
 

  KKKKOSGEB desteklerine globalpiyasa.com ile başlangıç.......      

Kolay ve hızlı sonuç alınabilen hibe desteklerle 

KOBİ’ler büyür Türkiye büyür... 
 

Bugüne kadar televizyonda, internette, ekonomi 
haberlerinde duydunuz; “teşvik, ar-ge, proje” dediler. 
Peki ya daha önce hiç proje hazırlamadıysanız, Ekonomi 
Bakanlığı’nın yolunu bilmiyorsanız, arıyor ve çıkış yolu 
bulamıyorsanız bakış açımızı değiştirmemizde fayda var.  
Hep devlet desteklerine ulaşmanın zor yönlerinden 
bahsedildi.  
Biz globalpiyasa.com’da kolay olandan anlatmaya 
başlayalım...  
Sadece tek sayfalık ön başvuru formuyla 
yararlanabileceğiniz  KOSGEB Destekleri mevcut. 
 
KOSGEB’e kayıt olmanız bu desteklerden yararlanma 
hakkına sahip olmanız için yeterlidir.  
 

KOSGEB’e kayıt için şartlar nelerdir? 

 
KOBİ olmak ve KOSGEB’in desteklediği sektörler arasında olmak yeterlidir.  
Bunların tespitini hemen aşağıda kendiniz yapabilirsiniz.  
 

KOBİ miyim? 
 

• 250 kişiden az yıllık çalışan istihdam eden, 
• Yıllık net satış hasılatı veya mali bilançosundan herhangi biri 40.000.000 TL’yi aşmayan her 

şirket KOBİ olarak nitelendirilmektedir.  
 
Mikro veya orta ölçekli bir firmasınız, kendi adınıza çalışıyorsunuz ya da kurumsal bir şirket 
sahibisiniz, hiç çalışanınız yok veya 200 işçi çalıştırıyorsunuz, cironuz 1.000.000 TL’nin altında veya 
30.000.000 TL ciroya sahipsiz, bu tanımlara uyuyorsanız siz de bir KOBİ’siniz. 
 
KOBİ’ler bankalar, finans kuruluşları ve ülke için neden bu kadar önemli?  
Neden KOBİ’lere bu kadar destek veriliyor?  
Neden geri ödemesiz hibe desteği dağıtılıyor, hem de aşağıda değineceğim kolay-hızlı 
yararlanabileceğiniz destekler için. Aşağıdaki çarpıcı istatistikler her şeyi göz önüne seriyor.  
 

 



 

2013 yılında KOBİ’lere ilişkin istatistiki bilgiler: 
 

• Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler (KOBİ) toplam girişim sayısının yüzde 99,8’ini, 
• İstihdamın yüzde 74,2’sini,  
• Maaş ve ücretlerin yüzde 54,7’sini,  
• Cironun yüzde 63,8’ini,  
• Faktör maliyetiyle katma değerin (FMKD) yüzde 52,8’ini ve 
• Maddi mallara ilişkin brüt yatırımın yüzde 53,3’ünü oluşturdu. 

 
Uzun uzun anlatmaya gerek yok; KOBİ’ler büyür Türkiye büyür.  
 

Kaynak: TUİK; Sayı: 21864/19 Kasım 2015/Saat:10:00 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21864  

 

KOSGEB’in Genel Destek Programı’nın amacı: 
 
Hiçbir proje müracaatına gerek kalmaksızın tek sayfalık online müracaat yöntemi ile bürokrasisi 
azaltılmış devlet desteklerinin amacı nedir? 
 

• KOBİ’lerin kaliteli ve verimli mal / hizmet üretmelerinin sağlanması, 
• KOBİ’lerin rekabet güçlerini ve düzeylerini yükseltmek amacıyla genel işletme geliştirme 

faaliyetlerinin teşvik edilmesi, 
• KOBİ’lerin yurt içi ve yurt dışı pazar paylarını artırmak amacıyla tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerinin geliştirilmesi, amacıyla KOBİ’lerin desteklenmesidir. 
  

Her KOBİ KOSGEB’ten faydalanabilir mi? 

Yukarıda KOBİ olduğumuzu tespit ettik sadece bu yeterli mi? Destek başvurusu için kolları 

sıvamadan önce kontrol etmemiz gereken son bir bilgi daha var; NACE KODU’nuz 

İşletmenizin iştigal konusunda yazılı bir dizi faaliyet konusu arasından ana faaliyet alanı olarak 

belirlediğiniz ve bu alanda başat gelir kaydedilen faaliyete ilişkin atanan numaralara nace kodu denir.  

Peki nerede yazılı bu nace kodu? 

Ticaret / Sanayi / Esnaf odasından alacağınız faaliyet belgesinde ve vergi levhanızda yazar. KOSGEB 

tarafından kabul gören Nace kodu faaliyet belgenizde yazandır. Her iki belgeye de baktınız ve her 

ikisinde de faaliyet (nace) kodunuz farklı çıktı, bu durumu düzeltmenizde işletmeniz açısından fayda 

vardır. 

Nace kodunuzu öğrendiniz şimdi bu nace kodunun KOSGEB tarafından desteklenen sektörler arasında 

olup olmadığını tespit etmekte;  KOSGEB’in sayfasından alınan aşağıdaki linkten bu sorgulamayı 

yapabilirsiniz. http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/179/desteklenen-sektorler-nelerdir 

KOBİ tanımına uyuyorsunuz, nace kodumuzda desteklenen sektörler arasında geriye bir tek kayıt 

oluşturmak kalıyor. KOSGEB kaydıyla ilgili detayları başka bir yazımda değineceğim.  

KOSGEB- GENEL DESTEK PROGRAMI 

KOSGEB kayıt işlemlerinizi tamamladıysanız, şimdi sıra hızlı ve kolay devlet desteklerini tanıtma 

zamanı;  

• Yeni bir personel işe alacaksınız, teknik personel, mühendis veya satışçı istihdam edeceksiniz.  

• Ya da firmanızda kullandığınız cihazları kalibrasyona sokmanız gerekiyor veyahut 

ürünlerinizi test ettirmeniz,  

• Yurt içi fuara katılmayı planlıyorsunuz bu sene, 

• Daha katalog bastıracaksınız, mobil uygulama yaptıracaksınız, onaylı e-ticaret sitelerine üye 

olup satışlarınızı ve tanınırlığınızı artırmak istiyorsunuz, 

• Kendiniz veya çalışanınıza bir eğitime katılacaksınız, 

http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=21864
http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/179/desteklenen-sektorler-nelerdir


 

 

Bunların hepsi ve daha fazlası için KOSGEB’te almanız gereken yüzde 50’lik hibe desteği var. Sadece 

yapmanız gereken destek detaylarını okumak ve ön başvuru yapmak. Aşağıdaki tabloda işletmenize 

alabileceğiniz destekleri ve üst limitlerini görebilirsiniz.  

 

  
GENEL DESTEK PROGRAMI 

DESTEKLERİ 

DESTEK 
ÜST 

LİMİTİ 
(TL) 

DESTEK ORANI (%) 

1.Bölge 
2., 3., 4. 

Bölgeler 
5.ve 6. 

Bölgeler 

     1   Yurt İçi Fuar Desteği 45.000 

% 50 % 60 % 70 

     2   Yurt Dışı İş Gezisi Desteği 20.000 

     3   Tanıtım Desteği 25.000 

     4   Eşleştirme Desteği 30.000 

     5   Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 50.000 

     6   Danışmanlık Desteği 22.500 

     7   Eğitim Desteği 20.000 

     8   Enerji Verimliliği Desteği 75.000 

     9   Tasarım Desteği 22.500 

   10   Sınai Mülkiyet Hakları Desteği  30.000 

   11   Belgelendirme Desteği 30.000 

   12   Test, Analiz ve Kalibrasyon Dest. 30.000 

   13   Bağımsız Denetim Desteği 15.000 

   14   Gönüllü Uzmanlık Desteği 15.000 

   15   Lojistik Desteği 40.000 

  
Kaynak: http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi 
 
KOSGEB Genel Destek Programı Kaynak: 

http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Progra

m%C4%B1_UE-01-(15).pdf  

 
Destek detayları için yukarıdaki linkten 
bilgi alabilir veya hizmet talebiniz için 
bizimle irtibata geçebilirsiniz:  
 

Aydın Cenk Çatlıoğlu 
DESKOBİ Kobi Destek Masası 
Proje Geliştirme Müdürü 
e-mail: aydın@deskobi.com 
gsm: 0530 398 79 08  
Faks: 0262 644 13 00 
 
 
 
 
 

http://www.kosgeb.gov.tr/site/tr/genel/detay/1230/genel-destek-programi
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Program%C4%B1_UE-01-(15).pdf
http://www.kosgeb.gov.tr/Content/Upload/Dosya/Genel%20Destek/17.01.2017_Genel_Destek_Program%C4%B1_UE-01-(15).pdf

