KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ
GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI (KOSGEB)
GĠRĠġĠMCĠLĠĞĠ GELĠġTĠRME DESTEK PROGRAMI
BĠRĠNCĠ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 - (1) Bu destek programının amacı, girişimcilerin iş kurma ve yürütme
konularında bilgi ve becerilerini geliştirmek, başarılı iş planlarını/iş modellerini
ödüllendirmek, girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak, yeni
kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı
sağlayacak yapıların ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin
kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2 - (1) Bu destek programı, girişimciler, küçük ve orta ölçekli işletmeler ve
işletici kuruluşlara yönelik olarak KOSGEB tarafından uygulanacak Girişimciliği Geliştirme
Destek Programına ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 - (1) Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliğine
dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 - (1) Bu destek programında yer alan;
a) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığını,
b) Destek programı: Girişimciliği Geliştirme Destek Programı’nı,
c) Geri ödemesiz destek: Program kapsamında küçük ve orta ölçekli işletmelere ve
işletici kuruluşlara geri tahsil edilmemek üzere sağlanan desteği,
ç) Geri ödemeli destek: Program kapsamında işletici kuruluşlara geri tahsil edilmek
üzere teminat karşılığı sağlanan desteği,
d) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,
e) İşletme: 18.11.2005 tarih 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 tarih ve 27353 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanan 2009/15431 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen
sektörlerde faaliyet gösteren küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
f) İŞGEM: KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış İş Geliştirme
Merkezlerini,1
g) İşletici kuruluş: İŞGEM’i/TEKMER’i yönetmek üzere kurulan tüzel kişiliği,2
ğ) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,
h) KOSGEB birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,
ı) KOSGEB veri tabanı: Girişimciler, işletmeler, işletici kuruluşlar ile hizmet ve
destek sunumu sürecine dâhil olan meslek kuruluşları, eğiticiler, hizmet sağlayıcılar ve
diğer paydaşlara ait verilerin kayda alındığı veri tabanını,3
1 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: f) İŞGEM: Kurulma kriterleri ve nitelikleri Başkanlıkça belirlenen ve KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı
tanınmış İş Geliştirme Merkezlerini
2 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: g) İşletici kuruluş: İŞGEM’i yönetmek üzere kurulan tüzel kişiliği,
3 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: ı) KOSGEB veri tabanı: Girişimcilerin, işletmelerin, meslek kuruluşlarının ve işletici kuruluşların kayda alındığı veri
tabanını,
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i) Kurul: İleri Girişimci Programı veya İŞGEM/TEKMER Programı başvurularını
değerlendiren ve karar alan Değerlendirme ve Karar Kurulunu,4
j) Sermaye şirketi: Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketleri,
k) Taahhütname: Programdan yararlanmak üzere başvuran işletmenin veya işletici
kuruluşun KOSGEB’e verdiği idari, mali ve hukuki taahhüdü içeren belgeyi,
l) TEKMER: KOSGEB tarafından TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış Teknoloji
Geliştirme Merkezlerini5
m) Yükseköğretim kurumu: 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan
yükseköğretim kurumlarını
ifade eder.
ĠKĠNCĠ BÖLÜM
Destek Programının Kapsamı
Destek programının kapsamı
MADDE 5 - (1) Bu destek programı, Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Programı,
İŞGEM/TEKMER Programı ve İş Planı Ödülü olmak üzere dört alt bileşenden oluşur.6
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
GiriĢimcilik Eğitimi
GiriĢimcilik Eğitimi
MADDE 6 - (1) Girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında bilgi ve becerilerini
geliştirmek ve girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası işbirliğini arttırmak amacıyla
kurum/kuruluşlarla işbirliği ile ve/veya KOSGEB tarafından düzenlenen eğitimlerdir.
(2) Girişimcilik Eğitimlerinin süresi, içeriği, kapsamı ve uygulama süreci Başkanlık
tarafından belirlenir.
(3) Girişimcilik Eğitimlerinde katılımcılardan ücret alınmaz.
Ġzleme
MADDE 7 - (1) Girişimcilik Eğitimleri, Başkanlıkça belirlenen esaslar doğrultusunda
KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Yeni GiriĢimci Programı
Yeni GiriĢimci Programı
MADDE 8- (1) Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci Programı ile İleri
Girişimci Programı olmak üzere iki alt programdan oluşur.
(2) Geleneksel Girişimci Programı ile İleri Girişimci Programına başvuru yapabilecek
işletmelere ilişkin hususlar bu Programın Uygulama Esaslarında belirtilir.
Programdan yararlanma koĢulu, baĢvuru, değerlendirme
MADDE 9- (1) Yeni Girişimci Programına; Girişimcilik Eğitimini tamamlayan
girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM'de/TEKMER’de yer alan işletmeler başvuru
yapabilir.7
(2) Girişimcilerin kurmuş oldukları işletmelerdeki kurucu ortak olarak payları en az
%50 (elli) ve üzeri olmalıdır.
4 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: i) Kurul: İleri Girişimci Programı ve İş Geliştirme Merkezi Programı başvurularını değerlendiren ve karar alan
Değerlendirme ve Karar Kurulunu,
5 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile tanım eklenmiĢ olup, tanım
sıralaması yeniden düzenlenmiĢtir.
6 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (1) Bu destek programı, Girişimcilik Eğitimi, Yeni Girişimci Programı, İş Geliştirme Merkezi Programı ve İş Planı Ödülü
olmak üzere dört alt bileşenden oluşur.
7 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (1) Yeni Girişimci Programına; Girişimcilik Eğitimini tamamlayan girişimcilerin kurdukları işletmeler ile İŞGEM'de yer
alan işletmeler başvuru yapabilir.
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(3) İşletmenin program başvuru tarihi itibari ile son 1 (bir) yıl içinde kurulmuş olması
ve girişimcinin daha önce bu programdan faydalanmamış olması şartı aranır.
(4) İşletme, Geleneksel Girişimci Programı veya İleri Girişimci Programının sadece
birinden faydalanabilir.
(5) İşletme, KOSGEB veri tabanına kaydolur ve ilgili KOSGEB birimine başvuru
yapar.
(6) Geleneksel Girişimci Programı başvurusu, ilgili KOSGEB birimi tarafından
değerlendirilir. Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya
başvurunun revize edilmesi istenebilir. Redde ilişkin kararına bir kereye mahsus olmak üzere
itiraz edilebilir.
(7) İleri Girişimci Programı başvurusu, Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul
tarafından yapılan değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya
başvurunun revize edilmesi istenebilir. Kurulun redde ilişkin kararına bir kereye mahsus
olmak üzere itiraz edilebilir.
(8) Başvurusu kabul edilen işletmeden Taahhütname alınır.
(9) Programın süresi Taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 (iki)
yıldır.8
Geleneksel GiriĢimci Programı
MADDE 10 - (1) Geleneksel Girişimci Programının hedefi, işletmeleri en kırılgan
olduğu kuruluş yıllarında desteklemek ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmektir.
(2) Geleneksel Girişimci Programında;
a) Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş
olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000
(on bin) TL,
b) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, programın uygulama
esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 (kırk bin) TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç,
kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar
olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar9
destek sağlanır.
Ġleri GiriĢimci Programı
MADDE 11 - (1) İleri Girişimci Destek Programının hedefi, ülkemizin stratejik
önceliklerine uygun olarak yenilikçi, sanayide dijitalleşme uygulamaları ve orta
yüksek/yüksek teknoloji düzeyindeki sektörler ile imalat sektöründe faaliyet gösteren
işletmelerin sayısının arttırılması, işletmelerin en kırılgan olduğu kuruluş yıllarında
desteklenmesi ve bu işletmelerde istihdamın teşvik edilmesidir.
(2) İleri Girişimci Programında;
a) Kuruluş desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, gerçek kişi statüsünde kurulmuş
olan işletmeye 5.000 (beş bin) TL, sermaye şirketi statüsünde kurulmuş olan işletmeye 10.000
(on bin) TL,
b) Performans desteği kapsamında geri ödemesiz olarak, bu programın uygulama
esaslarında belirlenen kriterlere göre 40.000 (kırk bin) TL’ye kadar, ayrıca girişimcinin genç,
kadın, engelli, gazi veya şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar
olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar10,
8 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (9) Programın süresi Taahhütnamenin KOSGEB birimi tarafından evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 2 (iki) yıldır.
9 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: ….. ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar
olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar…
10 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: ….. ayrıca girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi ve şehit yakını olması durumunda ilave 10.000 (on bin) TL’ye kadar
olmak üzere en fazla 50.000 (elli bin) TL’ye kadar…
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c) Makine, teçhizat ve yazılım desteği kapsamında, makine ve teçhizat giderleri ile
yazılım lisans bedeli veya zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için geri ödemesiz olarak
100.000 (yüz bin) TL, orta yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için
200.000 (iki yüz bin) TL, yüksek teknoloji seviyesinde faaliyet gösteren işletmeler için
300.000 (üç yüz bin) TL,
ç) Mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu desteği kapsamında geri ödemesiz
olarak 10.000 (on bin) TL
destek sağlanır.
(3) Makine, teçhizat ve yazılım desteği ile mentörlük, danışmanlık ve işletme koçluğu
desteği için destek oranı %75 (yetmiş beş)’tir.
Ġzleme
MADDE 12 – (1) Bu programdan yararlanan işletme, Başkanlıkça belirlenen esaslar
doğrultusunda KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.
Destek ödemeleri
MADDE 13 - (1) İşletme, ödemeye esas belgeleri KOSGEB birimine sunar.
(2) KOSGEB birimi tarafından uygun bulunan ödeme talebi için işletmenin banka
hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletmenin talebi halinde, destek ödemesi mal ve/veya
hizmetin alındığı hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.
BEġĠNCĠ BÖLÜM
ĠĢ Planı Ödülü
ĠĢ Planı Ödülü
MADDE 14 – (1) Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde ayrı bir
ders olarak girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili yükseköğretim
kurumu işbirliği ile ödüllü yarışmalar düzenlenir. Yarışmalarda iş planları ilk üç dereceye
girenlere, işletmelerini kurmuş olmaları şartı ile ödül verilir. En başarılı iş planı için verilecek
ödül 25.000 (yirmi beş bin) TL, ikinci için 20.000 (yirmi bin) TL, üçüncü için 15.000 (on beş
bin) TL’dir.
(2) KOSGEB tarafından düzenlenen veya KOSGEB tarafından uygun bulunması
kaydıyla yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen ödüllü/ödülsüz yarışmalar
sonucunda, sundukları iş fikirleri/iş modelleri/iş planları, ilk üç dereceye girmiş olan
yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri/mevcut işletmeleri ile başvurmaları kaydı ile
100.000 (yüz bin) TL’ye kadar ödül verilir.
(3) Yükseköğretim kurumları, kurum/kuruluşlar ile işbirliği ve ödüle ilişkin diğer
hususlar bu programının uygulama esaslarında belirlenir.
ALTINCI BÖLÜM
ĠġGEM/TEKMER Programı11
ĠĢ GeliĢtirme Merkezi/Teknoloji GeliĢtirme Merkezi
MADDE 15 - (1) İş Geliştirme Merkezi ve Teknoloji Geliştirme Merkezi;
girişimcilere ve işletmelere ön inkübasyon, inkübasyon, inkübasyon sonrası süreçlerde; iş
geliştirme, mali kaynaklara erişim, yönetim, danışmanlık, mentörlük, ofis ve ağlara katılım
gibi hizmetlerin sağlandığı yapılardır.12

11 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: İş Geliştirme Merkezi Programı
12 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: İş Geliştirme Merkezi MADDE 15 - (1) İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere işletme geliştirme
koçluğu, destek ağlarına ulaşım, finans kaynaklarına erişim imkânı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi
hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan
ve işletilen, İşletme Kuluçkası veya İşletme Fidanlığı olarak da adlandırılan merkezlerdir.
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Programdan yararlanma koĢulu, baĢvuru, değerlendirme13
MADDE 16 - (1) KOSGEB’e başvurarak KOSGEB’in belirlediği kriterlere
uygunluğu tespit edilen kuluçka merkezlerine bu programın uygulama esaslarında belirlenen
kriterler dâhilinde İŞGEM/TEKMER adı kullanma hakkı tanınır ve İŞGEM/TEKMER bu
program kapsamındaki desteklerden faydalanabilir.14
(2) İŞGEM/TEKMER Programı başvurusu, uygulama esaslarında belirtilen esaslar
dâhilinde ilgili KOSGEB birimine yapılır.15
(3) Başvuru, Kurul tarafından değerlendirilir. Kurul tarafından yapılan değerlendirme
sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun revize edilmesi
istenebilir. Kurulun verdiği kararlar nihaidir.
(4) Kurul tarafından başvurunun kabul edilmesi halinde, mevcut değilse işletici
kuruluş kurulur.
(5) İşletici kuruluş KOSGEB veri tabanına kaydolur ve Taahhütname verir.
(6) Bu Programdan İŞGEM/TEKMER yalnızca bir kez faydalanabilir.16
Program unsurları, oranı, süresi ve üst limiti
MADDE 17- (1)Bu programdan yararlanmak için kuluçka merkezine KOSGEB
tarafından İŞGEM/TEKMER adı kullanım hakkı tanınmış olması gerekir.17
(2) Bu program kapsamında;
a) Mobilya-donanım alımı için 300.000 (üç yüz bin) TL geri ödemesiz,
b) Ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat giderleri ile yazılım lisans bedeli veya
zaman sınırlı lisans kullanım bedeli için 500.000 (beş yüz bin) TL geri ödemesiz ve 1.000.000
(bir milyon) TL geri ödemeli,
c) Personel giderleri için 1.000.000 (bir milyon) TL geri ödemesiz,
ç) Eğitim, danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri için 1.000.000 (bir milyon)
TL geri ödemesiz
destek sağlanır.
(3) Destekleme oranı % 75 (yetmiş beş) olarak uygulanır.
(4) Program süresi taahhütnamenin evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 5 (beş)
18
yıldır.
Ġzleme
MADDE 18 - (1) İŞGEM/TEKMER; Başkanlık tarafından belirlenen esaslar
doğrultusunda, KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.19
Destek ödemeleri
MADDE 19 - (1) İşletici kuruluş, kurul kararı ile uygun bulunan mal ve hizmet
alımını gerçekleştirerek ödemeye esas belgeleri ilgili KOSGEB birimine sunar.

13 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: Programdan yararlanma koşulu
14 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (1) KOSGEB’e başvurarak KOSGEB’in belirlediği kriterlere uygunluğu tespit edilen İş Geliştirme Merkezlerine bu
programın uygulama esaslarında belirlenen kriterler dâhilinde İŞGEM adını kullanma hakkı tanınır ve İŞGEM’ler bu program
kapsamındaki desteklerden faydalanabilir.
15 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (2) İş Geliştirme Merkezi Programı başvurusu, uygulama esaslarında belirtilen esaslar dâhilinde ilgili KOSGEB birimine
yapılır.
16 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (6) Bu Programdan İŞGEM yalnızca bir kez faydalanabilir.
17 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (1) Bu destekten yararlanmak için KOSGEB tarafından İŞGEM adı kullanım hakkı tanınmış olması gereklidir.
18 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (4) Program süresi taahhütnamenin KOSGEB birimi evrak kaydına alındığı tarihten itibaren 5 (beş) yıldır.
19 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (1) İŞGEM’ler; Başkanlık tarafından belirlenen esaslar doğrultusunda, KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet
alımı yolu ile izlenir.

PR-15/00
Rev. Tarihi: …./…./…

5

(2) KOSGEB birimi tarafından uygun bulunan ödeme talebi için işletici kuruluşun
banka hesabına destek ödemesi yapılır. Ancak işletici kuruluşun talebi halinde, destek
ödemesi mal ve/veya hizmetin alındığı hizmet sağlayıcının banka hesabına da yapılabilir.
YEDĠNCĠ BÖLÜM
ÇeĢitli ve Son Hükümler
ÇeĢitli ve son hükümler
MADDE 20 – (1) Bu destek programı kapsamındaki kurulların oluşumu ve çalışma
esasları, programın uygulama esaslarında belirlenir.
(2) Destek programı kapsamında görevlendirilecek öğretim elemanlarına KOSGEB
tarafından hizmet bedeli ödenir.
(3) Destek programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme
süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, başvuru sahibine ait ticari gizli bilgi
olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.
(4) İleri Girişimci Programı ve İŞGEM /TEKMER Programı kapsamında desteklenen
makine, teçhizat, yazılım, mobilya ve donanımının mülkiyeti, işletme/işletici kuruluş tüzel
kişiliğine ait olup, İleri Girişimci Programı için 2 (iki) yıl, İŞGEM /TEKMER Programı için 5
(beş) yıl boyunca başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz veya
devredilemez. Kapanan işletme/işletici kuruluş için bu hükmün uygulanıp uygulanmaması
hususunda Başkanlık yetkilidir.20
(5) Yurtdışından satın alınan mal ve hizmetlerde bedelin faturada döviz cinsinden
belirtilmesi durumunda, T.C. Merkez Bankası döviz alış kuru üzerinden ve faturanın
düzenlendiği tarih esas alınarak Türk Lirası olarak ödeme yapılır.
(6) İşletme/işletici kuruluş sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden,
babasından, kardeşinden, çocuğundan ve bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek
kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda destek
ödemesi yapılmaz. Bu hüküm Madde 10-(2)(b) ve Madde 11-(2)(b) kapsamında
uygulanmaz.21
(7) Program süresinde işletmenin/işletici kuruluşun devri, başka bir işletme ile
birleşmesi ve tür değişikliği durumu değerlendirilerek; programın devamına veya
sonlandırılmasına KOSGEB birimi/Kurul tarafından değerlendirilerek karar verilir.
(8) Program süresinde, işletmenin/işletici kuruluşun tasfiyesi veya kapanması halinde
program sonlandırılır. Bu hususların dışında KOSGEB birimi/Kurul tarafından da Program
sonlandırılabilir. Bu durumda;
a) İleri Girişimci Programı veya İŞGEM/TEKMER Programı sonlandırılan
işletmenin/işletici kuruluşun gerekçesi kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme
neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin/işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru
bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk,
yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal yetersizlik veya kurul tarafından uygun
bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde verilen
desteklerin iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi
takdirde; yapılan geri ödemeli destekler teminat nakde çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz

20 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (4) İleri Girişimci Programı ve İş Geliştirme Merkezi Programı kapsamında desteklenen makine, teçhizat, yazılım,
mobilya ve donanımının mülkiyeti, işletme/işletici kuruluş tüzel kişiliğine ait olup, İleri Girişimci Programı için destek süresi olan 2 (iki) yıl,
İş Geliştirme Merkezi Programı için destek süresi olan 5 (beş) yıl boyunca başka şahıs, kurum/kuruluşlara hiçbir şekilde satılamaz,
kiralanamaz veya devredilemez.
21 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
Değişiklik öncesi: (6) İşletme/işletici kuruluş sahip ve ortakları ile bunların eşinden, annesinden, babasından, kardeşinden, çocuğundan ve
bunların sahibi/ortağı olduğu işletmelerden destek kapsamında mal/hizmet satın alamaz, böyle bir durumun tespit edilmesi durumunda
destek ödemesi yapılmaz.
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destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte
tahsil edilir.22
b) Geleneksel Girişimci Programı kapsamında desteklenen işletmenin kuruluş
tarihinden itibaren bir yılını tamamlamadan kapanması durumunda, geri ödemesiz destekler
ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
Bir yılını tamamlanmasını müteakip işletmenin tasfiyesi veya kapanması halinde; yapılan
destek ödemeleri geri alınmaz.
(9) Ödemeye esas belgelerde destek tutarı hesaplanırken katma değer vergisi destek
kapsamı dışında tutulur.
(10) Vergi, sosyal güvenlik primi vb. yasal yükümlülükler hariç olmak üzere aynı
gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
(11) Bu Destek Programı kapsamında erken ödeme yapılabilir. Erken ödeme ve
mahsup işlemlerinde, KOSGEB Destek Programları Erken Ödeme Usul ve Esasları uygulanır.
(12) …23
(13) Program kapsamında destekleme kararı verilen makine, teçhizat ve yazılımın;
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, destek oranlarına % 15 (on beş) ilave edilir.
(14) 05.05.2010 tarihli ve 2010/2 sayılı İcra Komitesi kararı ile yürürlüğe alınan
Girişimcilik Destek Programından yararlanan girişimci/işletme bu destek programından
yararlanamaz.
(15) Geri ödemeli destekler kapsamında yapılacak geri ödemeler, program bitiminden
sonra 6 (altı) ayı ödemesiz olmak üzere, üçer aylık dönemler halinde 8 (sekiz) eşit taksitte
yapılır.
(16) Program kapsamındaki alt bileşenlerde, makroekonomik dokümanlardaki
öncelikler doğrultusunda; bölgesel, sektörel ve ölçeksel kriterler ile özel hedef grupları
dikkate alınarak programda belirlenen destek üst limit ve oranlarını geçmemek üzere
Başkanlık tarafından uygulama özelinde yeni limit ve oranlar belirlenebilir, destek unsurları
kısıtlanabilir, hedef kitleye özgü uygulamalar yapılabilir. Program kapsamındaki alt
bileşenlere yönelik uygulamalar dönemsel veya çağrı esaslı olarak yapılabilir.24
Programın izleme ve değerlendirmesi
MADDE 21 - (1) Bu destek programının izleme ve değerlendirmesi Başkanlıkça
belirlenen esaslar doğrultusunda ilgili KOSGEB birimi tarafından ve/veya hizmet alımı yolu
ile yapılır.
Uygunsuzluk
MADDE 22 - (1) Programın uygulanması sırasında ve sonrasında KOSGEB
mevzuatına uygun olmayan durumların tespiti halinde, KOSGEB Destek Programları
Yönetmeliği kapsamında işletmeye/işletici kuruluşa verilen desteklere ilişkin tüm süreçler
durdurulur. Uygunsuzluğun giderilmemesi ve uyuşmazlık halinde, uyuşmazlığa konu olan
destek tutarı, KOSGEB alacağı olarak yasal faizi ile birlikte KOSGEB tarafından tahsil edilir.

22 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile değiĢiklik kabul edilmiĢtir.
DeğiĢiklik öncesi: (8) a) İleri Girişimci Programı ve İş Geliştirme Merkezi Programı sonlandırılan işletmenin/işletici kuruluşun gerekçesi
kurul tarafından değerlendirilir. Yapılan değerlendirme neticesinde, sonlandırmanın; işletmenin/işletici kuruluşun kastı veya ağır kusuru
bulunmaksızın faaliyetlerini engelleyecek nitelikte ölüm, ağır kaza, ağır hastalık, tutukluluk, yangın, deprem, su basması, hırsızlık, finansal
yetersizlik veya kurul tarafından uygun bulunan buna benzer gerekçeler nedeniyle oluştuğuna karar verilmesi halinde verilen desteklerin
iadesi istenmez, geri ödemeli destekler sürecine uygun olarak tahsil edilir. Aksi takdirde; yapılan geri ödemeli destekler teminat nakde
çevrilmek suretiyle, geri ödemesiz destekler ise ödeme tarihinden itibaren muaccel hale gelir ve işleyecek yasal faizi ile birlikte tahsil edilir.
23 01/03/2018 tarihli 2018/09 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile fıkra kaldırılmıĢtır. Kaldırılan
fıkra: (12) Geri ödemeli destek kapsamında KOSGEB tarafından talep edilen teminatlar için, Teminat Giderleri olarak %100 oranında
destek üst limiti dikkate alınmaksızın geri ödemesiz destek sağlanır.
24 25/09/2018 tarihli ve 2018/21 sayılı Ġcra Komitesi Kararı ve .../../20.. tarih ve …. sayılı OLUR ile fıkra eklenmiĢtir.
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Uyuşmazlık sona erdiğinde ve işletmenin/işletici kuruluşun müracaatı halinde destek süreci
devam eder.
(2) Bu program kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda, Başkanlıkça uygulanan
Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.
Destek programı uygulama esasları
MADDE 23 - (1) Destek programı Uygulama Esasları, Başkanlık tarafından
hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile yürürlüğe girer.
Yürürlük
MADDE 24 - (1) Bu program, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 25 - (1) Bu programı KOSGEB Başkanı yürütür.
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