
 
1.Programın amacı nedir? 
Program, orta-yüksek ve yüksek teknolojik alanlarda imalat faaliyetleri gerçekleştiren ve belirli mali 
kriterlere sahip firmaların öncelikli konu / konular dahilinde yürütecekleri projeleri desteklemeyi amaçlar. 

2.Programa başvuru gerçekleştirebilecek firmalar için uygun NACE kodları nelerdir? 
Programa başvuru gerçekleştirebilecek firmaların aşağıdaki NACE kodlarına sahip olması gerekmektedir: 

Yüksek Teknoloji NACE Kodları 
21- Temel Eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı 
26- Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 
30.3- Hava taşıtları ve uzay araçları ile bunlarla ilgili makinaların imalatı 

Orta - Yüksek Teknoloji NACE Kodları 
20- Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 
25.4- Silah ve mühimmat (cephane) imalatı 
27- Elektrikli Teçhizat İmalatı 
28- Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı 
29- Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı 
30.2- Demiryolu lokomotifleri ve vagonlarının imalatı 
30.4- Askeri savaş araçlarının imalatı 
30.9- Başka yerde sınıflandırılmamış ulaşım araçlarının imalatı 
32.5- Tıbbi ve dişçilik ile ilgili araç ve gereçlerin imalatı 
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Yukarıda sıralanan faaliyet alanı çerçevesinde olabilecek ve/veya NACE kodu yanlış firmalar, yeni 
alacakları NACE kodu ile KOSGEB KAYS Sisteminde tanımlı hale geldikten sonra program 
başvurusunda bulunabilir.

KOSGEB KOBİ GELİŞİM  
DESTEK PROGRAMI



3.Programın başvurmak isteyen işletmelerin NACE kodu harici taşıması gereken 
diğer şartlar nelerdir? 
Başvuru sahibinin aşağıdaki mali kriterlere uygunluğu NACE kodu haricinde esas başvuru kriterlerini 
oluşturur. 

1. Firmanın 2014 ve 2015 yıllarında KOSGEB KOBİ BİLGİ SİSTEMİ(KBS) üzerinde onaylı KOBİ 
Beyannamesi olması gerekmektedir. 

2. 2014 veya 2015 yılından birinde mutlaka faaliyet karı elde edilmiş olması gerekmektedir. 
3. 2014 ve 2015 yılları verilerine göre yıllık ortalama işçi biriminin(YİB) en az 3, ortalama net satış 

hasılatının ise en az 300.000 TL olması gerekmektedir. 
4. 2014 ve 2015 yılları için onaylı Kurumlar Vergi Beyannamesi veya Gelir Vergisi Beyannamesi 

bulunmalıdır. 

4.Program çerçevesinde hangi proje konuları desteklenir? 
Başvuru sahibi aşağıdaki proje konularından en fazla 3 tanesini içeren projelerle programa başvuru 
gerçekleştirebilir. 

- İmalat kapasitesinin geliştirilmesi 
- Milli imkanlarla üretilmeyen ürünlerin geliştirilmesi 
- Mevcut ürünlerin katma değerinin artırılması 
- İhracata başlama veya ihracatı artırmaya yönelik yatırımların yapılması 
- Firma içinde nitelikli iş gücünün artırılması 
- Tasarım ve ürün geliştirme yetkinliklerinin artırılması 
- Ölçüm, kontrol, test altyapısının oluşturulması veya güçlendirilmesi 
- Markalaşma ve kurumsallaşmanın geliştirilmesi 
- Geri dönüşüm/geri kazanım ve toplama/ayırma faaliyetlerine yönelik projeler 

5.Program kapsamında desteklenen giderler nelerdir? 
Program kapsamında aşağıdaki giderler desteklenir: 
- Personel 
- Test Cihazları 
- Makine-Teçhizat Giderleri 
- Yazılım Giderleri 
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Proje konuları mümkün olduğu kadar birbirini tamamlar nitelikte oluşturulmalıdır. Örneğin; 
markalaşma ve ihracat faaliyetleri konuları tek bir proje içerisinde değerlendirilebilir. Fakat, aile 
anayasasının hazırlanması ve geri dönüşüm faaliyetlerine yönelik pilot tesis kurulması birbirini 
tamamlar nitelikte olmadığı için destek şansının artırılması adına yapılacak proje kurgusunda, tek bir 
proje çerçevesinde değerlendirilmemelidir.



- Hizmet Alımı Giderleri 
- Diğer İlişkili Olabilecek Giderler 

6.Program kapsamında destek tipleri nedir? 
Program kapsamında desteklenen giderler DESTEK ÜST LİMİTLERİ DAHİLİNDE, HİBE veya KREDİ 
şeklindedir. Gider kalemlerine göre destekleme tipi aşağıdan takip edilebilir: 
- Personel (yalnızca HİBE olarak desteklenir.) 
- Test Cihazları (HİBE ve/veya KREDİ olarak desteklenir.) 
- Makine-Teçhizat Giderleri (yalnızca KREDİ olarak desteklenir.) 
- Yazılım Giderleri (HİBE ve/veya KREDİ olarak desteklenir.) 
- Hizmet Alımı Giderleri (yalnızca HİBE olarak desteklenir.) 
- Diğer İlişkili Olabilecek Giderler (yalnızca HİBE olarak desteklenir.) 

7.Program kapsamında destek oranları nedir? 
Destek oranı 1.ve 2. bölgeler için %60, 3.,4.,5. ve 6. bölgeler için %80’dir. 

8.Sunulabilecek giderlere göre destek üst limitleri nelerdir? 

(1) Program kapsamında talep edilecek personel giderleri yalnızca yeni istihdam edilecek personel giderlerini 
kapsamaktadır. 

(2) Yazılım lisansları ile bu lisansların firma içinde implementasyonu ve program kullanımına yönelik personel 
eğitimleri giderlerini kapsamaktadır. 

(3) Eğitim, danışmanlık, belgelendirme, test ve analiz giderleri, tanıtım giderleri, ürün tasarım hizmetlerine ilişkin 
giderleri kapsamaktadır. [TANITIM giderlerinden faydalanmak isteyen firmaların MARKA TESCİL BELGESİ sahibi olmaları 
şarttır.] 

(4) Projenin hayata geçirilmesi için şart olan giderleri kapsamaktadır. 

9.Programa sunulacak proje süreleri ne olmalıdır? Proje başlangıç tarihi nedir? 
Program destek süresi en az 6 ay, en çok 36 aydır. Proje planı, proje 1 Temmuz 2016 tarihinde başlayacak 
şekilde hazırlanmalıdır. 

Desteklenen Gider Türü Hibe Üst Tutarı (TL) Kredi Üst Tutarı (TL)

Personel Giderleri (1) 150.000 KREDİ Talebinde Bulunulamaz.

Test ve Ölçüm Cihazı Giderleri 100.000
500.000

Makine ve Teçhizat Giderleri HİBE Talebinde Bulunulamaz.

Yazılım  Giderleri (2) 150.000 200.000

Hizmet Alımı Giderleri (3) 150.000 KREDİ Talebinde Bulunulamaz.

Diğer İlişkili Giderler (4) 50.000 KREDİ Talebinde Bulunulamaz.
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10.Program kapsamında kredi kullanan işletmelerin geri ödeme takvimi nasıl işler? 
Projenin tamamlanmasının ardından 6 ay sonra ilk taksidi başlayacak şekilde 3’er aylık periyotlarla toplam 
8 taksitle geri ödeme yapılır. Herhangi bir faiz uygulaması bulunmamaktadır. 

11.Program için öngörülen işleyiş mekanizması nasıldır? 
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Başvuru sahibinin program çerçevesinde kredi kullanmak istemesi durumunda, kuruma TEMİNAT  
MEKTUBU gösterme zorunluluğu bulunmaktadır, aksi halde işletme KREDİ destek tipinden 
faydalanamaz.

Proje Başvuru 
Tarihleri

Ön Değerlendirme

Kontrol ve Onay

Kurul

Proje Revizyonları

Sonuçların 
Duyurulması

1 Nisan 2016 
6 Mayıs 2016

7 Mayıs 2016 
16 Mayıs 2016

17 Mayıs 2016 
22 Mayıs 2016

23 Mayıs 2016 
29 Mayıs 2016

30 Mayıs 2016 
26 Haziran 2016

27 Haziran 2016 
26 Haziran 2016


