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Madde 0004: Kısaltmalar ve Tanımlar
Bu Yönetmelikte geçen tanım ve kısaltmalardan;
KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığını,
İcra Komitesi: KOSGEB İcra Komitesini,
Başkan: KOSGEB Başkanını,
KOSGEB Birimleri: KOSGEB Merkez ve Enstitülerini ,
İşletme: İmalat sanayii sektöründe faaliyette bulunan ve 1-150 arası işçi çalıştıran
küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerini,
Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek veya tüzel
kişileri,
TOBB: Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği’ni,
TESK: Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonunu,
ORTKA: Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren
İşletmelerin tek başlarına veya topluca alamadıkları, üretimin ve/veya tasarımın
bir/birkaç işlemini gerçekleştirecekleri, seri üretime geçişi veya yeni ürünleri
geliştirmeyi sağlayıcı nitelikteki makine/teçhizatın satın alınması ile müştereken
kurulacak ve yararlanılacak Ortak Kullanım Atölyelerini,
ORTLAB: Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren
İşletmelerin müştereken kuracakları ve yararlanacakları Ortak Kullanım
Laboratuvarlarını,
ORTEM: Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet gösteren
İşletmelerin müştereken kuracakları ve yararlanacakları Ortak Eğitim Merkezlerini,
İŞGEM: Yeni girişimciler tarafından kurulan İşletmelere işyeri mekanı, ortak kullanım
donanımı, danışmanlık ve benzeri hizmetleri sunarak İşletmelerin başarısını artırmayı
sağlayan İş Geliştirme Merkezlerini,

DTİ: KOSGEB-Üniversite-Sanayi Odaları arasında düzenlenen işbirliği protokolleri ile
oluşturulan ve yeni bir ürün veya üretim teknolojisi geliştiren İşletmelere destek
veren Duvarsız Teknoloji İnkübatörlerini,
SDŞ: Dış Ticaret Müsteşarlığı tarafından “Sektörel Dış Ticaret Şirketi” statüsü verilen
şirketleri,
İşletici Kuruluş: KOSGEB desteklerinden ve hizmetlerinden yararlanmak üzere
İşletmelerin bir araya gelerek ve/veya Meslek Kuruluşlarının kurdukları şirketleri,
Meslek Kuruluşu: TOBB, TESK ve bünyelerindeki odalar, borsalar, birlikler
ve bunların katılımları ile kurulan şirket, dernek ve vakıflar, küçük sanayi
siteleri ve organize sanayi bölgeleri yönetimleri ile buralarda bulunan
kooperatif ve dernekler, sektörel/bölgesel bazda ihtisaslaşmış dernek,
birlikler, vakıf ve kooperatifleri,
Sektörel Kuruluş: Aynı sektörde faaliyet gösteren İşletmelerin oluşturduğu kuruluşları
(kooperatif, vakıf, dernek, birlik ve benzeri kuruluşları)
Organizatör Kuruluş: Pazar araştırma ve ihracatın geliştirilmesi konusunda faaliyet
gösteren yetkili kurum/kuruluşları,
Endüstri Bölgesi (EB): Yatırımları teşvik etmek ve yabancı sermaye girişini artırmak
amacıyla, sınırları tasdikli arazilerin gerekli altyapı hizmetleri ile donatılarak sanayi için
tahsis edilmesiyle oluşturulan ve hiçbir şekilde başka amaçlarla kullanılamayacak olan
üretim bölgelerini,
Teknoloji Geliştirme Bölgesi (TGB): Yüksek/ileri teknoloji kullanan yada yeni
teknolojilere yönelik İşletmelerin belirli bir Üniversite veya Yüksek Teknoloji Enstitüsü
yada Araştırma Geliştirme (Ar-Ge) Merkez veya Enstitülerinin imkanlarından
yararlanarak teknoloji veya yazılım ürettikleri / geliştirdikleri, teknolojik bir buluşu
ticari bir ürün, yöntem veya hizmet haline dönüştürmek için faaliyet gösterdikleri ve
bu yolla bölgenin kalkınmasına katkıda bulundukları, aynı Üniversite, Yüksek Teknoloji
Enstitüsü ya da Ar-Ge Merkez veya Enstitülerinin alanı içerisinde veya yakınında,
akademik ve sosyal yapının bütünleştiği siteyi veya bu özelliklere sahip teknoparkı,
İş Planı: İşletmelerin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleri ve stratejisini belirleyen,
pazarlama, üretim, yönetim ve finansman fonksiyonları ile ilgili analizleri ve öngörülen
sonuçları kapsayan ve verilecek destek türüne göre formatı KOSGEB tarafından
belirlenmiş dokümanı,
Yöre: Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) tarafından belirlenen Gelişmiş (G.Y), Normal
(N.Y) ve Kalkınmada Öncelikli Yöreleri (K.Ö.Y),
CE İşaretlemesi: Avrupa Birliği ile teknik mevzuat uyum çalışmaları çerçevesinde ilgili
Bakanlıklar tarafından çıkarılan ve Resmî Gazete'de yayımlanan, ürünlere CE İşareti
İliştirilmesine İlişkin Yönetmelikler kapsamındaki ürünlerin güvenlik, sağlık, çevre ve

tüketicinin korunması ile ilgili temel gerekleri yerine getirmesi için yapılan uygunluk
değerlendirme ve işaretleme faaliyetlerini,
E-Ticaret: Bilgisayar ağları aracılığı ile ürünlerin tanıtımının, satışının, ödemesinin ve
dağıtımının yapılmasını,
E-İş: Müşteri, tedarikçi ve iş ortakları ile internet üzerinden bilgisayar ortamında
yapılan çalışmayı,
KOBİNET: Küçük ve Orta Boy İşletmeler Bilgi Ağını,
Sözleşmeli Paket Destek Programı: KOSGEB ile İşletme arasında yapılacak bir
sözleşme çerçevesinde, İşletmenin gelişmesine engel teşkil eden sorunların
belirlendiği tanı çalışmasının ardından, bu sorunları çözmek ve İşletmenin
performansını, belirlenecek hedeflere odaklı olarak yükseltmek amacı ile verilecek
hizmet ve destekler dizisini,
KOBİ Üyelik Sistemi: KOSGEB hizmet ve desteklerinin etkinliğinin ve verimliliğinin
ölçülebilmesi için, desteklerden yararlanan İşletmelerin izlenmesi amacıyla oluşturulan
veri tabanını
ifade eder.
Madde 0152: Desteğin Konusu
Üretim ve istihdamın artırılması, yeni teknolojilerin geliştirilmesi amacıyla; Küçük
Sanayi Siteleri (KSS), Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji
Geliştirme Bölgeleri içinde yer alacak Meslek Kuruluşu, İşletmeler ve yatırımcıların
üretim tesisleri ve Ar-Ge binalarının inşaat uygulama projeleri ile KSS altyapı, üstyapı
inşaat uygulama projelerinin yaptırılmasına ilişkin geri ödemesiz destek
sağlanmasıdır.
Madde 0156: Destek Oranı
Uygulama projelerinin bedeline KOSGEB tarafından Tablo 12 de belirtilen oranlarda
geri ödemesiz destek sağlanır.
Tablo 12- Proje Destek Oranları
Yatırım Yeri
Destek Verilecek Projeler
Yöreler
KOSGEB
Desteği
( %)
Kuruluş
Payı (%)

Endüstri Bölgeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri, KSS
Entegre endüstri yapıları ve destek binaları inşaat uygulama projeleri, KSS altyapı ve
üstyapı projeleri
Gelişmiş Yöreler
60
40
Normal Yöreler
70
30
Kalkınmada Öncelikli Yöreler.
80
20
Teknoloji Geliştirme Bölgeleri
Bilimsel araştırma ve geliştirme binaları ile üretim birimlerinin inşaat uygulama
projeleri
Tüm Yöreler için
80
20
Madde 0154: Başvuru ve Değerlendirme
Bu Desteğe ilişkin başvuru ve değerlendirme süreci aşağıda tanımlanmıştır.
Başvuru: Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri, Teknoloji
Geliştirme Bölgelerinde yer alan Meslek Kuruluşu, İşletmeler ve
yatırımcılar aşağıdaki belgelerle başvurur.
Başvuru formu,
Organize Sanayi Bölgeleri, Endüstri Bölgeleri ve Teknoloji Geliştirme Bölge
Yönetimlerinden alınacak yer tahsis belgesi,
Proforma fatura veya teklif mektubu ve avan proje,
İşletme Veri Tabanı Bilgi Formu / Meslek Kuruluşu Veri Tabanı Bilgi Formu,
İmza sirküleri.
KSS Altyapı ve Üstyapı Projesi başvuruları için ise aşağıdaki belgeler istenir.
Başvuru formu,
Kooperatif sözleşmesi ve imza sirküleri,
Tapu veya arsa tahsis belgesi, (Noter tasdikli suret),
Üye listesi,

1/1000 ölçekli halihazır harita,
Proforma fatura veya teklif mektubu ve avan proje,
Meslek Kuruluşu Veri Tabanı Bilgi Formu,
gerekli görülmesi halinde yukarıdaki belgeler dışında yeni belgeler de istenebilir.
Değerlendirme: Destek talebinin KOSGEB Birimi tarafından ön değerlendirilmesi
yapılacaktır. Uygun görülmesi halinde KOSGEB Birimi tarafından kesin değerlendirme
yapmak üzere Değerlendirme Kurulu oluşturulacak ve nihai karar verilecektir.
Değerlendirme sonucunun olumlu olması halinde KOSGEB Birimi ile talep sahibi
kuruluş arasında protokol düzenlenir. Bu aşamadan sonra proje yapımına başlanır.
KOSGEB’den onay almadan başlatılan projelere destek verilmez.
Madde 0157: Projenin Yapımı , Onayı ve Teslimi
Projelerin yapımını müteakip, ilgili mercilerce (Sanayi ve Ticaret Bakanlığı,
Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Belediyeler, Organize Sanayi Bölgeleri
Müdürlükleri ve benzeri) onaylanmasından sonra projenin bir örneği
KOSGEB Birimine teslim edilir.

