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1. YATIRIMCI BİLGİLERİ 

Firma Adı /Unvanı  

Firma Adresi  

E-Posta Adresi  

Vergi No  

 

2. PROJE BİLGİLERİ 

Proje Numarası  

Proje Adı  

Sektörü ve Konusu  

Proje Başlangıç Tarihi  

Proje Bitiş Tarihi   
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3. DEĞERLENDİRME KRİTERLERİ 

Kriterler 
Ağırlık 

(%) 
Puan 

1. Ülkemizin mevcut durumda veya gelecekte ortaya çıkabilecek kritik 
ihtiyaçlarını karşılayabilme 

% 7,5 ………/100 

2. Ülkemizde üretim kapasitesi yetersiz olan ürünlerde arz güvenliğini 
sağlayabilme 

% 7,5 ………/100 

3. Ülkemizin teknoloji açığı olan alanlarda teknoloji kapasitesini 
geliştirme 

% 7,5 ………/100 

4. Dış ticaret açığı verilen alanlarda ithalat bağımlılığını azaltma % 7,5 ………/100 

5. Yüksek katma değerli olma % 7,5 ………/100 

6. Ülkemizde üretimi olmayan yeni nesil teknolojiler kullanılarak 
üretim yapılmasını sağlayabilme 

% 7,5 ………/100 

7. Farklı sektörlerde ülkemize rekabet gücü kazandırabilme % 7,5 ………/100 

8. Etkileşimde olduğu sektörlerde teknolojik dönüşümü hızlandırma ve 
bu sektörlerin gelişimine katkı sağlayabilme 

% 7,5 ………/100 

9. Yenilikçi ve Ar-Ge’ye dayalı yatırım olma % 7,5 ………/100 

10. Cari işlemler dengesini olumsuz etkileyen ve hammadde sıkıntısı 
yaşanılan sektörlerde gerçekleştirilecek yüksek katma değerli 
işlenmiş ürünlerin üretimine yönelik yatırım olma 

% 7,5 ………/100 

11. Ülkemizin hammadde potansiyelinin değerlendirilmesine olanak 
sağlayan entegre üretime yönelik yatırım sağlıyor olma 

% 7,5 ………/100 

12. Proje paydaşının uzlaşı protokolü sunarak projeye dahil olması veya 
süreklilik arz etmeyen talep yapısının bulunması gibi nedenlerle bir 
proje paydaşının projeye dahil edilemediği durumda proje 
kapsamında öngörülen standart ve spesifikasyonlara göre üretilecek 
ürünün yeterli pazar potansiyeline sahip olması 

% 17,5 ………/100 

 

 

Ağırlıklandırılmış Ortalama Puan (Bakanlıkça Hesaplanır) …….……/100 
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Notlar: 

1. Komite tarafından proje bazında puan hesaplaması yapılırken proje paydaşı bulunmayan projelere 12 

inci maddede yer alan paydaş veya pazar potansiyeli kriteri açısından 0 ila 70 puan arası puan verilir. 

Paydaşı bulunan projeler için ise paydaşın sürece etkin entegrasyon taahhüdü dikkate alınarak 50 ila 100 

puan arasında olmak kaydıyla puan verilir. 

2. Komite, yukarıda yer alan değerlendirme kriterlerinin yanı sıra 70 puan ve üzeri alan projeler arasından, 

program destek bütçesi, pazar doygunluğu, katma değer katkısı gibi kısıtlar çerçevesinde 

önceliklendirme yaparak desteklenecek projeler hakkındaki nihai kararını verir. 

 

 

 

 

 

 

“……………………………………………………………………………………………………………………………………

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

…………….” başlıklı proje önerisi için,  proje kapsamında sunulan bilgi ve belgelerle, 

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliğinde belirtilen 

hususlar dikkate alınarak tarafımca değerlendirme ve puanlama yapılmıştır. 

 

Komite Üyesinin  

Adı Soyadı  : 

Unvanı  : 

Kurumu  : 

Tarih  :        ……/……/………. 

 

İmza  : 

 

 

Not: Komite Proje Değerlendirme Formu’nun tüm sayfaları paraflanmalıdır. 


