
KOBİ Rehberi Adaylarında Aranan Şartlar 
- Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından yürürlüğe konulan KOBİ Danışmanı (Seviye 6) Ulusal Meslek 
Standardı kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmak 
- KOBİ rehberliği eğitimini tamamlamak 
- En az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak veya büyük ölçekli işletmelerde son on yıl 
içerisinde en az üç yıl üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri 
ile üstleri) olarak görev yapmış olmak 
KOBİ Rehberleri Tarafından Sunulacak Hizmetler 
- İşletmelerin mevcut durumlarının analiz edilmesi, sorunlarının ve ihtiyaçlarının belirlenmesi 
- İşletmelere tavsiyelerde bulunulması ve yönlendirme yapılması 
- İşletmelere proje hazırlama ve yürütme süreçlerinde rehberlik edilmesi 
- İşletmelerin genel yönetim, mali işler ve finans, üretim, pazarlama ve insan kaynakları konularındaki 
temel bilgi ve yönlendirme ihtiyaçlarının karşılanması 
- Başkanlık tarafından belirlenecek rehberlik hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hizmetler 
Teknik Danışman Adaylarında Aranan Şartlar 
- Yükseköğretim kurumlarında profesör veya doçent olarak görev yapmak veya yapmış olmak 
- Doktora mezunu ve en az yüzyirmi saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak 
- Yüksek lisans mezunu ve en az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip olmak 
- Büyük veya orta ölçekli işletmelerde orta düzey yönetici (birim müdürü, işletme müdürü ve bunların 
emsalleri) veya üst düzey yönetici (genel müdür, genel müdür yardımcısı ve bunların emsalleri ile 
üstleri) olarak son on yıl içinde en az beş yıl görev yapmış ve en az lisans mezunu olmak 
- Danışmanlık hizmeti veren işletmelerin son on yıl içinde en az beş yıl sahibi, ortağı veya çalışanı 
olmak, en az ikiyüzkırk saat danışmanlık tecrübesine sahip ve en az lisans mezunu olmak 
 
- 15/2/2013 tarihli ve 28560 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Bireysel Katılım Sermayesi Hakkında 
Yönetmelik kapsamında Bireysel Katılım Yatırımcısı Lisansına sahip ve aynı Yönetmelikte tanımlanan 
tecrübeli yatırımcı olmak 
Teknik Danışman Tarafından Sunulacak Hizmetler 
- Finansman, uluslararasılaşma, teknoloji/yenilik/dijitalleşme ve büyüme alanlarında Başkanlık 
tarafından belirlenen ve yetkilendirildikleri konularda, işletmelere danışmanlık hizmetlerinin 
sunulması 
- Başkanlık tarafından belirlenecek danışmanlık hizmetlerinin yürütülmesi ile ilgili diğer hizmetler 
Başvuru 
- KOBİ rehberi ve teknik danışman olmak isteyen adaylar, bu Yönetmelikte belirtilen şartları 
taşıdıklarını gösteren belgeler ile elektronik ortamda Başkanlığa başvuracaktır. 
Değerlendirme, Yetkilendirme, İzleme 
- Adayların başvuruları KOSGEB, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve yükseköğretim kurumları 
tarafından görevlendirilen üyelerden oluşan değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilir. 
- Değerlendirme komisyonu tarafından başvurusu uygun bulunan adaylar Başkanlık tarafından 
yetkilendirilir ve veri tabanına kaydedilir. 
- Yetkilendirmenin geçerlilik süresi üç yıldır. 
- Yetkilendirme geçerlilik süresinin bitiminden sonra, Başkanlık tarafından hazırlanacak usul ve 
esaslarda belirtilen şartları taşıyanlar, başvurmaları halinde yeniden yetkilendirilir. 
- KOBİ rehberleri ve teknik danışmanlar tarafından, KOSGEB destekleri kapsamında işletmelere 
sunulan rehberlik ve danışmanlık hizmetleri Başkanlık tarafından izlenir ve işletmelere etkileri 
değerlendirilir. 
Denetim 
- Başkanlık, rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin bu Yönetmelik ve ilgili diğer mevzuata uygun olarak 
yürütülmesini sağlamak amacıyla işletmeleri, KOBİ rehberlerini ve teknik danışmanları denetime tabi 
tutabilir. 
- Denetim sırasında yetkililerce talep edilen her türlü bilgi ve belge ilgililerce ibraz edilir ve gerekli 
kolaylık sağlanır. 


