
96 Soruda
KOSGEB
DESTEKLERİ

Nisan 2013 Kars YDO 



	 	 	 SUNUŞ

Türkiye ekonomisinin temelini oluşturan KOBİ’ler yaratmış oldukları istihdam 
ve katma değer ile Serhat Bölgesi’nin ekonomik ve sosyal kalkınmasında önemli 
bir rol üstlenmektedir. Serhat Bölgesi’nin kalkınması öncelikle bölgedeki 
KOBİ’lerin geliştirilmesi ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasıyla mümkündür. 
Bununla birlikte bölgedeki işletmelerin neredeyse tamamının KOBİ statüsünde 
olması Serhat Kalkınma Ajansı’nı KOBİ’ler ve girişimciler için daha fazla çalışma 
yapmaya teşvik etmektedir. SERKA, yürütmüş olduğu araştırma, analiz, eğitim, 
seminer ve mali destek programları ile bölgedeki KOBİ’lerin ürün çeşitliliklerinin, 
yeni teknoloji kullanımlarının, istihdam sayılarının ve rekabetçiliklerinin 
artmasını bununla birlikte markalaşmalarını ve yeni pazarlara açılmalarını 
hedeflemektedir. Bu hedeflere ulaşılması amacıyla Ajansımızın hibe olarak 
sağlamış olduğu destekler sadece örnek işletmeler ve uygulamalar oluşturmaya 
yöneliktir. Bölgemizdeki KOBİ’lerin gelişimi için Ajans desteklerinin yanı sıra 
diğer desteklerden de daha fazla yararlanılması gerekmektedir. 

Ülkemizde birçok kurum ve kuruluş tarafından KOBİ’lere çeşitli destekler 
sunulmakta olup bölgemizdeki yatırımcılar maalesef sunulan bu destekler ve 
teşvikler hakkında yeterince bilgi sahibi değildir. Bölgemizdeki yatırımcıların 
ve girişimcilerin bilgilendirilmesi amacıyla soru – cevap şeklinde hazırlanan 
bu rehberde KOSGEB Destekleri hakkında yatırımcılarımızın birçok sorusunun 
cevabı yer almaktadır. T.C. Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile birlikte hazırlanan bu rehberin 
yatırımcılara faydalı olmasını temenni ederim.   

       Dr. Hüseyin TUTAR
             Genel Sekreter

Hazırlayanlar

Dr. Hüseyin TUTAR
Evren DEMİR
Gökhan ELYILDIRIM 
Abdulkadir BORAZAN
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1. KOSGEB	DESTEKLERİ

S1. Başvuru	yapabileceğim	KOSGEB	destekleri	nelerdir?

KOSGEB’in sunduğu destekler;

1. KOBİ Proje Destek Programı,

2. Tematik Proje Destek Programı,

a. Çağrı Esaslı Tematik Program,

b. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı,

3. İşbirliği Güç Birliği Destek Programı,

4. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı,

a. AR-GE, İnovasyon Destek Programı,

b. Endüstriyel Uygulama Destek Programı,

5. Genel Destek Programı (Yurtiçi Fuar, Yurtdışı İş Gezisi, Tanıtım, 
Eşleştirme, Nitelikli Eleman İstihdamı, Danışmanlık, Eğitim, Enerji 
Verimlilik, Tasarım, Sınai Mülkiyet Hakları, Belgelendirme, Test, Analiz ve 
Kalibrasyon, Bağımsız Denetim Destekleri)

6.	 Girişimcilik Proje Destek Programı,

a. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi,

b. Yeni Girişimci Desteği,

c.	 İş Geliştirme Merkezi Desteği (İŞGEM),

7. Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı,

8. Kredi Faiz Desteği.
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S2. Desteklere	nasıl	başvurabilirim?

KOSGEB desteklerine başvuru yapabilmenin en önemli şartı KOSGEB veri 
tabanına kayıtlı olmaktır. 

Kayıt işlemleri için ayrıntılı bilgi http://kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=1 
adresinde yer almaktadır. 

Diğer en önemli şart ise KOSGEB’in belirlemiş olduğu desteklenen sektörler 
arasında yer almaktır.

Bu sektörlerin neler olduğu http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=16 
adresinde ayrıntılı şekilde belirtilmektedir. 

Desteklere başvurabilecek işletmelerin faaliyet göstermesi gereken sektörlerin 
başlıkları;

•	 Madencilik ve taş ocakçılığı,

•	 İmalat,

•	 Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı,

•	 Su temini, kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri, 

•	 İnşaat, 

•	 Toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin 
onarımı,

•	 Ulaştırma ve ticaret,

•	 Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyeti,

•	 Bilgi ve iletişim,

•	 Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler,

•	 İdari ve destek hizmet faaliyetleri, kültür, sanat, eğlence, dinlence ve spor,

•	 Diğer hizmet faaliyetleridir. 

KOSGEB veri tabanına kayıtlı ve uygun sektörde faaliyet gösteren işletmeler 
destek başvuruları için ilgili formları bilgisayar ortamında doldurarak ve 
çıktılarını ve istenilen evrakları hazırlayarak KOSGEB Hizmet Merkezi’ne 
teslim etmelidirler. 

Başvuru yapan işletmeler aynı zamanda KOSGEB’in web sayfasına girişi yaparak 
başvuru formlarını internet ortamında da online doldurmaları gerekmektedir. 
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S3. Desteklere	 başvuru	 yapabilmek	 için	 yerine	 getirmem	 gereken	
yükümlülükler	var	mıdır?

Evet, KOSGEB desteklerinden ve kredi faiz destek programlarından faydalanacak 
işletmelerin ödenmemiş vergi ve SSK borcu bulunmaması gerekmektedir. Ancak 
vergi ve/veya SSK borcu bulunan fakat borcunu yapılandırmış veya KOSGEB’e 
mahsup dilekçesi veren işletmeler de desteklerden faydalanabilirler. 

S4. Hangi	programlar	için	başvuru	formlarını	online	doldurmam	gereklidir?

Genel destek, AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı ve 
KOBİ Proje Destek Programına, www.kosgeb.gov.tr internet adresinden program 
ve / veya destek başvuru formları doldurulup, sistemden doldurulan formların 
çıktıları alınıp imza beyannamesi / imza sirkülerinde yer alan yetkili kişi 
tarafından imzalanıp, kaşelenen başvuru formlarının işletmenin bağlı bulunduğu 
KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğüne teslim edilmesiyle gerçekleştirilir. 

S5. Birden	 fazla	 KOSGEB	 destek	 programına	 başvuru	 yapabilir	 ve	 bu	
destek	programlarından	faydalanabilir	miyim?

Evet, bir işletme en fazla 3 (üç)  KOSGEB destek programına başvuru yapabilir 

S6.	Başvurularda	 bütçeyi	 hazırlarken	maliyetlere	KDV	 ve	 diğer	 vergiler/
sigorta/asgari	geçim	indirimi	vb.	dâhil	edecek	miyim?

Hayır, KOSGEB desteklerine yapılacak olan başvurularda hazırlanacak olan 
maliyet kalemlerine bu unsurlar dâhil edilmez ve KOSGEB’ce karşılanmaz. 
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1.1. KOBİ	PROJE	DESTEK	PROGRAMI

S7. KOBİ	proje	destek	programı	nedir?

Programın amacı ve gerekçesi;

İşletmelerin, işletmeye özgün sorunların projelendirildiği maliyetleri destekleme 
programıdır. KOBİ Proje Destek Programının amacı işletmelere özgü 
sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve projelendirilen maliyetlerin 
desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması, KOBİ’lerde proje kültürü ve 
bilincinin oluşturulması, işletmelerde proje yapabilme kapasitesinin artırılması, 
esnek destek sistemine ihtiyaç duyulmasıdır. 

S8. Hangi	alanlarda	proje	teklifi	sunabilirim?

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan 
kaynakları, mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda 
sunacakları projeler destek kapsamındadır. 

S9. Proje	kapsamında	uygun	maliyetler	nelerdir?

Projede çalışacak personel, makine-teçhizat, hammadde ve malzeme giderleri, 
hizmet alımı, yazılım, vd. giderler yer almaktadır. 

S10. Bütçe	kalemlerinde	kısıtlama	bulunmakta	mıdır?

Evet, proje kapsamında sunulacak olan makine-teçhizat, hammadde ve malzeme 
giderlerine KOSGEB desteği toplam bütçenin %10’unu aşamaz. Buna göre 
KOSGEB tarafından desteklenmesi uygun görülen gider gruplarının toplamı 150 
Bin TL’ ise, KOSGEB’in sağlayacağı makine-ekipman, hammadde, malzeme 
giderleri toplamı 150 Bin TL’nin %10’u olan 15 Bin TL’yi geçemeyecektir.

Ayrıca gider grubunun desteklemeye esas tutarı “personel, yazılım ve hizmet/
diğer gider gruplarının” her biri için %40’ını geçemez. 

Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden desteklenir

KOSGEB desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.

S11. Desteklenemeyecek	proje	giderleri	nelerdir?
a. Arsa, bina satın alımı,
b. İnşaat, tadilat, 
c.	 Tefrişat ve benzeri giderler,
d.	 Taşıt aracı, 
e. Vergi, resmi harçlar, 
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f.	 Sosyal güvenlik primleri, 
g. Haberleşme giderleri, 
h.	 Proje ile ilgili olmayan personel giderleri, 
i. Enerji ve su giderleri, 
j.	 Kira giderleri, 
k. Finansman giderleri, 
l.	 Proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

S12. Desteklenecek	proje	konuları	nelerdir?

a. İstihdam artırıcı,

b. İhracat artırıcı,

c.	 Pazar payı artırıcı,

d.	 Verimlilik artırıcı, 

e. Maliyet düşürücü,

f.	 Kapasite artırıcı,

g. Ürün/hizmet kalitesi yükseltici bölgesel gelişim düzeyine katkı sağlayıcı,

h.	 Kaynakların etkin kullanımını sağlayıcı, 

i. Kurumsallaşmaya ve müşteri memnuniyetini artırmaya yönelik projeler 
desteklenir.

S13. Proje	süresi	en	fazla	kaç	aydır?

Hazırlanacak olan projenin süresi en az 6 ay en çok 24 ay olmalıdır.  Ancak 
uygulama esnasında zorunlu hallerde proje süresi en fazla 12 ay daha uzatılabilir.

S14. Destek	üst	sınırı	ve	oranı	nedir?	

KOSGEB’in sağlayacağı destek miktarının üst sınırı 150 Bin TL’dir. 

Bir projede sağlayacağı destek oranı ise uygun maliyetlerin destek oranı: 1. ve 2. 
Bölgelerde %50 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde %60’tır.

S15. Proje	kapsamında	aldığım	desteği	geri	ödeyecek	miyim?

Hayır. Verilen destek geri ödemesiz niteliktedir. 
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1.2. TEMATİK	PROJE	DESTEK	PROGRAMI

S16.	 Tematik	proje	destek	programı	nedir?

İşletmelerin kendilerini geliştirmelerini sağlamak için, KOSGEB’ce belirlenmiş 
tematik alanlarda sunulan projelerin desteklendiği, tematik alan kapsamında olan 
ve hedef kitle, uygulama alanı, bütçe ve hedefler açısından sınırları çizilmiş çağrı 
esaslı tematik programıdır. KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve meslek 
kuruluşları tarafından küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla 
daha fazla proje hazırlamalarının teşvik edilmesi  makro strateji dokümanlarında 
işaret edilen öncelikler dikkate alınarak belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve 
sektörel ihtiyaçların karşılanması uluslararası mevzuat ve önceliklere KOBİ’lerin 
uyumunun sağlanması, Meslek Kuruluşlarının KOBİ’leri geliştirmek amacıyla 
daha fazla proje hazırlamalarını teşvik edilmesi amaçlanmaktadır.

İki alt bileşeni vardır:

1. Çağrı Esaslı Tematik Program,

2. Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı,

Tematik	Proje	Destek	Programı	Destek	Unsurları 

Çağrı	Esaslı	Tematik	Program Meslek	Kuruluşu	Proje	
Destek	Programı

Başvuru	Yapabilecekler KOBİ’ler ve Meslek 
Kuruluşları Meslek Kuruluşları

Program	Süresi

Proje teklif çağrısında belirlenir

36 Ay
Proje	Süresi 24 Ay (+12 Ay)

Destek	Oranı 1. ve 2. Bölgede % 50 
3., 4., 5. ve 6. Bölgelerde %60

Destek Türü Geri Ödemesiz
Destek	Üst	Limiti 150.000 TL

S17. Çağrı	esaslı	tematik	program	nedir?

KOSGEB tarafından; Hükümet programı Kalkınma planı Orta vadeli program 
KOSGEB Stratejik planı KOBİ’lere yönelik araştırma sonuç ve raporları 
değerlendirilerek Tematik Proje konuları belirlenmektedir.

Belirlenen konulara yönelik olarak proje çağrısına çıkılmaktadır. KOSGEB 
tarafından belirlenmiş konularda belirli dönemlerde, kısıtlı bir zaman dilimi 
içinde proje teklifi sunulmasıdır. KOSGEB’ce seçilmiş tematik alanda faaliyet 
gösteren ve proje teklifi sunan KOBİ’ler başvurabilir.
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Program Kapsamında Desteklenen Giderler;
•	 Personel ücretleri,
•	 Seyahat giderleri,
•	 Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı ya da kiralanması (taşıt 

satın alımı ya da kiralanması hariç) (azami %25),
•	 Sarf malzeme giderleri, 
•	 Hizmet alım giderleri,
•	 Genel idari giderler (azami %10). 

S18. Meslek	kuruluşu	proje	destek	programı	nedir?	Kimler	başvurabilir?

KOSGEB tarafından belirlenmiş konularda belirli dönemlerde, kısıtlı bir zaman 
dilimi içinde proje teklifi sunulmasıdır. KOSGEB veri tabanına kayıtlı, işletmelere 
ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik, konfederasyon, 
federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize 
sanayi bölgeleri yönetimleri başvuru yapabilirler. 

Desteklenen	Proje	Konuları;

•	 İstihdam ve pazara giriş imkânlarının sunulması,

•	 İnsan kaynaklarının geliştirilmesi, 

•	 Çevre ve enerji verimliliği,

•	 İş güvenliği,

•	 Teknik mevzuat gibi projeler desteklenmektedir.

S19. Hangi	alanlarda	proje	teklifi	sunabilirim?

Çağrı	Esaslı	Tematik	Program:

Bu programın özelliği sadece KOSGEB tarafından belirlenmiş olan tematik 
konularla ilgili proje tekliflerinin sunulabilecek olmasıdır. Örneğin tematik alan 
olarak imalat sektörü belirlenmişse, sadece imalat sektöründe faaliyet gösteren 
işletmeler başvuru yapabilirler. 

Meslek	Kuruluşu	Proje	Destek	Programı:

Proje sonuçlarından yararlanabilecek işletme sayısının büyüklüğü, ilin ve/
veya bölgenin öncelikli geçim kaynakları, yeni girişimci potansiyeli, bölgede 
oluşturulacak istihdam ve pazara giriş imkânlarının sunulması, insan kaynaklarının 
geliştirilmesi, çevre ve enerji verimliliği, iş güvenliği, teknik mevzuat vb. hususlar 
gözetilerek işletmelerin ve/veya girişimciliğin geliştirilmesi için hazırlanmış 
olmalıdır. 
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S20. Tematik	proje	destek	programına	ne	zaman	başvuru	yapabilirim?

Diğer desteklerden farklı olarak, tematik destek programı çağrı esaslı bir tematik 
programıdır. Çağrı esaslı demek; yıl boyunca açık olmayan, programın ilan 
tarihinden itibaren kısıtlı bir başvuru süresi olan destek programı demektir. 
Tematik proje destek programı konuları KOSGEB tarafından web sitesinde ilan 
edildikten sonra son başvuru tarihine kadar projenin sunulması gerekmektedir. 
Tematik programlardan yararlanma koşulları her bir Çağrı Esaslı Tematik 
Program proje teklif çağrısında belirtilir.

S21. Proje	kapsamında	uygun	maliyetler	nelerdir?

a. Personel net ücretleri ve seyahat giderleri, 

b. Yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri, 

c.	 Sarf malzemesi giderleri, 

d.	 Hizmet alım giderleri, 

e. Genel idari giderler.

S22. Bütçe	kalemlerinde	kısıtlama	bulunmakta	mıdır?

Evet, proje kapsamında sunulacak olan yeni makine-ekipman, yazılım ve donanım 
alımı veya kiralanması giderleri toplam bütçenin % 25’ini aşamaz. Buna göre 
toplam büyüklüğü 250 Bin TL olan bir projenin en fazla 62.500 TL’si makine-
ekipman, yazılım, donanım alımına ayrılabilir.
Genel idari giderler toplam uygun maliyetlerin % 10’unu aşamaz.
KOSGEB desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.
S23. Desteklenemeyecek	proje	giderleri	nelerdir?
a. Arsa, bina satın alımı,
b. İnşaat, tadilat, 
c.	 Tefrişat ve benzeri giderler,
d.	 Taşıt aracı satın alımı veya kiralanması,
e. Vergi, resmi harçlar, 
f.	 Sosyal güvenlik primleri, 
g. Haberleşme giderleri, 
h.	 Proje ile ilgili olmayan personel giderleri, 
i. Enerji ve su giderleri, 
j.	 Kira giderleri, 
k. Finansman giderleri, 
l.	 Proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.
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S24. Proje	süresi	en	fazla	kaç	aydır?

KOBİ’lerin başvuru yapabileceği çağrı esaslı tematik programda proje süresi 
proje teklif çağrısında belirlenmektedir. 

Meslek kuruluşu destek programında ise; 

Hazırlanacak olan projenin süresi en çok 24 ay olmalıdır. 

Ancak uygulama esnasında zorunlu hallerde proje süresi en fazla 12 ay daha 
uzatılabilir.

S25. Destek	üst	sınırı	ve	oranı	nedir?	

Çağrı esaslı tematik programda destek üst sınırı proje teklif çağrısında 
belirlenmektedir. 

Meslek kuruluşu destek programında ise KOSGEB’in sağlayacağı destek 
miktarının üst sınırı 150 Bin TL’dir. 

Her iki programda da KOSGEB’in sağlayacağı destek oranı uygun maliyetlerin 
en fazla % 60’ıdır. 

S26.	 Proje	kapsamında	aldığım	desteği	geri	ödeyecek	miyim?

Çağrı esaslı tematik programının proje teklif çağrısında desteğin geri ödemeli 
olup olmayacağı belirtilmektedir. 

Şayet geri ödemeli bir programsa, KOSGEB tarafından sağlanan destek başvuru 
sahibinden geri alınmaktadır. 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje bitiminden 
sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) 
eşit taksitte yapılır. Geri ödemeli desteklerde faiz veya komisyon uygulanmaz.

Meslek kuruluşu destek programı ise geri ödemesiz olup, KOSGEB’ce sağlanan 
destek hibe olarak verilmektedir. 
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1.3. İŞBİRLİĞİ	GÜÇBİRLİĞİ	DESTEK	PROGRAMI	

S27. İşbirliği	Güçbirliği	Destek	Programı	nedir?

KOBİ’ler arasında ortak hareket, işbirliği geliştirmeleri, ortak sorunlarına 
ortaklaşa çözümler geliştirmelerini destekleyen KOSGEB destek programıdır. 
Bir KOBİ’nin tek başına çözüm geliştirmede zorlandığı sorunları ortaklıklar 
kurmak suretiyle aşılmasını teşvik etmektedir.

Programın amacı ve gerekçesi;

•	 KOBİ’lerin işbirliği-güç birliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara 
Ortak Çözümler” üretilmesine, 

•	 KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü 
zayıflığı, finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları 
birçok soruna çözüm bulunmasına, 

•	 KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere 
dönüşmesine, 

•	 Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanmasına 
KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesine yönelik 
projeler desteklenmektedir. 

S28. Programdan	yararlanmak	için	ne	yapmalıyım?

KOSGEB veri tabanına kayıtlı, aktif olarak faaliyet göstermekte olan en az 5 
işletmenin proje kapsamında ortaklık yapması gerekmektedir. 

Proje ortağı firmalar mevcudiyetlerini koruyarak, resmi şekilde ortak olabilirler.

Proje ortağı firmaların bir kısmının ya da tamamının kendilerini fesh ederek proje 
kapsamında kurulacak olan işletici firmaya ortak olabilirler. 

Proje ortağı firmaların bir kısmı kendilerini fesh ederek proje ortağı olan başka 
bir firmanın bünyesinde birleşebilir. 

Programa başvuru yapabilmek için başvuru yapacak firmaların en az 1 yıl önce 
kurulmuş olması ve işletmelerden en az 3’ünün aynı sektörde faaliyet göstermesi 
şarttır. 
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S29. İşletici	firma	nedir?	İşletici	firmanın	sahip	olması	gereken	özellikler		
	 nelerdir?

1. Program kapsamında işbirliği-güçbirliği amacıyla tesis edilecek ortaklıklar 
aşağıdaki şekillerde gerçekleştirilebilir:

a. Proje ortağı işletmeler mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak işletici kuruluşa 
ortak olabilirler,

b. Proje ortağı işletmelerin bir kısmı ya da tamamı kendilerini feshederek 
kurulacak işletici kuruluşa dâhil olabilirler,

c.	 Proje ortağı işletmelerin bir kısmı kendilerini feshederek ortaklardan birinin 
bünyesinde birleşebilirler.

2. Proje başvurusunda, işbirliği-güç birliği amacı ile en az 5 (beş) işletmenin bir 
araya gelmesi şartı aranır,

3. Asgari 5 (beş) işletme sayısı sağlanmak koşulu ile diğer gerçek ve tüzel 
kişiler de işletici kuruluşa ortak olabilir,

4. İşletici kuruluşun ortaklarından herhangi birinin hisse oranı, proje süresince 
% 30 (otuz)’dan fazla olamaz,

5. İşletici kuruluş ortaklarından herhangi birinin ortaklıktan ayrılması 
durumunda, hisselerini mevcut ortaklara ya da başkalarına devredebilir. Bu 
durumda da bu maddenin dördüncü bendinde belirtilen koşul sağlanmalıdır.

İşletici firma anonim ya da limited şirket statüsünde olması zorunludur. 

S30. Hangi	alanlarda	proje	teklifi	sunabilirim?

a. Ortak tedarik (hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetler),

b. Ortak imalat ve hizmet sunumu (işletmelerin üretim ve hizmet kapasitelerinin, 
ürün çeşitlerinin, verimliliğin ve kalitenin artırılması),

c.	 Ortak pazarlama (ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek, ulusal ve 
uluslararası pazar paylarını artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslararası 
pazarın ihtiyaçlarına cevap vermek),

d.	 Ortak Laboratuvar (ürün ve hizmet standartlarının geliştirilmesi),

e. Ortak tasarım (müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve 
hizmet geliştirme).

14



S31. Proje	kapsamında	uygun	maliyetler	nelerdir?

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Kurul; 
projenin gerektirdiği ve uygun bulunan gider kalemlerini ve desteğe esas tutarı 
belirler. 

S32. Bütçe	kalemlerinde	kısıtlama	bulunmakta	mıdır?

Malzeme ve hammadde giderleri KOSGEB destek tutarının % 5’ini geçemez. 

Danışmanlık, fizibilite, etüd, proje hazırlama giderleri için KOSGEB desteği 10 
Bin TL’den fazla olamaz. 

Personel giderleri yeni istihdam olması şartı ile net ücret üzerinden desteklenir,

KOSGEB Desteğine esas makine-teçhizatın yeni olması şartı aranır.

S33. Desteklenemeyecek	proje	giderleri	nelerdir?

a. Arsa, bina satın alımı,

b. İnşaat, tadilat, 

c.	 Tefrişat,

d.	 Taşıt aracı alım ve kiralaması,

e. Vergi, resmi harçlar, 

f.	 Sosyal güvenlik primleri, 

g. Haberleşme giderleri, 

h.	 Enerji ve su giderleri, 

i. Finansman giderleri, 

j.	 Proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.

S34. Proje	süresi	en	fazla	kaç	aydır?

Program kapsamında desteklenecek projenin süresi en az 6 (altı) ay, en fazla 24 
(yirmi dört) aydır. Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir.

Ancak uygulama esnasında zorunlu hallerde proje süresinin % 50’si kadar 
daha uzatılabilir. Örneğin 6 aylık bir projenin süresi zorunlu hallerde 3 ay daha 
uzatılarak 9 aya çıkartılabilir.
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S35. Destek	üst	sınırı	ve	oranı	nedir?	

Proje destek üst limiti 750.000 (yedi yüz elli bin) TL olup, bu miktarın 250.000 
(iki yüz elli bin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 500.000 (beş yüz bin) TL’lik kısmı 
ise geri ödemelidir

Proje destek oranı 1. ve 2. Bölgele’rde % 50 (elli) olup; 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde 
bu oran  % 60 (altmış) olarak uygulanır.

S36.	 Proje	kapsamında	aldığım	desteği	geri	ödeyecek	miyim?

Destek üst limiti 750.000 (yedi yüz elli bin) TL olup, bu miktarın 250.000 (iki 
yüz elli bin) TL’lik kısmı geri ödemesiz, 500.000 (beş yüz bin) TL’lik kısmı ise 
geri ödemelidir. 

Örneğin 500 Bin TL’lik bir projede başvuru sahibine sağlanacak olan destek 
miktarı 300 Bin TL olup, başvuru sahibinin geri ödeyeceği miktar 50 Bin TL’dir. 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje süresinin 
bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler 
halinde 8 (sekiz) eşit taksitte, faizsiz olarak yapılır. 
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1.4. 			AR-GE,	İNOVASYON	ve	ENDÜSTRİYEL	UYGULAMA	DESTEK		
	 PROGRAMI

S37. AR-GE,	İnovasyon	ve	Endüstriyel	Uygulama	Destek	Programı	nedir?

KOBİ’lerin ve girişimcilerin AR-GE, inovasyon (yenilikçilik) ve endüstriyel 
uygulama projelerinin desteklenmesidir. Programın amacı ve gerekçesi;
•	 Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve 

girişimcilerin geliştirilmesi,
•	 Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,
•	 KOBİ’lerde AR-GE bilincinin yaygınlaştırılması ve AR-GE kapasitesinin 

artırılması, 
•	 Mevcut AR-GE desteklerinin geliştirilmesi,
•	 İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,
•	 AR-GE ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel 

uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması.
2 alt bileşeni vardır; 
1. AR-GE, İnovasyon Destek Programı,
2. Endüstriyel Uygulama Destek Programı’dır.

S38. AR-GE,	İnovasyon	ve	Endüstriyel	Uygulama	Destek	Programlarına										
	 başvurabilir	miyim?

AR-GE, inovasyon programlarına başvuru yapabilmek için; başvuru sahibinin 
KOBİ veya girişimci olması gereklidir. 

Başlangıç sermayesi desteğinden örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi 
bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek durumdaki öğrenci, 
yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora 
derecelerinden birini başvuru tarihinden en çok 5 (beş) yıl önce almış olanlar ile 
öğretim elemanları yararlanabilir.

Projesi geçen girişimcilerin destek alabilmesi için şirket kurma zorunlulukları 
bulunmaktadır. 

Endüstriyel uygulama programına; 

•	 AR-GE ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile desteklenerek 
başarıyla tamamlanmış projeler,

•	 Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan projeler,

•	 Patent belgesi ile koruma altına alınmış ve prototip aşaması tamamlanmış 
buluş ve fikirlerin sahipleri başvurabilir.
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S39. Hangi	alanlarda	proje	teklifi	sunabilirim?

AR-GE,	İnovasyon	Destek	Programı	için;	

•	 Yeni bir ürün/hizmet üretilmesi, 

•	 Ürün/hizmet kalitesi veya standardının yükseltilmesi, 

•	 Maliyet düşürücü ve standart yükseltici mahiyette yeni tekniklerin 
geliştirilmesi, 

•	 Üretim/hizmetle ilgili olarak yeni bir teknoloji geliştirilmesi, 

•	 Yeni bir süreç ve sistem geliştirilmesidir.

Endüstriyel	Uygulama	Destek	Programı	için; 

•	 AR-GE, inovasyon çalışmaları sonucunda prototipi üretilmiş olan ürünlerin 
ticarileştirilmesini sağlayacak çalışmalardır.

S40. Proje	kapsamında	uygun	maliyetler	nelerdir?

Proje kapsamında uygun maliyetler destek konusunu ve türünü teşkil etmektedir. 
Buna göre başvuru sahibinin talep edebileceği destekler şunlardır:

AR-GE,	İnovasyon	Destek	Programı	için;

a. İşlik,

b. Kira,

c.	 Makine-teçhizat, donanım, hammadde, yazılım ve hizmet alımı, 

d.	 Personel gideri,

e. Proje geliştirme desteği (danışmanlık, eğitim, sınai mülkiyet ve fikri 
mülkiyet hakları tescili, tanıtım, yurtdışı kongre/konferans/fuar ziyareti/
teknolojik işbirliği ziyareti, test-analiz ve belgelendirme giderleri)

f.	 Başlangıç sermayesi

Endüstriyel	Uygulama	Programı	İçin;	

a. Kira,

b. Makine-teçhizat, donanım, sarf malzemesi, yazılım ve tasarım giderleri,

c.	 Personel gideri,
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S41. Proje	süresi	en	fazla	kaç	aydır?

AR-GE, İnovasyon Destek Programında hazırlanacak olan projenin süresi en az 
12 ay en çok 24 aydır. 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı için proje süresi en çok 18 aydır. 

Ancak uygulama esnasında zorunlu hallerde her iki program için de proje süresi 
12 ay daha uzatılabilir. Buna göre AR-GE, inavasyon programının süresi 36 aya, 
Endüstriyel uygulama destek programının süresi 30 aya çıkartılabilir.

S42. Destek	üst	sınırı	ve	oranı	nedir?	

AR-GE	ve	
İNOVASYON	
PROGRAMI

Destek	Üst	Limiti	(TL)
Destek 
Oranı	
(%)

İşlik	Desteği İşliklerden bedel alınmaz
Kira	Desteği 12.000 (Aylık azami 500 TL) 75

Makine-Teçhizat,	
Donanım,	
Hammadde,	
Yazılım	ve	

Hizmet	Alımı	
Giderleri	Desteği

100 Bin (geri ödemesiz)
200 Bin (geri ödemeli)
Toplam: 300 Bin TL

75

Personel	Gideri	
Desteği

100.000 TL’yi geçemez.
(Lisans mezunu 1500 TL/Ay net maaş,

Yüksek lisans mezunu 2000 TL/Ay net maaş,
Doktora mezunu 2500 TL/Ay net maaş)

(Desteklenecek personelin sayısına, niteligine ve destek 
süresine Kurul karar verir.)

75

Başlangıç	
Sermayesi	
Desteği

20.000 100

Proje	Geliştirme

Desteği

Proje Danışmanlık Desteği
(Üniversiteler, enstitüler, vb.) 25.000

75

Eğitim Desteği (Eğitim kurumlarından) 5.000

Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği
(Patent, tescil, vd.) 25.000

Proje Tanıtım Desteği (Tanıtım materyalleri, 
tanıtım toplantıları) 5.000

Yurt Dışı Kongre/Konferans Fuar Ziyareti/
Teknolojik İşbirliği Ziyareti Desteği
(Birden fazla kişi katılabilir, ulaşım,

konaklama, katılım giderleri)

15.000 (Her 
bir ziyaret 

için en fazla 
3.000 TL)

Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000
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ENDÜSTRİYEL	UYGULAMA	
PROGRAMI Destek	Üst	Limiti	(TL)

Destek 
Oranı	
(%)

Kira	Desteği 18.000 (Aylık azami 1000 TL) 75

Makine-Teçhizat,	Donanım,	Sarf	
Malzemesi,	Yazılım	ve	Tasarım	Giderleri	

Desteği

150 Bin (geri ödemesiz)
200 Bin (geri ödemeli)
Toplam: 350 Bin TL

75

Personel	Gideri	Desteği

100.000 TL’yi geçemez.
(Meslek Lisesi mezunu:

500 TL/Ay net maaş,
Ön Lisans mezunu:

1000 TL/Ay net maaş,
Lisans mezunu:1500 TL/Ay net maaş,

Yüksek lisans mezunu:
2000 TL/Ay net maaş,

Doktora mezunu: 2500 TL/Ay net maaş)
(Desteklenecek personelin sayısına, 

niteliğine ve destek süresine
Kurul karar verir.)

75

S43. Proje	kapsamında	aldığım	desteği	geri	ödeyecek	miyim?

Makine-ekipman alımlarında AR-GE, İnovasyon programında 100 Bin TL’ye 
kadar, Endüstriyel Destek Programında 150 Bin TL’ye kadar geri ödemesiz 
destek verilmekte olup, belirtilen rakamların yukarısında olduğu takdirde başvuru 
sahibinden geri ödeme istenmektedir. 

AR-GE, İnovasyon Programında makine-ekipman alımları için 100.000 TL’ye 
kadar geri ödemesiz, 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanmaktadır.

Örneğin 500 Bin TL’lik makine-ekipman alımı içeren bir projede, başvuru 
sahibine sağlanacak olan geri ödemesiz destek miktarı 100 Bin TL olup, başvuru 
sahibine ayrıca 200 Bin TL’lik geri ödemeli destek de sağlanabilir. 

Endüstriyel Destek Programında makine-ekipman alımları için 150.000 TL’ye 
kadar geri ödemesiz, 200.000 TL’ye kadar geri ödemeli destek sağlanmaktadır. 

Örneğin 500 Bin TL’lik makine-ekipman alımı içeren bir projede, başvuru 
sahibine sağlanacak olan geri ödemesiz destek miktarı 150 Bin TL olup, başvuru 
sahibine ayrıca 200 Bin TL’lik geri ödemeli destek de sağlanabilir. 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje süresinin 
bitiminden itibaren 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler 
halinde 8 (sekiz) eşit taksitte, faizsiz olarak yapılır.
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1.5. 			GENEL	DESTEK	PROGRAMI	

S44. Genel	Destek	Programı	nedir?

İşletmelerin çeşitli konulardaki küçük çaplı ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik 
ve  proje hazırlamadan  işletmeyi destekleyen bir programdır. Bu programın 
amacı; ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve 
orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve 
düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun 
biçimde gerçekleştirmek üzere, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından uygulanacak Genel Destek Programı 
ile ilgili iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir.

S45. Genel	destek	programında	hangi	desteklerden	faydalanabilirim?

Yurt içi fuar, yurt dışı iş gezisi, tanıtım, eşleştirme, nitelikli eleman istihdamı, 
danışmanlık, eğitim, enerji verimlilik, tasarım, sınai mülkiyet hakları, 
belgelendirme, test, analiz ve kalibrasyon, bağımsız denetim konularında 
işletmeler KOSGEB’den destek alabilirler. 

S46.	 Genel	destek	programında	yer	alan	desteklerin	özellikleri	ve	uygun		
	 maliyetleri	nelerdir?

a. Yurt	İçi	Fuar	Desteği:	

İşletmelerin KOSGEB tarafından belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi uluslararası 
ihtisas fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarı’na katılımlarına destek verilir.

Destek; boş alan (yer) kirası, stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu, fuar katılımcı 
kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel tanıtım, genel 
güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet giderlerini kapsar.

Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir. 
Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan 
işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, işletme başına azami destek alanı 
KOSGEB tarafından 100 m²’ye kadar artırılabilir.

b. Yurt	Dışı	İş	Gezisi	Desteği:	

İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini veya artırmalarını sağlamak 
amacı ile organize edilen yurtdışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek 
verilir.

Konaklama, ulaşım, program/projeyle ilgili diğer giderlerini kapsar. 

Sektör farkı gözetmeksizin en az 10 (on) işletmenin katılımı gerekmektedir. Her 
bir Yurt dışı İş Gezisi için işletme başına sağlanacak azami destek miktarı 2.000 
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(iki bin) TL’dir. Buna göre bu destekten işletmelerin faydalanabilmesi için 10 
işletmenin bir araya gelmesi zorunludur. 10 işletme için verilecek olan KOSGEB 
destek tutarı en fazla 20 bin TL’dir. 

Yurt dışı iş gezisi aşağıdaki etkinliklerden en az 2’sini kapsamalıdır. 

•	 Meslek Kuruluşları ile toplantı,

•	 İşletmeler ile ikili görüşmeler,

•	 Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile 
görüşmeler,

•	 Yurt Dışı Fuar Ziyareti.

c.	 Tanıtım	Desteği:

İşletmelerin; işletmelerini ve ürün ve/veya hizmetlerini ulusal ve uluslararası 
pazarlarda tanıtmaları için gerçekleştirecekleri faaliyetlerine destek verilir.

Yurt içi Marka Tescil Belgesi sahibi olan işletmeler destek alabilir.

Broşür, ürün kataloğu giderlerini, Etiket baskılı tanıtım amaçlı CD giderlerini, 
yurtdışında yayınlanan/dağıtılan basılı yayınlara reklam verme giderlerini kapsar.

Broşür en az 2 sayfa ve renkli olmak zorundadır. Destek kapsamında bastırılacak 
broşür sayısı iki bin adettir. 

Ürün kataloğu en az 8 sayfa ve 4 renk baskılı olmak zorundadır. Destek 
kapsamında bastırılacak katalog sayısı bin adettir. 

Etiket baskılı tanıtım CD’sinde en az 90 sn’lik seslendirilmiş tanıtım filmi ve 
detaylı ürün bilgilerinin bulunması gereklidir. Destek kapsamında bastırılacak 
CD sayısı bin adettir. 

d.	 Eşleştirme	Desteği:

Eşleştirme merkezlerinden sağlanan danışmanlık, organizasyon, daimi sergi alanı 
desteklerini kapsar. 

e. Nitelikli	Eleman	Desteği:

En az dört yıllık eğitim veren fakülte veya yüksekokul mezunu yeni eleman 
istihdamı için verilir.

En fazla iki eleman için destek alınabilir. 

KOSGEB aylık destek üst limiti, istihdam edilecek her bir eleman için net ücret 
üzerinden hesaplanır ve 1.500 TL’yi geçemez.
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Emekliler, yabancı uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, 
eş ve çocukları bu destek kapsamında istihdam edilerek destekten faydalanamaz. 

İşletmenin destek başvurusu itibarıyla en geç 1 ay içinde işe aldığı elemanlar için 
geçerlidir. Bu elemanlara askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrıldıktan sonra 
tekrar aynı yerde işe başlayan çalışanlarda dâhildir. Ancak bu çalışanların destek 
başvuru itibarıyla son 1 ay içinde istihdam edilmiş olması gereklidir. İstihdam 
edilecek eleman işletmenin son 4 aylık SGK hizmet listesinde bulunmamalıdır. 

f.	 Danışmanlık	Desteği:

•	 İşletmelerin fon kaynaklarından yararlanmak için proje hazırlama, İş Planı 
hazırlama,

•	 Yatırım, pazarlama, üretim, insan kaynakları, mali işler ve finans, dış 
ticaret, bilgisayar ve bilgi teknolojileri, enerji teknolojileri, yeni teknik ve 
teknolojiler, 

•	 CE kapsamındaki ürün tasarımı belgelendirmesi,

•	 CE belgesine uygun üretim, 

•	 Çevre konu başlıklarında alacakları danışmanlık hizmetlerine destek verilir.

Danışmanlık hizmeti; Türk Standartları Enstitüsü (TSE) Hizmet Yeterlilik 
Belgesine sahip danışmanlık kuruluşları, vakıf ve dernekler ile üniversiteler, 
danışmanlık hizmeti verme görevi olan kamu kurum ve kuruluşlarından alınır.  

Danışmanlık hizmet süresi en az 20 adam/gün olmalıdır. 

TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri sistem 
belgelendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri bu destek kapsamı dışındadır. 

Danışmanlık Desteği, yalnızca danışmanlık bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve 
ulaşım giderlerini kapsamaz. 

g. Eğitim	Desteği:	

•	 İşletmelerin; Yatırım, Pazarlama, Üretim, İnsan Kaynakları, Mali İşler ve 
Finans, Dış Ticaret, Bilgisayar ve Bilgi Teknolojileri, Enerji Teknolojileri, 
Yeni Teknik ve Teknolojiler, 

•	 CE Kapsamındaki Ürün Tasarımı Belgelendirmesi,

•	 CE Belgesine Uygun Üretim, 

•	 Çevre konu başlıklarında alacakları eğitimlere destek verilir.
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Eğitim hizmeti alınabilecek kuruluşlar; üniversiteler, eğitim hizmeti verme görevi 
olan kamu kurum ve kuruluşları, 5580 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu 
kapsamında kurum açma iznine sahip özel eğitim kuruluşları/vakıf/dernekler 
ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilen personel 
belgelendirme kuruluşlarından alınır. 

TS-ISO 9000, TS-ISO 14000, TS-ISO 22000, AQAP, EN 17025 ve benzeri 
sistem belgelendirmeye yönelik eğitim hizmetleri ve yabancı dil eğitimleri bu 
destek kapsamı dışındadır. 

İşletme personelinin eğitime katılımında sayı açısından bir sınırlama 
bulunmamaktadır. 

Eğitim Desteği, yalnızca eğitim bedelini kapsar. İaşe, konaklama ve ulaşım 
giderlerini kapsamaz.

KOSGEB tarafından verilecek eğitimlerde en az 8 katılımcının/kursiyerin olması 
gereklidir. 

h.	 Enerji	Verimliliği	Desteği:

İşletmelerin enerji verimliliği kapsamında alacakları etüt, danışmanlık ve eğitim 
hizmetlerine destek verilir. 

Etüd:	 18.04.2007 tarih ve 5627 sayılı Enerji Verimliliği Kanunu kapsamında 
yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden, enerji verimliliğine 
yönelik alınacak ön ve detaylı etüt hizmetleri desteklenir. 

Enerji verimliliği danışmanlık şirketlerine yaptırılan ve Elektrik İşleri Etüt İdaresi 
Genel Müdürlüğü (EİE) tarafından uygunluk belgesi verilen detaylı enerji etütleri 
destek kapsamındadır.

Danışmanlık: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından onay belgesi 
verilen, Verimlilik Arttırıcı Projelerin (VAP) hazırlanması, gerçekleştirilmesi 
desteklenir. 

Eğitim: Elektrik İşleri Etüt İdaresi Genel Müdürlüğü, Yetkilendirilmiş Kurumlar 
ve yetkilendirilmiş enerji verimliliği danışmanlık şirketlerinden alınacak, “Enerji 
Yöneticisi Eğitimleri” desteklenir. 

i. Tasarım	Desteği:

İşletmelerin ürün tasarımı için satın alacakları tasarım hizmetlerine ilişkin 
giderlerine destek verilir. Ancak, ürün tasarımının Patent Belgesi, Faydalı Model 
Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre Devre Topografyaları 
Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması şarttır.
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j.	 Sınai	Mülkiyet	Hakları	Desteği:

Türk Patent Enstitüsü (TPE) veya muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, 
faydalı model belgesi, endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre 
topografyaları tescil belgesi için yaptığı giderler ile alacakları marka tescil 
belgeleri için yaptığı giderleri kapsar. 

k. Belgelendirme	Desteği:

İşletmelerin, Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından akredite edilmiş 
kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda alacakları ürün, sistem, 
personel, laboratuvar akreditasyon belgelerine ilişkin giderlerine destek verilir.

Daha önce herhangi bir konuda belge almış olan işletmelere, belge yenileme 
konusunda destek sağlanmaz.

Destek alabilmek için başvurunun olumlu sonuçlanarak akreditasyon belgesinin 
alınması şarttır.

l.	 Test,	Analiz	ve	Kalibrasyon	Desteği:

İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlardan 
alacakları test, analiz, kontrol-muayene ve kalibrasyon hizmetleri ile yurt içi 
ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene ve 
kalibrasyon konularında alacakları hizmet giderlerine destek verilir.

m.	 Bağımsız	Denetim	Desteği:

İşletmelerin; Sermaye Piyasası Kurulu tarafından bağımsız denetimle 
yetkilendirilen kuruluşlardan aldıkları bağımsız denetim hizmeti giderlerine 
destek verilir. 

S47. Program	süresi	en	fazla	kaç	aydır?

KOSGEB’in Genel Destek Programı’nın süresi başvuru tarihi itibariyle 3 (üç) 
yıl olup, programın yürürlük süresi içerisinde başvuru sahipleri desteklerden 
faydalanmak için başvuru yapabilirler. Program başlangıç tarihi taahhütnamenin 
hizmet merkezinde kayda alındığı tarihtir.    

S48. Destek	üst	sınırı	ve	oranı	nedir?	

Genel Destek Programı’nda KOSGEB’ce sağlanan destek oranı 1. ve 2. bölgelerde 
%50 3.,4.,5. ve 6. bölgelerde % 60’dır. Buna göre toplam bütçe kalemlerinin % 
60’ını KOSGEB, % 40’ını başvuru sahibi karşılayacaktır. Ancak KOSGEB her 
bir program için destek üst sınırını belirlemiştir. Buna göre KOSGEB tarafından 
verilecek olan destekler bu üst sınırı aşamaz.
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Program süresince başvuru sahipleri aynı konuda birden fazla başvuru 
gerçekleştirebilir ve destek alabilir. Ancak alabileceği destek başvurduğu konuda 
alabileceği destek üst sınırını geçemez. 

Örneğin bir KOBİ, program süresince eğitim desteği almak için başvuruda 
bulunabilir. Her bir eğitim konusu için alabileceği KOSGEB destek üst sınırı 10 
Bin TL’dir. KOBİ’nin program sonuna kadar eğitim konusunda alacağı KOSGEB 
destekleri en fazla 10 Bin TL olabilir. 

Yurtiçi	Fuar	Desteği:	

•	 Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 120 (yüz yirmi) TL,

•	 Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 80 
(seksen) TL 

Fuarlar/Destekler
Yurt İçi 

Uluslararası 
İhtisas Fuarı

Yurt İçi İhtisas 
Fuarları

İzmir 
Enternasyonal 

Fuarı
Desteklenen	Fuar	Alanı*	(m2) 50 – 100 50 - 100 50 - 100
Destek	Birim	Fiyatı	(TL) 120 80 80
Üst	Destek	(TL) 6.000 – 12.000 4.000 – 8.000 4.000 – 8.000
Stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu, 
fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının 
genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel 
tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik 
ile gerekli olabilecek diğer hizmet 
giderleri (TL)

24.000 – 18.000 26.000 – 
22.000 26.000 – 22.000

TOPLAM	(TL) 30.000 30.000 30.000
* Makine, mobilya, mermer gibi büyük 
ürün sergileme alanına ihtiyaç duyulan 
işkollarında gerçekleştirilecek fuarlarda, 
işletme başına azami destek alanı 
KOSGEB tarafından 100 (yüz) m²’ye 
kadar artırılabilir.

Yurt	Dışı	İş	Gezisi	Desteği:	

Destek İşletme Başına (TL) Toplam	(TL)*
Yurt	Dışı	İş	Gezisi 2.000 10.000

• Yurt dışı iş gezisinde en az 10 işletmenin olması gerekmekle birlikte geziye 
katılan tüm işletmeler destekten faydalanamazlar. 
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Tanıtım	Desteği:	

•	 Tanıtım Desteği İşletme başına en fazla 15 Bin TL

Destek	Kalemleri Üst	Sınır	(TL)
Ürün Broşür/Katalog 5.000
Etiket Baskılı CD (İçerik hazırlama masrafları dahil) 5.000
Yurt Dışında Yayınlanan/Dağıtılan Bir Dergide Her Bir Reklam 5.000
Toplam 15.000

Eşleştirme	Desteği:

•	 İşletme başına en fazla 15 Bin TL

Nitelikli	Eleman	Desteği

•	 İşletme başına en fazla 20 Bin TL

Danışmanlık	Desteği:	

•	 Konu başına en fazla 4 Bin TL, toplam verilecek destek miktarı 15 Bin TL

Eğitim	Desteği:	

Eğitim	Başına	(TL) Konu	Başına	(TL) Program	Süresince	Toplam	Destek	
(TL)

1.000 4.000 10.000

Enerji	Verimliliği	Desteği:

Destek Türü Destek	Üst	Limiti	(TL)

Ön Enerji Etüdü 2.000

Detaylı Enerji Etüdü 20.000

Danışmanlık Desteği 5.000

Eğitim Desteği 3.000

Toplam 30.000

Tasarım	Desteği:

•	 İşletme başına en fazla 15 Bin TL

Sınai	Mülkiyet	Hakları	Desteği:

•	 İşletme başına en fazla 20  Bin TL
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Belgelendirme	Desteği:

Belge	Başına	(TL) Program	Süresince	Toplam	Destek	(TL)

2.500 10.000

Test,	Analiz	ve	Kalibrasyon	Desteği:

•	 İşletme başına en fazla 20 Bin TL

Bağımsız	Denetim	Desteği:

•	 İşletme başına en fazla 10 Bin TL

Genel	Destek	Programları	Desteği

DESTEK	
UNSURLARI

KOSGEB	
DESTEK	

ÜST 
LİMİTİ	
(TL)

DESTEK	
ORANI	
(%)

BAŞVURU	
SAHİBİNİN	
KATKISI	
(TL)

BAŞVURU	
SAHİBİNİN	
DESTEK	

ORANI	(%)

TOPLAM	
MALİYET	

(TL)

Yurt	İçi	Fuar	
Desteği 30.000 60% 20.000 40% 50.000

Yurt	Dışı	İş	Gezisi	
Desteği 10.000 60% 6.667 40% 16.667

Tanıtım	Desteği 15.000 60% 10.000 40% 25.000

Eşleştirme	Desteği 15.000 60% 10.000 40% 25.000

Nitelikli	Eleman	
İstihdam	Desteği 20.000 60% 13.333 40% 33.333

Danışmanlık	Desteği 15.000 60% 10.000 40% 25.000

Eğitim	Desteği 10.000 60% 6.667 40% 16.667

Enerji	Verimliliği	
Desteği 30.000 60% 20.000 40% 50.000

Tasarım	Desteği 15.000 60% 10.000 40% 25.000

Sınai	Mülkiyet	
Hakları	Desteği 20.000 60% 13.333 40% 33.333

Belgelendirme	
Desteği 10.000 60% 6.667 40% 16.667

Test,	Analiz	ve	
Kalibrasyon	Desteği 20.000 60% 13.333 40% 33.333

Bağımsız	Denetim	
Desteği 10.000 60% 6.667 40% 16.667
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Genel	Destek	Programı	Destek	Üst	Limitleri	ve	Oranları	Tablosu

GENEL	DESTEK	PROGRAMI
DESTEKLERİ

DESTEK
ÜST	LİMİTİ

(TL)

DESTEK	ORANI
(%)

1. ve 2.
Bölgeler

3., 4., 5. ve 6. 
Bölgeler

1 Yurt İçi Fuar Desteği 30.000

% 50 % 60

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000
3 Tanıtım Desteği 15.000
4 Eşleştirme Desteği 15.000
5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 20.000
6 Danışmanlık Desteği 15.000
7 Eğitim Desteği 10.000
8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000
9 Tasarım Desteği 15.000
10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000
11 Belgelendirme Desteği 10.000
12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000
13 Bağımsız Denetim Desteği 10.000

S49. Genel	Destek	Programı	kapsamında	aldığım	desteği	geri	ödeyecek			
	 miyim?	

Hayır, genel destek programı kapsamında alınan destekler geri ödemeli olmayıp, 
destekler başvuru yapan işletmeye geri ödemesiz olarak verilmektedir. 
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1.6.	 GİRİŞİMCİLİK	DESTEK	PROGRAMI	

S50. Girişimcilik	Destek	Programı	nedir?

Girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması, başarılı işletmelerin 
kurulmasını sağlamak amacıyla KOSGEB tarafından girişimcilere sunulan bir 
destek programıdır. Girişimcilik proje desteğinin 3 ana uygulama programı 
bulunmaktadır:

1. Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi

2. Yeni Girişimci Desteği,

a. İşletme Kuruluş Desteği,

b. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği,

c.	 İşletme Giderleri desteği,

d.	 Sabit Yatırım Desteği

3. İş Geliştirme Merkezi Desteği (İŞGEM),

a. İŞGEM Kuruluş Desteği

b. İŞGEM İşletme Desteği

4. İş Planı Ödülü

S51. Programın	uygulama	süreleri	nedir?

DESTEK	
PROGRAMI DESTEK	TÜRÜ BİRİM SÜRE

Uygulamalı	
Girişimcilik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Saat 70

Yeni	Girişimcilik

İşletme Kuruluş Desteği Kuruluş işlemleri tamamlanana 
kadar

Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat 
ve Ofis Donanım Desteği Ay 12

İşletme Giderleri Desteği Ay 24

Sabit Yatırım Desteği Ay 24 (ödemesiz) + 24 
geri ödeme)

İş	Geliştirme	
Merkezi	Desteği

İŞGEM Kuruluş Desteği Ay 18

İŞGEM İşletme Desteği Ay 36
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1.6.1.	UYGULAMALI	GİRİŞİMCİLİK	EĞİTİMİ

S52. Uygulamalı	girişimcilik	eğitimi	nedir?

Girişimci adaylarına girişimcilik konusunda düzenlenen eğitim programıdır. 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin hedef kitlesi kendi işini kurmak isteyen 
gerçek kişiler olup, eğitimler genel katılıma açık olarak düzenlenebileceği gibi, 
genç girişimci, kadın girişimci ve üniversite öğrencileri gibi belirli bir hedef 
kitle grubuna yönelik olarak da yapılabilir. Uygulama kısmı bir iş planının 
hazırlanmasıyla ilgilidir. İş Planı, girişimcilerin hedeflerini ve bu hedeflere 
ulaşmak için izleyeceği yol ve faaliyetlerin tanımlanmasıdır. Minimum 70 saatlik 
eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar (girişimcilik 
özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)

S53. Uygulamalı	girişimcilik	eğitimlerini	kim	düzenler?

Eğitimler KOSGEB ve KOSGEB dışında üniversiteler, belediyeler, İŞKUR, 
Kalkınma Ajansları, Meslek Odaları vb. kurum ve kuruluşlar tarafından 
düzenlenebilir. 

KOSGEB dışında eğitim vermek isteyen kurum, eğitim başlangıç tarihinden en 
az 15 gün önce her eğitim sınıfı için en fazla 3 eğitici belirleyerek KOSGEB’e 
başvuru yapmalıdır. 

S54. Girişimcilik	eğitim	programından	faydalanabilir	miyim?

Girişimcilik eğitim programı herkese açık olabileceği gibi; üniversiteden mezun 
olacak olan son sınıf öğrencileri gibi sadece özel gruplara yönelik de olabilir. 
Eğitimlere kimlerin katılabileceği eğitimi düzenleyen kurumlar tarafından 
belirlenmektedir. 

Eğitim programları organizasyonu gerçekleştiren kurum tarafından ilan edilmekte 
ve kursiyerlerin tespiti için kursiyer adaylarından başvuru formu alınmaktadır. 

Sonuç olarak girişimcilik eğitim programına başvuru yapabilmek için; bir kurum 
tarafından bu eğitim programının başlatılmış olması, kursiyer adaylarından 
istenilen niteliklere sahip olunması ve kurs katılım belgesinin doldurularak kursu 
düzenleyecek kuruma teslim edilmiş olması gereklidir. 

S55. Girişimcilik	eğitim	programının	genel	şartları	nelerdir?
•	 Eğitim alacak sınıf büyüklüğü en çok 30 kişidir. 
•	 Bir eğitim programında en fazla 4 sınıf açılabilir. 
•	 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi kursiyerlerine günlük harçlık, harcırah 

verilmez. 
•	 Gerek KOSGEB gerekse de başka bir kurum tarafından düzenlenmiş olsun, 

eğitim için kursiyerlerden ücret ve ayni katkı alınmaz. 
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S56.	 Girişimcilik	eğitim	programında	uygun	olan	ve	olmayan	maliyetler		
	 nelerdir?

•	 Eğitimi KOSGEB dışında başka bir kurumun düzenlemesi halinde tüm eğitim 
masrafları başvuru sahibi kurum tarafından karşılanır. Eğitimi düzenleyen 
kuruma eğitici ücreti, yer kirası, tanıtım materyalleri (afiş, broşür, vd.) için 
KOSGEB tarafından destek sağlanmaz. 

•	 KOSGEB’in kendi düzenlediği eğitimlerin masrafını KOSGEB kendisi 
üstlenir.
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1.6.2.	YENİ	GİRİŞİMCİ	DESTEĞİ	

S57. Yeni	Girişimci	Desteği	nedir?

KOSGEB veya başka bir kurum tarafından düzenlenmiş olan girişimcilik 
eğitimini başarıyla tamamlayan veya İş Geliştirme Merkezi’nde faaliyet gösteren 
işletmelere yönelik destek programıdır. KOSGEB tarafından 4 farklı yeni 
girişimci desteği sunulmaktadır. 

a. İşletme Kuruluş Desteği,

b. Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve Ofis Donanım Desteği,

c.	 İşletme Giderleri desteği,

d.	 Sabit Yatırım Desteği

Bu destekten;

•	 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni,

•	 KOSGEB Genç Girişimci Geliştirme Programı’nı,

•	 Küçük Ölçekli İşletme Kurma Danışmanlığı Desteği (KÖİDD) Programı’nı 
tamamlayarak eğitime veya programa katıldığını belgeleyen ve işletmesini 
kuran girişimciler,

•	 İŞGEM’de yer alan işletmeler yararlanabilir (eğitim veya programa katılma 
şartı aranmaksızın).

S58. Yeni	girişimci	destek	programına	nasıl	başvuru	yaparım?

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla tamamlayarak, Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi Sertifikası’nı alan ve destekten yararlanmak isteyen 
işletme, Yeni Girişimci Başvuru Formunu ve Yeni Girişimci Desteği Girişimci 
İş Planın Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda 
doldurarak çıktılarını Hizmet Merkezine teslim eder. Ön değerlendirmesi yapılan 
başvuru Yeni Girişimci Desteği Değerlendirme ve Karar Kurulu’na sevk edilir. 
Kurul tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; iş planı kabul edilebilir, 
reddedilebilir veya düzeltilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına karşı, 
öğrenme tarihinden itibaren 15 (on beş) gün içinde 1 (bir) defaya mahsus olmak 
üzere itiraz edilebilir.
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S59. Başvuru	sahiplerinde	aranan	özellikler	nelerdir?

a. Başvuru sahibinin KOSGEB veya başka bir kurum tarafından düzenlenmiş 
olan girişimcilik eğitimini başarıyla tamamlamış olması veya İŞGEM’de 
faaliyet göstermesi, 

b. Desteğe başvuru tarihi itibarıyla işletmenin en fazla 2 yıl içinde kurulmuş 
olması,

c.	 Destek başvurusu yapan işletmenin kurucu ortaklarından birinin yukarıda 
belirtilen şartları taşıması ve bu kişinin ortaklık payının % 30’dan fazla 
olması gereklidir.

S60.	 Yeni	Girişimci	Desteğinde	sağlanan	destek	unsurları	nelerdir?

Girişimcilerin işletme kurma aşamasındaki masraf ve harcamalarının 
karşılanmasıdır.

DESTEK	UNSURU
ÜST 
LİMİT	
(TL)

DESTEK	
ORANI	(%)	
(1.	ve	2.	Bölge)

DESTEK
ORANI	(%)	

(3.	4.	5.	ve	6.	Bölge)

İşletme Kuruluş Desteği Geri 
ödemesiz 3.000

60
(Kadın 

veya özürlü 
girişimci:70)

70
(Kadın veya özürlü 

girişimci:80)

Kuruluş Dönemi Makine, 
Teçhizat, Yazılım ve Ofis 
Donanım Desteği

Geri 
ödemesiz 15.000

İşletme Giderleri Desteği Geri 
ödemesiz 12.000

Sabit Yatırım Desteği Geri ödemeli 70.000

S61.	 İşletme	kuruluş	desteğinde	uygun	maliyetler	nelerdir?

•	 İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması 
ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin 
tasdik ettirilmesi), 

•	 İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması, 

•	 İşletmenin sicil gazetesinde ilanı, 

•	 Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki, 

•	 İlgili odalara kayıt yaptırılması, 

•	 İşyeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması, 

•	 Yazar kasa alımı.
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S62.	 Kuruluş	dönemi	makine,	teçhizat	ve	ofis	donanım	desteği	nedir?

İşletmenin kuruluş döneminde ihtiyaç duyacağı çeşitli makine, teçhizat ve ofis 
donanımlarının karşılanması için sağlanan destektir. 

S63.	 Kuruluş	dönemi	makine,	teçhizat	ve	ofis	donanım	desteğinde	uygun		
	 maliyetler	nelerdir?

İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan/alınacak 
makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımı için geri ödemesiz olarak verilen bu 
desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler 
için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) 
olup; 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya 
özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

Alınacak olan makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış 
faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

S64.	 İşletme	giderleri	desteği	nedir?

İşletmenin kuruluş döneminde belirli bir süre boyunca aylık yapmış olduğu 
harcamaların karşılanması için verilen destektir. 

S65.	 İşletme	giderleri	desteğinde	uygun	maliyetler	nelerdir?

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde gerçekleşen 
işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak ödenecek desteğin üst limiti her 
ay için 1.000 (bin) TL olmak üzere, toplam 12.000 (on iki bin) TL ve destekleme 
oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması 
halinde % 70 (yetmiş) olup; 3. 4. 5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), 
girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır. 
Aşağıda belirtilen harcamalar işletme giderleri olarak sayılır:

•	 Personel net ücretleri,

•	 İşyeri kirası, elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde üretim amaçlı 
kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleridir.

Bir işletmede sağlanacak işletme gideri desteği aylık 1000 TL’yi aşamaz.  

S66.	 Sabit	yatırım	desteği	nedir?

İşletmenin başlangıç yıllarında işletmenin satın alacağı makine-teçhizatlar için 
geri ödemeli sağlanan destektir. 
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S67.	 Sabit	yatırım	desteğinde	uygun	maliyetler	nelerdir?

Desteğin başlangıç tarihinden itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, 
makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin 
üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL ve destekleme oranı 1. ve 2. Bölgeler için % 60 
(altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olup; 3., 4., 
5. ve 6. Bölgelerde bu oran % 70 (yetmiş), girişimcinin kadın veya özürlü olması 
halinde % 80 (seksen) olarak uygulanır.

Alınacak olan makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış 
faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

S68.	 Başvuru	tarihi	itibarıyla	başvuru	öncesinde	satın	aldığım	makine-	
	 ekipman,	teçhizat,	vb.	maddeler	için	destek	talebinde	bulunabilir		
	 miyim?

Hayır, yapılan harcamalar için verilen destekler KOSGEB’le imzalanan sözleşme 
sonrası için geçerlidir, sözleşme öncesinde başvuru sahibince yapılan harcamalar 
uygun maliyet kabul edilmez. 
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1.6.3.	İŞGEM	DESTEĞİ

S69.	 İş	Geliştirme	Merkezleri	(İŞGEM)	nedir?

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme 
koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun 
koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi hizmetler 
sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını 
ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya 
İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir.

S70. İŞGEM	desteği	nedir?

İŞGEM’lerin kurulmasına ve kurulduktan sonra işletilmesine sağlanan KOSGEB 
destekleridir. 

a. İŞGEM kuruluş desteği,

b. İŞGEM işletme desteği olmak üzere 2 farklı KOSGEB desteği söz 
konusudur. 

S71. İŞGEM	kurulması	için	kimler	başvurabilir?

İş Geliştirme Merkezi kurucuları; belediyeler, üniversiteler, özel idareler, 
kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kâr amacı gütmeyen kooperatiflerdir.

S72. İŞGEM	destek	programlarına	nasıl	başvuru	yaparım?

KOSGEB tarafından sağlanan destek İŞGEM’in kurulması ve işletilmesini 
sağlamak üzere olup, doğrudan İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelere 
sağlanan bir destek değildir. Bu yüzden KOSGEB İŞGEM desteklerine sadece 
İŞGEM’ler başvuru yapabilir. Mevcut durum itibariyle Ağrı, Ardahan, Iğdır, 
Kars illerinde faaliyet gösteren bir İŞGEM bulunmamaktadır.

S73. İşletmelerin	İŞGEM’den	sağlayacağı	destekler	nelerdir?

İŞGEM bünyesinde faaliyet gösteren işletmelere İŞGEM tarafından mekân, kira, 
ortak kullanım atölyesi, pazarlama, finans kaynaklarına ulaşım, işletme koçluğu, 
vb. konularda destek verilmektedir. 

S74. İŞGEM	desteğinde	uygun	maliyetler	nelerdir?

İŞGEM kuruluş desteği kapsamında;

a. Bina tadilatı,
b. Ofisler ve ortak kullanım alanları için gerekli olan mobilyalar ve donanım
      (bilgisayar altyapısı dahil) alımı,
c.	 İŞGEM yöneticisinin aylık net maaşının belirli bir kısmı.
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İŞGEM işletme desteği kapsamında;

d.	 Personel giderleri (kişi başına net maaşın en fazla 1000 TL’si),

e. İŞGEM işletmelerine yönelik toplu eğitim, danışmanlık hizmetleri,

f.	 İŞGEM binası küçük tadilat işleridir.
S75. Destek	üst	sınırı	ve	oranı	nedir?	

DESTEK	UNSURU  ÜST	LİMİTİ	
(TL)

DESTEK	
ORANI		(%)	 
(1.	ve	2.	
Bölge)

DESTEK	ORANI	
(%)	 

(3.,4.,5.	ve	6.	
Bölge)

İŞGEM	Kuruluş	
Desteği 
 
- Bina Tadilatı 
- Mobilya Donanım 
- İŞGEM Yönetim

Geri 
ödemesiz

750.000

 (600.000 
125.000 
25.000)

60 70

İŞGEM	İşletme	
Desteği  
 
- Personel 
- Eğitim, Danışmanlık 
- Küçük Tadilat

100.000

(30.000 
50.000 
20.000)

60 70
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S76.	 İŞGEM	destek	programı	kapsamında	aldığım	desteği	geri	ödeyecek		
	 miyim?

 İŞGEM destekleri geri ödemesizdir. 

Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, proje süresinin 
bitiminden itibaren 24 ayı ödemesiz olmak üzere, 3 (üç)’er aylık dönemler 
halinde 8 (sekiz) eşit taksitte, faizsiz olarak yapılır. 

Yeni	Girişimci	
Desteği

DESTEK	UNSURU ÖDEME	TÜRÜ

İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz
Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat ve
Ofis Donanım Desteği Geri ödemesiz

İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz

Sabit Yatırım Desteği GERİ	ÖDEMELİ

İş	Geliştirme	
Merkezi	Desteği

İŞGEM	Kuruluş	Desteği

Geri ödemesiz
Bina tadilatı

Mobilya Donanım

İŞGEM Yönetim

İŞGEM	İşletme	Desteği

Geri ödemesiz
Personel

Eğitim, Danışmanlık

Küçük tadilat

S77. İş	planı	ödülü	nedir?	

Üniversiteler tarafından örgün eğitim kapsamında verilen “Girişimcilik” dersini 
alan öğrenciler arasında İş Planı Ödülü Yarışması düzenlenir. 

İş Planı Ödülünden yararlanmak isteyen üniversite KOSGEB’e başvurur. İş 
planları ilk üç dereceye girmiş olan öğrencilerden, en fazla 24 ay içinde işini 
kurmuş olmaları kaydı ile;

•	 Birinciye 15.000 TL,

•	 İkinciye  10.000 TL,

•	 Üçüncüye 5.000 TL ödül verilir. 
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1.7. GELİŞEN	İŞLETMELER	PİYASASI	KOBİ	DESTEK	PROGRAMI

S78. Gelişen	İşletmeler	Piyasası	KOBİ	Destek	Programı	nedir?

KOBİ’lerin paylarının Gelişen İşletmeler Piyasası’nda işlem görmek üzere 
halka açılma sürecinde danışmanlık, SPK kurul kaydı, bağımsız denetim vb. 
masraflarının karşılanmasını sağlamak amacıyla verilen destektir. 

S79. Gelişen	İşletmeler	Piyasası	KOBİ	Destek	Programına	nasıl	başvuru		
	 yaparım?

İşletmenin istenen evrakları tamamlayıp KOSGEB’e başvuru yapması 
gerekmektedir. 

S80. Gelişen	İşletmeler	Piyasası	KOBİ	Destek	Programı	uygun	maliyetler		
	 nelerdir?

•	 Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli (azami 2 yıl) 

•	 Bağımsız denetim hizmeti bedeli 

•	 SPK kurul kaydına alma ücreti 

•	 İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine kabul ücreti 

•	 Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 

•	 Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonudur.

S81. Destek	üst	sınırı	ve	oranı	nedir?	

Program kapsamında sağlanan desteğin toplam üst limiti 100.000 (yüz bin) TL 
olup, destek unsurlarının üst limit ve oranları aşağıda tablo halinde verilmiştir.

Unsurları Destek	Üst	Limiti	(TL) Destek	Oranı	(%)
Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet bedeli
(azami 2 yıl) 60.000 75

Bağımsız denetim hizmeti bedeli 20.000 75
SPK kurul kaydına alma ücreti

10.000 100İMKB Gelişen İşletmeler Piyasası Listesine
kabul ücreti
Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı
Aracı kuruluşa ödenecek aracılık komisyonu 10.000 75
Toplam 100.000
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1.8. KREDİ	FAİZ	DESTEĞİ

S82. Kredi	faiz	desteği	nedir?

KOBİ’lerin yatırım, işletme sermayesi ve ihracata yönelik Türk Lirası veya 
döviz cinsinden nakdi ya da gayri nakdi kredilerinin, faiz/kar payı, komisyon vb. 
tutarlarının kısmen veya tamamının KOSGEB tarafından karşılanmasıdır. 

S83. Kredi	faiz	desteği	vadesi	ve	destek	üst	sınırı	ne	kadardır?

Kredi faiz desteğinde, vade ve üst sınır KOSGEB ile ilgili Bankalar arasında 
yapılacak protokolde belirlenir.

S84. Kredi	faiz	desteğine	nasıl	başvuru	yaparım?

KOBİ’lere sağlanacak kredi faiz desteğine ilişkin başvuru, değerlendirme ve 
faiz desteğinden yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışı KOSGEB ile bankalar 
arasında yapılacak protokollerle belirlenir. Başvuru sahipleri belirlenmiş olan 
yararlanma koşullarına göre başvurusunu gerçekleştirir.

İşletmeler, kredi faiz desteğinden yararlanmak için başvurularını KOSGEB ile 
protokol imzalayan banka şubelerine yaparlar.

S85. Hangi	kredi	programları	için	kredi	faiz	desteğinden	faydalanabilirim?

a. Yatırım kredileri,

b. İşletme kredileri, 

c.	 İhracat kredileri

için kredi faiz desteğinden işletmeler faydalanabilirler. 

S86.	 Kredi	faiz	desteği	para	cinsi	ne	olacaktır?

KOSGEB’in anlaşmalı bankaları tarafından kredi programı çerçevesinde 
verilecek yatırım ve işletme kredileri Türk Lirası cinsinden, ihracat kredileri 
ise döviz ve/veya döviz karşılığı Türk Lirası cinsinden kullandırılır. Kredi faiz 
desteği para cinsi kullanılan para cinsi üzerinden TL ise TL, döviz ise döviz 
üzerinden olacaktır. 

S87. Almış	olduğum	kredi	faiz	desteğini	geri	ödeyecek	miyim?

Desteğin geri ödemeli olup olmayacağı KOSGEB tarafından program öncesinde 
belirlenir ve duyurusu yapılır. Buna ek olarak destek oranları, işbirliği yapılacak 
kurum/kuruluşlar ve diğer ana hususlarda belirtilir. 
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S88. Geri	ödeme	koşulları	nelerdir?

Geri ödeme koşulları KOSGEB ve banka tarafından belirlenmektedir. 

S89. Bankadan	kredi	 çekmek	 ve	 kredi	 faiz	 desteğinden	 faydalanabilmek	
için	Kredi	Garanti	Fonu’ndan	(KGF)	yararlana	bilirmiyim?

Evet, bankanın yönlendirmesi halinde uygun KOBİ’ler KGF’nin kefaleti ile 
birlikte kredi çekebilirler. 

S90. Hâlihazırda	yürürlükte	olan	bir	kredi	faiz	desteği	programı	var	mıdır?

2013 yılı Mayıs ayı itibariyle uygulanmakta olan Kredi Faiz Desteği yoktur. 
Kredi faiz desteği en son 2010 yılı Aralık ayında başvuru kabul edilerek 
uygulanmaya başlanmıştır.

S91. Acil	destek	kredisi	nedir?

Kredi Faiz Desteği programı kapsamında; 01.01.2011 tarihinden itibaren yaşanan 
doğal afetler (özellikle sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette 
fırtına,) harp, genel grev, yangın, halk hareketleri, terör v.b. durumlardan etkilenen 
ve bu durumu ilgili resmi makamlardan belgeleyen işletmelere uygun koşullarda 
finansal destek sağlamak amacıyla işletmelerin bankalardan çekecekleri kredilerin 
faiz/kar payının tamamının KOSGEB tarafından karşılanmasıdır. 

S92. Acil	destek	kredisi	vadesi	ve	destek	üst	sınırı	ne	kadardır?

Acil Destek Kredisi için vade ve üst limit açıklanacak programa göre değişmekle 
birlikte en son uygulamada vade 24 ay, destek üst limiti 100.000 TL’dir.

VADE	ÜST	SINIRI	(AY) DESTEK	ÜST	SINIRI	(KREDİ	LİMİTİ)	(TL)

24 100.000

S93. Acil	destek	kredisine	nasıl	başvuru	yaparım?

Program kapsamında yer alan işletmelerin Akbank T.A.Ş., Albarakatürk A.Ş., 
Anadolubank A.Ş., Denizbank A.Ş, Finansbank A.Ş, Garanti Bankası A.Ş., Yapı 
ve Kredi Bankası A.Ş., Halk Bankası A.Ş., T. İş Bankası A.Ş., Türkiye Finans 
Katılım Bankası, T. Vakıflar Bankası, T.A.O, Türkiye Ekonomi Bankası A.Ş., 
Şekerbank T.A.Ş., şubelerinden herhangi birine doğrudan başvuruda bulunması 
gerekmektedir. 
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S94. Acil	destek	kredisi	kapsamında	almış	olduğum	kredinin	faizini	geri		
	 ödeyecek	miyim?

Hayır, program kapsamında bankadan çekilen kredinin faizinin tamamı 
KOSGEB’ce karşılanmaktadır. 

S95. Çektiğim	kredinin	geri	ödeme	şekli	nedir?

Kredinin ilk 6 ayı ödemesiz geri kalanı aylık eşit taksitlerle ödemeli 24 ay 
vadelidir.

S96.	 Bankadan	kredi	çekmek	ve	kredi	faiz	desteğinden	faydalanabilmek		
	 için	Kredi	Garanti	Fonundan	(KGF)	yararlanabilir	miyim?

Evet, bankanın yönlendirmesi halinde uygun KOBİ’ler KGF’nin kefaleti ile 
birlikte kredi çekebilirler. 
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Detaylı	ve	Güncel	Bilgi	için:

T.C.	Küçük	ve	Orta	Ölçekli	İşletmeleri	Geliştirme	ve	Destekleme	İdaresi	
Başkanlığı	(KOSGEB)

Adres  : Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. 
    No:66 Altmışevler / MAMAK / ANKARA
Tel    : +90 312 595 28 00 / 444 1 567 
Faks  : +90 312 368 07 15
E-posta : bilgi@kosgeb.gov.tr 
Web:   www.kosgeb.gov.tr 

KOSGEB	KARS	Hizmet	Merkezi	Müdürlüğü

Adres: Cumhuriyet Mahallesi İnönü Caddesi No:20 KARS
Tel    : +90 474 212 27 00
Faks  : +90 474 212 27 05
E-posta : kars@kosgeb.gov.tr 

KOSGEB	AĞRI	Hizmet	Merkezi	Müdürlüğü

Adres  : Hürriyet Mahallesi Topçular Caddesi 1816 Sokak No:2 AĞRI
Tel    : +90 472 215 27 94
Faks  : +90 472 215 27 95
E-posta : agri@kosgeb.gov.tr 

T.C.	SERHAT	KALKINMA	AJANSI

Adres  : Ortakapı Mah. Atatürk Cad. No:117 KARS
Tel    : +90 474 212 52 00
Faks  : +90 474 212 52 04
E -posta: info@serka.org.tr
Web  : www.serka.org.tr
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