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• KOBİ’ler  

• 6102 sayılı kanuna tabi kooperatifler 

 

 

• Programın amacı ar-ge ve inovasyon faaliyetleri ülkemizde gerçekleştirilen 

teknolojik ürünlerin uluslararası pazarlarda yer alması, yerli teknoloji yoğun başlangıç 

işletmelerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri içerisinde yer alması ve ihracatın 

artırılmasıdır. 

• Yurt dışında gerçekleştirilecek program kapsamında hızlandırıcı ofis kirası (ofis, 

masa, toplantı salonu vb.), eğitim, danışmanlık, mentörlük, iş yönetimi, hukuk, fikri ve 

sınai mülkiyet hakları, ulaşım, konaklama ve organizasyonla ilgili genel giderlere geri 

ödemesiz destek verilmektedir. 

• Programın süresi süreçte yer alan her işletme için 3 yıldır. 3 yıllık sürenin 

tamamlanmasının ardından işletmenin talebi halinde program yeniden başlatılabilir. 

• Program süresi içinde işletmeye verilebilecek desteğin üst limiti 60.000 ABD 

doları, destek oranı ise % 80’dir. Programa işletmenin sahibi veya ortağı katılabilir. 

İşletme başına her bir katılım için sağlanabilecek azami destek miktarı 15.000 ABD 

doları olup, her bir organizasyonda sadece 1 kişinin giderleri karşılanabilmektedir. 

• Katılım sağlayacak kişinin YDS veya YÖKDİL’den en az 60 puan almış olması 

veya programın düzenlendiği dilde yurt içi veya yurt dışında öğretim yapan en az 4 

yıllık yükseköğretim kurumlarından mezun olması gerekmektedir. 

• Program organizasyonel uluslararası hızlandırıcı programı ve bireysel olarak 

katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcı programı olarak iki alt programdan 

oluşmaktadır. 

• Organizasyonel uluslararası hızlandırıcı programında işletmelerin KOSGEB, 

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. 

• Organizasyonel uluslararası hızlandırıcı programının düzenlenebilmesi için 

başvuru esnasında KOSGEB’e kayıtlı en az 5, en fazla 10 işletmenin yer alması 

gerekmektedir. 

• Bireysel olarak katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcı programında ise 

işletmenin, KOSGEB’in uygun bulduğu ve sitesinde duyurduğu uluslararası 

hızlandırıcılar arasından katılmak istediği programı seçerek bireysel olarak başvuru 

yapması gerekmektedir. 

• Bireysel olarak katılmak isteyen işletmenin ilgili hızlandırıcıdan kabul alması esas 

olup, hızlandırıcı programı mentörlük hizmetleri, risk sermayedarları ve iş melekleri ile 

görüşmeler, eğitim/danışmanlık hizmetleri ve işletmenin uluslararasılaşmasını 

kolaylaştıracak diğer profesyonel ağlara erişim faaliyetlerinden en az ikisini 

içermelidir. 

• Bireysel olarak katılım sağlanacak uluslararası hızlandırıcı programında katılım 

sağlanacak her bir program için konaklama süresi 30 gün, günlük hızlandırıcı yer kira 

bedeli üst limiti 50 ABD doları, günlük konaklama üst limiti ise 200 ABD doları ile sınırlıdır. 

Ulaşım giderlerinde ekonomi sınıfı bilet ücretleri esas alınmaktadır. 

 

1) Kimler Yararlanabilir? 

2) Desteklenen Alanlar ve Destek Unsurları Nelerdir? 
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• KOSGEB tarafından organize edilenler hariç diğer kurum ve kuruluşlar 

tarafından organize edilen uluslararası hızlandırıcı programlarına katılmak isteyen 

işletmeler, başvurularını yılın tek aylarında (1, 3, 5, 7, 9 ve 11. aylar) yapabilmekte, 

değerlendirmeleri ise tek ayı takip eden çift aylarda yapılmaktadır. 

•  

 

KOSGEB online başvuru linki https://edevlet.kosgeb.gov.tr/ 

3) Başvuru Dönemi Ne Zamandır? 

4) Başvuru Yeri Neresidir? 

https://edevlet.kosgeb.gov.tr/

