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Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı
Uygunsuzluk Yönergesi
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar
Amaç ve kapsam
MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında
verilen desteklerin uygulanması ile ilgili olarak KOSGEB desteklerinden faydalanan işletmelerin,
meslek kuruluşlarının ve işletici kuruluşların bu yönergede uygunsuzluk olarak tanımlanan durumlarının
tespiti halinde, tüm KOSGEB birimlerinde gerçekleştirilecek iş ve işlemlerin tanımlanması ve
uygulamada birliktelik sağlanmasıdır.
Yasal dayanak
MADDE 2- (1) 15.06.2010 tarih ve 27612 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan KOSGEB Destek
Programları Yönetmeliğinin 11inci maddesinin beşinci fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 3- (1) Bu Yönergede geçen;
a) Başkan: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanını,
b) Başkanlık: KOSGEB İdaresi Başkanlığını,
c) İşletici Kuruluş: Destek programlarından yararlanmak için kurulan tüzel kişilikleri,
ç) 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),
d) KOSGEB: Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresini,
e) KOSGEB Veri Tabanı: İşletmelerin, meslek kuruluşlarının, işletici kuruluşların ve hizmet
sağlayıcıların kayda alındığı veri tabanını,
f) Meslek Kuruluşu: İşletmelere ve girişimcilere yönelik faaliyet gösteren, oda, borsa, birlik,
konfederasyon, federasyon, vakıf, dernek ve kooperatifler ile küçük sanayi siteleri ve organize sanayi
bölgeleri yönetimlerini,
g) Taahhütname: Destek programlarından yararlanmak üzere başvuran işletme, meslek
kuruluşu ve işletici kuruluşların KOSGEB’e verdikleri idari, mali ve hukuki taahhütlerini içeren
belgeyi,
ifade eder.
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İKİNCİ BÖLÜM
Uygunsuzluk,Uygunsuzluğun Tespiti ve Gerçekleştirilecek İşlemler
Uygunsuzluk
MADDE 4- (1) İşletmelerin, meslek kuruluşlarının ve işletici kuruluşların KOSGEB
desteklerinden faydalanmak amacıyla; desteğin sağlanmasında, kullanılmasında veya destek sonrasında
Türk Ceza Kanununda sayılan dolandırıcılık, gerçeğe aykırı beyan, hile, resmi belgede sahtecilik, resmi
belgenin düzenlenmesinde yalan beyan, resmi belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek, özel belgede
sahtecilik, özel belgeyi bozmak, yok etmek veya gizlemek gibi konusu suç sayılan fiiller ve KOSGEB
mevzuatına, sözleşme, protokol veya taahhütname hükümlerine aykırı durumların işlenmesi halinde bu
yönerge hükümleri uygulanır.
Uygunsuzluğun Tespiti
MADDE 5- (1) KOSGEB Veri Tabanına kayıtta, desteğin sağlanmasında, kullanılmasında,
destek sonrasında ve yapılan izlemelerde; KOSGEB birimleri tarafından tespit edilen uygunsuzluk,
Uygunsuzluk Tespit Formu ile kayıt altına alınır ve uygunsuzlukla ilgili işlemler başlatılır.
(2) Başkanlık denetim elemanları tarafından yapılan denetimler sırasında tespit edilen
uygunsuzluklarda, Uygunsuzluk Tespit Formu düzenlenmez. Denetim raporu; Başkanlıkça veya
Başkanlığın ilgili denetim birimince değerlendirildikten sonra İdare Başkanlığının da onayı ile desteği
veren KOSGEB birimine tebliğ edilmesinin ardından bu birim tarafından uygunsuzlukla ilgili işlemler
başlatılır.
(3) Diğer kamu denetim mekanizmaları tarafından yapılan denetimler sırasında tespit edilen
uygunsuzluklarda, Uygunsuzluk Tespit Formu düzenlenmez. Denetim raporu; Başkanlıkça veya
Rehberlik ve Denetim Kurulu Başkanlığı tarafından değerlendirildikten sonra İdare Başkanlığının da
onayı ile desteği veren KOSGEB birimine tebliğ edilmesinin ardından bu birim tarafından veya Başkan
tarafından görevlendirilecek birim tarafından uygunsuzluğa ilişkin işlemler başlatılır.
Gerçekleştirilecek İşlemler
MADDE 6- (1) Desteğin kullanılması sırasında ve sonrasında tespit edilen uygunsuzluklarda,
konusu suç teşkil eden fiillerin bulunması durumunda, başvuruyu alan veya desteği veren KOSGEB
birim yöneticisi tarafından destekten faydalananın destek süreci durdurulur. Yeni destek başvurusu
uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. 15 (onbeş) gün içerisinde KOSGEB Veri Tabanında pasif hale
getirilmek suretiyle yasaklanır. Bilgi, belge ve birim görüşünü içeren dosyası; suç duyurusu ve varsa
uygunsuzluğu tespit edilen desteğin tahsili için hukuki işlem başlatılmak üzere hiyerarşik sistem
içerisinde Başkanlık Makamına gönderilir.
(2) Desteğin kullanılması sırasında ve sonrasında tespit edilen uygunsuzluklarda, konusu suç
teşkil etmeyen fiillerin bulunması durumunda ise;
(a) Destek ödemesi öncesinde; varsa ilgili mevzuatında tanımlanmış süre, yoksa başvuruyu alan
birim yöneticisinin 15 (onbeş) günü aşmamak üzere belirleyeceği süre verilmek suretiyle eksikliğin
tamamlatılması istenir, eksikliğin tamamlanmaması halinde destek ödemesi yapılmaz.
(b) Destek ödemesi sonrasında; desteği veren KOSGEB birimi tarafından işletmeye 15 (onbeş)
gün süre verilerek uygunsuzluğun giderilmesi, giderilmediği takdirde desteğin tahsil edilmesi için
hukuki işlem başlatılacağı, destekten faydalanana yazılı olarak bildirilir. Uygunsuzluğun giderilmemesi
durumunda destek süreci durdurulur. Yeni destek başvurusu uyuşmazlık bitene kadar kabul edilmez. 15
(onbeş) gün içerisinde KOSGEB Veri Tabanındaki kaydı pasif hale getirilmek suretiyle yasaklanır.
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Bilgi, belge ve birim görüşünü içeren dosyası; hukuki işlem başlatılmak üzere hiyerarşik sistem
içerisinde Başkanlık Makamına gönderilir.
(3) İşletme, meslek kuruluşu veya işletici kuruluşun KOSGEB Veritabanından yasaklanması ve
yasaklılığın kaldırılması işlemleri; destek veya proje başvuru aşamasında tespit edilen uygunsuzluklarda
başvuruyu alan KOSGEB biriminin yöneticisi, desteğin kullanılması ve sonrasındaki aşamada tespit
edilen uygunsuzluklarda desteği veren KOSGEB biriminin yöneticisi tarafından gerçekleştirilir.
(4) Uygunsuzluk süresi içinde giderildiğinde veya uyuşmazlık desteğin yasal faizi ile birlikte
tahsil edilmesi suretiyle sona erdiğinde işletme,meslek kuruluşu veya işletici kuruluşun KOSGEB Veri
Tabanındaki yasaklılığı kaldırılır, müracaatı halinde yeniden desteklerden yararlanma hakkı devam
eder.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Son Hükümler
Faiz Uygulaması
MADDE 7- (1) Uygunsuzluk nedeniyle desteğin tahsili aşamasında, konusu suç teşkil eden
uygunsuzluk halinde destek ödemesi yapıldığı tarihten, konusu suç teşkil etmeyen uygunsuzluk halinde
ise uygunsuzluğun tespit edildiği tarihten itibaren yasal faiz uygulanır.
Suç Duyurusu
MADDE 8- (1) Desteklerin kullanılması sırasında ve sonrasında hizmet sağlayıcılar hakkında
tespit edilen uygunsuzluklarda konusu suç teşkil eden fiillerin bulunması durumunda, suç duyurusunda
bulunmak üzere hukuki işlem başlatılır.
Fuar Desteği
MADDE 9- (1) KOSGEB mevzuatına, sözleşme, protokol veya taahhütname hükümlerine aykırı
durumların tespiti halinde fuar organizatör kuruluşlarının düzenleyeceği bir sonraki aynı fuar destek
kapsamına alınmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönerge
MADDE 10 – (1) 02/04/2010 tarihli ve 5354 sayılı Başkanlık Makamı OLUR’u ile yürürlüğe
konan Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı Uygunsuzluk
Yönergesi yürürlükten kaldırılmıştır.
Ekler
MADDE 11- (1) Uygunsuzluk Tespit Formu bu Yönerge’nin ekidir.
Yürürlük
MADDE 12- (1) Bu Yönerge, Başkan tarafından onaylanmasını müteakip yürürlüğe girer.
Yürütme
MADDE 13- (1) Bu Yönerge hükümleri, Başkan tarafından yürütülür.
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UYGUNSUZLUK TESPİT FORMU
KOSGEB Veri Tabanı’nda bulunan ……………………………………………………………….
İşletmesinin/Meslek Kuruluşunun/İşletici Kuruluşun kullanmış olduğu …………………………………
Destekte/Desteklerde aşağıda yer alan uygunsuzluk(lar) tespit edilmiştir.

Tespit edilen uygunsuzluk:

Üye

Üye

Başkan
…./…./20..
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