
PR-14/07 

Rev.Tar.23/02/2022 

 

1 

KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE 

DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) 

 

İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK PROGRAMI 

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar  

Amaç 
MADDE 1 - (1) Bu programın amacı, küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet 

güçlerinin, kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin ve ekonomideki paylarının arttırılması, 

kapasitelerinin geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasıdır. 

Kapsam 

MADDE 2 - (1) Bu program, küçük ve orta ölçekli işletmelere KOSGEB tarafından 

uygulanacak İşletme Geliştirme Destek Programına ilişkin esasları kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 - (1) Bu program, 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine dayanılarak 

hazırlanmıştır.  

Tanımlar  
MADDE 4 - (1) Bu programda yer alan; 

a) Bağımsız danışmanlık firması: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında başvuruda bulunulan projeler için değerlendirme raporu hazırlanması amacıyla söz 

konusu Program amaçlarına uygun kriterlere göre Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş firmayı, 

b) Bağımsız değerlendirme raporu: Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı 

kapsamında başvuruda bulunulan projeler için Bakanlık tarafından yetkilendirilmiş bağımsız 

danışmanlık firmalarından biri tarafından Bakanlık tarafından belirlenen formatta hazırlanacak 

değerlendirme raporunu, 

c) Bakanlık: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığını, 

ç) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığını, 

d) Çağrı planı: Bakanlık tarafından yapılan çağrı duyurusu kapsamında, ilgili çağrı 

duyurusuna ilişkin başvuru ve değerlendirme süreçlerine ilişkin takvimi, desteklenecek ürün 

listesini ve çağrının uygulaması sürecinde kullanılacak standart şablonlara ilişkin ek dosyaları 

içeren çağrı duyurusu paketini, 

e) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmelere geri tahsil 

edilmemek üzere sağlanan desteği, 

f) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Küçük ve 

Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik” 

kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren 

küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), 

g) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan; 

veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve 

inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini, 

ğ) Komite: Bakanlık bünyesinde Bakan onayı ile oluşturulan Teknoloji Odaklı Sanayi 

Hamlesi Programı Değerlendirme Komitesini,  

h) KOSGEB birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,  

ı) Meslek kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren oda, borsa, 

birlik, konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve 

organize sanayi bölgeleri yönetimlerini, 

i) OSB: Organize sanayi bölgelerini, 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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j) Öncelikli ürün listesi: Bakanlık tarafından dış ticaret verileri, talep gelişimi, rekabet 

yoğunluğu gibi çeşitli kriterler dikkate alınarak belirlenecek; orta-yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerdeki ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi için kritik ürünlerin yer aldığı ve Bakanlık 

tarafından tebliğ ile yayımlanacak listeyi, 

      k) Protokol: Sanayi ve Verimlilik Genel Müdürlüğü ile Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı arasında yapılan enerji verimliliğine 

yönelik işbirliği protokolünü, 

l) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari, 

mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi, 

m) Teknik danışman: İşletmelere finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/ 

dijitalleşme ve büyüme alanlarında danışmanlık hizmeti sunmak üzere KOBİ Rehberliği ve 

Teknik Danışmanlık Hizmetleri Hakkında Yönetmelik kapsamında yetkilendirilen kişileri,1 

n) TEVMOT: Türkiye’de Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerde Enerji Verimli Motorların 

Teşvik Edilmesini, 

o) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini, 

ö) Yeni mezun: Ödeme talebinde bulunulan işletmede, işe giriş tarihi itibari ile 

yükseköğretim kurumundan son 2 (iki) yıl içinde mezun olmuş kişiyi, 

p) Yükseköğretim kurumu: 4/11/1981 tarihli ve  2547 sayılı Yükseköğretim 

Kanun’unda ifade edilen yükseköğretim kurumlarını, 

ifade eder.  

İKİNCİ BÖLÜM 

Destek Programına İlişkin Hususlar 

Destek programından yararlanma koşulu 

MADDE 5 - (1) Destek programından yararlanılabilmesi için İşletmenin; Türk Ticaret 

Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif durumda 

olması gerekir.  

(2) Destek programına başvuru İşletme Geliştirme Destek Programı başvuru formu ile 

birlikte taahhütnamenin onaylanmasıyla KBS üzerinden yapılır. Destek programının başlangıç 

tarihi; başvurunun uygulama birimi tarafından uygun bulunarak onaylandığı tarihtir. 

Destek programının süresi  

MADDE 6 - (1) Destek programının süresi işletme için 2 (iki) yıldır. 

(2) İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus 

olmak üzere başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.2-3 

Destek programı kapsamındaki destekler  

MADDE 7 - (1) Destek programı kapsamında sağlanacak geri ödemesiz destekler 

aşağıda belirtilmiştir.  

a) Yurt içi fuar desteği  

b) Yurt dışı iş gezisi desteği   

c) Nitelikli eleman istihdam desteği  

ç) Tasarım desteği 

d) Sınai mülkiyet hakları desteği 

e) Belgelendirme desteği  

f) Test ve analiz desteği  

g) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği 

ğ) Bağımsız değerlendirme desteği 

h) Model fabrika desteği4 

ı) Teknik danışmanlık desteği5 
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Yurt içi fuar desteği  

MADDE 8 - (1) İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından internet 

sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar 

Takvimi Tebliğinde yer alan yurt içi  ihtisas ve yurt içi  uluslararası ihtisas fuarlarına, İzmir 

Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek 

verilir.6 

(2) Bir fuarda organizatör kuruluş tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında 

kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa 

düzenlenecek olan fuarlarda ise fuarların gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net 

stant alanının 2.500 (iki bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde azami %50 (elli)’si destek 

kapsamına alınabilir. TÜSİAD, MÜSİAD, TOBB ve TİM tarafından ev sahipliği yapılan 

fuarlar ile IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı ve konusu savunma, havacılık veya uzay 

olan fuarlara münhasıran ilk defa düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın fuarların 

gerçekleşmesi sonrasında kullandırılan toplam net stant alanının azami %50 (elli)’si destek 

kapsamına alınabilir.7-8 

(3) Bu destek; boş alan (yer) kirası ile standart stant konstrüksiyonu ve dekorasyonu 

giderlerini kapsar. 

(4) Her bir fuar katılımı için işletme başına azami destek alanı 50 (elli) m²’dir.  

(5) Destek üst limiti; 

a) Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında m² başına 250 (iki yüz elli) TL, 

b) Yurt İçi İhtisas Fuarları ve İzmir Enternasyonal Fuarı’nda m² başına 150 (yüz elli) 

TL,  

c) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’nda m² başına 1.000 (bin) TL, 

ç) IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık veya uzay 

olan fuarlar için m² başına 500 (beş yüz) TL olarak uygulanır.9-10 

(6) …11 

(7) İşletmenin program süresince en fazla 4 (dört) fuara katılımına destek verilir. 

Yurt dışı iş gezisi desteği   

MADDE 9 - (1) İşletmelerin, uluslararası işbirliğini temin etmelerini ve artırmalarını 

sağlamak amacı ile organize edilen yurt dışı iş gezisi programlarına katılmalarına destek verilir.  

(2) Bu destek, KOSGEB Birimleri, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Türkiye Esnaf 

ve Sanatkârları Konfederasyonu, Türkiye İhracatçılar Meclisi ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu 

tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programlarında; 

a) Konaklama giderleri, 

b) Ulaşım giderleri ile  

c) Tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini 

kapsar. 

(3) Yurt dışı iş gezisinin düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KBS’de kayıtlı en az 

10 (on) işletmenin yer alması gerekmektedir. 

           (4) Destek kapsamına alınacak yurt dışı iş gezisi programında, işletmelerle yapılacak 

ikili iş görüşmelerinin ve Ticaret Bakanlığı tarafından yıllık yayınlanan Milli Katılım 

Organizasyonu Düzenlenecek Fuarlar Listesinde veya Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan 

Prestijli Fuarlar Listesinde yer alan bir fuara ziyaretin yer alması gerekir. Ancak, bu 

faaliyetlerden sadece birinin gerçekleştirilmesi durumunda, yurt dışı iş gezisi programı aşağıda 

belirtilen faaliyetlerden en az birini de içermelidir: 

a) Meslek kuruluşları ile toplantı,  

b) Sanayi bölgesi, fabrika, teknopark gezileri, finans grupları vb. ile görüşmeler. 
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 Nitelikli eleman istihdam desteği 
MADDE 10 - (1) Bu destek, yükseköğretim kurumundan mezun, yeni eleman istihdamı 

için verilir. 

(2) İşletmeler belirtilen limitler dâhilinde birden fazla nitelikli eleman çalıştırabilir. 

(3) İşletme sahibi veya ortakları ile bunların ana, baba, kardeş, eş ve çocukları, emekliler 

ve yabancı uyruklular bu destek kapsamında istihdam edilemez. 

(4) Bu destek, program süresi içerisinde yeni istihdam edilecek olan eleman için 

verilecektir. Ancak askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan ve daha önce bu destek 

kapsamında istihdam edilmiş olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe başlaması halinde 

programın geçerlilik süresi içerisinde olması şartı ile kalan üst limit kadar destek verilebilir. 

            Tasarım desteği 

MADDE 11 - (1) İşletmelerin ürün tasarımı için alacağı tasarım hizmetlerine ilişkin 

giderler desteklenir. 

Sınai mülkiyet hakları desteği 

MADDE 12 - (1) İşletmelerin; 

a) Türk Patent ve Marka Kurumuna (TÜRKPATENT) patent, faydalı model belgesi, 

endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi için yaptığı 

giderler ile patent ve marka vekili giderlerine, 

           b) TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan; patent, faydalı model belgesi, 

endüstriyel tasarım tescili belgesi ve entegre devre topografyaları tescil belgesi ile yurt dışı 

marka tescil belgelerine yaptığı giderlere  

          destek verilir. 

Belgelendirme desteği 

MADDE 13 - (1) İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite 

oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, Helal 

Akreditasyon Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, 

TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgelere ve TÜRKAK tarafından herhangi 

bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği 

konusundaki belgeler (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS 

ISO 45001:2018 vb.) ile yurtdışından onaylanmış/akredite kurum/kuruluşlardan alacakları 

belgelere ilişkin giderlerine destek verilir. 12-13 

(2) İşletmelerin yurtdışından alacakları belgelerden; TSE tarafından verilenlerine destek 

sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgelere destek verilir. 14 

(3) Bu destek, ilgili kurum/kuruluşa belge alımı için yapılan başvuru ve ödemelerin 

tarihlerine bakılmaksızın, programın geçerlilik süresi içinde alınan belgeler için verilir.  

Test ve analiz desteği 

MADDE 14 - (1) İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş 

laboratuvarlar ile TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den alacakları ürün, malzeme, parça, 

numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi ve yurt dışı laboratuvarlarda 

akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet giderlerine destek 

verilir.15 

(2) İşletmelerin test, analiz, kontrol-muayene konularında yurtdışından alacakları 

hizmetlerden; TSE tarafından verilenlerine destek sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen test, 

analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmetlere destek verilir.16 

Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği  

MADDE 15- (1)  TEVMOT projesi kapsamında pilot olarak seçilen Kocaeli Gebze 

OSB, Antalya OSB, Uşak OSB, Bursa OSB, İzmir Kemalpaşa OSB, Ankara Sanayi Odası 1. 

OSB ve Adana Hacı Sabancı OSB’de faaliyet gösteren işletmelerin enerji verimli motor 

değişimlerine imzalanan protokol çerçevesinde destek verilir. 



PR-14/07 

Rev.Tar.23/02/2022 

 

5 

Bağımsız değerlendirme desteği 

MADDE 16- (1) İşletmelerin 18/09/2019 tarihli 30892 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanan ve 05/12/2019 tarihli 30969 sayılı Resmi Gazete ile değişiklik yapılan Teknoloji 

Odaklı Sanayi Hamlesi Programı Uygulama Esasları Tebliği’nin çağrı planlarında belirtilen 

öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri üretmesine yönelik Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi 

Programı kapsamında yaptıkları proje başvurularına ilişkin bağımsız değerlendirme raporu 

giderlerine destek verilir. İşletmelerin komite tarafından destek kapsamına alınıp alınmamasına 

bakılmaz. 

Model fabrika desteği17 

MADDE 17- (1) İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, deneyimsel öğrenme 

tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç olarak 

tanımlanan model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden, yetkinlik merkezlerinden 

ve/veya MESS Teknoloji Merkezi (MEXT)’den işletmelerin alacakları hizmet giderlerine 

destek verilir.18-19 

Teknik danışmanlık desteği20 

MADDE 18 - (1) İşletmelerin finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/ yenilik/ 

dijitalleşme ve büyüme alanları kapsamında KOSGEB tarafından belirlenen alt alanlarda beceri 

ve kabiliyetlerinin geliştirilmesine yönelik Teknik Danışmanlardan alacakları danışmanlık 

hizmetine destek verilir. 

(2) Destek kapsamında sadece danışmanlık hizmet giderine destek verilir. İaşe, ulaşım, 

konaklama, vb. giderler desteklenmez. 

Destek programı kapsamında işletmelerin destek üst limit ve oranları   

MADDE 19 – (1) Bu destek programı kapsamında sağlanan desteklerin üst limit ve 

oranları ekli tabloda verilmiştir. 

(2) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, 

KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak 

üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.  

(3) Nitelikli eleman istihdam desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni 

mezun, kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 

(yirmi) ilave edilir.  

(4) …21 

(5) Sınai mülkiyet hakları desteği kapsamında TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler 

%80 (seksen) oranında desteklenir.22 

(6) Belgelendirme desteği kapsamında;23 

a) TSE’den alınacak belgeler %80 (seksen), 

b) TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK 

ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve 

Değerlendirme A.Ş.’den alınacak belgeler %70 (yetmiş), 

c) Yurtdışından alınacak belgelerden, TSE tarafından verilenlerine destek 

sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belgeler %60 (altmış)  

oranında desteklenir. 

(7) Test ve analiz desteği kapsamında; 24 

a)  TSE’den alınacak hizmetler %80 (seksen), 

b) Kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş laboratuvarlar ile TRTEST Test 

ve Değerlendirme A.Ş.’den alınacak hizmetler  %70 (yetmiş), 

c) Yurtdışından alınacak hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek 

sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen hizmetler %60 (altmış) 

oranında desteklenir. 
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(8) Enerji verimli elektrik motorları değişimi desteği kapsamında; Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan SGM 

2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi 

durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave edilir. 

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM  

Destek Süreci 

            Destek süreci 

MADDE 20 – (1) …25 

(2) …26 

(3) İşletme, destek kalemlerine ilişkin mal ve hizmet alımını gerçekleştirerek ödemeye 

esas belgeleri KBS üzerinden sunar. Destek ödemesi ile ilgili istisnai bir uygulama olacaksa bu 

durum programın uygulama esaslarında ayrıca belirtilir. 

(4) KOSGEB birimi, söz konusu belgeleri inceleyerek işletmenin banka hesabına destek 

ödemesini yapar. 

İzleme ve değerlendirme 

MADDE 21 - (1) Destek programı; program ve işletme esaslı olarak izlenir, ülke 

ekonomisi ve işletmelere etkileri ve sonuçları değerlendirilir.  

(2) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler Destek 

Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Elektronik Ortamda Düzenlenecek Eğitimler 

Elektronik ortamda düzenlenecek eğitimler 

MADDE 22 – (1) KBS’de kayıtlı işletmelere, Başkanlık tarafından belirlenecek 

konulardaki eğitimler elektronik ortamda sunulabilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Çeşitli ve son hükümler 

MADDE 23 - (1) Destek ödeme talebi en geç destek programının tamamlanma 

tarihinden 4 (dört) ay sonrasına kadar yapılmalıdır. Bu sürenin sonundan itibaren 2 (iki) ay 

içerisinde mazereti ile ödeme talebinde bulunan işletmelerden uygulama birimi tarafından 

mazereti uygun bulunanların ödeme talebi işleme alınır. Bu fıkrada belirtilen sürelerin dışında 

yapılan ödeme talepleri işleme alınmaz. 

(2) İşletme; sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından,  

kardeşinden, çocuğundan, bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında 

mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek ödemesi 

yapılmaz.  

(3) Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları işletme 

tarafından uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek sürecine 

devam edilir.  

(4) Destek programı süresinde işletmenin devri veya başka bir işletme ile birleşmesi 

hususu; uygulama birimi tarafından değerlendirilerek destek programının devamına veya 

sonlandırılmasına karar verilir.  

(5) Destek programı süresinde, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya kapanması 

halinde destek programı sonlandırılır.  

(6) Destek programı sonlandırılan, tasfiyesi başlayan veya kapanan işletmelere ödeme 

yapılmaz. 

(7) Destek programının sonlandırılması durumunda; işletmelere yapılan destek 

ödemeleri geri alınmaz.  



PR-14/07 

Rev.Tar.23/02/2022 

 

7 

(8) Destek programı kapsamındaki destekler için mal/hizmet alımına ilişkin 

gerçekleşme ve fatura tarihlerinin, destek programı süresi içinde olması gerekir. 

(9) Satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada sadece döviz cinsinden belirtilmesi 

durumunda, “Gösterge Niteliğindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kurları” tablosunda 

yer alan döviz alış kuru üzerinden faturanın düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak 

ödeme yapılır. Söz konusu tabloda yer almayan kurlar için ise “Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankasınca Alım Satıma Konu Olmayan Dövizlere İlişkin Bilgi Amaçlı Kur Tablosu” Türk 

Lirası karşılığı kullanılır. 

(10) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından döviz kurunun belirlenmediği 

(resmi tatiller, hafta sonları ve yarım gün çalışılan) günlerde düzenlenen faturalarda, söz konusu 

günlerden önceki ilk iş gününde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından yayınlanan 

tablolar dikkate alınır. 

(11) 19/6/2012 tarihli ve 28328 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Yatırımlarda 

Devlet Yardımları Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı” ile belirlenmiş olan bölgelerde 

değişiklik yapılması veya yeni bir tanım getirilmesi durumunda, destek programı kapsamında 

Başkanlık tarafından gerekli düzenleme yapılır.  

(12) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken vergi, harç ve benzeri giderler 

destek kapsamı dışında tutulur. 

(13) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere 

aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.  

Uygunsuzluk  

MADDE 24 - (1) Destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, 

KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. 

Destek programının uygulama esasları 

MADDE 25 - (1)  Destek Programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından hazırlanır 

ve KOSGEB Başkanı tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer. 

Genel destek programı onaylanmış işletmeler 
GEÇİCİ MADDE 1 - 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında uygulamaya konulan 

Genel Destek Programı onaylanmış işletmelere ilişkin süreçler ve istisnalar Başkanlık 

tarafından belirlenir. 

İşletme geliştirme destek programı onaylanmış işletmeler 

GEÇİCİ MADDE 2 - 15/6/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında, KOSGEB İcra 

Komitesi’nin 2018-05 no’lu kararı ile kabul edilen ve 24/9/2018 tarihinde uygulamaya konulan 

İşletme Geliştirme Destek Programı onaylanmış işletmelere ilişkin süreçler ve istisnalar 

Başkanlık tarafından belirlenir. 

Yürürlük 

MADDE 26 - (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.    

Yürütme 

MADDE 27 - (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür. 
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EK: İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri ve Oranları Tablosu27-28-29-30-31 

 

 İŞLETME GELİŞTİRME DESTEK 

PROGRAMI DESTEKLERİ 

DESTEK ÜST 

LİMİTİ (TL) 

DESTEK 

ORANI 

1 Yurt İçi Fuar Desteği 50.000 

%60 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği* 60.000 

3 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği** 
50.000 

75.000 

4 Tasarım Desteği 50.000 

5 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği*** 50.000 

6 Belgelendirme Desteği**** 150.000 

7 Test ve Analiz Desteği**** 100.000 

8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi 

Desteği***** 
80.000 

9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000 

10 Model Fabrika Desteği 70.000 

11 Teknik Danışmanlık Desteği****** 
40.000 

50.000 

(*) KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, 

KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir defaya mahsus olmak 

üzere üst limitler dikkate alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.  

(**) - Nitelikli Eleman İstihdam Desteği kapsamında istihdam edilecek elemanın; yeni mezun, 

kadın, engelli, birinci derece şehit yakını veya gazi olması halinde destek oranına %20 (yirmi) 

ilave edilir.  

- Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge Merkezleri ve Tasarım 

Merkezleri için Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinin üst limiti 75.000 (yetmiş beş bin) 

TL’dir.32 

(***) TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 (seksen) oranında desteklenir.33 

(****) - TSE’den alınacak belge ve/veya hizmetler %80 (seksen) oranında desteklenir.34 

- TÜRKAK ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, HAK ve 

HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan, TRTEST Test ve 

Değerlendirme A.Ş.’den, kamu kuruluşları ve üniversitelerden alınacak belge ve/veya 

hizmetler  %70 (yetmiş) oranında desteklenir.35 

- Yurtdışından alınacak belge ve/veya hizmetlerden, TSE tarafından verilenlerine destek 

sağlanmaz, TSE tarafından verilmeyen belge ve/veya hizmetler %60 (altmış) oranında 

desteklenir.36 

(*****)Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi 

Gazete’ de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli 

malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına %15 (on beş) ilave 

edilir.  

(******) Teknoparklarda faaliyet gösteren işletmeler için Teknik danışmanlık desteğinin üst 

limiti 50.000 (elli bin) TL’dir. 
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1 22/06/2020 tarihli ve 2020-28 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile tanım 

eklenmiş olup, takip eden tanım sıralaması yeniden düzenlenmiştir. 
2 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, 

bir defaya mahsus olmak üzere, başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.  
3
25.11.2021 tarihli ve 2021-13 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 14/12/2021 tarih ve 8782 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, 

bir defaya mahsus olmak üzere başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir. Ancak, 

işletmeler, yararlandığı ilk destek programındaki destekler için ikinci destek programında yararlanamazlar. 
4 19/03/2020 tarihli ve 2020-15 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 22/04/2020 tarih ve 3876 sayılı OLUR ile bent 

eklenmiştir. 
5 22/06/2020 tarihli ve 2020-28 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile bent 

eklenmiştir. 
6 24/08/2020 tarihli ve 2020-35 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2020 tarih ve 8416 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerin, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından 

internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili  Gazetesinde yayımlanan Yıllık Yurt İçi Fuar Takvimi Tebliğinde yer 

alanlar içerisinden KOSGEB tarafından  belirlenen  yurt içi  ihtisas ve yurt içi  uluslararası ihtisas fuarlarına, 

İzmir Enternasyonal Fuarı’na ve IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı’na katılımlarına destek verilir. 
7 31/01/2020 tarihli ve 2020-06 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 22/04/2020 tarih ve 3876 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki fuarda kullandırılan 

toplam net stant alanının azami % 50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek olan fuarlarda 

ise, 2.500 (ikibinbeşyüz) m²’yi geçmeyecek şekilde organizatör kuruluş tarafından beyan edilen toplam net stant 

alanının azami % 50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir.  
8 24/08/2020 tarihli ve 2020-35 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2020 tarih ve 8416 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (2) Bir fuarda organizatör tarafından bir önceki fuarda 

kullandırılan toplam net stant alanının azami % 50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. İlk defa düzenlenecek 

olan fuarlarda ise, 2.500 (ikibinbeşyüz) m²’yi geçmeyecek şekilde organizatör kuruluş tarafından beyan edilen 

toplam net stant alanının azami % 50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. IDEF Uluslararası Savunma Sanayi 

Fuarı ve konusu savunma, havacılık ve uzay olan fuarlara münhasıran, organizatör kuruluş tarafından beyan 

edilen toplam net stant alanının azami % 50 (elli)’si destek kapsamına alınabilir. 
9 31/01/2020 tarihli ve 2020-06 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 22/04/2020 tarih ve 3876 sayılı OLUR ile bent 

eklenmiştir. 
10 24/08/2020 tarihli ve 2020-35 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 17/09/2020 tarih ve 8416 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: ç)IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu 

savunma, havacılık ve uzay olan fuarlar için m² başına 500 (beşyüz) TL olarak uygulanır. 
11 21/12/2018 tarihli ve 2018-29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 24/12/2019 tarih ve 12431 sayılı OLUR ile 

fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra:  (6) Makine, mobilya, mermer gibi büyük ürün sergileme alanına ihtiyaç 

duyulan işkollarında gerçekleştirilecek Yurt İçi Uluslararası İhtisas Fuarlarında, işletme başına azami destek 

alanı Başkanlık tarafından 100 (yüz) m²’ye kadar arttırılabilir. 
12 17/03/2020 tarihli ve 2020-10 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 22/04/2020 tarih ve 3876 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite oldukları konularda 

alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri ve TÜRKAK tarafından herhangi bir konuda 

akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS) 

belgesine ilişkin giderlere destek verilir. 
13 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerin; Türk Standartları Enstitüsü (TSE), Türk 

Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) ve TÜRKAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan akredite 

oldukları konularda alacakları ürün, sistem, personel, laboratuvar akreditasyon belgeleri, Helal Akreditasyon 

Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak belgelere ve TÜRKAK 

tarafından herhangi bir konuda akredite edilmiş belgelendirme kuruluşlarından alacakları İş Sağlığı ve Güvenliği 

konusundaki belgelere (İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi (OHSAS, TS ISO 18001), TS ISO 45001:2018 vb.)  

ilişkin giderlerine destek verilir. 
14 22/06/2020 tarihli ve 2020-28 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

OLUR ile fıkra eklenmiştir. 
15 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversitelerce kurulmuş 

laboratuvarlardan alacakları ürün, malzeme, parça, numunelere ilişkin test, analiz, kontrol-muayene ile yurt içi 

                              



PR-14/07 

Rev.Tar.23/02/2022 

 

10 

                                                                                           
ve yurt dışı laboratuvarlarda akredite olunan test, analiz, kontrol-muayene konularında alacakları hizmet 

giderlerine destek verilir. 
16 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

OLUR ile fıkra eklenmiştir. 
17 19/03/2020 tarihli ve 2020-15 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 22/04/2020 tarih ve 3876 sayılı OLUR ile 

madde eklenmiştir. 
18 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, 

deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç 

(ortak kullanıma yönelik bir yetkinlik merkezi) olarak tanımlanan model fabrikalardan işletmelerin alacakları 

hizmet giderlerine destek verilir. 
19
 21/01/2022 tarihli ve 2022-03 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 23/02/2022 tarih ve 34673 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (1) İşletmelerde operasyonel mükemmeliyet ilkelerinin, 

deneyimsel öğrenme tekniklerini kullanarak, ölçeklenebilir bir şekilde yaygınlaştırılmasını sağlayan bir araç 

olarak tanımlanan model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden ve/veya yetkinlik merkezlerinden 

işletmelerin alacakları hizmet giderlerine destek verilir. 
20 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

OLUR ile madde eklenmiştir. 
21 21/12/2018 tarihli ve 2018-29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 24/12/2019 tarih ve 12431 sayılı OLUR ile 

fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (4) Eğitim Desteği kapsamında KOSGEB tarafından organize edilen 

eğitim programlarında destek oranı %100 (yüz)’e kadar uygulanabilir. 
22 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (5) Sınai mülkiyet hakları desteği kapsamında TÜRKPATENT’ten 

alınacak belgeler % 100 (yüz) oranında desteklenir. 
23 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (6) Belgelendirme desteği kapsamında TSE’den alınacak belgeler 

% 100 (yüz) oranında desteklenir. 
24 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (7) Test ve analiz desteği kapsamında TSE’den alınacak hizmetler 

% 100 (yüz) oranında desteklenir. 
25 21/12/2018 tarihli ve 2018-29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 24/12/2019 tarih ve 12431 sayılı OLUR ile 

fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (1) İşletme, her bir destek için uygulama esaslarında belirtilen esaslar 

dâhilinde KOSGEB’e başvuru yapar. 
26 21/12/2018 tarihli ve 2018-29 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 24/12/2019 tarih ve 12431 sayılı OLUR ile 

fıkra kaldırılmıştır. Kaldırılan fıkra: (2) KOSGEB Birimi tarafından gerekli değerlendirme yapılır ve sonuç 

işletmeye bildirilir. 
27 19/03/2020 tarihli ve 2020-15 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 22/04/2020 tarih ve 3876 sayılı OLUR ile 

Model Fabrika Desteği eklenmiştir. 
28 17/03/2020 tarihli ve 2020-10 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 22/04/2020 tarih ve 3876 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Belgelendirme Desteği destek üst limiti 30.000TL, Test ve Analiz 

Desteği destek üst limiti 30.000TL. 
29 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Belgelendirme Desteği destek üst limiti 50.000TL, Test ve Analiz 

Desteği destek üst limiti 50.000TL, Sınai Mülkiyet Hakları Desteği destek üst limiti 30.000TL, 
30 22/06/2020 tarihli ve 2020-28 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

OLUR ile Teknik Danışmanlık Desteği eklenmiştir. 
31
 21/01/2022 tarihli ve 2022-02 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 23/02/2022 tarih ve 34673 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: Yurt Dışı İş Gezisi Desteği destek üst limiti 30.000TL 
32 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

OLUR ile metin eklenmiştir. 
33 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (***)TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler ve hizmetler 

%100 (yüz) oranında desteklenir. 
34 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

değişiklik kabul edilmiştir. Değişiklik öncesi: (****)TSE’den alınacak hizmetler destek üst limitleri dahilinde 

%100 (yüz) oranında desteklenir. 
35 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

OLUR ile metin eklenmiştir. 
36 08/12/2020 tarihli ve 2020-38 No’lu İcra Komitesi Kararı ve 19/01/2021 tarih ve 542 sayılı OLUR ile 

OLUR ile metin eklenmiştir. 


