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TOPLANTI, SEMİNER, ÇALIŞTAY, ZİYARET 
SONUÇ RAPORU  

 
 

KONU   : Pişmaniye Sektörü KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı 
TARİH/YER  : 7.7.2020 / KOTO Hizmet Binası  (18:00-20:40) 
DÜZENLEYEN   : Kocaeli Ticaret Odası  
ODA KATILIMCILARI : Oğuz ÇAĞIL 
DİĞER KATILIMCILAR : KOSGEB Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer ve Pişmaniye Sektörü 
Temsilcileri (liste ektedir.) 

 
 
Pişmaniye Sektörü KOSGEB Bilgilendirme Toplantısı ve/veya ekler aşağıda sunulmaktadır.  
 
Bilgilerinize arz ederim. 
 
Saygılarımla, 
 
 
Oğuz ÇAĞIL 
Araştırma ve Dış Ticaret Servisi 
 
 

ÖZET 
 
Odamız 16. Meslek Grubu içerisinde faaliyet gösteren pişmaniye sektörü temsilcileri (7 firma 
temsilcisi) ile KOSGEB Kocaeli Doğu Müdürü İbrahim Ustaömer İşbirliği Destek Programı 
hakkında görüşmek için bir araya gelmiştir. 
 
İlk olarak İbrahim Bey İşbirliği Programı hakkında detaylı sunum gerçekleştirmiştir. Sonrasında 
ise soru-cevap bölümüne geçilmiştir.  
 
Sektör temsilcilerinin Odamızda gerçekleştirdiği ikinci toplantıdır. Genel olarak hedefleri; en 
az 5 firmanın katılımı ile İşbirliği Destek Programına başvuru yapmak ve alınacak hibe ile 
rekabet avantajı sağlamaktır. 
 
Firmalar tek bir üretim merkezinde imalat yapıp ayrı firmalar olarak pazarlama satışlarını 
sürdürecektir. Sonrasında ise bir marka oluşturarak üretim ve pazarlama faaliyetlerini bu 
marka üzerinden sürdürmeyi hedeflemektedirler. Grup bir komisyon belirlemiştir. Bu 
komisyon tüm katılımcı firmaların makine ve üretim envanterini belirleyerek işe başlayacaktır. 
Bir sonraki toplantının önümüzdeki hafta içerisinde Odamızda yapılması planlanmaktadır. 
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Sunum sonrası görüşülen bazı sorular ve yanıtları şöyledir: 
 
1. Yol haritası olarak nereden başlamalıyız? 
 
İlk olarak ortaklık kuracak tüm işletmelerin KOSGEB Veri tabanı kaydınınız olması 
gerekmektedir. 
Ortaklardan biri üzerinden ön başvuru yapılacaktır. Onaylanması halinde İşletici Kuruluş 
kurulacaktır. 
(Ekte yer alan sunumun 12-13. sayfalarında görebilirsiniz.) 
 
2. Sisteme dahil olacak firmaların tek yerde üretim yapmaları gerekmesi sebebiyle 
ellerimizdeki makineleri yeni şirkete satış yapabilecek miyiz? 
 
Proje kapsamında satın alınacak makine, teçhizat ve kalıpların yeni olması gerekir. Ancak ithal 
edildiği tarihte yeni olması şartıyla, proje başvuru tarihi itibarıyla en fazla 3 (üç) yaşında olan 
makine ve teçhizat destek kapsamında değerlendirilir. 
 
İlave bilgi: Projeye konu satın alınacak makine, teçhizat ve yazılımın; Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığınca 13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan SGM 2014/35 sayılı 
Yerli Malı Tebliği’ne uygun olarak alınmış yerli malı belgesi ile tevsik edilmesi durumunda geri 
ödemesiz destek oranına %15 (on beş) ilave edilir ve geri ödemeli destek oranı aynı oranda 
azaltılır. 
 
3. Tesis altyapısı uygun üreticilerimizden herhangi birisinin tesisini yeni şirkete kiralayarak 
üretime devam edilebilir mi? Mantığı şu: tesis yatırım maliyetini düşürmek. Hazır olan bir 
tesis üzerinden anlaşarak devam etmek gibi.  
 
İşletici kuruluş ortaklarının herhangi birisi ya da 1. derece akrabaları ile ticaret yasaklanmıştır. 
Yani kendi mülkünü kiraya veremez fakat bulunduğu konum kira ise İşletici Kuruluşa 
devredebilir. 
 
4. Bilinmesi veya dikkat edilmesi gereken en önemli hususlar nelerdir? 
 
- Ortak olacak işletmeler KOSGEB veri tabanına kayıt olmak zorundadır. 

-Proje başlama tarihinden önce proje ortaklarının, bu programda tanımlanan ortaklık amacı 
ile aldıkları hukuki danışmanlık ve fizibilite çalışması giderlerine ait fatura/fatura yerine geçen 
belgelerin ilk izleme döneminde sunulması gerekir. 
- En az 5 işletme olmalı, her işletme en az 1 yıl önce kurulmuş olmalıdır. 

- Ortak olan işletmelerin borçları, hacizleri vb. İşletici Kuruluşu etkilemez. 

- İnşaat ve araç alımı gider olarak gösterilememektedir. 
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- Proje süresi asgari 12 ay, azami 36 aydır. 

-Programın destek oranı %60’dır. 

-Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60 (altmış)’tır. Desteğin %70 
(yetmiş)’i geri ödemeli %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir. Kurul tarafından uygun 
bulunan personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek 
birlikte verilir. Ancak, gerçekleşen destek ödemeleri ile geri ödemesiz destek üst limitine 
ulaşılması halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilir. 
- En fazla alınabilecek tutar 5 milyon TL’dir. (3,5 milyon geri ödemeli, 1,5 milyon geri 

ödemesiz.) 

Örneğin; 3 milyon TL yatırım yaptınız. (%60 desteklenir.) 1.8 milyon TL 

                 1.8 Milyonun %30’u hibe geri kalan %70’i geri ödemeli olarak ödenir. 

- Personel gideri toplam bütçenin en fazla %30’u olabilir. 

-4 aylık dönemlerde ara ödeme alınabilir. 

- Proje başlangıcında bütçenin  %25-30’u oranında erken ödeme alınabilir. Bunun için 
teminat mektubu gerekmektedir. 
- Personel giderleri için yeni istihdam olması şartı ile geri ödemesiz destek verilir. Bu destek, 
projenin başlangıç tarihi itibarıyla, işletici kuruluş modelinde işletici kuruluşta ve ortaklarında, 
proje ortaklığı modelinde ise proje ortağı işletmelerde son 4 (dört) ay içinde istihdam 
edilmemiş veya proje başlangıç tarihi itibarıyla son 30 (otuz) gün içinde istihdam edilmiş 
personel için verilir. Uygulama Birimi tarafından personele ilişkin Sosyal Güvenlik Kurumu 
ve/veya Yüksek Öğretim Kurumu sorgulamaları, ilgili kurumlarla yapılan protokoller 
kapsamında yapılır. 
            
5. Program dâhilinde verilen desteklerden krediyi değil de sadece hibe kısmını alabiliyor 
muyuz? 
Hayır. 
Proje destek oranı, personel gideri hariç tüm giderler için %60 (altmış)’tır. Desteğin %70 
(yetmiş)’i geri ödemeli %30 (otuz)’u geri ödemesiz olarak verilir. Kurul tarafından uygun 
bulunan personel gideri dışındaki her bir gider için geri ödemesiz ve geri ödemeli destek 
birlikte verilir. Ancak, gerçekleşen destek ödemeleri ile geri ödemesiz destek üst limitine 
ulaşılması halinde, desteğin sadece geri ödemeli kısmı verilir. 
 
6. Destek sistemi önce ki gibi önce öde sonra KOSGEB’den al şeklinde mi? Yoksa farklı mı? 
 
-4 aylık dönemlerde ara ödeme alınabilir. 

- Proje başlangıcında bütçenin  %25-30’u oranında erken ödeme alınabilir. Bunun için 
teminat mektubu gerekmektedir. 
 


