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PROGRAMIN AMACI

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin rekabet güçlerinin, 
kurumsal laşma-markalaşma düzeyler in in ve 
ekonomideki paylarının arttırılması, kapasitelerinin 
geliştirilmesi ve öncelikli ihtiyaçlarının karşılanmasını 
temin etmek üzere, İşletme Geliştirme Destek 
Programının uygulanmasına ilişkin iş ve işlemlerin 
esaslarını düzenlemektir. 



BAŞVURU ŞARTLARI

• İşletmenin Türk Ticaret Kanunu’nda tanımlı gerçek kişi 
veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS sisteminde kayıtlı 
olması gerekmektedir. 

• KOBİ beyannamesinin güncel olması gereklidir. 
• Destek programı süresi 2 yıldır. 
• İşletmeler destek programından yalnızca bir defa 

faydalanabilirler.



İşletme Geliştirme Destek Programı Destekleri Destek Üst Limiti (TL) Destek Oranı

1 Yurt İçi Fuar Desteği 100.000

%60

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 90.000
3 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği (*) 50.000/75.000
4 Tasarım Desteği 75.000
5 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği (**) 100.000
6 Belgelendirme Desteği (***) 300.000
7 Test ve Analiz Desteği (****) 300.000
8 Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği (*****) 80.000
9 Bağımsız Değerlendirme Desteği 20.000

10 Model Fabrika Desteği 100.000
11 Teknik Danışmanlık Desteği 40.000/50.000

DESTEK UNSURLARI

* Personelin yeni mezun, engelli, kadın, birinci derece şehit yakını veya gazi olması durumunda uygulanacak destek oranına %20 ilave edilir. 
** TÜRKPATENT’ten alınacak belgeler %80 oranında desteklenir.  
***TSE’den alınan belgeler için %80, TRTEST Test ve Değerlendirme A.Ş.’den lınacak belgeler %70, TSE tarafından verilmeyen yurtdışı belgelerine %60 oranında destek sağlanır. 
**** TSE’den alınan hizmetler %80, Kamu kuruluşları, Üniversiteler ve TRTEST A.Ş. tarafından alınan hizmetler için %70, TSE tarafından verilmeyen yurtdışı hizmetleri için %60 oranında destek sağlanır. 
***** Enerji verimli elektrik motorları değişimi kapsamında yerli malı belgesi ile tefrik edilmesi durumunda %15 ilave destek sağlanır.



PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEK DETAYLARI I

Yurt İçi Fuar Desteği

- Desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. 
- Yurt İçi uluslararası ihtisas fuarları, yurt içi ihtisas fuarları ve İzmir 

Enternasyonel Fuar’ında m2 başına 600 TL destek verilir. 
- Konusu savunma, havacılık veya uzay olan fuarlar için m2 başına 1.200 TL. 
- Bir fuarda organizatör tarafından fuarın gerçekleşmesi sonrasında 

kullandırılan toplam net stant alanının azami %50’si destek kapsamına 
alınır. 

- İlk defa düzenlenecek olan fuarlar için kullanılan toplam net stant alanının 
2.500 m2’yi geçmeyecek şekilde %50’si destek kapsamına alınabilir. 

- TÜSİAD. MÜSİAD, TOBB, TİM tarafından ev sahipliği yapılan fuarlar ile konusu 
savunma, havacılık ve uzay olan fuarlar için ilk defa düzenlenip 
düzenlenmediğine bakılmaksınızın toplam stant alanının %50’si desteklenir. 

- Destekleme alanı her bir fuar katılımı için işletme başına 50 m2’dir. 
- İşletmeye program süresince en fazla 4 fuar katılımı için destek ödemesi 

yapılır.

Yurt Dışı Fuar Desteği

- Desteğin üst limiti 90.000 TL’dir. 
- Destek kapsamında; konaklama giderleri, ulaşım 

giderleri, tercüme-rehberlik/ fuar giriş ücretleri/ toplantı 
organizasyon giderlerini kapsar. 

- İşletme başına sağlanacak destek üst limiti 45.000 TL’dir. 
- İş gezisine katılacak kişilerin işletme sahibi, ortağı veya 

çalışanı olması gereklidir. 
- Gezinin destek kapsamına alınabilmesi için başvuru 

esnasında KBS’de kayıtlı ve programı onaylı en az 10 
işletmenin olması gereklidir fakat KOSGEB başkan veya 
yardımcısı katıldığı durumlarda bu şart aranmaz. 

- Organizasyon kapsamında yer alan her bir aktivite 2 
günden fazla olamaz.

Test Ve Analiz Desteği

- Destek programı süresince desteğin üst limiti 
200.000 TL’dir. Ancak işletmenin fatura 
tarihindeki onaylı bilançosunda yer alan Ar-Ge 
Giderleri hesabında bir önceki yıla göre artış 
yaşanması durumunda desteğin üst limiti 
300.000 TL’dir.

Bağımsız Değerlendirme 
Desteği

- Desteğin üst limiti 20.000 TL’dir.



PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEK DETAYLARI II

Nitelikli Eleman Desteği
- Personelin son 12 ay içerisinde istihdam edilmemiş olması, yüksek öğretim 

kurumundan mezun olması ve işletmede tam zamanlı çalışması 
gerekmektedir. 

- Destekten yararlanabilmek için nitelikli elemanın işe giriş tarihinden önceki 
işletmenin son 2 aya ait SGK tahakkuk fişlerinin gün sayısı toplamının en az 
120 gün olması gerekir. Bu koşul Teknopark içerisinde faaliyet gösteren 
işletmeler için aranmaz. 

- Program süresince destek üst limitince en fazla 4 farklı eleman için ödeme 
yapılır.  

- Destek üst limitinin berlilenmesinde öğrenim durumu katsayısı; 2 yıllık 
meslek yüksekokulu ve önlisans mezunları için 1.25, lisans mezunları için 1.5,  
yüksek lisans mezunları için 1.75, doktora mezunları için 2 olarak uygulanır. 

- Teknopark’ta faaliyet gösteren işletmeler ile Ar-Ge merkezi ve tasarım merkezi 
bulunan işletmeler için desteğin üst limiti 75.000 TL, diğer işletmeler için ise 
50.000 TL’dir.

Tasarım Desteği

- Endüstriyel Tasarımcılar Meslek Kuruluşu Derneği, 
Grafikerler Meslek Kuruluşu Derneği, Moda 
Tasarımcılar Derneği ve İç Mimarlar Odası , 
Üniversiteler, GETHAM kapsamındaki tasarım 
merkezlerinden alınan ürün tasarımına yönelik 
hizmet alımlarına destek verilir. 

- Tasarıma ilişkin belgede; tasarımcı bilgileri, 
tasarıma konu olan ürünün adı, tasarım tarihi ve 
tasarıma ilişkin çizimin yer alması gerekir. 

- En fazla 5 tasarım için destek ödemesi yapılır. 
- Her bir ürünün tasarımı için üst limit 3000 TL’dir. 
- Patent, faydalı model belgesi vb. olması 

durumunda üst limit 15.000 TL’dir. 
- Destek programı süresince destek üst limiti 75.000 

TL’dir.

Sınai Mülkiyet Hakları Desteği

- TÜRKPATENT’ten alınan her bir belge için desteğin üst 
limiti 10.000 TL’dir. 

- TÜRTPATENT muadili yurtdışı kurumlarında alınan her bir 
belge için desteğin üst limiti 20.000 TL’dir. 

- Destek programı süresince desteğin üst limiti 100.000 
TL’dir.

Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi 
Desteği

- TEVMOT projesi kapsamında faaliyet gösteren 
işletmelerin motor değişimlerine imzalanan protokol 
çerçevesinde destek verilir.  

- İşletmelerin bu destekten faydalanabilmeleri için 
TEVMOT aylık raporunda yer almaları gereklidir.  

- Destek programı süresince desteğin üst limiti 80.000 
TL’dir.



PROGRAM KAPSAMINDAKİ DESTEK DETAYLARI IIII

Belgelendirme Desteği

- 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 ile OIC/SMIIC Helal Standartları kapsamında Helal Akreditasyon 
Kurumu (HAK) ve HAK tarafından akredite edilmiş kurum/kuruluşlardan alınacak her bir belge için destek üst limiti 20.000 (yirmi bin) 
TL, bunların dışında kalan her bir belge için ise destek üst limiti 5.000 (beş bin) TL’dir. 

- Belge ve fatura tarihlerinin program süresi içinde olması kaydıyla, ilgili kurum/kuruluşa yapılan belge başvurusunun tarihine 
bakılmaz. 

- Teknoloji düzeyi orta-yüksek teknoloji olan işletmelerin alacakları belgeler için destek üst limiti 50.000 TL, teknoloji düzeyi yüksek 
işletmeler için ise 100.000 TL’dir. 

- Destek programı süresince desteğin üst limiti 200.000 TL, yurtdışından alınan CE Uygunluk İşareti Belgesi için 150.000 TL, işletmenin 
bilançosunda Ar-Ge Giderleri hesabında artık yaşanmışsa 300.000 TL’dir.

Teknik Danışmanlık Desteği

-  Danışmanlık hizmeti başlangıç tarihinden 
önceki son aya ait SGK tahakkuk fişlerinin gün 
sayısı toplamının en az 300 gün olması 
gerekir. 

-  İşletme her bir danışmanlık paketi için bir kez 
desteklenir.  

- Düzenlenen faturada, işletme tarafından 
hizmet alınan alt alan, alt alana ilişkin 
danışmanlık paketi, danışmanlık hizmet 
süresi ve hizmet alınan Teknik Danışman vb. 
bilgilerin yer alması gerekir.  

- Her bir danışmanlık paketi kapsamında 
desteğin günlük üst limiti 900 TL’dir.  

- Desteğin üst limiti Teknopark’ta yer alan 
işletmeler için 50.000 TL, diğer işletmeler için 
40.000 TL’dir.

Model Fabrika Desteği
- -Söz konusu hizmet giderleri işletmelerin; model fabrikalardan, dijital dönüşüm merkezlerinden, yetkinlik merkezlerinden ve MEXT’den 

alacakları sadece eğitim hizmetlerini içermektedir.  
- Desteğin üst limiti 100.000 TL’dir. 



KRİTİK NOKTALAR

- Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi ve 
vadeli işlemler dahil olmak üzere ödemenin tamamlanmış olması gerekmektedir. 

- Desteklere ilişkin ödeme talebi yapılabilmesi için mal/hizmet alımının program içerisinde olması 
gerekmektedir. 

- Destek kapsamındaki giderlere ilişkin bedellerin işletme tarafından banka aracılığıyla ödenmesi 
gerekmektedir. 

- Talep edilen aylara ilişkin SGK tahakkuk işlemleri tamamlandıktan sonra ödeme talebinde 
bulunulması gerekmektedir. 

- İlgili destek için bir kere başvuru yapılabilir. 

- Destek ödeme talebinde yer alan faturanın tamamının ödenmiş olması gerekmektedir.



Başvuru Değerlendirme İnceleme

İtiraz

Ödeme

OLUMSUZ

OLUMLU

BAŞVURU SÜRECİ

Ödeme Olurunun 
Hazırlanması

Ödeme Olurunun 
Muhasebe Müd. 

Gönderilmesi



www.dipmo.net 
destek@dipmo.net 

Tüm hakları saklıdır.

http://www.dipmo.net
mailto:destek@dipmo.net

