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KONU: KOSGEB Genel Destek Programı Kapsamında Bağımsız Denetim Ücreti İade Desteği 

Hakkında. 

Bağımsız denetim kapsamına giren şirketler zorunlu olarak bağımsız denetim yaptırmakta ve 

bağımsız denetim firmalarına denetim hizmeti karşılığında belirli bir ücret 

ödemektedir. Bültenimizde KOSGEB Genel Destek Programı kapsamında firmalara bağımsız 

denetim ücreti iade desteğine ilişkin açıklamalar yer almaktadır. 

Genel Destek Programı Yararlanma Koşulu ve Kabul Süreci: 

- Programdan yararlanmak isteyen işletmenin, Türk Ticaret Kanununda tanımlı gerçek veya tüzel 

kişi statüsünde olması, KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve aktif durumda olması esastır. 

- İşletme ve Kurum/Kuruluşlar, KOSGEB Veri Tabanına Kayıt Sürecine İlişkin Usul ve Esaslar 

çerçevesinde, http://www.kosgeb.gov.tr/ internet adresinden KOSGEB Veri Tabanına kaydını 

yapar. 

- İşletmenin desteklerden faydalanabilmesi için KOBİ Bilgi Beyannamesinin güncel olması 

gerekmektedir. 

- KOSGEB Veri Tabanında yer alan ve Programdan yararlanmak isteyen işletme, Genel Destek 

Programı Başvuru Formunu www.kosgeb.gov.tr internet adresinden elektronik ortamda doldurup 

çıktısını alarak ilgili Uygulama Birimine başvuru yapar. 

- Uygulama Birimi, işletmenin KOBİ Bilgi Beyannamesine ve aktif/pasif durumuna göre başvuruyu 

inceler. Başvurusu kabul edilen işletmeden taahhütname alınır. 

- Taahhütnamenin Uygulama Biriminde kayda alındığı tarih, Programın başlangıç tarihi olarak 

kabul edilir.  

- Uygulama Birimine ilk defa başvuruda bulunan her işletme için “Başvuru ve Uygulama Dosyası” 

açılır ve işletme ile ilgili her türlü belge bu dosyada muhafaza edilir. Bu dosyanın açılmasından 

sonra, Programla ilgili olarak işletmelerden alınmış belgelerden dosyada güncel olanlar tekrar 

istenmez. 

- Programın süresi, her bir işletme için 3 (üç) yıldır. Bu süre bitmeden Program tamamlanmış 

sayılmaz. Üç yıllık Program süresi tamamlandıktan sonra, işletmenin talebi halinde Program 

yeniden başlatılabilir. Bu durumda önceki Program kapsamında işletmeye kullandırılan destek 

miktarları dikkate alınmaz. 

http://www.kosgeb.gov.tr/
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Bağımsız Denetim Desteği: 

İşletmelerin; Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından 

yetkilendirilmiş bağımsız denetim kuruluşları ve bağımsız denetim yapan Yeminli Mali 

Müşavirlerden aldıkları bağımsız denetim hizmetlerine destek verilir.  

Her bir denetim hizmeti için destek üst limiti 7.500 (yedibinbeşyüz) TL’yi geçemez. 

Uygulama Birimi tarafından gerekli sorgulamalar KGK’nın web sayfasından yapılır.  

Program süresince desteğin üst limiti 15.000 (onbeşbin) TL’dir. 

- Destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıl içerisinde Uygulama Birimine teslim edilmesi 

gerekir. İşletme tarafından destek kapsamında mal/hizmetin alınma veya fatura tarihlerinden ileri 

olanı, bu sürenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek ödemesine esas belgelerin süresi içinde 

teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz. Tasarım Desteği, Belgelendirme Desteği ve 

Bağımsız Denetim Desteğinde ödemeye esas belgelerin teslimi için 1 (bir) yıllık süre, desteğe konu 

belgelerin ilgili kurum/kuruluştan alındığı tarih itibarı ile başlar.  

 Kontrol, denetim veya inceleme sonucu ortaya çıkan ve uygulama birimince hatalı işlemlerden 

doğan fazla ve yersiz ödemeler, ödemenin yapıldığı tarihten itibaren hesaplanan yasal faizi ile 

birlikte işletmeden geri tahsil edilir. 

KOSGEB Bağımsız Denetim ücret iade desteği hakkında detaylı bilgilere ve formlara aşağıdaki 

bağlantı yolları ile ulaşabilmektedir. 

http://www.kosgeb.gov.tr/ 

Genel Destek Programı  

Genel Destek Programı Uygulama Esasları  

Genel Destek Programı Başvuru Formu   

Genel Destek Programı İşletme İzleme Formu  

Genel Destek Programı Taahhütnamesi  

Genel Destek Programı Destek Ödeme Oluru  

Bağımsız Denetim Desteği Başvuru Formu 

Bağımsız Denetim Desteği Ödeme Talep Formu 

 

Saygılarımla, 

Serdar GÜMÜŞAY 

Yeminli Mali Müşavir 

http://www.kosgeb.gov.tr/
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/PR-01(08)-GENEL%20DESTEK%20PROGRAMI%20-%20Copy%201.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Program%C4%B1_UE-01-(15).pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Program%C4%B1_UE-01-(15).pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/FRM.01.00.01(1)-GENEL_DESTEK_PROGRAMI_BA%C5%9EVURU_FORMU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/FRM.01.00.02(2)-GENEL_DESTEK_PROGRAMI_%C4%B0%C5%9ELETME_%C4%B0ZLEME_FORMU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/FRM.01.00.02(2)-GENEL_DESTEK_PROGRAMI_%C4%B0%C5%9ELETME_%C4%B0ZLEME_FORMU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/FRM.01.00.03(4)-GENEL_DESTEK_PROGRAMI_TAAHH%C3%9CTNAME.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/FRM.01.00.04(2)-GENEL_DESTEK_PROGRAMI_DESTEK_%C3%96DEME_OLURU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.01.13.01(3)-BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%20DESTE%C4%9E%C4%B0%20BA%C5%9EVURU%20FORMU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.01.13.01(3)-BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%20DESTE%C4%9E%C4%B0%20BA%C5%9EVURU%20FORMU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.01.13.02(5)-BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%20DESTE%C4%9E%C4%B0%20%C3%96DEME%20TALEP%20FORMU.pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/FRM.01.13.02(5)-BA%C4%9EIMSIZ%20DENET%C4%B0M%20DESTE%C4%9E%C4%B0%20%C3%96DEME%20TALEP%20FORMU.pdf

