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KOSGEB’den 

Yerli ve Milli Üretime Destek

KOSGEB, 

Teknoloji İçerikli Projelere Odaklanıyor

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt :

7 Yılda 100 Bin Kişiye İstihdam Sağlandı

Stratejik Ürüne 

5 Milyon TL Destek

2010 Yılından İtibaren

KOSGEB’in Destek Karnesi

Finans ve İş Dünyası 

Girişimcilik Zirvesinde Bir Araya Geldi

Türk Girişimcilerine “Dünya Girişimcileri 

Yatırım Forumu” ile Yeni Kapılar Açıldı

COSME Eğitimlerinin 4. Ayağı 

Gaziantep’te Gerçekleştirildi

“Kadın Girişimciler Uluslararası 

2. Konferansı” Yapıldı

KOSGEB’den “İş birliği-Güç birliği” Projelerine 

1 Milyon 500 Bin Liraya Kadar Destek

KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü Yenilenen Yüzüyle 

KOBİ’lerin Hizmetinde 

Müdürlüklerimizden;

Kocaeli KOSGEB Müdürlükleri

KOSGEB Desteği ile Başladı 

Oyuncak Sektöründe Marka Oldu

İmalatını Yaptığı Ürünler İçin Makine Tasarladı ve 

Sektörde Dünya Pazarının Öncü Firmaları Arasına Girdi

Boya ve Vernik Sektöründe 

Kocaeli’nden Dünyaya Açıldı

KOSGEB, Brüksel’de COSME Programı Bilgi ve 

Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Düzenledi

Kolombiya’ya 

KOSGEB Modeli 

KEİ ile KOBİ’ler ve Girişimcilik Alanında 

İş Birliği

İş Birliği Yaptılar, Kocaeli’ne Yeni Bir Marka 

Kazandırdılar
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, Stratejik 

Ürün Destek Programı ile 

ithalatı yüksek, stratejik 

ürünlerin yerlileştirilmesi 

ve millileştirilmesini 

hedeflediklerini belirterek, 

“Program çerçevesinde 

hazırladığımız projeksiyona göre 

500 projenin desteklenmesiyle 

2 bin 500 kişiye iş imkanı 

sağlanacak, KOBİ’lerin imalat 

sanayisinde oluşturduğu 

cari açık yüzde 10 azalacak. 

Verdiğimiz bu destekle 250 

milyon liralık katma değer 

oluşturacak.” dedi.

Türkiye’nin her alanda 

büyük değişim ve dönüşüm 

yaşadığını belirten Özlü, 

ülkenin dünyanın en büyük 

10 ekonomisinden biri olması 

hedefini, gerçeğe dönüştürmek 

için harekete geçtiklerini 

söyledi. Özlü, Türkiye’nin 

“bölgesel lider, küresel oyuncu” 

olmasını hedeflediklerinin 

altını çizerek, “Teknolojimiz, 

insan kaynağımız, sanayicimiz 

bizi bu hedefe taşımak için 

yeterli. Bize düşen görev bu 

kaynağı etkin ve verimli bir 

şekilde harekete geçirmek, 

işleyişi yeniden yapılandırmaktı. 

İşte bugün startını vereceğimiz 

KOSGEB Stratejik Ürün 

Geliştirme Desteği, bu yönde 

atılacak önemli bir adımdır.” 

diye konuştu. Özlü, Ar-Ge ve 

inovasyonla geliştirilmeyen 

üretimlerin, tarihin gerisinde 

kalacağına işaret ederek, 

KOBİ’lerin bilgiyle donatması, 

Ar-Ge ve inovasyonu merkeze 

koyması için her türlü teşvik ve 

desteği sağladıklarını anlattı.

“İthalata karşı yerli ürün 

seferberliği” başlattıklarına 

dikkati çeken Özlü, “Kendi 

işletmelerimizle, kendi 

KOBİ’lerimizle, kendi 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik 
ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın katılımları ile Ankara’da 
düzenlenen protokol imza töreninde, 
Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Bilgi 
Teknolojileri ve İletişim Kurumu, 
Aselsan, Savunma ve Havacılık 
Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) 
ve Posta ve Telgraf Teşkilat A. Ş. 
(PTT) ile KOSGEB arasında iş birliği 
protokolü imzalandı.

KOSGEB’den

Yerli ve Milli Üretime 
Büyük Destek
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finansmanımızla, kendi 

insan kaynağımızla, kendi 

damgamızla, kendi ürünlerimizi 

üreteceğiz. Bu amaçla ithal 

ettiğimiz 1000 ürünü, bunu 

yapabilecek 1000 KOBİ ile 

eşleştirmek için çalışıyoruz. 

Bunların bir defaya mahsus 

tasarlama, geliştirme ve 

piyasaya sürme masraflarını biz 

destekleyeceğiz. Böylece ithalatı 

azaltacak, yerli malı üretimi 

artıracağız.” ifadesini kullandı.

“Desteklerin toplam üst 

limiti 5 milyon lira”

Özlü, cari işlemler dengesi 

incelendiğinde, ara 

malı ithalatı sorunuyla 

karşılaşıldığına değinerek, 

KOSGEB aracılığıyla 

başlatılacak bu programla, cari 

açık problemini azaltmaya 

katkıda bulunan yatırımların 

destekleneceğini vurguladı. 

İthalat miktarı yüksek, 

stratejik ara malların yerli 

üretiminin teşvik edileceğini 

dile getiren Özlü, böylece 

ülke ekonomisine  katma 

değer sağlanacağını, imalat 

sanayinde yerli girdi oranının 

artırılacağını ve yerli imalat 

sanayinin gelişmesinin 

destekleneceğini kaydetti.

Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Bakan 

Arslan, son 15 yıldır başarılara 

imza atan PTT’nin faaliyetleri 

arasındaki kargo, lojistik, 

bankacılık, özellikle e-devlet 

ve e-posta hizmetlerinde 

yapılacak geliştirmeler 

konusunda da “Stratejik Ürün 

Destek Programı” kapsamında 

PTT ve KOSGEB’in ortak 

çalışma yürüteceklerini 

bildirdi.

Türkiye’nin son dönemde her 

alanda yerlileşme ve millileşme 

konusunda seferberlik 

başlattığını hatırlatan Sayan, 

bu alandaki çalışmaların 

başarıyla sürdürüldüğünü dile 

getirdi.

Sayan, 5G’yi yerli ve milli 

altyapıyla kurabilmek için tüm 

imkanların seferber edildiğini 

vurgulayarak, “KOSGEB ile 

elektronik haberleşme sektörü 

özelinde de yerli ve milli üretim 

ekosisteminin geliştirilmesi 

noktasında atılacak adımları 

belirlemiş olduk. 5G için 

hazırlık yapacak tüm yerli ve 

milli firmalar bugün burada. 

Bir olacağız, diri olacağız, hep 

birlikte başarıya ulaşacağız.” 

diye konuştu.

KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt; 

“Sloganımız: Teknoloji 

odaklı yerli ve milli üretim”

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi (KOSGEB) 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt da “Stratejik Ürün 

Destek Programı” ile KOBİ’leri 

güçlendirmeye, yerli ve 

Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanı Ahmet 

Arslan da yaptığı konuşmada; 

“KOSGEB’in 5 milyon liraya 

kadar KOBİ’lere sağlayacağı 

destekle özellikle siber 

güvenliğin akıllı ulaşım 

altyapılarını, haberleşme 

ağlarından uydulara kadar 

birçok kritik altyapının ara 

ürünlerini Türkiye’de üretebilir 

hale geleceğiz. Ar-Ge’ye daha 

fazla kaynak aktarmamız 

gerekiyor. Ortaya çıkan özgün 

ürün ve projelerin kat kat geri 

dönüşü olacaktır. Ülkemizin 

petrolden sonra en fazla ithalat 

yaptığı bu alanda KOBİ’lerimiz 

daha az çekinerek Ar-Ge 

yapabilecek, uluslararası marka 

üreten konuma yükselebilecek.”

dedi.
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milli üretimi teşvik etmeye 

yönelik önemli bir adım daha 

attıklarını söyledi.

Stratejik Ürün Destek Programı 

kapsamında, yurt dışından 

ithal edilen teknolojik 

ürünleri ve ara mallarını milli 

imkanlarla, yerli şirketlerle 

ve KOSGEB desteğiyle 

üretmek için seferberlik 

başlattıklarına dikkati çeken 

Uzkurt, “Sloganımız ‘teknoloji 

odaklı yerli ve milli üretim’ 

olacak. Firmalarımıza diyoruz 

ki bugüne kadar yurt dışından 

getirdiğiniz ürünleri yurt 

içinde üretebilecek, üretim 

potansiyeline ve teknoloji 

kabiliyetine sahip KOBİ’lerimizi 

sizler tespit edin, ön 

anlaşmalarınızı yapın, bizler de 

KOSGEB olarak bu iş birliğiniz 

kapsamında KOBİ’lerimizi 

destekleyelim. 

Bu desteklerle bir taraftan 

ülkemizin yerli ve milli teknoloji 

şirketlerini büyütürken, diğer 

taraftan da stratejik ve öncelikli 

teknoloji alanlarında dışa 

bağımlılığımızı, babayiğit 

KOBİ’lerimizle azaltacağımıza 

inanıyoruz.” ifadelerini 

kullandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 
Özlü ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın katılımları ile Ankara’da 
düzenlenen protokol imza töreninde, Savunma 
Sanayi Müsteşarlığı, Bilgi Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu, Aselsan, Savunma ve 
Havacılık Sanayi İmalatçılar Derneği (SASAD) 
ve Posta ve Telgraf Teşkilat A. Ş. (PTT) ile 
KOSGEB arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın himayelerinde KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim 
Kurumu Başkanı Ömer Fatih Sayan iş birliği protokolü imzaladılar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet 
Arslan’ın himayelerinde KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile Savunma Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Mustafa Şeker iş birliği protokolü imzaladılar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın himayelerinde KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile 
SaSaD Genel Sekreteri Hüseyin Baysak iş birliği protokolü imzaladılar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın himayelerinde KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile 
ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Hezarfen Oruç iş birliği protokolü imzaladılar.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme 
Bakanı Ahmet Arslan’ın himayelerinde KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile 
PTT Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Bozgeyik iş birliği protokolü imzaladılar.
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Stratejik Ürüne 

5 Milyon TL Destek

Cari açığı azaltmak Türkiye’nin 

ekonomik performansına katkı 

sağlayacak önemli hedeflerden 

biridir. Cari işlemler dengesi 

incelendiğinde ise karşımıza 

ara malı ithalatı sorunu 

çıkmaktadır. 

Kullanılan girdilerin yurt 

içindeki üretici firmalardan 

tedarik edilerek karşılanması, 

yaratılan katma değerin ülke 

içinde kalmasını sağlayacağı 

gibi, işletmelerimizin rekabet 

güçlerinin artırılmasına da 

katkıda bulunacak. Girdilerin 

yurt dışından tedarik edilerek 

üretim yapılması durumunda 

ise elde edilecek katma değer 

yurt dışına çıkacak. Bu durum, 

dış ticaret ve dolayısıyla cari 

işlemler dengesine olumsuz 

yansıyacağı gibi, gerek tüketim 

malı gerekse de ara malı üreten 

firmaların rekabet gücünü 

zayıflatacaktır. Bu bağlamda 

ülkemizin 2023 vizyonunda 

yer alan “dünyanın en büyük 

10 ekonomisinden biri olmak” 

hedefine ulaşmak için ara malı 

ithalatı sorununun çözülmesi 

önemli bir yer tutuyor.

Bu çerçevede cari açık 

problemini azaltmaya katkıda 

bulunacak yatırımların 

desteklenmesi yoluyla; ithalat 

miktarı yüksek stratejik ara 

malların yerli üretiminin teşvik 

edilmesi, ülke ekonomisine 

katma değer sağlanması, 

imalat sanayinde yerli girdi 

oranının arttırılması ve yerli 

imalat sanayinin gelişmesini 

desteklemek amacıyla “Stratejik 

Ürün Destek Programı” 

hazırlandı.

Cari açığa “yerli ve 
milli” önlemler

Destek programıyla birlikte 

ithalatı yüksek olan stratejik 

ürünlerin yerlileştirilmesi 

ve millileştirilmesi mümkün 

olacak. Üretimde daha 

yüksek oranda yerli girdi 

kullanımı sağlanacak. 

KOBİ’lerin teknolojik üretim 

yeteneklerinin geliştirilmesi ve 

teknolojinin tabana yayılması 

kolaylaşacak. 

KOBİ ile büyük işletmelerin 

birlikte hareket edebilme 

yetenekleri geliştirilecek.  

İthal bağımlılığı yüksek olan 

ara malların yerli üretiminin 

desteklenmesi ile ithalatın 

ve cari açığın azaltılması 

hedefleniyor.

Öte yandan yurt içi üretimde 

yerli ara malı kullanımı 

sağlanarak yerli imalat 

sanayinin altyapısının 

KOSGEB, yurt dışından ithal 
edilen ara malları Türkiye’de yerli 
ve milli imkânlarla üreteceklere 
5 milyon liraya kadar destek 
verecek. Programa başvuracak 
projelere, işletme başına 5 milyon 
liraya kadar yüzde 70’i geri 
ödemesiz olmak üzere yüzde 100 
destek sağlanacak.

ÜRÜN

Makine ve Teçhizat  Giderleri için%100  Destek  
Projede Erken Ödeme İmkanı 

Projenin tamamlanması için 
36 ay’a kadar süre 

Destek tutarı 
5 Milyon TL ‘ye kadar
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geliştirilmiş olacak. KOBİ’lerde 

nitelikli insan kaynağının 

oluşturulması ve istihdamın 

artırılması sağlanacak.

Cari açığın azaltılmasına 

katkıda bulunacak yatırımlar 

desteklenecek. Cari açığı 

azaltmaya katkıda bulunacak 

ürünler KOSGEB başkanlığı 

tarafından belirlenerek, 

bu ürünlerin üretilmesi ve 

ticarileşmesini sağlayabilecek 

işletmeler bu destekten 

faydalanabilecek. 

Yüzde 70 geri 
ödemesiz 

Sağlanacak destekler, makine-

teçhizat, yazılım giderleri, 

personel gideri, bilgi transferi, 

Test-analiz, kalibrasyon ve 

referans numune desteği 

ve Hizmet alımı destekleri 

şeklinde olacak.

Destek oranları % 70 geri 

ödemesiz, % 30 geri ödemeli 

oranı uygulanarak 

destek kapsamında alınacak 

makine teçhizatın yerli 

üretim olması önemli olup, 

yatırımın gerçekleşmesi için 

alınacak makine-teçhizat ve 

yazılım giderleri yerli malı 

belgesi kapsamında alınması 

durumunda geri ödemesiz 

destek oranına  % 15 ilave 

edilecek. 

İşletmeler desteklenmesi ön 

görülen tutarın %25’i kadar 

erken ödeme alabilecekler. 

Destek kapsamında istenen 

teminat mektubu giderleri de 

%100 oranında desteklenecek.

Üst limit 5 milyon

Program kapsamında proje 

başvuruları dönemsel olarak 

alınacak. Proje süresi en çok 

36 ay olup, kurul kararı ile 6 

aya kadar ek süre verilebilecek.  

Program kapsamında verilecek 

desteklerin toplam üst limiti 

5.000.000 TL olarak belirlendi.

Başkanlık; kalkınma planları, 

hükümet programları 

ve yıllık programlarda 

belirlenen hedefler ile stratejik 

dokümanlardaki öncelikler 

doğrultusunda; bölgesel, 

sektörel ve ölçeksel kriterler ile 

teknoloji düzeyi ve özel hedef 

gruplarını dikkate alarak iki 

katını geçmemek üzere destek 

üst limitini artırabilecek. 

Stratejik Ürün 
Destek Programı 

ile; cari açık 
problemini 

azaltmaya katkıda 
bulunacak 

yatırımların 
desteklenmesi 
yoluyla; ithalat 
miktarı yüksek 

stratejik ara 
malların yerli 

üretiminin teşvik 
edilmesi, ülke 
ekonomisine 
katma değer 

sağlanması, imalat 
sanayinde yerli 

girdi oranının 
arttırılması ve yerli 

imalat sanayinin 
gelişmesinin 

desteklenmesi 
amaçlanıyor. 

Yerli ve Milli Üretim Projelerine
Destek tutarı;
5 Millyon TL’ye kadar,
projenin tamamalanması için 
36 ay’a kadar ek süre 



KOBİGEL – KOBİ Gelişim Proje Destek Programı 

kapsamında, ulusal strateji dokümanlarında 

önceliklendirilen konularda proje hazırlayan işletmelere 

300 Bin TL’si geri ödemesiz, 700 Bin TL’si geri ödemeli 

olmak üzere 1 Milyon TL’ye kadar proje desteği 

verilmektedir.  

2016 Yılı KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında verilen 

destekler.

Programın ilk uygulama yılı olan 2016’da; “Geleneksel İmalat Sanayi 

KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması”, “Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji 

KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirilmesi”, “Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin 

Geliştirilmesi”, “Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme” ve “KOSGEB 

Destekli Girişimlere İvme” konulu 5 proje teklif çağrısı yayınlanmıştır. 

Projesi kabul edilen ve taahhütname vererek projesini başlatan toplam 2.334 

işletme için onaylanan desteğin hacmi yaklaşık 488 Milyon TL’dir.

2016 yılı proje teklif çağrıları kapsamında desteklenen proje sayıları ve 

onaylanan destek tutarları aşağıda belirtilmiştir.

KOBİGEL Programı 2016 Yılı 
Proje Teklif Çağrıları 

Projesi 
desteklenen 
işletme sayısı

Onaylanan 
Geri Ödemeli 
Destek

Onaylanan 
Geri Ödemesiz 
Destek

Onaylanan 
Toplam 
Destek

Geleneksel İmalat Sanayi 
KOBİ’lerinde Katma 
Değerin Arttırılması

604 116.884.678 43.089.104 159.973.782

Orta Yüksek ve ileri 
teknoloji KOBİ’lerinde 
Kapasite Geliştirilmesi

574 78.581.145 61.451.478 140.032.623

Bilişim Teknolojileri 
KOBİ’lerinin Geliştirilmesi

177 803.282 9.835.413 10.638.695

Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde 
Kapasite Geliştirme

885 79.667.030 89.660.118 169.337.149

KOSGEB Destekli 
Girişimlere İvme

94 1.839.917 6.162.447 8.002.364

TOPLAM 2.334 277.776.052 210.198.560 487.984.613

KOBİGEL – 
KOBİ Gelişim Destek Programı

KOSGEB, 
Teknoloji İçerikli Projelere Odaklanıyor

www.kosgeb.gov.tr10
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2017 Yılı Uygulaması:

Program kapsamındaki 

2017 yılı proje teklif çağrısı 

11 Eylül 2017’de ilan 

edilmiştir. Yeni program 

çağrısının teması “Üretim ve 

İhracatta Teknoloji Seviyesi 

Yüksek, Katma Değerli 

Ürünlerin ve KOBİ’lerin 

Payının Arttırılması” olarak 

belirlenmiştir. Son başvuru 

tarihi olan 22 Ekim 2017 

tarihine kadar toplam 8.355 

proje başvurusu alınmış, 

yapılan ön kontrollerin 

ardından toplam 7.589 

geçerli proje başvurusu 

değerlendirilmek üzere ilgili 

Kurullara sevk edilmiştir. 

Kurullar tarafından 

değerlendirilmesi devam eden 

7.589 proje başvurusunun 

proje konularına göre dağılımı 

aşağıda belirtilmiştir: 

2010 yılından bugüne kadar, 

45 bin 225 Girişimci KOSGEB 

desteği ile işletmesini kurdu. 

Bu destek, girişimci ruha 

sahip, genç nüfusu yoğun olan 

ülkemizde çok olumlu yankı 

buldu. 

Bu yankının verdiği heyecanla 

bir yandan destek aşamasındaki 

süreçler iyileştiriliyor, diğer 

yandan bu desteğin daha da 

yaygınlaşması için ülkenin her 

yanında, her yaştan girişimcilik 

tohumlarının atılmasına yoğun 

gayret gösteriliyor. Bugüne 

kadar bu sayede kurulmuş olan 

45 bin 225 işletmenin %95 ‘inin 

faal durumdadır.

KOBİGEL Programı 2017 Yılı Proje Teklif Çağrısı – 
Proje Konusu Bazında Başvuru Sayıları

Toplam 
başvuru 

sayısı

1 Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi 390

2
Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde 
nesnelerin interneti uygulamaları

153

3 Enerji verimliliğinin arttırılması 164

4
İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara 
açılım

2.239

5 Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş 2.634

6
Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik 
imkan ve kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek 
büyütme

600

7
Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim 
ve ihracattaki ağırlığının arttırılması

1.296

8 Yeşil üretime geçiş 113

Toplam 7.589

Girişimcilik Destek Programı
Yeni Girişimci Desteği

YENİ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ 
(28.11.2017 tarihli YKDS verisidir.)

Yıllar Sağlanan Destek Tutarı / TL İşletme Sayısı

2010 315.457,71 43

2011 25.841.092,54 2.397

2012 51.221.120,13 4.969

2013 84.341.883,58 8.066

2014 105.587.452,25 10.199

2015 125.672.423,08 11.825

2016 238.982.317,04 15.535

2017 381.558.910,31 21.030

Kümülatif 
Toplam

(Bugüne Kadar 
Toplam)

1.013.520.657 45.225

1 milyonu aşkın kişiye Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım 
Belgesi verilmiştir.

KOSGEB desteği ile 

45.225 Girişimci İşletme 
Sahibi Oldu

2017 Yılında  

7.600 KOBİGEL Proje Başvurusu Alındı

Kendi İşini Kuran Girişimcilere 

1 Milyon TL Destek Verildi
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2010 -2017 Yılları Aralığında KOSGEB Desteği ile İstihdam Edilen Personel Sayısı

Program Türü
Kümülatif 

Toplam
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Ar-Ge ve 
İnovasyon 
Destek Programı

5340 82 997 1.573 1.485 1.099 1.039 1.070 1.150

Endüstriyel 
Uygulama Destek 
Programı

1281 2 109 241 398 334 263 233 224

Genel Destek 
Programı 
(Nitelikli Eleman 
İstihdam 
Desteği)

86170 833 8.554 16.586 21.381 16.951 18.430 20.300 29.184

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt; ülke ekonomisinin gelişmesinde 

KOSGEB’in önemli rol oynadığını belirterek 

son 7 yılda sağlanan destekler ile yaklaşık 

100 bin kişiye istihdam sağlandığını 

söyledi. 

KOSGEB tarafından sağlanan destekler 

ile KOBİ ve girişimcilerin önünü açmakla 

birlikte istihdama da katı verdiğinin altını 

çizen Başkan Uzkurt, yeni iş kapılarının 

açılmasını memnuniyetle takip ettiklerini 

bildirdi. 

KOSGEB’in, Genel Destek Programı 

kapsamında KOBİ’lere vermiş olduğu 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği’nin 

önemine vurgu yapan Cevahir Uzkurt, 

KOBİ’lerin çok basit bir şekilde, proje 

hazırlamadan, yalnızca bir başvuru ile bu 

destekten faydalanabileceklerini söyledi.

Başkan Uzkurt, Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği’nin yanı sıra KOBİ’lerin, Ar-GE 

ve İnovasyon, İş Birliği – Güç Birliği, 

KOBİGEL, TEKNOYATIRIM, Stratejik 

Ürün Destek programları kapsamında 

desteklenmesi uygun görülen projelerde 

de yeni istihdam edilen personellerin 

maaşlarına belirli oranlarda destek 

sağlandığının altını çizdi.

Başkan Uzkurt, son yedi yılda gerek 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile 

gerekse desteklenen projeler dahilinde 

100 bin kişinin istihdamının KOSGEB 

desteği ile gerçekleştiğini açıkladı.

KOSGEB; Türkiye’deki istihdam sorununun 

çözümüne katkı sağlamak amacı ile 2010 

yılından bu yana,  Genel Destek Programı 

çerçevisinde Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği ile 86.170, Ar-Ge İnovasyon Destek 

Programı ile 5.340, Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı ile 1.281 olmak üzere 

toplam 100 bine yakın personel istihdam 

edildi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt :

7 Yılda 100 Bin Kişiye 
İstihdam Sağlandı

KOSGEB, “Nitelikli Eleman 
İstihdam Desteği” ile 
KOBİ’lerin yeni personel 
istihdamında maaşlarına 
katkı sağlıyor.
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Genel Destek Programı kapsamında 2010 - 2017 yılları aralığında verilen destek rakamları
Genel Destek 
Programı 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2017

Ödeme Tutarı 
(TL) 4.953.686 67.534.048 96.779.801 133.996.380 129.233.992 158.734.819 166.080.177 241.950.823 999.263.729

İşletme Sayısı 1.909 15.382 19.061 23.775 23.035 25.995 24.583 29.578 80.192

İş Birliği - Güç Birliği Destek Programı kapsamında 2010 - 2017 yılları aralığında verilen destek rakamları
İş Birliği - 
Güç Birliği 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2017

Ödeme Tutarı 
(TL) 1.364.635 12.451.150 21.096.946 13.374.362 12.423.543 8.332.366 5.132.102 8.086.061 82.261.168

İşletme Sayısı 3 45 84 78 63 50 35 31 247

Ar-Ge ve İnovasyon Destek Programı kapsamında 2010 - 2017 yılları aralığında verilen destek rakamları
Ar-Ge ve 
İnovasyon Destek 
Programı

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2017

Ödeme Tutarı 
(TL) 3.928.020 34.534.947 42.139.244 36.476.826 27.973.958 30.308.66 27.295.240 31.938.497 23.459.539

İşletme Sayısı 110 773 1.022 996 797 741 708 714 3.061

Endüstriyel Uygulama Destek Programı kapsamında 2010 - 2017 yılları aralığında verilen destek rakamları
Endüstriyel 
Uygulama 
Destek Programı

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2010-2017

Ödeme Tutarı 
(TL) 233.742 8.717.236 23.527.045 29.742.110 28.595.530 23.390.678 22.601.044 17.205.610 154.012.994

İşletme Sayısı 14 147 229 302 307 252 200 170 1.088

2010 Yılından İtibaren

KOSGEB’in Destek Karnesi
Türkiye’deki Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmelerin büyümesi 

ve girişimciliğin desteklenmesi 

amacıyla 1990 yılında kurulan 

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme İdaresi Başkanlığı 

(KOSGEB), 2009 yılına 

kadar sadece imalat sanayi 

KOBİ’lerine destek sağlıyordu. 

Ancak 2009’da imalat sanayi 

dışındaki KOBİ’lerden gelen 

yoğun talepler üzerine 

KOSGEB Kuruluş Kanunu’nda 

değişikliğe gidilerek verilen 

desteklerin kapsamı; hizmet 

ve ticaret sektörlerindeki 

KOBİ’leri de kapsayacak şekilde 

genişletildi. Alanı genişleyen 

KOSGEB, böylece  KOBİ’lerden 

sorumlu ulusal kuruluş 

haline dönüştürüldü. Gelinen 

nokta itibariyle Türkiye’de 

faaliyet gösteren KOBİ’lerin 

güçlenmesi ve daha fazla 

katma değer üretmesi için 

stratejik bir misyon üstlenen 

KOSGEB, şimdi imalat ve 

sanayi alanlarında teknolojik 

içerikli projelere odaklanıyor.
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Zirve, Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

Gençlik ve Spor Bakanı Osman 

Aşkın Bak, Macaristan İstanbul 

Başkonsolosu Hendrich Balazs, 

Hazine Müsteşarı Osman Çelik, 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ, Siyaset, finans 

ve iş dünyasından 500’den 

fazla davetlinin katılımı ile 

gerçekleştirildi.

“Türkiye Girişimcilik Zirvesi” 

programı kapsamında bu yıl 

ilki gerçekleştirilen “Paranın 

Girişimcileri Ödül Töreni”nde 

Türkiye’ye rol model olan 

girişimciler ödüllendirildi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet 

Şimşek, girişimcilere geçmişte 

sağlanan destekler hakkında şu 

değerlendirmelerde bulundu; 

“Girişimcilik anlamında kültür 

çok önemli. Anadolu çok önemli 

bir medeniyet ve ticaret merkezi 

olmasının ötesinde muazzam 

derinliği olan bir coğrafyadır. 

Bu coğrafya aynı zamanda 

birçok kültürün ve ticaretin 

de merkezi oldu. Tabiri caizse 

bizim DNA’mızda girişimcilik 

var ve bu girişimcilik kültürü 

güçlenmeye devam edecek.”

Bakan Özlü : “ İşini 
Kuran 42 Binden Fazla 
Girişimcimize, 914 
Milyon Lira Destek 
Sağladık ”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, Türkiye 

Girişimcilik Zirvesi’nin 

açılışındaki konuşmasında 

girişimciliğin önemine işaret 

etti.

Hükümet, bakanlık ve ekonomi 

yönetiminin girişimin 

değerinin farkında olduğunu 

belirten Özlü, bu yüzden 

bütün ekonomi politikalarının 

hedefinin girişimcinin 

önündeki engelleri kaldırmak 

olduğunu söyledi.

Bakan Özlü, Türkiye’nin 

girişimcinin desteklenmesi 

konusunda önemli mesafeler 

aldığının altını çizerek, 

bakanlık olarak KOSGEB ve 

TÜBİTAK aracılığıyla, hayata 

geçirilen projeler hakkında 

katılımcılara bilgi verdi.

“Küçük veya büyük demeden, 

üretmek isteyen, iş kurmak 

isteyen, işini büyütmek 

isteyen birçok kişiye can 

suyu oluyoruz.” diyen Özlü, 

özellikle Ar-Ge’ye, inovasyona, 

Finans ve İş Dünyası 
Girişimcilik Zirvesinde Bir Araya Geldi
Para Dergisi tarafından düzenlenen ve Türkiye 
Melek Yatırımcılar Derneği’nin desteklediği 
“Türkiye Girişimcilik Zirvesi”  İstanbul’da yapıldı.
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tasarıma yatırım yapan, bu 

kavramlarla büyümek isteyen 

girişimcilerimize, kapıları 

ardına kadar açtıklarını anlattı.

TÜBİTAK ve KOSGEB’in, 

girişimci destek programları 

hakkında bilgi veren Özlü, 

şunları kaydetti:

“ İki kuruluşumuzun genç 

girişimcilere sunduğu 

programlarda 10’a yakın destek 

programı var. Son 7 yılda, 81 

ilimizde, yaklaşık 23 bin eğitim 

programı açtık. Bu programlarda 

785 bin katılımcıya girişimcilik 

eğitimi verdik. Ayrıca, Milli 

Eğitim Bakanlığı ile yaptığımız 

protokol kapsamında, 

girişimcilik dersi alan 225 bin 

gencimize, Yeni Girişimci Destek 

Programına başvuru hakkı 

tanıdık.

Üniversiteler tarafından, örgün 

eğitim kapsamında verilen 

girişimcilik dersleri için, 141 

üniversiteye Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi bünyesinde 

onay verdik. 2010 yılından 

bugüne kadar, kendi işini kuran 

42 binden fazla girişimcimize, 

914 milyon lira destek 

sağladık. 19 binden fazla kadın 

girişimcimiz, bu desteklerden 

yararlandı. 18-29 yaş arasındaki 

12 bin genç girişimciye, toplam 

200 milyon Lira destekte 

bulunduk.”

Hükümet ve bakanlık olarak 

bir yandan girişimcilere 

destek verirken, diğer yandan 

girişimcilik zihniyetini 

yerleştirmeye çalıştıklarını 

ifade eden Özlü, ekonomi 

dünyasında oyunun 

kurallarının yeniden yazıldığını 

söyledi.

Özlü, teknoloji çağında 

her şeyin çok çabuk 

değiştiğine dikkati çekerek, 

bugünün parlak fikirlerinin, 

geliştirilmediği sürece dünde 

kaldığı yorumunda bulundu.

Artık sadece bir işe başlamanın 

yetmediğinin altını çizen Özlü, 

konuşmasına şöyle devam etti:

“Girişilen işin büyümesi, 

güçlenmesi ve rekabet 

koşullarında öne geçebilmesi 

için inovasyon, girişimciliğin 

ayrılmaz bir parçası haline 

gelmiş durumda. İşinizi, 

üretiminizi, Ar-Ge ve 

inovasyonla geliştirmezseniz, 

girişiminiz maalesef işe 

yaramayacaktır. O yüzden 

girişimcilerimize verdiğimiz 

destekler kadar, onların Ar-Ge ve 

inovasyon becerilerini de teşvik 

ediyoruz.

İşsizliğin çaresi girişimciliktir. 

Zamanın ruhunu yakalayan, 

kendine güvenen, hayallerine 

sınır koymayan girişimcilerimiz 

sayesinde, gelişeceğiz, 

büyüyeceğiz, kalkınacağız. 

Türkiye’nin girişimcilere, yeni 

girişimciye ve Türkiye’nin 

girişimci ekonomisine ihtiyacı 

var. Türkiye girişimci ekonomisi 

ile bir sıçrama yapacak.”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek; 
“DNA’mızda girişimcilik var.”

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Türkiye’nin 

doğal kaynak zengini bir ülke olmamasının girişimcilik 

ve girişimcilik ekosistemi için bir fırsat yarattığını 

söyledi.

Şimşek, “Beşeri sermayenin en güçlü tarafı 

girişimciliktir. Her şeyden önce politik olarak 

girişimcilik ekosistemini güçlendirecek birçok reform 

yaptık, yapmaya devam edeceğiz. Girişimcilik bizim 

için esastır, katma değerin kaynağıdır. Dolayısıyla 

girişimcilere, finansmana erişim, teşvikler ve piyasalar 

bağlamında gerekli destek mekanizmaları oluşturuldu. 

Bu ekosistemi daha da nasıl güçlendiririz diye sürekli 

bir çaba içerisindeyiz.” dedi.
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 “ Silikon Vadisi, Türk 
girişimcilerin başarı 
öyküleri ile dolu”

Faruk Özlü, girişimciliği 

her koşulda teşvik etmeye 

devam edeceklerini belirterek, 

teknolojinin kalbinin 

attığı Amerika’daki Silikon 

Vadisi’nin, Türk girişimcilerin 

başarı öyküleri ile dolu 

olduğunu söyledi.

Silikon Vadisi’nde başarıdan 

başarıya koşan Türk 

girişimcilerinin, son 5 yılda 

toplamda yaklaşık 300 milyon 

dolar yatırım aldığını belirten 

Özlü, konuşmasını şöyle 

tamamladı:

“Şirketlerin değerleri ise 

toplamda 1 milyar doları 

aşmış durumda. Bu rakamlar 

gösteriyor ki, Türk girişimciler 

küresel oyuncu olabilecek 

kapasite ve kabiliyettedir. 

İşte bunu bildiğimiz için, 

Türkiye’nin en büyük 

inovasyon, teknoloji, üretim 

ve transfer merkezini, Bilişim 

Vadisi’ni kuruyoruz. Sınırların 

değil, erişimin öne çıktığı 

bir dünyada, Bilişim Vadisi 

dünyanın yeni kutbu olacak. 

Bilişim Vadisi, Türkiye’nin, dijital 

teknoloji tabanlı inovasyon 

ekonomisine geçmesine, çok 

büyük katkı sağlayacak.

Globalleşen dünyada çok 

eksenli bir lokasyonda yer 

alan Türkiye, ‘Made in Turkey’ 

damgasıyla, dijital teknolojiye 

dayalı ürünleri dünya pazarına 

sunacak. Bu şekilde Türkiye 

dijital ekonomi ile büyüyecek. 

Girişimcilerimizle, sivil toplum 

kuruluşlarımızla, bakanlığımızla 

ve hükümetimizle birlikte bunu 

başaracağız.”

KOSGEB Başkan 
Yardımcısı Ahmet 
Akdağ; “Yetenekli, 
yaratıcı kişilerin kendi 
işlerini kurmalarını 
özendiriyoruz.”

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ ise, “Yetenekli, 

yaratıcı kişilerin kendi işlerini 

kurmalarını özendiriyoruz. Eğer 

uygun girişimcilik koşulları 

varsa, iş fikrinin işe dönüşme 

fırsatı varsa, KOSGEB olarak 

iş fikri oluşmasından başlayıp 

ticarileşme aşamasına kadar 

girişimcilerimizin yanındayız. 

Şu ana kadar Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi verdiğimiz 

kişi sayısı 1 Milyonu geçmiş 

durumda. Bu eğitimi alanların 

46 bini kendi işletmelerini 

kurdular. Girişimciliğin 

yaygınlaştırılması adına başarılı 

işletmelerin kurulmasını 

destekliyoruz. Bu destekten 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimini tamamlayan ya da 

İŞGEM’lerde yer alan girişimciler 

faydalanabiliyor.” dedi.

“Ekonomi dünyasında 
oyunun kuralları yeniden yazılıyor”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; “İşsizliğin 

çaresi girişimciliktir. Zamanın ruhunu yakalayan, kendine 

güvenen, hayallerine sınır koymayan girişimcilerimiz 

sayesinde, gelişeceğiz, büyüyeceğiz, kalkınacağız. 

Türkiye’nin girişimcilere, yeni girişimciye ve Türkiye’nin 

girişimci ekonomisine ihtiyacı var. Türkiye girişimci 

ekonomisi ile bir sıçrama yapacak.”
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Bahreyn Krallığı Başbakanı 

Prens Khalifa Bin Salman Al 

Khalifa’nın ev sahipliğinde, 

Birleşmiş Milletler Sınai 

Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 

organizasyonu ile Dünya 

Girişimcileri Yatırım Forumu 

(WEIF 2017)  Bahreyn’de 

gerçekleştirildi. Çeşitli 

ülkelerden yaklaşık 1000 

girişimcinin katıldığı 

foruma, KOSGEB Başkan 

Yardımcısı Recep Ali Erdoğan 

başkanlığındaki 4 kişilik heyet 

ve 22 KOBİ temsilcisi katılım 

sağladı.

Forum açılış konuşmasında, 

KOBİ’lerin “Denizcilik Kıta 

Avrupası İpek Yolu Girişimcileri 

İttifakına” getireceği 

dinamizmden bahseden Recep 

Ali Erdoğan, sürdürülebilir 

kalkınma hedeflerine ulaşmada 

girişimcilik ve inovasyonun 

teşvik edilmesinin önemine 

değinerek KOBİ’lerin iş 

yaratma ve ekonomik 

büyümedeki yerinin önemine 

dikkat çekti. 

UNIDO Genel Direktörü Dr. 

Hashim Hussein ise,  KOBİ’leri, 

“Denizcilik Kıta Avrupası 

İpek Yolu Girişimcileri” iş ve 

iletişim ağından, bölge ülkeleri 

KOBİ’lerinin Türk KOBİ’leri 

ile bir araya getirilmesi 

çalışmalarından ve ortak 

yatırım ile iş birliği imkânları 

hususunda bilgilendirdi.

Genel Direktör Hashim 

Hussein’i makamında 

da ziyaret eden Başkan 

Yardımcısı Erdoğan, 

Türkiye’deki KOBİ’lere koçluk 

yapmak üzere daha önce 

Ankara’da eğitim alan 21 

KOBİ Uzmanının katılımları 

ile  yakın bir zamanda 

eğitimlerin ikinci aşamasının 

da  geçekleştirilebileceği 

hususunda Hussein ile 

görüştü. 

Bahreyn’de özel sektörü 

desteklemek amacı ile 2006’da 

kurulan KOSGEB Muadil 

Kurumu TAMKEEN Başkanı Dr. 

Ebrahim Mohammed Janahi 

ile bir araya gelen Erdoğan, iki 

ülke KOBİ’lerine yönelik her 

türlü iş birliğine KOSGEB’in 

açık olduğunu belirterek bu 

kapsamda, 2018 yılının ilk 

çeyreğinde iki kurum arasında 

bir Mutabakat Zaptı imzalamak 

üzere Janahi’yi Türkiye’ye 

davet etti.

KOSGEB heyeti, Bahreyn 

Krallığı Su ve Elektrik Bakanlığı 

ile katılımcı KOBİ’lerden altyapı 

ve inşaat alanında faaliyet 

gösteren dört KOBİ’miz için 

özel bir görüşme sağladı. 

Heyet, Bahreynli yetkililerin 

yanı sıra, Rusya’da 85 bölgede 

faaliyet gösteren ve farklı 

sektörlerdeki KOBİ’leri temsil 

eden Rus Kadın Girişimciler 

Heyeti ile  birebir görüşmelerde 

bulundu.

Bahreyn temaslarının sonunda 

Erdoğan ve KOSGEB Heyeti, 

Basra Körfezinde Korsanlıkla 

Mücadelede Uluslararası 

Donanmanın Komutanlığını 

yürüten TCG Giresun isimli 

Savaş Gemi Komutanını ziyaret 

etti.

Türk Girişimcilerine “Dünya Girişimcileri 
Yatırım Forumu” ile Yeni Kapılar Açıldı
Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) organizasyonu ile Dünya Girişimcileri Yatırım 
Forumu (WEIF 2017)  Bahreyn’de gerçekleştirildi. 



www.kosgeb.gov.tr18

KOSGEB’in ulusal 

koordinatörlüğünü yürüttüğü 

COSME Programı’ndan 

yararlanma kapasitesini 

güçlendirmek amacıyla 

hazırlanan ve Avrupa 

Birliği’nin IPA fonları 

ile desteklediği “COSME 

Programına Katılımı ve 

Programdan Elde Edilen 

Kazanımları En Üst 

Seviyeye Çıkarabilmek İçin 

Koordinasyon Kapasitesinin 

Artırılması” adlı projesinin 

Trabzon, İstanbul ve 

Ankara’dan sonraki 4. Tematik 

eğitimi de Gaziantep’te 

gerçekleştirildi. Açılışta 

konuşan KOSGEB Başkan 

Yardımcısı Ahmet Akdağ 

ise, COSME Programı’na 

katılım ile en temelde, 

AB’nin önceki eşdeğer 

programlarında edinilen 

tecrübe ve kazanımların 

devamlılığı ve ülkemizin 

temsilinin sürdürülmesinin 

hedeflendiğini belirterek;  

“Kişisel veya kurumsal olarak 

ülkemiz için yapılan her 

çalışma bu güzel ülkenin 

gelişiminde bir yapı taşı daha 

olacaktır. Bu nedenle COSME 

programından en üst seviyede 

fayda sağlayabilmemiz için 

birlikte gayret sarf etmeliyiz.” 

dedi.

Eğitimin açılış konuşmasını 

yapan Gaziantep Ticaret 

Odası Yönetim Kurulu Başkanı 

Şevket Beyhan Hıdıroğlu, 

tarihi ipek yolu üzerinde 

bir ticaret, üretim, kültür, 

hoşgörü ve lezzet merkezi 

olan Gaziantep’in sahip 

olduğu ekonomik gücün bir 

kaldıraç olması gerektiğini ve 

bu noktada mesleki örgütlere 

ve iş dünyasına yönlendiren 

kurumlara önemli görevler 

düştüğünü söyledi. 

Program kapsamında, 

KOSGEB; AB Bakanlığı, Doğu 

Karadeniz Kalkınma Ajansı, 

Özyeğin Üniversitesi, OSTİM 

İŞİM Kümelenmesi ve İtalyan 

ortağı tarafından, COSME 

bileşenleri; pazarlara erişim, 

girişimcilik kültürü ve çerçeve 

koşulların iyileştirilmesi ile 

ilgili sunumlar yapılarak, Türk 

ve yabancı ortakların başvuru 

ve uygulama sürecinde 

yaşadıkları sorunlar ve 

gelişmeler üzerine deneyimler 

paylaşıldı.

Proje, COSME’nin bilinirliğini 

artırma konusunda faaliyetine 

devam edecek olup, Bursa, 

İzmir ve Adana gibi illerde 

yapılacak Tematik Eğitimler 

ile programa katılımı ve 

kazanımları artırmaya yönelik 

faaliyetlerini sürdürecektir.

COSME Eğitimlerinin 4. Ayağı 
Gaziantep’te Gerçekleştirildi
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KOSGEB Başkan 

Yardımcısı Erdoğan; 

“Yeni vizyonumuzla 

daha nitelikli işlere imza 

atan, imalat ve teknolojik 

alanlarda faaliyet 

gösteren KOBİ’leri 

destekleyeceğiz.”

Konferansta konuşan KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Recep Ali 

Erdoğan; “KOSGEB’in yeni 

vizyonu ile  daha nitelikli işlere 

imza atan, imalat ve teknolojik 

alanlarda faaliyet gösteren 

KOBİ’leri destekleyeceğiz. 

Kadın girişimcileri de bu 

kapsamda değerlendirerek 

katma değeri yüksek, 

teknolojik alanlardaki kadın 

girişimci sayısını arttırmayı 

hedefliyoruz. Önümüzdeki 

dönemde KOSGEB olarak, 

inovasyon tabanlı ve 

yüksek teknolojili işletmeler 

segmentindeki kadın girişimci 

oranını artırmak temel 

hedeflerimiz arasındadır.” dedi. 

 “Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimine 
Katılanların %45,5’i 
Kadınlar”
Erdoğan; KOSGEB’in Avrupa 

Komisyonu Kadın Girişimciler 

Ağı’nın (WES- European 

Network to Promote Women´s 

Entrepreneurship) Türkiye 

ayağı olduğunu belirterek, 

ülkemizde yürütülen kadın 

girişimciliği çalışmaları 

hakkında her yıl ülke 

raporunun KOSGEB tarafından 

hazırlanarak komisyona 

gönderildiğini söyledi. 

KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerine 

katılanların %45,5’inin kadın 

olduğunu söyleyen Recep 

Ali Erdoğan, Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerini 

tamamlayarak Yeni Girişimci 

Desteğine hak kazanan 

işletmelere hibe desteği üst 

limitinin 50.000 TL, geri 

ödemeli destek üst limitinin ise 

100.000 TL olduğunu açıkladı.

 KOSGEB Başkan Yardımcısı, 

Kasım 2017 itibariyle bu 

destekten 39.139 yeni girişimci 

faydalandığını, bunların 

18.417’si kadın olduğunu 

belirtti.

Girişimcilik Stratejisi 
ve Eylem Planı(GİSEP) 
Çerçevesinde 
Çalışmalar Devam 
Ediyor
KOSGEB tarafından AB 

Projesi çerçevesinde 

kurulan Pendik ve Kütahya 

Kuluçka Merkezlerinin, 

sadece kadın girişimcilere 

yönelik hizmet verdiğini dile 

getiren Recep Ali Erdoğan, 

KOSGEB koordinasyonunda 

yürütülen ulusal girişimcilik 

çalışmalarından bir tanesinde 

Girişimcilik Stratejisi ve Eylem 

Planı(GİSEP) olduğunu ifade 

etti.

Ülkemizde girişimcilik 

kültürünü yaygınlaştırmak 

ve girişimciliği geliştirecek, 

Girişimci Dostu Ekosistem 

oluşturmayı amaçlayan 

GİSEP’in stratejik hedeflerden 

bir tanesinin, “Kadın 

Girişimciliği, Genç Girişimcilik, 

Eko Girişimcilik, Sosyal 

Girişimcilik, İnovatif Girişimcilik 

ve Küresel Girişimcilik gibi 

öncelikli tematik alanlarda ve 

genel alanlarda sürdürülebilir bir 

destek sisteminin geliştirilmesi 

ve uygulanması” olduğuna 

değinen Erdoğan, bu hedef 

kapsamında yer alan eylemleri 

anlattı.

Programın açılış konuşmaları, 

Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanı Fatma Betül Sayan 

Kaya ve Ekonomi Bakanı 

Nihat Zeybekci tarafından 

yapılan toplantı Türkiye’nin 

farklı bölgelerinden gelen 

girişimciler tarafından geniş 

ilgi gördü.

“Kadın Girişimciler 
Uluslararası 2.Konferansı” Yapıldı

“Kadın Girişimciler Uluslararası 2. 
Konferansı” Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye 
Kadın Girişimciler Derneği (KAGİDER) 
tarafından İstanbul’da düzenlendi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

aracılığıyla “İş birliği-Güç 

birliği” projelerine, 1 milyon 

500 bin liraya kadar destek 

verildiğini bildirerek, “2010 

yılından bugüne kadar, 

toplamda 246 işletici kuruluşa 

yaklaşık 82 milyon lira tutarında 

destek sağlandı.” ifadesini 

kullandı.

Özlü, yazılı açıklamasında, 

KOSGEB aracılığıyla, “İş birliği-

Güç birliği” projelerine 300 bin 

lira geri ödemesiz, 700 bin lira 

lira geri ödemeli olmak üzere 

1 milyon lira, orta-yüksek ve 

yüksek teknoloji alanlarındaki 

ortak imalata yönelik projelere 

de 300 bin lira geri ödemesiz 

1 milyon 200 bin lira geri 

ödemeli olmak üzere 1 milyon 

500 bin lira destek verildiğini 

bildirdi.

Programdan faydalanmak 

üzere en az 5 işletmenin 

bir araya gelmesi şartının 

bulunduğuna işaret eden 

Özlü, projelerin orta-yüksek ve 

yüksek teknoloji alanlarında 

ortak imalata yönelik 

gerçekleştirilecek olması 

halinde ise en az 3 işletmenin 

bir araya gelmesinin yeterli 

olduğunu kaydetti.

Özlü, program kapsamında 

alınacak yerli malı makine ve 

teçhizatın yüzde 15 oranında 

daha fazla destekleneceğine 

dikkati çekerek, “Program 

vasıtasıyla 2017 ekim ayı 

itibarıyla 31 işletici kuruluşa 

(programdan yararlanmak 

üzere orta-yüksek ve ileri 

teknoloji alanındaki projeler 

için en az 3, diğer alanlarda ise 

en az 5 işletmenin bir araya 

gelmesiyle oluşturulan Ltd. 

veya AŞ statüsündeki tüzel 

kişilik) 8,5 milyon liradan fazla 

destek sağlandı. 

“2010 yılından bugüne 

kadar toplam 246 işletici 

kuruluşa yaklaşık 82 milyon 

lira tutarında destek verildi.” 

değerlendirmesinde bulundu

KOSGEB’den “İş birliği-Güç birliği” Projelerine 

1 Milyon 500 Bin Liraya Kadar Destek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Özlü, “KOSGEB aracılığıyla ‘İş birliği-
Güç birliği’ projelerine, 
1 milyon 500 bin liraya kadar destek 
veriliyor.” dedi.
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Çeşitli temas ve incelemeler 

için Adıyaman’da bulunan 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Dr. Faruk Özlü KOSGEB 

Adıyaman Müdürlüğü’nün yeni 

binasını hizmete açtı. 

Bakan Özlü, “’KOSGEB 

Adıyaman Müdürlüğünün yeni 

hizmet binası hayırlara vesile 

olsun. KOSGEB destekleriyle 

sanayici ve işadamlarımızın her 

zaman yanında olmuştur ve 

olmaya devam edecektir. Yeni 

dönemde imalat sanayinde 

faaliyet gösteren işletmelerimiz 

KOSGEB’in desteklerinden daha 

etkin ve verimli şekilde istifade 

edeceklerdir.”  dedi.

Düzenlenen açılış törenine, 

Özlü’nün yanı sıra TBMM 

Başkan Vekili Ahmet Aydın, 

Adıyaman Valisi Nurullah 

Naci Kalkancı, Adıyaman 

Milletvekilleri Adnan 

Boynukara, İ. Halil Fırat, Salih 

Fırat ile Adıyaman Belediye 

Başkanı F. Hüsrev Kutlu, 

AK Parti İl Başkanı Mehmet 

Erdoğan, Ticaret ve Sanayi 

Odası Başkanı Mustafa Uslu, 

Organize Sanayi Bölgesi 

Başkanı Abdülkadir Çelenk, 

Esnaf ve Sanatkârlar Odaları 

Birliği Başkanı Ziya Duranay 

katıldı.

Dr. Faruk Özlü ve beraberindeki 

heyet açılış sonrası KOSGEB 

Adıyaman Müdürlüğü’nün 

yeni hizmet binasını gezerek 

Müdürlük personeli ile tanıştı.

KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü 
Yenilenen Yüzüyle 
KOBİ’lerin Hizmetinde 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ; 

“KOSGEB destekleriyle Sanayici 
ve İşadamlarımızın her zaman 

yanında olmuştur ve olmaya 
devam edecektir. 

Yeni dönemde imalat sanayinde 
faaliyet gösteren işletmelerimiz 
KOSGEB’in desteklerinden daha 
etkin ve verimli şekilde istifade 

edeceklerdir.”  dedi.
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MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN

Kocaeli’nde KOSGEB, 

Kocaeli Organize Sanayi 

Bölgeleri Müdürlüğü ve 

Kocaeli Müdürlüğü olmak 

üzere iki müdürlük ve 

Gebze Ticaret Odası’nda 

bulunan bir temsilcilik ile 

KOBİ ve girişimcilere hizmet 

vermektedir.

TÜİK 2016 yılı verilerine göre 

Kocaeli ilinde 74 bin 263 KOBİ 

bulunmakta ve bu KOBİ’lerin 

28 bin 371’inin KOSGEB 

veri tabanına kayıtlı olduğu 

görülmektedir.

2003 ve 2016 yılları arasında 

Kocaeli ilinde faaliyet gösteren 

6 bin 97 KOBİ’ye 73 Milyon 132 

TL destek ödemesi yapılmış 

olup, yapılan destek ödemesine 

göre Kocaeli ili Türkiye 

ortalamasına göre ilk altıncı 

sıraya girmeyi başarmıştır.

2017 yılının son çeyreğine göre 

ise 1.138 KOBİ’ye 22 Milyon 180 

bin TL’lik bir destek ödemesi 

yapılmış olup, yine Kocaeli 

ili Türkiye ortalamasına göre 

ilk yedinci sırada kalmayı 

başarmıştır.

2017 yılında Kocaeli 

KOBİ’leri, Ar-Ge, İnovasyon 

ve Endüstriyel Uygulama 

alanlarındaki projelerde üstün 

bir performans sergileyerek 74 

proje ile Türkiye ortalamasına 

göre ilk üçüncü sırada yer 

alırken, KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

kapsamında yayınlanan 

çağrılara ilişkin proje 

başvurularında da 59 proje ile 

beşinci sırada yer almıştır.

Kocaeli
KOSGEB Müdürlükleri
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KOSGEB Kocaeli MüdürlüğüKOSGEB Kocaeli Organize 
Sanayi Bölgeleri Müdürlüğü

Gebze’de ilk olarak KOSGEB 

Gebze İş Geliştirme Müdürlüğü 

(GEBZE İGEM) olarak kurulmuş, 

ardından KOSGEB Gebze 

Teknoloji Geliştirme Merkezi 

(TEKMER) açılması ile faaliyet 

göstermiştir.

2010 yılında TEKMER’lerin 

faaliyetlerinin durdurulması 

ve 2011 yılında Kocaeli 

Müdürlüğünün açılması 

sonucunda, KOSGEB Kocaeli 

Organize Sanayi Bölgeleri 

Müdürlüğü olarak TAYSAD 

Organize Sanayi Bölgesinde 

bulunan hizmet binasında, 

bununla birlikte Gebze 

Ticaret Odası’nda bulunan 

temsilciliğiyle faaliyetlerine 

devam etmekte olup, 

toplam 26 personeli ile KOBİ 

ve girişimcilere hizmet 

sunmaktadır.

İçerisinde pek çok önemli 

işletmeyi barındıran 13 

organize sanayi bölgesi, 3 

Teknopark, TÜBİTAK-Marmara 

Teknokent Teknoloji Serbest 

Bölgesi, Bilişim Vadisi ve pek 

çok küçük sanayi sitesini 

içerisinde barındıran bölgeye, 

Kocaeli Organize Sanayi 

Bölgeleri Müdürlüğü tarafından 

hizmet sunulmaktadır.

Ayrıca KOSGEB Kocaeli 

OSB Müdürlüğü tarafından 

bölgedeki Gebze Teknik 

Üniversitesi, Gebze Ticaret 

Odası, Bilişim Vadisi, TÜBİTAK 

ve Martek gibi kurum ve 

kuruluşlarla bölgede faaliyet 

gösteren işletmelerin 

gelişmesi için ortak faaliyetler 

yürütülmektedir.

KOSGEB, Kocaeli ilinde 2011 

yılına kadar Gebze ilçesinde 

bulunan tek Müdürlük ile 

faaliyetini sürdürürken 

KOBİ’lerin daha etkin, verimli 

ve kısa sürede desteğe 

ulaşabilmelerini teminen 

2011 yılının Nisan ayında 

Kocaeli’nin merkez ilçesi olan 

İzmit’te Kocaeli’nin ikinci 

Müdürlüğü olan KOSGEB 

Kocaeli Müdürlüğü kuruldu.

KOSGEB Kocaeli 

Müdürlüğü’nün etki alanında 

İzmit, Kandıra, Derince, 

Gölcük, Kartepe, Başiskele, 

Karamürsel ve Körfez ilçeleri 

yer almaktadır. KOSGEB 

Kocaeli Müdürlüğü veri 

tabanına 17.701 KOBİ’nin kaydı 

bulunmaktadır. 

Kocaeli Müdürlüğü, 22 

personeli ile KOBİ ve 

girişimcilerin KOSGEB’in 

sunmuş olduğu 

imkanlardan en üst düzeyde 

faydalanabilmeleri için 

çalışmalarını yürütmektedir. 
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İşletmeyi tanıyabilir 

miyiz?

Bir Türk markası olan Cidagu, 

2014 yılında kuruldu. Kaliteli, 

sağlıklı, güvenilir, çok parçalı 

yapboz ahşap oyuncaklar 

üretiyoruz. Faaliyet alanımız 

pedogojik gelişmeler 

doğrultusunda eğitici oyuncak 

materyaller geliştirmek, 

lisanslamak, üretim ve 

pazarlamasını yapmak.

Cidagu eski Türkçede 

kullanılan ve yetkin, yetenekli, 

yeterli anlamları olduğu gibi, 

hırçın, yaramaz ve haşarı 

anlamları da mevcuttur. Bizce 

tüm anlamları değerli.

Kuruluşumuz olan 2014 ve 

2016 yılı ortalarına kadar Ar- 

Ge çalışmalarına ve üretim 

proseslerine ağırlık verdik. 

Bu faaliyetlerimiz hala devam 

etmektedir. Ar-Ge’ye ve 

pedagojik yönden çocuğu 

geliştiren tasarımı tamamen 

bize ait kaliteli ve güvenilir 

ürün üretmeye çok önem 

veriyoruz. 2016 yılı 2. yarısı 

ürünlerimiz satışa başladı ve 

artarak devam ediyor.

Neden ahşap malzeme 
tercih ettiniz?

İnsanın elindeki en eski ve 

en değerli kaynaklardan biri 

ahşaptır.  Oyuncak ve oyun 

araçları olarak binlerce yıldır 

kullanılmaktadır. Neden 

ahşap oyuncak sorusu yanıtı 

sayfalar alabilir. Toparlayacak 

olursak. Doğal malzeme 

olması nedeniyle 

ahşap oyuncak çocuk 

sağlığı için en doğru 

materyaldir. Ahşabın 

sıcaklığını, ahşap 

oyuncağın dokusunu 

hissetmek, ahşaba 

dokunmak, onunla 

oynamak çocuğun 

vücuttaki elektriği alır, 

onu rahatlatır.

Ahşap oyuncakta ürün 

yelpazesi sonsuzdur, 

ahşap oyuncağın 

üzerinde bakteri üremesi 

çok güçtür, nemli bir bezle 

silinmesi yeterlidir. Ahşap 

oyuncaklar nesilden nesile 

geçen ürünlerdir, eskiyince 

de değerlidir. Tamamen geri 

dönüşümlüdür. Ahşap oyuncak 

dayanıklıdır, tamiri kolaydır, 

Gelişmiş ülkeler de en başta 

tercih edilen oyuncaklar ahşap 

malzemeden yapılanlardır.

KOSGEB Desteği ile Başladı 

Oyuncak Sektöründe 
Marka Oldu

Kocaeli’nde oyuncak sektöründe faaliyet gösteren “CİDAGU Oyuncak” 
işletmesinin KOSGEB’le başlayıp ve KOSGEB’le başarıya giden yolculuğu üzerine 
işletme yetkilisi Ali Kamberoğlu ile yapılan söyleşi;
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Ürünlerinizin genel 
özellikleri nelerdir?

Ürünlerimiz çocuğun keşif ve 

tasarlama gücünü geliştiriyor. 

Kas gelişimini olumlu 

etkiliyor. Dikkat toplama 

ve yaptığı işe odaklanma 

yeteneği kazandırıyor. El-

göz koordinasyonu sağlıyor. 

Sorgulama yapma alışkanlığı 

geliştirip, birden fazla çözüm 

bulma yeteneği kazanmasına 

yardımcı oluyor. Çocuğun 

sosyalleşmesini destekliyor 

Aynı zamanda büyüklere de 

hitap ediyor ve ailece keyifli 

zaman geçirmenizi sağlıyor.

Birkaç ürününüz hakkında 

genel bilgi verir misiniz?

Cidagu çok parçalı yapboz 

“Kır Evi” ev serileri birinci 

ürünüdür ve diğer setlerle 

uyumludur. Çocuk bir yapının 

elemanlarını, işlevlerini 

öğreniyor. Alternatif tasarım 

fikirleri geliştirerek icatçı, 

keşifçi yönünü geliştiriyor. 

Cidagu çok parçalı yapboz 

“Yayla Evi” ev serileri ikinci 

ürünüdür. ‘’Cidagu Kamyon’’, 

huş ağacından üretilen 

138 parçadan oluşmuş tam 

bir tasarım harikasıdır. 

Sevdiklerinizin ev veya 

ofislerinde yıllar boyu yerini 

alacak koleksiyon değeri olan 

bir üründür. Cidagu kalitesi ve 

güveni ile üretilmiştir. Tümü 

boyanabilir. Damper, kapılar 

ve kaputu sökülüp takılabiliyor 

ahşap damperli kamyon 

çocukların zihinsel, düşünsel 

gelişimine katkı sağlıyor ve 

onları çok eğlendiriyor. Asma 

köprüler, çocukların en çok 

merak ettiği yapılardır. Çok 

parçalı yapboz “Cidagu Asma 

Köprü” köprü serileri birinci 

ürünüdür. ‘’Cidagu Kemerli’’,  

köprü geçmişten günümüze 

iki yakayı birbirine bağlamak 

için çok sayıda kemerli köprü 

inşa edilmiştir. Bu köprüler 

çocukların en sevdiği yapıların 

başında gelmektedir. Çok 

parçalı yapboz “Cidagu Kemerli 

Köprü” çocuklara çevresindeki 

yapıları tanıtıp nasıl yapıldıkları 

ile ilgili fikir vermektedir. 

Köprü serileri ikinci ürünüdür. 

Ürünlerimiz bu şekilde devam 

etmektedir.

Şu an Ar-Ge’si devam 
eden ürününüz var mı?

Ci-Ta-Le ürün serileri adını 

verdiğimiz, özel geçme yerleri 

sayesinde çocuğun hayaline 

göre biçim oluşturmaya 

imkân tanıyan, özel ahşap 

parçalardan oluşmuş, eğitici 

çok parçalı yapboz oyuncak 

setler ile ilgili Ar-Ge’sine Aralık 

2017’de başlayıp bu ürünü 

geliştirmeyi planlıyoruz. Bu 

ürünlerle çocuk hayalindeki 

tüm nesneleri yapmaya 

özellikle hareketli robotlar 

arabalar basit programlamalar 

geliştirebilecek. Hareket 

verebilecekler. Ci-Ta-Le adı 

verdiğimiz ürün, çocuğun 

keşif ve tasarlama gücünü 

geliştirecek. Bu ürün Ar-Ge‘si 

tamamlanınca ticari hale 

getirilecek ve tüm dünyaya 

pazarlanacak.

Dünya ülkelerine göre 
Türkiye’nin oyuncak 
sektöründeki yeri neresi?

Oyuncaklar, toplumların 

kültürlerini, inanışlarını ve 

daha birçok özelliklerini 

yansıtmaktadır. Toplumların 

kültürel özelliklerini bu denli 

yansıtan oyuncaklar, kültürel 

bir iletişim aracı görevi de 

görür. Bu açıdan bakıldığında 

oyuncak ve oyuncak sektörü 

ülkeler için çok kritik ve 

stratejik bir öneme sahip 

olmaktadır. Günümüzde bu 

durum çok daha önemli bir 

hal almıştır. Türkiye’de ise 

durum hiçte iç acıcı değil. Ve 

oyuncağın önemi kavranmış 

değil.
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Türkiye’de toplam oyuncak 

ithalatı 2016 yılında 

609 milyon dolar olarak 

gerçekleşmiştir. 2017 yılının 

624 milyon dolara çıkması 

beklenmektedir. Türkiye’de 

toplam oyuncak ihracatı ise 

2016 yılında 108 milyon dolar 

olarak gerçekleşmiştir. 2017 

sonunda 126 milyon dolara 

çıkması beklenmektedir. Bu 

alanda ithalata bağımlı bir 

yönümüz var. Türkiye’de 

oyuncak sektörü gelişmemiş. 

Bunun birçok sebepleri 

var ancak en önemlileri 

özgün ürün tasarımlarının 

yetersizliği. Günümüzde üstün 

tasarımlı ürünler gelişmiş 

ülkeler de çok rahat pazar 

bulmaktadır. Sektördeki 

oyuncak firmalarının büyük 

bölümü ithalatçı olup, 

sadece pazarlama faaliyetleri 

yürütmektedir. Bu durumda 

ister istemez bizi pazar ülke 

yapıyor. Yani kısaca Türkiye 

oyuncak sektöründe pazar bir 

ülke. Kendi ürünlerimiz yeteri 

kadar özgün ve ticari değil. 

Ürün tasarımlarımız taklit 

ya da birebir kopya olması 

ve kültürümüzden bağımsız 

hareket etmesi sektörün 

olumsuzlukları. Bu alanda 

üretici KOBİ’ler desteklenmeli.

Oyuncak sektöründeki 
yerinizi nerede 
görüyorsunuz ve 
hedefiniz nedir?

Biz dünyada bu işin nasıl 

yapıldığını, hangi ülkelerin 

bu konuda önde olduklarını, 

o ülkelere nasıl ürün ihraç 

edebileceğini ve dünyada 

nasıl bilinir marka olunacağını 

araştırıp çözmek zorundayız. 

Bu yüzden Ar-Ge’ye çok 

önem veriyoruz. Haliyle bu 

durum bizi büyük düşünmeye 

ve büyük adımlar atmaya 

sevk ediyor. 2 patent ve 20 

endüstriyel tasarım tescil 

başvurumuz oldu. Şu an 

tamamen kendi lisanslı 

ünlerimizi üretiyoruz ve 

11 ürün üretimde. Özgün 

tasarım sayımız 50’yi buldu. 

Bu bizim ürün gamımızda 

çok önemli bir sayı. İnşallah 

yakın bir süreçte üretim 

sayısı 20’yi geçecek. Bizim 

amacımız bir oyuncak üreticisi 

olarak kalmak değil dünya 

markası olmak. Hedefimiz 

dünyaya açılmak, beğenilen 

ürünler yapmak. Başta AB 

olmak üzere ABD, İngiltere 

ile birlikte 40 ülkeye ihracat 

yapmayı planlamaktayız. Bu 

da tamamen Ar-Ge’den geçer. 

Biz yerli eğitici oyuncakların 

ülkemiz için çok büyük 

stratejik önemi olduğuna 

inanıyoruz. 

Oyuncak üreten KOBİ 
olarak ne gibi zorluklar 
yaşıyorsunuz ve bu 
konudaki beklentileriniz 
nelerdir?

Yatırım ve işletme finansına 

ulaşamıyoruz bu konudaki 

mevzuatlar bizim gibi 

KOBİ’lere uygun değil. 

Oyuncak sektörüne özel 

desteklerin bir an önce hayata 

geçmesi gerekli, finansa 

ulaşım daha rahat olmalı ve bu 

sektördeki üretici firmaların 

kapasitelerinin arttırılmasına 

yönelik desteklenmeliler. 

Diğer bir zorluk ise, faaliyet 

alanımızda sürekli yeni ürünler 

geliştirmek olduğu için 

makinaları bir çok fonksiyonlu 

ve farklı malzemelerle 

çalışmasını da tercih ederiz. 

Geleceğe yönelik 
inşallah Cidagu 

olarak dünya 
markası olma 

iddiamızı başarırız. 
İnsanlara daha çok 

iş olanakları sunarız. 
Ürünlerimizi dış 
dünyaya satarak 
hatırı sayılır bir 

dövizin ülkemize 
girmesini sağlarız. 

Daha çok vergi 
vererek, ülkemizin  

kalkınmasına 
yardımcı oluruz. 
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Bu durum da makine Ar-

Ge’sini zorunlu kılmaktadır. Ve 

bu alan da desteklenmelidir. 

Biz aslında oyuncağın da 

ötesinde eğitim gereçleri 

tasarlıyoruz. Eğitim 

kurumlarının eğitici 

oyuncaklara bakış açısı ticari 

olmaktan çıkmalı ve özellikle 

özel okulların bu alandaki 

ürünlerin farkına varıp yerli 

üreticilerden alım yapmaları 

ve bir bilincin oluşması 

gerekmektedir.

Diğer oyuncak üretici 
KOBİ’lere tavsiyeleriniz 
nelerdir?

Bizim gibi firmalara 

tavsiyemiz; her şeyden 

önce doğru malzemeyle ve 

yöntemlerle çalışmalı ve özgün 

tasarıma çok büyük önem 

veren standartlara uygun 

üretim yapmalarıdır. Tüm 

bunlar tamamen Ar-Ge’si 

oluşmuş firmalar tarafından 

gerçekleştirilebilir.

KOSGEB desteklerinin iş 
kurmanıza olan katkıları 
nelerdir?

İşletmemiz kurulurken 

Girişimcilik Destek Programı 

kapsamında; İşletme Kuruluş 

Desteği, Kuruluş Dönemi 

Makine Teçhizat Desteği ve 

İşletme Giderleri Desteği aldık. 

Bu destekler iyi bir iş fikri olan 

ancak öz sermayesi az olan 

işletmemiz için katkı sağladı ve 

bize can suyu oldu. İşletmemiz 

daha sonra Genel Destek 

Programı kapsamında Sınai 

Mülkiyet Hakları Desteği aldı. 

Bu kapsamda, geliştirdiğimiz 

ve tasarımını yaptığımız 

ürünlerin patent ve endüstriyel 

tasarım başvurularını yaptı. 

Böylece ürünlerini koruma 

altına aldık. Bu desteklerden 

faydalanmaya devam ediyoruz. 

Ürünlerimizin testleri için Test 

Analiz ve Kalibrasyon Desteği 

aldık ve halen bu desteği 

almaya devam ediyoruz. 

İşletmemiz Türkiye’de çok 

büyük oranda ithalata bağlı 

ve yerli tasarım ve üretimin 

hemen hemen hiç olmadığı 

bir sektör olan oyuncak 

sektöründe büyük hayaller 

ile yola çıktı. 2014 yılından 

şimdiye kadar ekonomik değeri 

çok yüksek ürünler geliştirdik. 

Bu konuda yeni ürün ve Ar-Ge 

çalışmalarımız devam edecek. 

KOSGEB olmasa bu işe 
girişir miydiniz? 

Bize KOSGEB desteğinin katkısı 

olmasaydı belki de iş fikrimizi 

hayata geçirmeyecektik. 

Teşekkürler KOSGEB.
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Sizi kısaca tanıyabilir 
miyiz?

1966 Üsküdar doğumluyum. 

İzmitli bir ailenin iki 

çocuğundan biriyim. Sırasıyla 

50. Yıl Cumhuriyet İlkokulu, 

İzmit Ortaokulu ve İzmit 

Lisesi’ni bitirdikten sonra İTÜ 

Makine Fakültesi’nden 1987 

yılında Makine Mühendisi 

olarak mezun oldum. İş 

hayatına 1989 yılında Um 

Denizcilik Ticaret A.Ş.’de bakım 

mühendisi olarak başladım. 

Daha sonra sırasıyla Türk 

Pirelli Lastikleri San. ve Tic. 

A.Ş. ve Carnauld Metalbox 

Ambalaj San. ve Tic. A.Ş.’de 

çalıştım. 1996 yılında ağabeyim 

Haluk Ulusoy’la birlikte ICM 

Makine ve Mühendislik Ltd. 

Şti.’ni kurduk. 2000 yılında 

MMO Kocaeli Şube Yönetim 

Kurulu’na seçildim ve son 

4 yılı Şube Yönetim Kurulu 

Başkanlığı olmak üzere, bu 

kurulda çalıştım. 2013 yılından 

beri de Kocaeli Sanayi Odası 

Yönetim Kurulu’nda Başkan 

Yardımcısı olarak görev 

yapmaktayım.

Yaptığınız iş hakkında 
bilgi verebilir misiniz?

Babamızın kurduğu ve temizlik 

kâğıtları sektöründe üretim 

yapan bir aile şirketimiz 

vardı. Ben profesyonel olarak 

çeşitli şirketlerde çalışırken, 

Haluk Bey de bu aile şirketini 

idare etmekteydi. O yıllarda 

ben bir taraftan özel sektörde 

çalışırken bir taraftan da 

aile işletmemizin ihtiyacını 

karşılamak maksadıyla oldukça 

basit sayılabilecek üretim 

makineleri tasarlıyordum.

İmalatını Yaptığı Ürünler İçin Makine Tasarladı ve 

Sektörde Dünya Pazarının Öncü 
Firmaları Arasına Girdi

KOSGEB’in desteklerinden de etkin bir şekilde faydalanan 
işletmenin yetkilisi Çınar Ulusoy ‘dan başarı serüvenini 
dinledik.

Kocaeli ilinde 
temizlik kağıtları 

sektöründe imalat 
yapan işletme, 

üretim için kendi 
makinesini 
tasarladı ve 
sektöründe 

makine imalatına 
başlayarak 

dünyanın önde 
gelen firmaları 

arasında yer aldı.
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Bu tasarımları babam ve 

ağabeyimle birlikte İzmit 

Sanayi Çarşısı’nda imal 

ettiriyor ve üretimimize dâhil 

ediyorduk. Bu şekilde toplamda 

7 adet kâğıt peçete üretim 

makinesi ürettik. 

1995 yılında bizim amatörce 

üretimini yaptığımız 

makineleri satın almak için 

talipler çıkmaya başladı. 

İlk olarak Romanya’dan bir 

firmaya satış yaptık ve aynı 

şekilde üreterek devreye 

alıp teslim ettik. Bu ilk 

makinemizin referansıyla bu 

kez Fransa’dan bir firmayla 3 

makine için anlaşma yaptık. 

Sayı artınca bunları aynı 

koşullarda üretemeyeceğimize 

karar verdik. Ben çalıştığım 

şirketten ayrıldım ve 1996 

yılının başında ICM makinayı 

kurduk.

Başlangıçta firmanın 

çalışanları ben ve bir mekanik 

ustası arkadaşımdı. Küçük bir 

atölye tutmuştuk ve piyasada 

yaptırdığımız malzemelerin 

montajını yaparak işe başladık. 

Makinelerin elektrik ve 

otomasyon işlerini tanıdığımız 

firmalara ihale ediyorduk. 

Maceramız böyle başladı. Kısa 

sürede takım tezgâhları ve 

bunları kullanacak personel 

istihdamına da başladık. Bir 

torna, bir torna 

daha, bir freze 

derken takım 

tezgâhı parkımız 

ve çalışan sayımız 

çoğalmaya 

başlamıştı. 

Bugün 20 yılını tamamlamakta 

olan ICM Makine, kurulduğu 

günden beri sadece temizlik 

kâğıdı sektörüne makina 

üretmekte ve Türkiye 

dışında 35 farklı ülkeye 

ihracat yapmaktadır. 65 

çalışanı olan ICM makinanın 

çalışanlarından 10’u mühendis 

olup, bunların 5’i tasarım 

süreçlerinde çalışmaktadır. 

Firmamızın aldığı birçok 

patent vardır. Ürünlerimizin 

tanıtımını yurt dışı sektör 

fuarları aracılığı ile yaparak 

yurt dışında da tanınan 

sektörün lider bir makine 

üreticisi firması konumuna 

geldiğimizi düşünüyoruz. 

KOSGEB’den hangi 
destekleri aldınız?

Genel Destek Programı 

kapsamında Nitelikli Eleman 

Desteği, Sınai Mülkiyet Hakları 

Desteği, Test Analiz Desteği, 

Yurt İçi Fuar Desteği’nden 

faydalandık. Ayrıca, KOBİ 

Proje Destek Programı ve Ar-

Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama projemiz başarıyla 

tamamlandı. Yine, KOBİGEL  

– KOBİ Gelişim Destek 

Programı’na da güncel 

başvurumuz bulunmaktadır.

Hedeflerinizden bahseder 
misiniz?

ICM Makine’nin en önemli 

hedefi kurumsallaşma ve bir 

aile şirketi kimliğinden çıkıp, 

faaliyetlerini nesiller boyu 

başarıyla devam ettirecek bir 

şirket olabilmektir. Bu hedef 

doğrultusunda 2000 yılında 

bugünkü adı TÜV NORD olan 

belgelendirme şirketinden 

ISO 9000 Kalite Belgesi aldık. 

Kurumsallaşma yolculuğumuz 

da böyle başladı. Son yıllardaki 

hedefimiz Çin pazarına 

makine satmak olup bu pazarın 

ihtiyaçlarına yönelik makinalar 

tasarlamaya ve üretmeye de 

başladık. Bunun yanında Kuzey 

Amerika pazarında da tanıtım 

ve pazarlama faaliyetleri 

yürütüyoruz. 

İşletmenin KOSGEB’den Yararlandığı Destekler 

Genel Destek Programı kapsamında;

•	 Nitelikli Eleman Desteği, 

•	 Sınai Mülkiyet Hakları Desteği, 

•	 Test Analiz Desteği, 

•	 Yurt İçi Fuar Desteği 

KOBİ Proje Destek Programı 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı

KOBİGEL  – KOBİ Gelişim Destek Programı
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Boya ve vernik sanayiinde kullanılan sentetik 
reçine üretimini yaparak 40 ülkeye ihraç eden 
İzel Kimya San. ve Tic. AŞ’nin Yönetim Kurulu 
Başkanı Suat Çelik’in ağzından işletmenin 
başarı öyküsünü dinledik.

Boya ve Vernik Sektöründe 

Kocaeli’nden 

Dünyaya Açıldı

Sizi ve İzel Kimya’yı 
kısaca tanıyabilir miyiz?

İşletme Fakültesi mezunuyum. 

İzel Kimya San. ve Tic. A.Ş.’yi 

1996 yılında aile şirketi olarak 

kurduk ve o günden beri İzel 

Kimya’da yönetim kurulu 

başkanı olarak çalışmalarımı 

sürdürmekteyiz.

İzel Kimya, boya ve vernik 

sanayisinde yaygın olarak 

kullanılan sentetik reçine 

ihtiyacını karşılamak için 

faaliyetlerine başladı. İlk 

üretimimiz Kurtköy’deki 

küçük bir tesiste 

başlayıp, artan taleplerin 

karşılanabilmesi amacıyla 

2011 yılında, teknolojisini, 

üretim kapasitesini ve 

hizmet kalitesini arttırarak 

Dilovası’nda bulunan bugünkü 

modern üretim tesisine taşındı. 

Türkiye’deki lider reçine 

üreticilerinden olan 

fabrikamızın üretim kapasitesi 

yıllık 75.000 ton olup, 8.500 

m2’si kapalı alan olan toplamda 

10.000 m2’lik bir depo alanına 

sahiptir.

İzel Kimya portföyünde 

100’den fazla ürün çeşidi yer 

almaktadır. Üretimimizin 

yarısından fazlası ihraç 

edilmektedir. Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı 

tarafından onaylanmış Ar-

Ge merkezimizde ürün 

yelpazemizi her geçen gün 

daha da geliştirerek sektörde 

öncü ve güçlü olmaya devam 

etmekteyiz. 

Sektörde İzel Kimya 
denince akla ne geliyor?

İzel Kimya 2011 yılında 

taşınmış olduğu yeni tesisleri 

sayesinde bulunduğu 

lokasyonu merkez kabul 

ederek 2500 km yarıçaplı 

bir daire çizildiğinde Orta 

Avrupa’dan Kafkaslara, Orta 

Asya’dan Orta Doğu’ya ve 

Kuzey Afrika’nın da içinde 

bulunduğu coğrafyadaki en 

teknolojik ve yeni üretim 

tesisidir.

Gelecek hedefiniz nedir, 
İzel Kimya sektörde 
nerede olmak istiyor?

İzel Kimya’nın sürdürülebilirlik 

stratejisi, mevcut ve yeni 

nesillere parlak yaşamlar 

oluşturmak için şirketin 

misyonu ile güçlü şekilde 

bağlıdır. İzel Kimya 

olarak, gelecek yıllarda 

sürdürülebilirliğin temel 

değerlerimize yön vereceği 

inancı ile çalışmalarımızı 

yürütmekteyiz. Ekonomik 

başarı, çevre koruma ve sosyal 

sorumluluk arasında denge 

kurmak, uzun zamandır 

kurumsal kültürümüzün 

temelini oluşturuyor.

Sürdürülebilir ürün 

geliştirmek, gelecekteki iş 

portföyümüzün temelini 

oluşturduğundan, firmamız 

için büyük önem taşımaktadır. 

İzel Kimya’nın bugün bile 

üretiminin çoğu yeni ve 

sürdürülebilir ürünler ile 

yenilenmektedir. Piyasa 

ihtiyaçlarını iyi bir şekilde 

tespit edip, sunuma 

hazırladığı projeleriyle ithalat 

ihtiyacını düşürerek yerli 

üretime yönelimi arttırmayı 

hedeflemekteyiz.

Özellikle üretim alanında 

faaliyet gösteren firmalar, 

pazarda yer edinebilmek 

ve devamlılığı sağlamak,  

dünyadaki ve ülkesindeki 

gelişmeleri takip etmek, 

uygulamak ve bu gelişmelere 

öncülük etmek durumundadır. 

Firmamız özellikle Ar&Ge 

merkezi olarak reçine 

sektöründe su bazlı reçineler 

ve poliaspartik reçineler gibi 

iç pazarda ilk sayılabilecek 

üretimleri ve sentezleri 

gerçekleştirmiştir. Sentezi 

gerçekleştirilecek olan yeni 

ürünler ile özellikle ihracat 
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ile yerli ürünlerin tanıtımı 

sağlanacaktır.

2017 itibariyle 40 ülkeye ihracat 

yapmaktayız, İzel Kimya ailesi 

olarak tüm gücümüzle özellikle 

yurt dışı pazarlarında ürün 

yelpazemizi ve pazar payımızı 

arttırmak için çalışmaktayız.

Bizim için mutluluk 

kaynaklarından olan bir 

konudan da bahsetmek 

isterim. İzel Kimya olarak 

2013 yılından bu yana dünya 

kimya devlerinden Worlée 

Chemie GmbH. Firması 

ile iş birliği (join-venture) 

anlaşması yaparak uluslararası 

piyasalarda rekabetçi bir 

konuma yükselmiştir.

Ürünlerinizden bahseder 
misiniz? 

Boya ve vernik sanayiinde 

kullanılan reçineler üretiyoruz. 

Şu an için 100’ün üzerinde 

ürünümüz var. Biraz daha 

açmak gerekirse;

•	 Kısa, orta, uzun yağlı alkid 

reçineler

•	 Rapid alkid reçineler

•	 Üretan alkid reçineler

•	 Poliüretan alkid reçineler

•	 Epoksi reçineler

•	 Epoksi reçine sertleştiriciler

•	 Polyester reçineler

•	 Termoplastik (1K ) akrilik 

reçineler

•	 Termosetting (2K) akrilik 

reçineler

•	 Su bazlı alkid reçineler

•	 Su bazlı akrilik reçineler

•	 Su bazlı polyester reçineler

Şirketimiz üretimini 

gerçekleştirdiği 100’den 

fazla formülasyonuna sahip 

olmasına karşın, Ar-Ge 

merkezi çalışmaları ile bu 

sayıyı arttırmaya ve çalışan 

formüllerini geliştirmeye 

devam etmektedir. İzel Kimya 

ayrıca müşterilerinin özel 

alkid reçinesi taleplerine (min 

4 ton) Ar-Ge desteği ile cevap 

vermektedir.

Ar-Ge merkezi dediniz, 
ne yapıyorsunuz bu 
merkezde?

İzel Kimya artık bir ar-ge 

merkezidir. Biz bu sıfatı 

kazanabilmek adına fikir 

fırtınaları arasında boğuştuk ve 

katma değeri yüksek inovatif 

ürünler meydana getirdik.

 “Asıl iş şimdi başlıyor” sloganı 

ile bugün tüm personelimiz 

özellikle Ar-Ge merkezi 

çalışanları üstüne düşen tüm 

fedakârlıkları yapmaya hazır 

durumdalar. 

Kendi bünyemizde 

gerçekleştirmiş olduğumuz 

projeler arasında su bazlı 

alkid reçine üretimi, doymuş 

polyester reçine sentezi 

ve su bazlı akrilik reçine 

üretimi gibi projeler başarıyla 

tamamlanmıştı

Hali hazırda 8 adet devam 

eden projemiz olmakla 

birlikte içerikleri yine 

reçine sektöründe yeşil 

kimyaya geçiş başlığı altında 

toplanabilir. Bu projeler 

gerek piyasanın ihtiyaçları 

doğrultusunda, gerek çalışan 

“fikir insanlarının” bilgi ve 

tecrübeleri ile sürdürülen 

projelerdir.

Mevcut projelerimizin 

tamamlanmasıyla birlikte 

hedeflediğimiz 5 yıllık ve 

10 yıllık proje geliştirme 

çalışmalarına devam edeceğiz. 

Zamana ayak uydurmaktan 

ziyade, zamana meydan 

okumayı tercih eden İzel 

Kimya Ar-Ge merkezi her fikre 

saygı duyarak yoluna devam 

edecektir.

İş Sağlığı Güvenliği 
ve kalite politikanız 
hakkında bilgi verebilir 
misiniz?

İzel Kimya olarak bu konuda 

çok hassas ve duyarlıyız. 

Bu yüzden sağlık, güvenlik 

ve çevre yönetim sistemi 

çalışmalarımızı her zaman 

güncellemekteyiz. Firmamız 

almış olduğu ISO 9001, 

ISO 14001 ve OHSAS 

18001 sertifikaları ile de 

bu çalışmalarını büyük 

bir hassasiyetle devam 

ettirmektedir.

KOSGEB hakkında 
ne düşünüyorsunuz? 
Hangi desteklerden 
yararlandınız?

KOSGEB’i danışman 

firmalarımızdan, kurumun 

kendi web sitesinden ve 

firmamıza gelen e-postalar 

sayesinde tanımış olduk. 

Kuruma ilk kaydımızı 2006 

yılında gerçekleştirdik. KOSGEB 

kapsamında faydalandığımız 

destekler şu şekildedir;

•	 Test Analiz ve Kalibrasyon 

Desteği

•	 Nitelikli Eleman Desteği 

•	 Yurt İçi Fuar Desteği

•	 KOBİGEL-KOBİ Gelişim 

Destek Programı  

kapsamında yapılan proje 

harcamaları olarak makine 

teçhizat ve yazılım desteğinden 

faydalandık.
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Avrupa Birliği ve Türkiye 

Cumhuriyeti tarafından 

finanse edilen, 5 Ekimde 

Açılış Toplantısı yapılan 

“COSME Programına 

Katılımı ve Programdan Elde 

Edilen Kazanımları En Üst 

Seviyeye Çıkarabilmek için 

Koordinasyon Kapasitesinin 

Artırılması” Projesi 

kapsamında, KOSGEB’in 

organizasyonu ile Brüksel’de 

COSME Programı Bilgi ve 

Deneyim Paylaşımı Çalıştayı 

düzenlendi. Çalıştayın açılışını, 

DG GROW - COSME Programı 

ve KOBİ Politikası Direktörü 

Kristin SCHREIBER yaptı. 

Çalıştayın moderasyonunu, 

KOSGEB adına Türkiye Heyeti 

Başkanı Salih Tuna ŞAHİN ve 

Avrupa Komisyonu adına Jose 

Blanquez Yeste gerçekleştirdi.

Çalıştay, COSME Programına 

taraf olan 16 ülkenin Komite 

temsilcilerinin, Avrupa 

Komisyonu ve Avrupa 

KOBİ Ajansı (EASME) 

temsilcilerinin yoğun katılımı 

ile gerçekleştirildi. 

Çalıştay sırasında katılımcı 

ülkelerin deneyimleri 

paylaşılarak, önümüzdeki 

dönem için iş birliği imkanları 

görüşüldü. 

Çalıştayda, COSME 

Programı’nın Pazarlara 

Erişim, Genç Girişimciler için 

Erasmus, Çerçeve Koşullar ve 

Finansal Araçlar bileşenleri 

konusunda, bileşenden 

sorumlu komisyon yetkilileri 

bilgi verdi, katılımcılar 

ülkelerindeki mevcut durumu, 

tecrübelerini, yaşadıkları 

problemleri ve beklentilerini 

aktardı.

COSME çerçevesinde 

doğrudan uygulamaya ilişkin 

paylaşımın yapıldığı, komisyon 

ile ülkelerin yüz yüze konuları 

tartıştığı ilk platform olması 

nedeni ile tüm katılımcılar  

memnuniyetlerini ifade etti..

Avrupa Komisyonu yetkilileri, 

toplantının çok başarılı 

geçmesinden ve Türkiye’ye 

öncü rolünden dolayı teşekkür 

ederek, Avrupa Konseyi’ne bu 

toplantıların geleneksel hale 

getirilmesi yönünde öneri 

sunacaklarını ifade ettiler. 

KOSGEB, Brüksel’de COSME Programı Bilgi 
ve Deneyim Paylaşımı Çalıştayı Düzenledi

“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst 
Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması”Projesi 
kapsamında Brüksel’de çalıştay düzenlendi. 
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KOBİ Çalışma Grubu ülke 

koordinatörlüğü görevini, 2012 

yılından bu yana 3. kez üst 

üste Türkiye adına KOSGEB 

yürütüyor. Bu kapsamda, 

Temmuz 2016 – Haziran 

2018 dönemi için KOSGEB 

tarafından hazırlanan Eylem 

Planı, 2016 yılı KOBİ Çalışma 

Grubu toplantısında üye ülkeler 

tarafından onaylanmıştı.

Eylem Planı kapsamında, 

KOSGEB tarafından 14-15 

Kasım 2017 tarihlerinde KEİ 

Sekretaryasında üye ülke 

temsilcilerinin katılımı ile bir 

çalıştay organize edildi.

Programda, KOSGEB tarafından 

yürütülmekte olan “Training 

of Entrepreneurship Trainers” 

isimli projenin yaygınlaştırma 

faaliyetleri kapsamında 

Girişimcilik Eğitimi verildi. 

İş planı hazırlama, yönetim, 

organizasyon ve finansal 

analiz, yasal sorumluluklar 

konularında ve iş kurma 

sürecinde karşılaşılan 

sorunlar hakkında bilgi 

paylaşımı gerçekleştirilen 

organizasyonda, üye ülke 

temsilcileri tarafından 

ülkelerinde uygulanmakta olan 

girişimcilik destek modelleri ile 

ilgili bilgi sunuldu.

16 Kasım’ da gerçekleştirilen 

KOBİ Çalışma Grubu 

Toplantısında ise,  üye 

ülke temsilcileri tarafından 

KOBİ’lerin uluslararasılaşması 

konusunda gerçekleştirilen 

çalışmalar hakkında bilgi 

paylaşımında bulunuldu. 

Son olarak, KOSGEB temsilcisi 

tarafından KOBİ’lerin 

uluslararası pazarlara 

açılmalarında sağlanan 

desteklerle ilgili sunum 

gerçekleştirildi.

Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 
(KEİ) bünyesinde faaliyet gösteren KOBİ 
Çalışma Grubu’nun Toplantısı İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Kolombiya’ya 
KOSGEB Modeli 

KEİ ile KOBİ’ler ve Girişimcilik Alanında 

İş Birliği

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve 

Turizm Bakanlığı (MINCIT) ve 

Kolombiya Uluslararası İş Birliği 

Ajansı (APC) koordinasyonunda 

gerçekleştirilen açılış 

toplantısına, Kolombiya 

Dışişleri Bakanlığı, Türk İş 

birliği ve Koordinasyon İdaresi 

Başkanlığı (TİKA), Ulusal 

Mesleki Eğitim Kurumu (SENA), 

Kolombiyalı Küçük Sanayiciler 

Derneği (ACOPI), Ticaret Birliği, 

Teknoloji Merkezi, İnovasyon 

Merkezi ile sektörel dernek 

ve birlik temsilcileri katılım 

sağladı. 

Açılışta KOSGEB ve 

faaliyetlerinin yanı sıra deri, 

otomotiv ve tekstil sektörlerini 

tanıtan sunumlar yapılarak, 

katılımcıların soruları 

yanıtlandı.

KOSGEB heyeti, Kolombiya’da 

farklı illerdeki işletmeleri 

ziyaret ederek, KOBİ analizleri 

gerçekleştirdi. Bogota ve 

Bucaramanga’da deri, 

Barranquilla’da otomotiv ve 

tekstil sektörlerinde faaliyet 

gösteren işletmeler incelenerek, 

fikir alışverişinde bulunuldu. 

KOBİ’lerle ilgili kamu kurum 

ve kuruluşlarının katılımı 

ile gerçekleştirilen kapanış 

toplantısında, 3 ilde 15 

işletmeyle gerçekleştirilen 

KOBİ analizlerinde ortaya çıkan 

ortak sorunlar üzerine çözüm 

önerileri konuşuldu.

Türkiye’deki KOBİ’lerle ilgili 

yasal altyapı ve KOSGEB 

tarafından uygulanmakta olan 

destek modellerinin kendilerine 

aktarılmasını isteyen Kolombiya 

tarafı, Türkiye ile iş birliği 

yapmaktan duydukları 

memnuniyeti dile getirdi.

KOSGEB ile MINCIT arasında 

06 Ekim 2015 tarihinde, iki ülke 

KOBİ’leri arasında iş birliğini 

sağlamaya yönelik mutabakat 

zaptı imzalanmıştı.

KOSGEB heyeti, 
Kolombiya’da Bogota, 
Bucaramanga ve 
Barranquilla’yı 
kapsayan çalışma 
ziyareti gerçekleştirdi.  
Ziyaret kapsamında 
deri, otomotiv ve 
tekstil iş kollarında 
sektörel uzman 
değişim programı 
yapıldı.
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İş Birliği Yaptılar, Kocaeli’ne 
Yeni Bir Marka Kazandırdılar

Kocaeli’nde 
faaliyet gösteren 
beş işletme bir 
araya gelerek, 
İş Birliği - Güç 
Birliği Destek 
Programı 
kapsamında 
TURKWİN PVC 
Pencere ve Kapı 
Sistemleri İnşaat 
Sanayi Ticaret 
Anonim Şirketini 
kurarak ortak 
sorunlarına 
çözüm ürettiler 
ve ortak üretime 
başladılar.

İş Birliği - Güç Birliği Destek 

Programı kapsamında 

KOCAELİ ilinde faaliyet 

gösteren, HSM Yapı, TETRA 

Bilişim Özel Eğitim Sağlık 

Medikal Bilgisayar Ltd. Şti, 

BAYRAKPEN PVC ve Dış Cephe 

Sistemleri, ÇINAR PEN ve 

AŞA İnşaat Taahüt işletmeleri 

güçlerini birleştirdiler.

Projenin başlangıcından 

bitişine kadar olan süreci 

İşletme Yetkilisi Alpaslan Kotan 

şu şekilde aktardı;

Turkwin bir hayalle başladı. 

Beş firma hep bu hayali 

kuruyorduk ve günümüzün 

ticari şartları bizleri her geçen 

gün bu hayali gerçekleştirmeye 

daha da çok yakınlaştırdı. Bir 

yıl öncesine kadar ihtiyacımız 

olan malzememizi hep başka 

fabrikalardan alıyorduk. 

Özellikle Kocaeli’nde 

doğrama sektöründeki 

hizmet veren fabrikaların 

hizmet konusunda yetersiz 

kalmaları, bu hayalimizi 

gerçekleştirmemizde çok 

önemli rol oynadı.  Bizler, 

yıllardır aynı bölgede hizmet 

vermiş beş firma olarak; 

yıllar boyunca birbirimize 

olan sağlam dostluğumuzun 

vermiş olduğu güvenle bu 

hayalin adımlarını atmış 

olduk. Birbirimize olan bu 

güven bizim hızlı kararlar alıp 

uygulamamızı sağlamış oldu. 

İlk başlarda KOSGEB’in bize bu 

desteği vereceğinden pek emin 

değildik, ta ki KOSGEB’le ilk 

kontağı kurana kadar. 

KOSGEB’in teşvik ve 

desteklerini katılmış 

olduğumuz bir toplantıda 

öğrendik. Bize yapılan 

sunumda gayet güzel bir teşvik 

kullanabileceğimizin yolunu 

öğrenmiş olduk.  O hafta o 

dönemki KOSGEB Müdürümüz 

Sn. Atacan Yücelen’den 
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Bizler aynı sektörde küçük 
işletmeleri olan beş firmaydık 
bir araya gelerek İş Birliği - Güç 
Birliği Destek Programı’ndan 
faydalandık. Ortak sorunlarımıza 
çözüm bulduk. 

”

randevu alıp ziyaret ettik. 

Sağ olsun o da sözlü olarak 

anlattığımız projemizi oldukça 

olumlu karşıladı ve hemen 

KOSGEB’e kayıt işlemlerini 

başlatmış olduk. Şimdiki 

KOSGEB Müdürümüz Sn. 

İbrahim Ustaömer ise bizim o 

zamanki KOBİ uzmanımızdı. 

Buradan kendisine çok çok 

teşekkür ederiz. Bize bu yolda 

sisteme nasıl adapte olmamız 

gerekir, bu yolda sistemin 

vermiş olduğu kriterlerin 

dışına nasıl çıkmamamız 

gerektiği noktalarında bize 

bir yol gösterici oldu. Artık 

KOSGEB’e çok güven duymaya 

başlamıştık. İlk olarak 

yapacağımız işin projesini 

yazdık, çok zorlu uzun bir 

süreçti.

Markamız olan Turkwin Pvc 

Pencere ve Kapı Sistemleri 

İnşaat Sanayi Ticaret Anonim 

Şirketini resmi olarak 2017 

Mart ayında kurduktan 

sonra siparişini vermiş 

olduğumuz kaban marka CNC 

parkurumuzu 2500 metrekare 

yerimize kurulum işlemlerimizi 

başlattık ve aynı süreç içinde 

birçok bayi görüşmeleri 

gerçekleştirdik. Kocaeli’ndeki 

en iyi kadroyu kurduğumuza 

inanıyorum. Mayıs ayında 

ilk üretimimize başladık. Şu 

anda 120 bayi ağına sahibiz. 

Bu başarıdaki en önemli 

faktör Turkwin güvencesiyle 

ve Egepen deceuninck marka 

profil ve baştan tırnağa 

kadar ürünlerimizde orijinal 

deceuninck aksesuarlarımız, 

1.2 destek sacımız, muazzam 

işçiliğimizdir. Çok şükür bayi 

ağımız her geçen gün artarak 

devam ediyor inanıyorum 

ki biz bu kaliteden ödün 

vermediğimiz sürece Turkwin 

markası Türkiye ve dünyada 

önemli bir pazara sahip 

olacaktır.

Bizler aynı sektörde küçük 

işletmeleri olan beş firmaydık 

bir araya gelerek İş Birliği - Güç 

Birliği Destek Programı’ndan 

faydalandık. Ortak 

sorunlarımıza çözüm bulduk. 

Bu sayede Kocaeli KOSGEB 

hem ülkemize hem Kocaeli’ne 

oldukça faydalı birçok marka 

kazandırmış oldu.

Son olarak bize bu markaları 

kurmamızda yardımcı olan 

başta o dönemki Kocaeli 

KOSGEB müdürümüz Sn. 

Atacan Yücelen ve şimdiki 

müdürümüz Sn. İbrahim 

Ustaömer’e ve tüm müdürlük 

çalışanlarına bize bu süreçte 

destek olan eşimize, dostumuza 

arkadaşlarımıza bayilerime ayrı 

ayrı teşekkür ediyorum.

“
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Destek Programlarından 
 KOBİ'ler Nasıl Yararlanır?

(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar Hariç)

Veritabanına 
Kayıt

KOBİ 
Beyannamesi

Beyanname 
Kontrol

Desteklere 
Başvuru

İşletmelerin, 
Destek Programlarından 

yararlanabilmeleri için öncelikle, 
KOSGEB Veri Tabanı’na 

kayıt olması gerekmektedir. 

İşletmeler 
www.kosgeb.gov.tr web sayfasından;

KOBİ’miyim testi yapmaları, test sonucu 
KOBİ olmaları halinde; 

“KOBİ.ASİSTAN” 
bölümünde yer alan  

“Desteklenen Sektörler Nelerdir? 
(NACE)” kodlamasında yer alıp 

almadıklarını kontrol etmeliler.

Kontrolü sağladıktan sonra 
“Nereden Başlamalıyım?, 

“Veritabanına Nasıl Kayıt Olunur?” ve 
KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?” 

Tüm bu aşamalarda 
yardım talebiniz olması halinde  
444 1 567 numaralı 
KOSGEB Çağrı Merkezinden 
bilgi alabillirsiniz.

1
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Örnek Başlık 

Örnek Başlık

20 Nisan 2017 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen 

Türkiye-Orta Amerika 

Entegrasyon Sistemi (SICA) II. 

Dışişleri Bakanları Forumu’na, 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 

başkanlığında KOSGEB heyeti 

katılım sağladı. 

Spot metin alt 
başalıklar 


