
Desteklenen Giderler Üst Limit Koşullar 

1-Yurt İçi Fuar 

Desteği

Boş alan (yer) kirası ile standart stand konstrüksiyonu ve dekorasyonu giderlerİ 

desteklenir. ( Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına azami 50 

(elli) m²’dir.)

- Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.Üst limitler;

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

d)IDEF Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı hariç konusu savunma, havacılık ve uzay olan 

fuarlar için m² başına 500 (beş yüz) TL olarak uygulanır.

-İlk defa düzenlenecek fuarlarda, 2.500 (iki bin beş yüz) m²’yi geçmeyecek şekilde, fuar 

organizatör kuruluşu 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. Bir önceki aynı fuarda kullandırılan toplam net 

stantlarına bakılmaz

- İşletme fuarın tamamlanmasını müteakip KBS üzerinden ödeme talebinde bulunur. 

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

2-Yurt Dışı İş 

Gezisi Desteği 

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

Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK), Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 

veya Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi 

programlarında işletme temsilcilerinin;

- Konaklama giderleri

- Ulaşım giderleri ( bulunulan yerden yurt dışı iş gezisinin düzenlendiği ülkeye 

veya birden fazla ülkeye gidilecek ise ülkeden ülkeye yapılan 

havayolu/karayolu/demiryolu/ denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti ücretler)

- Yurt dışı iş gezisi programı ile ilgili tercüme, rehberlik giderleri, fuar giriş 

ücretleri ve toplantı-organizasyon giderlerini kapsar.

- Program süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir.

- Kuzey Amerika, Güney Amerika ve Avustralya kıtası ile Asya Pasifik Ülkeleri için 10.000 (on 

bin) TL,

-Çin Halk Cumhuriyeti dâhil diğer ülkeler için 5.000 (beş bin) TL’dir.,

-KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Uygulama Esasları kapsamında her yıl 

belirlenenfinalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen yurt dışı iş gezisi programından bir 

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

-  Yurt dışı iş gezisinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru esnasında KBS’de

kayıtlı ve programı onaylı en az 10 (on) işletmenin yurt dışı iş gezisi programında yer alması gerekir. 

- Yurt dışı iş gezisine katılacak işletme temsilcilerinin; işletme sahibi, ortağı veya çalışanı olması 

gerekir.

- Destekten yararlanmak isteyen işletmenin faaliyet alanı ile yurt dışı iş gezisinin kapsadığı iş 

kollarının uyumlu olması zorunludur.

3-Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği

Bu destek, destek başvuru tarihi itibariyle son 12 (on iki) ay içinde istihdam 

edilmemiş, yükseköğretim kurumundan mezun ve işletmede tam zamanlı olarak 

çalışacak eleman için verilir.

-İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, nitelikli elemanın işe giriş 

tarihinden önceki işletmenin son 2 (iki) aya ait SGK Tahakkuk Fişlerinin gün 

sayısı toplamının en az 120 (yüz yirmi) gün olması gerekir. Bu koşul, Öncelikli 

Teknoloji Alanları Tablosunda (Tablo 3) belirtilen öncelikli teknoloji alanlarında 

veya teknopark sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeler için aranmaz.

- Program süresince, en fazla 4 (dört) destek başvurusuna onay verilir.

-Program süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

-Destek üst limitinin belirlenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 (iki) yıllık meslek 

yüksekokulu ve ön lisans mezunları için 1,25 (bir yirmi beş), lisans mezunları için 1,5 (bir 

buçuk), yüksek lisans mezunları için 1,75 (bir yetmiş beş), doktora mezunları için 2 (iki) 

olarak uygulanır.

-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.

- Destek süresince, istihdam edilen elemanın sadece destek verilen işletmede sigorta

kaydının olması gereklidir.

- Nitelikli elemanın işletmenin farklı illerdeki şubelerinde istihdam edilmesi

durumunda destekten faydalanılabilir.

- İşletmeler, destek programının tamamlandığı tarihten itibaren, bir defaya mahsus olmak üzere, 

başvuru yapması şartı ile destek programından yeniden yararlanabilir.

4-Tasarım 

Desteği 
-Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün çeşitliliğini artırmalarını sağlamaktır.

- Her bir ürün tasarımı için destek üst limiti 2.000 (iki bin) TL’dir. Ancak ürün

tasarımının Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi veya Entegre 

Devre Topografyaları Tescil Belgesi alımı ile sonuçlanmış olması halinde destek üst limiti 

10.000 (on bin) TL’dir.

- Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

- Tasarıma ilişkin belgede; tasarımcı bilgileri, tasarıma konu ürün adı, tasarım tarihi ve tasarıma 

ilişkin çizimin yer alması gerekir.

5-Sınai Mülkiyet 

Hakları Desteği

-Bu desteğin amacı, işletmelerin sınai mülkiyet haklarının korunmasını 

sağlamaktır.

(2) İşletmelerin;

a) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi ve Entegre 

Devre Topografyaları Tescil Belgesi almak için Türk Patent ve Marka Kurumu 

(TÜRKPATENT)’na yaptığı ödemeler ile patent ve marka vekili giderlerine,

b) Patent, Faydalı Model Belgesi, Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi, Entegre 

Devre Topografyaları Tescil Belgesi ve Yurt Dışı Marka Tescil Belgesi almak için 

TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlara yaptığı ödemeleredestek 

verilir.

-Destek programı süresince desteğin üst limiti 30.000 (otuz bin) TL’dir

- TÜRKPATENT’ten alınan/alınacak her bir belge için işletmeye sağlanacak desteğin üst limiti 

5.000 (beş bin) TL, TÜRKPATENT muadili yurt dışı kurum/kuruluşlardan alınan/alınacak her 

bir belge için ise desteğin üst limiti 10.000 (on bin) TL’dir.

-TSE ve TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler, destek üst limitleri dahilinde % 100 (yüz)oranında 

desteklenir.

-Destekten yararlanmak isteyen işletmenin, TÜRKPATENT ve/veya muadili yurt dışı

kurum/kuruluşlara destek programı süresi içerisinde başvuru yapmış olması gerekir. 

6-Belgelendirme 

Desteği 

- Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün, hizmet ve süreçlerini standardize 

etmelerini sağlamaktır.

- 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. Bu destek, belge için ödenen ücreti (müracaat ve dosya 

inceleme, tetkik, denetim, test ve belge ücreti) kapsar.

- Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir.

-ISO/IEC 15408, ISO/IEC 19790, ISO/IEC 24759, ISO/IEC 15504, TS 13298, ISO 9241151, 

ISO/IEC 25051, ISO/IEC 40500:2012, ISO/IEC 12207, ISO/IEC 15288 ve ISO/IEC 17025 

kapsamlarındaki belgeler için destek üst limiti 10.000 (on bin) TL, bunların dışında kalan 

belgeler için ise destek üst limiti 2.500 (iki bin beş yüz) TL’dir.

- CE işaretlemesi için alınan belgelerde modül ayırımı gözetmeden Öncelikli Teknoloji 

Alanları Tablosunda (Tablo 3) belirtilen teknoloji düzeyi orta-yüksek teknoloji olan 

işletmeler için destek üst limiti 25.000 (yirmi beş bin) TL, belirtilen teknoloji düzeyi yüksek 

teknoloji olan işletmeler için destek üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir

- TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde % 100 (yüz) oranındadesteklenir.

- Belge ve fatura tarihlerinin program süresi içerisinde olması kaydıyla; ilgili kurum/kuruluşa yapılan 

belge başvurusunun tarihine bakılmaz.

7-Test ve Analiz 

Desteği

-Bu desteğin amacı, işletmelerin ürün kalitesini artırmasını sağlamaktır

-İşletmelerin, kamu kuruluşları ve üniversite laboratuvarlarından 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 hizmetgiderlerine destek verilir. KOSGEB 

laboratuvarlarından alınan hizmetlere ilişkin giderler destek kapsamı dışındadır.

-Destek programı süresince desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) TL’dir

- TSE’den alınacak hizmetler, destek üst limitleri dahilinde % 100 (yüz) oranında desteklenir.

→Test, analiz ve kontrol-muayene hizmetine tabi tutulacak ürün, malzeme, parça ve numunelerin; 

sevk, sigorta ve benzeri giderleri ve bu hizmetlerin işletme tesislerinde yapılması halinde hizmeti 

veren personelin; konaklama, ulaşım ve iaşe giderleri destek kapsamı dışındadır.

→ Destek kapsamında yer alan giderler için Katma Değer Vergisi (KDV) hariç toplam fatura bedelinin 

500 (beş yüz) TL’nin altında olduğu test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri ile atık su analizi, baca 

gazı ölçümü, ortam gürültü ölçümü, toz seviyesi ölçümü, iş sağlığı ve güvenliği kapsamında yapılan 

test, analiz ve kontrol-muayene hizmetleri destek kapsamı dışındadır.

8- Enerji Verimli 

Elektrik Motorları 

Değişimi Desteği

- Bu desteğin amacı, işletmelerin enerji verimli elektrik motorları kullanımını 

sağlamaktır.

- 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.

→ Destek programı süresince desteğin üst limiti 80.000 (seksen bin) TL’dir.

→Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı ResmiGazete’ de 

yayımlanan SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerlimalı belgesi ile 

tefrik edilmesi durumunda, belirlenen destek oranlarına % 15 (onbeş) ilave edilir.

→ İşletmelerin bu destekten yararlanabilmesi için TEVMOT Aylık Faaliyet Raporu’nda yer alması 

gerekir.

9-Bağımsız 

Değerlendirme 

Desteği

- Bu desteğin amacı işletmelerin, öncelikli ürün listesinde yer alan ürünleri 

üretmelerine katkı sağlamaktır.

- İşletmelerin 18/09/2019 tarihli 30892 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan ve 

05/12/2019tarihli 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.

-Destek programı süresince desteğin üst limiti 20.000 (yirmi bin) TL’dir.

- Yetkilendirilen bağımsız danışmanlık firmalarından alınan bağımsız değerlendirme

raporu hizmetine ilişkin ödeme yapan işletmelerin bilgileri Bakanlık tarafından ilgili Başkanlık 

birimine iletilir. Söz konusu bilgiler ilgili Başkanlık birimi tarafından KBS’ye yüklenir.

10-Model Fabrika 

Desteği
-Bu desteğin amacı, işletmelerin yetkinlik kazanımlarını kalıcı hale

getirmeye katkı sağlamaktır.

-Destek programı süresince desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL’dir.

-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. Söz konusu hizmet giderleri işletmelerin model 

fabrikalardan alacakları sadece eğitim hizmetlerini içermektedir.


