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 ihtiyaçlarının
karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini artırmak, rekabet
güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek amacıyla, işletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım
bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi 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 12. maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Uygulama Esaslarında geçen,
a) Azami kredi vadesi: İşletmelerin Kredi Faiz Desteğinden yararlanabileceği azami kredi
vadesini,
b) Banka: Kamu bankaları, özel bankalar ve katılım bankalarını,
c) Destek puanı: İşletmelerin KOSGEB tarafından desteklenecek faiz/kâr payı puan oranını,
ç) Engelli: Doğuştan veya sonradan; bedensel, ruhsal, duyusal ve sosyal yetenekleri
bakımından engel oranının %40 veya üzerinde ve çalışabilir durumda olduğunu ilgili mevzuat
hükümlerine göre alınacak sağlık kurulu raporu ile belgeleyenleri,
d) Genç girişimci: Girişimcilik Destek Programı veya Yeni Girişimci Programından
yararlanmış ve bu programlara başvuru tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış gerçek
kişileri,
e) Girişimci işletme: KOSGEB desteği ile işini kurmuş faal işletmeleri,
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 Resmî Gazete’de yayımlanan
2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren
küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
g) İşletme türleri: Program kapsamında Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeleri,
ğ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığını,
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h) KOSGEB veri tabanı: KOSGEB desteklerinden yararlanan işletmeler, girişimciler, meslek
kuruluşları, işletici kuruluşlar ve sektörel kuruluşlar ile tedarikçilerin izlenmesi amacıyla
oluşturulan veri tabanını,
ı) Kredi türleri: İşletmelerin Kredi Faiz Desteğinden yararlanabileceği kredi türlerini,
i) Kredi üst limiti: İşletmelerin Kredi Faiz Desteğinden yararlanabileceği kredi türlerine ait üst
limiti,
j) Stratejik ve öncelikli sektörlerdeki işletme: Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından
uygulanan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programından yararlanan işletmeler ve bu
işletmelerin ürünlerini alan işletmeleri,
k) Taban puan: Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmelerin, işletme ve makine
teçhizat kredilerinde destek alabilecekleri asgari faiz/kâr payı puan oranlarını,
l) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB Müdürlüklerini,
m) Yazılım Sistemi: KOBİ Finansman Destek Programı kapsamındaki iş ve işlemlerin
gerçekleştirildiği bilgisayar yazılım programını,
n) Yerli makine: 13.09.2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Bilim Sanayi
ve Teknoloji Bakanlığı’nın 2014/35 no.lu tebliğine uygun olarak alınmış yerli malı belgesine
sahip makine teçhizatı,
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destek unsurları, kredi faiz desteğinden yararlanacaklar, kredi faiz desteğinin esasları,
destek puanlarının belirlenmesi, destek limit ve vadesi
Destek unsurları
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.
(2) KOSGEB Veri Tabanı’nda kayıtlı ve aktif, KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel İşletmelerin
türleri; faaliyet alanı, özellikleri ve daha önce yararlandıkları destek türüne göre, “Girişimci
İşletmeler” ve “Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletmeler” olarak KOSGEB tarafından
belirlenir.
(3) Birden fazla işletme türü kapsamına giren işletmeler en yüksek limite sahip işletme türü
limitlerinden yararlanır. İşletmenin, kredi başvurusu esnasında, yeni bir işletme türüne
geçtiğine ilişkin bir belge sunması ve KOSGEB tarafından onaylanması halinde sunduğu
belge kapsamında yeni bir işletme türünde yer alır. Bu durum daha önce başlayan 3 yıllık
program süresini uzatmaz.
(4) Kredi Faiz Desteği geri ödemesiz olarak uygulanır.
Kredi faiz desteğinden yararlanacaklar, kredi faiz desteğinin esasları
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.
(2) İşletmeler, Kredi Faiz Desteğinden krediyi aldığı tarihten itibaren 3 yıl süreyle
yararlanabilir. İşletme 3 yıl içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla
kullanabilir.
(3) Üç yıllık süre tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde söz konusu işletme için
destek programı yeniden başlatılabilir. Başlatılan yeni destek programında, işletmenin daha
2

önce kullandığı destek kredisinden kalan borç tutarı ile kullanacağı kredinin tutarı toplamı,
işletme için tanımlanan kredi üst limitini aşamaz.
(4) KOSGEB Kredi Faiz Desteğinden yararlanabilecek işletmeler, kredi türleri, limitleri,
vadeleri ile taban puanlar aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
İşletme Türü
Kredi Türü

Girişimci İşletmeler

Stratejik ve Öncelikli
Sektörlerdeki İşletmeler

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

Kredi Üst Limiti

Destek Puanı

50.000 TL*

10 puan

500.000 TL

12 puan

İşletme Kredisi
Makine Teçhizat Kredisi
Acil Destek Kredisi

Azami
Kredi
Vadesi

18 Ay
36 Ay
Destek kapsamı, üst limiti ve oranı KOSGEB İcra Komitesince
belirlenir.

36 Ay

* Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst
limit 70.000 TL olarak uygulanır.

Destek puanlarının belirlenmesi
MADDE 7 - (1) İşletmelerin, bankalardan kullandıkları kredilerin yıllık faiz/kâr payı tutarları
KOSGEB tarafından belirlenen puan dikkate alınarak yapılan hesaplamalar doğrultusunda
desteklenir.
(2) Taban puan Girişimci İşletmeler için 10 (on), Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki
İşletmeler için 12 (oniki) puan olarak uygulanır.
(3) Makine Teçhizat kredisinde; yerli makine teçhizat alımında, Stratejik ve Öncelikli
Sektörlerdeki İşletmelere 2 (iki) ilave puan verilir.
(4) Acil Destek Kredisi için taban puan uygulanmaz. Destek puanı KOSGEB İcra Komitesi
tarafından belirlenir.
Kredi üst limitleri ve vadeleri
MADDE 8 - (1) KOSGEB tarafından desteklenecek faiz/kâr payı oranı, işletmenin destek
puanı kadardır. Her bir kredi türü için destek puanı, vade ve kredi üst limitleri KOSGEB
tarafından işletmenin türüne göre belirlenir.
(2) İşletme ve Makine Teçhizat Kredilerinde kredi üst limiti, her iki kredi için de kullanılabilir
toplam tutardır. İşletme belirlenen kredi üst limiti dâhilinde krediyi işletme ve makine teçhizat
için kullanabileceği gibi sadece İşletme Kredisi veya sadece Makine Teçhizat Kredisi olarak
da kullanabilir. İşletme ve Makine Teçhizat Kredileri aşağıdaki limit ve vadelerde desteklenir:
a) Girişimci İşletme için kredi üst limiti azami 50.000 (ellibin) TL, girişimcinin genç,
kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda 70.000
(yetmişbin) TL’dir.
b) Stratejik ve Öncelikli Sektörlerdeki İşletme için kredi üst limiti azami 500.000
(beşyüzbin) TL’dir.
c) Tüm işletme türleri için, işletme kredilerinde vade, azami 18 ay; makine teçhizat
kredilerinde azami 36 ay’dır.
(3) Acil Destek Kredisi için üst limit, KOSGEB İcra Komitesi tarafından belirlenir. Vade 36
aydır.
(4) Acil Destek Kredisi için tahsis edilmiş üst limit, İşletme Kredisi ve Makine Teçhizat
Kredisi için işletme türü bazında belirlenmiş kredi üst limitlerine dâhil değildir.
(5) Kredinin İşletme veya tedarikçi hesabına yatırıldığı gün vadenin başlangıcı olarak kabul
edilir.
3

(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.
(7) Banka tarafından İşletme için belirlenen kredi limiti 1 (bir) yıl süreyle geçerlidir.
İşletmenin kredi limitini azaltıcı veya artırıcı bir durumun ortaya çıkması halinde; Banka,
gerekçesini KOSGEB’e bildirmek ve Yazılım Sisteminde gerekli düzenlemeyi yapmak
kaydıyla kredi limitinde değişikliğe gidebilecektir. Kredi limitindeki artış işletme türü üst
limitini aşamaz.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması, kredi uygulamaları, süreler, takip,
sorumluluk ve taahhütlerin izlenmesi
Başvuru, kredilerin onaylanması ve kullandırılması
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.
(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
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.
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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.
(3) Tüm başvuru ve bildirimler yazılı veya elektronik ortamda yapılabilir. Program
kapsamındaki tüm belgeler elektronik ortamda alınabilir.
(4) Onay ve kullandırım süreci ile gerekli belgeler Başkanlıkça değiştirilebilir.
Acil destek kredisi uygulaması
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.
(2) İşletmeler, yetkili kamu kurum ve kuruluşlarınca belgelendirilmesi durumunda Acil
Destek Kredisinden faydalanabilirler.
(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.
Süreler
MADDE 11 - (1) İşletme için KOBİ Finansman Destek Programının başlangıç tarihi ilk
kredinin, İşletme veya tedarikçinin banka hesabına yatırıldığı tarihtir.
(2) İşletme, Program süresi içerisinde istediği tarihte kredi kullanabilir. Kullandığı kredinin
vadesinin bu süreyi aşması, kredi faiz desteğinden faydalanmasını engellemez. Azami Kredi
Vadesini aşmamak kaydıyla, vade sonuna kadar kredi faiz desteği devam eder.
(3) İşletme Program süresi içerisinde üst limiti aşmadan kredi faiz desteğini birden fazla
kullanabilir.
(4) Program tamamlandığında, İşletmenin talebi halinde sözkonusu işletme için KOBİ
Finansman Destek Programı yeniden başlatılabilir.
(5) Program için belirlenen faiz oranları protokolde belirlenen süreyle geçerli olacaktır.
İşletmeler her bir krediyi kullandıkları dönemde geçerli olan faiz oranı üzerinden
desteklenecektir.
Takip, sorumluluk ve izleme
MADDE 12 - (1) Kullandırılacak kredilerin takibi ve tahsil sorumluluğu Bankaya ait olup
buna ilişkin hususlar, tarafların sorumluluklarını da içerecek şekilde Banka ile İşletme
arasında yapılacak sözleşmede yer alır.
(2) Banka, kredinin takibinde temerrüt faizi, masraf, komisyon vb. adı altında KOSGEB’den
hiçbir talepte bulunamaz.
(3) Kredi Faiz Desteğine konu kredi kapsamında işletmeler tarafından verilen taahhütler
Banka 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.
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Çeşitli ve son hükümler
MADDE 13 - (1) 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.
(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.
(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 karşılığı olarak, rehin, bloke,
hapis hakkı tesis edilebilir.
(4) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı gider
gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
(5) Kullanılmış makine ve teçhizat için Kredi Faiz Desteği uygulanmaz.
(6) Bir işletme, tek bir makine teçhizat için birden fazla Bankadan kredi kullanamaz.
(7) Kredi programı çerçevesinde Banka tarafından verilecek krediler Türk Lirası cinsinden
kullandırılır.
(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.
(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) Kredi Faiz Desteği, kredi anaparası üzerinden hesaplanır ve kullandırılır. Vergi, harç vb.
bedeller destek kapsamı dışındadır.
(11) Bankaların uyguladıkları faiz/kâr payı oranlarının KOSGEB’in belirlediği destek
puanının altına düşmesi halinde, Bankanın uyguladığı oran dikkate alınır.
(12) İşletmelerin kullanacakları kredilerin riski tamamen Bankaya aittir.
(13) Kullanılan kredinin erken kapatılması halinde, faiz tutarı kredinin kullandırıldığı tarih ile
kapatıldığı tarih arasındaki süre için hesaplanır ve KOSGEB tarafından ödenen faiz tutarından
düşülerek, artan tutar KOSGEB’e 10 iş günü içerisinde iade edilir. Bu durumdaki İşletmeler
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Banka tarafından Yazılım Sistemine işlenir ve ayrıca KOSGEB’e yazılı olarak bildirilir.
Süresi içinde iade edilmeyen tutarlar için ilgili mevzuatla belirlenen gecikme faizi uygulanır.
Kredi kullandırım tarihinde İşletmeden peşin tahsil edilmiş olan komisyon ve krediye ilişkin
yasal giderler iade edilmez.
Mevcut kredi faiz desteklerinin uygulanması
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.
Yürürlük
MADDE 14 – (1) Bu Uygulama Esasları Başkanlık onayı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 15 – (1) Bu Uygulama Esaslarını KOSGEB Başkanı yürütür.
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