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KOSGEB  

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdari Başkanlığı (KOSGEB); 
ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
payını ve etkinliğini artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek, sanayide 
entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek amacıyla 1990 yılında 
kurulmuş olup, Sanayi ve Ticaret Bakanlığına bağlı bir kamu kuruluşudur. 

2009 yılı verilerine göre, KOSGEB toplam 25 milyon 187 bin TL tutarında destek 
sağlamıştır. Bu desteklerin 19 milyon 549 bin TL’si ( % 77,6) geri ödemesiz, 5 milyon 637 bin 
TL’si (% 22,4) geri ödemelidir. Aşağıdaki tabloda, 2009 yılında KOSGEB tarafından sağlanan 
desteklerin illere göre dağılımı verilmiştir. 
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NOT: Ağrı, Ardahan, Batman, Bingöl, Çankırı, Hakkâri, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kilis, 
Muş, Siirt ve Şırnak illerine sadece kredi faiz programları kapsamındaki destekler verilmiştir. 

Kaynak: KOSGEB 2009 Yılı Faaliyet Raporu 
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2009 yılında Türkiye çapında en fazla destek alan il, 7,5 milyon TL ile İstanbul olmuştur. 
İstanbul’u 2,2 milyon tutarında destek ile Ankara ve 1,6 milyon TL tutar ile Konya 
izlemektedir. 2009 yılında Aydın 112.409 TL tutarında KOSGEB desteği almıştır. Bu desteğin 
tamamı geri ödemesizdir. Aydın KOSGEB destekleri konusunda Türkiye’de 29. sıradadır. 
KOSGEB tarafından Aydın’a verilen desteklerin 29.684 TL’sini mikro ölçekli, 58.798 TL’sini 
küçük ölçekli ve 23.928 TL’sini orta ölçekli firmalar kullanmıştır. 

Aşağıdaki tablo 2009 yılında KOSGEB tarafından verilen desteklerin türlerine 
miktarlarını göstermektedir. 

 

 

Kaynak: KOSGEB 2009 Yılı Faaliyet Raporu 
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1. Kredi Faiz Destekleri 

Acil Kredi Faiz Desteği 

20.11.2009 tarihinde KOSGEB ile aralarında kamu ve özel 13 bankanın da bulunduğu 
Kredi Garanti Fonu işbirliği içinde imzalanan Acil Destek Kredisi Protokolü; 01.01.2009 
tarihinden sonra (özellikle sel, su baskını, zelzele, büyük kuraklık, anormal şiddette fırtına, 
harp, genel grev, yangın) ile halk hareketleri, terör v.b. durumlardan etkilenen ve bu durumu 
ilgili resmi makamlardan belgeleyen, KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı işletmelere uygun 
koşullarda finansal destek sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.  

Uygulamaya Katılan Bankalar: 

İşletmeler, Acil Destek Kredisi Protokolüne taraf olan; Akbank T.A.Ş, Alternatifbank A.Ş, 
Denizbank A.Ş, Finansbank A.Ş, Fortisbank A.Ş, Garanti Bankası A.Ş, HSBC Bank A.Ş, T.C. 
Ziraat Bankası A.Ş, Türk Ekonomi Bankası A.Ş, T. Halk Bankası A.Ş, T. İş Bankası A.Ş, T. Vakıflar 
Bankası T.A.O. ve Yapı ve Kredi Bankası A.Ş şubelerinden herhangi biri aracılığı ile 
başvurabileceklerdir.  

Uygulama Aşamaları: 

1. Acil Destek Kredisinin üst limiti her bir KOBİ için 100.000 TL’dir. Kredi faiz bedelinin 
tamamı KOSGEB tarafından karşılanmaktadır. 

2. Kredinin ilk 6 ayı ödemesiz kalanı eşit taksitlerle ödemeli olmak üzere, toplam 24 
aydır. 

3. Protokol çerçevesinde, işletme kullanacağı KOSGEB Acil Destek Kredisi için bankaya, 
asgari 500 TL olmak üzere kredi tutarı üzerinden % 0.5 (binde beş) oranında hizmet masrafını 
ve ipotek alınması halinde ise, ayrıca azami 750 TL ekspertiz masrafını peşin olarak 
ödeyecektir. 
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4. KOSGEB hizmet merkezleri tarafından verilen KOSGEB ÖN ONAYI, İşletmenin ilgili 
destekten yararlanabilecek, KOSGEB Veri Tabanı’na kaydı onaylanmış bir KOBİ olduğu, ayrıca 
işletmenin ibraz edeceği, ilgili resmi makamlardan alınan belgenin uygun olduğu anlamına 
gelmektedir. 

5. İşletmenin Vergi ve SGK prim borcu olmadığına veya yapılandırdığına dair belge, 
ancak gecikmiş Vergi ve/veya SGK Prim borcu olması halinde ise, borç tutarlarının yer aldığı 
resmi belge, Kredi kullandırım aşamasında alınmak üzere Vergi Dairesi’nden alınan belge 
tarihinin son 15 gün, SGK’dan alınan belge tarihinin ise son 30 güne ait olması gerekmektedir. 

6. İşletmelerin SGK borç tutarının; 01.01.2010 tarihinden itibaren Asgari Ücret Tespit 
Komisyonu tarafından dönemler halinde yeniden belirlenecek olan aylık asgari ücretin brüt 
tutarını geçmemesi halinde mahsup işlemi yapılmadan kredilendirme süreci devam 
edebilecektir. 

7. KOSGEB Hizmet Merkezince KOSGEB ÖN ONAYI verilen işletmelerin kredi başvuruları 
banka tarafından; genel bankacılık mevzuatı, bankacılık teamülleri, banka mevzuatı ve kredi 
politikaları doğrultusunda değerlendirilerek, kabul veya red edilebilecektir. 

8. Protokole taraf 13 Banka aracılığıyla Acil Destek Kredisi başvuruları halen devam 
etmektedir.  

 

2. KOBİ Proje Destek Programı 

Programın Amacı ve Gerekçesi  

 İşletmelere özgü sorunların işletmeler tarafından projelendirildiği ve 
projelendirilen maliyetlerin desteklenebildiği bir programa ihtiyaç duyulması,  

 KOBİ’lerde proje kültürü ve bilincinin oluşturulması,  

 İşletmelerin proje yapabilme kapasitelerinin geliştirilmesi,  

 Esnek destekleme sistemine ihtiyaç duyulması. 

Program ve Proje Limitleri  

Program Süresi 3 yıl  

Proje Süresi 6-24 ay(+12ay)  

Destek Üst Limiti 150.000 TL  

Destek Oranı 1.ve 2. Bölge için %50 

3.ve 4. Bölge için %60  
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 Desteklenecek Proje Konuları  

İşletmelerin; üretim, yönetim-organizasyon, pazarlama, dış ticaret, insan kaynakları, 
mali işler ve finans, bilgi yönetimi ve bunlarla ilişkili alanlarda sunacakları projeler desteklenir. 

 Desteklenecek Proje Giderleri  

Bu program kapsamında desteklenecek proje giderlerine Kurul karar verir. Ancak, arsa, 
bina, inşaat, tadilat, tefrişat ve benzeri, taşıt aracı, vergi, resim ve harçlar, sosyal güvenlik 
primleri, haberleşme giderleri, proje ile ilgili olmayan personel giderleri, enerji ve su giderleri, 
kira giderleri, finansman giderleri, proje ile ilişkilendirilmemiş diğer maliyetler desteklenmez.  

Proje ile ilişkilendirilmiş makine-teçhizat, hammadde ve malzemeye ilişkin KOSGEB 
desteği, Kurul tarafından karar verilen toplam KOSGEB destek tutarının % 10 (on)’unu 
aşamaz. Proje kapsamında alınacak yazılım için sağlanacak KOSGEB desteği bu sınırlamaya 
dahil değildir.  

 

I.Bölge II.Bölge III.Bölge IV.Bölge 

Ankara Adana Adıyaman Ağrı

Bilecik Antalya Afyonkarahisar Ardahan

Bolu Aydın Aksaray Artvin

Bursa Balıkesir Amasya Batman

Düzce Burdur Bartın Bayburt

Edirne Çorum Bingöl

Eskişehir Denizli Gaziantep Bitlis

İstanbul Isparta Hatay Çankırı

İzmir Mersin Kahramanmaraş Diyarbakır

Kırklareli Muğla Karabük Elazığ

Kocaeli Karaman Erzincan

Sakarya Kayseri Erzurum

Tekirdağ Kırıkkale Giresun

Yalova Kırşehir Gümüşhane

Kilis Hakkari

Konya Iğdır

Kütahya Kars

Manisa Kastamonu

Nevşehir Malatya

Niğde Mardin

Osmaniye Muş

Samsun Ordu

Sivas Rize

Tokat Siirt

Uşak Sinop

Yozgat Şanlıurfa

Zonguldak Şırnak

Trabzon

Tunceli

Van

Çanakkale 

(Bozcaada, Gökçeada Hariç)
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3. Tematik Proje Destek Programı 

 Programın Amacı ve Gerekçesi  

 KOBİ’lerin kendi işletmelerini geliştirmeleri ve Meslek Kuruluşları tarafından 
küçük ve orta ölçekli işletmelerin geliştirilmesi amacıyla daha fazla proje 
hazırlamalarının teşvik edilmesi,  

 Makro strateji dokümanlarında işaret edilen öncelikler dikkate alınarak 
belirlenen tematik alanlarda bölgesel ve sektörel ihtiyaçların karşılanması,  

 KOBİ’lerin uluslararası mevzuat ve önceliklere uyumunun sağlanması, 

 
TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI DESTEK UNSURLARI  

 Çağrı Esaslı Tematik Program 
Meslek Kuruluşu Proje 
Destek Programı 

Başvuru 
Yapabilecekler 

KOBİ’ler ve Meslek Kuruluşları Meslek Kuruluşları 

Program Süresi - 3 Yıl 

Proje Süresi Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 24 Ay (+12 Ay) 

Destek Oranı 
1. ve 2. Bölgede % 50  

3. ve 4. Bölgede % 60 

1. ve 2. Bölgede %50  

3. ve 4. Bölgede % 60 

Destek Ödemesi 
Geri Ödemeli ve Geri Ödemesiz 

seçeneklerle 
Geri Ödemesiz 

Destek Üst Limiti Proje Teklif Çağrısında Belirlenir 150.000 TL 

Çağrı Esaslı Tematik Program Desteklenecek Proje Giderleri  

 Personel ücretleri ve seyahat giderleri,  

 Makine-ekipman, yazılım ve donanım alımı veya kiralanması giderleri (azami 
%25),  

 Sarf malzemesi giderleri,  

 Hizmet alım giderleri,  

 Genel idari giderler (azami %10). 

Meslek Kuruluşu Proje Destek Programı Desteklenecek Proje Giderleri  

Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda belirtilenler dışında kalan giderler destek 
kapsamındadır;  

Bina inşaat yapımı, tadilatı, gayrimenkul alımı, makine-teçhizat, tefrişat, taşıt aracı, vergi, 
resim ve harçlar, sosyal güvenlik primleri, haberleşme giderleri, finansman giderleri, proje ile 
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ilgili olmayan personel giderleri, enerji, su, kira giderleri, proje ortaklarından alınan 
danışmanlık ve hizmet alımı giderleri ve proje ile ilişkilendirilmemiş maliyetler. 

4. İşbirliği Güçbirliği Destek Programı 

Programın Amacı ve Gerekçesi 

 KOBİ’lerin işbirliği-güçbirliği anlayışında bir araya gelerek “Ortak Sorunlara Ortak 
Çözümler” üretilmesi,  

 KOBİ’lerin tedarik, pazarlama, düşük kapasite kullanımı, rekabet gücü zayıflığı, 
finansman başta olmak üzere tek başlarına çözümünde zorlandıkları birçok 
soruna çözüm bulunması,  

 KOBİ’lerin bir araya gelerek kapasite ve rekabet gücü yüksek işletmelere 
dönüşmesi,  

 Ölçek ekonomisinden yararlanılarak kaynak tasarrufu sağlanması,  

 KOBİ’ler arasında ortaklık ve işbirliği kültürünün geliştirilmesi. 

İşbirliği-Güçbirliği Ortaklık Modelleri 

 Proje ortağı işletmelerin mevcudiyetlerini koruyarak kurulacak olan işletici 
kuruluşa ortak olmaları,  

 Proje ortağı işletmelerin bir kısmının ya da tamamının kendilerini feshederek 
kurulacak işletici kuruluşa ortak olmaları,  

 Proje ortağı işletmelerin bir kısmının kendilerini feshederek ortaklardan birinin 
bünyesinde birleşmesi, 

 Her bir ortaklık modelinde en az 5 işletmenin bir araya gelmesi şartı aranır.  

Desteklenecek Proje Konuları 

 Hammadde, ara mamul, mamul, lojistik ve diğer hizmetleri daha hızlı ve ucuz 
temin edebilmeleri amacıyla ortak tedarik,  

 Müşteri istekleri ve pazarın talebi doğrultusunda ürün ve hizmet geliştirmeleri, 
ürettikleri ürün ve hizmetleri yeni pazarlara sunmaları amacıyla ortak tasarım,  

 Ürün ve hizmet kalitelerini yükseltmek ulusal ve uluslararası pazar paylarını 
artırmak, marka imajı oluşturmak, uluslar arası pazarın ihtiyaçlarına cevap 
vermeleri amacıyla ortak pazarlama,  

 Ürün ve hizmet standartlarını geliştirmeleri amacıyla ortak laboratuar,  

 Üretim ve hizmet kapasitelerini, çeşitlerini, verimliliğini ve kalitelerini artırmak 
amacıyla ortak imalat ve hizmet sunumu konularında sunacakları projeler 
desteklenir.  

Program ve Proje Limitleri  

Proje Süresi 6-24 ay (+ 12 ay)  

Destek Üst Limiti 250.000 TL (Geri Ödemesiz), 500.000 TL (Geri Ödemeli)  

Destek Oranı 1. ve 2. Bölge için %50  

3. ve 4. Bölge için %60 
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5. AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı  

Programın Amacı ve Gerekçesi  

 Bilim ve teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve girişimcilerin 
geliştirilmesi,  

 Teknolojik fikirlere sahip tekno-girişimcilerin desteklenmesi,  

 KOBİ’lerde Ar-Ge bilincinin yaygınlaştırılması ve Ar-Ge kapasitesinin artırılması,  

 Mevcut Ar-Ge desteklerinin geliştirilmesi,  

 İnovatif faaliyetlerin desteklenmesi,  

 Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi ve endüstriyel 
uygulamasına yönelik destek mekanizmalarına ihtiyaç duyulması. 

Proje Süresi 

 Ar-Ge ve İnovasyon Programı için en az 12 (on iki), en çok 24 (yirmi dört) ay,  

 Endüstriyel Uygulama Programı için en çok 18 (on sekiz) ay,  

 Her iki program için de Kurul kararı ile 12 (on iki) aya kadar ek süre verilebilir. 

 
AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI  

AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK 
PROGRAMI 

Destek Üst Limiti 
(TL) 

DESTEK ORANI 
(%) 

Ar-Ge ve İnovasyon Programı   

İşlik Desteği İşliklerden bedel alınmaz 

Kira Desteği  12.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve 
Hizmet Alımı Giderleri Desteği  

100.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Hammadde, Yazılım ve 
Hizmet Alımı Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 

200.000 75 

Personel Gideri Desteği 100.000 75 

Başlangıç Sermayesi Desteği  20.000 100 

Proje 
Geliştirme 
Desteği 

Proje Danışmanlık Desteği 25.000 75 

 Eğitim Desteği 5.000  

 Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları Desteği  25.000  

 Proje Tanıtım Desteği 5.000  

 
Yurtdışı Kongre/Konferans/Fuar 
Ziyareti/Teknolojik İşbirliği Ziyareti 
Desteği 

15.000  

 Test, Analiz, Belgelendirme Desteği 25.000  

Endüstriyel Uygulama Programı   
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AR-GE, İNOVASYON VE ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK 
PROGRAMI 

Destek Üst Limiti 
(TL) 

DESTEK ORANI 
(%) 

Kira Desteği 18.000 75 

Personel Gideri Desteği 100.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve 
Tasarım Gid. Desteği  

150.000 75 

Makine-Teçhizat, Donanım, Sarf Malzemesi, Yazılım ve 
Tasarım Giderleri Desteği (Geri Ödemeli) 

200.000 75 

 

6. Genel Destek Programı  

Programın Amacı ve Gerekçesi  

 Proje hazırlama kapasitesi düşük KOBİ’ler ile KOSGEB hedef kitlesine yeni dâhil 
olmuş sektörlerdeki KOBİ’lerin de mevcut KOSGEB desteklerinden faydalanması,  

 KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal/hizmet üretmelerinin sağlanması,  

 Mevcut KOSGEB desteklerinin revize edilerek daha fazla KOBİ’nin bu 
desteklerden yaygın şekilde faydalanması,  

 KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme 
geliştirme faaliyetlerinin teşvik edilmesi,  

 KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve 
pazarlama faaliyetlerinin geliştirilmesi. 

PROGRAM DESTEK ÜST LİMİT VE ORANLARI  

 GENEL DESTEK PROGRAMI DESTEKLERİ 
DESTEK ÜST LİMİTİ 

(TL) 
DESTEK ORANI (%) 

   
1. ve 2. 
Bölgeler 

3. ve 4. 
Bölgeler 

1 Yurt İçi Fuar Desteği  30.000 

% 50 % 60 

2 Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 10.000 

3 Tanıtım Desteği 15.000 

4 Eşleştirme Desteği 15.000 

5 Nitelikli Eleman İstihdam Desteği  20.000 

6 Danışmanlık Desteği 15.000 

7 Eğitim Desteği 10.000 

8 Enerji Verimliliği Desteği 30.000 

9 Tasarım Desteği 15.000 

10 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği 20.000 

11 Belgelendirme Desteği 10.000 

12 Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 20.000 
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7. Girişimcilik Destek Programı  

Programın Amacı ve Gerekçesi  

 Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan 
girişimciliğin desteklenmesi ve yaygınlaştırılması,  

 Başarılı ve sürdürülebilir işletmelerin kurulması,  

 Girişimcilik kültürünün yaygınlaştırılması,  

 İş Geliştirme Merkezlerinin kurulması ile girişimciliğin geliştirilmesi,  

 İstihdamın artırılması,  

 Yerel dinamiklere dayalı girişimciliğin desteklenmesidir. 

Girişimcilik Destek Programı 3 alt programdan oluşur:  

 Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  

 Yeni Girişimci Desteği  

 İş Geliştirme Merkezi (İŞGEM) Desteği 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi  

Minimum 60 saatlik eğitim ve atölye çalışmasından oluşan eğitim programını kapsar 
(girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri egzersizleri yapılması ve iş planı hazırlanması)  

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri KOSGEB veya diğer kurum ve kuruluşlar (üniversite, 
İŞKUR, meslek kuruluşu, belediye v.b. tarafından düzenlenebilir,  

Eğitimler, genel ve özel hedef grupları (gençler, kadınlar, dezavantajlı gruplar) için 
düzenlenir,  

Eğitimlere katılanlardan ücret alınmaz.  

Yeni Girişimci Desteği  

Bu destekten;  

Uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlayarak işini kuran girişimciler ve  

İŞGEM girişimcileri faydalanabilir.  

 

Yeni Girişimci Desteği Destek Unsurları  

DESTEK UNSURU 
 ÜST 

LİMİT 
(TL) 

DESTEK ORANI 
(%) (1. ve 2 . 

Bölge) 

DESTEK ORANI (%) (3. ve 
4. Bölge) 

İşletme Kuruluş Desteği Geri ödemesiz 5.000 

60 (Kadın veya 
özürlü 

girişimci:70) 

70 (Kadın veya özürlü 
girişimci:80) 

Kuruluş Dönemi Makine, 
Teçhizat ve Ofis Donanım 
Desteği 

Geri ödemesiz 10.000 

İşletme Giderleri Desteği Geri ödemesiz 12.000 

Sabit Yatırım Desteği Geri Ödemeli  70.000 
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İş Geliştirme Merkezi Desteği  

İş Geliştirme Merkezleri, bünyesinde barındırdığı işletmelere, işletme geliştirme 
danışmanlığı, uygun koşullarda iş yeri mekânı, ortak ofis ekipmanı, ofis hizmetleri gibi 
hizmetler sunarak işletmelerin en kırılgan oldukları ilk yıllarını sağlıklı bir şekilde aşmalarını 
ve büyümelerini sağlamak amacıyla kurulan ve işletilen merkezlerdir.  

İşletme Geliştirme Merkezlerinin kuruluş başvurusu; belediyeler, üniversiteler, özel 
idareler, kalkınma birlikleri, meslek kuruluşları ve kar amacı gözetmeyen kooperatifler 
tarafından münferiden veya birlikte yapılabilir. 

 

İş Geliştirme Merkezi Desteği Destek Unsurları  

DESTEK UNSURU  

ÜST LİMİT 
(TL) 

DESTEK 
ORANI (%) 

(1. ve 2. 
Bölge) 

DESTEK ORANI 
(%) (3. ve 4. 

Bölge) 

İŞGEM Kuruluş Desteği (18 ay)  
Bina tadilatı  
Mobilya Donanım  
İŞGEM Yönetim 

Geri 
ödemesiz 

750.000  
600.000  
125.000  
25.000 

60 70 

İŞGEM İşletme Desteği (36 ay)  
Personel  
Eğitim, Danışmanlık  
Küçük tadilat 

Geri 
ödemesiz 

100.000  
30.000  
50.000  
20.000 

60 70 
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GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI (GEKA) 

Ülkemizde Bölgesel Kalkınma Ajansları, 08 Şubat 2006 tarih ve 26074 sayılı Resmi 
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5449 sayılı “Kalkınma Ajanslarının Güney Ege 
Kalkınma Ajansı (GEKA), “Kalkınma Ajanslarının Kuruluşu, Koordinasyonu ve Görevleri 
Hakkında Kanun” ile kurulmuştur. Ülkemizde ajansların kurulumu aşamasında DPT ve TÜİK 
işbirliğinde 2002 yılında oluşturulan “Düzey 2 İstatistikî Bölge Birimleri” temel alınmıştır. 

Türkiye, 26 adet Düzey 2 bölgesine ayrılmıştır. Kalkınma Ajansları Bölgelerini gösteren 
tablo ve harita aşağıda sunulmuştur. Sosyo-ekonomik gelişmişlik sıralamasına göre 81 il içinde 
Denizli 12, Muğla 13 ve Aydın 22. sıradadır. 
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HARİTA: DÜZEY 2 BÖLGELERİ 

 

Güney Ege Kalkınma Ajansı, 25.07.2009 tarih 27299 sayılı Resmi Gazete’de 
yayımlanarak yürürlüğe giren 14.07.2009 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş, 
31.12.2009 tarihinde Genel Sekreter ataması yapılmış ve 03.05.2010 tarihinden itibaren 15 
uzman ve 3 destek personeli ile faaliyetlerine başlamıştır. 

Ajans’ta; Kalkınma Kurulu, Yönetim Kurulu ve Genel Sekreterlik olmak üzere üç temel 
organ vardır. Kalkınma Kurulu, Ajans’ın danışma organıdır. GEKA Kalkınma Kurulu, kamu 
kurum ve kuruluşları ile özel kesim ve sivil toplum kuruluşlarından seçilen 100 temsilciden 
oluşmaktadır. Kurul Başkanının daveti üzerine yılda en az iki defa toplanmaktadır. 

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI YÖNETİM KURULU  

ADI SOYADI GÖREVİ/KURUMU 

Yavuz ERKMEN 

Denizli Valisi 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Vali 

Hüseyin Avni COŞ 

Aydın Valisi 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Vali 

Dr. Ahmet ALTIPARMAK 

Muğla Valisi 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Vali 

Nihat ZEYBEKCİ 

Denizli Belediye Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Denizli Belediye Başkanı 

Özlem ÇERÇİOĞLU 

Aydın Belediye Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Aydın Belediye Başkanı 
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ADI SOYADI GÖREVİ/KURUMU 

Dr. Osman GÜRÜN 

Muğla Belediye Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Muğla Belediye Başkanı 

Halil PEKDEMİR 

Denizli İl Genel Meclisi Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Denizli İl Genel Meclisi Başkanı 

Akan EVREN 

Aydın İl Genel Meclisi Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Aydın İl Genel Meclisi Başkanı 

Zeki KÖYLÜ 

Muğla İl Genel Meclisi Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Muğla İl Genel Meclisi Başkanı 

Necdet ÖZER 

Denizli Ticaret Odası Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Denizli Ticaret Odası Başkanı 

İsmail Hakkı DOKUZLU 

Aydın Ticaret Odası Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Aydın Ticaret Odası Başkanı 

Bülent KARAKUŞ 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Yönetim Kurulu Üyesi 

Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

 

Ajansın bütçe gelirleri; Genel Bütçe Vergi gelirleri (% 0,5), İl Özel İdare ve Belediyelerin 
Bütçe Gelirleri (% 1), Bölgedeki Sanayi ve Ticaret Odaları Bütçe Gelirleri (% 1), AB ve Diğer 
Uluslararası Fonlardan Kaynaklar, Ulusal ve Uluslararası Kurum ve Kuruluşlarca Yapılan 
Yardımlar, Faaliyet Gelirleri ve Bir Önceki Yıl Gerçekleşen Gelirlerden oluşmaktadır. 

Ajansın bütçe giderleri; Plan ve Proje Giderleri, Proje ve Faaliyet Destekleme Giderleri, 
Araştırma ve Geliştirme Giderleri, Tanıtım ve Eğitim Giderleri, Yönetim ve Personel Giderleri 
ile Görevlerle İlgili Diğer Giderlerden oluşmaktadır. 

GEKA, “Bölgesel Gelişme Planı”nda yer alacak temel amaçlar çerçevesinde, çeşitli 
projelere hibe sağlayarak yerel ekonomik çalışmalara destek olacaktır. Bu amaçla 2010 yılı 
için, Ajans Bütçesinden ayrılan pay yaklaşık 20 milyon TL’dir. 
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1. Mali Destekler 

 a. Doğrudan Finansman Desteği 

i. Teklif Çağrısı Yöntemiyle Sağlanan Destek 

Proje teklif çağrısı yöntemiyle sağlanan doğrudan finansman desteği, Ajansın belirli 
dönemler itibarıyla planlanan destek programları kapsamında, proje teklif çağrısı yöntemiyle 
proje karşılığı yararlanıcılara sağladığı mali desteklerdir. Proje teklif çağrısı, belirli bir destek 
programı kapsamında, nitelikleri net bir şekilde belirlenmiş olan potansiyel başvuru 
sahiplerinin, önceden belirlenen konu ve koşullara uygun olarak proje teklifi sunmaya davet 
edilmesidir. Ajans tarafından her bir proje başına verilebilecek azami ve asgari mali destek 
miktarları, destek programının kendine özgü koşullarına göre farklılık gösterebilir. Bu sınırlar 
belirlenirken, programın genel amaç ve hedefleri, potansiyel başvuru sahiplerinin niteliği, 
uygun görülen proje konuları ve maliyetler, program bütçesi gibi unsurlar göz önünde tutulur. 
Ancak, Ajans tarafından küçük ölçekli altyapı projelerine verilecek mali destek toplamı, 
Ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde yirmisini, proje başına verilecek azami destek tutarı ise 
bu miktarın yüzde yirmi beşini geçemez. 

Ajans tarafından desteklenen projelerde, proje maliyetlerinin bir bölümü yararlanıcı 
tarafından karşılanmalıdır. Bu miktar eş finansman olarak adlandırılır. Yararlanıcı, proje eş 
finansmanını, proje ortaklarından, iştirakçilerden ve/veya üçüncü taraflardan sağlayacağı 
nakdi katkılar ile karşılayabilir. 

Küçük ölçekli altyapı projeleri dışındaki projelere yararlanıcı tarafından sağlanacak eş 
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finansman katkısı proje toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde yirmi beşidir. Bu oran, 
bölgenin gelişmişlik durumu, başvuran kesimin mali imkânları, kapasitesi ve yerel/bölgesel 
kalkınmaya sağlayacağı katkı gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça 
belirtilmek kaydıyla, uygun görülen öncelik alanları için proje uygun maliyetlerinin yüzde 
onuna kadar azaltılabilir. 

Küçük ölçekli altyapı projelerine yararlanıcı tarafından sağlanacak eş finansman katkısı, 
projenin toplam uygun maliyetlerinin en az yüzde ellisi kadar olmalıdır. Asgari eş finansman 
oranı, bölgenin gelişme durumu, başvuran kesimin mali imkânları, nitelikleri ve yerel/bölgesel 
kalkınmaya sağlayacağı katkılar gibi hususlar dikkate alınmak ve başvuru rehberlerinde açıkça 
belirtilmek kaydıyla, yüzde yirmi beşe kadar azaltılabilir. 

Ancak teklif çağrısının türü ve projelerin niteliğinden bağımsız olarak, kar amacı taşıyan 
gerçek ve tüzel kişiler tarafından sağlanacak eş finansman katkısı projenin toplam uygun 
maliyetlerinin en az yüzde ellisidir ve hiçbir surette azaltılamaz. Bu oran bölgenin sosyo-
ekonomik gelişmişlik düzeyi göz önünde bulundurularak artırılabilir. 

Aynı takvim yılı içerisinde yapılacak proje teklif çağrıları kapsamında; bir başvuru sahibi, 
ilgili Ajansa tek başına en fazla dört projesi için destek başvurusunda bulunabilir ve ilgili Ajans 
bunlardan en fazla iki tanesine mali destek sağlayabilir. 

Ajanstan mali destek alan kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, destek tarihini 
müteakip bir takvim yılı süresince aynı Ajanstan destek alamaz. Destek tarihi olarak 
yararlanıcı tarafından uygulanan projenin sözleşmesinde belirtilen bitiş tarihi esas alınır. 

Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişiler, son üç yıl içerisinde ulusal ve uluslararası 
kaynaklardan aldıkları mali destek tutarları ile başvuru yapmış oldukları ve yanıt bekledikleri 
mali destekleri, başvuru formunda belirtmek zorundadırlar. Başka kaynaklardan desteklenen 
aynı proje ve/veya faaliyetler için ajanstan destek sağlanamaz. 

 

Projelerin Değerlendirilmesi 

Değerlendirme süreci temel olarak iki aşamadan oluşmaktadır: ön inceleme ile teknik 
ve mali değerlendirme. 

Ön inceleme aşamasında, Ajans personeli, başvuru rehberinde talep edilen belgelerin 
doğru, eksiksiz, imzalı, kaşeli ve/veya mühürlü olarak sunulmuş olması gibi hususlarda idari 
kontrol ile başvuru sahibinin, ortaklarının, destek konularının ve proje uygulama yerinin 
başvuru rehberinde belirtilen kriterlere uygunluğu gibi hususlarda ise uygunluk kontrolünü 
yapar. Ön inceleme, proje tekliflerinin son teslim tarihinden itibaren bir hafta içerisinde 
gerçekleştirilir. 

Ön incelemeyi geçen tüm proje başvuruları, teknik ve mali yetkinlik yönünden 
değerlendirilir. Proje başvurularının teknik ve mali değerlendirmesi dört aşamadan 
oluşmaktadır: 

 Bağımsız değerlendiricilerce yapılacak değerlendirme  

 Değerlendirme komitesince yapılacak değerlendirme  

 Genel Sekreterce yapılacak inceleme  

 Yönetim Kurulu onayı 
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Bağımsız değerlendiriciler tarafından gerçekleştirilecek teknik ve mali değerlendirme 
süreci, ön incelemenin başladığı tarihten itibaren en geç dört hafta içerisinde 
tamamlanmalıdır. Her proje teklifi, birbirinden habersiz olarak iki ayrı bağımsız değerlendirici 
tarafından değerlendirilecektir. Projelerin başarı sıralaması, iki bağımsız değerlendiricinin 
vermiş olduğu puanların aritmetik ortalaması alınarak tespit edilir. İki bağımsız 
değerlendiricinin vermiş olduğu puanlar arasında on beş puan ve üzeri fark olması veya bir 
bağımsız değerlendiricinin eşik değerin altında, diğerinin ise eşik değerin üzerinde puan 
vermesi halinde, teklif tekrar değerlendirilmek üzere üçüncü bir bağımsız değerlendiriciye 
inceletilir. 

Değerlendirmeyi takiben; proje başvuruları aldıkları puanlara göre sıralanarak, proje 
başvuruları puan listesi oluşturulur. Eşit puan alan başvurular bakımından başvuru tarihi ve 
saati esas alınır. 

Bir bağımsız değerlendirici, bir proje teklif çağrısı döneminde en fazla yirmi proje teklifi, 
bir günde ise projenin niteliğine ve kapsamına göre en fazla üç proje teklifi değerlendirebilir. 

Bütün proje tekliflerinin bağımsız değerlendiriciler tarafından incelenmesi ve 
puanlanmasının ardından değerlendirme komitesi, yapılan değerlendirme çalışmalarını 
inceleyerek tavsiyelerini oluşturur. Değerlendirme komitesi, çalışmalarını en fazla üç hafta 
içinde tamamlar ve değerlendirme raporunu ve asil proje listesi ile yedek proje listesini 
Yönetim Kurulunun onayına sunulmak üzere, Genel Sekreterliğe intikal ettirir. Söz konusu 
listeler Genel Sekreter tarafından, kendi görüşü de eklenmek suretiyle, Yönetim Kurulunun 
onayına sunulur. Mali destek almaya hak kazanan projelerin kesin listesi, Yönetim Kurulu 
tarafından onaylandıktan sonra resmi olarak geçerlik kazanır. Yönetim Kurulu onayını 
müteakip, ajansın proje teklif çağrısı dönemi bütçesinde öngörülen destek ödeneği ile sınırlı 
olmak üzere, Ajans tarafından listedeki projelere mali destek verilir. Desteklenecek asil proje 
listesi Ajansın ve DPT’nin internet sitesinde ilan edilir. 

 

ii. Doğrudan Faaliyet Desteği 

Ajans tarafından sağlanacak doğrudan finansman desteği, esas itibariyle Ajansın proje 
teklif çağrısı yöntemiyle kullandırdığı desteklerden oluşur. Ancak Ajans istisnai olarak, proje 
teklif çağrısı yapmaksızın ve proje hazırlığı konusundaki yükümlülüklerden bazılarını 
hafifletmek ve proje destek sürecini hızlandırmak amacıyla, doğrudan faaliyet desteği (DFD) 
şeklinde de destek sağlayabilir. DFD istisnai bir destek olup, bu destek türünde proje teklif 
çağrısı usulü uygulanmaz. 

DFD için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, ajansın yıllık gider bütçesinin yüzde ikisini 
geçemez. Bu oran, proje teklif çağrılarından kaynak artması durumunda, Genel Sekreter’in 
teklifi ve Yönetim Kurulu onayı ile yüzde dörde kadar çıkarılabilir. 

Her bir faaliyet için sağlanabilecek azami destek miktarı, her yıl Kamu İhale Mevzuatına 
göre Büyükşehir Belediyesi sınırları dâhilinde bulunan idareler için belirlenen, doğrudan 
temin usulüne göre yapılan satın almaların üst sınırının iki katından fazla  ve yarısından az 
olamaz. 

Doğrudan faaliyet desteklerinde yararlanıcının eş finansmanı zorunlu olmamakla 
birlikte eş finansman öngören faaliyet teklifleri öncelikli olarak desteklenir. 
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Doğrudan Faaliyet Desteğinden Kimler Yararlanabilir? 

Doğrudan faaliyet desteğinden sadece; 

 Yerel yönetimler,  

 Üniversiteler,  

 Diğer kamu kurum ve kuruluşları,  

 Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları,  

 Sivil toplum kuruluşları,  

 Birlikler ve kooperatifler yararlanabilir. 

Doğrudan Faaliyet Desteği ile Desteklenecek Alanlar 

Ajans, DFD kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan stratejik öncelikler 
doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere destek verir. Ajans aşağıda belirlenen alanlar dışında 
herhangi bir alanda doğrudan faaliyet desteği sağlayamaz: 

 Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan 
yararlanılmasına,  

 Bölge ekonomisine yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin 
alınmasına,  

 Kritik öneme sahip araştırma ve planlama çalışmalarına,  

 Bölgenin yenilikçilik ve girişimcilik kapasitesini geliştirmeye yönelik iş 
geliştirme merkezleri, teknoloji geliştirme merkezleri, teknoparklar gibi 
kuruluşların ve bunların tesislerinin kurulması amacıyla yapılacak fizibilite 
benzeri ön çalışmalar gibi bölge için önemli olabilecek stratejik eylemlerin 
başlatılmasına ve gerçekleştirilmesine ve  

 Büyük hacimli yatırım kararlarına kısa vadede etki edilmesi ve 
yönlendirilmesine katkı sağlanmasına yönelik faaliyetler. 

Ajans tarafından bu başlık altında desteklenecek faaliyetler Ajansın faaliyet gösterdiği 
bölge sınırları dâhilinde gerçekleştirilir. Ancak, ajansın faaliyet gösterdiği bölgede 
gerçekleşmesi beklenen amaçlara uygunluğu gerekçelendirildiği durumlarda bazı alt 
faaliyetler bölge dışında da gerçekleştirilebilir. 

DFD kapsamında finanse edilen faaliyetler, üç aylık uygulama süresini aşamazlar. Üç 
aylık uygulama süresi, sözleşmenin imzalandığı günden bir gün sonra başlar. 

Doğrudan Faaliyet Desteği Değerlendirilmesi 

Belirlenen usullere uygun olarak hazırlanacak ve Ajansa sunulacak olan her bir faaliyet 
teklifi, Genel Sekreter başkanlığında Ajans uzmanlarından oluşturulacak en az üç kişilik bir 
değerlendirme komisyonu tarafından, başvurunun Ajansa ulaştığı tarihten itibaren en fazla 
yedi gün içerisinde değerlendirilir ve Yönetim Kurulunun onayına sunulur. 

Faaliyet teklifleri, Yönetim Kurulunca öncelikli olarak ele alınır ve değerlendirme 
sonuçlarının Yönetim Kuruluna sunulmasını takiben yapılacak ilk toplantıda karara bağlanır. 

Değerlendirme; ön inceleme ve faaliyetin teknik ve mali değerlendirmesi olmak üzere 
iki aşamalıdır. Değerlendirme komisyonunun uygun görmesi durumunda bu iki aşama aynı 
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oturumda gerçekleştirilebilir. Yararlanıcının eş finansman öngördüğü faaliyet teklifleri 
öncelikli olarak değerlendirilir ve desteklenir. 

Ön inceleme aşamasında faaliyet teklifinin, Başvuru Formu Kontrol Listesinde yer alan 
kriterleri karşılayıp karşılayamadığı değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. Bu 
listede yer alan kriterlerden herhangi biri karşılanmıyorsa faaliyet teklifi bu aşamadan sonra 
değerlendirilmeyecek ve reddedilecektir. 

Ön incelemeden geçen faaliyet teklifleri faaliyetin ilgililiği, yöntemi, sürdürülebilirliği, 
bütçe ve maliyet etkinliği gibi teknik ve mali değerlendirmeye tabi tutulur. 

 

iii. Güdümlü Proje Desteği 

Bölgesel gelişmeyi hızlandırmak amacıyla bölge planları ya da saha çalışmaları 
sonucunda belirlenen alanlar, bölgedeki girişimcilik ve yenilikçilik kapasitesini geliştirecek 
nitelikteki iş geliştirme merkezleri, teknoparklar, teknoloji geliştirme merkezleri, işletmelerin 
ortak kullanımına açık fuar, ticaret merkezi, sergi salonu, laboratuar ve atölye gibi büyük 
ölçekli altyapı ve işletme desteklerini içeren projeler güdümlü proje desteği olarak 
sınıflandırılır. 

b. Faizsiz Kredi Desteği 

Ajans tarafından kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen 
nitelikteki projeleri için, ilgili aracı kuruluşlar eliyle kredi verilmesini ve bu mali desteğin 
ajansa faiz ödenmeksizin taksitler halinde geri ödenmesini öngören karşılıksız yardımdır. 

c.  Faiz Desteği 

Kar amacı güden gerçek ve tüzel kişilerin başvuru rehberinde belirtilen nitelikteki 
projeleri için ilgili aracı kuruluşlardan alacakları krediler karşılığında ödeyecekleri faiz 
giderlerinin ajans tarafından karşılanmasını sağlayan karşılıksız yardımdır. 

 

2. Teknik Destekler 

Bölgedeki yerel aktörlerin kalkınma açısından önem arz eden, ancak kurumsal kapasite 
eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına 
destek sağlamak amacıyla teknik destek verilir. 

Ajans tarafından sağlanacak teknik destek; Ajans tarafından yayınlanan herhangi bir 
proje teklif çağrısı ile ilişkilendirilmemek koşuluyla; Yerel yönetimlerin başta planlama 
çalışmaları ile bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı 
faaliyetlerini ve Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının ve bölgedeki sivil toplum kuruluşlarının 
yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarını kapsamak zorundadır. 

Ajans aynı proje ve faaliyet için, mali destek veya teknik destekten sadece birini 
sağlayabilir. Ancak, girişimcilik ve yenilikçilik altyapısını geliştirme amaçlı güdümlü projeler 
için bu hüküm uygulanmaz. 

Teknik destek faaliyetleri için ayrılabilecek toplam yıllık tutar, Ajansın yıllık gider 
bütçesinin yüzde ikisini geçemez. 

Teknik destek kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek 
verilmez. Ajans bu destekleri mevcut bütçe ve personel imkânları çerçevesinde temelde kendi 
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personeli eliyle sağlar. Zorunlu hallerde teknik destek, hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik 
desteklerin hizmet alımı yoluyla sağlanmasına, Ajans personelinin iş yoğunluğu ve sağlanacak 
desteğin niteliği göz önünde bulundurularak Genel Sekreter tarafından karar verilir. Teknik 
desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda; her bir teknik desteğin Ajansa toplam 
maliyeti 15.000 TL’yi aşamaz. 

Ajans Hangi Alanlarda Teknik Destek Sağlar? 

 Eğitim Verme,  

 Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama,  

 Geçici uzman personel görevlendirme,  

 Danışmanlık sağlama,  

 Lobi faaliyetleri ve uluslar arası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite 
geliştirici faaliyetler. 

Ajans tarafından bu başlık altında sağlanacak destekler temelde Ajansın faaliyet 
gösterdiği bölge sınırları dâhilinde sağlanır. Ancak amaçlarına uygunluğu gerekçelendirildiği 
durumlarda özellikle ulusal veya uluslararası ilişkiler gerektiren bazı destekler bölge dışında 
da sağlanabilir. 

Ajans tarafından kendi personeli veya hizmet alımı yoluyla sağlanan her bir teknik 
desteğin süresi bir ayı aşamaz. Aynı yararlanıcıya bir dönem içerisinde bir kez, yıl içerisinde 
ise en fazla iki kez teknik destek sağlanır. Aynı yararlanıcıya bir yılda toplam iki haftadan fazla 
süreyle geçici uzman personel görevlendirilemez. 

Teknik Desteğe Kimler Başvurabilir? 

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden sadece;  

 Yerel yönetimler ve mahalli idare birlikleri,  

 Üniversiteler, meslek okulları, araştırma enstitüleri,  

 Diğer kamu kurum ve kuruluşları,  

 Kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları,  

 Sivil toplum kuruluşları yararlanabilir. 

Teknik Destek Başvuruları 

Teknik destek faaliyetine ilişkin usuller, esaslar ve gerekli tüm belgeler, Ajans internet 
sitesinde yayınlanır. Teknik destek başvuruları sürekli olarak alınır. Ancak, başvurular ikişer 
aylık dönemler halinde değerlendirilir. Bu dönemler; Ocak-Şubat, Mart-Nisan, Mayıs-Haziran, 
Temmuz-Ağustos, Eylül-Ekim ve Kasım-Aralık dönemleridir. Bir dönemde alınan başvurular bir 
sonraki dönemin ilk on günü içerisinde değerlendirilir. Örneğin; Ocak-Şubat döneminde 
alınan başvurular 1-10 Mart tarihleri arasında değerlendirilir. Değerlendirme; ön inceleme ve 
nihai değerlendirme olmak üzere iki aşamalıdır. 
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GEKA Desteklere İlişkin Temel Esaslar 

Destek Adı Destek Konusu 
Toplam Yıllık 

Ödenek 
Tavanı 

Proje Başına Destek 
Oranı 

Uygulama 
Süresi 

Proje Teklif 
Çağrısı 
Yöntemi 

Küçük Ölçekli Altyapı 
Projesi 

Yıllık Gider 
Bütçesinin en 
fazla % 20’si 

En az % 25, en fazla 
% 50. Bu oran % 75’e 
kadar artırılabilir. 

En fazla 2 yıl 

KOBİ Projesi  
En fazla % 50. Bu 
oran artırılamaz. 

En fazla 1 yıl 

Diğer  

Projeye uygun 
maliyetlerin en fazla 
% 75’i. Bu oran % 
90’a kadar 
artırılabilir. 

En fazla 1 yıl 

Doğrudan 
Faaliyet 
Desteği 

Acil tedbirler, acil nitelikli 
stratejik eylemler, 
bunlarla ilgili fizibilite, 
plan, araştırma 
çalışmaları, acil nitelikli 
yatırım promosyon 
çalışmaları 

Ajansın yıllık 
gider 
bütçesinin % 
2’si, bu oran 
% 4’e kadar 
artırılabilir. 

 En fazla 3 ay 

Güdümlü 
Proje 
Desteği 

Girişimcilik ve yenilikçilik 
kapasitesini geliştirecek 
büyük bütçeli tesis, 
altyapı, işletme 
destekleri 

Küçük Ölçekli 
Altyapı Proje 
tavanı içinde 

En fazla % 90. Bu 
oran artırılamaz. 

En fazla 2 yıl 

Faiz Desteği 
KOBİ ve Kâr Amaçlı 
Kuruluş Projeleri 

Yıllık gider 
bütçesinin en 
fazla % 15’i. 
Ancak bu 
oran % 25’e 
kadar 
artırılabilir. 

En fazla % 50. Bu 
oran artırılamaz. 

En fazla 1 yıl 

Faizsiz Kredi 
Desteği 

KOBİ ve Kâr Amaçlı 
Kuruluş Projeleri 

En fazla % 50. Bu 
oran artırılamaz. 

En fazla 1 yıl 

Teknik 
Destek 

Yerel Yönetimler için 
danışmanlık, eğitim, lobi 
faaliyetleri, program ve 
proje hazırlanmasına 
katkı sağlama 

Yıllık gider 
bütçesinin % 
2’si. 

 
Yılda 
toplam 2 
hafta 
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KREDİ GARANTİ FONU (KGF)  

KOBİ´lerin en büyük problemlerinden biri, kredi veren finans kurumlarından kolayca 
kredi temin edememeleridir. Büyük firmaların elinde hem geniş kredi imkân ve seçenekleri 
hem de bu kredileri uygun şartlarda elde edecek pazarlık güçleri vardır. Bu gücü yaratan 
temel nedenlerden biri de, büyük firmaların kredi karşılığı verebildiği teminat garantisi 
avantajıdır. KOBİ´ler ise teminat sunabilme konusunda kısıtlı olanaklara sahiptir. 

Bu soruna çözüm bulmak ve KOBİ´lerin teminat olanaklarını genişletmek amacıyla 
1991 yılında Kredi Garanti Fonu İşletme ve Araştırma A.Ş. kurulmuştur. Bu tarihten itibaren 
de KGF A.Ş. tarafından, başvuran KOBİ´lere finans kurumlarından aldıkları krediler için istenen 
teminat garantisi ya da kefaletleri hizmeti sunulmaktadır. 

KGF´nin kurucu ortakları ve sermayedarlarını TESK (Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu), TOBB (Türkiye Odalar Borsalar Birliği), TOSYÖV (Türkiye Orta Ölçekli 
İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı) ve MEKSA (Mesleki Eğitim ve 
Küçük Sanayii Destekleme Vakfı) oluşturmaktadır. Daha sonra bu ortaklığa KOSGEB (Küçük ve 
Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) ve Türkiye Halk Bankası A.Ş. 
de katılmışlardır. KGF´nin üstlendiği garanti/kefaletlerin karşılığı için oluşturulan teminat 
sorumluluk fonu da Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ve KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli 
Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) tarafından konulmuştur. 

KOBİ teşvikleri kapsamında değerlendirilebilecek olan bu fon risk paylaşımı esasına 
dayanmaktadır. Kredi temin ederek önemli bir risk üstlenen KOBİ´lerin üzerindeki bu yükü 
paylaşmaya dayalı bu kredi garanti sistemi sayesinde KOBİ´lere geniş kredi olanakları 
yaratılmakta ve düşük maliyetlerle sürekliliği olan bir kredilendirme olanağı amaçlanmaktadır. 
Bu sayede KOBİ´lerin, uzun vadeli ve uygun koşullarda kredi alabilmeleri de kolaylaşmaktadır. 
Ayrıca KGF, KOBİ´lerin kullandığı teşvikli kredilere de garanti vermektedir. Bu şekilde, teşvik 
kapsamına giren birçok projenin hayata geçmesi sağlanmaktadır. 

Ekonomik, kamusal yarar ve işlerliği göz önüne alınarak, KGF Kurumlar Vergisinden 
muaf tutulmuştur, ayrıca KGF ile ilgili işlemler de KDV ve Damga Vergisinden de muaftır. 

Garanti/Kefalet Şartları 

 KGF uygulamasından küçük ve orta boy işletme (KOBİ) sahibi tacir ve 
sanayiciler ile esnaf ve sanatkarlar ve genç girişimciler yararlanabilirler. 250 işçiye kadar 
çalışanı olan işletmeler KOBİ olarak kabul edilmektedirler. 

 KGF garanti/kefaletinin üst sınırı, en çok 400.000 EURO eşdeğeri TL.´dir. 

 Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan KGF, kredinin tamamına değil, belli bir 
nispetine (oranına) garanti/kefalet sağlamaktadır. 200.000 EURO´ya eşdeğer TL.´ye kadar olan 
talepler için kredinin en çok %80´ine garanti/kefalet verilmektedir. 200.000 EURO´yu aşan 
garanti/kefaletlerde bu oran azami %70 olarak uygulanır. 

 Türkiye´nin bütün bölgelerindeki KOBİ´ler KGF teminatından yararlanabilirler. 
Başvuruda bulunanların yapılabilir bir projeleri olmalıdır. 

 Kredi Garanti Fonu, değerlendirmesinde önceliği projenin yapılabilirliğine, 
yönetim yeterliliğine, firmanın ve ortaklarının liyakatine, moralitesine, özkaynak katkısına ve 
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kredinin geri ödenebilirliğine vermektedir. Teminat, bu değerlendirmede en son unsur olarak 
görülmekte ve gerekli görülen hallerde bankaların ilkelerine uymadığı için kabul etmediği 
türdeki teminatlar KGF tarafından kabul edilmektedir. 

 Eski borçların ve kredilerin ödenmesi amacıyla kullanılacak krediler için KGF 
garanti/kefalet vermemektedir. 

KGF Hangi Tür Kredilere Garanti Verir? 

KGF, KOBİ´lerin kullandığı her türlü nakdi ve gayrinakdi (nakit dışı) krediye garanti 
verir. Bu krediler şunlardır: 

 Yeni iş kurma, 

 Mevcut tesisin genişletilmesi 

 Hammadde temini 

 Yeni teknoloji kullanımı 

 Yeni iş yerine taşınma 

 Nakit sıkıntısı giderme 

 İhracatın finansmanı 

 İthalatın finansmanı 

 Teminat mektubu amaçlı krediler ile 

 KOBİ´lerin kullandığı diğer tüm nakdi ve gayrinakdi krediler. 

 

AMACI: 

Temmuz 1991 yılında kurulan Kredi Garanti Fonu, küçük ve orta ölçekli işletmeler 
(KOBİ) için sağladığı kefaletle bu işletmelere destek vermekte, yatırımlarının ve işletmelerinin 
finansmanında banka kredisi kullanmalarını mümkün hale getirmektedir. 

Yeni ve küçük işletmelerin banka kredisine ulaşması çok güçlü bir teminatı gerekli 
kılmaktadır. KOBİ'lerin uzun vadeli kredi kullanmalarında da bankalarca talep edilen yüksek 
teminatlar önemli bir engel olarak ortaya çıkmaktadır. Bunun dışında KOBİ'lerin işlerini 
büyütürken mevcut kredi limitlerinin artırılmasında bankalarca talep edilen ek teminatlar 
çoğu kez işletme ve banka arasında çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Kredi Garanti Fonu, KOBİ’lere verdiği kefalet ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin 
daha çok banka kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli 
kredilerden küçük işletmelerimizin de yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. Bu sayede 
girişimcilik teşvik edilmekte, KOBİ'ler lehine ek bir kredilendirme yaratılarak ekonomik 
büyüme ve kalkınmaya katkı sağlanmaktadır. Kredi Garanti Fonu kefaletlerinde genç ve kadın 
girişimciliğin geliştirilmesi temel amaçtır. Yenilikçi yatırımların gerçekleştirilmesi, ileri 
teknoloji içeren küçük girişimler, ihracatın desteklenmesi, istihdam artışı sağlayacak yatırımlar 
ve bölgesel kalkınma amaçlı yatırımlar Kredi Garanti Fonu kefaletlerinde öncelikli olarak 
değerlendirilen konulardır. 
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ORTAKLIK ve SERMAYE YAPISI 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)’dir. İkinci büyük ortağı ise Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB)’dir. Bankalar, Kredi 
Garanti Fonu’na 4 milyon TL sermaye ile (% 1,7) ortak olmuşlardır. 

 

  PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI 
SERMAYE 

MİKTARI (TL) 

PAY 
ORANLARI 

(%) 

 

TOBB Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 79.645.000,00 33,18542 

 

KOSGEB Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı 

79.622.000,00 33,17583 

 

TESK Türkiye Esnaf ve Sanatkarları 
Konfederasyonu 

689.000,00 0,28708 

 

TOSYÖV Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve 
Yöneticiler Vakfı 

22.000,00 0,00917 

 

MEKSA Mesleki Eğitim ve Küçük Sanayii 
Destekleme Vakfı 

22.000,00 0,00917 

 

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

AKBANK T.A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

ALBARAKA TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

ASYA KATILIM BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

DENİZBANK A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

EUROBANK TEKFEN A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

FİNANS BANK A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 
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  PAY SAHİBİNİN ADI SOYADI / ÜNVANI 
SERMAYE 

MİKTARI (TL) 

PAY 
ORANLARI 

(%) 

 

FORTİS BANK A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

HSBC BANK A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

ING BANK A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

KUVEYT TÜRK KATILIM BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

ŞEKERBANK T.A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

TÜRK EKONOMİ BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ZİRAAT BANKASI 
A.Ş. 

4.000.000,00 1,66667 

 

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

TÜRKİYE İŞ BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

 

TÜRKİYE VAKIFLAR BANKASI T.A.O. 4.000.000,00 1,66667 

 

YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. 4.000.000,00 1,66667 

  TOPLAM 240.000.000,00 100 

 

KİMLER YARARLANABİLİR? 

Başarı vadeden genç ve yaratıcı girişimcilerle, küçük ve orta ölçekli işletmelerin 
büyüme ve gelişmelerine destek veren KGF, iyi iş fikirlerinin önündeki teminat yetersizliği 
engelini ortadan kaldırmaktadır. 
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Banka kredisi olanaklarına büyük işletmeler kadar kolay ulaşamayan küçük 
işletmelerin bu teminat problemi, KGF kefaleti ile giderilmekte, bu sayede KOBİ'lerin de 
banka kredileri kullanma imkânı doğmaktadır. Çalışan sayısı 250’den az olan işletmeler KOBİ 
olarak kabul edilmekte olup, imalat sanayi yanında hizmetler ve madencilik sektöründeki 
girişimcilerin de talepleri karşılanmaktadır. 

Türkiye’nin bütün yörelerindeki KOBİ’ler, esnaf ve sanatkârlar, tarımsal işletmeler ve 
çiftçiler, kadın ve genç girişimciler KGF kefaleti için başvurabilirler. 

NASIL BAŞVURULUR? 

KGF teminatından yararlanabilmek için; bankanıza, KGF kefaletinden yararlanmak 
istediğinizi bildirmeniz ve dosyanızın KGF'na gönderilmesine muvafakat etmeniz yeterlidir. 
Banka tarafından kredi başvurunuz uygun bulunduğu takdirde KGF’ye iletilen kefalet talebi 
yaklaşık 2 hafta içerisinde sonuçlandırılmaktadır. 

KEFALETİN MALİYETİ NEDİR? 

Kefalet talebinde bulunan firmaların değerlendirmeye alınabilmesi için, maktu bir 
inceleme ücreti alınır. 

Talebin uygun bulunması ve kredinin KGF’nin kefaleti ile kullanılması durumunda da, 
kredi vadesi boyunca her yıl peşin olarak, kefalet bakiyesi üzerinden, kefaletin nakdi, gayri-
nakdi veya diğer özelliğine göre, yıllık %1 ile %2 arasında değişen oranlarda komisyon alınır. 

KEFALET LİMİTİ: 

Bir KOBİ için kefalet üst limiti 1.000.000.- TL, bu KOBİ’nin doğrudan ya da dolaylı 
olarak risk grubu oluşturduğu işletmeler için ise kefalet üst limiti 1.500.000.-TL'dir. 

DEĞERLENDİRME KISTASLARI: 

 KGF kefaletinden yararlanabilmenin ilk koşulu; başvuran tarafın KOBİ, esnaf ve 
sanatkar, tarımsal işletme, çiftçi; kadın ve genç girişimci olmasıdır.  

 KGF kefaletinin kullanılacağı proje, “karlı”, “gerçekleştirilebilir” ve “yapılabilir” 
olmalıdır.  

 Projeyi yürütecek yönetim kadrosu proje becerisi ve mesleki deneyime sahip 
olmalıdır. 

 Proje istihdam artışı sağlamalı ve istihdamı korumalıdır. 

 Proje “kabul edilebilir” risklere sahip olmalıdır. 

 Proje, çevreye karşı duyarlı ve saygılı olmalıdır. 

HANGİ TÜR KREDİLERE KEFALET VERİLİR? 

İşletme ihtiyacına dönük her türlü kredi için kefalet verilmekte olup, kredi türü 
konusunda bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu uzun vadeli bir yatırım kredisi olabileceği gibi, 
borçlu cari hesap şeklinde nakdi bir kredi ya da akreditif ve teminat mektubu gibi gayri nakdi 
bir kredi de olabilir. 

 Yeni İş Kurma 

 Mevcut Tesisin Genişletilmesi 

 Hammadde Temini 



29 
 

 Yeni Teknoloji Kullanımı 

 Yeni İş Yerine Taşınma 

 Nakit Sıkıntısını Giderme 

 İhracatın Finansmanı 

 İthalatın Finansmanı 

 Teminat Mektubu Amaçlı Krediler 

 Finansal Kiralama 

 KOBİ’lerin Kullandığı Diğer Nakdi ve Gayrinakdi Krediler 

KGF RİSKİN NE KADARINI ÜSTLENİR? 

Riskin paylaşımı ilkesine göre çalışan Kredi Garanti Fonu, kredinin en çok % 80’ine 
kadar kefalet vermektedir. 
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KEFALETİN BÖLGESEL DAĞILIMI 
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KEFALETİN SEKTÖREL DAĞILIMI 

 

 

 

 

KEFALETİN İLLERE GÖRE DAĞILIMI 
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KEFALETİN KREDİ TÜRLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

 

 

KEFALETİN HUKUKİ YAPIYA GÖRE DAĞILIMI 
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KEFALETİN FİNANSMAN AMACINA GÖRE DAĞILIMI 

 

 

 

KEFALETİN İŞLETME ÖLÇEKLERİNE GÖRE DAĞILIMI 

 

 



35 
 

 

 

VERİLEN KEFALETİN VADELERE GÖRE DAĞILIMI 

, 

 

ERİŞİM 
 

 

Merkez 

Adres 
TOBB İKİZ KULELERİ C BLOK, KAT 5 - 6 - 7 DUMLUPINAR BULVARI 
NO:252 (ESKİŞEHİR YOLU 9. KM) 06530-ANKARA TURKEY 

Telefon 0312-219 44 44 

Faks 0312 219 58 72-74 

Elektronik Posta info@kgf.com.tr  
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KUTO Araştırma Yayınları 

Süleyman Demirel Bulvarı No:31 
09400 Kuşadası / AYDIN 

Tel: 0 256 612 57 63    Fax: 0 256 614 53 93 
e-mail: info@kuto.org.tr 
http://www.kuto.org.tr 

http://www.isrehberim.org 


