




Küresel ekonomik kriz 
sonrası AB ekonomisinin 
yeniden canlandırılması 

için hazırlanan «akıllı, 
sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyüme» odaklı Avrupa 
2020 Stratejisi hedeflerine 
ulaşılmasında KOBİ’ler, çok 
önemli bir role sahiptir. Bu 
çerçevede, Avrupa Birliği 
tarafından, işletmeleri, özellikle 
de KOBİ’leri desteklemek üzere 
2014-2020 yıllarını kapsayan, 
“İşletmelerin ve KOBİ’lerin 
Rekabet Edebilirliği Programı” 
(COSME) geliştirilmiştir. 

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında COSME Programı Katılım 
Anlaşması 16 Ekim 2014 tarihinde Brüksel’de imzalanmıştır. Böylece 
Türkiye, AB ile uyum ve entegrasyon sürecinde diğer AB Programlarında 
yer aldığı gibi, ülkemiz KOBİ’leri ve girişimcilerine çok önemli fırsatlar 
sunan COSME Programında da yerini almıştır. Ülkemizde KOSGEB, 
COSME Programı’nın Ulusal Koordinatörüdür.

Türkiye’nin COSME Programı’na katılımı ile ülkemizin AB ve komşu 
ülkelerle işbirliği-güçbirliği alanları genişleyecek ve rekabet edebilirliği 
artacaktır. AB ile KOBİ’ler alanındaki ortak çalışmalarımızda süreklilik 
sağlanmış olacaktır. Türkiye, böylelikle Avrupa Birliği KOBİ politikalarının 
oluşturulduğu platformlarda yer almaya devam edecek ve çok çeşitli 
yenilikçi KOBİ destekleme aracına erişim sağlanacaktır.

2023 yılında milli gelirini 2 trilyon dolara çıkarmayı ve yıllık 500 milyar 
dolar ihracat yapmayı hedefleyen bir ülke olarak, ülkemizin rekabet 
gücünü artırmaya devam edeceğiz.  Türkiye, önümüzdeki süreçte her 
açıdan gelişmiş ülke standartlarını yakalamak ve dünyanın en büyük 10 
ekonomisinden biri olmak için inançla yoluna devam edecek ve bölgesinin 
lideri konumuna gelecektir. Biz de Bakanlık olarak, ülkemizin bu kalkınma 
sürecine en fazla katkı verecek olan aktörlerden biri olacağız.

COSME Programı’nın ana eylemlerinden biri olan Finansmana Erişim için 
Program bütçesinin %60’ı oranında, yaklaşık 1,38 milyar Avro kaynak 
ayrılmıştır. COSME finansman araçları kapsamında sunulan garantiler 
ve risk sermayesi finans kuruluşlarının daha fazla KOBİ’ye erişmesini 
sağlayacak, bu sayede daha fazla KOBİ kredi finansmanına ve risk 
sermayesine ulaşacaktır. Dolayısıyla ülkemizdeki finans kuruluşlarının 
söz konusu kaynaktan yaralanmak üzere KOBİ’lerimizin finansmana 
erişimini kolaylaştıracak projelerini ivedilikle hazırlayarak Avrupa Yatırım 
Fonuna sunmaya davet ediyorum....

COSME Programı’ndan ülkemizin en üst seviyede yaralanması 
temennisiyle, tüm ilgili taraflara başarılar dilerim….

Fikri IŞIK
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı





Avrupa Birliği 
tarafından, 
işletmeleri, 

özellikle de KOBİ’leri 
desteklemek üzere 
geliştirilen ve 2014-
2020 yıllarını kapsayan, 
“İşletmelerin ve 
KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı” 
(COSME), 2007-
2013 yılları arasında 
uygulamada olan Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik 
Programı’nın (CIP) alt bileşeni EIP’in (Girişimcilik ve Yenilik Programı) 
yerini almıştır. 

Başkanlığımız COSME  Programı’nın ülkemizdeki ulusal koordinatörüdür. 
COSME Programı’nın en yüksek bütçeli ana eylemi Finansmana Erişimdir. 
Bu kapsamda, KOBİ’lerin esnek ve kolay şartlarla kredi teminatlarına 
erişimini sağlayan kredi garantilerinin yanı sıra risk sermayesi yatırım 
şirketlerine yönelik destekler bulunmaktadır. 

Bu araçlar sayesinde KOBİ’ler  uygun   ve  esnek şartlarda kredi 
garantilerine erişebilecek, bu teminatlara aracılık eden finans 
kurumlarıysa sağladıkları krediler ile bağlantılı oluşan zararları Avrupa 
Yatırım Fonu kanalıyla telafi edebilecektir.

COSME finansman araçları kapsamında geliştirilen; Büyüme Amaçlı 
Özkaynak Desteğine (EFG-Equity Facility for Growth) –Yaklaşık 690 
Milyon Avro ve Kredi Garanti Desteğine ise (LGF-Loan Guarantee Facility) 
– Yaklaşık 740 Milyon Avro kaynak tahsis edilmiştir. COSME finansman 
araçları Avrupa Yatırım Fonu tarafından yönetilecektir ve her iki araç için 
de AB Komisyonunca 20 Eylül 2020 tarihine kadar açık kalacak Proje Teklif 
Çağrısı yayımlanmıştır.  Kredi Garanti Desteği ile büyüme aşamasındaki 
KOBİ’lere daha fazla kredi ve leasing imkanı sunabilmeleri için finansal 
aracıların garanti ve kontrgarantileri fonlanacaktır. 

Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği başta sınır ötesi faaliyetleri olan 
KOBİ’ler olmak üzere gelişme ve büyüme aşamasındaki KOBİ’lere risk 
sermayesi ve finansman imkanı sunacaktır. 

Ülkemiz finans çevrelerince söz konusu çağrılara yönelik proje tekliflerinin 
hazırlanarak Avrupa Yatırım Fonuna sunulması, ülkemiz KOBİ’lerinin 
finansmana erişimine ciddi katkı sağlayacaktır. KOSGEB olarak COSME 
Programı’na ilişkin kapasite oluşturma, doğrudan ve dolaylı etkilerinin 
maksimize edilmesi ve kapsam dâhilindeki fonlardan en üst düzeyde 
yararlanılarak programdan azami fayda elde edilebilmesi için tüm ilgili 
taraflarla her türlü işbirliğine açık olduğumuzu tekrar ifade etmek 
isterim.

Programın ülkemize hayırlı olması dileğiyle…..

Recep BİÇER 
KOSGEB Başkanı
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Avrupa Birliği’nin, EU 2020 adını verdiği 2020 yılına yönelik stratejisini 
tanımlayan ana politikalardan biri “Küreselleşen Çağ için Sanayi 
Politikası” olarak belirlenmiştir. Bu süreçte, AB ülkelerinde ekonomik 
faaliyette bulunan işletmelerin % 90’ından fazlasını temsil eden KOBİ’lere 
özel önem atfedilmektedir. Bu kapsamda Birlik tarafından, 2014-2020 
yıllarını kapsayan kısaca COSME (İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı) olarak adlandırılan yeni bir program ortaya 
konulmuştur.
 
COSME Programı’nın bütçesi, ana eylemler olan; 
• KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması, 
• pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, 
• çerçeve koşulların geliştirilmesi ve 
• girişimciliğin teşvik edilmesi 
amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar Avro olarak oluşturulmuştur.

COSME Programı’nın önemli bir kısmı finansal araçlara ayrılmıştır. 
2.3 milyar Avro olan program bütçesinin %60’ı (yaklaşık 1.38 milyar 
Avro) finansal araçlara ayrılmıştır. COSME Programı finansal araçları 
Avrupa Komisyonu kararı uyarınca, Avrupa Yatırım Fonu (European 
Investment Fund (EIF)) tarafından yönetilecektir.

COSME finansal araçları KOBİ’lerin finansmana erişimini kolaylaştırarak 
Avrupa işletmelerinin rekabet gücünü yükseltmeyi hedeflemektedir. 
EIF, yerel finans kuruluşları veya özel özkaynak fonları gibi finansal 
kuruluşlar arasından, yayınlanmış olan finansman çağrısı kapsamında 
seçtiği finans kuruluşları vasıtasıyla, KOBİ’lerin finansmana erişimini 
arttırmayı amaçlamaktadır.

Türkiye ve Avrupa Komisyonu arasında COSME Programına Katılım 
Anlaşması Brüksel’de 16 Ekim 2014 tarihinde imzalanmış olup Anlaşma, 
18 Aralık 2014 tarihli ve 29209 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. 
KOSGEB, COSME Programına ilişkin Ulusal Koordinatör kuruluş olarak 
görevlendirilmiştir.

COSME Nedir?
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Kredi Garanti Desteği (LGF) aracılığıyla EIF, seçilecek finansal aracılara
(ör: garanti kuruluşları, bankalar, leasing firmaları vb.), KOBİ’lere daha 
fazla kredi ve leasing imkanı sunabilmelerine destek olmak amacıyla 
garantiler ve kontrgarantiler sunacaktır.

Riskin paylaşılmasıyla  COSME garantileri, geleneksel bankacılık 
sistemine erişimde zorluklar yaşayan birçok KOBİ’nin kredi finansmanına 
erişimini kolaylaştırarak finansal aracıların finansman sağlayacakları 
KOBİ sayısını arttırmalarına katkı sağlayacaktır.

LGF aracılığıyla, EIF tarafından finansal aracıların, yeni KOBİ kredi 
finansman portföyü geliştirebilmelerini teminen, KOBİ kredi finans 
portföylerinin menkul kıymetleştirilmesi için de garantiler sunulacaktır.

Kredi Garanti Desteği (LGF),  daha önce 2007-2013 dönemini kapsayan 
Rekabetçilik ve İnovasyon Çerçeve Programı (CIP) altında Avrupa 
Yatırım Fonu tarafından uygulanmış olan KOBİ Garanti Desteği’nin (SME 
Guarantee Facility-SMEG) devamı niteliğindedir.

COSME altında, EIF tarafından 2 farklı finansal araç sunulmaktadır:

Kredi Garanti Desteği (Loan Guarantee Facility (LGF))• 
Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği (Equity Facility for Growth (EFG))• 

Kredi Garanti Desteği 
Loan Guarantee Facility (LGF)

COSME kapsamında EIF tarafından finansal 
aracılara ne tür finansal araçlar sunulmaktadır?
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KOBİ’lere daha fazla kredi ve leasing imkanı sunabilmeleri için garanti 
kuruluşları, bankalar, leasing firmaları gibi finansal aracıların garanti ve 
kontrgarantileri fonlanacaktır.

KOBİ’ler için • 150 000 Avro’ya kadar olan kredilere garanti imkanı
KOBİ kredi finansman portföylerinin menkul kıymetleştirilmesi • 
imkanı  sunulacak olup hedef grup, büyüme odaklı KOBİ’lerdir.

KOBİ’lere kredi sunma veya leasing faaliyetlerinde bulunmaya yetkili 
finans veya kredi kuruluşları ve kredi fonları (veya kontrgaranti 
durumunda: garanti planları), KOBİ’lere garanti sunmaya yetkili garanti 
kuruluşları, kredi veya finansman kuruluşları finansal aracı olabilir.

COSME LGF Kapsamında Sunulacak Destek 
Miktarı Ne Kadardır?

COSME LGF Kapsamında Finansal Aracı 
Olabilecek Uygun Kuruluşlar Nelerdir?

COSME Kredi Garanti Desteği için 2014-2020 döneminde ayrılan toplam 
bütçe yaklaşık 740 milyon Avro’dur.

COSME LGF’ye Ayrılan Bütçe Ne Kadardır?
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Her kuruluşun yapısı ve stratejisine bağlı olarak, COSME kapsamında 
EIF finansal aracısı olmanın kredi hacimlerindeki artış ve yeni müşteriler 
kazanılması gibi çok çeşitli faydaları vardır. COSME Programında EIF, 
finansal aracıya kredi kararları, hizmet sunumu ve benzeri konuları 
delege ederek büyük ölçüde özerklik tanımaktadır.

Başvurmak isteyen kuruluşlar EIF web sitesini ziyaret edip Niyet Beyanı 
Çağrısını okuyarak  başvuru dokümanını:

http://www.eif.org/what_we_do/guarantees/single_eu_debt_
instrument/cosme-loan-facility-growth/index.htm. 

adresinden indirip başvuru yapabilirler. Başvurular 30 Eylül 2020 
tarihinden geç olmamak üzere herhangi bir zamanda yapılabilir. Aracı 
kuruluşlar EIF tarafından sürekli bir biçimde, değerleme süreci akabinde 
seçilecektir.

Aracı kuruluşlar EIF tarafından yapılacak kapsamlı bir değerleme 
çalışması neticesinde seçilir. Değerleme çalışması; finansal durum, 
finansal kapasite, operasyonel yeterlilik ve beklenen etki (ör: hacim ve 
coğrafi erişim gibi) belirli seçim kriterlerine dayalı olacaktır. 

Aracı Kuruluş Olmanın Faydaları Nelerdir?

COSME LGF’ye Nasıl Başvuru Yapılır?

Finansal Aracılar Nasıl Seçilmektedir?
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COSME EFG aracılığı ile EIF, aracı kuruluş olarak seçilen ve daha çok 
gelişme ve büyüme evresindeki KOBİ’lere finansman sağlayan risk 
sermayesi fonlarına ve özel özsermaye fonlarına yatırım yapar.

Fon yöneticilerinin ticari bazda bağımsız olarak çalışıyor olmaları ve en 
fazla büyüme potansiyeli olan KOBİ’lere yatırım yapmayı taahhüt etmeleri 
gerekmektedir.

EFG, daha önce 2007-2013 dönemini kapsayan Rekabetçilik ve İnovasyon 
Çerçeve Programı (CIP) altında uygulanmış olan Hızlı Büyüyen İnovatif 
KOBİ’lere sağlanan “High Growth and Innovative SME Facility (GIF2)” 
desteğinin devamı niteliğindedir.

COSME Özkaynak Desteği için 2014-2020 döneminde ayrılan toplam bütçe 
yaklaşık 690 milyon Avro’dur.

Seçilen bir finansal aracı kuruluşa, herhangi bir hesap dönemi sonuna 
kadar toplam taahhütlerin %25’i limitinde, 30 milyon Avro’ya kadar 
yatırım yapılabilir. EIF genel olarak, seçilen fonun ilk hesap dönemi 
kapanışına katılır.

Büyüme Amaçlı Özkaynak Desteği 
Equity Facility for Growth (EFG)

COSME EFG’ye Ayrılan Bütçe Ne Kadardır?

COSME EFG Kapsamında Sunulacak Destek 
Miktarı Ne Kadardır?
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Finansal aracı olabilmek için fon yöneticilerinin aşağıda bir kısmı belirtilen 
koşulları sağlaması gerekmektedir:

Katılımcı ülkelerden birinde kurulu olmak,• 
Uzun dönem özsermaye ve özsermaye benzeri finansman sağlamak,• 
Yasal mevzuat çerçevesinde, AB üye ülkelerinde ve COSME katılımcı • 
ülkelerinin birinde veya daha fazlasında kurulmuş ve faaliyet 
göstermekte olan, büyüme ve gelişme aşamasındaki KOBİ’ye yatırım 
miktarının en az %50’si kadar yatırım yapmayı taahhüt etmek,
Etik prensipleri ve EIF tarafından yasaklanmış sektörleri ihlal etmeyen • 
faaliyetler yürütmek.

Diğer gereklilikler çağrı metninde yer almaktadır.

Başvurmak isteyen kuruluşlar EIF web sitesini ziyaret edip Niyet Beyanı 
Çağrısını okuyarak başvuru dokümanını:

http://www.eif.org/what_we_do/equity/single_eu_equity_instrument/
cosme_efg/index.htm1
adresinden indirip başvuru yapabilirler. 

Başvurular 30 Eylül 2020 tarihinden geç olmamak üzere herhangi bir 
zamanda yapılarak, cosme.efg@eif.org adresine iletilebilir.

Aracı kuruluşlar EIF tarafından ticari ve hukuki bir değerleme süreci 
neticesinde seçilecektir.

COSME EFG Kapsamında Finansal Aracı 
Olabilecek Uygun Kuruluşlar Nelerdir?

COSME EFG’ye Nasıl Başvuru Yapılır?



Programa ilişin bilgi almak üzere aşağıdaki adreslerle irtibata 
geçebilirsiniz.

KOSGEB Başkanlığı
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı
AB Koordinasyon Müdürlüğü
abkoordinasyon@kosgeb.gov.tr

KOSGEB Başkanlık Binası 
Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66
Altmışevler / MAMAK / ANKARA

T   :+90 312 595 28 00 (pbx)
F   :+90 312 368 07 15
www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB COSME Programı Ulusal Koordinatörüdür.

İlgili finansal aracılar Avrupa Yatırım Fonu ile nasıl çalışabilecekleri 
konusunda bilgiye www.eif.org, COSME Programı’na ilişkin genel bilgiye 
http://ec.europa.eu/growth/smes/cosme/index_en.htm web adresinden 
ulaşabilirler.

European Investment Fund
37B, avenue J.F. Kennedy
L-2968 Luxembourg
T :+352 2485-1
F :+352 2485-81200
www.eif.org

Avrupa Yatırım Fonu’na nasıl ulaşılabilir?


