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Bakan Özlü, KOBİGEL Destek Programına 

Başvurmaları İçin KOBİ’lere Çağrıda Bulundu

KOSGEB, 

COSME Kazanımlarının Artırılması İçin Çalışacak

Genç Girişimci, 

KOSGEB Desteği alarak  % 100 Yerli Anti-Virüs 

Programı Geliştirdi

Türkiye-Kuveyt Arasında

Yeni Dönem Başlıyor 

KOSGEB Başkanı Uzkurt; 

“KOBİ Endeksi Raporunda Ülkemiz, Bölge Birincisi”

KOSGEB Desteklerinde 

Erken Ödeme Dönemi Başlıyor

Akçakoca’dan Avrupa’ya 

Vidalı Kazık İhraç Ediyor

Müdürlüklerimizden;

KOSGEB Malatya Müdürlüğü

KOSGEB’den 3 Ayrı Projeye Destek Alan İşletme, 

Sektörde Zirveye Tırmanıyor

Dört Çocuk Annesi Ev Hanımı 

KOSGEB Desteği İle Girişimci Oldu

KOSGEB ile BTK, 

Elektronik Haberleşme Sektörünün Millileştirilmesi İçin İş 

Birliğine Gidiyor

KOSGEB’den

TRT’ye Ziyaret

KOBİ Danışmanı Eğiticilerinin Eğitimi 

Başladı 

KOSGEB İle 

Türkiye’nin ve Dünyanın Makina Üssü Oldu 

'le
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB KOBİ Gelişim Destek Programı 
başvurularının 20 Ekimde sona ereceğini hatırlatarak, özellikle orta ve yüksek teknoloji 
alanında faaliyet gösteren KOBİ’lerin bu destek programını bir kez daha gözden 
geçirmelerini istedi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü;

“Projelerinizi Hazırlayın, Bize Gelin”

Ankara’da düzenlenen, 

1. KOBİ’ler ve Bilişim 

Kongresi’ne katılan Özlü, 

bilanço usulünde defter 

tutan, orta ve yüksek 

teknolojili imalat sektöründeki 

KOBİ’lerin 11 Eylül - 20 Ekim 

tarihleri arasında programa 

başvurabileceklerini 

belirterek, “Bu programda, 

bilişim teknolojisi altyapısını 

güçlendirmek isteyen KOBİ’lere 

tam destek veriyoruz. Özellikle 

orta ve yüksek teknoloji 

alanında faaliyet gösteren 

KOBİ’lerimize önemli bir 

finansman desteği sağlıyoruz. 

Sizlerden isteğim KOBİ Gelişim 

Destek Programı’nı ayrıntılı 

olarak incelemeniz. Projelerinizi 

hazırlayın ve bize gelin.” diye 

konuştu.

KOBİ’lerin bilişim, teknoloji 

Ar-Ge ve inovasyonla 

buluşmasının önemine işaret 

eden Özlü, aynı zamanda bu 

kavramların üretim ve satışın 

vazgeçilmez unsuru olarak ele 

alınması gerektiğini söyledi.

KOBİ’lerin bir anlamda Türk 

ekonomisinin lokomotifi 

olduğunun altını çizen Özlü,  

KOSGEB’in sıfır faizli işletme 

kredisi kapsamında, 274 bin 

279 işletmeye 6,7 milyar lira 

destek verdiklerini hatırlattı.

Türkiye’de 48 milyon kişinin 

her gün internete bağlandığını, 

47 milyon kişinin aktif olarak 

sosyal medyayı kullandığını 

bildiren Özlü, insanların yüzde 

95’nin cep telefonu sahibi 
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olduğunu, cep telefonu 

kullananların yüzde 75’inin 

akıllı telefonları tercih ettiğini 

ve dizüstü ile masaüstü 

bilgisayar kullanımının ise 

yüzde 51 oranında olduğunu 

ifade etti. Özlü, “Tüm bu 

rakamlar bilginin girdi 

olarak kullanıldığını ve tüm 

ticari girişimlerin yapısının 

değiştiğini göstermektedir” 

dedi.

“2016 yılı verilerine göre 

ülkemizde bilgi ve iletişim 

teknolojilerinin toplam pazar 

hacmi 94,3 milyar liraya 

ulaşmış bulunuyor.” diyen 

Özlü, “Sektörün ihracatı ise 

bir önceki yıla göre yüzde 

32 artarak 3.1 milyar lira 

seviyesinde gerçekleşmiştir. 

İhracatımızın 2 milyar liralık 

kısmı yazılımdan gelmiştir. 

Bu rakamlar elbette yeterli 

değildir. 4. Sanayi devriminin 

hayatımıza girdiğini 

düşünürsek bilişimde ve 

yazılımda büyük bir sıçrama 

yapmak zorundayız. 

Yeni sanayi devrimini ve 

anlayışını teknoloji ve bilimin 

geleceğine dönük bütün 

hedeflerimizin merkezine 

koymak zorundayız” 

değerlendirmesinde 

bulundu.

Türkiye Bilişim Derneği 

(TBD), Ankara Sanayi Odası 

(ASO) ve Ankara Ticaret 

Odası (ATO) tarafından 

Sheraton Otel’de düzenlenen 

1. KOBİ’ler ve Bilişim 

Kongresi, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

Bakan Yardımcısı Hasan 

Ali Çelik, KOSGEB Başkanı 

Cevahir Uzkurt, TBD Genel 

Başkanı Rahmi Aktepe, 

Ankara Sanayi Odası (ASO) 

Başkanı Nurettin Özdebir, 

Ankara Ticaret Odası(ATO) 

Başkanı Gürsel Baran, OSTİM 

Yönetim Kurulu Başkanı 

Orhan Aydın ve İşletme 

temsilcilerinin katılımları ile 

gerçekleştirildi.

“Yeni sanayi devrimini ıskalamamak, 
bilim ve teknoloji alanındaki en 
önemli  hedefimiz olmalı”

KOBİ’lerin bir 
anlamda Türk 
ekonomisinin 

lokomotifi 
olduğunun altını 

çizen, Bilim, Sanayi 
ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, 
 KOSGEB’in sıfır 

faizli işletme kredisi 
kapsamında, 274 

bin 279 işletmeye 
6,7 milyar lira 

destek verdiklerini 
hatırlattı.
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GİRİŞİMCİLİK 
DESTEK PROGRAMI

Yeni Girisimci Destegi

Kendi isinizi kurmak mı ?istiyorsunuz

50 Bin TL geri ödemesiz

Yeni  Girişimci Desteğinden yalnızca yeni kurulacak 
işletmeler faydalanabilir. 

KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeniz için  tüm 
ödemelerinizin, banka üzerinden yapılması 
gereklidir.

Adi Ortaklık İşletmeleri, Yeni Girişimci Desteği'nden 
yararlanamaz.

100 Bin TL geri ödemeli

150 Bin TL 
Destek

Girisimcilere,

1



www.kosgeb.gov.tr 7

Başbakan Binali Yıldırım, 

resmi temaslar için Türkiye’ye 

gelen Kuveyt Başbakanı Şeyh 

Cabir el-Mübarek el-Hamad 

es-Sabah’la görüştü. İki ülke 

arasında çok sayıda konunun 

ele alındığı görüşmelerde, 

ekonomi ve yatırım 

alanlarındaki iş birliğinin üst 

düzeye ulaşmasından duyulan 

memnuniyet dile getirildi. 

Türkiye ile Kuveyt arasındaki 

iş birliğinin genişletilmesi 

çalışmalarının sürdürülmesi 

hususunda mutabık kalındığı 

belirtildi.

Yaklaşık 1,5 milyar dolara 

ulaşan Türkiye’deki Kuveyt 

yatırımlarının artırılmasına 

ilişkin görüşmeler yapıldı. 

Görüşmelerde iş adamlarının 

da, bankacılık ve inşaat başta 

olmak üzere karşılıklı olarak 

çeşitli sektörlerde güçlü bir 

şekilde faaliyet göstermesinin 

memnuniyet verici olduğu 

gündeme geldi. 

Görüşmelerde iki ülke 

arasındaki iş birliğinin 

güçlendirilmesi amacıyla 

Kuveyt Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelerin Geliştirmesi Ulusal 

Fonu ile KOSGEB arasında 

Mutabakat Zaptı imzalandı. 

Zaptı, KOSGEB adına Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk ÖZLÜ, Kuveyt adına da 

Ticaret ve Sanayi Bakanı Khaled 

Nasser Al-ROUDAN imzaladı.

KOBİ’lerin desteklenmesine 

yönelik politika ve tedbirler 

ile uygulamalara ilişkin 

bilgi değişimi, KOBİ’lere 

ve girişimcilik kültürüne 

yönelik faaliyetlerde 

tecrübe paylaşımı, KOBİ ve 

girişimcilik ekosistemine 

yönelik verilerin ve yayınların 

paylaşımı, KOBİ’ler arasında 

ortak girişimlerin teşvik 

edilmesi amacıyla karşılıklı 

iş gezileri düzenlenmesi 

amaçlanıyor. KOBİ temsilcisi 

kurumlar arasında eğitim ve 

bilgilendirme programlarının 

gerçekleştirilmesi konularında 

iş birliği yapılmasının 

öngörüldüğü anlaşma ile 

iki ülke KOBİ destekleme 

kuruluşları arasında kurumsal 

kapasitenin yükseltilmesi ve 

KOBİ’ler arası ticari iş birliğinin 

sağlanması hedefleniyor.

KOSGEB ile Kuveyt Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin Geliştirilmesi Ulusal 
Fonu arasında Mutabakat Zaptı; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. 
Faruk Özlü ile Kuveyt Ticaret ve Sanayi Bakanı Khaled Nasser Al-ROUDAN 
tarafından imzalandı.    

Türkiye-Kuveyt Arasında
Yeni Dönem Başlıyor 

GİRİŞİMCİLİK 
DESTEK PROGRAMI

Yeni Girisimci Destegi

Kendi isinizi kurmak mı ?istiyorsunuz

50 Bin TL geri ödemesiz

Yeni  Girişimci Desteğinden yalnızca yeni kurulacak 
işletmeler faydalanabilir. 

KOSGEB desteklerinden yararlanabilmeniz için  tüm 
ödemelerinizin, banka üzerinden yapılması 
gereklidir.

Adi Ortaklık İşletmeleri, Yeni Girişimci Desteği'nden 
yararlanamaz.

100 Bin TL geri ödemeli

150 Bin TL 
Destek

Girisimcilere,

1
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, Avrupa 

Birliği (AB) İşletmelerin ve 

KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği 

Programı’ndan (COSME) 

elde edilen kazanımların 

artırılması için bir proje 

geliştirildiğini bildirerek, 

“Projemizle COSME’nin 

potansiyel faydalanıcılara ve 

hedef gruplara tanıtılması, 

hedef grupların bilgi ve bilinç 

düzeyinin artırılması ve 

böylelikle çağrı başvurularının 

ve kalitelerinin artırılması 

yönünde yoğun bir çalışma 

yürütülecek.” dedi.

Uzkurt,  “AB COSME, 

Katılımı ve Programdan Elde 

Edilen Kazanımları En Üst 

Seviyeye Çıkarabilmek için 

Koordinasyon Kapasitesinin 

Artırılması” projesinin 

açılış toplantısına katıldı.

KOSGEB’in, COSME’nin 

ulusal koordinatörlüğünü 

yürüttüğünü söyleyen Uzkurt, 

söz konusu programın AB 

komisyonu tarafından 2014-

2020 yılları için uygulamaya 

alındığını hatırlattı. COSME’nin 

2,3 milyar avroluk bütçesiyle, 

AB’nin en büyük çerçeve 

programlarından biri olduğuna 

dikkat çeken Uzkurt, KOSGEB 

olarak benzer programlardan 

Türkiye’nin daha fazla 

yararlanabilmesi için çeşitli 

çalışmaların sürdüğünü anlattı.

Uzkurt, COSME programına 

katılımla AB ile KOBİ’ler 

alanındaki ortak çalışmaların 

artırılmasını, AB KOBİ 

politikalarının oluşturulduğu 

platformlarda temsili, KOBİ 

destekleri alanında yenilikçi 

ağlara ve özellikle finansal 

araçlara erişim konularında 

devamlılık hedeflediklerini 

vurguladı.

COSME programı kapsamında, 

KOBİ’lerin esnek ve kolay 

KOSGEB, COSME Kazanımlarının 
Artırılması İçin Çalışacak

“AB COSME Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst Seviyeye 
Çıkarabilmek için Koordinasyon Kapasitesinin Artırılması” projesinin açılış 
toplantısı Ankara’da  yapıldı.
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şartlarla kredi teminatlarına 

erişimini sağlayan kredi 

garantilerinin yanı sıra 

risk sermayesi yatırım 

şirketlerine yönelik destekler 

de bulunduğuna işaret eden 

Uzkurt, “Bu araçlar sayesinde 

KOBİ’lerimiz uygun ve esnek 

şartlarda kredi garantilerine 

erişebilirken, bu teminatlara 

aracılık eden finans kurumlarıyla 

sağladıkları kredilerle bağlantılı 

oluşan zararları, Avrupa 

Yatırım Fonu kanalıyla telafi 

edebilecekler. Ülkemizde 

şu anda QNB Finansbank, 

Avrupa Yatırım Fonu ile bir 

anlaşma imzalamış durumda 

ve bu konuda 2 ayrı başvuru 

değerlendirme sürecinde.” diye 

konuştu.

“KOSGEB ile iş 
birliğine devam 
edeceğiz”
AB Türkiye Delegasyonu Üyesi 

Laura Zampetti de AB’nin 

dünyadaki en büyük ticaret 

pazarı olduğunu söyledi. 

Türkiye’nin, COSME’nin çok 

önemli ortaklarından biri 

olduğuna işaret eden Zampetti, 

“Haziran ayı itibarıyla 2 bin 500 

Türk KOBİ, 23,2 milyon liralık 

finansmandan yararlandı. Bu 

noktada Türkiye’nin çok daha 

iyi duruma gelebileceğini 

düşünüyoruz.” ifadelerini 

kullandı.

Zampetti, AB’nin, KOBİ’lere 

COSME dışında da destekler 

sunduğuna değinerek, diğer 

destekler hakkında bilgi verdi.

KOSGEB ile iş birliklerinin 

çok iyi seviyede olduğunu 

vurgulayan Zampetti, yakın 

gelecekte yeni bir projeyle iş 

birliğine devam edileceğini de 

açıkladı.

AB Sosyal, Bölgesel ve Yenilikçi 

Politikalar Başkanı Kayhan 

Özüm ise AB programları 

kapsamında kurulan 

ortaklıkların, Türkiye’nin 

AB entegrasyonunu da 

güçlendirdiğini ve tabana 

yaydığını dile getirdi.

COSME bütçesinin büyük 

kısmının Avrupa Yatırım 

Fonu üzerinden finansal aracı 

kuruluşlar vasıtasıyla KOBİ’lere 

ulaştırılacağını aktaran Özüm, 

AB Bakanlığı olarak söz konusu 

programdan Türkiye’nin daha 

fazla yararlanmasına yönelik 

uygulanacak olan projeyi çok 

önemsediklerini kaydetti.

KOSGEB Başkanı Uzkurt, 
“AB İşletmelerin ve KOBİ’lerin 
Rekabet Edebilirliği 
Programı’ndan elde edilen 
kazanımların artırılması için 
bir proje geliştirildi.” dedi.
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KOSGEB’den Ar-Ge ve 

İnovasyon Destek Programı 

kapsamında makine, teçhizat 

ve personel destekleri  alan 

ve bu sayede % 100 yerli Anti-

virüs yazılımını geliştiren, genç 

girişimci Seyfettin Deveci ile 

küçük bir söyleşi yaptık;

- Merhaba Seyfettin Bey, 

bize proje fikrinin nasıl 

doğduğundan bahsetmek 

ister misiniz?

- Tabi ki. İlk etapta mevcut 

anti-virüs programlarının 

yeterli olmadığını düşünerek, 

öğrencilik yıllarımdan itibaren 

kendi bünyemde kullanmak 

üzere bir program geliştirmeyi 

düşünüyordum. Belirli bir alt 

yapıya ulaştıktan sonra bunu 

halkın kullanımına sunacak 

bir biçime dönüştürmeye karar 

verdim.  İlk olarak 2011 yılında 

ücretsiz bir şekilde kullanıcılara 

sunabilme şansına eriştim.

- KOSGEB ile nasıl bir 

başlangıç yaptınız?

- Süleyman Demirel 

Üniversitesi, Bilgisayar 

Mühendisliği bölümünü 

okuduğum esnada üzerinde 

durduğum projem ile 

çalışmaya devam ettim. Bu 

esnada üniversite içerisinde 

bulunan Teknokenti merak  

ettim ve Teknokent ile ilgili 

bilgi almak için yetkililer 

ile görüştüm. Teknokent 

yönetiminin tavsiyesi 

üzerine KOSGEB Isparta il 

müdürlüğüne gittim, burada 

Ar-Ge desteği alabileceğime 

yönelik edindiğim bilgiler 

neticesinde başvuru yapmaya 

karar verdim. 

İlk olarak Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi aldım. 2015 

yılında KOSGEB’in Ar-Ge ve 

İnovasyon Destek Programına 

yaptığım başvurumun daha 

sonra kabul edilmesi ile 

birlikte sürekli üzerinde 

çalıştığım ürünümü daha 

da geliştirmiş oldum. 2017 

yılında projemi başarılı bir 

şekilde tamamladım. Böylece 

Türkiye’de bir ilk olan yüzde 

yüz anti-virüs yazılımını 

KOSGEB ile geliştirerek satışa 

hazır hale getirdim.

- Yazmış olduğunuz anti-

virüs programının piyasada 

var olan programlardan farkı 

nedir?

- Piyasada bulunan anti-virüs 

programları sistemde ortalama 

250 MB’lık yer kaplarken, 

DEV SECURE programı 15 Mb 

boyutuyla sistemde en az yer 

kaplayan ve en hızlı çalışan 

Anti-virüs programı olma 

avantajına sahip. 

Program yaklaşık 15 saniyelik 

bir kurulum ile en hızlı 

kurulum ve kullanım süresine 

sahip.

Hackerlerin oluşturduğu zararlı 

ağların tespit edilmesi ve 

engellenmesi konusunda diğer 

anti-virüs programlarına göre 

daha etkilidir.  Aynı zamanda 

aynı ağ üzerindeki saldırılara 

karşı korumalıdır.

İngilizce dil desteği ile birlikte 

Türkçe raporlama sunan, 

zararlı SMS Koruması etkin, 

tehditlere çözüm sunan ve 

otomatik önbellek temizliği 

yapan mobil uygulama 

özelliklerine sahiptir.

Bilgisayarınıza takılan USB 

aygıtının içini açmadan içeriği 

görüntüleme olanağı sağlar. Bu 

husus güvenlik açısından çok 

önemlidir ve başka hiçbir anti-

virüs programında böyle bir 

özellik bulunmamaktadır.

Özellikle son dönemde çok 

yaygın bir şekilde USB (Flash) 

bellekler üzerinden yayılan 

virüslere karşı etkilidir. 

Virüsleri silmekle kalmaz aynı 

zamanda zarar görmüş verileri 

kurtararak Türkçe rapor sunar.

Bilgisayar ortamındaki 

dosyalar ne şekilde silinirse 

silinsin, silinen dosyanın geri 

kurtarılması mümkünken, bu 

Genç Girişimci, 
KOSGEB Desteği alarak 
% 100 Yerli Anti-Virüs Programı Geliştirdi

Seyfettin Deveci, günümüzün en büyük sorunlarından olan, hackerlerin ürettiği 
modern virüsler ve casus yazılımlara karşı koruma sağlayabilen, çok yönlü 
koruma kalkanı oluşturan yapay zekâya sahip bir anti-virüs programı geliştirdi.

Seyfettin DEVECİ
Genç Girişimci
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program ile güvenlik açısından 

önemli verilerinizi diskten 

geri kurtarılamaz şekilde 

silebilirsiniz.

- Projeye başlarken 

beklentileriniz ne idi? Şu 

anda hangi aşamadasınız?

- Güvenlik, içerisinde 

bulunmuş olduğumuz bu 

bilişim çağında hayatımızın en 

önemli unsurlarından biridir, 

bununla beraber pazarda bu 

konuda çok büyük eksikler 

bulunmakla. Bilgisayar, 

akıllı telefon ve buna benzer 

teknolojik cihazlarda anti-

virüs programlarının çok etkin 

bir şekilde kullanılmadığını 

görüyoruz. Hem bu eksikleri 

gidermek hem de kullanıcıların 

beklentilerini en iyi şekilde 

karşılamak üzere yola 

çıktık. Şu anki seviyede ise 

bulduğumuz çözümler ve 

kullanıcı memnuniyeti olarak 

iyi bir noktada olduğumuzu 

düşünüyorum. Devamlı 

büyüyen deneyimli ekibimiz 

ile Ar-Ge çalışmalarımızı 

sürdürüyoruz.

-Ürün çeşitleriniz nelerdir?

-Ürün Mobil ve masaüstü 

olarak iki platformda 

yayındadır. İnternet üzerinden 

satın alınabilmektedir. Web 

sitemiz (devlopsoft-it.com) 

üzerinden indirebileceği 

gibi Tamindir ve Gezginler 

gibi sitelerden de (doğrudan 

kendi sunucumuzdan 

indiriliyor) bilgisayarlarınıza 

yüklenebilmektedir. Android 

akıllı telefonlar için ise Google 

Play uygulaması üzerinden 

“Dev Secure” aratarak kolayca 

ulaşabilmektedir. 

 - Hedefleriniz nelerdir?

- Türkiye’nin yerli yazılım 

ürününde kullanım oranı %1 

seviyelerindedir. DevlopSOFT 

olarak bu kullanım oranına 

direk etki edebilecek bir pazar 

payına ulaşmayı hedefliyoruz.

- Türkiye’nin yazılım 

alanındaki güvenlik 

sektörünün bugünkü 

durumu nedir? KOSGEB’in 

bu alandaki desteklerini nasıl 

değerlendiriyorsunuz?

- Türkiye’de yazılım alanında, 

özellikle de siber-güvenlik 

alanında önemli bir açık 

olduğunu düşünüyorum . 

Dış aygıtlara karşı koruma 

sağlayan yazılımlar oldukça 

az. Bu sadece Türkiye’de değil 

global pazarda var olan açık ne 

yazık ki. 

KOSGEB tarafından mentörlük  

desteği aldım. Bu da projeye 

olan güvenimi daha da arttırdı, 

ayrıca Teknokent’e girmemde 

de büyük bir kolaylık sağladı. 

Sonuç olarak Ar-Ge sürecinde 

gerekli olan tüm donanım 

ihtiyaçlarımı KOSGEB desteği 

ile sağladım diyebilirim. 

- Genç bir girişimci olarak, 

iş fikri olan gençlere tavsiye 

olarak ne söylemek istersiniz? 

- Bilgi çağındayız; İş fikri 

bilişim üzerine olmasa dahi 

her koşulda teknolojiyi 

iyi kullanmalarını tavsiye 

ediyorum. “Günlük notlar 

tutun, hedeflerinizi parçalara 

bölün. Böldüğünüz parçalar 

arasındaki mesafelerin 

büyüdüğünü görmek 

sizi korkutmasın! Bütün 

parçalar tekrar birleştiğinde 

gördüğünüz resmin adı ‘başarı’ 

olacak.”

- İyi günler  Seyfettin Bey, 

teşekkür ederiz.   

- Ben teşekkür ederim, 

hikayemi anlatma fırsatı 

sunduğunuz için.

Türkiye’nin yerli yazılım ürününde 
kullanım oranı %1 seviyelerindedir. 
DevlopSOFT olarak bu kullanım 
oranına direkt etki edebilecek bir 
pazar payına ulaşmayı hedefliyoruz

2MB

15MB
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Toplantı, Ekonomik İş birliği 

ve Kalkınma Örgütü (OECD), 

Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu, Avrupa Eğitim 

Vakfı (ETF), Avrupa İmar ve 

Kalkınma Bankası (EBRD), 

Türkiye’deki ilgili kurum ve 

kuruluşların temsilcilerinin 

katılımları ile gerçekleştirildi

Türkiye 2016 SBA 

değerlendirmesinin, Küçük 

İşletmeler Yasası prensiplerine 

yüksek seviyede uyum 

sağladığını ifade eden OECD 

Küresel İlişkiler, Güney 

Avrupa Bölümü Başkanı 

Marzena Kisielewska, 2012 ile 

kıyaslandığında Türkiye’nin 

SBA prensiplerinde gelişme 

gösterdiğine ve KOSGEB’in 

süreci başarılı yürüttüğüne 

dikkat çekti.

KOBİ’lerin gerek Türkiye, gerek 

Avrupa Birliği ve gerekse de 

dünya ekonomisi için çok 

önemli bir rol oynadığına atıfta 

bulunan Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu, Ticaret ve Diğer 

AB Politikaları Bölüm Başkanı 

Balazs Gargya ise, Türkiye’nin 

KOBİ istatistiklerinin Avrupa 

Birliği’ndekilerle benzer 

KOSGEB Başkanı Uzkurt; 

“KOBİ Endeksi Raporunda Ülkemiz, 

Bölge Birincisi”

Avrupa Küçük İşletmeler 
Yasası (Small Business Act 
for Europe-SBA) 2016–2019 
dönemi değerlendirme 
çalışmaları kapsamında 
uygulanacak metodolojinin 
tanıtılmasına yönelik 
olarak Ankara’da Avrupa 
Küçük İşletmeler Yasası: 
Batı Balkanlar ve Türkiye 
Değerlendirmesi 2016-2019 
Açılış Toplantısı düzenlendi.
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olduğunu vurguladı. Büyüme 

trendinde olan Türkiye 

ekonomisine vurgu yapan 

Gargya, SBA değerlendirme 

çalışmalarında KOSGEB’in 

koordinasyon görevini en 

iyi şekilde yerine getirdiğini, 

yapılacak olan çalışmalarda 

kamu kurumu ve özel sektör 

temsilcilerinin katkılarının çok 

kıymetli olacağını söyledi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt ise açılış 

konuşmalarında Küçük 

İşletmeler Yasasının 

uygulanması ve izlenmesine 

ilişkin çalışmaların, KOBİ’lerle 

ilgili kurum ve kuruluşlar ile 

iş birliği içerisinde, KOSGEB 

koordinasyonunda başarılı bir 

şekilde yürütüldüğünü söyledi.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt; 

“KOSGEB koordinasyonunda, 

OECD, EC, ETF, SEECEL ve 

EBRD ile iş birliği içerisinde, 

KOBİ’lerle ilgili kurumların 

katkılarıyla hazırlanan KOBİ 

Politikası Endeksi: 2012 ve 

KOBİ Politikası Endeksi: 

2016 raporlarında da yer alan 

tespitlerde belirtilen, Türkiye 

yasada yer alan prensiplerin 

uygulanmasına ilişkin iyi bir 

performans sergilemiştir. 2016 

yılında yayımlanan KOBİ 

Politikası Endeksi raporunda 

Türkiye, 9 prensipte bölge 

birincisidir. Bunlar; yasada yer 

alan girişimcilik, düzenleyici 

çevre, destek hizmetleri, 

finansmana erişim, standartlar 

ve teknik düzenlemeler, işletme 

becerileri, inovasyon, çevre ve 

uluslararasılaşma alanlarıdır. Bu 

doğrultuda ilgili kuruluşlarımıza 

düşen görev, iyi olduğumuz 

alanlarda daha fazla ilerleme 

sağlamak ve iyileştirilmesi 

gereken alanlarda ise iş birliği 

KOBİ’leri hedefleyen, 
İşletmelerin ve 
KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı 
(COSME)’nin 
koordinasyonunun 
KOSGEB tarafından 
yürütüldüğünü aktaran 
Başkan Uzkurt, Avrupa 
Küçük İşletmeler 
Yasasının hedefleriyle 
bütünleşik olan 
COSME programı ile 
KOBİ’lerin finansmana 
erişiminin artırılması, 
pazarlara erişiminin 
iyileştirilmesi, çerçeve 
koşulların geliştirilmesi 
ve girişimciliğin 
teşvik edilmesinin 
amaçlandığını belirtti.
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içerisinde daha fazla çaba sarf 

etmektir.” şeklinde konuştu.

Uzkurt, KOSGEB olarak 

Ülkemizdeki KOBİ’lerin 

uluslararası iş birlikleri ile 

sağlam temeller atabilecekleri, 

değer zincirlerine dahil 

olabilecekleri ve büyük 

işletmeler ile entegrasyon 

sağlayabilecekleri yeni modeller 

tasarlanmakta olduğuna 

değindi. 

KOSGEB’in hedef kitlesinin 

KOBİ’ler olduğunu belirten 

Başkan Uzkurt,  bununla 

beraber büyük işletmeler 

olmadan KOBİ’lere yönelik 

politikaların serbest piyasa 

realitesine uymayacağını, bu 

sebeple Büyük İşletmelerin 

KOBİ’lerle iş birliği yapmalarını 

sağlayacak bir sistem 

oluşturulmaya çabalandığını 

ifade etti.

Özellikle KOBİ’leri hedefleyen, 

İşletmelerin ve KOBİ’lerin 

Rekabet Edebilirliği Programı 

(COSME Programı)’nın 

koordinasyonunun KOSGEB 

tarafından yürütüldüğünü 

aktaran Başkan Uzkurt, Avrupa 

Küçük İşletmeler Yasasının 

hedefleriyle bütünleşik olan 

COSME programı ile KOBİ’lerin 

finansmana erişiminin 

arttırılması, pazarlara 

erişiminin iyileştirilmesi, 

çerçeve koşulların geliştirilmesi 

ve girişimciliğin teşvik 

edilmesinin amaçlandığını 

belirtti.

Toplantıda, OECD, ETF ve 

EBRD yetkilileri tarafından 

KOBİ Politika Endeksi 

metodolojisi ve değerlendirme 

süreciyle, SBA’de yer alan on 

prensip kapsamında her bir 

prensibe ilişkin değerlendirme 

çerçevesinin anlatıldığı 

sunumlar gerçekleştirildi.

Kurumlar arasındaki iş birliğine 

yeni dönemde de devam 

edileceğini belirten, Türkiye 

SBA Koordinatörü; KOSGEB AB 

ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanı 

Necati Günaydın önümüzdeki 

iki yıl boyunca yürütülecek 

çalışmaların önemine değindi.

Prof. Dr. Cevahir UZKURT
KOSGEB Başkanı

Balazs Gargya 
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu, 
Ticaret ve Diğer AB Politikaları Bölüm 
Başkanı 

Marzena Kisielewska
OECD Küresel İlişkiler, Güney 
Avrupa Bölümü Başkanı 

 KOSGEB
Destekleri ve Eğitimleri
ÜCRETSİZ ve ARACISIZ

verilmektedir
 KOSGEB destekleri ve eğitimleri için sizinle iritibata geçerek
ücret talep eden kişi ve kuruluşlara itibar etmeyiniz
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 KOSGEB
Destekleri ve Eğitimleri
ÜCRETSİZ ve ARACISIZ

verilmektedir
 KOSGEB destekleri ve eğitimleri için sizinle iritibata geçerek
ücret talep eden kişi ve kuruluşlara itibar etmeyiniz
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Daha önce KOSGEB 

desteklerinde ön ödeme 

olmadığına dikkati çeken Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, 1 Temmuz’da çıkan 

Üretim Reform Paketi’ndeki 

bir madde ile şirketlere 

avans verilmesi imkanının 

getirildiğini, bugünkü icra 

komitesi toplantısında söz 

konusu maddeyi uygulamaya 

koyacaklarını söyledi.

Özlü, yurt dışından ithal 

edilmekte olan ürünlerin 

yerlileştirilmesi, Türkiye’de 

üretilmesi için işletmelere 

destek vereceklerinin altını 

çizerek, “Bunun da üst limiti 5 

milyon lira. Yurt dışından bir 

ürün geliyor ithal ediyoruz. 

Türkiye’de iç pazarda bunun 

karşılığı var, bunu yerlileştirmek 

isteyen KOBİ’lerimize destek 

olacağız.”

Konuşmaların ardından 

nanoteknoloji, kimya ve 

havacılık alanlarında üretim 

yapan Kimetsan Kimya, 

Nano Biyomed, Netmak, 

Bama Teknoloji ve Gökser 

Makina olmak üzere 5 firmaya 

temsili olarak 300 bin liralık 

çek avans verildi. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığının (KOSGEB) KOBİ 

Gelişim Destek Programı’nın 

yeni proje çağrısı kapsamında, 

işletmelere, üst limitleri 300 

bin lira geri ödemesiz, 700 bin 

lira faizsiz geri ödemeli olmak 

üzere toplam 1 milyon lira 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, kurul üyelerinin de katıldığı 
KOSGEB’in İcra Kurulu toplantısında yeni destek programı ile mevcut destek 
programlarında yapılan revizyonlara ilişkin açıklamalarda bulundu.

KOSGEB Desteklerinde 

Erken Ödeme Dönemi Başlıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
1 Temmuz’da çıkan Üretim Reform 
Paketi’ndeki bir madde ile şirketlere avans 
verilmesi imkanının getirildiğini ve bu 
kapsamda, KOSGEB Destek Programlarında da 
ön ödemelerin yapılacağını açıkladı.
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destek verileceğini bildirdi.

Özlü, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu’nun da 

katıldığı toplantıda yaptığı 

konuşmada, KOBİ’lere destek 

olmak için önemli çalışmalar 

yaptıklarını anlattı.

Hayata geçirdikleri yeni 

programlardan birinin KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

(KOBİGEL) kapsamında 

üretim ve ihracatta teknoloji 

seviyesi yüksek katma değerli 

ürünlerin ve KOBİ’lerin payının 

artırılması konulu bir projenin 

teklif çağrısı olduğunu belirten 

Özlü, ikincisinin ise KOBİ 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı olduğunu ifade etti.

Özlü, KOSGEB’in başlattığı 

sıfır faizli işletme kredisi 

kapsamında 10 Şubat ve 11 

Temmuz tarihleri arasında 274 

bin 279 işletmeye 6,7 milyar lira 

destek sağladıklarına dikkati 

çekerek, bu kredilerin özellikle 

ihtiyaç sahibi mikro işletmelere 

verildiğini, kullanılan 

kredilerin 1,5 milyar liralık faiz 

giderinin KOSGEB tarafından 

karşılandığını bildirdi.

KOBİGEL’in yeni çağrısının 

temel amacının sürdürülebilir 

büyümenin vazgeçilmez 

unsurlarından biri olan imalat 

sanayiini güçlendirmek 

olduğunu belirten Özlü, 

KOBİ’lerin sunabilecekleri proje 

başlıklarını şöyle açıkladı:

“KOBİ’lerimiz, üretimde 

nesnelerin interneti 

uygulamaları, orta yüksek ve 

yüksek teknolojili sektörlerin 

üretim ve ihracattaki ağırlığının 

artırılması, katma değeri yüksek 

üretim yapısına geçiş, ihracat 

kapasitesinin artırılması, 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 
Özlü, “KOBİ Gelişim Destek Programı`nın 
yeni proje çağrısı kapsamında, işletmelere 
verilecek destek tutarının üst limitleri, 
300 bin lira geri ödemesiz, 700 bin lira 
faizsiz geri ödemeli olmak üzere toplam 
1 milyon lira olarak belirlendi. “KOBİ 
Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” 
kapsamında verilecek desteklerin toplam 
üst limiti 5 milyon lira oldu” dedi.
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yeni pazarlara açılım, mikro 

ölçekli işletmelerde tasarım, 

mühendislik imkan ve 

kabiliyetlerinin geliştirilmesi 

ve ölçek büyütme, bilişim 

teknolojisi altyapısının 

güçlendirilmesi, enerji 

verimliliğinin artırılması  ve  

yeşil üretime geçiş başlıkları 

altında sunulan projeleri kabul 

edeceğiz. 

KOBİ Gelişim Destek Programı 

çağrımıza proje sunacak 

işletmelerin, KOSGEB veri 

tabanına kayıtlı ve aktif olmaları 

gerekmektedir. Bilanço 

usulünde defter tutmak kaydıyla, 

orta ve yüksek teknolojili imalat 

sektöründeki KOBİ’lerimizin 

tümü, 11 Eylül - 20 Ekim 

tarihleri arasında başvurularını 

yapabilirler. Orta düşük ve 

düşük teknolojili sektörlerdeki 

KOBİ’lerimizde ise, 2016 yılı 

net satış hasılatının 300 bin lira, 

yıllık ortalama çalışan sayısının 

en az 3 olması şartını arayacağız. 

Ayrıca, işletmelerin proje bütçe 

tekliflerinin, 2016 yılı net satış 

hasılatını aşmaması gerekiyor.”

Proje hedef ve faaliyetleriyle 

doğrudan ilişkili olmak 

kaydıyla, yeni istihdam 

edilecek personel, makine 

ve teçhizat, yazılım, eğitim, 

danışmanlık, belgelendirme, 

test, analiz, tanıtım, yurt dışı 

seyahat, fuar, stant, nakliye ve 

fuar kataloğu giderlerini de 

destekleyeceklerini kaydeden 

Özlü, projelerin değerlendirme 

kriterlerinden de bahsetti.

Özlü, KOBİ Gelişim Destek 

Programı yeni çağrı 

kapsamında, işletmelere 

verilecek destek tutarının üst 

limitlerinin 300 bin lira geri 

ödemesiz, 700 bin lira faizsiz 

geri ödemeli olmak üzere 

toplam 1 milyon lira olduğunu 

belirterek, şöyle devam etti:

“KOBİ’lere proje bütçesinin 

yüzde 30’una kadar erken 

ödeme yapacağız. Üst limitler 

aşılmamak kaydıyla uygun 

bulunan gider kalemleri ve 

tutarlarının KDV hariç kısmı 

üzerinden yüzde 60 oranında 

destek vereceğiz. KOBİ 

Gelişim Destek Programı proje 

çağrımızın toplam bütçesi 500 

milyon lira olarak belirlenmiştir. 

İşletmelerimiz, proje başvuru 

kılavuzuna ve proje formatına, 

KOSGEB web sitesinden 

ulaşabilirler. Başvurular, aralık 

ayı sonunda sonuçlandırılacak 

ve ilan edilecektir.”

KOBİ TEKNOLOJİK 
ÜRÜN YATIRIM 
DESTEK PROGRAMI

Bakan Özlü, KOBİ Teknolojik 

Ürün Yatırım Destek Programı 

hakkında da bilgiler vererek, 

bu programda temel olarak 

teknolojiye yüzde 100 destek 

olmayı hedeflediklerini söyledi.

Özlü, yatırım sonrası üretime 

başlanmasıyla da personel 

giderleri, enerji giderleri, bakım, 

onarım giderleri gibi destekler 

sağlayacaklarına dikkati çekerek, 

şunları kaydetti:

“Mikro işletmeler için yüzde 70 

geri ödemesiz, yüzde 30 geri 

ödemeli, küçük orta ölçekli 

işletmeler için yüzde 60 geri 

ödemesiz, yüzde 40 geri 

ödemeli oranı uygulanarak 

destek vereceğiz. Üretime 

konu ürün, yüksek teknolojik 

alanda yer alan bir ürün ise 

yüzde 5 destek oranına ilave 

edilecektir. 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 yüzde 15 

ilave edilecektir. İşletmeler 

desteklenmesi öngörülen 

tutarın yüzde 25’i kadar erken 

ödeme alabileceklerdir. Destek 

kapsamında istenen teminat 

mektubu giderleri de yüzde 100 

oranında desteklenmektedir. 

Program çağrı esaslı olmayıp, yıl 

içerisinde sürekli olacaktır. Yatırım 

projesinin süresi en çok 36 ay 

olup, kurul kararı ile 6 aya kadar 

ek süre verilebilir. Yatırım sonrası 

destek süresi ise 1 yıldır. Program 

kapsamında verilecek desteklerin 

toplam üst limiti 5 milyon liradır.”

Program kapsamında kabul 
edilecek proje başlıkları;
üretimde nesnelerin interneti 
uygulamaları, orta yüksek ve yüksek 
teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki 
ağırlığının artırılması, katma değeri 
yüksek üretim yapısına geçiş, ihracat 
kapasitesinin artırılması, yeni pazarlara 
açılım, mikro ölçekli işletmelerde tasarım, 
mühendislik imkan ve kabiliyetlerinin 
geliştirilmesi ve ölçek büyütme, bilişim 
teknolojisi altyapısının güçlendirilmesi, 
enerji verimliliğinin artırılması  ve  
yeşil üretime geçiş
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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 
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Akçakoca’dan

Avrupa’ya Vidalı Kazık 
İhraç Ediyor

Düzce’nin 
Akçakoca 
ilçesinde 
faaliyet gösteren 
Dekorboru 
işletmesi, 
KOSGEB 
desteğiyle 
Türkiye’de ilk 
defa büyük 
ebatlarda vidalı 
kazık üretmeye 
başladı.

Uzun yıllar Zonguldak’ın Ereğli 

ilçesinde yaşayan Makine 

Mühendisi Suat Temiz, 7 

arkadaşı ile birlikte Düzce’nin 

Akçakoca ilçesinde Dekorboru 

Fabrikasını kurdu. 12 yıl önce 

temelleri atılan fabrikadaki 

makinelerin çoğunu kendisi 

imal eden Temiz, daha önce 

Türkiye’ye sadece Çin’den 

getirilen vidalı kazıkları uzun 

uğraşlar sonucu üretmeye 

başladı. İstenilen uzunluk 

ve ebattaki vidalı kazıkların 

yanı sıra dekoratif aydınlatma 

ve konik borular üreten 

Temiz, daha fazla ülkeye 

ihracat yapmak için çalışma 

yaptıklarını söyledi.

İstanbul Teknik Üniversitesi 

Makine Mühendisliği 

Fakültesini bitirdikten sonra 

geldiği Kdz. Ereğli ilçesindeki 

demir çelik fabrikasında 

değişik kademelerde görev 

yaptığını ve 12 yıl öncede 

7 arkadaşı ile Dekorboru 

fabrikasını kurduklarını 

anlatan Temiz, “Emekli 

olduktan sonra arkadaşlarla 

bir araya geldik. Ne yapalım? 

Paramız var, bilgimiz var, 

becerimiz var, çelikçiyiz. Epey 

bir araştırmadan sonra dekoratif 

aydınlatma direkleri şeklinde 

bir başlık attık. Bunun yanında 

konik borular, nervürlü borular, 

dekoratif babalar gibi ürünlerle 

işe başladık. Bununla ilgili 

makineleri temin etmek için 

10-12 ay gibi bir süremiz geçti. 

Makineleri yurt dışından temin 

ettik, getirdik, kurduk. Ondan 

sonra çalışmaya başladık. 

Fuarlara katıldık, kendimizi 

tanıttık. Daha sonra da işimizi 

nasıl geliştirebiliriz diye hem 

TÜBİTAK ile hem de KOSGEB 

ile irtibata geçtik. KOSGEB’e 

projeler yaptık. Bu projelerde 

Türkiye’de gelişmekte olan 

güneş enerjisi santralleri 

kurulumunda yoğun bir şekilde 
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Spot metin alt 
başalıklar 
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Temelleri 12 yıl önce atılan fabrikadaki makinelerin 
çoğunu kendisi imal eden Temiz, daha önce Türkiye’ye 
sadece Çin’den getirilen vidalı kazıkları uzun uğraşlar 

sonucu üretmeye başladı.
İmalat bölümünde 
üç vardiyada 20, 
şantiyelerdeki 
çalışanlarla 
yaklaşık 40 kişiyi 
istihdam ettiklerini 
belirten Temiz, 
eleman ihtiyacı 
olduğunu ancak 
bulamadıklarını 
ifade etti. Temiz, 
personel bulmaları 
halinde hem daha 
fazla ülkeye ihracat 
yapacaklarını hem 
de çalışan sayısını 
artıracaklarını 
söyledi. Türkiye’de 
yapılmayan 
işleri yaparak 
faydalı model 
çalışmalarına ve 
KOSGEB’e proje 
hazırlamaya da 
devam edeceklerini 
belirtti.

kullanılan vidalı kazık imalatına 

başladık. Bu vidalı kazıklar 

Türkiye’ye 3 yıl öncesine 

kadar Çin’den ithal ediliyordu. 

Türkiye’de tek üreticisiyiz. 3 

seneden beri yurt içine imalat 

ve montajı yapıyoruz. Vidalı 

kazık ürünü ile ilgili faydalı 

model belgemiz var. Ürün çeşidi 

olarak başlangıçta  yaptıklarımızı 

dekoratif konik aydınlatma 

direkleri, bayrak direkleri, 

babalar, korkuluklar, nervürlü 

borular gibi isimlendirebiliriz. 

Son senelerde yaptığımız 

ürünler arasında vidalı kazık, 

somunlu vidalı kazık, flanşlı 

vidalı kazık, sivri uçlu vidalı 

kazık, mızrak uçlu vidalı 

kazık gibi çeşitli ürünler var. 

Şimdi bu sene ilk parti ürünü 

Hollanda’ya gönderdik. İkinci 

parti ürünümüz Almanya’ya 

gidecek. Görüşmelerimiz devam 

ediyor. Avrupa ve çevre ülkelere 

satış yapmak için çalışmalarımız 

devam ediyor.” şeklinde 

konuştu.
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MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN

KOSGEB 
Malatya Müdürlüğü

Malatya’da  KOSGEB ile Başaranlar
KOSGEB’den 3 Ayrı Projeye Destek Alan İşletme, 
Sektörde Zirveye Tırmanıyor

KOSGEB Malatya Müdürlüğü 

1991 yılında Malatya 

Danışmanlık ve Kalite 

Geliştirme Merkez Müdürlüğü 

olarak çalışmalarına başladı. 

Ağustos 2003 tarihinden 

itibaren I.Organize Sanayi 

Bölgesi İdare Merkezi binada 

11 personel ile Malatyalı 

KOBİ ve girişimcilere hizmet 

vermektedir.

Malatya’da 2010-2016 yılları 

arasında, 10.335 girişimci 

adayı KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimine katılarak 

sertifika aldı. 

KOSGEB desteği ile Malatya da 

Girişimcilere hizmet vermek 

üzere 12.000.000.- TL yatırımla  

2 adet İş Geliştirme Merkezi 

Projesi  (İŞGEM) tamamlanarak 

hayata  geçirildi. 

Bu 2 merkezde faaliyet 

gösteren işletme sayısı  59’a 

ulaşmış olup doluluk oranı %95 

olmuştur.

KOSGEB Malatya Müdürlüğü, 

2003 yılından bugüne kadar  

3902 işletmeye 50 Milyon 

civarında destek sağladı. Kredi 

Faiz Desteği kapsamında ise 

5400 işletmeye 194 Milyon 

civarında kredi desteği sağladı.

Toplam olarak 9451 Malatyalı 

işletmeye 243 Milyon TL. 

destek verdi.

Malatya’da Hava İkmal Çırak 

Okulu Ustabaşılığından 

ayrılarak  1942 yıllında kendi 

torna, tesviye atölyesini kuran 

Ahmet Ayasgil, daha sonra 

Uğurel Döküm Atölyesini 

kurar. Ayrıca,  matkap tezgâhı, 

testere makinası ve kepenk 

kızaklarının üretimine başlar. 

Türkiye ve dünyanın birçok 

ülkesine hizmet veren Ahmet 

Ayasgil, kupol ocağıyla döküm 

yaparak, matkap ve testere 

makinalarının imalatı ile işe 

başlar, daha sonra birçok 

ürünü geliştirerek kendi 

tasarımları ile üretip sektörde 

yerli üretimin öncülüğünü 

yapmış olur. 

Ahmet Ayasgil’in ölümünden 

sonra, oğulları Asım Ayasgil 

ve Besim Ayasgil babalarından 

devraldıkları bayrağı, 

inovasyon ve yaratıcılıklarıyla 

zamanla daha yükseğe taşırlar. 

Böylece ürün yelpazesini 

genişleten işletme ısı sektörüne 

de girmiş olur. İşletme, gün 

geçtikçe AR-GE çalışmalarıyla 

kurumsallaşma yolunda 

sağlam adımlarla ilerlemektedir 

artık. 1998 yılında Asım Ayasgil 

ve Besim Ayasgil, Serena 

Yapı Malzemeleri Tekstil 

Döküm Gıda San. ve Tic. Ltd. 

şirketini kurarlar. İşletme, 

2009 yıllından beri 2.Organize 

Sanayi Bölgesinde 5.000 m2 

kapalı olmak üzere toplam 
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Dört Çocuk Annesi Ev Hanımı 
KOSGEB Desteği İle Girişimci Oldu

Dört çocuk annesi ev hanımı 

olan girişimci Şengül ÇİLESİZ, 

işletmesini kurmadan önce 

evde yemekler hazırlayıp 

satarak evine maddi katkı 

sağlamaya çalışıyordu. 

Hazırladığı yemeklerin çevresi 

tarafından çok beğenilmesi ve 

artan taleple beraber işletme 

kurmayı düşünen girişimci 

maddi imkansızlıktan dolayı bu 

hayalini hep erteledi.

Şengül Çilesiz, çevresinde 

KOSGEB desteğiyle işletmesini 

kuran girişimcilerin olduğunu 

duymasıyla beraber sürekli 

olarak ertelediği bu hayalini 

gerçekleştirme kararı 

alarak KOSGEB Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimine katıldı. 

Girişimci, 11.10.2012 tarihinde 

işletmesini kurarak KOSGEB’e 

projesini sundu ve üç ay gibi 

bir sürede KOSGEB’den Yeni 

Girişimci Desteği aldı..  

İşletmeyi ilk kurduğunda 

tek başına çalışan girişimci, 

KOSGEB’den almış olduğu 

destek sayesinde zamanla 

çalışan sayısı ve net satış 

hasılatını sürekli artırdı. 

Bugün eşi ve oğluyla beraber 

15 çalışanı olan Şengül Çilesiz, 

ağırlıklı olarak yöresel ev 

yemekleri olmak üzere 54 çeşit 

yemek ve tatlı imal ediyor. 

Malatya dışında ürünlerini 

ağırlıklı olarak İstanbul ve 

Ankara olmak üzere farklı illere 

satıyor.

İşletme çalışanlarının büyük 

kısmını imalathanede çalışan 

bayanlar oluşturuyor. Girişimci 

Şengül Çilesiz, işe ihtiyacı olan 

ev hanımlarının istihdamını 

sağlayarak ekonomiye katkı 

sağlıyor.

Artan talebe bağlı olarak 

imalathanesinin yetersiz 

geldiğini düşünen girişimci, 

ikinci şube ve imalathane 

açılışı için çalışmalarını 

sürdürüyor. 

“KOSGEB sayesinde evimin, 

çevremin iş sahasını açabilme 

imkânı buldum. İşe ihtiyacı 

olan ev hanımlarına iş imkânı 

sağladım. İşletmemde çalışıp 

zamanla işi öğrenen kişiler 

kendi işyerlerini açmaya 

başladılar. Mesleki kurs 

hizmeti de sağlamış oluyorum. 

KOSGEB’in işini kuracak olan 

girişimcileri desteklediğini ilk 

duyduğumda “bana destek 

çıkmaz, tanıdık olmadan 

projemi desteklemezler” 

diye düşünerek hayallerimi 

ertelemiştim. Fakat başvurup 

işimi kurduktan yaklaşık 2,5 

ay sonra KOSGEB tarafından 

destek hesabıma yatınca 

inanamamıştım. Sürecin bu 

kadar erken olacağını hiç 

tahmin etmemiştim.  ”

15.000 m2 alanda hizmet 

vermektedir. 2011 yılında Hot 

Plate üretiminde Türkiye’nin 

önde gelen firmaları arasına 

girmiştir. 

Serena Döküm’ün aylık döküm 

kapasitesi 100 ton olup, 

KOSGEB desteği ile büyüyen 

işletme,  bugün ihracat yapan 

bir firma haline geldi. 

İşletme, KOSGEB’in Ar-

Ge ve İnovasyon desteği 

ile “Isıl kararlılığı yüksek 

ısı plakası geliştirilmesi” 

konulu projesini başarı ile 

tamamlamış, bu kapsamda 

üretimini gerçekleştirdiği ısı 

plakasının ticarileştirilmesi için 

yine KOSGEB’in Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı’na 

yapmış olduğu başvurusu kabul 

edilmiş,  projenin destek süreci 

başlamıştır.

Ayrıca, işletme KOSGEB’in 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında 

“Su ısıtıcılarında kullanılan 

gizli rezistanslı taban 

imalatı” konulu ayrı bir 

proje ile Türkiye’de üretimi 

olmayan su ısıtıcılarının 

gizli rezistansının prototip 

imalatını gerçekleştirmiş 

olup, 1 yıl içerisinde bu 

ürünü ticarileştirmeyi 

hedeflemektedir.
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İbrahim Eren’e hayırlı olsun 

ziyaretinde bulunan Başkan 

Uzkurt, KOSGEB faaliyetlerinin 

hedef kitleye tanıtılması 

konusunda TRT ile yapılacak 

olan ortak çalışmaların, destek 

programlarının daha verimli 

ve etkin şekilde kullanılmasına 

fayda sağlayacağını belirterek, 

Ülke ekonomisine yön veren 

KOBİ’lerimize daha fazla 

destek olunması amacı ile 

ilgili kurumlarla iş birliklerinin 

geliştirileceğine değindi.

TRT’nin her zaman olduğu 

gibi bugün de halkımızın 

vicdanında mümtaz bir kurum 

olarak yer aldığını vurgulayan 

Başkan Uzkurt,  yeni dönemde 

yeni Genel Müdürü ile de bu 

başarıların devam edeceğini 

kaydetti.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt, TRT Genel Müdürü İbrahim 
Eren’i makamında ziyaret ederek hayırlı 
olsun dileklerinde bulundu

KOSGEB ile BTK, 
Elektronik Haberleşme Sektörü 
Yerli Üretim İçin İş Birliğine 
Gidiyor

KOSGEB’den

TRT’ye Ziyaret

KOSGEB’in yeni destek 

programı, Stratejik Ürün 

Destek Programı hakkında 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu (BTK) ile görüş 

alışverişi yapılması amacıyla 21 

Eylül 2017 tarihinde bir toplantı 

düzenlendi.

Yapılan toplantıda, elektronik 

haberleşme sektörü özelinde 

milli ve yerli üretim 

ekosisteminin geliştirilmesi 

amacı ile iki kurum arasında 

önemli bir güç birliğinin 

yapılmasına dair kararlar alındı.  

Yapılacak olan iş birliği ile 

haberleşme sektörünün ihtiyacı 

olan her türlü yazılım ve 

donanım ihtiyacının ülkemizde 

üretilmesinin yolu açılıyor. 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, yerli ve milli 

üretimin desteklemesi amacıyla 

kurgulanan “Stratejik Ürün 

Destek Programı” hakkında 

bilgi verdi. 

Uzkurt, milli birlik ve beraberlik 

ruhunun geliştirilerek, bireysel 

değil, birlikte iş yapabilme 

yeteneğinin kazanılması için 

büyük işletmeler ile KOBİ’lerin 

ortak proje hazırlamalarına 

yönelik destekler verileceğini 

ifade etti. 

BTK Başkanı Dr. Ömer 

Fatih Sayan ise, elektronik 

haberleşme sektörüne 

yönelik ihalelerde “yüzde 

45’lere varan yerli malı belgeli 

ürünlerden temin edilmesi 

ve en az yüzde 10’unun 

KOBİ’lerden alınması” şartını 

getirdiklerini ifade ederek,  

gerekli adımların atıldığını,  

ancak henüz hedeflenen 

noktaya gelinemediğini belirtti. 

Tüm üreticilerle operatörleri  

bir araya getirerek yeni bir 

ekosistem oluşturulması 

gerekliliğini vurguladı. 

KOSGEB ile Bilgi 
Teknolojileri ve 
İletişim Kurumu (BTK) 
arasında,  elektronik 
haberleşme sektörü 
özelinde milli ve yerli 
üretim ekosisteminin 
geliştirilmesi alanında 
yapılacak olan iş 
birliğinin ilk adımı 
atıldı.
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Birleşmiş Milletler Endüstriyel 

Gelişme Örgütü (UNIDO) 

ile KOSGEB arasında 

yürütülen çalışmalar 

kapsamında  ‘Kapasite 

Geliştirme Programı‘ ana 

başlığı altındaki ‘İş Geliştirme 

Rehberliği’ eğitiminin ilk 

ayağı 2 Ekim’de Ankara’da, 

UNIDO Yatırım ve Teknoloji 

Geliştirme Ofisi (ITPO) Başkanı 

Hashim Husseın ve KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Recep 

Ali Erdoğan’ın katılımıyla 

gerçekleştirildi.

KOSGEB İnsan Kaynakları 

Dairesi Başkanlığı’nın organize 

ettiği, 2- 5 Ekim tarihlerinde 

gerçekleşecek eğitimin ilk 

gününde açılış konuşmasını 

yapan Recep Ali Erdoğan, 

KOSGEB’in yenilenen yönetimi 

ile felsefesinin de değiştiğini 

belirterek, Türkiye’nin 2023 

hedefleri doğrultusunda, 

teknoloji odaklı destek 

modelleri ile katma değeri 

yüksek, ithalatı azaltıcı projeleri 

destekleyeceğini söyledi. 

Teknoloji odaklı, ülke 

ekonomisine büyük katkı 

sağlayacak iki yeni destek 

programının, en kısa zamanda 

yürürlüğe gireceğini açıklayan 

Erdoğan; “Kurum olarak, KOBİ 

Danışmanlığı mesleğinin 

yetkinliğini artırmak için her 

türlü uluslararası iş birliğine 

açığız. KOSGEB’in verdiği 

desteklerin niteliği arttıkça KOBİ 

Danışmanlığı müessesinin 

önemi daha da artacaktır.” 

şeklinde konuştu. 

Dört gün boyunca 20 KOBİ 

Uzmanına verilecek olan 

‘iş Geliştirme Rehberliği’ 

eğitiminin ilk ayağı için 

Ankara’da bulunan ITPO 

Başkanı Hashim Husseın 

ise ‘KOSGEB ile yapılan 

iş birliğinden duydukları 

memnuniyeti dile getirdi. 

KOSGEB’in gelişen Türkiye 

açısından önemine değinen 

Husseın, iki kurum arasındaki 

iş birliğinin artarak devam 

etmesini temenni etti.

Eğitim programının ikinci 

ayağı 31 Ekim-6 Kasım 2017 

tarihleri arasında Bahreyn’de 

gerçekleşecek.

KOSGEB – UNIDO iş birliği ile düzenlenen ‘İş Geliştirme Rehberliği’ 
eğitiminin ilk ayağı gerçekleştirildi.

KOBİ Danışmanı Eğiticilerinin Eğitimi 
Başladı

KOSGEB - UNIDO 
iş birliği ile 
düzenlenen 
‘İş Geliştirme 
Rehberliği’ 
eğitiminin ikinci 
ayağı 31 Ekim- 
6 Kasım 2017 
tarihleri arasında 
Bahreyn’de 
gerçekleştirilecek.
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Dener Makine 1974 
yılında Kayseri’de 
kurulmuş ve halen 
Kayseri Organize 
Sanayi Bölgesi’nde 
faaliyetlerine 
devam etmekte olan 
üretici bir firmadır. 
Kurulduğu yıldan 
itibaren yüksek kalite 
ve son teknolojiyle 
üretim yapmayı ilke 
edinen Dener Makina, 
ISO 9001 kalite 
sistemiyle hizmetini 
sürdürüyor ve CE 
sertifikasına sahip 
makineler üretiyor.

İşletme, özellikle CNC Abkant 

Press, Giyotin Makas, Punch, 

Plazma ve Köşe Kesme 

Makinaları üretimi üzerine 

uzmanlaşmıştır. Dener 

Makine, 18.000 metrekarelik 

kapalı alana kurulmuş geniş 

ve kapsamlı makine parkı, 

yapısında yer alan eğitimli 

ve kalifiye mühendisleri, 

teknisyenleri ve operatörleri ile 

Türkiye’deki lider üreticilerden 

biridir. Gerek yurt içine, 

gerekse Avustralya’dan 

Amerika’ya dünyanın dört 

bir yanına distribütörleri 

vasıtasıyla hizmet sunuyor. 

1974 yılından beri sac 

işleme sektöründe faaliyet 

gösteren işletme, son yıllarda 

başlatmış olduğu yenilikçi 

ürün geliştirme faaliyetleri 

ile sektöründe bir sıçrama 

gerçekleştirdi. Bünyesinde 

kurduğu Ar-Ge departmanında 

sadece Ar-Ge çalışmalarına 

odaklanmak üzere toplam 18 

mühendis ve teknik personel 

istihdamı gerçekleştirerek, 

yeni ürün geliştirme 

faaliyetlerine yöneldi. Bu 

kapsamda yürütülen KOSGEB 

projeleri ile Ar-Ge biriminin 

kurumsallaşmasını sağladı ve 

yeni bir ürün geliştirdi.

Geliştirilen bu yeni ürünler 

dünyanın dört bir yanındaki, 

büyük ve kurumsal makine 

üreticisi firmalarının 

(Mitsubishi vb.) üretim 

bantlarında yer aldı. AR-GE, 

İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 

kapsamında bir Ar-Ge projesi 

ve bir Endüstriyel Uygulama 

Projesini başarı ile tamamlayan 

işletmenin Bir Ar-Ge projesi 

halen devam ediyor.

İşletme, 2005 yılından 

itibaren 11 yıldır KOSGEB 

desteklerinden etkin bir 

şekilde faydalanmaktadır. 

Özellikle ürünlerin CE 

belgelendirme kapsamındaki 

testlerini KOSGEB destekleri 

ile yapmaktadır. Dener 

Makine, KOSGEB destekli 

yürüttüğü Ar-Ge projeleri 

kapsamında geliştirdiği çeşitli 

sac işleme makinelerini aynı 

dönemde Amerikan ve Rus 

Savunma Sanayinin önde 

gelen firmalarına satışını ve 

kurulumunu gerçekleştirmiştir. 

KOSGEB İle 

Türkiye’nin ve Dünyanın 
Makina Üssü Oldu 
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Veritabanına Kayıt

KOBİ Beyannamesi

Destek Programlarından 

 KOBİ'ler Nasıl Yararlanır?
(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar Hariç)

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

http://www.kosgeb.gov.tr 
adressinden "E-KOBİ'yi 
tıklayınız. Çevrimiçi işlem 
merkezinden KOSGEB'e ilk 
kayıt linkini tıklayıp 
işletmenizin kaydını yapınız.

İşletmenizin KOBİ vasfı 
taşıyıp taşımadığının tespiti 
için KOBİ Beyannamesini 
doldurmanız gerekmektedir.

Verilen beyannamenin 
mevzuata uygunluğu 
KOSGEB uzmanı tarafından 
kontrol edilecektir.

Planladığınız desteklere 
uzmanınızla görüşüp 
başvurabilirsiniz.
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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 


