
KOBİLER BÜYÜR, 
TÜRKİYE BÜYÜR!



KOSGEB’in kuruluşu, 
Türkiye ekonomisi ve                                  
KOBİ’LER için
büyük bir adım!       
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KOSGEB, ülkenin ekonomik ve sosyal ihtiyaçlarının 
karşılanmasında KOBİ’lerin,
• Payını ve etkinliğini artırmak, 
• Rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek,
• Sanayide entegrasyonu,
ekonomik gelişmelere uygun biçimde gerçekleştirmek 
amacıyla, 20 Nisan 1990 tarihinde, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın “ilgili kuruluşu” olarak 3624 sayılı kanun ile 
kurulmuştur.



2

Büyük düşünün!                
Yanınızdayız..
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HEDEF
Hareket esnekliğine sahip, yeniliklere açık, girişimci 
ve yaratıcı işletmeler olan KOBİ’lerin, üretim 
kalitelerini, kapasitelerini, pazar paylarını, ihracat 
ve katma değerdeki katkılarını artırmak.



MİSYONUMUZ

KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye ve girişimcilik 
kültürünü yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli hizmet 
ve destekler sunarak, KOBİ’lerin ekonomik ve sosyal 
kalkınmadaki paylarını artırmak.

Bugünü değil, 
geleceği 
birlikte tasarlamak!
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VİZYONUMUZ

Ülkemizde, KOBİ ve girişimcilik politikalarının 
belirlenmesinde etkin, KOBİ’lerin küresel 
pazarda söz sahibi olmasını sağlayan, dünyada 
örnek alınan bir kuruluş olmak.

KOBİ’lere destek olmak, 
Türkiye ekonomisine 
destek olmaktır.
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HEDEF KİTLEMİZİN, 
HEDEF ORTAĞIYIZ! 
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“250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden ve 
yıllık veya net satış hasılatı yada mali bilançosu 
25 Milyon TL’yi aşmayan işletmeler” şeklinde 
tanımlanan KOBİ’ler ve girişimciler, KOSGEB’in 
hedef kitlesini oluşturmaktadır.
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KOSGEB Finansman (Kredi Faiz) D
estekleri

KOSGEB Laboratuvar Hizm
etleri

Destek Programları Y
önetmeliği Destekleri

Bilgilendirm
e ve Yönlendirm

e Hizm
etleri

Bir ülke 
girişimcileri 
ve KOBİ ‘leri 
ile güçlüdür!
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Destek ve Hizmetlerimiz
Dünden bugüne daima KOBİ’lerin yanında yer almış KOSGEB’in, destek ve 
hizmetleri 4 ana başlıkta toplanmaktadır.

1- KOSGEB Destek Programları Yönetmeliği kapsamında sunulan Destekler
2- KOSGEB Finansman (Kredi Faiz) Destekleri
3- KOSGEB Laboratuvar Hizmetleri
 Metal, plastik, kauçuk, tekstil ve çevre konularında ihtisaslaşmış   
 laboratuvarlarımızda hizmet verilmektedir.
4- Bilgilendirme ve Yönlendirme Hizmetleri
 AB Fonları kapsamında, KOBİ’lere yönelik yapılan proje çağrıları ve   
 Ulusal Kuruluşlar tarafından verilen hizmetlerin KOBİ’lere      
 duyurulması ile AB Fonları çerçevesinde, KOBİ’lere yönelik projelerin   
 yürütülmesi.
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8 yıllık dönemde toplam 
7,5 Milyar Dolarlık kredi 
hacmi oluşturulmuştur.
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Değişen ve gelişen KOSGEB, 
büyüyen destekler…

1990–2002 yılları  arasında sadece 4.000 KOBİ’ye ulaşabilen 
KOSGEB’in, 2003 yılında başlayan değişim süreci sonunda, 
veri tabanında kayıtlı KOBİ sayısı 625.000’i bulmuştur. 
Yine, 2002 yılına kadar KOBİ’lere 25 Milyon Dolar destek 
sağlayabilen KOSGEB, 2003 – 2011 yılları arasında 1 Milyar  
Dolarlık bir destek tutarına ulaşmıştır. 

2003 yılında başlatılan  KOSGEB Kredi  Faiz Destek 
Programlarıyla, KOBİ’lerin uygun koşullarda banka kredisi 
kullanabilmeleri  sağlanmıştır. Bu destekle, 8 yıllık dönemde 
toplam 7.5 Milyar Dolarlık kredi hacmi oluşturulmuştur.

2003 – 2011 yılları arasında 
1 Milyar Dolarlık destek tutarı!
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3,2 milyon KOBİ 
sorumluluk 
alanımızda!
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KOSGEB için yeni bir dönem...
Artık imalat sanayi dışındaki 
KOBİ’ler de destekleniyor!

1990 yılında, 3624 sayılı kanunla kurulan ve bu kanun doğrultusunda sadece 
imalat sanayi KOBİ’lerine destek veren KOSGEB, Mayıs 2009’da yapılan kanun 
değişikliği ile imalat sanayi dışında, Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen 
sektörlerdeki KOBİ’lere de destek verebilecektir. 

KOSGEB, artık KOBİ’lerden sorumlu ulusal kuruluş konumuna gelmiştir.

KOSGEB’in hedef kitlesi, 400.000 KOBİ’den 3,2 Milyon KOBİ’ye çıkmıştır!
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İLKEMİZ: Amaç değil, 
araç olan destekler sunmak!
Yeni dönemde KOSGEB, büyüyen hedef kitlesine paralel olarak önemli 
bir değişim sürecine girmiştir. Değişim ile desteklerin amaç olmaktan 
çıkarılması ve KOBİ’lerin hedefleri için araç haline getirilmesi ilkesi 
benimsenmiştir.

Yeni pazar ve  ufuklar    için yeni destekler!
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KOSGEB’in yeni vizyonu kapsamında hazırlanan Yeni Destek Programları, 
katılımcı bir anlayışla ve sürecin her aşamasında KOBİ’lerimizin ve Meslek 
Kuruluşları’nın görüşleri, ihtiyaçları, talepleri ve beklentileri göz önünde 
bulundurularak hazırlanmıştır.

Önce sizi dinledik...

Yeni pazar ve  ufuklar    için yeni destekler!
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DESTEKLER... 
NEDEN YENİ? 
NEDEN FARKLI?
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KOBİ’lerin temel ihtiyaçları dikkate alınarak oluşturulan Yeni Destek 
Programları’nın temel özellikleri aşağıda özetlenmiştir.

KOSGEB’in genişleyen hedef kitlesinin ihtiyaç ve beklentilerine cevap 
verebilecek kurguda hazırlanmıştır.

Mevzuatı yalın, erişimi ve uygulaması kolaydır.

KOBİ’lerde Ar-Ge ve İnovasyon faaliyetlerini, ortaklık kültürünü ve 
girişimciliği teşvik etmektedir.

Katma değeri ve rekabet gücü yüksek, gelişme potansiyeli olan 
sektörlere öncelik vermektedir. 

Proje esaslı destekleme sistemini benimsemektedir.

e-Devlet yapılanması ve kamu hizmetlerinin sunumu ile ilgili 
düzenlemelerle uyumludur.

KOBİ’ler üzerinde gözle görülür, pozitif ve etkin sonuçlar alınması 
amaçlanmıştır.
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Farklı ol, 
yenilikçi ol, 

önde ol!
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Sizin için hazırlanmış desteklerden 
İHTİYACINIZA EN UYGUN OLANI SEÇİN!

Desteklerin bir amaç değil, araç olduğu ve nitelikli KOBİ’lerin 
etkin şekilde destekleneceği yeni KOSGEB destekleri, 7 farklı 
programdan oluşmaktadır.

KOBİ PROJE DESTEK PROGRAMI

AR-GE, İNOVASYON VE 
 ENDÜSTRİYEL UYGULAMA DESTEK PROGRAMI

GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMI

İŞBİRLİĞİ - GÜÇBİRLİĞİ DESTEK PROGRAMI

TEMATİK PROJE DESTEK PROGRAMI  

GENEL DESTEK PROGRAMI

GELİŞEN İŞLETMELER PİYASASI KOBİ DESTEK
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Madencilik ve Taş Ocakçılığı

İmalat

Elektrik, Gaz, Buhar ve İklimlendirme Üretimi ve Dağıtımı

Su Temini; Kanalizasyon, Atık Yönetimi ve İyileştirme Faaliyetleri

İnşaat

Toptan ve Perakende Ticaret; Motorlu Kara Taşıtlarının ve Motosikletlerin 
Onarımı (Alkollü içecek ve tütün ürünleri toptan ticareti hariçtir.)

Ulaştırma ve Depolama  

Konaklama ve Yiyecek Hizmeti Faaliyetleri (Barlar, tavernalar, kokteyl salonları, 
diskotekler, birahaneler, kahve salonları hariçtir.)

Bilgi ve İletişim (Sinema filmi, video yapım faaliyetleri, sinema filmi, video çekim 
sonrası faaliyetleri, sinema filmi, video dağıtım faaliyetleri, sinema filmi gösterim 
faaliyetleri, ses kaydı ve müzik yayıncılığı faaliyetleri hariçtir.)

Mesleki, Bilimsel ve Teknik Faaliyetler  
(Veterinerlik, hukuk, muhasebe hizmetleri hariçtir.)

İdari ve Destek Hizmet Faaliyetleri

KOSGEB DESTEKLERİNDEN 
YARARLANABİLECEK SEKTÖRLER



23

Kültür, Sanat, Eğlence, Dinlence ve Spor (Kütüphaneler, arşivler, müzeler ve 
diğer kültürel faaliyetler, kütüphanelerin ve müzelerin faaliyetleri, tarihi alanlar 
ve yapılar ile turistik yerlerin işletilmesi, botanik ve hayvanat bahçeleri ile koruma 
altındaki alanlarla ilgili faaliyetler dahildir.)   

Diğer Hizmet Faaliyetleri (Bilgisayarların, kişisel eşyaların, iletişim araç ve 
gereçlerinin, ev eşyalarının onarımı, tüketici elektronik eşyalarının onarımı, evde 
kullanılan cihazlar ile ev ve bahçe gereçlerinin onarımı, ayakkabı ve deri eşyaların 
onarımı, mobilyaların ve ev döşemelerinin onarımı, saatlerin ve mücevherlerin 
onarımı, başka yerde sınıflandırılmamış diğer kişisel eşyaların ve ev eşyalarının 
onarımı, diğer hizmet faaliyetleri, tekstil ve kürk ürünlerinin yıkanması ve kuru 
temizlenmesi, kuaförlük ve diğer güzellik salonlarının faaliyetleri, cenaze işleri ile 
ilgili faaliyetler, başka yerde sınıflandırılmamış diğer hizmet faaliyetleri dahildir.)
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Desteklere hızlı ve 
kolay erişim!
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Elektronik ortamda 
anında başvuru ve takip imkanı!

DESTEKLERE NASIL ULAŞILIR?

KOSGEB desteklerine erişim süreci şu şekilde işlemektedir;

• KOBİ’ler, KOBİ Bilgi Beyannamesi ve KOBİ Bilgi Dökümanı’nı   
 doldurarak KOSGEB veritabanına kayıt olur.

• Kayıt olan KOBİ’ler, yararlanmak istedikleri program için KOSGEB  
 Hizmet Merkezi’ne başvuruda bulunur. Başvurular, programlarda  
 tanımlanan değerlendirme yöntemlerine göre değerlendirilir.

• Uygun bulunan destekler muhataplarına bildirilir. 

• Destek konusu mal/hizmetin alımını müteakip veya proje bazlı   
 desteklerde belirli dönemlerde ara raporlar verilerek    
 ödemeleryapılır.
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VERİTABANINA KAYIT

http://www.kosgeb.gov.tr 
adresinden “E-KOBİ”yi tıklayınız. 
KOSGEB’e ilk kayıt linkini tıklayıp 

KOBİ’nizin 
kaydını yapınız.

1

BEYANNAME 
KONTROL

Verilen beyannamenin mevzuata 
uygunluğu,  

KOSGEB Uzmanı tarafından 
kontrol edilecektir.

3

KOBİ BEYANNAMESİ

İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp 
taşımadığının tespiti için KOBİ 

Bilgi Beyannamesini doldurmanız 
ve KOSGEB Hizmet Merkezine  
başvurmanız gerekmektedir.

2

DESTEKLERE 
BAŞVURU

Planladığınız desteklere 
Uzmanınızla görüşüp 

başvurabilirsiniz.

4

NEREDEN BAŞLAMALIYIM?
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Yeni Çağrı Merkezimizle, Türkiye’nin her 
yerinden 7 gün 24 saat bize ulaşabilir, 

istek ve taleplerinizi beklemeksizin
 iletebilirsiniz.

ÇAĞRINIZA 
KULAK 

VERİYORUZ!

444 567
KOS1



1990 yılından bu yana
KOBİ’lerin yanındayız!

KOSGEB,
• KOBİ politikalarına yön veren,

• KOBİ’lerin verimliliğini, katma değerini ve rekabet gücünü artıran,
• Sürekli değişen ve gelişen bir kurum olma vizyonu ile 

daha çok üreten, daha fazla istihdam sağlayan, 
daha büyük bir ekonomiye sahip, 

daha güçlü bir Türkiye için çalışmaktadır. 



Abdülhak Hamit Cad. No: 66 Altmışevler Mamak 06470 ANKARA
Telefon: 0 (312) 595 28 00 (pbx) Faks: 0 (312) 368 07 15 
www.kosgeb.gov.tr

567
KOS


