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KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ GELİŞTİRME VE DESTEKLEME 

İDARESİ BAŞKANLIĞI (KOSGEB) 

 

KOSGEB KOBİ FİNANSMAN DESTEK PROGRAMI UYGULAMA ESASLARI 

 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar 

 

Amaç  
MADDE 1- (1) Bu Uygulama Esaslarının amacı, KOSGEB KOBİ Finansman Destek 

Programına ilişkin iş ve işlemlerin esaslarını düzenlemektir. 
 

Kapsam  
MADDE 2- (1) Bu Uygulama Esasları, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlar ının 
karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet 

güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun 
biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin finansal kuruluşlardan finansman temin 

edebilmeleri için faiz/kâr payı masraflarına Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı tarafından destek sağlanmasına yönelik olarak uygulanan 
KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programına ilişkin alt düzenleyici işlemleri kapsar. 

 

Dayanak 

MADDE 3- (1) Bu Uygulama Esasları, 19.09.2009 tarih ve 27354 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB KOBİ Kredi Faiz Desteği Yönetmeliği kapsamında  
2019/13 sayılı KOSGEB İcra Komitesi Kararı ile kabul edilerek uygulamaya konulan 

KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programının 14. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.  
 

Tanımlar  
MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen, 
a) …1

b) …2,  

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

Başkanlığını,3 

ç) Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletme: Paydaş kurum/kuruluşlar ile belirlenen, imalat sanayi 
işletmeleri öncelikli olmak üzere bölgelerin ekonomik kalkınmasına katkı verecek işletmeler i ,4 

d) Destek programı: KOSGEB KOBİ Finansman Destek Programını,5 

e) Destek puanı: İşletmelerin KOSGEB tarafından desteklenecek faiz/kâr payı puan oranını,  

f) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri bakımından 
engel oranının %40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu ilgili mevzuat hükümler ine 
göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri, 

g) E-tebligat adresi: PTT tarafından, gerçek kişiler için kimlik bilgileri, tüzel kişiler için ise tabi 
oldukları sistem bilgileri esas alınmak suretiyle tek ve benzersiz şekilde oluşturulan ve Ulusal 

Elektronik Tebligat Sistemine kaydedilen tebligat adresini,6 

ğ) Finansal Kiralama: Bir finansal kiralama sözleşmesine dayalı olması ve finansal kiralamaya 
yönelik malın sözleşme süresi sonunda yararlanıcıya devredilmesi kaydıyla; 13/12/2012 tarihli 

ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, 
Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri Kanunu”nda tanımlanan kiralama işlemini,7 
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h) …8 

ı) …9 

i) …10 

j) …11 

k) …12 

l) Finansal Kiralama Kuruluşu: 13/12/2012 tarih ve 28496 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 

6361 sayılı “Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Şirketleri 
Kanunu” kapsamında finansal kiralama işlemi yapabileceği belirtilenlerden KOSGEB’in 

protokol imzaladığı kuruluşları,13 

m)Finansal Kuruluş: Kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankaları ve finansal kiralama 
kuruluşlarını,14 

n) Genç girişimci: Girişimcilik Destek Programı veya Yeni Girişimci Programından 
yararlanmış ve bu programlara başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış gerçek 

kişileri, 
o) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında İşletmelere geri tahsil edilmemek üzere 
sağlanan desteği,15 

ö) Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeleri, 

p) Hizmet sağlayıcı: Desteğe konu mal/hizmetin satın alındığı kurum/kuruluş veya firmayı,16 

r) 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 Resmî Gazete’de yayımlanan 

2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren 
küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ), 

s) İşletme türleri: Program kapsamında Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeleri, 

ş) 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,17 

t) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,  

u) KOSGEB Girişimcileri: Halkbank ile yapılan protokol kapsamında belirlenen işletmeleri,18 

ü) Teknoloji Alanı: OECD’nin tanımladığı Orta Yüksek ve Yüksek teknoloji alanları dikkate 
alınarak başkanlık tarafından belirlenen alanları,19 

v) Teknolojisini Ticarileştiren İşletme: Ar-Ge ve yenilik faaliyetini başarı ile tamamladığı 
belgeleyen işletmeleri,20 

y) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini, 

z) Yenilik (İnovasyon): Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen, mevcut pazarlara 
başarıyla sunulabilecek ya da yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, 

yöntem veya iş modeli fikri ile oluşturulan süreçleri ve sonuçlarını,21 

aa) Yerli makine: 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 no.lu tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesine sahip 
makine teçhizatı, 

bb) …22  

 

ifade eder. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

Programa İlişkin Hususlar 
 

Desteğe ilişkin hususlar 

MADDE 5 – (1) Finansal kuruluş tarafından işletmelere Türk Lirası cinsinden kullandırılacak; 
işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânla r ı 

dâhilinde,  KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve koşullarında destek verilir.23 
(2) Programdan yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeleri ile taban 

puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:24 

İşletme Türü Kredi Türü Kredi Üst Limiti Destek Puanı 

Azami 

Kredi 

Vadesi  

Girişimci İşletmeler 

İşletme Kredisi 

50.000 TL 10 

18 Ay 

Makine Teçhizat 

Kredisi 
36 Ay 

KOSGEB 

Girişimcileri  
İşletme Kredisi 300.000 TL 3 36 Ay                           

Teknolojisini 

Ticarileştiren 

İşletmeler (Finansal 

Kiralama) 

Makine Teçhizat 
Kredisi 

2.500.000 TL 12 36 Ay 

Bölgesel ve Sektörel 

Öncelikli İşletmeler 
İşletme Kredisi 2.500.000 TL 12 36 Ay 

Acil Destek Kredisi İşletme Kredisi 
Destek kapsamı, üst limiti ve oranı 

KOSGEB İcra Komitesince belirlenir. 
36 Ay 

 

(3) Girişimci İşletme için kredi üst limiti, girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinc i 
derecede şehit yakını olması durumunda 70.000 (yetmişbin) TL’dir.25 
(4) Birden fazla işletme türü kapsamına giren işletmeler en yüksek limite sahip işletme türü 

limitlerinden yararlanır. Program süresi içinde İşletmenin kredi başvurusu esnasında, yeni bir 
işletme türüne geçtiğine ilişkin bir belge sunması ve bu durumun KOSGEB tarafından 
onaylanması halinde değişen işletme türü kapsamında desteklenir. Ancak bu durum, içinde 

bulunduğu program süresini değiştirmez. 
(5) İşletmeler, faiz/kar payı desteğinden krediyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle 

yararlanabilir. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla 
kullanabilir. Üç yıllık süre tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde söz konusu işletme 
için destek programı yeniden başlatılabilir.. 

(6) Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, ilave 2 (iki) puan verilir. 
(7) Acil Destek Kredisi için tahsis edilmiş üst limit, İşletme Kredisi ve Makine Teçhizat 

Kredisi için işletme türü bazında belirlenmiş kredi üst limitlerine dâhil değildir. 
(8) Kredinin İşletme veya hizmet sağlayıcının hesabına yatırıldığı gün vadenin başlangıc ı 
olarak kabul edilir.26 

(9) Finansal kuruluş ile İşletme arasındaki kredi sözleşmesinin değiştirilerek, kredi vadesinin 
ve taksit tutarlarının değişmesi durumunda KOSGEB, başlangıçta belirlenen destek miktarı ve 

süresini aşmayacak şekilde faiz/kar payı desteği ödemesi yapar.27 
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(10) KOBİ Finansman Destek Programının başlangıç tarihi ilk kredinin, İşletme veya hizmet 

sağlayıcının banka hesabına yatırıldığı tarihtir. Finansal kiralama işlemlerinde programın 
başlangıç tarihi finansal kiralama sözleşme tarihidir.  

(11) Faiz/kar payı desteği geri ödemesiz olarak uygulanır. 
 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Başvuru 

Programdan yararlanma koşulu 

MADDE 6 - (1) KBS’de kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve Programda 
tanımlanmış işletme türlerine giren işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilir. 
Acil Destek Kredisi kullanacak işletmeler için Programda tanımlanmış işletme türlerinden 

birine girme şartı aranmaz.28 
(2) Girişimci İşletmeler kredisine, KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletme ler 

başvurabilir.29 
(3) Teknolojisini Ticarileştiren İşletmeler kredisine Teknoloji Alanları Tablosuna göre orta-
yüksek veya yüksek teknoloji alanında yer alan:30 

 
a) KOSGEB ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya 

uluslararası fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge veya yenilik projeleri 
sonucunda ortaya çıkan veya 

b) Patent belgesi ile koruma altına alınan veya 

c) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan veya 
d) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim belgesi alınan veya 

e) Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin, bölgede 
sonuçlandırdıkları veya TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarılı 
tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan veya 

f) Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde yürütülen ar-ge faaliyet le r i 
sonucunda ortaya çıkan veya 

g) 12/03/2008 tarih ve 26814 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 
5746 sayılı Araştırma, Geliştirme Ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi 
Hakkında Kanun kapsamında kurulan Ar-Ge Merkezlerinde yürütülen ar-ge ve 

yenilik faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan 
 

prototip çalışması başarıyla tamamlanmış ürün için yapılması esastır. Ürün sahibi işletme ler 
veya ürünün fikri sınai mülkiyet ve telif haklarını sözleşme ile hak sahibinden devralmış 
işletmeler başvurabilir. 

(4) Ar-Ge veya yenilik projesi; kamu kurum ve kuruluşları, kanunla kurulan vakıflar veya  
uluslararası fonlar tarafından desteklenerek başarı ile sonuçlanmış ve başarı ile sonuçlandığına 

dair belgeye sahip olan işletmeler, projenin başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5  (beş) 
yıl içerisinde programa başvuru yapabilirler. KOSGEB tarafından desteklenen Ar-Ge veya 
yenilik projelerinin başarıyla tamamlandığını gösteren kurul karar formunun evrak kaydına 

alındığı tarihten itibaren 5 (beş) yıllık süre hesaplanır.31 
(5) Patent belgesi ile koruma altına alınan ürüne ait başvurularda; patent belgesinin veriliş 

tarihinin, başvuru tarihinden itibaren en fazla 5 yıl önce olması esastır. Patent belgesi ile koruma 
altına alınmış ürünlerde patentin işletmeye devrinin Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde 
gerçekleşmiş olması gerekir.32 

(6) Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan ürün için doktora mezuniyet tarihinden itibaren 
5 yıl içinde Programa başvuru yapılması esastır.33 

(7) Teknolojik Ürün (TÜR) Deneyim Belgesi ile başvuru yapacak işletmelerin, TÜR Deneyim 
Belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde destek programına başvuru yapması esastır. Başvuru 
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yaptıkları tarih itibariyle TÜR Deneyim Belgelerinin geçerli olması gerekir. TÜR Deneyim 

Belgesinin geçerlilik tarihinin başlangıcı, belge üzerinde belirtilen ürünün piyasaya arz 
tarihidir.34 

(8) Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde 
teknoloji geliştirme bölgelerinde yer alan işletmelerin bölgede sonuçlandırdıkları veya 
TEKMER’lerde yer alan işletmelerin başarıyla tamamladıkları ar-ge ve yenilik projeleri sonucu 

ortaya çıkan ürünlere yönelik başvuru yapılması esastır. Bu kapsamda işletme tarafından söz 
konusu projenin başarıyla tamamlandığına ilişkin yazı TGB yönetici şirketinden veya 

TEKMER İşletici Kuruşundan alınır. Bu yazının başvuru tarihinden en çok 12 ay önce alınmas ı 
gerekir.35 
(9) Kamu/üniversite araştırma enstitülerinde/merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya 

çıkan ürünler için başarı ile sonuçlandırıldığı tarihten itibaren 5 yıl içerisinde başarı ile 
sonuçlandırıldığına ilişkin kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinden alınan belge ile destek  

programına başvuru yapılması esastır.36 
(10) 28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetler inin 
Desteklenmesi Hakkında Kanunu kapsamında destek ve teşviklerden yararlanan Ar-Ge 

Merkezlerinde ar-ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan ürün için başarı ile sonuçlandırıld ığı 
tarihten itibaren 5 yıl içerisinde başvuru yapılması esastır. Ürün prototipinin, Ar-Ge 

Merkezinde tamamlandığına ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayı aranır ve tamamlanma  
tarihinin kontrolü Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen yazı ve/veya KBS/Web  
servis vb. imkânlar ile yapılır.37 

(11) Bu maddenin 5. Fıkrası hariç diğer fıkralarında sayılan ürün sahipleri veya mirasçıla r ı 
kendilerine kanunen tanınan mali hakları, karşılıklı ya da karşılıksız olarak; süre, yer ve içerik 

itibariyle sınırsız bir şekilde, noter onaylı kullanım hakkı sözleşmesi ile işletmeye devretmiş 
olmalıdır. 
(12) Teknolojisi Ticarileştiren İşletmelerin finansal kiralama yöntemi ile temin edecekleri 

makine-teçhizat bedelinin faiz/kar payına destek sağlanır.38 
(13) KOSGEB Girişimcileri kredi programı kapsamında Halk Bankası aracılığıyla:39  

 
a) KOSGEB desteği ile işini kurmuş ve “İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet 

Konuları Tablosu”nda yer alan sektörlerde faaliyet gösteren işletmeler, 

b) Asgari 7 gerçek kişi veya özel hukuk tüzel kişi ortak ile kurulan, toplam hisse 
oranının en az %50’si kadın olan, Ticaret Sicile tescil edilerek tüzel kişilik kazanan, 

kuruluş, işleyiş ve denetim işlemlerine ait hizmetleri T.C. Ticaret Bakanlığı’nca 
gerçekleştirilen ve “İleri Girişimci Destek Programı Faaliyet Konuları Tablosu”nda 
yer alan sektörlerde faaliyet gösteren kadın kooperatifleri 

başvurabilir. 
14) Bölgesel ve Sektörel Öncelikli İşletmeler kredisine Kalkınma Ajansları ile yapılan protokol 

kapsamına giren, imalat sanayi öncelikli olmak üzere bulundukları bölgenin ekonomik 
kalkınmasına katkı sağlayacak işletmeler başvurabilir. Bu hususla ilgili uygulamaya yönelik 
diğer bilgiler Finansal Kuruluş ile yapılacak protokollerde belirlenir ve www.kosgeb.gov. tr 

adresinden duyurulur.40 
(15) İşletmeler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca belgelendirilmesi durumunda Acil 

Destek Kredisinden faydalanabilirler.  
Başvuru  
MADDE 9 - (1)  Programa ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşullar ı, 

belirlenen faiz/kar payı oranı ve uygulama sürecine ilişkin diğer bilgiler içeren bir protokol 
KOSGEB ile finansal kuruluşlar ve gerek duyulması halinde diğer kurum/kuruluşlar arasında 

düzenlenir.41 
(2)…42 
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(3)…43 

(4)…44 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM  

Tespit, Takip, İzleme, Sonlandırma, Tamamlama 

Tespit 

Madde 10 - (1) …45 
(2) …46 

(3) …47 
(4) Finansal Kiralama yöntemi ile temin edilecek makine teçhizatın destek programı süresi 
içerisinde işletmeye teslim edilmesi gerekir.48 

(5) Finansal kiralama kuruluşu tarafından finansal kiralamaya konu makine teçhizat ın 
İşletmeye teslim edildiğine dair Finansal Kiralama Tespit Formu düzenlenerek varsa ekleri ile 

birlikte Uygulama Birimine ulaştırılır.49 
(6) Finansal kiralama yönteminde uygulamaya yönelik diğer hususlar Finansal kuruluşlar ile 
yapılacak protokolde belirlenir.50 

(4) Makine teçhizat kredisi kapsamında uygulanan faiz/kar payı desteğine ilişkin tespit sürecine 
dair diğer hususlar Finansal kuruluşlar ile yapılacak protokolde belirlenir.51 

İzleme, Sonlandırma, Tamamlama 

Madde 11 - (1) …52 

(2) …53 

(3) …54 
(4) …55 

(5) …56 
(6) Faiz/kar payı desteği uygulaması kapsamında izleme/sonlandırma/tamamlama sürecinin 
nasıl yürütüleceğine ilişkin bilgiler Finansal kuruluşlar ile yapılacak protokolde belirlenir.57 

(7) Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu Finansal kuruluşa ait olup buna 
ilişkin hususlar, tarafların sorumluluklarını da içerecek şekilde Finansal  kuruluş ile İşletme 

arasında yapılacak sözleşmede yer alır.58 
(8) Faiz/kar payı desteğine konu kredi kapsamında işletmeler tarafından verilen taahhütle r in 
Finansal kuruluş tarafından izlenmesi durumunda taahhüdün yerine getirilmemesi halinde, 

Finansal kuruluş tarafından işletmenin bağlı bulunduğu Uygulama Birimine bildir imde 
bulunulur. Bu durumda olan işletmeler için KOSGEB tarafından Uygunsuzluk Yönergesi 

doğrultusunda işlem yapılır.59 
  
 

BEŞİNCİBÖLÜM 

Çeşitli ve son hükümler 

 
MADDE 13 - (1) İşletme, Program süresi içerisinde olmak kaydıyla istediği herhangi bir tarihte 
kredi kullanabilir. Kullanılan kredinin vadesinin bu süreyi aşması, kredi faiz desteğinden 

faydalanmasına engel teşkil etmez. Azami Kredi Vadesini aşmamak kaydıyla, vade sonuna 
kadar kredi faiz desteği sağlanabilir.  

(2)Desteğin kullanılması sırasında ve sonrasında KOSGEB Mevzuatına uygun olmayan 
durumların tespiti halinde destekten faydalananların destek süreci durdurulur, yeni destek 
başvuruları uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. İşletmenin bağlı bulunduğu Uygulama 

Birimi, KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesi doğrultusunda işlem yapar. Uyuşmazlık sona 
erdiğinde ve müracaat halinde yeni desteklerden yararlanma hakkı devam eder.60 

(3) Kullanılan kredilerin faiz/kâr payı veya anaparalarının İşletme tarafından ödeme planlar ında 
belirtilen sürelerde geri ödenmemesi halinde Finansal kuruluş tarafından ilgili Uygulama 
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Birimine bildirilir ve KOSGEB tarafından destek ödemeleri durdurulur. Kredinin, durdurulma 

tarihine kadar ödenen Faiz/Kar payı desteği geri alınmaz. İşletmenin kredi geri ödeme 
yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra Finansal kuruluş aracılığı ile ilgili Uygulama 

Birimine bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz/kâr payı desteği 
ödemeleri, başlangıçta öngörülen ödeme planında herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar 
başlatılır.61 

(4) Tüm başvuru ve bildirimler yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Program 
kapsamındaki tüm belgeler elektronik ortamda alınabilir.   

(5) Faiz/Kar payı desteği kapsamında alınan makine teçhizat, kredi vadesi süresince başka bir 
gerçek veya tüzel kişiye satılamaz, kiralanamaz, devredilemez. Söz konusu taşınırların, Kredi 
Garanti Fonu A.Ş. (KGF) tarafından düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde 

kredi vadesi süresince KGF tarafından kefalet karşılığı olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis 
edilebilir.62 

(4) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider 
gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.  
(5) Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni olmalıdır.63 

(6) Bir işletme, tek bir makine teçhizat için birden fazla Finansal kuruluştan kredi kullanamaz.64 
(7) Kredi programı çerçevesinde Finansal kuruluş tarafından verilecek krediler Türk Lirası 

cinsinden kullandırılır.65 
(8) Faiz/Kar payı desteği kullanan bir işletmenin başka bir yatırımcıya devredilmes i 
durumunda, devralan yatırımcının Kredi Faiz Desteğinin öngörülmüş olması ve Finansal 

Kuruluşun da uygun görülmesi halinde, yeni yatırımcı için eski ödeme planındaki vade, miktar 
ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni ödeme planına göre 

Kredi Faiz Desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde Kredi Faiz Desteği uygulamas ı 
durdurulur.66 
(9) Destek sürecinde İşletmenin tasfiyesi, kapanması veya KOSGEB tarafından desteğin iptali 

halinde, destek süreci sonlandırılır. Destek süreci sonlandırılan İşletmenin durumu Uygulama 
Birimi tarafından değerlendirilir. İşletme tarafından sunulan bilgi ve belgeler doğrultusunda;  

 İşletmenin kastı veya ağır kusurunun bulunmadığı,  

 Ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık gibi 
mücbir sebepler,  

 Faaliyetlerini engelleyecek nitelikte, finansal yetersizlik, öngörülemeyen kriz, terör 
olayları, pazar daralması gibi zorunluluk hali,  

veya Uygulama Birimi tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna 
karar verilmesi halinde desteğin iadesi istenmez. Aksi takdirde, ödeme tarihinden itibaren 

muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir. 
(10) Faiz/Kar payı desteği, kredi anapara tutarı üzerinden hesaplanır ve kullandırılır. Vergi, 

harç vb. bedeller destek kapsamı dışındadır.67 
(11) Finansal kuruluşların uyguladıkları faiz/kâr payı oranlarının KOSGEB’in belirled iği 
destek puanının altına düşmesi halinde, finansal kuruluşun uyguladığı oran dikkate alınır.68 

(12) Finansal kiralama yöntemi ile yapılan işlemlerde; İşletmelerin kullanacakları kredilerin 
riski tamamen finansal kuruluşa aittir.69 

(13) Kullanılan kredinin erken kapatılması halinde, faiz/kar payı tutarı kredinin kullandırıld ığı 
tarih ile kapatıldığı tarih arasındaki süre için hesaplanır ve KOSGEB tarafından ödenen faiz/kar 
payı tutarından düşülerek, artan tutar KOSGEB’e 10 iş günü içerisinde iade edilir. Bu 

durumdaki İşletmeler Finansa kuruluş tarafından Yazılım Sistemine işlenir ve ayrıca 
KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir. Süresi içinde iade edilmeyen tutarlar için ilgili mevzua t la 

belirlenen gecikme faizi uygulanır. Kredi kullandırım tarihinde İşletmeden peşin tahsil edilmiş 
olan komisyon ve krediye ilişkin yasal giderler iade edilmez. 
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Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi  

MADDE 14- (1) Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve işlemler 
Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür.  

 
 
Uygunsuzluk  

MADDE 15- (1) Bu destek programı kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, KOSGEB 
Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır. 

 

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Uygulama Esaslarının yürürlüğe girdiği tarihten önce, KOSGEB 
tarafından taahhüt edilmiş kredi faiz destekleri ile ilgili işlemler tabi oldukları mevzuat 

hükümlerine göre sonuçlandırılır.  
GEÇİCİ MADDE 2 – KOSGEB KOBİ TEKNOYATIRIM Destek Programından ve/veya 

KOSGEB Endüstriyel Uygulama Programından yararlanan işletmeler aynı ürün kapsamında 
“Teknolojisini Ticarileştiren İşletmeler” kredisinden faydalanamaz. 
GEÇİCİ MADDE 3 - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı kapsamında destek ödemesi almış işletmeler aynı ürün için “Teknolojis ini 
Ticarileştiren İşletmeler” kredisinden faydalanamaz. 

 

Yürürlük 

MADDE 14 – (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayı tarihinde yürürlüğe girer. 

 

Yürütme 

MADDE 15 – (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür. 

 

1 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Azami kredi vadesi: İşletmelerin 

Kredi Faiz Desteğinden yararlanabileceği azami kredi vadesini” 
2 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Banka: Kamu bankaları, özel 

bankalar ve katılım bankalarını” 
3 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
4 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
5 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
6 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
7 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
8 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “KOSGEB veri tabanı: KOSGEB 

desteklerinden yararlanan işletmeler, girişimciler, meslek kuruluşları, işletici kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile 

tedarikçilerin izlenmesi amacıyla oluşturulan veri tabanını” 
9 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Kredi türleri: İşletmelerin Kredi 

Faiz Desteğinden yararlanabileceği kredi türlerini” 
10 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Kredi üst limiti: İşletmelerin 

Kredi Faiz Desteğinden yararlanabileceği kredi türlerine ait üst limiti” 
11 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki 

işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından 

yararlanan işletmeler ve bu işletmelerin ürünlerini alan işletmeleri” 
12 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Taban puan: Kredi Faiz 

Desteğinden yararlanabilecek işletmelerin, işletme ve makine teçhizat kredilerinde destek alabilecekleri asgari 

faiz/kâr payı puan oranlarını” 
13 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
14 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
15 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
16 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
17 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden  fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
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18 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
19 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.  
20 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
21 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir.  
22 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Yazılım Sistemi: KOBİ Finansman 

Destek Programı kapsamındaki iş ve işlemlerin gerçekleştirildiği bilgisayar yazılım programını”  
23 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “MADDE 5 – (1) Banka 

tarafından işletmelere Türk Lirası cinsinden kullandırılacak; işletme, makine teçhizat ve acil destek kredilerinin 

faiz/kâr payı masraflarına, bütçe imkânları dâhilinde, KOSGEB tarafından belirlenen puan oranında ve 

koşullarında destek verilir.” 
24 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmişti. Değişiklik öncesi:  

“ Madde 6-(4) KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri, vadeler ile 

taban puanlar aşağıdaki tablodaki yer almaktadır: 

 
25 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
26 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “Madde 8-(5) (5) Kredinin 

İşletme veya tedarikçi hesabına yatırıldığı gün vadenin başlangıcı olarak kabul edilir.” 
27 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “Madde 8-(6) (6) Banka ile 

İşletme arasındaki kredi sözleşmesinin değiştirilerek, kredi vadesinin ve taksit tutarlarının değişmesi durumunda 

KOSGEB, başlangıçta belirlenen destek miktarı ve süresini aşmayacak şekilde kredi faiz desteği ödemesi yapar .” 
28 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “MADDE 6 - (1) KOSGEB 

Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel ve Programda tanımlanmış işletme türlerine 

giren işletmeler KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilir. Acil Destek Kredisi kullanacak işletmeler için 

Programda tanımlanmış işletme türlerinden birine girme şartı aranmaz.” 
29 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
30 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
31 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
32 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
33 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
34 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
35 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
36 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
37 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir. 
38 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir 
39 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir 
40 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiş olup takip eden fıkra numaraları değiştirilmiştir 
41 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “MADDE 9 - (1) Desteğe 

ilişkin başvuru, değerlendirme ve destekten yararlanma koşulları ile iş ve işlem akışını içeren bir protokol 

KOSGEB ile bankalar ve gerek duyulması halinde diğer kurum/kuruluşlar arasında düzenlenir.” 
42 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “(2) Destek iş akışı aşağıdaki 

gibidir: 

a) KOSGEB, KOBİ Finansman Destek Programı uygulanması ile ilgili olarak bankalar  

ve ilgili kurum/kuruluşlar ile irtibata geçer. 

b) Günün ekonomik şartlarına göre bankalardan alınan teklifler doğrultusunda, her bir  

kredi türü için, desteğe esas faiz oranı ve masraf tutarları belirlenir. 

c) Belirlenen faiz oranı ve oranın geçerlilik  süresi ile uygulamaya ilişkin diğer hususları  

da içeren protokol, KOSGEB, bankalar ve ilgili diğer kurum/kuruluşlar arasında  

imzalanır. Protokolde, tarafların sorumlulukları ve diğer hususlar açıkça belirtilir. 

ç) KOSGEB protokolle belirlenen sürenin tamamlanmasından sonra bankalardan yeniden 
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teklif alıp yeni faiz oranı belirleyebilir. Protokole taraf olup yeni belirlenen faiz  

oranını kabul etmeyen Bankalar Protokolden çekilmiş sayılır ve kredi faiz desteği 

uygulamasında yer alamaz. Bu Bankalardan, Protokolden çekilme tarihinden önce  

kullanılan kredilere ilişkin kredi faiz desteği ödemeleri planlandığı şekilde devam 

eder. 

d) KOSGEB Veri Tabanında yer alan işletmeler, Programda belirtilen işletme türlerine 

göre KOSGEB tarafından sınıflandırılır. 

e) Sınıflandırma sonucu, işletme türlerinden birinde yer alan İşletme, limiti dâhilinde  

kredi faiz desteğinden yararlanmak için başvurusunu Yazılım Sistemi üzerinden  

bankaya yapar. 

f) Banka başvurusunu müteakip Uygulama Birimi’ndeki, İşletmeden sorumlu  

uzman/uzman yardımcısı başvuruyu inceler, uygun bulması durumunda onaylar. Eksik  

veya hata bulunması durumunda başvuruyu revizyona açar. 

g) İşletmenin kredi başvurusu Bankalar tarafından; KOSGEB KOBİ Finansman Destek  

Programı ve Protokolü kapsamında, genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri,  

Banka mevzuatı ve kredi politikaları doğrultusunda değerlendirilir. 

ğ) Banka, başvuruyu uygun bulması halinde onay vererek İşletme için uygun bulduğu 

kredi limitini Yazılım Sistemine girer. 

h) İşletmenin KOSGEB Desteklerinden yararlanmaya uygun olduğuna, doğru işletme  

türünde yer aldığına ve İşletme tarafından yüklenen belgelerin doğruluğuna ilişkin  

Uygulama Birimi Müdürü tarafından onay verilir. 

ı) Kredi faiz destek başvurusu Uygulama Birimi tarafından onaylanan İşletme, kendisine  

tanımlanan limitler dâhilinde Bankadan kredisini kullanır. Krediler için kullanım ve  

varsa taahhütlerin yerine getirilmesi süreci başlar. 

i) Banka, kullandırdığı krediye ilişkin bilgileri ve ödeme planını Yazılım Sistemine 

girer. Kullandırım listesini KOSGEB’e iletir. KOSGEB, destek ödemesine esas tutarı, 

listenin gelmesini müteakip protokolde belirlenen şekilde Bankaya öder. İşletmenin  

ödeyeceği tutar, kredi vadesince işletme tarafından Bankaya ödenir. 
43 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 9-(3) 

Madde 13-(4) olarak yer değiştirmiştir. 
44 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Madde 9- (4) Onay ve kullandırım 

süreci ile gerekli belgeler Başkanlıkça değiştirilebilir.” 
45 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Madde 9- (4) Onay ve kullandırım 

süreci ile gerekli belgeler Başkanlıkça değiştirilebilir.” MADDE 10 - (1) Uygulanacak Acil Destek Kredisine 

ilişkin destek kapsamı, üst limit ve destek oranı KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. KOSGEB veri 

tabanına kayıtlı tüm işletmeler bu destekten yararlanabilir.” 
46 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 10-(2) 

Madde 8-(15) olarak yer değiştirmiştir. 
47 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Madde 10-(3) Acil Destek Kredisi 

uygulaması kapsamında alınacak belgenin, işletme tarafından, ilgili Valilik  ve/veya Kaymakamlık’tan alınarak 

KOSGEB’e sunulması esastır. KOSGEB sözkonusu durumdaki işletmelerin listesini Valilik/Kaymakamlıktan 

doğrudan temin ederek de işlem tesis edebilir.” 
48 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 
49 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 
50 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 
51 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 
52 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 11-(1) 

Madde 6-(10) olarak yer değiştirmiştir. 
53 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 11-(2) 

Madde 13-(1) olarak yer değiştirmiştir. 
54 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 11-(3) 

Madde 5-(5) olarak yer değiştirmiştir. 
55 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile numaralandırma değiştirilmiştir. Değişiklik ile Madde 11-(4) 

Madde 5-(5) olarak yer değiştirmiştir. 
56 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile kaldırılmıştır. Kaldırılan bent: “Madde 11-(5) Program için 

belirlenen faiz oranları protokolde belirlenen süreyle geçerli olacaktır. İşletmeler her bir krediyi kullandıkları 

dönemde geçerli olan faiz oranı üzerinden desteklenecektir.” 
57 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 
58 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile eklenmiştir. 
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59 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: ”Madde 12 - (3) Kredi Faiz 

Desteğine konu kredi kapsamında işletmeler tarafından verilen taahhütler Ba nka tarafından izlenir. Taahhüdün 

yerine getirilmemesi durumunda, Banka tarafından işletmenin bağlı bulunduğu Uygulama Birimine bildirimde 

bulunulur. Bu durumda olan işletmeler için KOSGEB tarafından Uygunsuzluk Yönergesi doğrultusunda işlem 

yapılır.” 
60 Fıkra numarası değişmiştir. 
61 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: ”  Madde 13 (2) Kullanılan 

kredilerin faiz/kâr payı veya anaparalarının İşletme tarafından ödeme planlarında belirtilen sürelerde geri 

ödenmemesi halinde Banka tarafından ilgili Uygulama Birimine bildirilir ve KOSGEB tarafından destek 

ödemeleri durdurulur. Kredinin, durdurulma tarihine kadar ödenen Kredi Faiz Desteği geri alınmaz. İşletmenin 

kredi geri ödeme yükümlülüklerini yerine getirdiğinin daha sonra Banka aracılığı ile ilgili Uygulama Birimine 

bildirilmesi halinde, bildirimi takip eden dönemler için faiz/kâr payı desteği ödemeleri, başlangıçta öngörülen 

ödeme planında herhangi bir uzatmaya gidilmeksizin tekrar başlatılır.” 
62 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: ” Madde 13-(3) KOSGEB 

Kredi Faiz Desteği kapsamında alınan makine teçhizat, kredi vadesi süresince başka bir gerçek veya tüzel kişiye 

satılamaz, kiralanamaz, devredilemez. Söz konusu taşınırların, Kredi Garanti Fonu A.Ş. (KGF) tarafından 

düzenlenmiş Kefalet Mektubu ile satın alınması halinde kredi vadesi süresince KGF tarafından kefalet karşılığ ı 

olarak, rehin, bloke, hapis hakkı tesis edilebilir 
63 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: ” Madde 13-(5) Kullanılmış  

makine ve teçhizat için Kredi Faiz Desteği uygulanmaz. 
64 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: ”  Madde 13-(6) Bir işletme, 

tek bir makine teçhizat için birden fazla Bankadan kredi kullanamaz” 
65 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “ Madde 13 - (7) Kredi 

programı çerçevesinde Banka tarafından verilecek krediler Türk Lirası cinsinden kullandırılır.” 
66 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “Madde 13- (8) Kredi Faiz 

Desteği kullanan bir işletmenin başka bir yatırımcıya devredilmesi durumunda, devralan yatırımcının Kredi Faiz 

Desteğinin öngörülmüş olması ve Bankaca da uygun görülmesi halinde, yeni yatırımcı için eski ödeme planındaki 

vade, miktar ve benzeri şartlar değiştirilmeksizin bakiye kredi için düzenlenecek yeni ödeme planına göre Kredi 

Faiz Desteği ödenmesine devam edilir. Aksi takdirde Kredi Faiz Desteği uygulaması durdurulur.” 
67 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “Madde 13-(10) Kredi Faiz 

Desteği, kredi anaparası üzerinden hesaplanır ve kullandırılır. Vergi, harç vb. bedeller destek ka psamı 

dışındadır.” 
68 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “Madde 13-(11) Bankaların 

uyguladıkları faiz/kâr payı oranlarının KOSGEB’in belirlediği destek puanının altına düşmesi halinde, Bankanın 

uyguladığı oran dikkate alınır.” 
69 ../../…. Tarih ve … sayılı Başkanlık Olur’u ile değiştirilmiştir. Değişiklik öncesi: “Madde 13-(12) İşletmelerin 

kullanacakları kredilerin riski tamamen Bankaya aittir.” 


