Şirket Bilgileri:
-----------------------------------
1-S: Şirketinizin tam adı nedir?
1-C: 

2-S: Şirketinizin tabela adı nedir?
2-C: 

3-S: Vergi Kimlik numaranız ve bağlı olduğunuz Vergi Dairesinin adını yazın.
3-C: 

4-S: Şirketinizin, Göller Bölgesi Teknokenti ile iletişimi için gereken bilgileri yazın:
(İlgili Kişinin Adı Soyadı / Telefon / Fax / E-Posta / Web sayfası)
4-C: 

5-S: Göller Bölgesi Teknokenti web sayfasında kullanılmasını uygun gördüğünüz iletişim bilgilerinizi yazın. 
(İlgili Kişinin Adı Soyadı / Telefon / Fax / E-Posta / Web sayfası)
5-C: 

6-S: Göller Bölgesi Teknokenti web sayfasında şirketinizin adı ve faaliyet konusu ne olarak geçsin. Türkçe ve İngilizce olarak yazın.
6-C: 

7-S: Şirketiniz Yerli mi? Değilse hangi ülkeden? (Yerli/Ülke adı)
7-C:

8-S: Şirketinizin Teknokentte başlama tarihi nedir? (GG/AA/YYYY)
8-C: 

9-S: Şirketiniz faaliyetine ilk defa Teknokentte mi başladı? (Evet/Hayır)
9-C: 

10-S: Şirketinizin kurucuları arasında kaç Akademisyen var? (Yok/Sayı)
10-C: 

11-S: Şirketinizin kaç Akademisyen ortağı var? (Yok/Sayı)
11-C: 

Sektör Adları
a
Bilişim Teknolojileri, Enformasyon, Yazılım
b
Elektrik, Elektronik, Elektromekanik
c
Telekomünikasyon
d
Savunma sanayi
e
Tasarım
f
İleri malzeme
g
Tıp teknolojileri
h
Medikal, Biyomedikal
i
Biyoteknoloji
j
Nanoteknoloji
k
Gıda
l
Kimya
m
Otomotiv
n
Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
o
Çevre
p
Tarım
12-S: Şirketiniz hangi sektörlerde faaliyet göstermektedir? Sadece İlgili sektörlerin yanındaki harfleri yazın. En önemli sektörü en başa yazın. (örn: p,k,o)
12-C: 

13-S: Varsa, şirketinizin sonuçlarını kullanmayı taahhüt ettiği Lisans / Yüksek Lisans / Doktora / Akademik çalışma çıktıları varsa çalışan ve konularını liste olarak yazın. (Çalışan, Konu / Çalışan, Konu, ...)
13-C: 

14-S: Varsa şirketinizin tez danışmalığı yaptığı öğrencilerin adlarını ve bölümlerini liste olarak yazın.
14-C: 

15-S: Varsa şirketinizin malzeme, veri, teknik bilgi, yazılım, donanım gibi destek sağladığı öğrencilerin adlarını ve bölümlerini yazın.
15-C: 

16-S: Varsa, şirketinizin ortak akademik çalışma yaptığı kişi/kuruluşları çalışma adlarıyla birlikte yazın.
16-C: 

17-S: Varsa, şirketinizin dışarıya verdiği / dışarıdan aldığı; çalışan destekleri, mali destekleri, bilgi destekleri, donanım desteklerini ilgili kişi veya kuruluşla birlikte yazın 
17-C: 

18-S: Varsa, şirketinizin bu güne kadar gerçekleştirdiği; ArGe kültürünü yaygınlaştırıcı etkinlikleri, Bilim ve Teknoloji etkinlikleri, Sosyal etkinlikleri tarihleriyle birlikte yazın.
18-C: 

19-S: Şirketiniz ortak teklif ile kamu ihale sürecine girdi mi? Evet ise ihaleyi açan, ihale konusu ve ihaleye birlikte girdiğiniz kişi/kuruluşları yazın.
19-C: 

20-S: Varsa, Şirketinizin bu güne kadar aldığı Ulusal/Uluslararası Fikri Mülkiyet Haklarını yazın. (Konu / Ulusal/Uluslararası / Alınma Tarihi)
20-C: 

21-S: Varsa, Şirketinizin bu güne kadar yaptığı Ulusal/Uluslararası Yayınları yazın. (Konu / Ulusal/Uluslararası / Yayın Tarihi)
21-C: 

22-S: Varsa, Şirketinizin ya da Şirket Çalışanlarınızın bu güne kadar aldığı Ulusal/Uluslararası Başarı Ödüllerini yazın. (Konu / Ulusal/Uluslararası / Alınma Tarihi)
22-C: 

23-S: Varsa, Şirketinizin bu güne kadar yaptığı İhracatları yazın. (Ülke / Sektör / Miktar (ABD$))
23-C: 

24-S: Varsa, Şirketinizin aldığı Uluslararası Akreditasyonlar (yetkinlik ölçütleri) nelerdir?
24-C: 

25-S: Varsa, Şirketinizin aldığı Uluslararası Standartlar nelerdir?
25-C: 



Şirket Çalışanı Bilgileri:
Tüm çalışanlarınız için bu sorulardan ayrı birer kopya oluşturun ve doldurun. (Şirket kurucuları, ortaklar, yöneticiler, danışmanlar, temizlikçiler, sekreterler, stajerler, ...)
Projelerde adı geçen çalışanların ayrıntılı bilgileri buradan alınacaktır.
-----------------------------------------
1-S: Çalışanın Adını Soyadını yazın.
1-C: 

2-S: Çalışan T.C. uyruklu mu? (Evet / Hayır)
2-C: 

3-S: Çalışan engelli mi? (Evet / Hayır)
3-C: 

4-S: Çalışan öğrenci mi? (Evet / Hayır)
4-C: 

5-S: Çalışan stajer mi? (Evet / Hayır)
5-C: 

6-S: Çalışan yarı-zamanlı mı? (Evet / Hayır)
6-C: 

7-S: Çalışanınız yüksek lisans ya da doktora yapıyor mu? Ne yaptığını yazın.
7-C: 

8-S: En son mezun olduğu yeri yazın.
8-C: 

9-S: Eğitim Durumu nedir?
 (Yok / İlköğretim / Lise ve meslek lisesi / Meslek yüksek / Ön lisans / Lisans / Yüksek Lisans / Doktora)
9-C: 

10-S: Çalışanın mezun olduğu alanla ilgili mesleki niteliklerini yazın.
(Yok / Mühendis / Doktor / Avukat / vb...)
10-C: 

11-S: Varsa Akademik Ünvanı nedir?
 (Yok / Uzman / Arş. Gör. / Okt. / Öğr. Gör. / Yrd. Doç. / Doçent / Profesör)
11-C: 

12-S: Çalışan, Şirketinizin kurucusu, ortağı ya da yöneticisi mi?
12-C: 

13-S: Çalışanın şirketinizdeki konumu nedir?
(Danışman, Sekreter, Halkla İlişkiler, Çaycı, Temizlikçi, Muhasebeci, Müdür, vb...)
13-C: 

ArGe personeli: Yeni bilgi, ürün, yöntem, süreç, hizmet, sistem tasarımcısı, oluşturucusu, bu projelerin yöneticisi olan en az lisans mezunu kişiler ya da mühendislik, fen, sağlık bilimleri alanlarında yüksek öğretim görmüş ya da meslek lisesi, meslek yüksek okullarının fen ve sağlık bölümlerinden mezun teknik bilgi ve deneyim sahibi kişiler.
Destek personeli: ArGe faaliyetlerine katılan veya bu faaliyetlerle doğrudan ilişkili yönetici, teknik eleman, laborant, sekreter, işçi ve benzeri personel.
14-S: Çalışan ArGe personeli mi? Destek personeli mi? (ArGe / Destek)
14-C: 

15-S: ArGe görevi nedir? (Yok / Tanım)
15-C: 

16-S: Şirketinizde çalışmaya başlama zamanını yazın. (GG/AA/YYYY)
16-C: 

17-S: Şirketinizden maaş alıyorsa bu güne kadar Teknokent yoluyla faydalandığı sosyal güvenlik prim desteği tutarı (TL) nedir?
17-C: 

Not: Başka çalışanınız varsa, Çalışan Sorularını bu çalışanlar için tekrar cevaplayin



Proje Bilgileri: Proje sayınız kadar bu sorulardan kopya oluşturun ve doldurun
-----------------------------------------
1-S: Proje Adını yazın.
1-C: 

2-S: Projenin Resmi Başlangıç Tarihini yazın.
(Kira Sözleşmesi tarihi, yoksa İcra Kurulu kararı tarihi, yoksa Proje Başvurusundaki tahmini başlangıç tarihi)
(GG/AA/YYYY)
2-C: 

3-S: Projenin Resmi Bitiş Tarihini yazın.
(varsa uzatma yazısındaki bitiş tarihi, yoksa Kira Sözleşmesindeki bitiş tarihi, yoksa İcra Kurulu kararındaki bitiş tarihi, yoksa Proje Başvurusundaki tahmini bitiş tarihi)
(GG/AA/YYYY)
3-C: 

Proje Türü ve Faydaları
a
Yeni ürüne yönelik araştırma projesi
b
Üründe ve/veya üretim yöntemlerinde yenilik geliştirme projesi
c
Üretim maliyetlerini ve giderlerini düşürmeyi amaçlayan proje
d
Ürün kalitesini veya standardını yükseltme amaçlı proje
e
İthalat gereksinimini durdurmayı hedefleyen proje
4-S: Projenizin faydalı olacağı alanlara karşılık gelen harfleri yazın. En önemli alanı en başa yazın (örn: e, c)
4-C: 

Sektör Adları
a
Bilişim Teknolojileri, Enformasyon, Yazılım
b
Elektrik, Elektronik, Elektromekanik
c
Telekomünikasyon
d
Savunma sanayi
e
Tasarım
f
İleri malzeme
g
Tıp teknolojileri
h
Medikal, Biyomedikal
i
Biyoteknoloji
j
Nanoteknoloji
k
Gıda
l
Kimya
m
Otomotiv
n
Enerji, Yenilenebilir Enerji Kaynakları
o
Çevre
p
Tarım
5-S: Projenizin ilgili olduğu sektörleri Liste 1'den seçip yazın. Sadece ilgili sektörlerin yanındaki harfleri yazın. En önemli sektörü en başa yazın. (örn: i, l, c, d).
5-C: 

6-S: Ürünün Ticari adı nedir?
6-C: 

7-S: Ürünün işlevini ve uygulama alanını yazın.
7-C: 

8-S: Projenizin, şirketiniz dışından hangi kişi ya da kuruluşlarla ortak yapılıyor? Tam adlarını yazın. (Üniversite, Kamu, Lisans/Yüksek lisans/Doktora öğrencisi, Teknokent şirketi)
8-C: 

9-S: Varsa, Projenizin bu güne kadar aldığı destekleri yazın.
9-C: 

10-S: Proje ile ilgili ArGe çalışanlarını, proje çalışma takvimindeki başlama ve bitiş zamanları ile birlikte yazın:
(Ad Soyad, Projeye başlama tarihi, Projede son çalışacağı gün)
(örn: Ali Gündoğan, 10/10/2007, 10/10/2009; Ahmet Kaygısız 12/10/2008, 12/10/2009)
10-C:

Teknolojik Gelişmeler
a
Teknolojik gelişme
b
Yeni bir ürün veya hizmet üretilmesi
c
Mevcut ürün kalite yükseltilmesi
d
Verimliliği artırıcı yeni ürün / süreç
e
Mevcut ürün yöntem / süreç geliştirilmesi
11-S: Projede bu güne kadar gerçekleştirdiğiniz bir teknolojik gelişme varsa listeden seçerek yazın. Herhangi bir gelişme yoksa 'yok' yazın.
11-C:

12-S: Varsa, projede bu güne kadar oluşturduğunuz farklı tasarımları ve bu tasarımlar hakkında açıklamaları yazın.
12-C: 

13-S: Varsa, projede bu güne kadar gerçekleştirdiğiniz yeni ürün, yeni hizmet veya üretim teknolojilerini kısaca yazın.
13-C: 

14-S: Varsa, projede bu güne kadar ortaya çıkardığınız farklı prototipleri ve bu prototipler hakkında açıklamaları yazın.
14-C: 

15-S: Varsa, projede bu güne kadar seri üretime geçmiş prototipleri yazın.
15-C: 

Katma Değer = (Satış geliri / Maliyet) x 100
16-S: Bu projeniz için Teknokent'ten ArGe muafiyeti desteği ile kaydettiğiniz finansal gelişmeleri aşağıdaki sıra ile yazın:
Alınan Destek (TL) / İthalat (ABD$) / İhracat (ABD$) / Ciro(TL) / Katma Değer
16-C: 

Not: Devam ettiğiniz başka projeler varsa Proje Bilgileri sorularını bu projeler için tekrar cevaplayın


