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KOBİ DESTEKLERİ 
 

A.KOSGEB 
 

DESTEK  Amaç ve Açıklama ORAN VE MİKTARLAR 

1.ORTAK KULLANIM 
AMAÇLI MAKİNE TEÇHİZAT 
DESTEĞİ 

Aynı iş kolunda ve/veya birbirini tamamlayıcı iş kollarında faaliyet 
gösteren işletmelerin ve meslek kuruluşlarının işletmeler ile müştereken 
kuracakları bir işletici kuruluş marifeti ile, kuracakları ve müştereken 
yararlanacakları ortak kullanım atölyeleri (ORTKA) ve ortak kullanım 
laboratuarları (ORTLAB) için satın alacakları makine ve teçhizat 
giderlerine destek verilmesidir. 

Destek Oranları; 
Finansal Kiralama Gideri İçin Geri Ödemesiz 
Gelişmiş Yöre: %50, Normal Yöre : %60, K.Ö.Yöreler : %70 
Geri Ödemeli 
Gelişmiş Yöre: %60 , Normal Yöre : %70,K.Ö.Yöreler : %80 
Geri ödemesiz finansal kiralama desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için:100.000 (yüz 
bin)YTL’dir.Geri ödemeli makine-teçhizat desteği üst limiti: ORTKA ve ORTLAB için: 400.000 
(dört yüz bin) YTL 

2.YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 

Yeni girişimcilerin işletme kurma sürecinde iş kurmaya yönelik 
başlangıç giderleri ile sabit yatırım giderlerini karşılamasına katkı 
sağlar. 

* İş Kurma Desteği 4.000.-YTL, Destekleme oranı : Tüm yörelerde %100 
* Sabit Yatırım Geri Ödemeli Desteği Üst Limiti 40.000.-YTL, Destekleme oranı :KÖY %90, NY 
%80, GY %70 
* Sabit Yatırım (Finansal Kiralama) Geri Ödemesiz Desteği Üst Limiti 10.000.-YTL 
Destekleme oranı : KÖY %70, NY %60, GY %50 

3.BİLGİSAYAR YAZILIMI 
DESTEĞİ 

İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler yararlanabilir. Bu desteğin üst limiti 8.000 (sekizbin) YTL olup, % 50 oranında desteklenmektedir. 
 
Desteklenecek Yazılımlar, Tedarikçi ve faydalanacak İşletmeler ile ilgili kriterler ve koşullar 
KOSGEB tarafından belirlenir ve değerlendirilir. 

4.E-TİCARETE 
YÖNLENDİRME DESTEĞİ 

Altyapı Desteğinden Sinerji Odakları, Ulusal e-ticaret ve e-dış ticaret 
aşamalarından İmalat Sanayi Sektöründe faaliyet gösteren işletmeler 
yararlanabilir. 

Altyapı desteği: KOSGEB’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlar bünyesinde kurulan sinerji 
odaklarına; işletmelere hizmet vermek üzere alınacak olan bilgi işlem donanımı ve yazılımları için, 
KOSGEB’in işbirliği yaptığı kurum ve kuruluşlara verilecek olan bu desteğin üst limiti 3.000 (üç 
bin) YTL, olup, % 100 oranında desteklenir. 

5.İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ 
DESTEĞİ 

Bu destek ile, önemli bir yerel kalkınma aracı olan İş Geliştirme 
Merkezlerinin, kâr amacı gütmeyen işletme yapıları nedeniyle 
sağlanması uzun zaman alan sürdürülebilirliklerine katkı 
sağlanmaktadır. 

Destek üst limiti: 50.000 YTL, Destek oranları: 
Kalkınmada öncelikli yöreler için %80, 
Normal yöreler için %70, 
Gelişmiş yöreler için %60 

6.YEREL EKONOMİK 
ARAŞTIRMA DESTEĞİ 

Bu destek ile sağlanacak faydalar; yörelerde mevcut durum analizleri, 
atıl yatırımların önlenmesi, uygun yatırım alanlarının tespiti, uygun 
olarak belirlenen alanlarda yeni yatırımların yapılması ile bölgesel ve 
ulusal kalkınmaya katkıdır. 
Bu destekten; Meslek Kuruluşları yararlanır. 

Bu destek kapsamında yapılacak olan araştırmalar için verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş 
bin) YTL olup, KOSGEB destek oranı: 
Kalkınmada Öncelikli Yörede : % 80, Normal Yörede : % 70,Gelişmiş Yörede : % 60’ tır. 

7.GENÇ GİRİŞİMCİ 
GELİŞTİRME PROGRAMI 

Programın düzenlendiği orta öğretim sonrası örgün/yaygın öğretim 
kurumu veya üniversitelerin öğrencileri. 

Programa katılım ücretsizdir. 

8.GENEL GİRİŞİMCİLİK 
EĞİTİM PROGRAMI 

Kendi işini kurmak isteyen veya kurulu işletmelerini geliştirmek 
isteyen girşimciler 

Programa katılım ücretsizdir. 

9.ALTYAPI VE ÜSTYAPI 
UYGULAMA PROJE 
DESTEĞİ 

Bu destekten; Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi işletmeleri ile, çeşitli iş 
kollarına mensup olan üyelerden oluşan tüm Küçük Sanayi Sitesi Yapı 
Kooperatifleri yararlanabilir. 

Altyapı ve Üstyapı Uygulama Projesi Desteği Üst Limiti: 10.000 (on bin) YTL’dir.  
Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki KSS Üstyapı Uygulama Projeleri ve Organize Sanayi Bölgeleri 
(OSB) içinde veya dışında bu illerdeki Mülki/Yerel Yönetimlerce belirlenmiş olan sanayi 
alanlarında, İşletmeler tarafından yaptırılacak olan binaların Üstyapı Uygulama Projeleri için brüt 
kapalı kullanım alanının bir metrekaresi için 3 (üç) YTL üzerinden hesaplanarak destek verilir.  
KSS Altyapı Uygulama Projelerinde ise, KSS içindeki bir işyeri için 150 (yüz elli) YTL üzerinden 
hesaplanarak destek verilir.  
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Destekten faydalanacak Yararlanıcının, projeleri yapan Proje Müellifi firmadan aldığı fatura 
bedelinin %50’si oranında proje desteği verilir. Destek tutarının, yararlanıcının proje müellifi 
firmaya ödediği fatura tutarının %50’sini aşması durumunda, destek tutarı azaltılarak uygulanır. 

10.NİTELİKLİ ELEMAN 
DESTEĞİ 

işletme/işletici kuruluş ve KOSGEB ile işbirliği içinde yürütülen 
ulusal/uluslararası projeler yararlanabilir.Destek kapsamında;4 yıllık 
yüksek okul mezunları tüm yörelerde, 2 yıllık meslek yüksek okulu 
mezunları ise sadece K.Ö.Y.’lerde desteklenir. 
 

4 yıllık yüksek okul mezunları tüm yörelerde desteklenir. Aylık üst limit 1.000 YTL’dir. (Destek 
kapsamında; Özürlü, 1. derece Şehit Akrabası veya Gazilerin istihdam edilmesi durumunda 
tablodaki destek oranları tüm yörelerde 10 puan artırılır.) 2 yıllık meslek yüksek okulu mezunları, 
sadece K.Ö.Y.’lerde desteklenir. Aylık üst limit 700 YTL’dir. 

11.KOSGEB DANIŞMANLIK 
DESTEĞİ 

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletmeler, Girişimciler, Yeni 
Girişimciler ve İşletici Kuruluşlar yararlanabilir. 

KOSGEB’in İşletme başına sağlayacağı Danışmanlık Desteği parasal üst limiti 15.000 (On Beş 
Bin ) YTL'dir. 
Destek oranları, İşletme başına sağlanacak toplam destek tutarını aşmamak koşulu ile, Gelişmiş 
Yörelerde %60, Normal Yörelerde %70, ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde %80 ‘dir. 
Gruplandırılmış Danışmanlık Desteğinden faydalanacak yeni girişimciler için destekleme oranı % 
100’dür. 

12GENEL TEST, ANALİZ VE 
KALİBRASYON DESTEĞİ 

İşletmeler Destekleme Oranları : 
Kalkınmada Öncelikli Yöre:% 70, Normal Yöre :% 60,Gelişmiş Yöre : % 50 
Destek unsurları ve üst limitleri; 
Genel test, analiz ve kalibrasyon için işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 10.000 (on bin) 
YTL dir. 

13.CE İŞARETLEMESİNE 
İLİŞKİN TEST VE ANALİZ 
DESTEĞİ 

İşletmeler Destekleme Oranları : 
Kalkınmada Öncelikli Yöre:% 70, Normal Yöre :% 60,Gelişmiş Yöre : % 50 
CE işaretlemesi test ve analizleri için işletme başına sağlanacak desteğin üst limiti 20.000 (yirmi 
bin) YTL dir. 

14.GENEL EĞİTİM 
PROGRAMLARI 

Bu destekten; imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve 1-150 
arasında işçi çalıştıran işletmeler yararlanabilir. 

İşletmelerin eğitim ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda KOSGEB tarafından düzenlenen eğitim 
programları olup, katılımcılar için konu ve katılım sayısı sınırı aranmaz. 
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde yer alan işletmelerde genel eğitim programları %100 desteklenir. 
Normal yörelerde ; %90, gelişmiş yörelerde ; %80 oranında desteklenir.  
Normal Yörelerde ve Gelişmiş Yörelerde yer alan işletmeler için ; süresi 6 saate kadar olan genel 
eğitim programları %100 desteklenebilir. 

15.SINAİ MÜLKİYET HAKKI 
DESTEĞİ 

Sınai Mülkiyet Hakları’nın (Patent, Faydalı Model, Endüstriyel 
Tasarım ve Entegre Devre Topoğrafyaları) işletmeler tarafından 
kullanımının yaygınlaştırılarak, işletmelerin haklarının korunması ve 
sınai mülkiyet bilincinin oluşması sağlanacak, küresel pazarda rekabet 
güçleri artacaktır. Bu destekten Teknoloji Geliştirme ve Yenilik 
Desteği alan işletmeler veya SYH planı onaylanan yararlanıcılar 
yararlanabilir. 

Destek oranı %70 olmak üzere, destek unsurları ve üst limitleri şu şekildedir: 
a) Yurtiçinden alınacak Patent Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak Patent 
Belgesi için üst limit 10.000 YTL, 
b) Yurtiçinden alınacak Faydalı Model Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından alınacak 
Faydalı Model Belgesi için üst limit 10.000 YTL,  
c)Yurtiçinden alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 6.000 YTL, yurtdışından 
alınacak Endüstriyel Tasarım Tescil Belgesi için üst limit 10.000 YTL,  
d)Yurtiçinden alınacak Entegre Devre Topoğrafyaları Tescil Belgesi için üst limit 6.000 YTL, 
yurtdışından alınacak Entegre Devre Topoğrafyaları Tescil Belgesi için üst limit 10.000 YTL. ‘dir. 

16.ÖZEL EĞİTİM DESTEĞİ 

Bu destekten, imalat sanayi sektöründe faaliyet gösteren ve 1-150 
arasında işçi çalıştıran işletmeler yararlanabilir. 

Yararlanıcı, SYH Planı kapsamında 3(üç) yıllık dönemde, destek üst limitini aşmamak kaydı ile 
birden fazla konu için bu destek ten yararlanabilir. Ancak aynı eğitim konusunda bu destekten bir 
kez yararlanılır. Başvuruları uygun bulunan işletmelerin farklı konulardaki eğitim taleplerine 
verilecek desteğin üst limiti toplam 6.000 (altı bin) YTL olup; Gelişmiş yöreler de; %60, Normal 
yörelerde ; %70, Kalkınmada öncelikli yörelerde %80 oranında destek sağlanır. 

17.YURTİÇİ SANAYİ 
FUARLARINA KATILIM 
DESTEĞİ 

Yurtiçi Sanayi Fuarlarına Katılım Desteğinin verilmesi ile işletmelerin 
pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler 
hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka imajı oluşturmaları 
sağlanmış olacaktır. Bu destekten işletmeler yaralanabilir. 

Her işletmeye verilecek olan ürün sergileme desteği en az 6 (altı) m2 ve en fazla 24 (yirmi dört) 
m2 için metre kare başına olmak üzere; 
a) Yurtiçi sanayi ihtisas fuarları: Gelişmiş, normal ve kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek 
bu nitelikteki fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, 
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standart stand dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili 
hostes, genel tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet 
giderlerini içerecek kapalı alan için, metre kare ücreti 100 (yüz) YTL’yi, geçmeyen fuarlara 
KOSGEB destek üst limiti 60 (altmış) YTL/m2; metre kare ücreti 67 (altmış yedi) YTL’yi 
geçmeyen açık alanlara katılımları için ise, KOSGEB destek üst limiti 40 (kırk) YTL/m2’dir. 
Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 30’unu aşmamak kaydı ile ve toplam stand 
alanı 1.000 (bin) m2 ’yi geçmeyecektir.  
b) Yurtiçi genel sanayi fuarları: Sadece kalkınmada öncelikli yörelerde düzenlenecek bu nitelikli 
fuarlara katılacak her işletmeye boş alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand 
dekorasyonu, fuar katılımcı kataloğu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili hostes, genel 
tanıtım, genel güvenlik, genel temizlik ile gerekli olabilecek diğer hizmet maliyet giderlerini 
içerecek kapalı alan metre kare ücreti 60 (altmış) YTL’ yi geçmeyen fuarlara KOSGEB destek üst 
limiti 30 (otuz) YTL/m2, metre kare ücreti 40 (kırk) YTL’ yi geçmeyen açık alanlara katılımları 
için ise, KOSGEB destek üst limiti 20 (yirmi) YTL’dir.  
Bu fuarlar için, fuar toplam ürün sergileme alanının % 20’sini aşmamak kaydı ile ve toplam stand 
alanı 600 (altı yüz) m2 yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır. 

18.YURTİÇİ ULUSLARARASI 
SANAYİ İHTİSAS 
FUARLARINA KATILIM 
DESTEĞİ 

Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına Katılım Desteğinin 
verilmesi ile işletmelerin pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, 
yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için 
marka imajı oluşturmaları sağlanmış olacaktır. 

Destek unsurları ve üst limitleri; Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 ve 
en fazla 24 (yirmi dört) m2 için boş kapalı alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart 
stand dekorasyonu, fuar alanının genel düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik 
hizmetleri giderlerinden oluşan metre kare ücreti 143 (yüz kırk üç) YTL’yi geçmeyen fuarlara 
katılımları için, KOSGEB destek üst limiti 100 (yüz) YTL/m2’yi, Bu nitelikteki fuarlar için; fuarın 
toplam ürün sergileme alanının % 40’ını aşmamak kaydı ile ve toplam stand alanı 1.500 (bin beş 
yüz) m2’yi geçmeyecek şekilde destek sağlanır. Ancak, İzmir Enternasyonal Fuarı için bu koşul 
aranmaz ve açık alanda da metre kare ücreti 80 (seksen) YTL’yi geçmeyecek şekilde KOSGEB 
tarafından en fazla 56 (elli altı) YTL/m2’yi, geçmemek üzere ürün sergileme desteği verilir. 

19.MİLLİ KATILIM 
DÜZEYİNDEKİ YURTDIŞI 
FUARLARA KATILIM 
DESTEĞİ 

Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteğinin 
verilmesi ile İşletmelerin yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini 
tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri 
için marka imajı oluşturmaları sağlanmış olacaktır. 

Destek unsurları ve üst limitleri; Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 ve 
en fazla 30 (otuz) m2 için destek verilir. KOSGEB tarafından destek sağlanacak metrekare başına 
fuar katılım ücretine verilecek desteğin üst limiti 300 YTL’dir. Bu fuar katılım ücretine; boş kapalı 
alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, fuar alanının genel 
düzenlemesi ile ilgili genel güvenlik, genel temizlik hizmetleri, fuarın yurtdışı tanıtım giderleri, 
ürünlerin organizatör kuruluşun bildireceği yurtiçindeki depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş 
nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri 
ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahildir. 

20.MİLLİ KATILIM 
DIŞINDAKİ YURTDIŞI 
FUARLARA KATILIM 
DESTEĞİ 

Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara Katılım Desteğinin verilmesi 
ile İşletmelerin yurtdışı pazar paylarını artırma, rakiplerini tanıma, yeni 
ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka 
imajı oluşturmaları sağlanmış olacaktır. 

Destek unsurları ve üst limitleri; Her işletmeye ürün sergileme desteği olarak en az 6 (altı) m2 ve 
en fazla 30 (otuz) m2 için destek verilir. Metrekare başına verilecek desteğin üst limiti 300 (üç 
yüz) YTL olmak üzere KOSGEB tarafından destek sağlanacak fuar katılım ücretine; boş kapalı 
alan (yer) kirası, standart stand konstrüksiyonu, standart stand dekorasyonu, ürünlerin yurtiçindeki 
depo ile fuar stand alanı arası gidiş-dönüş nakliyesi, ürünlerin yurtdışı indirme-depolama-yükleme 
giderleri, ürünlerin gümrük işlem giderleri ile yurtdışı nakliye sigortası giderleri dahil olup, ekteki 
KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranlarda destek verilir. 

21.MARKAYA 
YÖNLENDİRME DESTEĞİ 

Markaya Yönlendirme Desteğinin verilmesi ile İşletmelerin kendi 
markaları ile ulusal ve uluslararası pazarlarda marka imajı 
oluşturmalarının özendirilmesi amacı ile yurtiçi ve yurtdışında markaya 
yönlendirilmeleri için gerçekleştirecekler sağlanmış olacaktır. 

Destek unsurları ve üst limitleri; 
a) Yurtdışı Marka Tescil Belgesi için ilgili kuruma yapılan ödemeler, 
b) Yurtdışındaki üretim işkolu ile ilgili periyodik dergilere reklam verme giderleri, 
c) Uluslararası Havayollarına ait periyodik dergilere reklam verme giderleri, 
d) Yurtiçi ve yurtdışındaki hava limanlarındaki Bilboardların kira bedeli giderleri 
için verilecek desteğin toplamı 20.000 (yirmi bin) YTL’dir. Her bir destek unsuru için verilecek 
desteğin üst limiti 10.000 (on bin) YTL’ yi geçmeyecektir. 
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22.KOSGEB DESTEKLERİ 
HİZMETİ ( GENEL) 

KOSGEB hedef kitlesi olan İşletmeler, girişimciler, yeni gişimciler, 
meslek kuruluşları, işletici kuruluş, sektörel kuruluşlar 

KOSGEB münferit desteklerinde belirtildiği şekilde 

23.TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA 
VE GELİŞTİRME DESTEĞİ 

Teknoloji geliştirme merkezleri, duvarsız teknoloji inkübatörleri, 
teknoloji yenilik merkezleri ve benzeri nitelikteki Ar-Ge projelerine 
yönelik işbirliği protokolleri çerçevesinde oluşturulan kurullarda 
desteklenmesine karar verilen işletmeler yararlanabilir. 

a) Malzeme, teçhizat ve prototip üretimi ile ilgili giderler ve deneme amaçlı hammadde temini için; 
(1) Teçhizat ve demirbaşların teminat karşılığı satın alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 
200.000 (iki yüz bin) YTL, 
(2) Teçhizat ve demirbaşların finansal kiralama yolu ile alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların 
faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan finansal kiralama giderlerine verilecek 
desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL, 
b) Projesi KOSGEB tarafından desteklenerek başarı ile tamamlanan İşletmelere verilecek olan 
kalite geliştirme ve teknolojik donanım temini için; 
(1) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların teminat karşılığı satın 
alınması halinde; verilecek desteğin üst limiti 50.000 (elli bin) YTL, 
(2) Kalite geliştirme ve teknolojik donanım için gerekli demirbaşların finansal kiralama yolu ile 
alınması halinde; teçhizat ve demirbaşların faturada yer alan peşin bedeli ve KDV dışında kalan 
finansal kiralama giderlerine verilecek desteğin üst limiti 15.000 (on beş bin) YTL,  
c) Danışmanlık desteği; teknoloji araştırma ve geliştirme desteğinden yararlanan işletmelerin 
danışmanlık ihtiyacının karşılanabilmesini teminen; işbirliği yapılmış olan üniversitelerden 
sağlanacak danışmanlık hizmetinden, ilgili üniversitelerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde 
yararlanılır. İşletmelerin yurtiçi ve yurtdışındaki üniversitelerden alacağı danışmanlık hizmeti 
desteği üst limiti 20.000 ( yirmi bin) YTL, 
d) Ar-Ge sonuçlarını yayınlama desteği; Ar-Ge çalışmasının sonuçlarının tanıtımı ve duyurulması 
amacı ile işletme tarafından kitap, broşür, CD ve benzeri doküman yayınlanması giderleri desteği 
üst limiti 3.000 (üç bin) YTL, 
e) Teknopark kira desteği üst limiti 20.000 (yirmi bin) YTL, 
f) İşlik tahsisi; işletmelere, Ar-Ge projelerini gerçekleştirebilmeleri için KOSGEB birim 
binalarında 24 (yirmi dört) aya kadar işlik tahsisi,  
g) İşletmelerin, Ar-Ge konusuna ilişkin yurtdışı kongre, konferans, panel, sempozyum, teknoloji 
fuarları ile teknoloji transfer amaçlı yurtdışı toplantılara katılım ve ziyaret desteği üst limiti 5.000 
(beş bin) YTL,  
olup ekteki KOSGEB destekleri tablosunda belirtilen oranda destek verilir. 
Bu destekteki (a) ve (b) bentlerinde yer alan iki seçenekten sadece birisi tercih edilir, (f) bendinde 
yer alan işlik tahsisi süresi kurul kararı ile mevcut işletmeler için en fazla 12 (on iki) ay, yeni 
kurulan işletmeler için 24 (yirmi dört) ay uzatılabilir. 

24.TANITIM DESTEĞİ 

Tanıtım Desteğinin verilmesi ile İşletmelerin işletmelerini ve 
ürünlerini, özellikle yurtdışında tanıtmaları sağlanmış olacaktır. 

Destek unsurları ve üst limitleri; 
a) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı; broşür, ürün kataloğu giderleri için üst 
limit 3.000 (üç bin) YTL, 
b) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, etiket baskılı bandrollü CD giderleri için 
üst limit 6.500 (altı bin beş yüz) YTL, 
c) Türkçe/yabancı dilde işletme ve ürün tanıtımı amaçlı, web sayfası hazırlama giderleri için üst 
limit 500 (beş yüz) YTL, 
olmak üzere verilecek desteğin toplamı 10.000 (on bin) YTL yi geçmeyecektir. 
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B.İGEME (İHRACATI GELİŞTİRME MERKEZİ) 
 

PAZAR ARAŞTIRMASI VE 
PAZARLAMA DESTEĞİ 

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan 
veya yazılım sektöründe iştigal eden şirketler 
yararlandırılabilir. 

Bu Tebliğ kapsamında; şirketler ile SDŞ’ler tarafından;  

a) Ürünleri ve/veya sektörleriyle ilgili olarak gerçekleştirilen pazar araştırması projelerine ilişkin giderleri, 
şirketler için %70, SDŞ’ler için %80 oranında ve proje başına en fazla 10.000 ABD Doları, 

b) Yurt dışına yönelik pazarlama stratejileri ve eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça 
uygun görülen pazar araştırması hizmeti veren kurum ve/veya kuruluşlardan satın alacakları pazar araştırması 
raporları ve istatistikler vb.’ne ilişkin giderler ile bu kurum ve/veya kuruluşlara üyelik giderleri, şirketler için 
%50, SDŞ’ler için %60 oranında ve yıllık en fazla 30.000 ABD Doları,  

c) Müsteşarlık tarafından koordine edilen ve tek bir sektör bazında gerçekleştirilen sektörel nitelikli ticaret 
heyeti programlarına iştirak etmeleri halinde katılım giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için %60 oranında ve 
program başına en fazla 10.000 ABD Doları, 

ç) Ürünlerinin yurt dışına yönelik olarak elektronik ortamda pazarlanabilmesi amacıyla Müsteşarlıkça uygun 
görülen ve nihai tüketiciye yönelik olmayan e-ticaret sitelerine üyelik giderleri, şirketler için %50, SDŞ’ler için 
%60 oranında ve yıllık en fazla 20.000 ABD Doları, 

desteklenir. 

EĞİTİM YARDIMI 

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) ile 
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri (SDŞ) ve bu şirketlerin 
ortağı bulunan şirketlerin münhasıran dış ticarete 
ilişkin eğitim ihtiyaçlarının karşılanması suretiyle 
uluslararası ticarete yönlendirilmeleri bağlamında, 
elemanlarının uluslararası pazarlama ve ihracat 
işlemleri ile ihracatta pazar bulma konusundaki 
niteliklerinin arttırılarak dünya pazarlarına hızla 
açılmalarını sağlamaktır. 

• Yurtdışı Eğitimde Desteklenecek Tutar  
Eğitim programı başına 7500 ABD Dolarını aşmamak ve süresi üç ayı geçmemek üzere yurtdışı eğitim 

harcamalarının;  

�KOBİ’ler için % 50, ��SDŞ’ler için % 75, 

Yurtiçi Eğitimde Desteklenecek Tutar  

Eğitim programı başına KOBİ’ler için 5000, SDŞ’ler için 15 000 ABD Dolarını aşmamak ve süresi üç ayı 
geçmemek üzere yurtiçi eğitim harcamalarının;  

 
�KOBİ’ler için % 50, ��SDŞ’ler için % 75,  
 
• Yurtiçi programlar için 3, yurtdışı programlar için 3 olmak üzere 6 eğitim programı  

• Eğitim programı başlamadan en az 30 gün önce başvurulması gerekmektedir. 
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C.DIŞ TİCARET MÜSTEŞARLIĞI 
 

B) KOBİ’LER ARASINDA 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 
FAALİYETLERİNİN 
DESTEKLENMESİ 

2. KOBİ ve SDŞ’lerin uluslararası işbirliğini sağlamaya yönelik olarak 
DTM’nin uygun gördüğü uluslararası düzeyde düzenlenen faaliyetlere 
katılım  
 
3. SDŞ’lerin ortaklarına pazar bulabilmesi amacıyla DTM’nin uygun 
gördüğü yabancı ülkelere gerçekleştirecekleri KOBİ’ler arası işbirliği 
programları  

 
4. SDŞ’lerin DTM ile işbirliği halinde düzenleyecekleri faaliyetler  
 

Bir firma en fazla bir kişi olmak üzere;  
500 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla yol ve günlük, 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla 
konaklama giderleri % 70 oranında desteklenir. 

İSTİHDAM YARDIMI 

SDŞ statüsünü haiz şirketlerin münhasıran dış ticarete ilişkin 
işlemlerini yürütmek üzere, konusunda tecrübeli ve yüksek öğrenimli 
yönetici ve eleman istihdamının sağlanması 

SDŞ’lerin ilk defa istihdam edecekleri, konusunda  
tecrübeli ve yüksek öğrenimli:  
 
�Yöneticinin toplam azami 18.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık 
brüt maaşlarının % 75’i  

 
�Elemanların toplam azami 9.000 ABD Doları karşılığı Türk Lirasını aşmamak üzere yıllık 
brüt maaşlarının % 75’i  

 
YURTDIŞINDA OFİS-MAĞAZA 
AÇMA, İŞLETME VE MARKA 
TANITIM FAALİYETLERİNİN 
DESTEKLENMESİ 

Türkiye’de sınai ve/veya ticari faaliyette bulunan veya yazılım 
sektöründe iştigal eden şirketler ve SDŞ’ler 

• Şirketler, 2 yıl süresince, farklı şehirlerde olmak üzere, en çok 5 ofis/mağaza/depo ile 
şirket/şube açabilir  
• SDŞ’ler, aynı ülke için bir defa olmak ve bu amaçla yapılacak toplam harcamaların % 
50’sini aşmamak koşuluyla yararlanabilir. 

ÇEVRE MALİYETLERİNİN 
DESTEKLENMESİ 

KOBİ’lerin, Türk Standartları Enstitüsü veya akredite edilmiş 
kuruluşlardan alacakları kalite güvence sistemi belgeleri (ISO 9000 
serisi), çevre yönetim sistemi belgeleri (ISO 14000 serisi) ve Avrupa 
Birliği tarafından onaylanmış kuruluşlardan alacakları CE işareti ile 
DTM tarafından uygun görülen uluslararası nitelikteki diğer kalite ve 
çevre belgelerinin alınması sırasında yaptıkları belgelendirilmiş 
harcamaların (sadece belgelendirme masraflarının) desteklenmesi 

Söz konusu belgelerin alınması için yapılmış harcamaların en fazla % 50’si 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN 
YURTDIŞINDA MARKALAŞMASI 
VE TÜRK MALI İMAJININ 
YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 
FAALİYETLERİN 
DESTEKLENMESİ 

İhracatçı Birlikleri, Üretici Dernekleri/Birlikleri, Türkiyede ticari 
ve/veya sınai faaliyette bulunan şirketler, Türk moda tasarımcıları, 
Turquality mağaza işleticisi ve/veya işleticileri 

• % 50 (% İhracatçı Birlikleri için % 80)  
• Turquality From Turkey ibaresinin kullanılması durumunda % 60  
• Made in Turkey ibaresinin kullanılması durumunda % 55 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 7 

D.İHRACATÇI BİRLİKLERİ 
 

ULUSLARARASI NİTELİKTEKİ 
YURTİÇİ İHTİSAS FUARLARININ 
DESTEKLENMESİ 

Fuar organize eden firmalar 
• Tekstil-konfeksiyon-halı  
• Deri (ayakkabı dahil)  
• Taşıt araçları ve yan sanayii  
• Gıda ve gıda teknolojisi  
• Elektrik/elektronik sanayii  
• Madeni eşya sanayii  
• Toprak sanayii  
• İnşaat malzemeleri  
• Mobilya sanayii 

Desteklenecek Harcamalar Destek Oranı Azami Destek  
a) Fuar öncesi yapılan yurtdışıtanıtım faaliyetleri % 50 25.000 $  
b) Fuara davet edilen önemli yabancı  
alıcıların (2 kişi/ülke) ulaşım giderleri % 50 15.000 $  
c) Fuar süresince düzenlenecek seminer, konferans,  
panel ve ödüllü yarışmalara ilişkin giderler % 50 5.000 $ 

 
YURTDIŞINDA MİLLİ VEYA 
BİREYSEL DÜZEYDE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN FUAR 
KATILIMLARININ 
DESTEKLENMESİ 

Yurtdışındaki fuar ve sergilere katılımın artırılması 
• Üretici firmalar  
• Pazarlamacı firmalar  
• Organizatör firmalar 

A) Milli Katılımlarda İştirakçi Firmalara Destek Azami  
Sağlanan Katılım Payı Desteği Oranı Destek  
�KOBİ/SDŞ’ler/KÖY firmaları için % 80 20.000 $ , �Diğerleri % 50 20.000 $  
B) Milli Katılımlarda Organizatörün Desteklenmesi  
�Ticari nitelikteki uluslararası fuar ve sergi organizasyonlarında % 60 40.000 $  
�Türk ihraç ürünlerinin sergilendiği tanıtım  faaliyetlerinin organizasyonlarında % 60 60.000 $  
C) Bireysel Katılımlarda İştirakçi Firmalara Sağlanan Destekler  
�Stand kirası % 100 20.000 $ ��Nakliye giderleri % 50 (Toplamı)  
D) Ürün Gruplarına Sağlanan Destekler  
(Gen mühendisliği/biyoteknoloji, uzay ve havacılık teknolojileri, bilişim, donanım (hardware), yazılım 
(software), ileri malzeme teknolojileri)  
�Milli iştiraklerde katılım bedelinin KOBİ, SDŞ’ler ve KÖY firmalar için % 90 -  
Diğerleri için % 60 -  
�Bireysel Katılımlarda Yer kirası % 100 25.000 $ Nakliye giderleri % 60 (Toplamı 

TARIMSAL ÜRÜNLERDE 
İHRACAT İADESİ YARDIMLARI 

Bazı tarım ürünlerinin ihracatının desteklenmesi İhraç edilen ürünlerin ihracat miktar ve değerleri gözönüne alınarak hesaplanan tutarlar, ihracatçıların kamu 
kuruluşlarına yapmış oldukları vergi, SSK primi, haberleşme ve enerji giderleri ödemelerden mahsup 
edilmektedir. 

TÜRK ÜRÜNLERİNİN 
YURTDIŞINDA 
MARKALAŞMASI, TANITIM VE 
TUTUNDURMASI İLE TÜRK 
MALI İMAJININ 
YERLEŞTİRİLMESİNE YÖNELİK 
FAALİYETLERİN 
DESTEKLENMESİ 

Türk ürünlerinin yurtdışında markalaşması, tanıtım ve 
tutundurulması ile Türk Malı imajının yerleştirilmesine 
yönelik olarak, firmalarımızın ürünlerinin etiketinde, 
ambalajında ve/veya doğrudan ürünlerin üzerinde 
Turquality-From Turkey ibaresinin kullandırılmasıdır. 

29 Ocak 2000 tarih ve 23948 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Türk Ürünlerinin Yurtdışında 
Markalaşması, Tanıtım ve Tutundurması ile Türk Malı İmajının Yerleştirilmesine Yönelik Faaliyetlerin 
Desteklenmesi Hakkında 200073 Sayılı Tebliğ" uyarınca destekden yararlanan firmalar. 
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E.TÜBİTAK 
 

AR-GE DESTEĞİ 
(Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) 
Yardımına İlişkin Tebliğ) 

a) Kavram geliştirme  
b) Teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlik etüdü  
c) Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer 
alan laboratuvar çalışmaları v.b. çalışmalar  
d) Tasarım ve çizim çalışmaları  
e) Prototip üretimi  
f) Pilot tesisin kurulması  
g) Deneme üretimi  
h) Patent ve lisans çalışmaları  
ı) Satış sonrasında ürün tasarımından kaynaklanan 
sorunların çözümü faaliyetleri.  

Bünyelerinde veya Türkiye’de bünyeleri dışında AR-GE faaliyetinde bulunan kuruluşların 3‘üncü maddede 
belirtilen faaliyetlerine ilişkin harcamaları bu Tebliğ kapsamında belirtilen esaslar çerçevesinde temel destek 
oranı olarak en fazla %50 oranında ve ilave desteklerle beraber en fazla % 60’a kadar desteklenir. Destek 
süresi proje bazında en çok 3 (üç) yıldır. 

EUREKA Sanayi Ar-Ge Ağı Desteği 

Tüm ileri teknoloji alanlarında pazara yönelik ArGe 
çalışmalarını teşvik etmek,  
Avrupa'nın rekabet gücünü artırmak,  
Kaliteli ürün, metod ve hizmetler geliştirmek,  
Sınırları aşan işbirliği sağlamak,  
Sanayi ve araştırma kurumlarını kaynaştırmak. 

Sanayi kuruluşları ve proje ortağı olarak bir sanayi kuruluşu olan araştırma kurumları ve üniversiteler 
başvurabilir. Sanayi kuruluşları tek başına veya araştırma kurumları ya da üniversitelerle birlikte başvuruda 
bulunabilirler. Aynı şekilde üniversite ya da araştırma kurumları da tek başına veya sanayi kululuşları ile 
birlikte başvurabilirler. Fakat üniversite ya da araştırma kurumları tek başına başvuru yaptığı takdirde projesi 
Eureka etiketi alır fakat ulusal destek mekanizmasından mahrum kalır. 
 

 

F.İKV (İKTİSADİ KALKINMA VAKFI) 
 
KOBİ’LER ARASINDA 
ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ 
FAALİYETLERİNİN 
DESTEKLENMESİ 

1. KOBİ’ler arasındaki işbirliğini sağlamaya yönelik 
olarak  
Avrupa Birliği’nce uluslararası düzeyde organize edilen 
faaliyetler 

Bir firma en fazla bir kişi olmak üzere;  
500 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla yol ve günlük, 100 ABD Dolarını geçmemek kaydıyla konaklama 
giderleri % 70 oranında desteklenir. 

 

G.TTGV (TÜRKİYE TEKNOLOJİ GELİŞTİRME VAKFI) 
 

Ürün Geliştirme Projelerine Sermaye 
Desteği 

Ticari değeri olan yeni ürün oluşturulması veya mevcut 
ürünlerin rekabet gücünün yükseltilmesine ya da bu 
amaçla üretim yöntemi, sistemi ve tekniklerinin 
araştırılması ve geliştirilmesine yönelik AR-GE 
projelerine destek sağlanması 

% 50, 1 milyon ABD Doları, Azami destek süresi 2 yıl 

Stratejik Odak Konuları Projelerine 
Sermaye Desteği 

Ülkemizde mevcut sanayi yapısı, teknoloji ve insan 
gücü birikimi ve uluslararası karşılaştırmalı 
üstünlüklerin dinamiği esas alınarak, alınması gereken 
tedbirleri tespit eden projelerin desteklenmesi 

% 50, 100,000 ABD Doları, Azami destek süresi 1 yıl 
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H.TPE (TÜRK PATENT ENSTİTÜSÜ) 
 

Patent, Faydalı Model Belgesi, 
Endüstriyel Tasarım 

TPE'ye basvuran Türkiye'de yerlesik 
gerçek kisiler destekten 
yararlanabilir; 

Patent 
. TPE'ne basvuru için dosya hazırlama bedelinin %75'i, $1000 asmamak kaydıyla 
. TPE'ne patent basvuruları için ödenen ücretin %75'i . Patent koruma amacıyla TPE'ye ilk 5 için ödenen 
ücretin %75'i 
Faydalı Model 
. Faydalı Model basvurusu dosyasının hazırlanması ve belge düzenlemesi ile ilgili ödenen miktarın $500 
asmamak kaydıyla %75'i 
. *lk 5 yılda ödenen koruma ücretinin %75'i destek kapsamındadır. 
Endüstriyel Tasarım 
Endüstriyel tasarım tescil basvurusu için ödenen ücretin %75'i destek kapsamındadır. 

 
 

I.YATIRIM TEŞVİK ve KOBİ TEŞVİK KARARLARI VE BAZI YASALAR 
 
YATIRIMLARDA DEVLET 
YARDIMLARI HAKKINDA 
KARAR 

YATIRIMCI FİRMALAR 
a)Gümrük Vergisi muafiyeti, 
b)Katma Değer Vergisi istisnası, 
c) Faiz desteği. 

Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile 
Bazı Kanunlarda 
Değişiklik Yapılması Hakkında 
Kanun (5084) 

Bu Kanunun amacı, bazı illerde vergi ve sigorta 
primi teşvikleri uygulamak, 
enerji desteği sağlamak ve yatırımlara bedelsiz 
arsa ve arazi temin etmek suretiyle yatırımları 
ve istihdam imkanlarını artırmaktır. 

a)Vergi ve sigorta primi teşvikleri ile enerji desteği açısından Devlet İstatistik Enstitüsü 
Başkanlığınca 2001 yılı için belirlenen fert başına gayrisafi yurt içi hasıla tutarı 1 500 ABD 
Doları veya daha az olan illeri, 
b)Bedelsiz arsa ve arazi temini açısından (a) bendindeki iller ile kalkınmada öncelikli 
yöreler kapsamındaki diğer illeri, 

ORGANİZE SANAYİ 
BÖLGELERİNE (OSB) 
SAĞLANAN 
 TEŞVİK, DESTEK VE 
MUAFİYETLER 

OSB’lerde yer alan işletmeler, 

• İnşaat bitim tarihini takip eden Bütçe yılından itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden,  
• Bina inşaat ve yapı kullanma izni harçları,  
• Tevhid ve ifraz işlem harçları ile  
• Merkezi atıksu artma tesisi işleten bölgelerde yer almaları koşuluyla atıksu bedelinden  
muaftır. 

KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİNE 
(KSS) SAĞLANAN  
TEŞVİK, DESTEK VE 
MUAFİYETLER 

KSS’de yer alan işletmeler, 

• Bina İnşaat Harcı ve Yapı Kullanma İzni Harcından,  
• Kalkınmada Öncelikli Yörelerdeki (KÖY)  Büyükşehir Belediye sınırları içinde yer alan veya KÖY kapsamı 
dışında İllerdeki nüfusu 5000’den az olan Belediye sınırları içerisindeki KSS’lerdeki işletmeler Çevre Temizlik  
Vergisinin % 50‘sinden muaftır. 

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri 
Kanunu İle Yatırımcıya Sağlanan 
Destek ve Muafiyetler 

 

A) YÖNETİCİ ŞİRKETE;1. Bölgelerin kurulması için gerekli arazi temini, alt yapı ve idare binası inşası ile ilgili 
giderlerin yönetici şirketçe karşılanamayan kısmı, yardım amacıyla Bütçe imkanları ölçüsünde Bakanlık tarafından 
karşılanır.2. Yönetici  şirket Kanunun uygulanması ile ilgili işlemlerde her türlü vergi, resim ve harçtan muaf 
tutulur.   • Yönetici şirketin bu kanunun uygulanması kapsamında elde ettiği kazancı 31.12.2013 tarihine kadar 
vergiden müstesnadır. 3. Atık su arıtma tesisi işleten Bölgelerden atık su bedeli alınmaz. 

B) GİRİŞİMCİLERE;4. Bölgede faaliyet gösteren gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin, münhasıran bu 
Bölgedeki yazılım ve AR-GE'ye dayalı üretim faaliyetlerinden elde  ettikleri  kazançları 31.12.2013 tarihine  kadar 
vergiden müstesnadır. 5. Bu süre içerisinde münhasıran bu bölgelerde ürettikleri ve  sistem  yönetimi, veri yönetimi, 
iş uygulamaları, sektörel, internet, mobil ve askeri komuta  kontrol  uygulama yazılımı şeklindeki teslim ve 
hizmetleri de katma değer vergisinden müstesnadır. 6. Bölgede  çalışan  araştırmacı, yazılımcı  ve AR-GE 
personelinin bu görevleri ile ilgili ücretleri 31.12.2013  tarihine  kadar  her  türlü vergiden müstesnadır.  
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C) ÖĞRETİM ÜYELERİNE;7. Bölgede görevlendirilen öğretim üyelerinin Bölgede elde edecekleri gelirler 
üniversite döner sermaye kapsamı dışında tutulur.8. Öğretim  elemanları Üniversite Yönetim Kurulunun izni ile 
yaptıkları  araştırmaların sonuçlarını ticarileştirmek  amacı  ile bu Bölgelerde şirket kurabilir, kurulu  bir şirkete  
ortak  olabilir ve / veya bu şirketlerin yönetiminde görev alabilirler. 

 
 

ENDÜSTRİ BÖLGELERİNE (EB) 
SAĞLANAN  

TEŞVİK, DESTEK VE 
MUAFİYETLER 

 

 

EB KANUNU 

• Sabit yatırım tutarının binde beşine kadar olan tutar ve Maliye Bakanlığı ile yatırımcı arasında imzalanacak 
sözleşmede belirtilen bedel karşılığında Hazine arazilerinde yatırımcı lehine irtifak hakkı tesis edilmektedir. 
• EB’lerde yatırım yapmak isteyenler, çevresel etki değerlendirmesi (ÇED) Raporunun hazırlanması ve ÇED 
“olumlu” kararının alınması dahil, tüm izin ve onaylarını üç ay içinde alabilecektir. 
• Yatırımın tamamlanıp tesisin üretime geçebilmesi için alınması gereken izin ve ruhsatlar ilgili kurumlarca 15 gün 
içerisinde verilmektedir. 
• Bakanlar Kurulu tarafından belirlenecek teşvikler uygulanacaktır. 

 
 
İLGİLİ MEVZUAT 
 
-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar(2006-10921) Yeni  
-Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlşkin Tebliğ (Tebliğ No:2006/3)    
-Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı , Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında 2005/ 9617 Sayılı Yönetmelik  
-Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunlar (Enerji Desteğinin Uygulanması)  
-5084 Sayılı Kanun 
-Bazı Kanunlarda ve 178 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun 
-Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında 5084 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun (5350 Sayılı Kanun)  
-Enerji Desteğinin Uygulanmasına İlişkin 2005/1 Sayılı Tebliğ  
-KOSGEB Destekleri Yönetmeliği Uygulama Yönergesi 
-Turqualıty® Sertifikasının Düzenlenmesine İlişkin Tebliğ  
-2006/4 Sayılı Türk Ürünlerinin Yurtdışında Markalaşması Türk Malı İmajının Yerleştirilmesi Ve Turqualıty®’Nin Desteklenmesi  
-Araştırma-Geliştirme (Ar-Ge) Yardımına İlişkin Tebliğ 
-Yurtdışı Fuar Katılımlarının Desteklenmesine İlişkin Tebliğ (2004/6) 
-Yurt Dışında Düzenlenen Fuar Ve Sergilere Milli Düzeyde Veya Bireysel Katılımın Desteklenmesi 
-Uluslararası Yurt İçi İhtisas Fuarlarının Desteklenmesi Tebliği 
-Çevre Maliyetlerinin Desteklenmesi Tebliği 
-Pazar Araştırması Ve Pazarlama Desteği Hakkında Tebliğ  
-Eğitim Yardımı Tebliği 
-İstihdam Yardımı Hakkında Tebliğ 
-2005/4 Sayılı Yurt Dışında Ofis-Mağaza Açma,İşletme Ve Marka Tanıtım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ Ve Uygulama Usul Ve Esasları 
-İhracat, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ   
-Endüstri Bölgeleri Kanunu 
-Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Kanunu 
-Para Kredi Koordinasyon Kurulu' nun 27.02.1998 98/3 sayılı 


