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llgi : KoSGEB'in 07, ]0.2020 tarih ve 9276 sayül| yazısü

İlgide k-ayttı, yazıy|a, KOçük ve orıa Ölçekli İş|etİne|eri Geliştirme ve Desıekleme idaresi Başkanhğü
(KOSGEB) tar.fından lşletne Geliştirme Desıek Programlnın, 17 Eylül 2020 tarihinde dtlzenİenerck
yeniden yayınlandığı ileıilmiştiı.

lşlelme Geliştirme Destek ProgrAİn! Uygulama Ess§lAn'nda yaPılan değişiklik|eİ Ek'te yer alan tablo ile
karşılaştl.malı olaıak özetlerümektedit. Bilgilerinizi, konu hakklnda fuar dllzenleyici şirketlerin
hilgilendjrilmesini \e 8ereğini rica ederim.
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!.K- işletm. Gcliştirm.,. l)c§tck Progrınrı ı \gulanta E§a§larr'dda Yapllın l)cğişiklikl€r

l7 llylül2020 Tırihli Düzcnleme Öncesinde
Işlcıme Geliştirme l)cslck |>rogranll
ll\gulama E§aslrrl

l7 Eylül2020 Tarihli Düzenleme Neticesinde
lşlctme (;eliştirnıc l)estck l>rogramr
IJrgulama Esasları

Madde 7- (]0) lş]etmclerin. Tüİkiye odalar ve
I}orsalaı Birliği taralindan inlemet 5|tesindc \c
Türkiye Ticaret Sicili (iazetesinde yaylml nan
YıIlık Yun lçı Fuaı l-akvimi Tebliğindc 1eı
aIan]a. içeİisinden KOSGEB taraftndan
belirlenen yurt içi ihtisas ve yurt içi ulus]ararasl
ihlisas [uat]arlna. Illnir I1ntc.nas\onal }uarl'nİ
vc lDEF Uluslararasl savıünma Sanavi Fuarı'ür
katllüm]aırna deslek vcrilil

N'laddc 7- (l0) lşIelmelerin. 'lürkiye odalar ve
I}oısalar Bidiği taİ.llnd n inlcmcl sitcsindc \c
'fürkiye Ticaret Sicili Ga2cıesinde yayııılanan
\'ılllk Yun İçi Fuar Takvimi Tebliğinde }er alan
yurt içi ihtisas ve yun içi uluslararasl ihtisas
liıar]arlna.l,.mir l-]ntel lrasyonıl l uarü'na!e ]DE}]
l Jlu§lararası Se!unma scna}i Fııarılra
kalılınılarına dcsıck vcüi]ir

Madde 7- (1 1) Fuaİ oİganizatör kuruluşu. dc\lck
kapsamlna a]lnmaslnı talcP clliği fuar için Yun
Içi Fuar oaganizatör Kuru]uş Baş\ uru Fom,ıu rc-I'aahhütnarnesi ilc KBS irerinden ilglli
Başkanlık Birinıinc hoşruı uı

Madde 7- (ll) Gerçeklcşıirilcn 1iıarlara ilişkin:
liliınn adl. tarihi, or8anizatöİ kuruluş adı_
kullandınlan ıtıplıın ncl stant alanı. iuarrn kaçıncı
kez di]zenlendiği gibi bileilerin TOBB
ıJrnlIndJn. ilrili ltışkınlıl biriınint
8önderilmesine müteakip ilgili Başkanhk biriıni
Yurl ]çi Fuar (\ganizAlör Kuruluş Sonuç
Raporunun girilebilmcsi için KBs iizerinden
onav veail, FuaI organizalöt kuruluŞu taraf,ndan
Kt]S iizerinden Yun içi Fuaİ orgallzaİöI
KuruI!rş sonuç Raporu diizenlenir,

Madde 7- (l]) llgili t}aşkınlık I}irimiıarafııırlın
\anllan başvurulaf Yurtiçi Fuaİ organizaıör
Kuruluş Başıuru l)cğcrlcndirmc 1-ormu ilc
dcğc.Icndimcye allnır I)cğc.lcndiımc sonucu
uygun görülen fuarlar BaŞkanlük Makanrü
oluaunu müteakip www,kos8cb.gov.tİ adresinde
}aytnlanlr.

Maddc 7- (I3.)llgtli l}aşkanllk birimi. liıar
or8anizatör kuruluşu ıaralindan rlBs iizeİinden
gönderilen Yuİt Içi Fuar organizatör Kuruluş
Sonuç Raporunu Yurtiçi Fuar organizataiİ
Kıırulıış Sonuç Raponı Değcrlcndirme tormu ile
dcğcrlendirmcyc allr I)cğcrlcndjrme sonucll
uygun görülen fuarlar www.kosgeb.gov.tİ
adrcsindc } a\ lnlanıL

Maddc 7- (l7)Bir 
'uarda. 

fİar organi.,alör
kuruluşu ta.afindan bir önoeki aynı fiı d.
kullandrrülan tonlam nct stand alanlnün azami İ,
5{) (cllı)'si dcstck kapsanıına alııabilir Dcsıck
kapsıııına alınacak alın l'()BB'dan alınacak
bilgi ve fuar or8anizztijr kuruluşunun bc\anl
diklııe alınarak bc]iılcnir

]undde 7_ (l7) Bir fuarda or8anizatör taraftndan
liıııın gerçekleşııcsi sonraslnda kıll]andürı]an
t()plaın ncı stanı alanıl]ln ı,.ani %50 (cl]i)'si
dcstck kapsan]ına ıllnJbilir ilk del'a
düzcnlcnecek olan fuarlarda ise fuar]arııı
gerçekleşnıcsi sonİlısındiü kullandıfl lan toplanr
no( stanl irlanlnın ] 5()0 (ikihinbcşyüz) m''yi
gcçmeyecek şekildc a/alİi 91,50 (clli)'si destek
kııı..:ıınını alınabilir. llrsiAD. \4ÜSi\l),
I()I}t} \c Tll\4 taralindan c\ sahiplığl }apılan
ıiı,ııl.jr ilc lDl l t luslıııırı.ı \.!tunmJ \aneüi
I uiıll \c kontüsU satunlnil. ha\actlık \e\a ula\
olan fuaIlara münhastran |lk defa diizenlenip
dülcnlcnmediğinc bakllnıııkslzın f'uarlann
gcrçckleşırresi sonrcstİd kullandln]aü1 lonlaın
ncl slan( a]anlnln a,/iımi lı,5() (elli)'sl dcstck
kıpsaıııına alınabılir


