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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ SANAYĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI
(KOSGEB) DESTEKLERĠ YÖNETMELĠĞĠ
BĠRĠNCĠ KISIM
Genel Hükümler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında,
küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini
yükseltmek, ekonomik gelişmelere uygun bir şekilde sanayide entegrasyonu gerçekleştirmek üzere, Küçük ve
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından gerekli geri ödemeli ve geri
ödemesiz desteklerin sağlanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Kapsam
MADDE 2 — Bu Yönetmelik, 1 ila 150 arasında işçi çalıştıran ve imalat sanayi sektöründe faaliyet
gösteren İşletmelere, Yeni Girişimcilere, Girişimcilere, KOSGEB tarafından işbirliği yapılan Meslek
Kuruluşlarına, İşletici Kuruluşlara ve Sektörel Kuruluşlara KOSGEB tarafından verilecek olan; Danışmanlık,
Eğitim, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme, Sınai Mülkiyet Hakları, Bilgisayar Yazılımı, E-Ticarete
Yönlendirme, Genel Test-Analiz, Kalibrasyon ve CE İşaretlemesine İlişkin Test-Analiz, Tanıtım, Yurtiçi Sanayi
Fuarlarına Katılım, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı
Fuarlara Katılım, Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım, Markaya Yönlendirme, İhracat Amaçlı
Yurtdışı İş Gezisi Programına Katılım (İYİG), Eşleştirme, Yerel Ekonomik Araştırma, Ortak Kullanım Amaçlı
Makine-Teçhizat, Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi, Nitelikli Eleman, Yeni Girişimci ve İş Geliştirme
Merkezleri Desteklerinin amacı, kapsamı, destek miktarı, destek oranı ve destek unsurları ile ilgili hususları
kapsamaktadır.
Dayanak
MADDE 3 — Bu Yönetmelik, 12/04/1990 tarihli ve 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme
ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanunu’nun 4 ve 12’nci maddelerine dayanılarak
hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresini,
İcra Komitesi: KOSGEB İcra Komitesini,
Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığını,
KOSGEB Birimleri: KOSGEB taşra teşkilatında yer alan birimleri,
KOSGEB Veri Tabanı: KOSGEB hizmet ve desteklerinin etkinliğinin ve verimliliğinin ölçülebilmesi ve
desteklerden yararlanan işletmeler, yeni girişimciler, girişimciler, meslek kuruluşları, işletici kuruluşlar ve
sektörel kuruluşlar ile tedarikçilerin izlenmesi amacı ile oluşturulan veri tabanını,
Sinerji Odakları: KOSGEB tarafından verilen hizmet ve destekleri yaygınlaştırmak ve KOSGEB
birimlerinin faaliyetlerine destek sağlamak amacı ile, TOBB’a bağlı oda/borsalar, kamu kuruluşu niteliğindeki
meslek kuruluşları, organize sanayi bölgesi yönetimleri, küçük sanayi sitesi yönetimleri, İşletmeler ile ilgili
dernek ve vakıflar, belediyeler ve üniversiteler gibi kurum ve kuruluşlarla yapılan işbirliği protokolleri
sonucunda oluşturulan birimleri,
İşletme: (DeğiĢik:RG-10/06/2006-26194) Yasal statüsü ne olursa olsun, bir veya birden çok gerçek veya
tüzel kişiye ait olup, 250 kişiden az çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu
yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan, Avrupa Topluluğunda Ekonomik Faaliyetlerin İstatistiki
Sınıflaması (NACE) sınıflandırmasına göre Kısım D İmalat Sanayi veya bilgisayar yazılımı üretimi kapsamında
faaliyette bulunan ekonomik birimleri ifade eder.
İşletmeler aşağıdaki şekilde sınıflandırılırlar.
a) Mikro İşletme: On kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı ya da mali bilançosu
bir milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan çok küçük ölçekli işletmeler.
b) Küçük İşletme: Elli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yılık net satış hasılatı ya da mali
bilançosu beş milyon yeni Türk lirasını aşmayan işletmeler.
c) Orta Büyüklükteki İşletme: İkiyüzelli kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı
ya da mali bilançosu yirmibeş milyon Yeni Türk Lirasını aşmayan işletmeler.
Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,

Yeni Girişimci:(DeğiĢik:RG-30/06/2006-26214) KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen
Genç Girişimci Geliştirme Programından mezun olan veya KOSGEB tarafından verilen iş kurma danışmanlığı
veya uygulamalı eğitim desteğini alan veya KOSGEB’in işbirliği ve denetimi çerçevesinde Sosyal Yardımlaşma
ve Dayanışmayı Teşvik Fonu, İŞKUR, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, belediyeler ve ilgili kamu kurum ve
kuruluşları ile meslek odaları tarafından ulusal ve uluslar arası projeler kapsamında düzenlenen girişimcilik
eğitimine katılanlar veya İş Geliştirme Merkezlerinde (İŞGEM) yer alan girişimcilerden son bir yıl içinde
işletmesini kuranları,
b) KOSGEB tarafından verilen iş kurma danışmanlığı desteğini alan,
c) İş geliştirme merkezlerinde (İŞGEM) yer alan
girişimcilerden son bir yıl içinde işletmesini kuranları,
TOBB: Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ni,
TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu,
ORTKA: Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin veya
meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile tek başlarına veya
topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya
yeni ürünleri geliştirmeyi sağlayıcı nitelikteki makine/teçhizatın satın alınarak kuracakları ve müştereken
yararlanacakları ortak kullanım atölyelerini,
ORTLAB: Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren İşletmelerin veya
meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile test, analiz ve kalite
geliştirmeyi sağlayıcı nitelikteki makine-teçhizatın satın alınarak kuracakları ve müştereken yararlanacakları
ortak kullanım laboratuarlarını,
İŞGEM: İşletmelere işyeri mekanı, ortak kullanım donanımı, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sunarak,
işletmelerin başarısını artırmayı sağlamak amacı ile faaliyet gösteren işletici kuruluşlar marifeti ile kurulan ve
işletilen iş geliştirme merkezlerini,
Teknoloji Geliştirme Merkezi: Yeni bir ürün ve üretim teknolojilerini geliştiren işletmelerin araştırma ve
gelişmelerini sağlamak ve bu çerçevede destek vermek amacıyla KOSGEB, üniversiteler ve odalar ile yapılan
işbirliği ile kurulan, işletmelere işlik tahsis edilerek KOSGEB tarafından işletilen teknoloji geliştirme
merkezlerini,
Duvarsız Teknoloji İnkübatörleri (DTİ): Yeni bir ürün ve üretim teknolojisi geliştiren işletmelere
teknoloji araştırma ve geliştirme desteği vermek amacıyla KOSGEB ve üniversite yanı sıra odalar, teknoloji
geliştirme bölgesi kurucu ve işleticisi anonim şirketleri arasında işbirliği protokolleri ile yürütülen duvarsız
teknoloji inkübatörlerini,
Teknoloji Yenilik Merkezi: Yeni bir ürün veya üretim teknolojisi geliştiren işletmelere teknoloji araştırma
ve geliştirme desteği vermek amacıyla KOSGEB ve üniversitelerin yanı sıra odalar, teknoloji geliştirme bölgesi
kurucu ve işleticisi anonim şirketleri arasında işbirliği ve destekleme şartlarını düzenleyen protokoller ile
oluşturulan, teknoloji geliştirme bölgelerinde yerleşik ve işletmeciliği KOSGEB dışındaki kuruluşlarca yapılan
merkezleri,
İşlik Tahsisi: Yeni bir ürün veya üretim teknolojisi geliştiren işletmelere, yetkili kurullarda alınan karara
istinaden sadece Ar-Ge çalışmalarını yürütmek üzere ve proje süresi ile sınırlı olmak kaydıyla KOSGEB
birimleri binalarında mekan tahsis edilmesi,
İşletici Kuruluş: a) İşletmelerin bir araya gelerek KOSGEB desteklerinden ve hizmetlerinden yararlanmak
üzere kurdukları şirketleri,
b) İmalat sanayindeki işletmelere yönelik hizmet veya faaliyetleri gerçekleştirmek üzere, meslek
kuruluşlarının işletmeler ve/veya diğer kurum/kuruluşlar ile kurdukları şirketler ile İŞGEM’leri kuran ve işleten
şirketleri,
Meslek Kuruluşu: a) TOBB, TESK ve bünyelerindeki odalar, borsalar, birlikler ve bunların katılımları ile
kurulan şirket, dernek ve vakıfları,
b) Küçük sanayi siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri,
c) Sektörel/bölgesel bazda işletmelere yönelik faaliyet gösteren dernek, birlikler, vakıf ve kooperatifleri,
Sektörel Kuruluş: Aynı iş kolunda faaliyet gösteren İşletmelerin oluşturduğu kuruluşları, (kooperatif,
vakıf, dernek, birlik ve benzeri)
Organizatör Kuruluş: Pazar araştırma ve ihracatın geliştirilmesi konusunda faaliyet gösteren ve ilgili
kurumun yetki belgesine haiz kurum/kuruluşları,
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB): Yüksek/ileri teknoloji kullanan ya da yeni teknolojilere yönelik
işletmelerin belirli bir üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü ya da araştırma geliştirme (Ar-Ge) merkez veya
enstitülerinin imkanlarından yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri/geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu
ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve bu yol ile bölgenin
kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü ya da Ar-Ge merkez veya

enstitülerinin alanı içerisinde veya yakınında, akademik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere
sahip teknoparkı,
Yöre : Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından belirlenen gelişmiş (G.Y), normal (N.Y) ve
kalkınmada öncelikli yöreleri (K.Ö.Y),
CE İşaretlemesi: Avrupa Birliği ile teknik mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde ilgili bakanlıklar
tarafından çıkarılan ve Resmî Gazete’de yayımlanan, ürünlere CE işareti iliştirilmesine ilişkin yönetmelikler
kapsamındaki ürünlerin güvenlik, sağlık, çevre ve tüketicinin korunması ile ilgili temel gerekleri yerine getirmesi
için yapılan uygunluk değerlendirme ve işaretleme faaliyetlerini,
E-Ticaret: Bilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin tanıtımının, satışının, ödemesinin ve dağıtımının
yapılmasını,
Eşleştirme Merkezi: İşletmelerin; dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri uluslararası işbirliğine yönelmeleri,
uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere; KOSGEB eşleştirme
merkezi modelleri kapsamında yurtdışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan merkezleri,
Geri Ödemeli Destek: İşletme, yeni girişimci ve işletici kuruluşlara teminat karşılığı verilen ve süresi
sonunda geri tahsil edilen desteği,
Geri Ödemesiz Destek: İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, sektörel
kuruluşların ve meslek kuruluşlarının KOSGEB destekleri kapsamında tedarikçilerden satın alacakları mal veya
hizmetlerin belirli bir kısmı için verilen ve geri tahsil edilmeyen desteği,
Tedarikçi: KOSGEB destekleri kapsamında işletmeler/yeni girişimciler/ girişimciler/meslek
kuruluşları/sektörel kuruluşlar/işletici kuruluşlar tarafından mal/hizmet satın alınan gerçek veya tüzel kişileri,
ifade eder.
ĠKĠNCĠ KISIM
Destekler
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
DanıĢmanlık ve Eğitim Destekleri
DanıĢmanlık desteği
MADDE 5 — İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yatırım
yönlendirme, atıl kapasitelerini değerlendirme, kalite ve verimliliklerini artırma, idari ve teknik mevzuat
uygulaması, ürün - yöntem geliştirme ve benzeri hususlarda yapacakları çalışmalar kapsamında planlama,
yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma - geliştirme ve teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama,
enformasyon, yönetim ve benzeri konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek, yurtiçi - yurtdışı pazarlarda
rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamın ve katma değerin arttırılabilmesi için yeni
işletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile gerekli danışmanlık ihtiyaçlarına destek verilmesidir. (Ek cümle:
RG-22/05/2007-26529) TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN 17025 ve benzeri
sistem belgelendirme çalışmalarına yönelik hizmetler bu destek kapsamı dışındadır.
Bu amaçla, işletmelerin, girişimcilerin, yeni girişimcilerin ve işletici kuruluşların, KOSGEB veri
tabanında bulunan yerli veya yabancı her türlü şirket statüsündeki danışmanlık kuruluşları, serbest meslek erbabı
ve bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kuruluşları ile vakıf ticari işletmelerinden satın alacakları
danışmanlık hizmetine verilen destekleri kapsar.
Yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletmelerin, gruplandırılarak ortak nitelik gösteren sorunlarının
çözümüne yönelik olarak, verilecek danışmanlık hizmetleri, KOSGEB tarafından organize edilir ve hizmet alımı
gerçekleştirilir.
Bu kapsamda aynı danışmanlık konusunda bir kez destek verilir, başvuruları uygun bulunan farklı
konulardaki danışmanlık taleplerine verilecek desteğin üst limiti toplam 15.000 (on beş bin) YTL olup, ekteki
KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda desteklenir.
Enerji verimliliği etüt ve danıĢmanlık desteği
MADDE 5/A – (Ek madde:RG-18/10/2008-27028)
İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği
Danışmanlık Şirketleri (EVD)’nden, enerji verimliliğine yönelik alacakları etüt ve danışmanlık hizmetlerine
verilen destekleri kapsar. Bu destek, KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda verilir. Bu kapsamda;
a) İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan ön enerji etütleri hizmet bedeli için, üst limit 2.000
(İki Bin) YTL olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda,
b) İşletmeler tarafından, EVD Şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE)
tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri hizmet bedeli için, üst limit 20.000 (Yirmi Bin) YTL
olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda belirtilen oranlarda,
c) İşletmeler tarafından, yetkilendirilmiş EVD Şirketlerine yaptırılan Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP)
hazırlanması, gerçekleştirilmesi ve/veya işletilmesinin en fazla ilk iki yılı boyunca alacakları danışmanlık hizmet
bedelleri için; VAP’ın uygulama raporunun, Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından

onaylanmasını müteakip, üst limit 10.000 (On Bin) YTL olmak üzere, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda
belirtilen oranlarda,
destek sağlanır.
İşletmeler tarafından, enerji verimliliğine yönelik alınacak etüt ve danışmanlık hizmetleri, aynı Enerji
Verimliliği Danışmanlık Şirketinden (EVD) alınamaz.
Eğitim destekleri
MADDE 6 — İşletmelerin, yeni girişimcilerin, girişimcilerin ve işletici kuruluşların, yurtiçi - yurtdışı
pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini temin etmek, istihdamı ve katma değeri artırabilmek için;
planlama, yatırım, modernizasyon, teknolojik araştırma geliştirme, teknoloji adaptasyonu, üretim, pazarlama,
finansman, enformasyon, yönetim, mevzuat, girişimcilik gibi konulardaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacı
ile eğitim ihtiyaçlarının karşılanması için destek verilmesidir. (Ek cümle: RG-22/05/2007-26529) TS-ISO 9000,
TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, HACCP, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem belgelendirme çalışmalarına
yönelik hizmetler, bu destek kapsamı dışındadır.
İşletmelere, yeni girişimcilere, girişimcilere ve işletici kuruluşlara, KOSGEB tarafından organize edilen
eğitim programlarına katılımları için verilen destekler ile İşletmelerin, KOSGEB veri tabanında yer alan yurtiçi
özel/kamu eğitim kurum/kuruluşlarından satın alacakları özel eğitim hizmetlerine verilen destekleri kapsar.
Destek unsurları ve üst limiti;
a) Genel eğitim programları: İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından
düzenlenen programları olup, katılımcılar için konu ve katılım sayısı sınırı aranmaz.
b) Genel girişimcilik ve genç girişimci geliştirme eğitim programları: Kendi işini kurmak isteyen veya
kurulu işletmelerini geliştirmek isteyen girişimcilere, iş planı hazırlama ve iş planına dayalı işletme yönetimine
geçişlerini sağlamak ve orta öğretim sonrası örgün/yaygın öğretim kurumları ve üniversite öğrencileri ile bu
kurumlardan yeni mezun olan kişilere yönelik olarak KOSGEB tarafından organize edilen programlardır.
c) Özel eğitim desteği: İşletmelerin, KOSGEB veri tabanında yer alan yurtiçi özel/kamu eğitim
kurum/kuruluşlarınca düzenlenen ve KOSGEB tarafından uygun görülen eğitim programları için, KOSGEB’in
belirlediği kriterler doğrultusunda özel eğitim desteği verilir.
Bu kapsamda aynı eğitim konusunda bir kez destek verilir, başvuruları uygun bulunan işletmelerin farklı
konulardaki eğitim taleplerine verilecek desteğin üst limiti toplam 6.000 (altı bin) YTL olup, ekteki KOSGEB
destekleri tablosunda belirtilen oranlarda desteklenir.
Enerji verimliliği eğitim hizmetleri desteği
MADDE 6/A – (Ek madde:RG-18/10/2008-27028)
İşletmelerin, 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında; Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel
Müdürlüğü (EİE), Yetkilendirilmiş Kurumlar, Yetkilendirilmiş Enerji Verimliliği Danışmanlık Şirketleri
(EVD)’nden alacakları, “Enerji Yöneticisi Eğitimleri” için KOSGEB’in belirlediği kriterler doğrultusunda
verilen destekleri kapsar.
İşletmeler, bu destekten bir kere yararlanabilir. Destek tutarının tespitinde, Enerji Verimliliği
Koordinasyon Kurulu tarafından belirlenen tavan ücretler esas alınarak, KOSGEB Destekleri Tablosu’nda
belirtilen oranlarda destek sağlanır.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Teknoloji GeliĢtirme ve Yenilik Destekleri
Teknoloji araĢtırma ve geliĢtirme desteği
MADDE 7 – (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529)
Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip işletmelerin, ulusal ve uluslararası platformlarda
rekabet edebilecek teknolojik düzeyde kurulması, gelişmesi ve yeni ürün üretilmesi veya geliştirilmesi amacı ile
bu işletmelere teknolojik araştırma ve geliştirme desteği verilir.
Teknoloji geliştirme merkezleri, duvarsız teknoloji inkübatörleri, teknoloji yenilik merkezleri ve benzeri
nitelikteki Ar-Ge projelerine yönelik işbirliği protokolleri çerçevesinde kurullarda desteklenmesine karar verilen
işletmelere; malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini, kalite
geliştirme, teknolojik donanım satın alma, danışmanlık, Ar-Ge sonuçlarını yayınlama, teknopark kira desteği,
işlik tahsisi, yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarlarına katılım, başlangıç sermayesi
temini ve iş geliştirme için destek verir.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için;
1) Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 200.000
(iki yüz bin) YTL,

2) Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların
faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti
50.000 (elli bin) YTL.
b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan İşletmelere verilecek olan kalite
geliştirme ve teknolojik donanım temini için;
1) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın alınması
halinde; verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL,
2) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması
halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama
giderlerine verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) YTL.
c) Danışmanlık desteği; teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden yararlanan işletmelerin danışmanlık
ihtiyacının karşılanabilmesini teminen; işbirliği yapılmış olan üniversitelerden sağlanacak danışmanlık
hizmetinden, ilgili üniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde yararlanılır. İşletmelerin yurtiçi ve
yurtdışındaki üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti desteği üst limiti 20.000 (yirmi bin) YTL,
d) Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması amacı
ile işletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri doküman yayınlanması giderleri desteği üst limiti 3.000 (üç
bin) YTL,
e) Teknopark kira desteği üst limiti 20.000 (yirmi bin) YTL,
f) İşlik tahsisi; işletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB birim binalarında 24
(yirmi dört) aya kadar işlik tahsisi,
g) İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji fuarları
ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara katılım ve ziyaret desteği üst limiti 5.000 (beş bin) YTL,
ğ) Başlangıç sermayesi desteği; Ar-Ge Projesi onaylandıktan sonra şirketlerini kuran veya Ar-Ge proje
başvurusu tarihi itibariyle son bir yıl içinde şirketini kurmuş olan ve Teknoloji Geliştirme Merkezi bünyesinde
işlik tahsis edilen işletmelere, işliklerde Ar-Ge faaliyetlerine başlamalarından sonra verilecek geri ödemesiz
destek tutarı 10.000 (on bin) YTL,
h) İş geliştirme desteği; Teknoloji geliştirme merkezi ve DTİ’lerde yer alan, Teknoloji Ar-Ge Destekleri
kapsamında desteklenen ve projesini başarıyla tamamlayarak mezun olan işletmelerin yararlanabileceği geri
ödemesiz destek tutarı 15.000 (onbeş bin) YTL,
olup ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
Bu destekteki (a) ve (b) bentlerinin (1) ve (2) numaralı alt bentlerindeki seçeneklerden sadece birisi tercih
edilir, (f) bendinde yer alan işlik tahsisi süresi kurul kararı ile mevcut işletmeler için en fazla 12 (on iki) ay, yeni
kurulan işletmeler için 24 (yirmi dört) ay uzatılabilir.
Sınai mülkiyet hakları desteği
MADDE 8 — İşletmeler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi
veya endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın ortaya çıkması durumunda, yurtiçi ve
yurtdışından; patent, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları
tescil belgesi alınması için yapılan giderlere destek verilmesidir.
İşletmeler tarafından patent belgesi, faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescil belgesi ve entegre
devre topografyaları tescil belgesi alınmasından sonra, bu amaçla yapılan harcamalar için bir yıllık süre
içerisinde verilecek destekleri kapsar.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Patent belgesi desteği; Türk Patent Enstitüsü (TPE)’den alınacak olan patent belgesi desteği üst limiti
6.000 (altı bin) YTL,
b) Faydalı model belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) YTL,
c) Endüstriyel tasarım tescil belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) YTL,
d) Entegre devre topografyaları tescil belgesi desteği üst limiti 6.000 (altı bin) YTL’dir. Bu belgelerin
yurtdışındaki kuruluşlardan alınması durumunda her bir desteğin üst limiti 10.000 (on bin) YTL,
olup ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
BiliĢim Destekleri
Bilgisayar yazılımı desteği
MADDE 9 — İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet güçlerini artırmak ve kalite
düzeylerini yükseltmek amacı ile bilgisayar yazılımı temini için destek verilmesidir.
İşletmelere, bilgisayar destekli tasarım/üretim, üretim planlama takip ve kontrolü, kurumsal kaynak
planlaması, bakım-onarım yazılımları satın almaları için verilen bilgisayar yazılım desteklerini kapsar.
Desteğin üst limiti 8.000 (sekiz bin) YTL olup, ekteki KOSGEB Destekleri tablosunda belirtilen oranda
destek verilir.

Destek limiti içinde olmak şartı ile bir işletmeye birden fazla yazılım ihtiyacı için destek verilebilir, ancak
bir işletmeye aynı konu/yazılım için bir kez destek sağlanır. İşletmede mevcut bir yazılımın yeni versiyonu veya
aynı türde yazılımın temini için destek verilmez.
(Ek fıkra: RG-22/05/2007-26529) Bu desteğin, işletmelerin bulunduğu bölgede (Organize Sanayi
Bölgeleri, Küçük Sanayi Siteleri, Serbest Bölge, Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve diğer sanayi bölgeleri) yerel ağ
üzerinden hizmet veren veya uzaktan internet erişimi ile Uygulama hizmet sağlayıcı modeli (ASP) ile ana server
(sunucu) deki yazılımın kullanım hakkının kiralanması durumunda, destek üst limiti 4.000 (dört bin) YTL,
destekleme oranı %80, destekleme süresi ise otuzaltı aydır. Bu durumda, ASP yöneticisi olan hükmi şahsiyet,
tedarikçi olarak muhatap alınır. Bu destek, işletmeye, ASP yöneticisi ile yapacağı sözleşmeye istinaden sözleşme
süresinin başlangıcında ödenir. İzleme sürecinde işletmenin sözleşmeye uymaması durumunda destek
durdurularak, desteğin tamamı işletmeden kanuni faizleriyle birlikte tahsil edilir.
E-Ticarete yönlendirme desteği
MADDE 10 — İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları ve rekabet düzeylerini yükseltmeleri amacı ile,
e-ticarete yönelmelerine destek verilmesidir.
İşletmelere hizmet vermek üzere kurulan sinerji odaklarının altyapısı ve işletmelerin e-ticarete
yönelmelerine ilişkin giderlerine verilecek destekleri kapsar.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Altyapı desteği: KOSGEB’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kurulan sinerji
odaklarına; işletmelere hizmet vermek üzere alınacak olan bilgi işlem donanımı ve yazılımları için, KOSGEB’in
işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlara verilecek olan bu desteğin üst limiti 3.000 (üç bin) YTL,
b) (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529) E- ticaret desteği: İşletmelerin e-ticaret yapmalarını ve e-dış ticarete
geçmelerini teminen verilen bu destek, KOSGEB tarafından işletilen ve www.kobinet.org.tr. adresinde
yayınlanan KOBİNET e- ticaret portalında ücretsiz olarak verilir.
olup ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Kalite GeliĢtirme Destekleri
Genel test-analiz, kalibrasyon ve CE iĢaretlemesine iliĢkin test-analiz desteği
MADDE 11 — İşletmelerin ürün kalitelerinin artırılması, yeni ürün geliştirmeleri, uluslararası pazarlarda
talep edilen ürün belgelerinin temini için; KOSGEB laboratuarları dışında belirlenen kriterler çerçevesinde
KOSGEB tarafından uygun bulunan yurtiçi/yurtdışı kamu veya özel sektör kurum/kuruluş laboratuarlarına
yaptırdığı test-analiz, kalibrasyon hizmetleri ve CE işaretlemesi uygunluk değerlendirme faaliyetleri
kapsamındaki test-analiz ve denetim giderlerine destek verilmesidir.
İşletmelerin, KOSGEB laboratuarları dışında; test, analiz ve kalibrasyon hizmeti veren akredite olmuş
veya yeterliliği ilgili bakanlıklar tarafından kabul edilmiş veya Avrupa Birliği resmi gazetesinde yayınlanarak
onaylanmış kuruluş statüsü almış yurtiçi/yurtdışı kamu/özel sektör kuruluşlarına ait laboratuarlar veya
akreditasyon uygulamaları yaygınlaşıncaya kadar geçici bir süre ile sınırlı olmak üzere KOSGEB tarafından
uygun bulunan yurtiçi kamu veya özel sektör kuruluşlarına ait laboratuarlar ve CE işaretlemesi uygunluk
değerlendirme faaliyetleri kapsamında hizmet veren akredite olmuş veya yeterliliği ilgili bakanlıklar tarafından
kabul edilmiş KOSGEB veri tabanında bulunan laboratuarlardan aldıkları hizmetlere verilen destekleri kapsar.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Genel test, analiz ve kalibrasyon için işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 (on bin)
YTL,
b) CE işaretlemesi test ve analizleri için işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin)
YTL,
olup ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
Sistem belgelendirme desteği
MADDE 11/A – (Ek: RG-22/05/2007-26529)
İşletmelerin TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, TS EN ISO/IEC 17020, TS EN ISO/IEC
17025, AQAP ve benzeri sistem belgelendirme çalışmaları neticesinde, Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk
Akreditasyon Kurumundan (TÜRKAK) alacakları sistem belgesi karşılığında, her bir belge türü için 2.500
(ikibin beşyüz) YTL olmak üzere, toplam azami 10.000 (onbin) YTL geri ödemesiz destek verilir. Sistem
belgelendirmeye yönelik danışmanlık desteği hizmet alımı başlanmış olan işletmelerin desteği devam eder.
Ancak, sistem belgelendirmeye yönelik yeni destek talepleri, bu destek kapsamında değerlendirilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
Pazar AraĢtırma ve Ġhracatı GeliĢtirme Destekleri
Yurtiçi sanayi fuarlarına katılım desteği
MADDE 12 – (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529)

İşletmelerin; pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme
ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, TOBB tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ve
TOBB Internet sitesinde yayınlanan yıllık yurtiçi fuar takviminde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından
belirlenen yurtiçi sanayi ihtisas ve genel sanayi fuarlarına katılımlarına destek verilir.
Destek unsurları ve üst limitleri; her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği, en az 6 (altı) m2 ve
en fazla 40 (kırk) m2 için metre kare başına olmak üzere;
a) Yurtiçi sanayi ihtisas fuarları: Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu
nitelikteki fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand
dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel
güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan için,
KOSGEB destek üst limiti 60 (altmış) YTL/m2; açık alanlara katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 40
(kırk) YTL/m2’dir. Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam
stand alanı 1.500 (binbeş yüz) YTL/ m2’yi geçemez.
b) Yurtiçi genel sanayi fuarları: Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikli fuarlara
katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar
katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik
ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini içerecek kapalı alan metre kare ücreti KOSGEB destek üst
limiti 50 (elli) YTL/m2, açık alanlara katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 35 (otuz beş) YTL’dir. Bu
fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1000 (bin)
m2’yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır.
Yurtiçi sanayi fuarlarına katılım için, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek
verilir.
Yurtiçi uluslararası sanayi ihtisas fuarlarına katılım desteği
MADDE 13 – (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529)
İşletmelerin; yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler
hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği
tarafından Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve TOBB internet sitesinde yayınlanan Yıllık Yurt İçi Fuar
Takvimi Tebliğinde yer alanlar içerisinden KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi uluslararası sanayi ihtisas
fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek verilir.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 ve en fazla 40 (kırk) m2 için boş kapalı
alan (yer) kirası, standart konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili
genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri giderlerinden oluşan fuarlara katılımları için, KOSGEB destek üst
limiti 110 (yüz on) YTL/m2’yi,
b) Bu nitelikteki fuarlar için; fuarın toplam ürün sergileme alanının %40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam
stand alanı 1.500 (bin beşyüz) m2’yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır. Ancak, İzmir Enternasyonel Fuarı için
bu koşul aranmaz ve açık alanda da KOSGEB tarafından en fazla 60 (altmış) YTL/m2’yi
geçmemek üzere ürün sergileme desteği sağlanır.
Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetler ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen
oranlarda desteklenir.
Milli katılım düzeyindeki yurtdıĢı fuarlara katılım desteği
MADDE 14 – (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529)
İşletmelerin; uluslararası pazarlara giriş, yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler
ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, ülkemiz milli
katılımının gerçekleştirileceği ve kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde düzenlenen milli
katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlar arasından, KOSGEB tarafından yıllık olarak belirlenen yurtdışı fuarlara
katılımlarına destek verilir.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (elli) m2 için destek
verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına fuar katılım ücretine verilecek desteğin üst
limiti 400 (dörtyüz) YTL’dir. Bu fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand
konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel
temizlik hizmetleri, fuarın yurtdışı tanıtım giderleri, ürünlerin organizatör kuruluşun bildireceği yurtiçindeki
depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri,
ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. Destek üst limiti en fazla 16.000
YTL’dir.

b) İşletmeler; bu destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa
yararlanabilir. Ancak, aynı yurtdışı fuara katılım için başka bir kamu kuruluşu tarafından destek alması halinde
KOSGEB’in bu desteğinden faydalanamayacaktır.
Yukarıdaki (a) ve (b) bentlerinde belirtilen faaliyetler ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen
oranlarda desteklenir.
Milli katılım dıĢındaki yurtdıĢı fuarlara katılım desteği
MADDE 15 – (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529)
İşletmelerin, uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni
ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacı ile
kendileri için hedef pazar olarak öngördükleri ülkelerde organizatör kuruluşlar tarafından düzenlenen milli
katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek verilir.
İşletmeler, milli katılım düzeyindeki yurtdışı fuarlara bu destekten yararlanmak üzere katılamazlar.
İşletmeler, bu destekten aynı takvim yılı içerisinde; aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa
faydalanabilir.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 9 (dokuz) m2 ve en fazla 50 (elli) m2 için destek
verilir. Metrekare başına verilecek desteğin üst limiti 400 (dörtyüz) YTL olmak üzere KOSGEB tarafından
destek sağlanacak fuar katılım ücretine; boş kapalı alan (yer ) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart
stand dekorasyonu, ürünlerin yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı
indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri
dahildir. Destek üst limiti en fazla 16.000 YTL’dir. Ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda
destek verilir.
Tanıtım desteği
MADDE 16 – (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529)
İşletmelere; işletmelerini ve ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları için gerçekleştirecekleri
faaliyetlerine destek verilir.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı; broşür, ürün katalogu giderleri için üst limit
3.000 (üç bin) YTL,
b) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, etiket baskılı bandrollü CD giderleri için üst limit
4.000 (dört bin) YTL,
c) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, web sayfası hazırlama KOSGEB tarafından
işletilen ve www.kobinet.org.tr. adresinde yayınlanan KOBİNET e-ticaret portalında ücretsiz
olarak verilir.
Tanıtım Desteğinin toplamı 7.000 (yedi bin) YTL olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen
oranda destek verilir.
Markaya yönlendirme desteği
MADDE 17 — İşletmelerin kendi markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı
oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya yönlendirilmeleri için
gerçekleştirecekleri çalışmalara ilişkin giderlere destek verilmesidir.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler,
b) Yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri,
c) Uluslararası Havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri,
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki Bilboardların kira bedeli giderleri
için verilecek desteğin toplamı 20.000 (yirmi bin) YTL’dir. Her bir destek unsuru için verilecek desteğin
üst limiti 10.000 (on bin) YTL’ yi geçmeyecek olup, ekteki KOSGEB Destekleri tablosunda belirtilen oranda
destek verilir.
ALTINCI BÖLÜM
Uluslararası İşbirliği Geliştirme Destekleri
Ġhracat amaçlı yurtdıĢı iĢ gezisi (ĠYĠG) programı katılım desteği
MADDE 18 — İşletmelerin hedeflerine yönelik olarak doğrudan ihracat, dolaylı olarak teknik/teknolojik,
ortak yatırım, mali ve benzeri işbirliği imkanları için araştırma, potansiyel ithalatçı işletme temsilcileri ile
doğrudan ikili iş görüşmeleri yapma, tüketici tercih ve ürün fiyat düzeyi hakkında yerinde tespit, ekonomik yapı
ve sanayi durumu ile ilgili bilgi edinme ve böylece uluslararası işbirliği ortamına açılabilmeleri amacı ile;
KOSGEB tarafından uygun görülen ülkelere, sektörel kuruluş/meslek kuruluşlarınca organize edilen ihracat
amaçlı yurtdışı iş gezisi (İYİG) programlarına katılmaları hususunda destek verilmesidir.

Birbirlerini tamamlayan iş kollarında olması halinde en az 10 (on) veya farklı işkollarında olması halinde
en az 20 (yirmi) işletmenin grup oluşturarak bu programlara katılımı için verilen destekleri kapsar. İşletmeler; bu
destekten aynı takvim yılı içerisinde, aynı ülkeye bir defa olmak üzere en fazla iki defa yararlanabilir.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Ulaşım desteği: Her işletmeden bir yetkili temsilcinin, programın düzenlendiği yere ekonomik tarife
üzerinden havayolu / karayolu / demiryolu / denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretine verilecek desteğin
üst limiti 500 (beş yüz) YTL,
b) Konaklama desteği: Her İşletmeden bir yetkili temsilcinin programın düzenlendiği ülkedeki program
süresini kapsayan en fazla 4 (dört) gece olmak üzere, bir gecelik konaklama ücreti için 140 (yüz kırk) YTL/gece
üzerinden üst limit 70 (yetmiş) YTL,
olup ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda destek verilir.
EĢleĢtirme desteği
MADDE 19 — İşletmelerin; dış ticaret, ortak üretim/yatırım ve benzeri uluslararası işbirliğine
yönelmeleri, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve pay alabilmeleri için hizmet vermek üzere KOSGEB
eşleştirme merkezi modelleri kapsamında yurtdışında açılan ve KOSGEB tarafından onaylanan eşleştirme
merkezlerinden alacakları aşağıda belirtilen hizmetlere ilişkin giderlere destek verilmesidir.
Eşleştirme merkezleri tarafından verilecek olan hizmetler dört ana grupta toplanmıştır:
a) Temel hizmetler: Bu kapsamda hedef ülkede potansiyel eş bulunması, karşı ülkeden gelen taleplerin
iletilmesi, ek bilgi talebinin karşılanması, üye katalogları ve numunelerinin sergilenmesi, fuar araştırması,
katalog basımı konusunda yönlendirme, vize/davet mektubu hazırlama hizmeti, otel rezervasyonu hizmeti,
oturma izni almaya yardım hizmeti, veri tabanı dışından müşteri bulma, telefon, faks, internet hizmeti ve benzeri
hizmetler yer alır.
b) Organizasyonel hizmetler: Bu kapsamda Web sayfası/sanal katalog hazırlama hizmeti, projeksiyon,
bilgisayar gibi ofis araçları tedariği, yurtdışı ticari ziyaret organizasyonu yapılması, ehliyet değiştirme, şoför/araç
kiralamaya yardım hizmeti, bankacılık/sigorta/güvenlik hizmetleri, toplantı salonu kiralama, tercümanlık, çeviri
hizmetleri, fuara katılım/temsil hizmeti, mihmandarlık ve benzeri hizmetler yer alır.
c) Danışmanlık hizmetleri: Bu kapsamda fiyat araştırması, hammadde için tedarikçi araştırması,
makine/tezgah araştırması, sözleşme incelenmesi/araştırması, rekabet araştırması, talep özellikleri araştırması,
yerel mevzuat araştırması, finans kaynakları araştırması, ortak yatırım/fizibilite çalışması, ortak yatırım/sözleşme
hazırlama, teknoloji araştırma, insan kaynakları araştırması, uzman/teknik uzman araştırması ve benzeri
hizmetler yer alır.
d) Daimi sergi/showroom hizmetleri: Bu kapsamda kapalı alan tahsisi, standart stand konstrüksiyonu,
standart stand dekorasyonu, ürünlerin yurtiçindeki depo ile daimi sergi alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi,
ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme işlemleri, daimi sergi/showroom alanının genel güvenlik ve genel
temizlik hizmetleri, ürünlerin gümrük işlemleri ile yurtdışı nakliye sigortalama işlemleri ve benzeri hizmetler
yer alır.
İşletmeler; KOSGEB’e eşleştirme desteği talebi ile başvurduğu tarihten itibaren, aşağıda belirlenen destek
üst limitlerini doldurana kadar, üyesi olduğu eşleştirme merkezleri hizmetlerinden yararlanabilirler. Ancak,
işletmelere her bir eşleştirme merkezi için ödenecek en fazla destek tutarı 3.000 ( üç bin)YTL’yi aşamaz.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Temel hizmetler desteğinin üst limiti 250 (iki yüz elli) YTL,
b) Organizasyonel hizmetler desteğinin üst limiti 1.250 (bin iki yüz elli) YTL,
c) Danışmanlık hizmetleri desteğinin üst limiti 5.000 (beş bin) YTL,
d) Daimi sergi/showroom hizmetleri desteğinin üst limiti 2.000 (iki bin) YTL,
olmak üzere, toplam destek üst limiti 8.500 (sekiz bin beş yüz) YTL olup, ekteki KOSGEB destekleri
tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
Bu fıkranın (d) bendinde belirtilen destek için, her işletmeye en fazla 6 (altı) m2 için destek verilir.
İşletmelerin ürünlerinin daimi sergi/showroomda en az 6 (altı) ay süreyle sergilenmesi gerekmektedir. Daimi
sergi/showroom katılım ücretine; boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyon giderleri, standart
stand dekorasyon giderleri, ürünlerin yurtiçindeki depo ile daimi sergi/showroom alanı arası gidiş-dönüş nakliye
giderleri, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, daimi sergi/showroom alanının genel güvenlik
ve genel temizlik giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ve yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
Bölgesel Kalkınma Destekleri
Yerel ekonomik araĢtırma desteği
MADDE 20 — Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum, sanayi
envanteri ve benzeri çalışmalarla, analizlerin yapılması ve uygun yatırım alanlarının tespit edilerek, uygun ve

karlı yatırımların gerçekleştirilmesi, ekonomik, sosyal gelişme ile ulusal ve bölgesel kalkınmaya esas teşkil
edecek stratejik planların oluşturulması ile ilgili araştırmalara destek verilmesidir.
Meslek kuruluşlarının tedarikçi firmalara yaptıracakları yerel ekonomik araştırmalar için verilecek
desteği kapsar. Bu destek kapsamında yapılacak olan araştırmalar için verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on
beş bin) YTL olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
Ortak kullanım amaçlı makine-teçhizat desteği
MADDE 21 — Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren işletmelerin
ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile, tek başlarına veya
topluca alamadıkları üretimin ve/veya tasarımın bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya
yeni ürünleri, kalite geliştirmeye yönelik ihtiyaçlarını karşılamak üzere kuracakları ve müştereken
yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım laboratuarları (ORTLAB) için satın
alacakları makine ve teçhizat giderlerine destek verilmesidir.
Bu destek, ortak kullanım amaçlı ORTKA ve ORTLAB tesislerinin işletici kuruluşlarına;
a) Finansal kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat için; kiralama süresi en fazla 4 (dört) yıl olacak
şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderlerine geri ödemesiz olarak,
b) Satın alınacak makine-teçhizat için,
Gelişmiş yöre
1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 40, 3. yıl % 60,
Normal yöre
1. yıl ödemesiz, 2. yıl % 20, 3. yıl % 30, 4. yıl % 50,
Kalkınmada öncelikli yöre 1. yıl ödemesiz, 2. yıl ödemesiz, 3. yıl % 20, 4. yıl % 30, 5. yıl % 50
oranında geri tahsil edilecek şekilde, KOSGEB tarafından faiz uygulamadan teminat karşılığı geri ödemeli
olarak,
verilecek olan desteği kapsar.
Destekle ilgili diğer hususlar;
a) İkinci fıkranın (a) ve (b) bendinde yer alan iki seçenekten birisi tercih edilir.
b) Makine-teçhizat desteği kapsamında işletmelerin bir araya gelmesi ile kurulacak olan ORTKA ve
ORTLAB tesislerinin kurulmasına destek verilebilmesi için; en az ortak işletme sayısı 5 (beş) olacaktır.
c) İşletmeler tarafından ORTKA’lar için kurulacak olan işletici kuruluşta; aynı işkolu veya birbirini
tamamlayıcı işkolunda yeterli sayıda işletme bulunamaması halinde en az 3 (üç) işletmenin aynı işkolu veya
birbirini tamamlayıcı işkolunda faaliyet göstermesi koşulu ile ORTKA’ya ortak olmak isteyen diğer işkollarında
faaliyet gösteren işletmelerin ortaklığı KOSGEB tarafından uygun görülmesi halinde kabul edilebilir.
d) ORTLAB’larda ise tüm ortakların aynı işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda faaliyet
göstermeleri esas olup, diğer işkollarından ortak kabul edilmez.
e) Bu ortaklıklarda yer alacak işletmelerin ortaklık hisse oranlarında; en az %5, en çok %30 olması
şartı aranır.
f) Meslek kuruluşları tarafından bölgelerindeki işletmelerin katılımı ile müştereken kuracakları işletici
kuruluşlarda ise; bünyelerinde aynı işkolu veya birbirini tamamlayıcı işkolunda en az 5 (beş) ortak sayısı olması
koşulu aranacak olup, bunun dışında ortaklık hisse oranlarında bu fıkranın (e) bendindeki şart aranmaz.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) Geri ödemesiz finansal kiralama desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için:100.000 (yüz bin)
YTL’dir. Ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; finansal kiralama giderleri destek tutarı ilave beher ortak
İşletme için: 10.000 (on bin) YTL artırılır, ancak toplam KOSGEB destek tutarı, 150.000 (yüz elli bin) YTL’yi,
b) Geri ödemeli makine-teçhizat desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için: 400.000 (dört yüz bin)
YTL, ortak sayısının 5’den fazla olması halinde; ilave beher ortak işletme için; 20.000 (yirmi bin) YTL artırılır,
ancak toplam KOSGEB destek tutarı, 500.000 (beş yüz bin) YTL’yi,
geçmeyecek olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
Altyapı ve üstyapı uygulama projesi desteği
MADDE 22 — Üretimin ve istihdamın artırılması ve teknolojilerin geliştirmesi amacı ile yeni yatırımlara
altyapı ve üstyapı proje giderlerine destek verilmesidir.
Kalkınmada öncelikli yöreler kapsamında yer alan illerde KOSGEB tarafından belirlenen esaslar
dahilinde;
a) Kurulacak olan küçük sanayi siteleri (KSS) için, altyapı ve üstyapı uygulama projelerine,
b) Organize sanayi bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş
olan sanayi alanlarında bedelli veya bedelsiz arsa tahsisi alarak yeni yatırım yapacak olan işletmeler için, üstyapı
uygulama projelerine,
verilecek desteği kapsar.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) KSS Üstyapı Uygulama Projelerinde projenin onaylanmasından sonra, brüt kapalı kullanım alanının bir
metrekaresi için 3 (üç) YTL,

b) KSS altyapı uygulama projelerinde; projenin onaylanmasından sonra KSS içindeki bir işyeri için, 150
(yüz elli) YTL,
c) (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529) Organize Sanayi Bölgeleri (OSB) içinde veya dışında, bu illerdeki
mülki/yerel yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi alanlarında, işletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların
üstyapı uygulama projeleri için; projenin onaylanması ve bina subasman seviyesinin destek sözleşmesi
imzalanmasından itibaren 2 (iki) yıl içinde en az %50’sinin tamamlanmasından sonra, brüt kapalı kullanım
alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL,
olmak üzere, desteğin toplam üst limiti 10.000 (on bin) YTL olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda
belirtilen oranda destek verilir.
Üst limit dahilinde, KSS kooperatif yönetimleri, bu fıkranın (a) ve (b)’de belirtilen seçeneklerin her
birisinden veya her ikisinden, işletmeler ise; yalnızca üstyapı uygulama proje desteğinden yararlanabilir.
Nitelikli eleman desteği
MADDE 23 — İşletmelerin teknoloji düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni ürünlerin
geliştirilmesi, verimliliğin ve yurtiçi-yurtdışı pazarlarda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile
işletmelere/işletici kuruluşlara ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen ulusal/uluslararası projelere nitelikli
eleman temini için destek verilmesidir.
Bu destekte, en fazla destek süresi 18 (on sekiz) aydır. Belirtilen limitler dahilinde bu süre içerisinde işin
gereği olarak birden fazla nitelikli eleman çalıştırılabilir, ancak desteğin üst limiti tamamlandığı tarihte bu süreye
bakılmaksızın KOSGEB desteği sona erer. İki yıllık meslek yüksek okulu mezunları, normal yöre ve gelişmiş
yörelerde bu destekten yararlanamayacaktır.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) İşletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile yürütülen proje başına toplam 18.000 (on sekiz bin) YTL,
fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunları için tüm yörelerde aylık üst limit 1.000 (bin) YTL,
b) Yalnızca kalkınmada öncelikli yörelerde bu destekten yararlanabilecek 2 yıllık meslek yüksek okulu
mezunlarında aylık üst limit 700 (yedi yüz) YTL ve KOSGEB toplam destek üst limiti 12.600 (on iki bin altı
yüz) YTL,
olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
SEKĠZĠNCĠ BÖLÜM
GiriĢimciliği GeliĢtirme Destekleri
Yeni giriĢimci desteği
MADDE 24 — Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan
girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması, başarılı İşletmelerin kurulmasını sağlamak amacı ile destek
başvuru tarihi itibariyle son bir yıl içinde işletmesini kurmuş olan yeni girişimcilere destek verilmesidir.
Yeni girişimcilerin, destek sözleşmesi tarihinden itibaren en fazla üç yıllık süre içerisinde iş kurmaya
yönelik başlangıç giderleri ile makine-teçhizat ve donanım giderlerini karşılamaya yönelik destekleri kapsar.
Destek unsurları ve üst limitleri;
a) İş kurmaya yönelik başlangıç giderleri için verilecek geri ödemesiz destek 4.000 (dört bin) YTL,
b) Yeni Girişimcilerin sabit yatırım giderleri için;
(1) Alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımları için teminat karşılığı geri ödemeli olarak ve ilk 12 (on
iki) ay ödemesiz dönemden sonraki 24 (yirmi dört) ayda altı aylık dönemler halinde geri tahsil edilecek şekilde
verilecek desteğin üst limiti 40.000 (kırk bin) YTL,
(2) Finansal Kiralama yolu ile alacakları makine-teçhizat ve ofis donanımlarının, kiralama süresi en fazla 4
(dört) yıl olacak şekilde, faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan kiralama giderleri için verilecek geri
ödemesiz desteğin üst limiti 10.000 (on bin) YTL,
olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir.
Destekle ilgili diğer hususlar;
Desteğin (b) bendinde yer alan iki seçenekten birisi tercih edilecektir.
Yeni girişimciler, sadece bir işletme için bu destekten yararlanabilir.
Yeni girişimcinin ortak işletme kurması halinde; ortaklık hisse oranının en az % 51 olması şartı aranır.
Yeni girişimcinin kurulu bir işletmeye ortak olması halinde ise; bu işletmenin de son bir yıl içinde
kurulmuş olması ve yeni girişimcinin ortaklık hisse oranının en az % 51 olması şartı aranır.
ĠĢ geliĢtirme merkezi desteği
MADDE 25 — Yerel ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak üzere, yeni ve başarılı küçük
işletmelerin tesisini sağlamak için işletici kuruluşlar marifeti ile kurulan ve işletilen iş geliştirme merkezlerinin
(İŞGEM) etkinlik ve verimliliğinin artırılmasına yönelik olarak destek verilmesidir.
KOSGEB tarafından ulusal ve uluslararası projeler kapsamında kurulan ve bu projelerin sona ermesinden
sonra, işletici kuruluş tarafından faaliyetlerini sürdürmekte olan iş geliştirme merkezlerinin işletme giderlerini
karşılamak üzere verilen desteği kapsar.

İŞGEM’de yer tahsis edilecek İşletmelerin imalat sanayinde faaliyet göstermeleri ve bu işletmelerin
faaliyetlerine devam ediyor olmaları esastır. Ancak, kapasitenin doldurulamaması halinde diğer sektörlerde
faaliyet gösteren işletmeler de İŞGEM’e kabul edilebilir. Bu durumda, işletici kuruluşa imalat sanayinde faaliyet
gösteren işletmeler oranında destek verilir.
KOSGEB tarafından onaylanan başvurudaki şartlar dahilinde, destekleme süresi, bu destek öncesinde
ulusal-uluslararası projeler kapsamında verilen destek süresi ile birlikte toplam 36 ay olacak şekilde
hesaplanır.
Başvuruda sunulan iş planı, İŞGEM gelirlerinin giderlerini karşılama durumu, tutarlılık ve
sürdürülebilirlik boyutu çerçevesinde değerlendirilir. Desteğin devam edebilmesi için İŞGEM’de yer alan toplam
firma sayısının 15’in altına düşmemesi şartı aranır.
Destek unsurları ve üst limiti; işletme giderleri (personel giderleri ve kira giderleri) için verilecek geri
ödemesiz desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL olup, ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda
destek verilir.
Kredi faiz desteği
MADDE 25/A – (Ek: RG-22/05/2007-26529) (Mülga:R.G.19/9/2009-27354)
ÜÇÜNCÜ KISIM
Destek baĢvuruları, Değerlendirme, Onay ve Ödeme KoĢulları
Destek baĢvuruları, değerlendirme, onay ve ödeme koĢulları
MADDE 26 — KOSGEB desteklerinden yararlanmak isteyen işletmeler, yeni girişimci, girişimci, işletici
kuruluş, meslek kuruluşları ve sektörel kuruluşların, KOSGEB veri tabanında yer almaları koşulu aranır.
KOSGEB veri tabanında yer almak için en yakın KOSGEB birimleri veya sinerji odaklarına başvuruda
bulunulur. KOSGEB veri tabanında yer alan işletmeler mevcut durumlarına göre değerlendirilerek ortak
özellikleri taşıyanlar gruplandırılır ve işletmeler sonuç hakkında bilgilendirilir.
Destek başvuruları, değerlendirme, onay ve ödeme koşulları aşağıda belirtilmiştir:
a) Destek başvuruları:
(1) İşletme başvuruları: İşletmeler, bulundukları gruplara göre belli bir hedefe ulaşmak üzere, hedefe nasıl
ulaşacağına ilişkin faaliyetler ve ihtiyaç duyduğu destekleri içeren KOSGEB web sayfasında yayınlanan
standarda uygun bir plan hazırlayarak, veri tabanına kayıt edildiği ilgili KOSGEB birimine veya yöredeki sinerji
odağına sunar.
(2) Yeni girişimci, girişimci, işletici kuruluş, meslek kuruluşları ve sektörel kuruluşların başvuruları:
KOSGEB veri tabanında yer alan girişimci, yeni girişimci, işletici kuruluş, meslek kuruluşları ve sektörel
kuruluşlar da, talep edilen desteklere ilişkin olarak KOSGEB web sayfasında yayınlanan belge ve bilgileri temin
ederek, veri tabanına kayıt edildikleri ilgili KOSGEB birimine sunarlar.
(3) Teknoloji araştırma ve geliştirme desteklerine ilişkin başvurular: KOSGEB teknoloji geliştirme
merkezi (TEKMER), DTİ, teknoloji yenilik merkezlerine yapılır.
b) Değerlendirme ve onay:
(1) (DeğiĢik: RG-30/06/2006-26214) İşletmeler: İşletmelerin KOSGEB’e sundukları planları, KOSGEB
personeli veya Sinerji Odaklarında; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci
maddesi hükümlerine göre görevlendirilen üniversite öğretim üyeleri, valiliklerce veya kamu kurum ve
kuruluşlarınca görevlendirilmiş kamu görevlilerinden Başkanlıkça oluşturulan plan onay komisyonları
marifetiyle değerlendirilir ve yine Başkanlıkça, KOSGEB personeli veya Sinerji Odaklarında; 2547 sayılı
Yüksek Öğretim Kanununun 38 inci maddesi hükümlerine göre görevlendirilen üniversite öğretim üyeleri,
valiliklerce veya kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilmiş kamu görevlilerinden oluşturulan destek onay
komisyonuna sunulur. Destek onay komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucu, işletmeye bildirilir.
Uygun görülen destek talepleri için, işletme ile ilgili KOSGEB birimi arasında destek sözleşmesi yapılır.
KOSGEB tarafından yapılan gruplandırma sonucu plana ihtiyaç görülmeden destek alabilecek işletmelere
verilecek destekler ve bunlara ayrılacak bütçe miktarı yıllık olarak Başkanlıkça belirlenir.
Bu destekler, KOSGEB personelinin görüşü ve ilgili destek onay komisyonunun onayı ile verilir. Tamamı
KOSGEB personelinden oluşmayan komisyonların aldığı kararlar, ilgili uygulama birim yöneticisinin onayı ile
yürürlük kazanır. Ayrıca, valiliklerce veya kamu kurum ve kuruluşlarınca görevlendirilen kamu görevlilerine,
toplantı başına net 40,00 YTL ve ayda altı toplantıyı geçmeyecek şekilde huzur hakkı verilir. Verilen bu ücret,
memur maaşlarına gelen artış oranında Başkanlıkça artırılabilir.
(2) Yeni girişimci, girişimci, işletici kuruluş, meslek kuruluşları ve sektörel kuruluşlar: Desteklere ilişkin
talepleri komisyonlar marifetiyle değerlendirilir ve sonuç talep sahiplerine bildirilir. Talepleri uygun görülenler
ile ilgili KOSGEB birimi arasında destek sözleşmeleri yapılır.
(3) KOSGEB teknoloji geliştirme merkezi (TEKMER), DTİ ve teknoloji yenilik merkezleri tarafından
verilecek olan teknoloji araştırma ve geliştirme destekleri her bir merkez bünyesinde mevcut protokollerle

oluşturulmuş olan kurullar marifetiyle değerlendirilir ve destek kararı verilir. Onaylanan destekler, işletmeden
sorumlu KOSGEB personelinin uygun görüşü ve ilgili KOSGEB birimi müdürünün onayı ile verilir.
Değerlendirme ve onay komisyonların oluşumu ve çalışma usul ve esasları Başkanlıkça belirlenir.
c) Ödeme koşulları:
Destek sözleşmesi kapsamında alınan mal veya hizmetlerin tamamlanmasını müteakip ödemeye esas olan
ve sözleşme ile usul-esaslarda belirtilen tüm bilgi ve belgeler ilgili KOSGEB birimine sunulur. İlgili KOSGEB
birimi, teslim edilen tüm bilgi ve belgeleri sözleşmede yer alan hususlar çerçevesinde değerlendirir.
Değerlendirme sonucu uygun görülen destek ödemeleri belge (fatura, tahsilat makbuzu, tedarikçiye ödemenin
yapıldığına dair tedarikçi faturası ile banka dekontu) karşılığında talep sahiplerine ödenir.
DÖRDÜNCÜ KISIM
Tedarikçilerin Değerlendirilmesi ve Ġzlenmesi
Tedarikçilerin değerlendirilmesi ve izlenmesi
MADDE 27 – (DeğiĢik: RG-22/05/2007-26529)
KOSGEB tarafından verilecek olan; Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Bilgisayar Yazılımı Desteği,
Genel Test, Analiz ve Kalibrasyon, CE İşaretlemesine ilişkin Test ve Analiz Desteği, Tanıtım Desteği (web
sayfası hazırlama alt başlığı hariç), Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteği, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas
Fuarlarına Katılım Desteği ve Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği ile Finansal Kiralama Yöntemi ile
verilecek olan Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Desteği, Ortak Kullanım Amaçlı Makine ve Teçhizat Desteği
ve Yeni Girişimci Desteğinin daha etkin ve verimli kullanımının sağlanabilmesi için, tedarikçilerin temin
edecekleri mal ve hizmetlerin kalite ve fiyatlarının değerlendirilmesi ve veri tabanında izlenmesi aşağıdaki
şekilde yapılır.
a) Duyuru; tedarikçi tarafından sağlanan desteklerde, tedarikçiler ile sundukları mal ve hizmetlere yönelik
başvuru, istenilen belgeler, değerlendirme, tedarikçi veri tabanına alma, veri tabanından geçici veya sürekli
olarak çıkarılmasına ilişkin kriterler usul esaslar ile Başkanlıkça belirlenir ve duyurulur.
b) Başvuru; tedarikçilere ilişkin başvuru, desteği veren veya destekten sorumlu KOSGEB Birimine
yapılır.
c) Değerlendirme komisyonlarının oluşumu ve işleyişi; desteği veren veya destekten sorumlu KOSGEB
birimince başvuru ön değerlendirmesi yapılır ve Başkanlıkça oluşturulan teknik inceleme komisyonuna
gönderilir. Bu komisyona gerekli durumlarda üniversiteler ve destek ile ilgili ihtisas kurumlarından üye
alınabilir. Teknik inceleme komisyonunun değerlendirmesini müteakip, tedarikçiler ve desteklenecek mal ve
hizmetleri ile bunların fiyatları Başkanlıkça oluşturulan onay komisyonu tarafından değerlendirilir. Uygun
görülenleri KOSGEB tedarikçi veri tabanına kaydedilir. Tedarik konusu ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve
üniversiteler tarafından onaylanmış (akredite edilmiş) tedarikçiler ve/veya mal ve hizmetleri, teknik inceleme
komisyonu değerlendirmesinden muaf tutulabilir.
d) Tedarikçilerin izlenmesi, KOSGEB’e taahhüt ettiği mal ve hizmet kalitesi ile teklif ettiği fiyatlara
aykırı uygulama ve KOSGEB’ce belirlenen ilkelere aykırı davranışların KOSGEB tarafından tespiti durumunda,
tedarikçinin gerektiğinde veri tabanından geçici veya sürekli olarak çıkarılması ve tekrar değerlendirmeye
alınması da onay komisyonunun kararı ile gerçekleştirilir.
BEġĠNCĠ KISIM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
Genel hükümler
MADDE 28 — Genel hükümler aşağıda belirtilmiştir:
a) Desteklerden yararlananlar, bu destekler karşılığında elde edilen başarı ve ekonomiye olan katkının
ölçülebilmesi için, KOSGEB tarafından destek süresince ve desteğin sona ermesinden sonra tüm destekler;
istihdam, ciro, ihracat, makine-teçhizat yatırımı, üretim artışı, ürün geliştirme ve benzeri performans kriterleri
çerçevesinde izlenir. Destekten yararlanıcıların, performans ölçümüne ilişkin olarak KOSGEB tarafından istenen
bilgi ve belgeleri vermemesi halinde destekler durdurulur.
b) Desteklere ilişkin başvuru koşulları, değerlendirme ve ödeme esasları Başkanlıkça hazırlanacak alt
düzenleyici işlemler ile belirlenir. Desteklere ayrılacak bütçe yıllık olarak belirlenir. Her yıl bütçe imkanları
dikkate alınarak yapılan planlamaya göre; ihtiyaç hasıl olması durumunda verilecek olan desteklerin miktar ve
oranları KOSGEB İcra Komitesi tarafından yeniden belirlenebilir. Yapılan değişiklikler KOSGEB web
sayfasında ilan edilir.
c) İşletmelerin ve KOSGEB destekleri kapsamında mal veya hizmet üreten tedarikçilerin, KOSGEB veri
tabanında yer almaları koşulu aranır. İşletmelerin, veri tabanına başvuru, değerlendirme, kabul/ret ve belirli bir
süre ile KOSGEB desteklerinden yararlandırılmaması esasları ile tedarikçilerin, KOSGEB veri tabanına başvuru,
değerlendirme, kabul/ret, belirli bir süre iş verilmemesi ve/veya çıkarılma esasları ile destek kapsamında yer alan
mal ve hizmetlere KOSGEB tarafından verilecek destek miktarları Başkanlıkça belirlenir.
d) (Mülga:R.G.-9/6/2008-26901)

e) Destek ödemesi, ilgili desteğe ilişkin alt düzenleyici işlemlerde belirtilen ödemeye esas belgeler
tamamlandıktan sonra desteğin türüne göre; işletmeye, yeni girişimciye, girişimciye, işletici kuruluşa, işbirliği
yapılan kurum ve kuruluşlara veya bunlar adına tedarikçiye yapılabilir.
f) Bu Yönetmelikte belirlenen destek limitlerinin izlenmesine yönelik TL/YTL (Türk Lirası/Yeni Türk
Lirası) ve döviz cinsi dönüşüm hesaplamaları ile ödemelerde, desteğe ilişkin fatura veya fatura yerine geçen
belgenin düzenlenme tarihindeki T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru esas alınır.
g) Bu Yönetmelik kapsamında verilen geri ödemeli desteklerde, KOSGEB tarafından verilen destek tutarı
kadar teminat (banka teminat mektubu, hazine bonosu) alınır. Yurtdışından akreditif açılarak yapılacak satın
alımlarda, yeni girişimci, işletmenin ve işletici kuruluşun yazılı talebi halinde ve yeni girişimci, işletme ve
işletici kuruluş tarafından gayri kabili rücu akreditif hesabı açıldığının ve yeni girişimci/işletme/işletici kuruluş
katkı payının bu hesaba yatırıldığının belgelenmesi kaydı ile, yeni girişimci, işletme ve işletici kuruluş adına,
KOSGEB destek miktarı söz konusu akreditif hesabına aktarılır.
h) (DeğiĢik:R.G.19/9/2009-27354) Desteklerin; yararlanıcı ve/veya tedarikçilerin KOSGEB Kanunu ve
bu Yönetmelik hükümlerine aykırı durumlarının tespiti halinde, yararlanıcının yeni destek başvuruları
uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez, destek konusu alacak, herhangi bir ihbar ve ihtara gerek olmaksızın
yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir. Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin müracaatı
halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.
i) (DeğiĢik: RG-10/06/2006-26194) Sermayesinin veya oy haklarının % 25 ve fazlası doğrudan veya
dolaylı olarak, müştereken veya tek başına bir veya birden fazla kamu kurum veya kuruluşunun ya da büyük
işletmenin kontrolünde olan işletmeler, işletme tanımına uysalar dahi bu desteklerden yararlanamazlar. Ancak,
ortağı girişim sermayesi şirketleri olan işletmeler bu kapsam dışındadır.
j) Herhangi bir destek için başvuru yapılmış olması, KOSGEB’i taahhüt altına sokmadığı gibi, müracaat
edene de bir hak kazandırmaz. Başvurular, KOSGEB tarafından belirlenen esaslar ve kriterlere göre
değerlendirilir.
Yönetmeliğin uygulanmasına iliĢkin alt düzenleyici iĢlemler
MADDE 29 — Bu Yönetmeliğin uygulanmasına ilişkin alt düzenleyici işlemler, bu Yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren KOSGEB tarafından en geç bir ay içinde hazırlanarak, Başkanın onayı ile
yürürlüğe girer.
Yönetmelikte hüküm bulunmayan haller
MADDE 30 — Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, 3624 sayılı Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi
Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun ve diğer ilgili mevzuat hükümlerine
göre işlem tesis edilir.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik
MADDE 31 — 30/06/2003 tarihli ve 25154 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan KOSGEB Destekleri
Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
GEÇĠCĠ MADDE 1 — Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce, KOSGEB tarafından taahhüt
edilmiş destekler ile ilgili işlemler tabi oldukları mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır.
Yürürlük
MADDE 32 — Bu Yönetmelik, yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 33 — Bu Yönetmelik hükümlerini KOSGEB Başkanı yürütür.

