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20lE Yılı MakiııG Toçhizn Kıçdi

FaizDeseği

DAĞİTİM YERLERİNE

KOSGEB Veri Tabıııına kayıtlı, imılat saıııyirıdc faaliyct göstcrcn vç KOSGEB
Ih§t!üiar,indrn yasılclı ohııyan §tetııelcrin kullanacakları yerli ve yeni makine teçhizaı
almlan için uy,eıın koşullda fıııın§al dcst€k $hmınısı ımıcıyla "2018 Yü Mıbe
Tçhbıt lftGdl FıL Dcsql Pıognmı' hazulanrıışır. Prograrıın aııacı krçrk ve orta
ölçGkli işlctneloıç uygıuıı koşullaıdı finaıısıl desek emin cdilmegldir. İlgili desteğin
KOBPhrc dııyırulması yo prcgiıgı hakloıdı mcrü edilen sonıhrın ocııaplanmsı önem ırz
etıııelaedir. Bu bağlamda cktc Müdüdüğümilz arafıııdarı hazulanmış olan 20lE Yıtı Mıkine
Tçhizıt lft€di X'ıiz l}eıt{i Progrımı dohtmanı yer almaktadır. İlgili taıııtım dokilmanın
üyolerc ulaştırılınası, mtlrdıiln olduğu ölçtl& web s}tesi ve/voya sosyat medya hesaplarında
paylaşılması hıısısuııda,
annızı rica cderim.
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MOdür V.

EK:

EK-l D€üm

Listcsi

EK-2 l«€di programı açıklaıııı mctni (2 Sayfa).pdf

-0ı662d203'
tOJi.DAGDEVİREıü(KoB!Uanıııı
}ıdiıdııdoviıto@ooıçb.ıov.r
ğıü2t129
^yıııEıüıı*ffi.t
8-!ııı:
ıİ
ı{o:ıa PK !0ıo AııığrıOı
gıtı kıMı
ıııvıı.lıo6cb.3ov.u
8ı.İı!ıİ} {:
M l 5,61''
aAuı(E§lı
'
§gı0 .ryü Eldrıııü lnıı Kıını' n ş3g abrıİ, GFadl rUcı,ııU lııı ü. lıtlilıUb.Evııi !.ylli lüıD //Gbclıe ko.ıGb.eoçı, ıdrcılndııı
ıo,oıııı.oıaıocıoıroötıı7rlt7 İoıfo ılovtyııııüra hrctodoısnılrıı }ıPıffiıır.
tr

Sa!,üa

l

'2

Say,fa
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DEsTeĞlpnoonını

ve ycnl maklne teçhlzat alımhnnı kapıamıktadır.}

Kredl Pıpgıamı;
- Sıfır (0) faiü,
- llk e Gftü ayı üemeşiz, kalenı üpr aylık eşü taksıüer tıallndc tfreııpli toplam 36
(otıızalt| ay vadell, oltak uygubnaahır.

Pıognııdan yanı*anınak isteyen bletneler KOSGEB resmi tueb sayftsında
(kqeb.gov.Q bulunan KoBİ/Glrbimd Glrb menüs0ıden glrerck e.lİizıruüer

sayfasında;

'20lE Yü tıfrlne Teçhtsıt Kdl Fdz Deıteğl Beçüunıııf şHinde era]na yaprak
glreoekleıi kı€dl fats-destcğl kapsamında dtn aLcakhrı ıİıakine-teçhizat alİmına
llbtin ba9uıru formunu, bgllrbn€n hrihlerarasrıda doldunrat( KOSGEB Müdürlüsne
başvuracaktır.

İşlotno başına malcslmum 300.000.- (ügyllzbln) TL ohn faizftğr payı bettelinin
tıaınamı, KOSGEB Enft ndan kaşıhnacaktır.
Prognına ait başvuru, onay ve reviryon tı]ihbri aşğıda yer alınal«bdır:

Elebl
yıOan arıcat başvutıııunu hmamhyanıayş

§leıebrin bryvunıhn

KOSGEB MildüılllğO tıınfındgn verilen onaydan ğonra her bir
Sbteml bir başvuru kodu tlıBtecoldr.

lşbre

Çin Yazılım

lşbbııe, KOSGEB Müd0rl0ğO'nden aldığı başvuru formu ve başvuru kodu ile protüob tanf Banka şubebrlnden blıine kıad| başvurusunda bulunacaktır.
}(redi kullandınmı Banka Tarafından

alüaııhektır.

.

yapıhcak olup, kıoditıtarı Tedarlkçl hesabına

Makine Teçhizatın hbheye belhn edildiğinin Eapiti ve periyodik kontolü Banka
tarafı ndan yapıbcaktı r.
Teminat sıkıntısı yaşayan lşleüneler, Kıpdi Garanti Fonu A.Ş.'nin ıunduğu kcfalot
hizrıeüerinden yararhnabibccklerdir.

§nryfazl2

Progıam kapamııda, aşağıf bellrübn mek|ne bghlzet bnıını kapıamııtda y6r
alın dılpınaıilar dgsteldeıpcak, bu tenmın dşın& kahnlar

deıtc|ılenmeyeoeldı

taklne: En az bir parçası! uygun çalıştıncı, kumanda ve gOç devrebri vasıhs4fla
haıglıat ed6n muhblif paıça ve gruplaıdan oluşan, maheııryi işleırnye, tşımaya
reya ambah|hmaR yefeyan gereğ, tek başına kulhnıldı@a ubşıhn amecı

eağlaıınk lÇin bl« bir bütünm0ş glbi çahşnıak 0zeTe dilzenbııan ve kontrol edllğı
makiııateıgrubu.

Teçhlzıt Bir makineye veya muhElif ınakineler grubuna monte edilmek üzere
piyasaya azdilen ve blrmaklııenin fontslyonunu dSlştinn değ§tirilebiirpaıçahıw

maklııe ib birlikte yeni satın ahnacak ınakiııenin iştetimi iıJn geıakli ohn yeılım ııe

çnçbr.

o

Kullınılmş mıilne-taçhEat

bu tınımın

dşıııdadır.

konu pıogranıda; lmalat eanayinde faaliyette bulunan §bürcbrin yeıliue yoni
maklıp bçhr,at ahmlan desbkbnmektedir. lşletrnelerin 13.09.2014 tııih ve 2911E
sıyıh ResmiGazeE'de yayımlanan Bilim Sanayi ve Teknoloii Bakanlığ'nın ml4&5
sayıh Yerll tali Tcbllğlııe uygun olarak aldıkbn yerlimalı belgesi iie belirbnen makine
ve teçhizaüar yeri mah olank kabuledileektir.

Bah*

2016 Yılı Makinc Teghizat KrediFaiz DegbğiPrognmından yararbnan §btneler,
2018 Yılı Makhe Teçhizat }(redlFalz DesteğlProgıunıından yınılanambyıcülür.

§onılınnız lçln Mikeslıı@kosrcb.nv.tr üroslne qpoota
KOSGEB BALİKES|R ilÜDÜRLÜĞÜ

güııffilllrclnlz.

