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KOSGEB UYGULAMALARI
ve DESTEKLERİ

B

u yazı ile küçük işletmelerin küreselleşme ve teknolojik eğitim sürecinde karşılaştıkları
sorunlarına çözüm getirmek ve desteklemek, bu işletmeleri kalite, teknoloji ve pazar
imkanları açısından daha üst düzeylere çıkarmak ve rekabet güçlerini yükseltmek
amacıyla kurulan KOSGEB tanıtılacaktır. Meslektaşlarımızın daha fazla yararlanması amacıyla KOSGEB’in kuruluş aşamasından üretime, üretimden pazarlamaya kadar her konuda
KOBİ’lere sağladığı imkanlar konusunda kısa bilgiler vermek istiyorum.

AMACI, TANIMI
KOSGEB; küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin teknolojik yeniliklere süratle
uyumlarını sağlamak, rekabet güçlerini yükseltmek ve ekonomiye katkılarını ve etkinliklerini artırmak amacıyla 3624 sayılı Kanunla 20 Nisan 1990 tarihinde kurulmuştur.
KOSGEB, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile ilgili bir Kamu Kuruluşu olup, tüzel kişiliğe haiz
ve bütün işlemlerinde özel hukuk hükümlerine tabidir. KOBİ’ lerin katma değerini, rekabet
güçlerini, teknolijik düzeylerini yükseltmek, uluslararası pazarlara taşıyabilmek, markalaştırabilmek, ana-yan sanayii ilişkilerini güçlendirebilmek hedefini gerçekleştirebilmek üzere;
KOSGEB’ in daha etkin hizmet vermesini sağlamak konusunda, 2003 yılında başlatılan
çalışmalar çerçevesinde KOSGEB;
• Girişimciliği geliştirme merkezi
• Bölgesel ve yerel kalkınma merkezi
• Pazar araştırma ve ihracatı geliştirme merkezi
• Finansman merkezi
• Eğitim ve danışmanlık merkezi
• Ekonomik ve stratejik araştırmalar merkezi ile 22 ilde kurulu 26 adet işletme geliştirme
merkezi
• 12 adet teknoloji geliştirme merkezi vasıtasıyla hizmet verecek şekilde yeniden yapılandırılmıştır. Bu çalışmaların sonunda KOSGEB’ in 8 adet olan destekleri 22 ana başlık
altında 38 adet desteğe çıkartılmıştır.

Hasan MORDENİZ
GMO İstanbul Şubesi
Yönetim Kurulu Üyesi
ISO 9001& HACCP
Danışmanı (Süreç Eğitim
Danışmanlık)

Destekler için daha önceden uygulanmakta olan yoğun bürokratik işlemler terk edilmiş önceden talep edilen 48 evrak, yeni düzenlemeyle azami 5’e indirilmiştir. Desteklerin çoğu geri
dönüşümsüz verilmeye başlanılmış, kalkınmada öncelikli yörelere sağlanan destek oranları
gelişmiş yörelere göre daha da arttırılmıştır. Özellikle katma değeri yüksek teknolojik ürün
ve üretim sistemi geliştirmeyi ve yenilik yapmayı hedefleyen KOBİ’leri ve genç girişimcileri
desteklemektedir. Bu amaçla üniversitelerle işbirliği yapılarak Teknoloji Geliştirme Merkezleri (TEKMER) açılmıştır. TEKMER bulunmayan illerde teknoloji geliştirmeye yönelik AR-GE
çalışması yapan girişimci ve KOBİ’lere ise KOSGEB-Üniversite- Sanayi Odaları arasında
düzenlenen işbirliği protokolleri ile başlatılan “Duvarsız Teknoloji İnkübatörü Programı”
çerçevesinde aynı destekler verilmektedir.
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KOSGEB ORGANİZASYONU
KOSGEB Organizasyonu,doğrudan Kobilerle ilişkili olan
ve aşağıda fonksiyonları verilen üç farklı tip Hizmet Birimlerine ve bu birimler arasındaki koordinasyonu sağlayan
Başkanlık Birimlerine sahiptir.
I. TEKNOLOJİ GELİŞTİRME MERKEZLERİ
• Bilgi ve Teknoloji Yönelimli Yeni Firmaların Kurulması,
Desteklenmesi, Geliştirilmesi
• Mevcut Küçük İşletmelerin AR-GE Projelerinin Desteklenmesi
• Üniversite, Kamu ve Özel Sektör AR-GE Kurumları ile
Küçük İşletmelerin İşbirliğinin Güçlendirilmesi
• Bilgi ve Teknoloji Yönelimli Girişimcilere Yönelik İş
Kurma ve Geliştirme Danışmanlığı ve Girişimcilik Eğitim
Programlarının Geliştirilmesi
• Teknoloji Geliştirme Merkezlerinden Hizmet Alan
Küçük İşletmelerin Pazarlama ve Finansman Temini
Yönündeki Uygun Araçlara Yönlendirilmesi
• Küçük İşletmelerin Kendi iş Ortamlarında Oluşturdukları Geliştirme Faaliyetlerinin ve Patent/Faydalı
Model/Endüstriyel Tasarım gibi Fikri ve Sınai Mülkiyet
Kapsamında Değerlendirilebilecek Uygulamaların
İzlenmesi, Değerlendirilmesi ve Ticaretleştirilmesine
Yönelik Faaliyetlerin Yönlendirilmesi
• Küçük İşletme AR-GE Faaliyetlerinin Bir Veri Tabanı
Haline Getirilerek İnternet Ortamında İlgili Taraflara
Duyurulmasına Yönelik Çalışmaların Yürütülmesi
• TEKNO-NET Bilgi Ağının Küçük İşletmelere Uygulanması ve İzlenmesi
II. İŞLETME GELİŞTİRME MERKEZLERİ
• Tek Adımda Bilgilendirme ve Yönlendirme
• Yatırım Rehberliği/Proje Profilleri (Ticari, Endüstriyel)
• İşletmeler arası Geliştirme ve Destek Programları
Uygulama
• Bilgi Temini ve Yayımı
• Teknolojik Yenilikler Yayım Hizmetleri
• Yönetim Danışmanlığı
• Eğitim İhtiyaçları Tespit ve Program Hedeflerine
Uyumlu Eğitim Programları
• İSO 9000 Kalite Standartları/Kalite Güvence Sistemleri
• Üretim Prosesleri Geliştirme ve Destekleri
• İşletme Sorunları Tespit, Teşhis ve Çözümleme
• Hedef Kitle Hizmet Öncelikleri Belirleme
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III. LABORATUVAR MÜDÜRLÜKLERİ
• Laboratuvar Test, Analiz Hizmetleri.
TARİHÇESİ
Türk Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı nezdinde Milletlerarası Andlaşma çerçevesinde 1973
yılında Gaziantep’te pilot proje niteliğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde KÜSGEM kuruluşu küçük sanayi
işletmelerine ortak kolaylık atölyeleri ile hizmet vermeye
başlamıştır. Daha sonraki yıllarda bu çalışmalar genel
değerlendirmeye tabi tutularak 17.06.1983 tarih ve 83/6744
sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren
“Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin Geliştirilmesi”ne dair
Milletlerarası Andlaşmaya göre KÜSGET, Küçük Sanayi
Geliştirme Teşkilatı faaliyet göstermeye başlamıştır.
Yine Bakanlar Kurulu’nun 10.11.1978 tarih ve 7/16728
sayılı Kararı ile onaylanıp yürürlüğe giren “Sınai Eğitim
Hizmetlerinin Verilmesi”ne dair Milletlerarası Antlaşmaya
göre SEGEM, Sınai Eğitim ve Geliştirme Merkezi faaliyetlerine başlamıştır.
KÜSGET, küçük ve orta ölçekli işletmelere Geliştirme
Merkezleri aracılığıyla teknik danışmanlık hizmetleri vermiş,
modern işletmecilik ilkelerini bu işletmelerde uygulamaya
koymuş, dünya standartlarında kalite bilincinin yerleşmesi ve yaygınlaştırılması, teknolojik üretim seviyesinin
yükseltilmesi, istihdam kapasitesinin artırılması yolunda
çalışmalarda bulunmuş, çağdaş yönetim becerilerinin
kazandırılması için teknik alt yapının kuvvetlendirilmesine
ilişkin hizmetleri gerçekleştirmeye çalışmıştır.
SEGEM ise küçük ve orta ölçekli işletmelerde çalışan teknik
elemanların ve yöneticilerinin eğitim ihtiyacını karşılamak
üzere çok sayıda program tertiplemiş ve eğitimin her konunun en başında yer alan önemli bir faktör teşkil etmesi
gereğinden hareketle, hayat boyu eğitim anlayışını yaygınlaştırma amacıyla hizmet veren bir kuruluş olmuştur.
Ancak gerek KÜSGET, gerekse SEGEM’in proje mahiyetinde gerçekleştirmeye çalıştığı bu hizmetlerin süreli olması,
kısıtlı imkanlarla yurt düzeyinde gereken katkıyı yeterince
karşılayamaması nedeniyle bu iki kuruluşun bir çatı altında
daha kapsamlı ve ülke çapında süreli ve yaygın hizmetler
verebilecek bir konuma kavuşturulması bakımından yasal
bir düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı doğmuştur.
Hem bu ihtiyacı gidermek, hemde en önemlisi ülkemizin
ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının karşılanmasında küçük
ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin payını ve etkinliğini
artırmak rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek
sanayide entegrasyonu ekonomik gelişmelere uygun
biçimde gerçekleştirmek amacıyla hazırlanan “Küçük
ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi
Başkanlığının Kurulması Hakkında Kanun Tasarısı” TBMM
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Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komisyonu’nda 15 Kasım 1989
tarihinde Bütçe Plan Komisyonu’nda 21 Mart 1990 tarihinde
görüşülmüş, Meclis Komisyonlarının görüşleri dahilinde
gerekli düzeltme ve düzenlemeler dikkate alınarak son
şekli verilmiş ve TBMM’ye sunulmuştur. Türkiye Büyük
Millet Meclisi Genel Kurulu’nda 12 Nisan 1990 tarihinde
görüşülen tasarı kanunlaşmıştır.
3624 sayılı “Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve
Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun”
20 Nisan 1990 tarihli 20498 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.

KOSGEB’İN GÖREVLERİ
a) Sanayide, Araştırma ve Geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi ve faaliyetlerin uygulanması için Teknoloji
Merkezleri, Teknoparklar, Danışmanlık Merkezleri, Enstitüler ve benzeri birimlerin kurulmasını sağlamak,
b) Üniversiteler ile Kamu ve Özel araştırma kurumlarındaki Bilim ve Teknoloji alt yapısından işletmelerin
yararlanmasını sağlamak, sanayi ve üniversite işbirliğini
kuvvetlendirmek,
c) Teknoloji düzeyini yükseltmek üzere, mevcut teknolojik bilgilere erişmek ve yeni teknolojik bilgiler üretmek,
erişilmiş ve üretilmiş bilgileri yaygınlaştırmak,
d) Üniversite ve Araştırma Merkezlerinin imkanlarından
yararlanarak yeni ve ileri teknolojiye dayalı bilgilerin
derlendiği, değerlendirildiği, geliştirildiği ve uygulamaya yönelik üretime hazır hale getirilerek işletmelerin kullanımına sunulduğu Teknoloji Merkezleri ve
Teknoparkları kurmak ve kurdurtmak,
e) İşletmelerin planlı yönetim anlayışına, modern
ve çağdaş işletmecilik düzeyine kavuşturulmalarını
teminen sanayinin çeşitli alt sektörlerinde yatırımları
yönlendirmek üzere proje profillerini uygulayacak,
atıl kapasiteleri değerlendirecek, verimliliği artıracak;
modernizasyon, üretim, yönetim, pazarlama , enformasyon ve teknoloji adaptasyonu gibi konularda
kapsamlı “Teknik Yardım ve Destek Program ve Projeleri”ni gerçekleştirecek İhtisas Merkezlerini kurmak ve
kurulmasını sağlamak,
f) İşletmelerin uluslararası düzeyde mal üretmeleri ve
daha modern işletmeler haline gelmelerini teminen
gerekli yardımda bulunmak, sanayi rehabilitasyonu için
gerekli düzenlemeleri yürütmek; sanayi ürünlerini çeşitlendirecek, yan sanayi ilişkilerini geliştirecek şekilde;
malzeme bilgisi, tasarım, prototip imalat, imalat usul
ve işlemlerinin seçimi, takımaparat kullanımı, bakım
onarım planlaması ve iş temini gibi işyerinde ve uygulamalı olarak aktif danışmanlık hizmetlerini verecek olan
Danışmanlık Merkezleri tesis etmek ve bu işletmelerin
ortak istifadesine yönelik olarak malzeme test ve analiz
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ile mamul madde fiziki ölçümleme laboratuvar ve atölyelerini kurmak ve kurulmasını sağlamak,
g) Hizmet Merkezlerinde görev alacak elemanların, özel
ihtisas konularında eğitimini teminen Eğitim Uzmanlarının yetiştirilmesi, yaygın eğitim programlarının
düzenlenmesi, İşletmelerin eğitim ihtiyaçlarının tespiti
ve gerekli eğitimlerinin sağlanması ile ilgili uygulamalı
Teknik Eğitim Merkezlerini kurmak,
h) İşletmelerin yatırım, üretim, yönetim ve planlama
konularında bilgi ve beceri yönünden güçlenmeleri ve
gelişmelerini sağlamak,
i) İşletmelerin pazarlama sorunlarına çözümler aramak;
işletmelerin yurt içi ve yurt dışı pazarlarda rekabet edebilir düzeye gelmelerini teminen gerekli çalışmaları
yürütmek ve konuya ilişkin danışmanlık hizmetlerini
en verimli bir biçimde organize etmektir.

DESTEKLER
ÖZELLEŞTİRME SOSYAL DESTEK PROJESİ
Özelleştirme Sosyal Destek Projesi (ÖSDP), Ekonomik Reform
Programı ile bağlantılı ve bu programın ayrılmaz bir parçası
olan Ekonomik Kalkınma Kredisi’ni destekleyen bir projedir.
Bu projenin amacı, işsizlerin küçük ölçekli işletme kurmak için gerekli
yatkınlık ve beceriye sahip olup olmadıklarını tayin etmelerine yardımcı
olmak ve yeterli bulunan kişilerin gerekli iş planlarını geliştirmek, iş yerini
açmak ve başarıyla devam ettirmek konusunda yardımcı olunmasıdır.
Bu proje, KİT’lerin özelleştirilmesinden dolayı işlerinden çıkarılmış
kişiler ile Ekonomik Reform Programından dolayı işsiz olan veya anılan
programdan dolayı işgücüne katılmakta zorluk çeken ve işsizlik kaydını
yaptırmış kişileri kapsamaktadır.
FON ve/veya SERMAYE YÖNETİMİ (FİNANSMAN)
KOBİ’ lerimizin finansal destek araçlarından daha yaygın ve etkin yararlanmalarının sağlanması amacıyla, kredi ve teminat sorunları giderilmeye
çalışılmakta, alternatif finansman araçlarından yeterince yararlanabilmeleri için gerekli sistem ve alt yapı çalışmaları yapılmakta ve bu konularda
bilgilendirme ve yönlendirme desteği verilmektedir.
PATENT, FAYDALI MODEL, ENDÜSTRİYEL TASARIM DESTEĞİ
İşletmeler tarafından ürünlerini geliştirmeye yönelik olarak yapılan
çalışmalar neticesinde, patent belgesi, faydalı model belgesi veya
endüstriyel tasarım tescili ile sonuçlanan bir buluş veya tasarımın
ortaya çıkartılması amacı ile; İşletmelere, Patent, Faydalı Model Belgesi
veya Endüstriyel Tasarım Tescili Belgesi almaları için geri ödemesiz
destek sağlanmasıdır.
ORTAK KULLANIM AMAÇLI MAKİNE-TEÇHİZAT DESTEĞİ
İşletmeler arası ortaklık ve işbirliği kültürünü geliştirmek, verimliliklerini
ve üretimlerini artırmak, ürün kalitelerini yükseltmek ve işletmeleri ihracata yöneltmek amacı ile; işbirliği yapılan İşletme/Meslek Kuruluşlarına
faizsiz geri ödemeli Makine-Teçhizat Desteği verilerek, Ortak Kullanım
Atölyeleri (ORTKA), Ortak Kullanım Laboratuarları (ORTLAB) ve Ortak
Kullanım Eğitim Merkezleri (ORTEM) kurulmasıdır.
YEREL EKONOMİK ARAŞTIRMA DESTEĞİ
Yörelerdeki doğal kaynaklar, mevcut altyapı ve üstyapı, ekonomik durum,
sanayi envanteri vb. çalışmalarla analizlerin yapılması ve uygun yatırım
alanlarının tespit edilmesinin desteklenmesi ile, uygun ve karlı yatırımların
gerçekleşmesi, ekonomik ve sosyal gelişme ile bölgesel kalkınmaya
esas teşkil edecek stratejik planların oluşturulması amacı ile; KOSGEB
tarafından gerçekleştirilen özel amaçlı projeler çerçevesinde işbirliği
yapılan Meslek Kuruluşlarına, yerel ekonomik araştırma yaptırmaları
için geri ödemesiz destek verilmesidir.
NİTELİKLİ ELEMAN İSTİHDAMI DESTEĞİ
İşletmelerin teknolojik düzeyinin yükseltilmesi, ürün kalitesinin ve yeni
ürünlerin geliştirilmesi, verimliliğin artırılması ve yurtiçi ve yurtdışı pazar-
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larda rekabet gücünün artırılmasının sağlanması amacı ile; işletmelerin
fakülte ve dört yıllık yüksekokul mezunu ve iki yıllık yüksekokul mezunu
nitelikli eleman istihdamına geri ödemesiz destek verilmesidir.
Nitelikli Eleman İstihdamı Desteğinde KOSGEB Desteği üst limiti; 2 yıllık
Yüksekokul mezunları için: Brüt asgari ücretin 4 katı, Fakülte ve 4 yıllık
Yüksekokul mezunları için: Brüt asgari ücretin 6 katını geçemez. Bölgelere
göre KOSGEB destek oranları: Gelişmiş Yörelerde: %70, Normal Yörelerde:
%80 ve Kalkınmada Öncelikli Yörelerde: %90 olacaktır. Özürlü, birinci derece
şehit akrabası ve gazi olan eleman istihdamında destek oranı %10 artırılır.
Ancak, toplam KOSGEB destek oranı %90’ı geçemez. Bu desteğin azami
süresi 18 Adam/Ay’dır. KOSGEB Birimi tarafından altışar aylık periyotlarda
değerlendirme yapılacaktır. Proje çerçevesinde ihtiyacın devam etmesi,
beklenen sonuçların elde edilmesi ve KOSGEB Biriminin uygun görmesi
halinde toplam 18 Adam/Ay’a kadar destek verilebilecektir.
ALTYAPI VE ÜSTYAPI PROJE DESTEĞİ
Küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin sağlıklı bir ortamda verimli
çalışmalarının temin edilmesi ile uluslararası rekabet ortamına uyum
sağlayabilmeleri amacı ile; Organize Sanayi Bölgeleri (OSB), Endüstri
Bölgeleri (EB) ve Teknoloji Geliştirme Bölgeleri (TGB) içinde yer alacak
Meslek Kuruluşu/İşletme ve Girişimcilerin yaptıracağı üretim ve Ar-Ge
binaları için üstyapı, Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatiflerine ise altyapı
ve üstyapı inşaat uygulama projelerinin yaptırılmasına geri ödemesiz
destek verilmesidir.
Proje desteğinin verilmesi ile küçük ve orta ölçekli sanayi işletmelerinin altyapı, üstyapı ve sosyal donatılara sahip işyerlerine kavuşmaları
sağlanacaktır. Bu bağlamda, sağlıklı ve etkin üretim yapma imkanına
kavuşan yatırımcıların uluslararası rekabet ortamına uyum sağlamalarına
da katkı sağlanmış olacaktır.
Bu destekten, imalat sanayiinde faaliyet gösteren, KOSGEB ile müştereken projeler yürüten Meslek Kuruluşları, İşletmeler, Girişimciler ve
Küçük Sanayi Sitesi Yapı Kooperatifleri yararlanabilir.
KOSGEB Destek Oranları:
a) OSB ve EB içinde yer alacak Meslek Kuruluşu/İşletme ve
Girişimcilere; Gelişmiş Yörelerde: %60, Normal Yörelerde: %70,
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde: %80,
b) KSS’lere; Gelişmiş Yörelerde: %60, Normal Yörelerde: %70,
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde: %80,
c) TGB içinde yer alacak Meslek Kuruluşu/İşletme, ve Girişimcilere
tüm yöreler için %80 oranında destek verilecektir.
Proje Desteğinin üst limiti: 20.000.-Euro (yirmibin) karşılığı TL olacaktır.
Destek verilecek projelerin bedelleri Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Proje
ve Kontrollük İşlerinde Uygulanacak Fiyatlar ile Fiyat Artışı Oranları Hakkındaki Tebliğ göz önünde bulundurularak Proje Değerlendirme Kurulu
tarafından belirlenir.
YABANCI DANIŞMAN DESTEĞİ PROGRAMI
İşletmelere ve hizmet kuruluşlarına Teknik ve İdari konularda danışmanlık
hizmeti verilmesi ile sorun analizi ve çözüm önerileri getirilmesi amacı ile;
KOSGEB ve NMCP-Netherland Management Corporation Programme
(Hollanda Yönetim Danışmanlığı Programı) Kuruluşu arasında imzalanan
protokol çerçevesinde ücretsiz danışmanlık hizmeti verilmesidir.
BİLGİ AĞLARI VE E-İŞ DESTEĞİ
İşletmelerin dünya pazarlarına açılmaları, rekabet düzeylerini yükseltmeleri, internet hizmetlerinden faydalanarak internet kültürünü geliştirmeleri,
KOBİNET’in sağladığı hizmetlerden etkin ve yaygın olarak yararlanmaları
işletmelerin sayısallaştırılması, Bilgi Ağları ve E-İş Desteği kapsamında,
adım adım E-Ticarete geçilmesine ve donanım, iletişim, servis, sunum,
yazılım, yazılım geliştirme danışmanlık ve tanıtım konularında geri ödemesiz destek sağlanmasıdır.
TEKNOLOJİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME DESTEĞİ
İşletmelerin ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet edebilecek
teknolojik düzeyde kurulması ve geliştirilmesini temin etmek için teknoloji araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin arttırılması amacı ile; bilim ve
teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip küçük ve orta ölçekli sanayi
işletmeleri ile bir proje fikrine sahip girişimcilere destek verilmesidir.
BİLGİSAYAR YAZILIMI DESTEĞİ
Bilgisayar teknolojisinin artan bir hızla gelişimi ve kullanım alanlarının
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giderek yaygınlaşmasından dolayı İşletmelerin, ulusal ve uluslararası
platformlarda rekabet güçlerini artırmaları ve kalite düzeylerini yükseltmeleri amacı ile işletmelere geri ödemesiz Bilgisayar Yazılımı Desteği
verilmesidir.
YURTDIŞI PAZAR ARAŞTIRMA DESTEĞİ
İşletmelerin uluslararası pazarlardan pay alabilmeleri için ihtiyaç duydukları yurtdışı pazar araştırmalarının, İşletmeler, Sektörel Kuruluşlar
veya Meslek Kuruluşları tarafından, bir İş Planı çerçevesinde gerçekleştirilmesi amacıyla yapılacak çalışmalara destek sağlanmasıdır.
Bu çalışmalar için sağlanacak destek geri ödemesizdir.
İHRACAT AMAÇLI YURTDIŞI İŞ GEZİSİ (İYİG) KATILIM DESTEĞİ
İşletmelerimizin ihracat, teknik/teknolojik ve ortak yatırım, mali ve benzeri
işbirliği imkanları için araştırma, potansiyel ithalatçı işletme temsilcileri ile
doğrudan ikili iş görüşmeleri yapma, tüketici tercih ve ürün fiyat düzeyi
hakkında yerinde tespit, ekonomik yapı, sanayi durumu ile ilgili bilgi
edinme ve böylece uluslararası işbirliği ortamına açılabilmeleri amacıyla KOSGEB tarafından yıllık olarak hedef pazar ve ürün/ürün grupları
bazında belirlenecek ülkelere, KOSGEB tarafından organize edilecek
İYİG Programlarına katılmaları hususunda destek sağlanmasıdır.
İşletmelere ve SDŞ’lere İYİG Programlarına katılım için sağlanan geri
ödemesiz destekleri kapsar.
MİLLİ KATILIM DÜZEYİNDEKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM
DESTEĞİ
İşletmelerin; uluslararası pazarlara giriş ve yurtdışı pazar paylarını artırma,
rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve
ürünleri için marka imajı oluşturmalarını teminen, Ülkemiz milli katılımının
gerçekleştirileceği ülkelerde düzenlenen yurtdışı fuarlara katılımlarına
destek sağlanmasıdır.
İşletmelere, Milli Katılım Düzeyindeki Yurtdışı Fuarlara katılımları için
sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.
MİLLİ KATILIM DIŞINDAKİ YURTDIŞI FUARLARA KATILIM DESTEĞİ
İşletmelerin; uluslararası pazarlara girme ve yurtdışı Pazar paylarını
artırma, rakiplerini tanıma, yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi
edinme ve ürünleri marka imajı oluşturmalarını sağlamak amacıyla milli
katılım dışında kalan yurtdışı fuarlara katılımlarına destek sağlanmasıdır.
Milli Katılım Dışındaki Yurtdışı Fuarlara katılımları için verilen destek
geri ödemesizdir.
YURTDIŞI DAİMİ SERGİ (SHOW-ROOM) KATILIM DESTEĞİ
İşletmelerin belirlenen hedef ülkelerde firma ve ürünleri tanıtma ve bu
pazarlarda sürekliliklerini koruma, marka imajı oluşturma, ve uluslararası
pazarlarda yer almaları amacıyla yurtdışında düzenlenen daimi sergilere
6 ayda bir değerlendirilmek üzere en fazla 1 yıl süreyle ürün sergileme
amaçlı katılımlarına destek sağlanmasıdır.
İşletmelere ve SDŞ’ lere, Yurtdışındaki Daimi Sergilere katılmaları için
verilen geri ödemesiz destekleri kapsar.
YURTİÇİ ULUSLARARASI SANAYİ İHTİSAS FUARLARINA KATILIM
DESTEĞİ
İşletmelerin; yurtiçi ve yurtdışı pazar paylarını arttırma, rakiplerini tanıma,
yeni ürünler ve teknolojiler hakkında bilgi edinme ve ürünleri için marka
imajı oluşturmalarını teminen, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından
yayınlanan, Yurtiçinde Fuar Düzenlenmesine Dair Yönetmelik kapsamında
düzenlenen ve her yıl Resmi Gazete’ de duyurulan Yıllık Yurtiçi Fuar Takvimi
Tebliği’ nde yer alan Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına ve İzmir
Enternasyonal Fuarına katılımlarına destek sağlanmasıdır.
İşletmelere, Yurtiçi Uluslararası Sanayi İhtisas Fuarlarına ve İzmir Enternasyonal Fuarına katılımları için sağlanan geri ödemesiz destekleri
kapsar.
YURTİÇİ KOSGEB BÖLGESEL FUARLARINA KATILIM DESTEĞİ
KOSGEB tarafından yapılacak bölgesel ve sektörel bazlı pazar araştırma
ve analiz çalışmaları sonucunda elde edilen veriler ve Meslek Kuruluşları
ile yapılacak işbirliği çalışmaları çerçevesinde tespit edilecek bölgelerde
belirlenecek sektör ve ürün/ürün grupları için, KOSGEB tarafından, en
az 5.000 (beş bin) metrekarelik stant alanını kapsayacak şekilde düzenlenecek olan yurtiçi bölgesel fuarlara İşletmelerin katılımlarına destek
sağlanmasıdır.
İşletmelere, KOSGEB Yurtiçi Bölgesel Fuarlara katılımları için sağlanan
geri ödemesiz destekleri kapsar.
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İHRACATA YÖNLENDİRME DESTEĞİ
İşletmelerin uluslararası pazarlarda rekabet edebilmeleri ve dünya
pazarlarından pay alabilmelerini teminen pazar araştırma ve ihracatı
geliştirme konusunda faaliyet gösteren şirketlerden hizmet alarak
gerçekleştirecekleri çalışmalara destek sağlanmasıdır.
İşletmelerin ihracat yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları; hizmet satın
alımlarına sağlanan geri ödemesiz destekleri kapsar.
MARKA OLUŞTURMA VE TANITIM DESTEĞİ
İşletmelerin marka imajı oluşturmalarının özendirilmesi, ürünlerinin
kendi markalarıyla ulusal ve uluslararası pazarlarda tanınmaları ve
tutunmalarının sağlanması, ürünlerindeki katma değerin yükseltilmesi
vb. amaçlarla yurtiçi ve yurtdışında tanıtım amaçlı gerçekleştirecekleri
çalışmalara destek sağlanmasıdır. Bu destek geri ödemesizdir.
İŞ GELİŞTİRME MERKEZİ DESTEĞİ
Bu desteğin amacı; yerel ekonomik ve sosyal gelişmeye katkıda bulunmak üzere kurulmuş İş Geliştirme Merkezlerinin (İŞGEM) etkinlik ve
verimliliğinin artırılmasına yönelik desteklerdir.
Destek; KOSGEB’in yürüttüğü Dünya Bankası, Avrupa Birliği vb. dış
kaynaklı projelerle kurulmuş olup, proje çerçevesinde verilen desteğin
sona ermesinden sonra İşletici Kuruluş tarafından faaliyetleri sürdürülen
İş Geliştirme Merkezlerinde sağlanacak sabit yatırım ve işletme giderleri
desteğini kapsar.
YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ
Bu desteğin amacı: Ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi,
yaygınlaştırılması ve başarılı İşletmelerin kurulmasını sağlamak amacıyla yeni girişimcilere finansal destek sağlanmasıdır.
Kapsamı:
a) Sabit yatırım (arazi temini ve bina yapımı hariç) ve personel
giderleri dışında kalan İşletme giderlerinin karşılanması amacıyla
destek verilir.
b) Sabit yatırım giderleri geri ödemeli, işletme giderleri geri ödemesiz destek kapsamındadır.
c) İşletme, destek türlerinden bir tanesini ya da her ikisini talep
edebilir
Finansman imkanlarına ulaşması zor olan, küçük yeni girişimcilerin
başlangıç giderlerine katkıda bulunmaktır.
KOSGEB tarafından üniversitelerde gerçekleştirilen Genç Girişimci
Geliştirme Programından başarıyla mezun olarak kendi işini kuran girişimciler, KOSGEB tarafından çeşitli projeler çerçevesinde desteklenen
İş Geliştirme Merkezlerinde yer alan girişimciler ve KOSGEB tarafından
sağlanan iş kurma danışmanlığı desteğini alan girişimciler tarafından
kurulan işletmeler, kuruluş tarihinden itibaren bir yıllık süre içerisinde
yapacakları başlangıç harcamalarını karşılamaya yönelik olarak bu
desteklerden yararlanabilirler.
Bu desteğin, İşletme başına üst sınırı, toplam 10.000 (on bin) Euro
karşılığı Türk Lirası olup, sabit yatırım için en fazla 8.000 (sekiz bin)
Euro karşılığı Türk Lirası, işletme giderleri için en fazla 2.000 (iki bin)
Euro karşılığı Türk Lirası destek verilebilir. İşletmenin kuruluş tarihinden
itibaren bir yıllık süre içerisinde yukarıda sayılan giderler için yapacağı
harcamaların en fazla %80’i desteklenir.
GENEL EĞİTİM PROGRAMLARI VE EĞİTİM DESTEĞİ
İşletmelerin rekabet güçlerini uluslararası düzeye ulaştırmak, istihdam
ettikleri işgücünü yeni ve ileri teknolojileri uygulayacak mesleki standartlara uygun kalitede bilgi, beceri ve davranışlara sahip nitelikli insan
gücü düzeyine yükseltmektir.
Yaygın eğitim yöntem ve tekniklerinin uygulandığı bu destek için iki
model uygulanmaktadır.
- Genel Eğitim Programları: KOSGEB Hizmet Birimlerinin yıllık
olarak planlayıp kendilerine ait eğitim ortamlarında veya işletmenin kendi ortamında uyguladıkları eğitim programları çerçevesinde
destek sağlanmaktadır.
- Eğitim Desteği: KOSGEB Hizmet Birimlerinin yıllık eğitim program
planlarında yer almayan, yeni ve ileri teknoloji, modern üretim ve
yönetim teknikleri vb. eğitim konularında yurtiçi özel/kamu eğitim
kurum ve kuruluşlarından alınan eğitim hizmetleri için destek
sağlanmaktadır.
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Yukarıdaki desteklerin yanı sıra şu an itibarı ile bir çok
işletmenin ve meslektaşlarımızın özellikle ilgilendiren
bir destekle ilgili biraz daha ayrıntılı bilgi vermeyi yararlı
buluyorum. Bu da DANIŞMANLIK DESTEĞİ konusudur. Bu
destek işletmelerin ve girişimcilerin ihtiyaç duydukları bilgi,
deneyim ve becerilerin temini amacıyla KOSGEB Danışman
Envanterinde bulunan, yerli veya yabancı serbest meslek
erbabı ve her türlü şirket statüsündeki danışman kuruluşları
ile bu alanda faaliyet gösteren üniversiteler, kamu kuruluşları ve vakıf ticari işletmelerinden satın alacakları danışmanlık hizmetlerinin belli bir bölümünün finansmanına yönelik
olarak KOSGEB tarafından yapılan geri ödemesiz destektir.
Desteğin üst limit 10.000 Euro karşılığı Türk Lirası olup
danışmanlık destekleme oranları yörelere göre aşağıdaki
gibi değişiklik göstermektedir.
Gelişmiş yöre %70,
Normal yöre %80,
Kalkınmada öncelikli yöre %90.
Destekten yararlanmak isteyen firmanın en yakın KOSGEB
Merkezine başvurması, KOSGEB uzmanlarınca incelenerek
KOBİ Analizi yapılmış olması, yararlanabileceği destekler
arsında danışmanlık desteğinin de bulunması ile beraber
yukarıda bahsedildiği üzere KOSGEB havuzunda bulunan
bir danışman kişi veya kuruluşla danışmanlık hizmeti konusunda resmi sözleşme yapmış olması, Danışmanlık Desteği
Talep Formu ile Danışmanla ortak hazırlanmış ve proje
süresi, adımları, sorumluları, tahmini adam/gün sürenin
belirlenmiş olması ve karşılıklı imzalanıp kaşelenmiş olarak
ilgili KOSGEB Merkezine başvurulmuş olması gerekiyor.
Yapılan değerlendirme sonucu adam/gün süresi ve ilgili
danışman kuruluşun uygun olması durumunda yaklaşık
1 hafta – 10 gün içerisinde çalışmaya başlanabilmektedir.
Ödeme periyotları işin kapsamına göre belirlenmekle
beraber genelde 2 aylık dönemler sonucunda hazırlanan ara dönem raporlarının incelenmesi, onaylanması
akabinde danışman firmaca kesilen faturalara karşılık
ödenen makbuzlar görülerek KOSGEB’çe onaylanan
destek miktarının %’si, yöre göz önünde bulundurularak
firmaya ödenmektedir.
Daha detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr internet adresinden
temin edilebilir.
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