi 

(Kontrol maddelerinde yer alan veya varsa diğer ret sebeplerini detaylı olarak aşağıda 

belirtiniz)………………………………………………. 
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Sıra No 
BAŞVURU KONTROL KRİTERLERİ 

(İŞLETME BİREYSEL KAPSAMINDA BAŞVURU YAPMIŞ İSE) 

1 İşletmeye ait program başvurusu tam ve eksiksiz bir şekilde doldurulmuştur.* 

2 Hızlandırıcı Programı süresi ile faaliyet-zaman planı süresi uyumludur.* 

3 
İşletmeye ait program başvurusu, mevzuata uygunluk, bilgi, belge, şekil yönünden 

uygundur.* 

4 İşletme bu programdan daha önce üç kez faydalanmıştır. ** 

5 

Gerçekleştirilecek hızlandırıcı programı; işletmelerin, eğitim ve mentörlük hizmeti 

alması, gidilecek ülkedeki risk sermayedarları/melek yatırımcılar gibi yatırımcılar ile 

görüşmesi ve uluslararası pazarlara ulaşılmasını kolaylaştıracak ağlara erişim hizmetleri 

alması konularını içermektedir. * 

6 Hızlandırıcı Programı en az 1, en fazla ise 6 ay sürecektir.* 

7 
İşletme, Uygulama Esasları “Bireysel programdan yararlanma koşulu” nda belirtilen 

kriterlerden en az birine sahiptir. * 

8 
İşletmenin mevcutta program başvurusu vardır veya destek programından 

yararlanmaktadır.** 

9 
İşletmenin daha önce programın sonlandırılmasına ait kurul kararı üzerinden 3 yıl 

geçmemiştir.** 

10 Hızlandırıcı programı hibrit olarak düzenlenecek ise, fiziksel aşama en az 1 ay sürelidir.* 

11 

İşletme yurt dışındaki hızlandırıcı programından kabul almıştır. (Gerekmesi durumunda 

KOSGEB personeli tarafından yurt dışındaki hızlandırıcı programı ile iletişime 

geçilecektir.)* 

 

* Kriterlerin sağlanmadığı durumlarda başvuru ile ilgili düzeltme istenmelidir.  

** Kriterlerin sağlandığı durumlarda başvuru reddedilir.  
 

 Başvurunun kurula sunulması 

 

 Başvurunun tespit edilen eksikliklerinin giderilmesi 

(Kontrol maddelerinde tespit edilen revizyon sebeplerini veya varsa diğer eksiklikleri detaylı olarak 

aşağıda belirtiniz)………………………………………………. 

 

 Başvurunun reddedilmesi 

(Kontrol maddelerinde yer alan veya varsa diğer ret sebeplerini detaylı olarak aşağıda 

belirtiniz)………………………………………………. 

 


