BAŞVURU SÜRECİ
TÜBİTAK Marmara Teknokent’e başvuru süreci, girişimci firmanın ön başvurusunu
http://argeportal.marmarateknokent.com.tr/
adresi
üzerinden
online
olarak
yapmasıyla başlamaktadır. Başvuru aşamasında doldurulan formlarda girişimci
firmaya ve AR-GE ve/veya Tasarım projelerine ilişkin temel bilgiler ile TÜBİTAK
Marmara Teknokent‘ te yer almayı talep etme nedenlerinin açıklanması
beklenmektedir.
Başvuru aşamasında doldurulan online form firmanın TÜBİTAK Marmara Teknokent
bünyesinde faaliyete geçmesi durumunda da en temel bilgi kaynaklarından birini
oluşturmaktadır.
Bu nedenle başvuru formlarının incelenmesi süreci, girişimci firmalardan doğru bilgi
ve verilerin eksiksiz şekilde temin edilebilmesi için TÜBİTAK Marmara Teknokent
Yönetimi’nin girişimci firmalara verdiği bir danışmanlık sürecidir.
Başvuru aşamasında girişimci firma hakkında genel bilgiler (firmanın mevcut
çalışanları, adres bilgileri, mali bilgiler vb.), firmanın geçmişte ve halihazırda
yürütmekte olduğu ve TÜBİTAK Marmara Teknokent bünyesinde yürütmeyi
planladığı Ar-Ge ve/veya Tasarım proje bilgileri gerekli formlara aktarılır.
Başvuru aşamasındaki formlar tek oturumda bitirilme zorunluluğu taşımadığından ve
girişimciler tarafından güncellenebildiğinden dolayı, başvuru aşamasını tamamlayan
firmalar portal sistemi üzerinden proje başvurularını değerlendirmeye gönderirler.
Portal sisteminden gelen başvuru TÜBİTAK Marmara Teknokent Yönetim İş
Geliştirme ve Proje İzleme Birimi tarafından ön başvuru incelenme süreci başlar. Bu
inceleme sürecinde, bilgilerin eksiksiz ve talep edilen içerikte olup olmadığı incelenir,
gerekirse düzeltme istenir.
Başvuru Değerlendirme aşamasında uzmanlık alanlarına göre hakem ataması
yapılır. Bu aşamada hakemler öncelikle, firmanın bildirdiği proje önerilerini detaylı
olarak inceleyerek bu projelerin belirtilen çalışma takvimi, bildirilen insan kaynakları
ve
şirket
yapılanması
ve
benzeri
kriterler
içinde
gerçekleştirilip
gerçekleştirilemeyeceğini denetler. Firmanın sunduğu bilgiler ve kendi incelemeleri
ışığında hakem, değerlendirmesini tamamlayarak TÜBİTAK Marmara Teknokent
Yönetimine portal sistemi üzerinden proje başvurusu hakkında detaylı bir rapor
sunar.
Başvuru onayı ardından Yönetim Kurulu onayına sunulan projenin uygunluğu
akabinde firma/girişimci kira sözleşmesi için bölgeye davet edilir. Firma sistem
üzerinden Başvuru Raporu’nun çıktısını ve Başvuru Ekleri’ni(Resmi Belgeler hariç
her sayfası kaşeli ve imzalı olacak şekilde) “Başvuru Dosyası” olarak hazırlar. Ticaret
Sicil Gazetesi, Vergi Levhası, İmza Sirküleri, Faaliyet Belgesi, Yıllık Kar-Zarar
Bilançoları’ndan oluşan resmi belgeler; noter onaylı(Yıllık Kar-Zarar Bilançoları
yeminli mali müşavir onaylı) veya orijinal olarak teslim edilmelidir. Başvuru dosyası
eksiksiz bir şekilde teslim edilir.

Hakem Değerlendirme Ücreti
Girişimci Firmalardan TEKSEB - TEKGEB başvuru aşaması için hakem
değerlendirmesi için 1000 TL+KDV başvuru ücreti alınmaktadır. Bu ücret, Girişimci
Firmanın kuluçkaya uygun olması durumunda, 500 TL + KDV başvuru ücreti
alınmaktadır.
Ancak TÜBİTAK Marmara Teknokent’e başvuru sürecinde sunmuş olduğunuz tüm
projelerinizin herhangi bir kamu kurumundan desteği bulunuyorsa;
• 12.03.2011 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanununun
uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirten 10.08.2016 tarihinde yayımlanmış olan
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği kapsamında, Yönetici Şirketin
görev ve sorumlulukları, Madde 14 (g) bendinde; “Başka bir kamu ve/veya
uluslararası Ar-Ge veya tasarım destek programları kapsamında desteklenen ya da
Ar-Ge veya tasarım projesi olduğu belirtilmek üzere kamu kurumu ve kuruluşlarınca
oluşturulan projelerin bölge işletme yönergesinde aksi yönde bir uygulama
öngörülmedikçe yeniden incelemeye ve onaya tabi tutulmaması” hükmü yer
almaktadır.
Yukarıda belirtilmiş olan madde doğrultusunda proje başvurunuz TÜBİTAK Marmara
Teknokent yönetimi tarafından hakem incelemesi sürecine tabi tutulmadan ilgili
mevzuat kapsamında ele alınarak Yönetim Kurulu onayı ile karar verilir.

