KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLİ İŞLETMELERİ
GELİŞTİRME VE DESTEKLEME İDARESİ BAŞKANLIĞI
İŞ PLANI ÖDÜLÜ DESTEK PROGRAMI
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1- (1) Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler ile işbirliği sağlanarak
girişimcilerin iş kurma ve yürütme konularında teşvik edilmesi için girişimcilik konulu
yarışmalar sonucu başarılı bulunan iş planlarının/iş modellerinin/iş fikirlerinin
ödüllendirilerek hayata geçirilmesini sağlamaktır.
Kapsam
MADDE 2- (1) Bu destek programı, yeni kurulan işletmelere yönelik olarak KOSGEB
tarafından uygulanacak İş Planı Ödülü Destek Programına ilişkin esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3- (1) Bu destek programı, 15/06/2010 tarihli ve 27612 sayılı Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği ile
20/09/2017 tarihli ve 2017-24 sayılı, 01/03/2018 tarihli ve 2018-10 sayılı, 25/09/2018 tarihli ve
2018-21 sayılı, 05/08/2019 tarihli ve 2019-05 ve 2019-14 sayılı KOSGEB İcra Komitesi
kararlarına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4- (1) Bu destek programında yer alan;
a) Başkanlık: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığını,
b) Destek programı: İş Planı Ödülü Destek Programını,
c) Geri ödemesiz destek: Destek programı kapsamında işletmeye geri tahsil
edilmemek üzere sağlanan desteği,
ç) Girişimci: Bir iş fikrine dayalı olarak kendi işini kurmak isteyen gerçek kişileri,
d) İşletme: 18/11/2005 tarihli ve 25997 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Küçük ve
Orta Büyüklükteki İşletmelerin Tanımı, Nitelikleri ve Sınıflandırılması Hakkında Yönetmelik
kapsamında yer alan ve 18/9/2009 tarihli ve 27353 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan
2009/15431 numaralı Bakanlar Kurulu kararı ile tespit edilen sektörlerde faaliyet gösteren
küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri (KOBİ),
e) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,
f) KOSGEB birimi: KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında yer alan birimleri,
g) KBS: www.kosgeb.gov.tr adresinden ve/veya e-devlet üzerinden erişim sağlanan;
veri tabanına kayıt ve destek programları kapsamında başvuru, başvurulara ilişkin kontrol ve
inceleme, değerlendirme, izleme, raporlama ve bildirimlerin yapıldığı KOBİ bilgi sistemini,
ğ) Taahhütname: Destek programı kapsamında elektronik ortamda onaylanan ve idari,
mali ve hukuki taahhütleri içeren belgeyi,
h) Uygulama birimi: Desteklerin uygulanmasından sorumlu KOSGEB müdürlüklerini
ifade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Destek Programına İlişkin Hususlar
Desteğe ilişkin hususlar
MADDE 5- (1) Yükseköğretim kurumlarınca örgün eğitim sistemi içinde ayrı bir ders
olarak girişimcilik dersini alan öğrenciler arasında KOSGEB ve ilgili yükseköğretim kurumu
işbirliği ile ödüllü yarışmalar düzenlenir. Yarışmalarda iş planları ilk üç dereceye girenlere,
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işletmelerini kurmuş olmaları şartı ile ödül verilir. En başarılı iş planı için verilecek ödül
25.000 TL, ikinci için 20.000 TL, üçüncü için 15.000 TL’dir.
(2) KOSGEB tarafından düzenlenen veya KOSGEB tarafından uygun bulunması
kaydıyla yurtiçi/yurtdışı kurum/kuruluşlar tarafından düzenlenen ödüllü/ödülsüz yarışmalar
sonucunda, sundukları iş fikirleri/iş modelleri/iş planları, ilk üç dereceye girmiş olan
yarışmacılara, Türkiye’de kuracakları işletmeleri/mevcut işletmeleri ile başvurmaları kaydı ile
100.000 TL’ye kadar ödül verilir.
(3) Ulusal ve uluslararası yarışmalarda başarılı olmuş yurtdışı orjinli girişimlerin iş
fikirlerinin millileştirilerek yerli teknolojilerin doğmasına, büyümesine ve dünya pazarına
açılmasına yardımcı olmasını teminen Türkiye’de kurulmuş/kurulacak işletmelerin en kırılgan
oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasına katkı sağlamak üzere bütçe imkânları
ölçüsünde ilk derecelerden başlamak üzere KOSGEB tarafından belirlenecek sayıda her bir
işletme için 100.000 TL’ye kadar geri ödemesiz ödül verilir.
(4) Yükseköğretim kurumları ve kurum/kuruluşlar ile işbirlikleri ve ödüle ilişkin diğer
hususlar destek programının uygulama esaslarında belirlenir.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Yararlanma Koşulları, Başvuru ve Değerlendirme
Yararlanma Koşulları, Başvuru ve Değerlendirme
MADDE 6- (1) Ödül almaya hak kazanan girişimciye ait işletmenin Türk Ticaret
Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel kişi statüsünde olması ve KBS’de kayıtlı ve aktif
durumda olması gerekir.
(2) Başvuru ve yararlanma koşullarına ilişkin özel hükümler destek programının
uygulama esaslarında ayrıca belirtilir.
(3) İşletme, KBS üzerinden ilgili uygulama birimine başvuru yapar. Başvuru ile
birlikte taahhütname işletme tarafından onaylanır.
(4) Destek programı başvurusu, ilgili uygulama birimi tarafından değerlendirilir.
Değerlendirme sonucunda; başvuru kabul edilebilir, reddedilebilir veya başvurunun
düzeltilmesi istenebilir.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
İzleme ve Sonlandırma
İzleme
MADDE 7- (1) Bu destek programından yararlanan işletme, Başkanlıkça belirlenen
esaslar doğrultusunda KOSGEB personeli tarafından ve/veya hizmet alımı yolu ile izlenir.
Sonlandırma
MADDE 8- (1) Destek programı süresinde, işletmenin tasfiyesinin başlaması veya
kapanması halinde destek programı sonlandırılır.
(2) Destek programı süresinde işletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve tür
değişikliği durumu değerlendirilerek; programın devamına veya sonlandırılmasına uygulama
birimi tarafından değerlendirilerek karar verilir.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Ödeme
Destek ödemesi
MADDE 9- (1) Destek programı başvurusu uygulama birimi tarafından uygun
bulunan işletme için işletmenin banka hesabına ödüle ilişkin destek ödemesi yapılır.
PR-20/00
Rev. Tarihi: 20/02/2020

2

ALTINCI BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Genel hükümler
MADDE 10- (1) Destek programlarının uygulanma sürecinde, mücbir sebep olarak
kabul edilebilecek; deprem, yangın, su baskını benzeri doğal afetler, kanuni grev, lokavt,
genel salgın hastalık, terör eylemleri, sabotaj, savaş, kısmi veya genel seferberlik ilanı gibi
hallerin ortaya çıkması durumunda, bu haller sona erinceye kadar destek sürecinin
durdurulmasına veya devamına KOSGEB Başkanı tarafından karar verilir.
(2) Vergi, sosyal güvenlik primi ve benzeri yasal yükümlülükler hariç olmak üzere
aynı gider gerçekleşmesi için farklı kurum/kuruluşlardan destek alınamaz.
(3) İşletme sahipleri, ortakları, çalışanları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya
çocuğu olanlar; işletmenin yaptığı başvuru için izleyici olamaz.
(4) Hatalı işlemler sonucu işletmeye fazla veya yersiz ödeme yapıldığının uygulama
birimleri tarafından tespit edilmesi halinde yapılan fazla veya yersiz ödemeler, ödemenin
yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile birlikte işletmeden geri tahsil edilir.
(5) Kontrol, denetim, inceleme, kesin hükme bağlama veya yargılama sonucunda
tespit edilen kamu zararlarına ilişkin olarak ilgili mevzuat hükümlerine göre işlem tesis edilir.
(6) Destek programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme ve izleme
süreçlerinde görev alan kişilere sunulan bilgi ve belgeler, işletmelere/girişimcilere ait ticari
gizli bilgi olarak kabul edilir ve üçüncü kişilere herhangi bir yolla aktarılamaz.
(7) Destek programı süresinde işletmenin unvan ve/veya tür değişikliği hususları
işletme tarafından uygulama birimine bildirilir. İşletmenin bilgileri güncellenerek destek
sürecine devam edilir.
Destek programının izlenmesi ve değerlendirmesi
MADDE 11- (1) Destek programlarının izlenmesi ve değerlendirmesine ilişkin iş ve
işlemler Destek Programı İzleme ve Değerlendirme Yönergesi kapsamında yürütülür
Destek programı uygulama esasları
MADDE 12 - (1) Destek programının uygulanmasına yönelik olarak Başkanlık
tarafından Destek Programı Uygulama Esasları hazırlanır ve KOSGEB Başkanının onayı ile
yürürlüğe girer.
Uygunsuzluk
MADDE 13- (1) Destek programları kapsamında ortaya çıkan uygunsuzluklarda,
KOSGEB Uygunsuzluk Yönergesine göre işlem yapılır.
Yürürlük
MADDE 14- (1) Bu destek programı, KOSGEB İcra Komitesi’nin onayı ile yürürlüğe
girer.
Yürütme
MADDE 15- (1) Bu destek programını KOSGEB Başkanı yürütür.
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