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KOSGEB'le

Daha Güçlü

KOSGEB’in kuruluş amacı; ülkemizin sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının karşılanmasında KOBİ’lerin payını ve
etkinliğini artırmak, rekabet güçlerine katkı sağlamak, sanayi entegrasyonunu küreselleşen dünya şartlarına
göre gerçekleştirmektir. KOSGEB, ulusal önceliklerimiz doğrultusunda hedef kitlesi ile paydaşlarının görüş,
öneri ve ihtiyaçlarını gözeterek yeni vizyonunu belirlemiş olup faaliyetlerini bu doğrultuda proaktif olarak
gerçekleştirmektedir.
KOSGEB “KOSGEB’le Daha Güçlü KOBİ’ler, Gelişen Ekonomi” vizyonu çerçevesinde, hem ekonomik
kalkınmaya hem de son dönemlerde ülkemize yönelik artan ekonomik saldırıları bertaraf etmeye yönelik
çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar, cari açığı azaltacak yerli ve milli üretimi, teknolojik girişimciliği, katma
değerli üretimi, büyümeyi, kurumsallaşma ve iş birliği ile ihracatçı KOBİ’leri hedeflemektedir.
Ülkemiz ekonomisine önemli katkılar sağlayan bu önemli faaliyetlerimizin girişimci adaylarına, girişimcilere ve
KOBİ'lere yarar sağlayacağını ümit ediyorum.

Mustafa VARANK
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Proje Başına

5 Milyon TL Destek

KOSGEB'le daha güçlü

Stratejik Ürün
Destek Programı
Stratejik Ürün Destek Programı 1. Çağrısı kapsamında 96 stratejik ürün için 607 Milyon TL büyüklüğündeki yatırım bütçesinin
365 Milyon TL’lik kısmı KOSGEB tarafından destekleniyor.
Ülkemizde başarılarıyla anılan ASELSAN, ROKETSAN, HAVELSAN, ARÇELİK, VESTEL gibi büyük işletmelerin KOBİ’lerle proje
ortaklığı gerçekleştirerek yaptığı yatırımlar sonucunda 96 yerlileştirilecek ürün ile yapılması planlanan yaklaşık 1 milyar TL’lik
satış sonucunda ithalatın azaltılması öngörülüyor. Kemik Doku, Tank Koruma Sistemi, Helikopter Rotor Şaftı ve Motor Diski, HD
Led Ekranı, Kompozit Parça Ürünleri, Servo Motor, Roket Yaklaşma Sensörü Elektronik Modülü gibi ürünler yerlileştirilmiş ürünler
arasında yer alıyor.
Stratejik Ürün Destek Programı, Bakanlığımızca yürütülen Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çerçevesinde revize
edildi. Yeni başvurular www.hamle.gov.tr adresinde yer alan portal üzerinden alındı ve değerlendirme süreçleri devam ediyor.
Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamına alınan bu Program ile;
Türkiye’de orta-yüksek ve yüksek teknoloji seviyeli sektörlerdeki katma değeri yüksek ürünlerin ve bu sektörlerin gelişimi
için kritik önemi haiz ürünlerin üretimini artırmaya yönelik küçük ve orta büyüklükteki işletmelere ait yatırım projelerinin
desteklenmesi amacıyla işletme başına yatırım giderleri için 5 Milyon TL’ye kadar destek sağlanacak.
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Yerli ve Milli üretime 1,5 milyon TL'ye
kadar geri ödemesiz destek

Personel Gideri Harici Destek Oranı

Yüzde 60

KOSGEB'le daha güçlü

Stratejik Ürün
Destek Programı
Program kapsamında, Komite kararı ile aşağıda yer alan destekler verilecek,
Makine-teçhizat desteği
Yazılım giderleri desteği,
Personel gideri desteği
Referans numune gideri desteği
Hizmet alımı desteği
Program kapsamında verilecek desteklerin toplam üst limiti geri ödemesiz 1 milyon 500 bin TL ve geri ödemeli 3 milyon 500
bin TL olmak üzere 5 milyon TL’dir.
Personel gideri desteği haricindeki tüm giderler için uygulanacak destek oranı yüzde 60’tır. Bu orana göre hesaplanacak desteğin
yüzde 30’u geri ödemesiz ve yüzde 70’i geri ödemeli olarak birlikte sağlanır, sadece geri ödemesiz destek veya sadece geri
ödemeli destek sağlanmaz.
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Stratejik Ürün Destek Programı

Proje Örnekleri

T625 Genel Maksat Helikopteri’nin Parçaları
KOSGEB Desteği ile Üretiliyor

Proje kapsamında TAI ile iş birliği yapıldı. Üretilecek parçalar ile yerlilik oranı artıyor, cari açığın kapatılmasına katkı sağlanıyor
olup, üretilecek ürün ile ithalatın azaltılması amaçlanıyor.

KOSGEB'le daha güçlü

Stratejik Ürün Destek Programı

Proje Örnekleri

Hipodermik İğne Ucu ve
Enjektör Üretim Tesisi Kuruluyor

Proje ile hali hazırda yurt dışına bağımlı olunan hipodermik iğne ucu ve enjektör imalatında üretim kapasitesini ve ürün
çeşitliliğini artırmak, bu bağlamda hem ithalatı azaltmak hem de ihracatı arttırarak ülke ekonomisine döviz kazandırmak
amaçlanıyor.
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Stratejik Ürün Destek Programı

Proje Örnekleri

Raylı Sistemler İçin
Yerli Amortisör Üretiliyor

Demiryolu ve Raylı Sistem Amortisörlerinin yerlileştirilmesi amacıyla hazırlanan proje ile yerli üreticilere (Tülomsaş, Tüvasaş,
Tüdemsaş, Hyundai Eurotem vb.) yerli amortisör tedariki mümkün olacak.

KOSGEB'le daha güçlü

Stratejik Ürün Destek Programı

Proje Örnekleri

Peron Ayırıcı Kapı Sistemleri (PAKS)
Seri Üretim Projesi

Proje ile tasarımı ve prototip ürünü yapılarak SIL-3 sertifikası alınan ALPSD-1000 tam boy Peron Ayırıcı Kapı Sistemi için
Türkiye’de ilk ve tek olarak sürdürülebilir bir yerli üretim imkanı sağlandı. Bu proje ile seri üretim prosesi kurularak, elektronik
ve kablo donanım alt sistemleri için test ve arıza teşhis kabiliyeti kazanıldı. Yıllık 2 bin metrelik istasyon üretim kapasitesi
gerçekleştirilen seri üretim hattı ile 6 bin metreye çıkartıldı.
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Stratejik Ürün Destek Programı

Proje Örnekleri

Allograft (Kemik Doku) Üretimi

İşletme, Allograft (Kemik doku) seri imalatı ile yurt dışına bağımlı olunan sektörde Tissue Bank (Doku Bankası) sıfatı kazanarak
öncü firma olmayı amaçlıyor. Üretilecek stratejik ürün ortopedi, beyin cerrahisi, dental alanlarda (diş, protez, implant için altyapı
oluşması v.b) kullanılacak.

KOSGEB'le daha güçlü

Stratejik Ürün Destek Programı

Proje Örnekleri

Lazer Güdümlü Bomba Kanatçık Tahrik Motoru
Millileştirme ve Seri Üretim Hattı Geliştirme Projesi

Bu proje kapsamında yürütülecek çalışmalar ve yapılacak yatırımlarla yurt dışından tedariki yakın zamanda kısıtlanmış
yüksek torklu servo elektrik motorunun seri üretim hattının kurulması ve böylece TSK envanterinde bulunan kritik bir
mühimmatın yüzde100 yerli ve milli kaynaklarla üretilebilmesi amaçlanıyor. Kurulacak üretim hattının ASELSAN’ın
önümüzdeki 5 yıllık ihtiyacını karşılayabilecek kapasitede olması projenin ana hedefini oluşturuyor.
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Stratejik Ürün Destek Programı

Proje Örnekleri

Kompozit Plastikten Mamül Parçaların
Yerli Üretimi

Proje kapsamında işletme tarafından Aksaray’da bulunan kamyon fabrikasının artan üretim kapasitesine bağlı olarak ithal
etmekte olduğu kompozit plastikten mamül dış kaporta parçaları yerli imkanlarla üretilecek.
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Ar-Ge / yenilik faaliyetleri sonucu
ortaya çıkan ürünlerin yerli sanayi
tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini
destekliyoruz
Destek programı üst limiti 6 Milyon TL
137 Proje için
850 Milyon TL'lik
Yatırım Bütçesi

KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
(KOBİ TEKNOYATIRIM)
Destek Programı
Program kapsamında;
Ar-Ge/yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerin üretimini ve ticarileştirilmesini,
Orta - yüksek ve yüksek teknoloji alanında yer alan ve cari işlemler hesabına katkı sağlayacak ürünlerin yerli sanayi
tarafından üretimini ve ticarileştirilmesini
sağlamak amacıyla işletmelerce gerçekleştirilecek yatırımlar destekleniyor.
Program süresince 137 proje için 850 Milyon TL büyüklüğündeki yatırım bütçesinin 440 Milyon TL’lik kısmı KOSGEB
tarafından desteklenecek.
Yapılan yatırımlar sonucunda 137 ürün için 2,5 Milyar TL’lik ihracat öngörülüyor.
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KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Proje Örnekleri

Boya Robotu

Yatırıma konu teknolojik ürün olan PLC Bandobarlı Kompakt Beton Santrali ülkemizde ilk defa Ar-Ge ve inovasyon çalışmaları
sonucunda işletme tarafından üretildi. Proje başarı ile sonuçlandırıldı. Bu santralde agrega, miksere agrega kovası yerine
bandobarlı konveyör sistemi (yüksek eğimli konveyör bant) ile taşınıyor.

KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Proje Örnekleri

Savunma Sanayiinde Kullanılan,
İthal Edilen Konnektörlerin
Yerli Üretimi Yapılıyor

KOSGEB Destek Programlarından faydalanan işletme savunma sanayiinde birçok projeye öncülük de ediyor. İşletme, M-60,
M-48, M-52 tankları ile Poyraz Mühimmat Aracı, Fırtına ve Panter obüslerine yedek parça üretmenin yanı sıra denizaltı
sistemleri üzerinde de çalışmalar yürütüyor.
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KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Proje Örnekleri

Endüstriyel Çamaşır Kurutma Makinası

Kurutma fırınında enerji sarfiyatında düşüş sağlanan "Endüstriyel Çamaşır Kurutma Makinasi" ile ülkemizde ithalatı yapılan
ürünlerden birinin yerli üretiminin sağlanması ve bu sayede döviz çıkışının azaltılması amaçlanıyor. Ayrıca KOSGEB desteği ile üst
seviyede teknolojik üretim yapma olanağı elde edilerek yurt dışı rakiplerle kalite yönünden rekabet edilebilecek bir noktaya ulaşılması
ve ihracatın arttırılması hedefleniyor.

KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Proje Örnekleri

Milli Yüksek Hızlı Tren İçin
Yerli Metro Aracı Boji İskeleti Üretimi

Milli Yüksek Hızlı Tren üretimi projesi içinde kullanılan en önemli parçalardan bir tanesi olan Metro Aracı Boji İskeleti için
Avrupa Birliği ülkeleri ve İran potansiyel ihracat pazarları arasında yer alıyor.
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KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Proje Örnekleri

RF Güç Yükseltme Modülü ve
Altsistem Üretim Altyapısı

Savunma sanayimizce kullanılan askeri standartlardaki RFGY modülü/cihazları; Almanya, ABD ve Kore’de bulunan 3 firmadan temin
ediliyordu. Başarıyla sonuçlanan proje ile hızlandırıcı teknolojileri için kritik öneme sahip olan yüksek güçlü RF Güç Yükselteci (RFGY)
yapısı geliştirildi.

KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Proje Örnekleri

Polimer Gövdeli Yerli Tabanca
Seri Üretim Hattı Kuruldu

İşletme, Ar-Ge çalışmaları neticesinde özgün ve milli olarak geliştirilen polimer gövdeli tabancanın seri üretimine
yönelik üretim hattı kurdu.
Malezya Polis Teşkilatı'na ihracatı gerçekleştirilen Polimer Gövdeli Tabancanın yurt dışı hedefleri arasında ABD,
Azerbaycan, Kanada, Güney Amerika, Güney Afrika, Bangladeş bulunuyor.
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KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Proje Örnekleri

Orhan Gazi Köprüsünün
Köprü Bağlantı Elemanlarını Üretti

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması Proje Teklif Çağrısı”ndan
yararlanan işletme, proje ile üretim becerilerini geliştirerek test analiz laboratuvarı ile ürün kalitesinde standardizasyon sağladı.
Orhan Gazi Köprüsünün yapımında köprü bağlantı elemanlarını üreterek, global ölçekte marka olan rüzgar enerjisi türbini
üreticilerinin tedarikçiliğini yapmaya başladı.
İşletme, Nitelikli Eleman İstihdam Desteği, Yurtiçi Fuar Desteği, Danışmanlık Desteği, Eğitim Desteği, Test, Analiz ve Kalibrasyon
Desteği, Yurt Dışı İş Gezisi Desteklerinden de faydalandı.

KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım
Destek Programı

Proje Örnekleri

Savunma Sanayiinde Kullanılmak Üzere Yerli
"Kayar Bilezik" Üretim ve Test Altyapısı Kurulması

Proje kapsamında yürütülen Ar-Ge çalışmaları sonucunda elde edilen Kayar Bilezik, çoğunlukla savunma sanayiinde kullanılan
elektromekanik bir sistem. Ülkemizin jeopolitik konumu gereği kritik derecede önemli olan ve ülke ekonomisine yüksek katma
değer sağlayacak olan Kayar Bilezik sistemi ile öncelikle yurt içi ihtiyaçlar karşılanacak. Türk Savunma Sanayii ve Türk Silahlı
Kuvvetleri’nin ihtiyaçlarının karşılanmasını takip eden süreçte orta ve uzun vadeli pazarlama hedefi ise uluslararası pazarlar.
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Ulusal sanayi ve ekonomi hedefleri
doğrultusunda belirlenen öncelik
alanlarındaki KOBİ projelerini
destekliyoruz

Proje başına 1 Milyon TL destek

KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Gelişim (KOBİGEL)
Destek Programı

Çağrı esaslı KOBİGEL Destek Program ile KOBİ’lerin yüksek teknolojili ve katma değerli sektörlerdeki kapasite, beceri ve
dijitalleşme seviyesinin geliştirilmesi, geleneksel sektörlerdeki KOBİ’lerin daha yenilikçi iş modelleri ile çalışmaya teşvik edilmesi
amaçlanıyor.
Proje teklif çağrısı konuları, Kalkınma Planında yer alan hedefler ve diğer stratejik dokümanlardaki öncelikler dikkate
alınarak belirleniyor. Çağrılarda bölge, sektör, teknoloji seviyesi, işletme gelişme evresi gibi faktörlere göre destek
farklılaştırılabiliyor.
Program;
İhtiyaçlarını ve hedeflerini tanımlayabilen, hedeflere ulaşmayı sağlayacak faaliyetleri planlayabilen KOBİ’lerin
desteklenmesini sağlar.
Destek bütçesinin ulusal önceliklere odaklı olarak kullandırılmasını temin eder.
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İlk defa ihracat yapacak
KOBİ'leri destekliyoruz

İşletme Başına

300 Bin TL
Destek

KOSGEB'le daha güçlü

Yurt Dışı Pazar
Destek Programı

İlk defa uygulamaya alınan Yurt Dışı Pazar Destek Programı ile daha önce hiç ihracat yapmamış veya pazar payını
genişletmek isteyen KOBİ’lerin yurt dışı pazarlara açılabilme beceri ve kabiliyetlerini geliştirmek, uluslararası rekabetin aktörleri
haline getirmek, İhracata başlayan KOBİ sayısını arttırmak, E-ticarete başlayan KOBİ sayısını arttırmak amacıyla işletme başına
300 bin TL’ ye kadar destek sağlanıyor.
Program kapsamında desteklenecek proje süresi en az 8 ay ve en çok 24 ay olarak belirlendi. Personel gideri hariç yazılım ve
donanım, tanıtım, yurt dışı fuar ve seyahat, test, analiz ve belgelendirme, hizmet alımı giderlerine yüzde 70'i geri ödemesiz,
yüzde 30'u geri ödemeli destek verilmektedir. Personel gideri için ise belirlenen hesap yöntemi ile yüzde 100 oranında destek
veriliyor.
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KOBİ'lerin düşük maliyetli finansmana
erişimini sağlıyoruz

İşletme Başına 50 Bin TL'ye
kadar kredi

KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Finansman
Destek Programı

İşletmelerin kamu bankaları, özel bankalar, katılım bankalarından uygun koşullarda nakdî kredi temin edebilmeleri için faiz/kâr
payı masraflarına KOSGEB tarafından destek sağlanmasına yönelik olarak KOBİ Finansman Destek Programı yürürlüğe girdi.
Program kapsamında; İşletme Kredisi, Makine Teçhizat Kredisi ve Acil Destek Kredisi olmak üzere 3 tür kredi bulunuyor.
Kredinin 10 puanlık faiz veya kâr payı oranı KOSGEB tarafından karşılanıyor.
Girişimcinin genç, kadın, engelli, gazi veya birinci derecede şehit yakını olması durumunda üst limit 70 bin TL olarak
uygulanıyor.
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KOBİ'lerin Borsa İstanbul Gelişen
İşletmeler Pazarında halka arzını
destekliyoruz

İşletme Başına

500 Bin TL

KOSGEB'le daha güçlü

Gelişen İşletmeler Pazarı KOBİ
Destek Programı

Destek Programı ile gelişme ve büyüme potansiyeline sahip anonim şirket statüsündeki KOBİ’lerin, finansmana erişim
imkânlarının artırılabilmesi için Borsa İstanbul A.Ş. Gelişen İşletmeler Pazarı’nda işlem görmelerine 500 bin TL’ye kadar geri
ödemesiz destek sağlanıyor.
Program kapsamında, Piyasa Danışmanı Danışmanlık Hizmet Bedeli, Aracı Kuruma Ödenecek Aracılık Komisyonu, Bağımsız
Denetim Hizmeti Bedeli, Hukukçu Raporu Masrafı, SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti, Merkezi Kayıt Kuruluşu Masrafı konularında
destek veriliyor.
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KOBİ'lerin ortak projelerini
iş birliği yapmaları için
destekliyoruz

Proje Başına 10 Milyon TL

KOSGEB'le daha güçlü

İş Birliği
Destek Programı

KOBİ’lerin birbirleriyle veya büyük işletmelerle ortak çalışma kültürünü oluşturmalarına, karşılıklı fayda ve rekabet avantajı
sağlayıcı nitelikteki iş birlikleri tesis etmelerine katkı sağlamak amacıyla İş Birliği Destek Programı geliştirildi.
Tüm teknoloji seviyelerindeki işletmelerin faydalanabileceği bu destek programı kapsamında özellikle orta yüksek ve yüksek
teknolojili sektörlerde iş birliği yapan KOBİ’lere toplam 10 Milyon TL’ye kadar destek veriliyor. Bu program ile proje ortakları;
İşletici Kuruluş Ortaklık Modeli ve Proje Ortaklığı Modeli ile proje sunabiliyorlar.
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İmalatçı, yenilikçi, orta-yüksek ve ileri
teknoloji alanlarındaki girişimcilere daha
fazla destek sağlıyoruz

İleri girişimcilere 375 Bin TL'ye
kadar destek

KOSGEB'le daha güçlü

İleri Girişimci
Destek Programı

Bu destek programının amacı ülkemizin stratejik öncelikleri doğrultusunda belirlenen sektörlerde girişimcilerin kurduğu yeni
işletmelerin hayatta kalma oranının arttırılmasını sağlamaktır.
Bu programa İleri Girişimci Eğitimini tamamlamış olan girişimcilerin kurduğu ve KOSGEB tarafından belirlenen İleri Girişimci
Programı Faaliyet Konuları Tablosunda belirtilen konularda faaliyet gösteren işletmeler başvurabilir.
Teknoloji tabanlı, imalatçı girişimcilerimize teknoloji seviyesi ile bağlantılı olacak şekilde 375 bin TL’ye kadar destek sağlanıyor.
Genç, kadın, engelli, gazi veya şehit yakını girişimcilerimize pozitif ayrımcılık tanınıyor.
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İthalatı Yüksek Olan
Stratejik Ürünlerin
Yerlileştirilmesi ve Millileştirilmesi

Geleneksel girişimcilere 65 Bin TL'ye
kadar destek

KOSGEB'le daha güçlü

Geleneksel Girişimci
Destek Programı

KOSGEB tarafından sağlanan Girişimcilik Eğitimlerini tamamladıktan sonra işini kuran ve başvuru koşullarını sağlayan
geleneksel sektörlerdeki girişimcilerimize 65 bin TL’ye kadar, Kuruluş Desteği, Performans Desteği, Sertifika Desteği ana
başlıkları kapsamında destek sağlanıyor.
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Teknolojik fikirler TEKMER'de gelişir
Girişimcilik ekonominin, İŞGEM'ler
girişimcinin lokomotifi

3 Milyon 800 Bin TL
Üst Limit

KOSGEB'le daha güçlü

İŞGEM/TEKMER
Destek Programı

Girişimcilik ekosisteminde yer alan aktörler arası iş birliği ile ulusal plan ve programlar doğrultusunda işletmelerin kurulmasını
ve sürdürülmesini sağlamak için inkübasyon hizmetleri sağlayacak yapıların kurulması ve işletilmesine destek sağlamak üzere
3 Milyon 800 Bin TL üst limitli İŞGEM/TEKMER Programı yürürlüğe alındı.
Mobilya ve donanım giderleri, ortak kullanıma yönelik makine-teçhizat ve yazılım giderleri, personel giderleri ve eğitim,
danışmanlık, organizasyon ve tanıtım giderleri bu program kapsamında destekleniyor.
Nisan ayı sonu itibariyle 21 İŞGEM ve 22 TEKMER faaliyetlerini yürütüyor.
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Fikirlerinizi teknolojiye dönüştürmek için
projelerinizi destekliyoruz

750 bin TL
Destek

KOSGEB'le daha güçlü

Ar-Ge ve İnovasyon
Destek Programı

Girişimcilerimizin rekabet gücünü artırarak ulusal pazardaki hakimiyetlerini kaybetmemelerinin yanı sıra uluslararası yeni
pazarlara açılabilmeleri için küresel standartlardaki mal ve hizmetleri üretmeleri hatta bu ürünlerde katma değer yaratabilmek
amacıyla araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetlerini prensip olarak benimsemeleri gerekiyor.
Ülkemizin 2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi Belgesi kapsamında belirlenen hedefler doğrultusunda, 153 bin olan Ar-Ge
insan kaynağının 2023 yılına kadar 300 bine ulaşması Ar-Ge harcamalarının GSYİH içindeki oranının yüzde 1’den yüzde 1,8’e
çıkarılması planlanlanıyor. Bu doğrultuda, toplumumuzu yüksek refah seviyesine ulaştırma yolunda ülkemizin ekonomik yarışta
üst seviyelere ulaşmasında ar-ge ve inovasyon alanında sağlanacak ilerlemeler büyük rol oynayacak.
Bu programa ar-ge ve inovasyon fikri olan işletmeler ve girişimciler başvuruda bulunabiliyor. Kira, Makine-teçhizat, donanım,
hammadde, yazılım ve hizmet alımı giderleri ve proje geliştirme destekleri yüzde 75; başlangıç sermayesi desteği ve personel
gideri desteğinde ise destek oranı yüzde 100 olarak uygulanıyor ve 750 bin TL’ye varan destekler sağlanıyor.

45
KOSGEB’le Daha Güçlü

Yurt dışında kuluçka merkezi kurmaya ve
hızlandırıcı programlarına destek

3 Milyon 750 Bin ABD Doları
Destek

KOSGEB'le daha güçlü

Uluslararası Kuluçka Merkezi

ve

Hızlandırıcı Destek Programı
Destek Programı kapsamında, Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin uluslararası
pazarlarda yer alması, ihracatın arttırılması, yerli teknoloji yoğun başlangıç işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri
içerisinde yer alması için, uluslararası kuluçka merkezi kurulması ve işletmelerin hızlandırma programlarına katılması
destekleniyor.
Üniversiteler, üniversitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri tek başına ya da
konsorsiyum olarak başvuru yapmaları halinde destekten faydalanabilir.
Program süresi 5 yıl. Destek üst limiti; Kuruluş ve Donanım Desteği kapsamında 100 bin ABD Doları, Operasyonel Giderler
Desteği kapsamında 3 milyon 750 bin ABD Doları’dır. Destek oranı 1. ve 2. yıl yüzde 80, 3., 4. ve 5. yıl yüzde 60’tır.
2016 yılında uygulamaya alınan Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı kapsamında ABD’de kurulan 2 kuluçka merkezi
(ODTÜ Teknokent A.Ş. ve Yıldız TGB Teknopark A.Ş.) destekleniyor.
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Hayallerine ulaşmak isteyenlere, parlak
bir fikri olanlara dijital platformumuz
KOSGEB e-Akademi'den eğitim veriyoruz

Eğitimleri tamamlayanlar elektronik
ortamda hazırlanan katılım
belgelerini doğrudan alabiliyor

KOSGEB'le daha güçlü

KOSGEB e-Akademi
Kurulduğu günden bu yana girişimciliğe yönelik önemli projeler ve destekler sağlayan KOSGEB, 2010 yılından beri kendi
iş fikirlerine yönelik iş planı hazırlayabilecek bilgi ve deneyim kazanmaları amacıyla tüm ülke çapında ücretsiz ve herkesin
katılımına açık Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri veriliyor.
2019 yılı itibari ile KOSGEB, Girişimcilik Eğitimlerini elektronik ortama taşıdı. Bu sayede girişimci adaylarımız zamandan ve
mekandan bağımsız olarak eğitimlerini e-Devlet üzerinden alabiliyorlar.
Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın Sadeleştirilmesi Programı'nın da bir parçası olan KOSGEB e- Akademi ile, tanımlanmış
bir zaman dilimi ve mekan ihtiyacı olmaksızın girişimci adayları istediklerinde eğitim alabilecekler. Girişimci adayları derslerin
bölümler halinde anlatıldığı KOSGEB Girişimcilik El Kitabı’na da e-Akademi üzerinden ulaşabilecek.
Yürürlüğe girdiği 24 Temmuz 2019’dan bu yana yaklaşık 150 bine yakın girişimci adayı KOSGEB e-Akademi’ye kayıt yaptırarak
eğitim almaya başladı. Bunların 80 binden fazlası da eğitimlerini tamamlayarak elektronik ortamda verilen katılım sertifikalarını
almaya hak kazandı.
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KOBİ’lerin rekabet güçlerinin,
kurumsallaşma-markalaşma düzeylerinin
arttırılmasına yönelik destek modelleri
sunuyoruz

10 ayrı başlıkta
toplam 480 bin TL'ye kadar
destek

KOSGEB'le daha güçlü

İşletme Geliştirme
Destek Programı

KOBİ'lerimize
Yurt içi fuar desteği 50 bin TL,
Yurt dışı iş gezisi desteği 30 bin TL,
Nitelikli eleman istihdam desteği; 50 bin TL,
Tasarım desteği 50 bin TL,
Sınai mülkiyet hakları desteği 30 bin TL,
Belgelendirme desteği 50 bin TL,
Test ve analiz desteği 50 bin TL,
Enerji Verimli Elektrik Motorları Değişimi Desteği 80 bin TL
Bağımsız Değerlendirme Desteği 20 bin TL
Model Fabrika Desteği 70 binTL
destek sağlanıyor.
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e-Devlet üzerinden ücretsiz ve
aracısız olarak ulaşılabilir

KOSGEB'le daha güçlü

İşletme Değerlendirme
Raporu
Kurum ve kuruluşların, mevzuatları kapsamında işletmelerle ilgili tuttukları idari kayıtlar analiz edildi. KOBİ’lerin iç değerlendirme
yapmaları, rakipleriyle kendilerini karşılaştırmaları, hedef belirlemeleri ve varsa sorunlarına çözüm bulabilmeleri amacıyla her bir
işletme için “KOSGEB İşletme Değerlendirme Raporu” hazırlandı.
Kurum ve kuruluşlara ait idari kayıtlar kullanılarak işletmelerin mevcut durumları hakkında kendilerine ayna tutmak amacıyla
hazırlanan rapor, e-Devlet üzerinden ücretsiz ve aracısız hizmete sunuldu.
Rapor sayesinde işletmeler; İnsan Kaynakları, Ar-Ge Yenilik ve Markalaşma, Verimlilik, İhracat ve Finansman başlıklarında
son beş yılda kendisinde ve sektöründe olan değişimleri yıl bazlı görebilecek.
İşletme; iş ortakları, finans kuruluşları ve kamu kurumları ile raporunu paylaşarak kendisini ifade edebilme imkanına kavuşacak.
Ayrıca planlamalarını veriye dayalı yaparak strateji geliştirebilecektir.
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KOBİ'lerin
rehberlik ve danışmanlık hizmeti almasını
sağlayacağız

KOBİ'lere
Yetkin Rehberlik ve Danışmanlık
Hizmeti

KOSGEB'le daha güçlü

KOBİ Rehberliği ve
Teknik Danışmanlık Sistemi
KOBİ’lerin nitelikli ve sürdürülebilir danışmanlık hizmetlerine ulaşmasını sağlamak,
Danışmanlık hizmetlerinde standardı sağlamak ve kaliteyi yükseltmek, bu hizmetleri sistematik olarak izlemek, değerlendirmek
ve denetlemek
KOBİ’lerin proje hazırlama ve yürütme aşamalarında aracılar nedeniyle yaşadıkları sorunları ortadan kaldırmak,
KOBİ’lerin mevcut durumlarını analiz etmek ve yol haritalarını oluşturmak, bu sayede devlet desteklerinin bir plan dahilinde
verilmesini sağlayarak desteklerin etkinliğini artırmak
amacıyla KOBİ’lerin ihtiyaç duydukları konularda, eğitim ve saha tecrübesi kazandırılan KOBİ Rehberleri ve Teknik Danışmanlar
yetkilendirilecek.
Sistemin uygulamaya alınmasından itibaren 3 yıllık sürenin sonunda;
Yaklaşık 300 KOBİ Rehberi ve 3 bin 250 Teknik Danışman yetkilendirilecek,
KOBİ’lerin ihtiyaç analizleri yapılacak ve hedeflerine ulaşabilmeleri için gerekli stratejileri geliştirilecek,
KOBİ’lere proje danışmanlığı hizmetleri sunulacak,
KOBİ’lerin alacağı rehberlik ve danışmanlık hizmetleri KOSGEB tarafından desteklenecek.
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KOSGEB Destekleri, mükerrerlikleri
önleyici ve tamamlayıcılığı sağlayıcı bir
biçimde makro politikalar ile uyumlu
olarak tasarlanıyor.

Desteklerimiz,

Sistematik Olarak İzlenip
Değerlendiriliyor

KOSGEB'le daha güçlü

Destek Programı Tasarım, İzleme ve
Değerlendirme Sistemi

KOSGEB, destek programları için gelişmiş bir tasarım, izleme ve değerlendirme sistemine sahip bulunuyor. Bu sistem aracılığıyla;
KOBİ’lerin ihtiyaç ve beklentileri doğru belirleniyor. Destek programlarına ilişkin uygulama kalitesi arttırılıyor.
Sistem sayesinde ayrıca;
Destek programları bilgiye dayalı olarak oluşturuluyor,
Değerlendirme raporları, “Üçgenleme Anlayışı” çerçevesinde hazırlanıyor,
Destek programlarının tasarım ve uygulama kalitesini artırmaya, daha
başarılı destek programları tasarlamaya odaklanan öneriler geliştiriliyor.
Destek programlarının sonuç ve etkileri ortaya konuluyor ve kamu kaynaklarının etkin ve verimli şekilde kullanılması sağlanıyor.
KOBİ program ve politikalarının belirlenmesinde karar vericilere yön gösteren bu sistem aynı zamanda KOSGEB’in sonuç odaklı
yönetim anlayışının bir tezahürüdür.
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Bilgi ve deneyimimizi yurt dışındaki
kurum / kuruluşlar ve uluslararası
örgütler ile paylaşıyoruz

2019'da Azerbaycan, Kamboçya ve Sırbistan
ile Mutabakat Zaptı, Belarus ve Macaristan ile Eylem
Planı imzalandı

KOSGEB'le daha güçlü

Uluslararası İlişkiler

Uluslararası İlişkiler,
KOBİ’ler alanında elde ettiğimiz bilgi ve deneyimin, yurt dışında KOBİ’lere destek veren kurum/kuruluşlar ve uluslararası
örgütler ile eğitim, bilgilendirme ve uzman değişimi programları aracılığı ile aktarmak amacıyla uluslararası ilişkiler
faaliyetleri yürütülüyor.
Bugüne kadar 62 ülkenin 78 kuruluşu ve 5 uluslararası örgüt ile olmak üzere 83 Mutabakat Zaptı imzalandı. Yol haritası
niteliğindeki Eylem Planı sayımız 11 oldu.
Ülkemizin üyesi olduğu, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD), İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Karadeniz Ekonomik
İşbirliği Örgütü (KEİ) vb. uluslararası yapıların KOBİ'lerle ilgili faaliyetlerine katılım ve katkı sağlıyoruz.
Girişimciliğin Avrupa çapında kamu kurum ve kuruluşlarının desteği ve teşviki ile geliştirilmesini ödüllendirmeyi amaçlayan
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri'nin ulusal koordinatörlüğü KOSGEB tarafından yürütülüyor.
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COSME ile yeni iş alanlarının
oluşturulmasına ve ekonomik
büyümeye katkıda bulunuyoruz

3 Milyar TL Tutarında
Kredi Hacmi

KOSGEB'le daha güçlü

İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet
Edebilirliği Programı (COSME)
Ulusal koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülen COSME programında ülkemiz alınan toplam hibe miktarına göre 39 ülke
arasında 8inci, koordine edilen proje sayısına göre de 5inci sırada yer alıyor.
Avrupa Yatırım Fonu ile QNB Finansbank ve Kredi Garanti Fonu (KGF) arasında anlaşmalar yapıldı.
QNB Finansbank’a sağlanan 7,3 milyon Avro taahhüt ile 228 milyon Avro kredi hacmi, KGF’ye sağlanan 19,6 milyon Avro
taahhüt ile 3 Milyar Lira tutarında kredi hacmi oluşturuldu.
Ülkemizde 50 ortaklı 11 Avrupa İşletmeler Ağı (AİA) Konsorsiyumu ile KOBİ’lerimizin rekabet gücü arttırılıyor, uluslararası iş
birlikleri kuruluyor.
AİA konsorsiyumları aracılığıyla bugüne kadar,
Yaklaşık 13 bin işletmeye nitelikli danışmanlık hizmetleri veridi,
55 bin’in üzerinde işletme eğitim-seminerlere katıldı,
10 bin’e yakın işletme eşleştirme hizmetlerinden faydalandı.
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