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TÜBİTAK, Kalkınma Ajansı, KOSGEB, Bakanlıklar… Hepsinde de farklı dönemlerde 
birçok hibe-teşvik destekleri var. Peki işletmeniz hangilerinden yararlanabilir, sizin 

için en uygun program hangisi? 

ODS CONSULTING GROUP’A ADIM ATIN, 
GERİSİNİ BİZE BIRAKIN.
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Danışmanlığı

İşletmelerin yürüdükleri yolda alabilecekleri tüm devlet desteklerini onlara sağlayarak yüklerini hafifleteceğimize ve 
bu sayede de devlet destekleriyle büyüyen işletmelerin ülkemiz ekonomisine daha fazla katkı yapabileceğine 
inanıyoruz. 

DEĞERLERİMİZ

Kurumların açmış olduğu destek programlarının temasına uygun proje dosyaları hazırlıyor, dosyaların kurumlara 
tesliminden proje yürütme aşamasında yapılması gereken işlemlere kadar sürecin tamamında sizlere profesyonel 
danışmanlık desteği veriyoruz. İşletmelere hem zaman hem de maliyet olarak ciddi tasarruflar sağlıyoruz.

ÇÖZÜMLERİMİZ

İşletmenizin hibe ve teşviklerden yararlanabilmesi için izlenmesi gereken tüm yolları, hizmet metodumuzda 
belirlediğimiz 3 ana başlık altında yürütüyoruz. 

METODUMUZ

İşletmeye uygun hibe ve teşvik programlarını keşfetmek

İşletmenin finansman gereksinimleri ve hibe-teşvik programlarının kapsamı doğrultusunda proje başvuru dosyaları hazırlamak

Onaylanan ve destek alan projeleri proje süresi tamamlanana kadar yürütmek

1

İş geliştirme birimi tarafından müşterilerimizin 
mevcut durumu analiz edilir, en uygun devlet 
destekli hibe ve teşvik programları önerilir.

2

Proje geliştirme ve operasyon ekipleri tarafından 
KOBİ ve/veya büyük işletmelerin makine – 
teçhizat, yazılım, personel, tanıtım, pazarlama ve 
test-belgelendirme gibi gereksinimleri için hibe 
veren kurumlara proje başvuru dosyaları 
hazırlanarak teslim edilir.

3

Proje kurum tarafından onaylandığında proje 
süresi tamamlanana kadar tüm süreçler ODS 
Consulting Group proje yönetim ekibi tarafından 
yürütülür
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