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Sayı   : 38591462-010.07.03-2023-775 13.03.2023
Konu : Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 2023 Hk.

Sirküler No: 206

Sayın Üyemiz,

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı'nın 
(KOSGEB) resmi internet adresinde yayınlanan duyuruda;

 
Girişimciliğin ve KOBİ'lerin desteklenmesinde ulusal, bölgesel veya yerel düzeydeki iyi 

uygulamaların Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile 2006 yılından beri ödüllendirilmekte olduğu,
 
Avrupa Komisyonu'nun sponsorluğunda düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine 

Avrupa Birliği'nin 27 üye devleti ile COSME programındaki Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, 
Karadağ, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Türkiye, Ermenistan, Moldova, Ukrayna ve İzlanda'nın 
katılabildiği,

 
Programın amacının işletmeleri ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik edenleri belirlemek, 

en iyi girişimcilik uygulamalarını ve politikalarını sergilemek ve paylaşmak, girişimcilerin rolü 
hakkında Avrupa çapında farkındalığı artırmak ve potansiyel girişimcilere ilham vermek ve 
cesaretlendirmek olduğu ve 2011 yılından itibaren ülke olarak katıldığımız ödül 
programının  duyurulması ve ülkemizden 2 adayın belirlenerek Komisyona bildirilmesi konusunda 
KOSGEB'in görevlendirilmiş olduğu yarışmaya; yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve 
kuruluşları, kamu-özel ortaklıkları, üniversiteler ile KOBİ'lerin (sadece 6. Kategori Sorumlu ve 
Kapsayıcı Girişimcilik kategorisinden) başvurabileceği bildirilmektedir.

 
Bu doğrultuda; Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili detaylı bilgiye (https://single-

market-economy.ec.europa.eu/smes/supporting-entrepreneurship/european-enterprise-promotion-
awards_en) bağlantı adresinden ulaşılabildiği belirtilerek başvuracak adayların ekte yer alan başvuru 
formunu doldurarak 23 Haziran 2023 tarihine kadar KOSGEB'e göndermelerinin gerektiği ifade 
edilmektedir.

 
Bilgilerinize arz/rica ederim.

Saygılarımla,

e-imza
İsmet SALİHOĞLU

Genel Sekreter 

Ek:EEPA_Türkçe_Başvuru_Formu-2023 (6 sayfa)

Evrak Tarihi ve Sayısı: 13.03.2023-775 c1



*BS98CUR8C*

Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanuna göre Güvenli Elektronik İmza ile İmzalanmıştır.

Evrakı Doğrulamak İçin : https://ebys.denizticaretodasi.org.tr/enVision/Dogrula/BS98CUR8C
Bilgi için: Osman Yüksel KANATLI     Telefon:     E-Posta: yuksel.kanatli@denizticaretodasi.org.tr
Meclis-i Mebusan Caddesi No:22 34427 Fındıklı-Beyoğlu-İSTANBUL/TÜRKİYE
Tel : +90 (212) 252 01 30 (Pbx)   Faks: +90 (212) 293 79 35
Web: www.denizticaretodasi.org.tr    E-mail: iletisim@denizticaretodasi.org.tr     KEP: imeakdto@hs01.kep.tr
                          

2/2

Dağıtım:
Gereği:
- Tüm Üyeler (WEB sayfası ve e-posta ile)
- Türk Armatörler Birliğine
- S.S. Armatörler Taşıma ve İşletme Kooperatifine
- GİSBİR (Türkiye Gemi İnşa Sanayicileri Birliği 
Derneği)
- Gemi, Yat ve Hizmetleri İhracatçıları Birliğine
- VDAD (Vapur Donatanları ve Acenteleri Derneği)
-TÜRKLİM ( Türkiye Liman İşletmecileri Derneği)
- KOSDER (Koster Armatörleri ve İşletmecileri Derneği)
- TURSSA (Gemi Tedarikçileri Derneği)
- Gemi Geri Dönüşüm Sanayicileri Derneği
- S.S. Anadolu Yakası Kumcular Üretim ve Pazarlama 
Kooperatifine
- ROFED (Kabotaj Hattı Ro-Ro ve Feribot İşletmecileri 
Derneği)
- DEM-BİR (Deniz Ürünleri Avcıları Üreticileri Merkez 
Birliği)
- Yalova Altınova Tersane Girişimcileri San.ve Tic.A.Ş.
- UTİKAD (Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet 
Üretenleri Derneği)
- TAİS (Türk Armatörleri İşverenler Sendikası)
- TÜRDEF (Türkiye Denizcilik Federasyonu)
- WISTA Türkiye Derneği

Bilgi:
- Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri
- İMEAK DTO Şube YK Başkanları
- İMEAK DTO Şube ve Temsilcilikleri

13.03.2023 Uzman : Osman Yüksel KANATLI
13.03.2023 Genel Sekreter Yardımcısı : Ender KAHYA
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B A Ş V U R U  F O R M U

Başvuru formları hem Word hem de PDF versiyonlarında elektronik olarak doldurulmalı ve ulusal 
koordinatörüne (adres formun sonunda) gönderilmelidir. Basılı başvuru formları, Avrupa düzeyinde 
yapılacak olan ikinci aşamada kabul edilmeyecektir. 

I. BÖLÜM: Genel Bilgiler

1. Başvuru Sahibinin Bilgileri
(Lütfen aşağıda verilen bilgilerin doğruluğundan emin olunuz.)

Proje Adı: 
Projenin İngilizce Adı:
(Basılı tanıtım materyallerinde ve faaliyetlerinde bu 
isim kullanılacaktır)

Başvuru Sahibi Kurum/Kuruluş Adı

1. Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi

2. Girişimcilik Becerilerine Yatırım Yapmak

3.Dijital Dönüşümün Desteklenmesi

4. İş Ortamını İyileştirme ve İşletmelerin 
Uluslararasılaşmasını Destekleme

5. Sürdürülebilir Geçişin Desteklenmesi

Hangi Ödül Kategorisinde 
değerlendirilmek istersiniz?

 
(Not: Sadece bir kategori için başvurabilirsiniz. Jüri 
gerek gördüğü durumlarda kategori değiştirme 
hakkına sahiptir)

6. Sorumlu ve Kapsayıcı Girişimcilik

Proje Başlangıç TarihiProje Süresi: 
(Proje süresinin minimum15 ay olması gerekir) Proje Bitiş Tarihi 

Bu proje ile daha önce EEPA’ya 
başvuruldu mu? 

Evet Hayır

Eğer EVET ise yıl, kategori, sonuç vb. 
detaylarını yazın. 

İlgili kişi (isim ve iş unvanı)

E-Posta

Telefon

Resmi Web Adresi

Şehir ve Ülke

Ulusal Koordinatör Adı Mahfus ÇETİN (mahfus.cetin@kosgeb.gov.tr)
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II. BÖLÜM: Proje Hakkında Bilgi
(Bu bölümde kurum/kuruluşunuzun uygulamakta olduğu girişimcilik faaliyetinin nasıl uygulandığı ve 
faydaları açıklanacaktır) 

Proje Hakkında

1. Projenizin amacı nedir? (Proje ile neyin başarılacağı ve projenin var olma sebebini ve varsa 
hedef pazarları açıklayın. (En fazla 200 kelime)

2. Proje bunu nasıl yapıyor, sonuçlarına nasıl ulaşıyor? (Projenin işleyişini basit terimlerle 
açıklayın) (En fazla 200 kelime)

3. Projenin sonuçları nelerdir?  (Projenin sonuçlarına ilişkin rakamsal verileri ölçülebilir çıktı, 
istatistiki ve karşılaştırılabilir verileri içerecek şekilde detaylı olarak açıklayınız. Bu sayılar, projenin 
en az on beş (15) ay boyunca uygulanmış olduğunu göstermelidir.)  (En fazla 200 kelime)

4. İnovasyon (Eğer uygunsa, ülkenizdeki girişiminizle ilgili neyin yeni ve yenilikçi olduğunu 
açıklayın. (En fazla 200 kelime)
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FİNANSAL BİLGİLER

5. Proje için para/finansman nereden geldi? Bütçe ne kadar sürede kullanıldı veya 
hangi zaman diliminde kullanılması planlanıyor? (En fazla 200 kelime)

Projeye dâhil olan tüm kamu ve özel 
kurum/kuruluşları listeleyiniz. 

Kamu-özel ortaklıkları olması durumunda: 

 Bu bir finansal anlaşma mı?
 Bu bir resmi anlaşma mı? (protokol, 

sözleşme vb.)
 Bu bir doğrudan destek mi?

Lütfen işbirliği anlaşmasının detaylarını anlatınız

Evet  □    Hayır  □

Evet  □    Hayır  □

Evet  □    Hayır  □

Projeye harcanan toplam bütçe ne kadardır? 

Bütçe katkı paylarını ve insan kaynakları katkısını 
lütfen ayrıca belirtiniz.

Bu Proje için Avrupa Birliği fonlarından 
yararlandınız mı?

Evet  □        Hayır □
Evet ise, ne kadar? 
________________
Hangi AB fonu? 
___________________
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III. BÖLÜM: Tanıtım ve Medya

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine yapmış olduğunuz başvuru projenizin ve 
kurum/kuruluşunuzun tanıtımını kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir. Ödül organizatörleri, 
girişim tarafından sağlanan herhangi bir medya materyalinin kopyasını düzenleme hakkını saklı 
tutar.

1. Elektronik Bağlantılar

Projenizin tanıtımı için en fazla 5 adet görsel/görsel-işitsel dosya ekleyebilirsiniz. Bu dosyalar 
jüri tarafından yapılacak değerlendirmede projenizin anlaşılmasına ve tanıtımına yardımcı 
olacaktır. Lütfen eklerin İngilizce ’ye çevrilmeyeceği hususunu dikkate alınız. Mümkünse 
tercihinizi İngilizce dosyalardan yapınız veya İngilizce altyazılar ekleyin.  

(Ödül Töreninde kullanılabilecek videolar ve sunumlar HD (720p ya da 1080p) ve 
tercihen MP4 formatında olması gerekmektedir. Video görüntüleri net ve kullanıma 
uygun olmalıdır.)

Lütfen video bağlantılarının URL'lerini listeleyin.

2. Tanıtım Materyalleri

Lütfen başvurunuza aşağıdaki tanıtım dokümanlarını ekleyin.
 

 Logo  – logonuzun illustrator vektör dosyası / eps.
 Image (Görüntü) – projenizin / ekibinizin tercihen 300 DPI jpeg/pdf yüksek 

çözünürlüklü yatay görüntüsü.

3. Medya Doküman 

Medyada kullanmaya uygun olacak şekilde, 100 kelime ile projenizi ve sonuçlarını tanımlayınız.

4. Kurum/Kuruluşunuzun Halkla İlişkiler/Medya irtibat kişisi (İlgili Kişiden farklı 
ise)

İsim

Unvan/Görev

Telefon

Fax

E-mail:
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IV. BÖLÜM: Başvuru Sözleşmesi

Projenin yasal temsilcisi olarak, başvurumuzun 2022 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerine aday 
gösterilmesini kabul ediyorum.  Başvuruda sunulan tüm dokümanların, proje ile ilgili hususları 
doğru ve gerçek bir şekilde yansıtmakta olduğunu beyan ederim.

Projemizin 2022 Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için aday seçilmesi durumunda, projenin 
ve kurum/kuruluşumuzun Ödül web sitesinde yayınlanmasını ve medyaya bilgi dağıtılmasını 
kabul ediyorum.

Kişisel Verilerin Toplanması ve İşlenmesi  Onayı

Aşağıda imzası olan ben ____(Yasal Temsilci İsim/Soyisim)__________________

 __(Proje İsmi) _____________isimli proje ve _________(Kurum Adı) ________kurumunu 
temsilen burada Avrupa Girişimcilik Teşvik Ödülleri'ne (EEPA) başvuru formumun bir parçası 
olarak ekteki Veri Koruma Bildirimini okuduğumu ve kişisel verilerimin ödüllere ilişkin başvuru 
ve seçim süreci, planlama, organizasyon, dağıtım ve takip faaliyetlerinin yönetilmesi amaçları 
için EISMEA, Avrupa Komisyonu ve yüklenicileri tarafından  toplanmasına ve işlenmesine açık 
bir şekilde onay veriyorum. Verdiğim izin, sosyal medya, Avrupa Komisyonu web sitesi, Avrupa 
Girişimciliği Teşvik Ödülleri Blog ve diğer yayınlar aracılığıyla tanıtımı, resmimi taşıyan 
fotoğraf/video kayıtları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere kişisel verilerimin genel halka 
tanıtılmasını da içerir.

EISMEA'ya, Avrupa Komisyonu'na ve yüklenicilerine:

 Kişisel verilerimi (görüntümü taşıyan fotoğraf ve/veya video kayıtları dahil) her türlü 
yayında, her türlü televizyon yayınında veya İnternet üzerinden iletişimde Veri Koruma 
Bildirimi'nde açıklandığı şekilde kısıtlama olmaksızın kullanmak;

 Bu fotoğraf ve/veya video kayıtlarını Avrupa Birliği'nin faaliyetlerini göstermek veya 
teşvik etmek için halka ücretsiz olarak çevrimiçi olarak erişilebilen çevrimiçi 
veritabanlarına dahil etmek ve arşivlemek

Konularında da yetki veriyorum.  Kişisel verilerin işlenmesi, Veri Koruma Bildiriminde ayrıntılı 
olarak açıklandığı üzere (AB) 2018/1725 sayılı Yönetmeliğe uygun olarak yapılır.

İmza

Unvan/Görev

Tarih
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Lütfen doldurmuş olduğunuz formu posta/kargo ve e-posta ile adresleri aşağıda yer 
alan KOSGEB İdaresi Başkanlığı’na gönderiniz. 

KOSGEB İdaresi Başkanlığı
Girişimcilik Dairesi Başkanlığı
Girişimcilik Politikaları Müdürlüğü
Hacı Bayram Mahallesi İstanbul Caddesi No:32 06050 Altındağ/Ankara             
Tel: 0.312 595 28 00/2395  
E-Posta1: girisimcilik@kosgeb.gov.tr
E-Posta2: mahfus.cetin@kosgeb.gov.tr 
         

Başvuru Kuralları

 Ulusal elemeye girerek, başvurunuzun aday gösterilmesi durumunda ülkenizi Avrupa 
Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nde temsil etmeyi kabul etmiş olacaksınız. 

 Yarışmaya AB ülkeleri ile COSME programı üyesi ülkeler kamu kurum/kuruluşları 
katılabilecektir

 Ulusal kurum ve kuruluşlar, bölgeler, şehirler ve toplulukların yanı sıra kamu kuruluşları, 
kamu-özel ortaklıkları, eğitim programları ve meslek kuruluşları da başvurabilecektir. 
Ayrıca sadece Sorumlu ve Kapsayıcılık Girişimcilik kategorisi KOBİ’lerin başvurusuna 
açıktır. 

 Sınır ötesi projeler, ilgili tüm ortakların birlikte aday göstermesi durumunda kabul 
edilecektir. 

 Ulusal seçim sürecine başvuru için son gün 01 Temmuz 2023’tür.
 Başvurularda toplam kelime sınırları gözetilecektir.
 Avrupa düzeyinde basılı materyal kabul edilmeyecektir ve elektronik giriş formunda en 

fazla 5 link kabul edilecektir.
 Avrupa Komisyonuna gönderilecek ulusal kazananların başvuruları, resmi AB dillerinden 

herhangi birinde sunulmalıdır. 
 Başvurular ekteki Jüri Puanlama Tablosuna göre 100 puan üzerinden aşağıda yer alan 

kriterlere göre değerlendirilecektir:

1. Orijinallik ve fizibilite: Proje neden başarılıdır? Projenin yenilikçi yönleri nelerdir? 
(En fazla 20 puan) 

2. Yerel ekonomiye etkisi: Projenin başarı iddialarını doğrulayan rakamsal veriler. 
(En fazla 30 puan)

3. Yerel paydaş ilişkilerinin geliştirilmesi: Projenin uygulanmasından birden fazla 
faydalanan taraf var mıdır? Taraflar neden katılmıştır ve tarafların projeye 
katılım düzeyi nedir? (En fazla 25 puan)

4. Transfer edilebilirlik: Proje bölgede ya da Avrupa’nın herhangi bir yerinde tekrar 
uygulanabilir mi? (En fazla 25 puan)

 Başvurular için katılım ücreti alınmamaktadır.

Ek 1: Jüri Puanlama Tablosu (1 Sayfa) 
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