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İÇERİK

✓ KOSGEB Uluslararası Kuluçka Merkezi ve 

Hızlandırıcı Destek Programı

 Uluslararası Hızlandırıcı Programı

➢ Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı

➢ Bireysel Olarak Katılım Sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı 

Programı



ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE 

HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

YASAL DAYANAK

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu Karar no: 

2015/103

Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ülkemizde gerçekleştirilen teknolojik

ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması ve yerli teknoloji

yoğun başlangıç firmalarının gelişmiş girişimcilik ekosistemleri

içerisinde bulunması için uluslararası kuluçka merkezi destek

mekanizmalarının geliştirilmesi ve uygulamaya alınması.



ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE 

HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

AMAÇLAR

 Ülkemizde kurulan start-up şirketlerin uluslararası

pazarlara açılmasını sağlamak,

 Teknoloji şirketlerimizin büyümesini sağlayacak uluslararası

fonlara ulaşmasını sağlamak,

 Teknoloji şirketlerimizin uluslararası kurum ve kuruluşlarla

bağlantılarını geliştirerek teknoloji ihraç etmelerini sağlamak,



ULUSLARARASI KULUÇKA MERKEZİ VE 

HIZLANDIRICI DESTEK PROGRAMI

AMAÇLAR

 Yurtdışındaki genç girişimcilerimizin Türkiye ile Ar-Ge ve

ticari bağlarını geliştirmek ve güçlendirmek,

 Uluslararası pazarlarda büyüyen teknoloji şirketlerimizin

ülkemizdeki Ar-Ge ofisleri kurmalarını sağlayarak girişimcilik

eko-sistemimizi geliştirmek,

 Bunların neticesinde, Türkiye merkezli uluslararası teknoloji

şirketlerinin ortaya çıkmasını ve büyümesini sağlayarak, ülke

ekonomimizi daha rekabet edilebilir ve katma değerli hale

getirmek.



ULUSLARARASI HIZLANDIRICI DESTEK 

PROGRAMI

İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak 

amacıyla; teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef ülkede 

satış imkânları sağlayacak profesyonel ağlara erişim 

hizmetleri sunan uluslararası hızlandırıcı programına, 

bir organizasyon kapsamında ya da bireysel olarak 

katılmalarına destek verilir.

➢ Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı

➢ Bireysel Olarak Katılım Sağlanacak Uluslararası 

Hızlandırıcı Programı



ULUSLARARASI HIZLANDIRICI DESTEK 

PROGRAMI

Uluslararası Hızlandırıcı Programı kapsamında;

✓ Hızlandırıcı ofis kirası, 

✓ Eğitim, 

✓ Danışmanlık, 

✓ Mentörlük, 

✓ İş yönetimi, hukuk, fikri ve sınai mülkiyet hakları, 

✓ Ulaşım, 

✓ Konaklama,

✓ Organizasyonla ilgili genel giderlere 

geri ödemesiz destek verilir.



ULUSLARARASI HIZLANDIRICI 

DESTEK PROGRAMI

Uluslararası 
Hızlandırıcı 

Destek Programı

• İŞLETME program kapsamında 
destek alabilmek için öncelikle 
Uluslararası Hızlandırıcı Destek 
Programına başvuru yapmalıdır. 
Program süresi 3 yıl olup Program 
dahilinde iki tür destek talep 
edebilir.

Bireysel 
Uluslararası 

Hızlandırıcı Destek 
Programı

• KOSGEB tarafından yayınlanan 
Hızlandırıcı Program Listesinde yer alan 
programlar için geçerlidir. Destek almak 
isteyen İşletme 3 yıllık Program 
dahilinde hızlandırıcıya katılmadan önce 
destek başvurusu  formu teslim eder.

Organizasyonel
Uluslararası 

Hızlandırıcı Destek 
Programı

• Organizasyon  sahibi  kurum/kuruluş  
tarafından başvurusu yapılmış ve 
KOSGEB tarafından kabul edilmiş 
Hızlandırıcı Programlar için geçerlidir. 
Programa dahil olan işletmeler 3 yıllık 
süre içerisinde ikinci bir başvuru 
yapmaksızın destekten faydalanırlar.



ULUSLARARASI HIZLANDIRICI DESTEK 

PROGRAMI

Destek Süresi

Destek Üst Limiti

Destek Oranı

3 Yıl

60.000 ABD Doları 

(*)

%80

(*) İşletme başına her bir katılım için sağlanacak

azami destek miktarı 15.000 ABD Doları’dır.



ULUSLARARASI HIZLANDIRICI DESTEK 

PROGRAMI
Destek  Unsurları

➢ Uluslararası Hızlandırıcı Programına katılacak kişinin, işletmenin

sahibi veya ortağı olması gerekir. Her bir organizasyonda yalnızca

bir katılımcıya ait giderler desteklenir.

➢ Katılımcının KPDS/ÜDS/YDS’den Uluslararası Hızlandırıcı

Programının düzenlendiği dil kapsamında en az 60 puan almış

olması veya bunlara denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği

bulunan sınavlardan eş değer puan almış olması gerekir.

➢ İşletmeler KOSGEB tarafından Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma

Programı kapsamında desteklenmekte olan merkezlerden

hızlandırıcı hizmeti almak için başvurdukları takdirde, ilgili UKM

verdiği hizmetler için %80 indirim uygular, KOSGEB tarafından

işletmelerin yalnızca ulaşım ve konaklama giderlerine destek

verilir.



ORGANİZASYONEL ULUSLARARASI 

HIZLANDIRICI PROGRAMI

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

kapsamında, işletmelerin

 KOSGEB birimleri, 

 Üniversiteler, 

 Teknoloji Geliştirme Bölgesi Yönetici Şirketleri, 

 Teknoloji Transfer Ofisleri ve 

 Özel Kuluçka Merkezleri/Hızlandırıcılar

tarafından münferiden veya birlikte düzenlenecek 

uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarına 

destek verilir.



BAŞVURUNUN 

MEVZUATA GÖRE 

İNCELENMESİ

Revize edilmesi 

İçin 15 gün süre 

verilir.

Programa 

Katılacak 

İşletmeler 

Uluslararası 

Hızlandırıcı 

Programı 

Başvurusu 

Yaparlar.

Programının 

En az 5 KOBİ 

ile 

Gerçekleşmesi 

gerekmektedirBaşvurunun 

Kabulü

Programa 

Katılım 

Sağlayan 

İşletmeler 

Ödeme Talep 

Ederler.



ORGANİZASYONEL ULUSLARARASI 

HIZLANDIRICI PROGRAMI

Gerçekleştirilecek organizasyonların; İşletmelerin,

 Hızlandırıcıların ortak çalışma alanlarında yer alması,

 Mentörlük hizmeti alması,

 Gidilecek ülkedeki risk sermayedarları ile görüşmesi,

ve iş melekleri ile görüşmeler ve uluslararasılaşmasını

kolaylaştıracak diğer profesyonel ağlara erişim hizmetlerinden

en az birini içermesi zorunludur.

 Bunların yanı sıra eğitim ve danışmanlık hizmetleri de

sağlanabilir.

 Organizasyon faaliyetleri tüm katılımcıları kapsayacak

şekilde düzenlenmelidir.



ORGANİZASYONEL ULUSLARARASI 

HIZLANDIRICI PROGRAMI

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı başvurusu ve 

değerlendirme dönemleri aşağıda yer almaktadır.

Başvuru Dönemi Değerlendirme Dönemi

1. Dönem Ocak Şubat

2. Dönem Mart Nisan

3. Dönem Mayıs Haziran

4. Dönem Temmuz Ağustos

5. Dönem Eylül Ekim

6. Dönem Kasım Aralık



ORGANİZASYONEL ULUSLARARASI 

HIZLANDIRICI PROGRAMI

➢ Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı’nın

düzenlenebilmesi için başvuru esnasında KOSGEB Veri

Tabanına kayıtlı en az 5, en fazla 10 işletmenin yer alması

gerekir ve bunların dışında başka işletme programa dâhil

edilemez. Destek ödemesinin yapılabilmesi için en az 5

işletmenin katılımı zorunludur. Bu nedenle program

organizasyonunun maksimum işletme sayısına göre

planlanması önerilmektedir.

➢ Başvuru dönemleri dışında organizasyon başvurusu kabul

edilmez.



ORGANİZASYONEL ULUSLARARASI 

HIZLANDIRICI PROGRAMI

Örnek Durum-1

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı

kapsamında 5 işletme için başvuru yapılmış ve ilgili

Program onaylanmış olsun. Bu 5 işletmeden 1 tanesi

Programa katılım sağlayamazsa toplam katılım 4’e

düşeceği için Uygulama Esasları gereği diğer

işletmelere ödeme yapılamaz.



ORGANİZASYONEL ULUSLARARASI 

HIZLANDIRICI PROGRAMI

Örnek Durum-2

✓ Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı

kapsamında 10 işletme için başvuru yapılmış ve onaylanmış

ise bu 10 işletmeden en az 5 tanesi Programa katılım

sağlamalıdır. Katılım sağlayacak işletmelerin

organizasyondan önce bağlı bulundukları KOSGEB

Müdürlüklerine program başvurusu yapmaları gerekmektedir.

✓ Program başvurusu yapmayan ve/veya katılım sağlamayan

işletmelere ödeme gerçekleştirilmez.



BİREYSEL OLARAK KATILIM SAĞLANACAK 

ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI

 Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu kaynakları ile 

desteklenerek başarı ile tamamlanmış işletmelerin bireysel 

olarak uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmalarına 

destek verilir.

 Bireysel olarak katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcılar, 

ilgili Başkanlık birimi tarafından belirlenir ve 
www.kosgeb.gov.tr internet adresinde yayınlanır.

 İşletmeye destek ödemesi yapılabilmesi için tüm hizmetleri 

başvuruda belirttiği uluslararası 

hızlandırıcıdan/hızlandırıcılardan alması gerekir.



İşletme, Destek 

Başvuru formu ile 

listede yer alan 

katılmak istediği 

Hızlandırıcı 

programına  

başvuru yapar.

Programa 

Katılacak 

İşletmeler 

Uluslararası 

Hızlandırıcı 

Destek 

Programı 

Başvurusu 

Yaparlar.

Başvurunun 

Kabulü

Programa 

Katılım 

Sağlayan 

İşletme Ödeme 

Talep Eder

Başvuru sahibi 
işletmeye 3 yıllık 

Uluslararası 
Hızlandırıcı 

programa kabulü 
bildirilir.

Başvuruya konu olan 
hızlandırıcı programına 
katılım sağlanması ve 
hizmetlerin alınması



BİREYSEL OLARAK KATILIM SAĞLANACAK 

ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI

Desteğe İlişkin Hususlar

Bireysel olarak katılım sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı 

Programında işletmelerin, hızlandırıcılarda yer kiralaması 

esastır. Program ayrıca aşağıdaki faaliyetlerden en az ikisini 

de içermelidir;

Mentörlük hizmeti, 

Risk sermayedarları ve iş melekleri ile görüşmeler, 

Eğitim hizmeti,

Danışmanlık hizmeti ve

Uluslararasılaşmasını kolaylaştıracak diğer profesyonel 

ağlara erişimi.



BİREYSEL OLARAK KATILIM SAĞLANACAK 

ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI

Desteğe İlişkin Hususlar
 Bireysel olarak katılım sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı Programı için 

seyahatin süresi en fazla 30 gün olup, başlangıç ve bitiş tarihi dışında 

alınan hizmetler destek kapsamında değildir.

 Bireysel olarak katılım sağlanacak Uluslararası Hızlandırıcı 

Programlarında destek unsurlarında;

✓ Bir günlük hızlandırıcı yer kirası için verilecek desteğin üst limiti 

50 ABD Doları,

✓ Bir gecelik konaklama için verilecek desteğin üst limiti 200 ABD 

Doları,

✓ Gidilecek şehre yapılan ekonomi sınıfı 

havayolu/karayolu/demiryolu/denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım bileti 

ücretleri

kriterleri esas alınır.



TEŞEKKÜRLER


