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 KOSGEB
Destekleri ve Eğitimleri
ÜCRETSİZ ve ARACISIZ

 KOSGEB destekleri ve eğitimleri için
 sizinle iritibata geçerek ücret talep eden
kişi ve kuruluşlara itibar etmeyiniz
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Kredi Faiz Desteği Programına çok fazla 

talebin olması sebebi ile  2016 yılında yapılan 

başvuruların yeniden değerlendirilmesi 

ve KOBİ’lerimizin ihtiyaç duydukları 

finansmana erişmelerine imkan vermek 

üzere, yoğun ilgi gören bu desteğin 

genişletilerek yeni başvuruların da alınması 

için KOSGEB, 2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme 

Kredisi Faiz Desteği Programı hazırladı.

Alınan başvurular arasından yapılan 

değerlendirmeler neticesinde uygun görülen 

460 bin 167  KOBİ’nin desteklenmesine karar 

verildi. Böylece toplamda 475 bin KOBİ’ye 

kredi imkanı sağlandı. Böylece Kobilere 

yaklaşık olarak 11 milyar lira civarında faizsiz 

kredi hacmi oluşturuldu.

Çoğunluğu küçük esnaf ve sanatkar olmak 

üzere Küçük ve Mikro ölçekli (Yıllık net satış 

hasılatı 1 Milyon liranın altında olan ve 10 

kişiden az çalışan sayısı olan işletmeler)  

işletmeler yıllık net satış hasılatına göre 

kademeli olarak 20, 25, 30, 40 ve 50 bin liraya 

kadar kredi faiz desteğinden yararlanıyor.

Nasıl Bir Değerlendirme 
Yapıldı:
•	 Tüm başvuru yapan işletmeler 

güvenlik soruşturmasından geçirilerek, 

soruşturma neticesi olumsuz sonuçlanan 

KOBİ’ler değerlendirilmeye alınmadı

•	 İşletmeler;  net satış hasılatı daha az 

olandan başlayarak sıralamaya dahil 

edildi. 

•	 14/12/2015 tarih ve 2015/8297 sayılı 

Bakanlar Kurulu Kararı ile Esnaf ve 

Sanatkarlara kullandırılan 30.000 TL 

faizsiz krediden yararlanan Esnaf ve 

Sanatkarlar, 2017 Yılı KOSGEB Sıfır 

Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği 

Programından yararlanan KOBİ’ler de 

değerlendirmeye alınmadılar.

Kredi Başvurusu Onaylanan 
İşletmeler Bundan Sonra 
Nasıl Bir Yol İzleyecek?

1. Başvurular, değerlendirme kriterlerine 

göre bütçe limitleri dâhilinde sıralanacak.

2. Listede yer alan işletmelere SMS ve/veya 

e-posta ile bildirim yapılacak. 

2016 yılı sonunda 15 bin işletmeye faisiz kredi desteği verildi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın talimatıyla,  gelen yoğun taleplerin değerlendirilmesi neticesinde 2 
Milyar 500 Milyon TL’lik bütçe ile 460 bin 167 KOBİ’ye daha faizsiz kredi imkanı sağlandı.

Toplamda 475 bin KOBİ’nin Kredi Faiz Destek Programılarından faydalanması ile 11 Milyar 
civarında faizsiz kredi hacmi oluşturuldu.

Çoğunluğu küçük esnaf Ve 
sanatkar olmak üzere Küçük 
ve Mikro ölçekli (Yıllık net 
satış hasılatı 1 Milyon liranın 
altında olan ve 10 kişiden az 
çalışan sayısı olan işletmeler)  
işletmeler yıllık net satış 
hasılatına göre kademeli olarak 
20, 25, 30, 40 ve 50 bin liraya 
kadar kredi faiz desteğinden 
yararlanabilecekler.
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3. İşletme, sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr 

web adresinden giriş yaparak başvuru 

sonucuna ilişkin çıktı alıp KOSGEB 

ile protokol imzalanan bankalardan 

(Akbank T.A.Ş.,  Denizbank A.Ş.,  QNB 

Finansbank A.Ş.,  T. Garanti Bankası 

A.Ş.,  T. Halkbankası A.Ş.,  T. İşbankası 

A.Ş.,  T. Vakıflar Bankası T.A.O.,  Yapı ve 

Kredi Bankası A.Ş., Ziraat Bankası A.Ş.) 

herhangi bir tanesine giderek kredi 

işlemlerini başlatabilecek.

4. İşletmenin kredi başvurusu, 

banka tarafından, genel bankacılık 

mevzuatı, bankacılık teamülleri, 

banka mevzuatı ve kredi politikaları 

doğrultusunda değerlendirilecek. Banka 

değerlendirmesi sonucunda, kredi talebi 

uygun bulunan işletmeler için yazılım 

sistemi üzerinden banka ön onay işlemi 

gerçekleştirilecek ve başvuru formunda 

belirtilen kredi üst limitini geçmemek 

üzere banka tarafından öngörülen kredi 

miktarı girilecek.

5. Bankanın, kredi talebini olumlu 

değerlendirdiği ve ön onay verdiği 

işletme, kayıt ve beyanname onay 

işlemleri için KOSGEB Müdürlüğüne 

gidecek.

6. Listede yer alan ancak KOSGEB kaydı ve/

veya 2015 yılı KOBİ Bilgi Beyannamesi 

onaylı olmayan işletmelere KOSGEB 

Müdürlükleri tarafından yazılım 

sistemi üzerinden onay verilmeyecek. 

Bu nedenle  KOSGEB’e kaydı ve  2015 

yılı KOBİ Bilgi Beyannamesi olmayan 

işletmelerin KOSGEB Müdürlüklerinde 

bu işlemleri tamamlamaları gerekiyor.

7. Yapılacak değerlendirmede resmi 

veriler kullanılacağından, KOBİ Bilgi 

Beyannamesi bulunan ancak eksik/hatalı 

olan işletmelerin gerekli düzeltmeleri 

yapmaları gerekecek. Bu kapsamda, 

programa başvuru yapmış sayılacak 

ve başvuru yapacak işletmelerin 2015 

yılı KOBİ  Bilgi  Beyannameleri ilgili 

uygulama birimleri tarafından kontrol 

edilecek ve eksik/hatalı olanların 

resmi verilerle uyumlu hale getirilmesi 

sağlanacak. 

8. Beyanları resmi verilerle uyumlu 

olan ve başvurusu uygun bulunan 

işletmelere KOSGEB Müdürlüğü 

tarafından onay verilecek. KOSGEB 

Müdürlükleri tarafından verilen onay, 

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı, 2015 yılı 

KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB 

Desteklerinden yasaklı olmayan işletme 

olduğu anlamına gelmektedir. 

9. Banka’nın talep ettiği krediye ilişkin 

belgelerin banka şubesine teslimi ile 

kredi değerlendirme ve tahsis süreci 

başlayacak. İşletmelerin kredi başvurusu, 

Banka tarafından, genel bankacılık 

mevzuatı, bankacılık teamülleri, 

banka mevzuatı ve kredi politikaları 

doğrultusunda değerlendirilecek.

10. Kredisi banka tarafından uygun bulunan 

işletme için banka şube onayı ve Banka 

Genel Müdürlük (Temerküz Şube) onayı 

verilerek KOSGEB’e yazıyla iletilecek. 

KOSGEB tarafından onaylanan işletmeler 

Bankaya bildirilecek. 

11. KOSGEB’in onayladığı işletmeye banka 

tarafından kredi kullandırılacak.

KOBİ’ler Sonuçları Nasıl 
Öğrenecekler?

KOSGEB, 2017 Sıfır Faizli İşletme 
Kredisi Faiz Desteğine hak kazanan 
işletmelerin, başvuru aşamasında 
sisteme girmiş oldukları e-posta 
adreslerine e-posta, cep telefon 
numaralarına da sms olarak bilgi 
notu gönderilecektir. Ayrıca, 
işletmeler başvuru yapmış oldukları  
sifirfaiz2017.kosgeb.gov.tr web 
adresinden giriş yaparak ta başcuru 
sonuçlarını öğrenebileceklerdir.
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Türkiye, büyüme 
potansiyeline sahip erken 
dönem girişimcilerin 
oranlamasına göre, 
araştırmaya katılan 62 ülke 
arasında 2. sırada yer aldı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Küresel 

Girişimcilik Monitörü (GEM)’nün 

Türkiye’de KOSGEB’in öncülüğünde, 

Yeditepe Üniversitesi’nin akademik desteği 

ve Türk Ekonomi Bankası (TEB)’nın 

katkılarıyla yürütüldüğünü belirterek, 

2016/17 Küresel Raporu’na göre, dünya 

genelinde girişimcilerin yüzde elli beşinin, 

önümüzdeki beş yıl içinde en az bir iş 

kurmayı umduklarını söyledi.

 Başkan Recep Biçer, Türkiye, büyüme 

potansiyeline sahip erken dönem 

girişimcilerin oranlamasına göre, 

araştırmaya katılan 62 ülke arasında 2. sırada 

yer aldığını belirterek, 2016 araştırmasında 

GEM ülkelerinin, dünya nüfusunun yüzde 

69,2’sini ve dünya GSYH’sinin yüzde 

84,9’unu kapsadığını, GEM’in 18 senedir 

dünyadaki girişimcilik konusunda en büyük 

ve tek araştırma olduğunu açıkladı.

“Erken Dönem Girişimcilik 
Oranı faktör odaklı 
ekonomilerde yüksek 
seviyede olma eğilimi 
gösterirken, ekonomik 
kalkınma seviyeleri yüksek 
ülkelerde azalmaktadır.”

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 2015 ve 2016 

yıllarında incelenen tüm ekonomilerin 

yaklaşık üçte ikisinde istikrarlı artışların 

devam ettiğini vurgulayarak,  Ortalama 

Toplam Erken Dönem Girişimcilik Oranı’nın  

(18-64 yaşları arasındaki bireylerin yüzdesi 

Dünyanın en kapsamlı girişimcilik projesi sayılan Küresel Girişimcilik Monitörü (GEM) 2016 
sonuçları açıklandı.  

Girişimcilikte Türkiye 62 Ülke Arasında 
2. Sırada Yer Aldı
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olarak ölçülür)  faktör odaklı ekonomilerde 

yüksek seviyede olma eğilimi gösterdiğini, 

ekonomik kalkınma seviyelerinin ise yüksek 

ülkelerde azalma eğiliminde olduğunu 

belirtti ve faktör odaklı ekonomilerde bu 

oranın ortalama yüzde 17, etkinlik güdümlü 

ekonomilerde yüzde 14, yenilik odaklı 

ekonomilerde de yüzde 9 olduğunu açıkladı.

 

Başkan Recep Biçer, Türkiye’de ise Erken 

Dönem Girişimcilik Oranı’nın 2015 yılında 

yüzde 17,4 olduğunu,  bu oranın 2016 

yılında yüzde 16,1 gerilediğini ve bu oranın 

(%16,1), hala etkinlik güdümlü ekonomilerin 

ortalamasından (%14) daha yüksek olduğunu 

söyledi.

“Erkek Girişimcilerin 
oranında azalma, kadın 
Girişimcilerin oranında ise 
artış gözlendi.” 

Recep Biçer, GEM araştırmasına göre 

2016 yılındaki ülkemizde girişimcilik 

oranındaki azalışın erkek girişimcilerden 

kaynaklandığını, 2016 yılında erkeklerin 

erken dönem girişimcilik faaliyetine 

katılımında azalma görülürken, kadın 

girişimci oranında artış meydana geldiğni 

ve Türkiye’de kadınların girişimcilik 

faaliyetlerinde süreklilik göstermeye 

başladıkları söyledi. 

“Türkiye’de ise müşteri ve 
ürün odaklı yenilik yapan 
girişimcilerin oranı yüzde 
30,1’dir.” 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bölgesel olarak 

TEA oranlarının Latin Amerika, Karayipler ve 

Afrika’da en yüksek seviyelerde olduğunu, 

her iki bölgede yetişkinlerin yaklaşık 

beşte birinin erken dönem girişimcilik 

faaliyetinde bulunduğunu, bölgesel olarak 

ise Türkiye’nin (% 16.1), Asya bölgesinde yer 

alan Çin (%10,3), Hindistan (%10,6) ve İsrail 

(%11,3)’den daha yüksek girişimcilik oranına 

sahip olduğunu açıkladı. 

Recep Biçer, en düşük bölgesel girişimcilik 

oranının Avrupa’da olduğunu ve İtalya, 

Almanya ve Bulgaristan dâhil hepsinde bu 

oranın yüzde 5’in altına düştüğünü söyledi.

Bir ekonominin yenilikçi olmasının, 

ekonomik kalkınma düzeyi ile de ilgili 

olduğunu belirten KOSGEB Başkanı, bölgesel 

olarak, Kuzey Amerika’da girişimcilerin 

yüzde 39’unun yenilikçi olduğunu, bu 

oranın Afrika’da yüzde 20 ile en düşük 

olup, Türkiye’de ise müşteri ve ürün odaklı 

yenilik yapan girişimcilerin oranının yüzde 

30,1 olduğunu açıkladı.

 

“Girişimcilerin, toplumda 
yüksek statüye sahip olma 
Türkiye’de % 72 oranında.”

Genel olarak her bölgede yetişkin nüfusun 

yüzde altmışı medyanın girişimcilik 

konusunda pozitif etkisi olduğuna inanıyor. 

Çin, Tayland ve Endonezya’da her dört kişiden 

üçü medyada girişimcilere yönelik olumlu 

haberler gördüğünü belirtirken. Yunanistan, 

Hindistan ve Meksika’da bu oranın yarısını 

kadardır. Türkiye’de ise toplumun yüzde 

55,6’sı medyada girişimcilere yönelik olumlu 

haberler gördüklerini ifade ediyorlar.  

Hindistan ve Meksika’da, girişimciliği 

bir meslek seçimi olarak gören yetişkin 

nufüsun oranı yaklaşık yüzde 45 iken, 

Türkiye’de yüzde 81’dir. Türkiye, GEM 

araştırmasına katılan 65 ülke arasında 

beşinci sırada yer alıyor. Ayrıca, Meksika 

ve Hindistan’da yetişkin nüfus yaklaşık 

yüzde 47’si girişimcilerin toplumda yüksek 

statüye sahip olduğunu düşünürken bu oran 

Türkiye’de yüzde 72’dir.   

GEM, 37 ekonomideki girişimcilik ile ilgili 

uygulanan politikaları aktaran bir rapor 

hazırladı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, GEM 

raporunun hazırlanmasında katkı 

sağlayan, Yeditepe Üniversitesi’ne, Yeditepe 

Üniversitesi’nden Doç, Dr. Esra Karadeniz’e 

ve Türk Ekonomi Bankası (TEB)’’na teşşekkür 

etti.

Raporlara aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

•	 GEM 2016/2017 Global Report: http://

gemconsortium.org/report/49812 

•	 GEM 2017 Policy Briefs: http://

gemconsortium.org/report/49813 

Recep Biçer

KOSGEB Başkanı
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“Önce sertifika, sonra 
başvuru, daha sonra işletme 
kuruluşu”

01 Şubat 2017 tarihinde başlayan yeni 

süreç ile birlikte daha önceden KOSGEB 

onaylı Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ni 

tamamlayıp sertifikasını alan girişimcilerin 

işletmelerini açtıktan sonra KOSGEB’e 

başvuru yapma şartı yürürlükten kaldırıldı. 

Yeni düzenleme ile girişimciler, sertifika 

aldıktan sonra iş yerlerini açmadan 

KOSGEB’e müracaat edebilecekler.

Kuruluş Dönemi Makine, 
Teçhizat, Yazılım ve Ofis 
Donanım Desteğinin üst 
limiti kurul kararı ile 27 bin 
Liraya kadar çıkabiliyor.
Yeni düzenlemeden önce üst limiti 18 bin 

TL olan Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, 

Yazılım ve Ofis Donanım Desteği Bu 

durumda desteğin üst limiti 27.000 (yirmi 

yedi bin) TL’ye kadar çıkabiliyor

İşletme Giderleri Desteği şekilde  üst limitleri 

de aynı şekilde Kurul Kararı ile %50 (elli)’ye 

kadar arttırılabiliyor.; bu destek unsurları 

için belirlenen üst limitlerin toplamını 

aşmamak üzere ihtiyaç duyulması halinde 

İşletme Giderleri Desteği üst limiti 45.000 

(kırk beş bin) TL ve her iki desteğin üst 

limitleri toplamı ise en fazla 48.000 (kırk 

sekiz bin) TL olabiliyor.

Mevcut işletmesini kurmuş 
olanlar 31 Aralık 2017’ye 
kadar başvuru yapabilecekler

Yapılan bu değişiklikten sonra işletmesini 

kurup da şu an hala KOSGEB’e müracaat 

etmeyen girişimciler en son 31 Aralık 

2017 tarihine kadar KOSGEB’e müracaat 

ederek Girişimcilik Destek Programı’ndan 

faydalanabilecekler. Bu tarihten sonra 

yalnızca işletmelerini açmadan KOSGEB’e 

müracaat eden girişimcilere onay verilecek.

İşletmelerini kurmadan KOSGEB’e 

müracaat eden girişimcilerin başvuru 

formları, oluşturulan kurullar tarafından 

kurulacak işletmelerin sürdürülebilirlik, 

kârlılık ve sektörel fırsatlar gibi kriterlere 

göre  değerlendirilecek ve yapılan 

değerlendirmeler neticesinde olumlu 

ya da olumsuz sonuç girişimci adayına 

bildirilecek.

KOSGEB Müdürlükleri tarafından başvurusu 

onaylanan girişimci adaylarının 90 gün 

içerisinde işletmesini kurup, kurduğu 

işletmeyi KOSGEB veri tabanına kayıt 

yaparak ilgili KOSGEB Müdürlüğü’ne gidip 

taahhütname imzalaması gerekiyor. Bu 

işlemleri 90 gün içerisinde yapmayan 

girişimci adaylarının başvuruları 

reddedilecek.

Doksan gün içerisinde 
taahhütname imzalamayan 
girişimci adaylarının 
başvuruları geçersiz 
sayılacak

Bir girişimci adayı en fazla üç kez 

başvuru yapma hakkına sahip. Yapılan bu 

başvurularda üç kez üst üste olumsuz sonuç 

alındığında girişimci adayının başvuru 

hakkı kayboluyor. Ayrıca, bir girişimci 

bu destek programından yalnızca bir kez 

faydalanabiliyor.

Şimdi Girişimci Olmak 

Daha Kolay
Girişimci adayları, 
KOSGEB’den 
başvuru onayı aldıktan sonra
işyerini kuracak

Girişimcilik Destek Programı’nda yeni düzenlemeler yapıldı.  Girişimciler işletmelerini kurmadan 
KOSGEB’e  müracaat edebilecekler.
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Türk-Suudi  Koordinasyon  Konseyi’nin ilk toplantısı Ankara’da yapıldı. Türk ve Suudi KOBİ’ler için 
oluşturulan konsey , iki ülke arasındaki ticaret hacmini yükseltmeyi hedefliyor.

Türkiye-Suudi Arabistan arasında Ankara’da 

düzenlenen Koordinasyon Konseyi’nin 

ilk toplantısı başarı ile sonuçlandı. İki 

ülke KOBİ’lerinin ortak sorunlarının 

değerlendirildiği toplantıda hedef projeler 

değerlendirilerek ticaret hacminin 

yükseltilmesi  hususunda nihai karara 

varıldı. 

Suudi Arabistan Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler Otoritesi (Small and Medium 

Enterprises Authority, SMEA)  ile KOSGEB 

yetkilileri arasında Ankara’da gerçekleşen 

konseyde, sanayi ve enerji başlıkları 

toplantının ana gündemini oluşturdu. 

Türkiye – Suudi Arabistan arasında 

sanayi ve enerji alanlarında yapılması 

hedeflenen projelerin değerlendirildiği 

çalışma grubunun yılda iki kez toplanması 

kararlaştırıldı. 

Toplantıda ayrıca, iki ülke KOBİ’leri 

arasındaki iş birliğinin başlatılması 

hususunda da mutabakat sağlandı. Bilgi ve 

deneyim paylaşımı, kurumsal altyapıların 

geliştirilmesi, iki ülke KOBİ’leri arasındaki 

karşılıklı ilişkilerin oluşturulması ve ortak 

çalışmaların yapılmasını teminen muadil 

kuruluşlar ile mutabakat zaptı imzalayan 

KOSGEB’ in Suudi muhatap kuruluşu olan 

Suudi Arabistan Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler Otoritesi (SMEA) ile mutabakat 

zaptı imzalaması yönündeki çalışmalara hız 

verildiği  bildirildi.

Toplantı nedeni ile Ankara’da bulunan 

ve çalışmalarını tamamlayan Suudi 

Arabistan heyeti KOSGEB Başkanlığı’nı 

ziyaret ederek, KOSGEB Başkanı Recep 

Biçer ile ikili görüşmelerde bulundu. Dost 

ve kardeş ülke temsilcilerini   KOSGEB 

Başkanlığı’nda görmek ve Türkiye-Suudi 

Arabistan KOBİ’lerinin iş birliğinden 

memnun olduklarını söyleyen Biçer, 

SMEA Stratejik Planlama Müdürü Abdullah 

Fahad Alfarıs beraberindeki heyete başarılı 

çalışmalarından dolayı teşekkür etti. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB ile 

SMEA arasında imzalanacak mutabakat 

zaptı ile iki ülke KOBİ’leri arasındaki ticaret 

hacminin artmasına katkı sağlanacağına 

dikkat çekti. 

Ankara’daki temaslarının tamamlamasının 

ardından, İstanbul’da KOSGEB 

Haliç Müdürlüğü, KOSGEB Boğaziçi 

Müdürlüğü, TEKMER’ler, İTÜ Arı ve 

Boğaziçi Teknoparklarını ziyaret ederek, 

incelemelerde bulunan Suud heyetine, ek 

finansman, Ar-Ge, girişimcilik, iş birliği-

güç birliği destek modelleri kapsamında 

sunumlar yapıldı. Heyet yetkilileri Suudi 

Arabistan’da kurulacak bir Uluslararası 

Kuluçka Merkezi için KOSGEB ile iş birliğine 

hazır olduklarını ifade ederek, Türk ve Suudi 

KOBİ’lerin sektörel öncelikler göz önünde 

bulundurularak bir araya getirilmesini ve 

B2B aktiviteler düzenlenmesini istediklerini 

dile getirdi. Programda İstanbul Büyükşehir 

Belediyesi Hayat Boyu Öğrenme Merkezi de 

(İSMEK) ziyaret edildi

Türkiye – Suudi Arabistan KOBİ’leri 
İş Birliği İçin Bütünleşti
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Avrupa Yatırım Fonu’nun (EIF) Türkiye’deki yeni 
yöneticisi KOSGEB’ i ziyaret etti.

Avrupa Yatırım Fonu’ndan 

KOSGEB’ e Ziyaret

EIF adına Türkiye’deki çalışmaları 10 yıldır 

yürüten Jose Romano’nun görev süresi 

sona erdi. Göreve yeni atanan Özlem 

Çotuk, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası 

(EBRD) Türkiye yatırımlarından sorumlu 

yönetici Yavuz Kaynar ile birlikte KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer’ i makamında ziyaret 

etti.

KOSGEB ile EIF’nin yatırımcısı olduğu 

Türk Yatırım Girişimi (TII) platformu 

kapsamındaki, İstanbul Risk Sermayesi 

Girişimi (İVCİ) ve Türk Büyüme ve 

İnovasyon Fonu’nun  (TGIF)  danışmanlığı 

EIF tarafından yürütülüyor.

Ziyarette, Türkiye’nin ilk ve halen tek 

fonların fonu ve eş yatırım programı 

olan TII ile ilgili yürütülen çalışmalar ve 

yatırım planları hakkında EIF temsilcileri 

bilgi sundu. Recep Biçer, EIF heyetine 

ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi.
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İstihdam 
Seferberliğinde 
KOSGEB En 
Etkin Kurumlar 
Arasında

Ankara Ticaret Odası (ATO), Cumhurbaşkanı 

Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine 

harekete geçerek istihdam seferberliğine 

bilgilendirme çalışmalarıyla ilk adımı attı. 

Esnaf ve tüccarın istihdam desteklerinden 

yeterince haberdar olmadığına ilişkin 

anketlerden yola çıkan ATO,  meclis üyelerini 

bu destekler konusunda bilgilendirmek için 

harekete geçti. 

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel 

Baran’ın daveti üzerine başkentteki ekonomi 

bürokrasisi ATO Meclisi’ne katılarak, devletin 

istihdamı artırmak üzere işverenlere yönelik 

uygulamaya koyduğu destekleri tek tek 

anlattı.

Toplantıda KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

meclis üyeleri ve katılımcılara KOSGEB 

desteklerini anlatan bir sunum yaptı.  

Başkan Recep Biçer, KOSGEB’in devletin 

veren eli olduğunu belirterek, 11 ana başlık 

altındaki desteklerle devletin KOBİ’leri 

destekleyen en öncü kuruşlarından birisi 

olduğunu söyledi.

Recep Biçer, Türkiye’deki istihdam 

sorununun çözümüne katkı sağlamak amacı 

ile 2010 yılından bu yana, Genel Destek 

Programı altında bulunan Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği ile 14.000 personelin 

istihdamının sağlandığını açıkladı.

KOBİ’lerin Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği’nden faydalanmaları konusunda 

çağrı yapan Başkan Recep Biçer, proje 

olmadan yalnızca bir başvuru ile destek 

alınabilecek basit bir başvuru sürecinin 

bulunduğuna vurgu yaptı.

Başkan Biçer, 2016 yılında KOBİGEL, KOBİ 

Gelişim Destek Programı ile iki kez çağrıya 

çıkılan 5 ayrı program kapsamında da 

1000 personelin istihdamının sağlandığını 

belirterek, ülkemizdeki istihdam sorununun 

çözümüne yönelik yeni çalışmalarında 

yapılacağının bilgisini verdi.

Gümrük ve Ticaret Bakan Yardımcısı Fatih 

Çiftci, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, İŞKUR Genel 

Müdürü Mehmet Ali Özkan, KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer, Kredi Garanti Fonu 

Genel Müdürü İsmet Gergerli ve Türkiye 

Bankalar Birliği Genel Başkanı Hüseyin 

Aydın’ın katıldığı ATO Meclis Toplantısı’nda, 

Türkiye’nin ekonomisiyle ilgili nasıl yol 

izlenmesi gerektiği, istihdam arttırılmasının 

önemi ve kurumların işletmeler için verdiği 

teşvik ve destekler hakkında konuşmalar 

yapıldı. 

Program sonunda ATO Yönetim Kurulu 

Başkanı Gürsel Baran ,  Başkan Recep Biçer’e 

teşekkür ederek plaket hediye etti.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, ATO 
Meclis Salonu’nda yapılan meclis 
toplantısında KOSGEB desteklerini 
anlattı.



16 www.kosgeb.gov.tr

Pakistanlı KOBİ’ler İçin 
KOSGEB Rol Model Alınıyor 
Pakistan’ın Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Geliştirme Kurumu (SMEDA) ve Pencap Küçük İşletmeler Kurumu 
(PSIC) yetkililerinden oluşan heyet KOSGEB de bir araya geldi. 

Pencap Maliye Bakanı Aısha Ghaus PASHA 

ve Sanayi Bakanı Sheikh ALLAUDDIN’in 

başkanlığındaki üst düzey yetkililerden 

oluşan 14 kişilik heyet KOSGEB’ e çalışma 

ziyareti gerçekleştirdi.

KOSGEB’ in SMEDA ve PSIC ile 2016 yılında 

imzaladığı mutabakat zaptları kapsamında; 

kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, bilgi ve 

tecrübe alışverişi, uzman değişimi, teknik 

eğitim programları, KOBİ’ler arasında 

karşılıklı iş görüşmeleri gibi amaçlara 

yönelik olan iş birliği programı 20-24 

Şubat tarihlerinde KOSGEB Başkanlığı’nda 

gerçekleştirildi.

Türkiye ve Pakistan’daki KOBİ’ler 

Birçok Alanda Ortak Girişim Yapacak 

Potansiyele Sahip

Çalışma ziyaretinin açılış konuşmasını 

yapan KOSGEB Başkanı Recep Biçer; 

KOSGEB’ in 52 ülkeyle 69 mutabakat zaptı 

imzaladığını belirtti. Pakistan ekonomisinin 

son yıllarda hızlı bir gelişme gösterdiğine 

işaret eden Recep Biçer,  “Türkiye ve 

Pakistan’daki KOBİ’ler, endüstriyel ve 

ticari alanda birçok ortak girişim yapacak 

potansiyele sahip.” dedi. 

Başkan Biçer; söz konusu zaptın iki 

ülke KOBİ’leri açısından yeni bir dönem 

başlatacağına dikkat çekerek, Pakistan’ı bir 

iş merkezi ve Asya ile Uzak Doğu pazarlarına 

açılan bir kapı olarak görmek istediklerini 

söyledi. 

Biçer sözlerine devam ederek,  ‘’Pakistan 

sahip olduğu genç nüfusla büyük bir 

fırsata sahip bir ülkedir. Ayrıca Pakistan’ın 

hammadde ve işgücü avantajı da var. Biz 

iki ülke olarak birlikte üretip ürünlerimizi 

dünyaya birlikte pazarlayabiliriz. Böylece 

iki ülkenin KOBİ’lerini bir araya getiren bu 

program, her iki ülkenin birlikte büyümesi 

ve gelişmesine imkan sağlayan ortak bir 

proje olarak adlandırılabilir.” dedi.

Pencap Maliye Bakanı, Aisha Ghaus 

Pasha Türkiye’nin KOBİ’ler alanındaki 

deneyiminden Pakistan’ın çok şey 

öğrenebileceğini söyledi. Pasha ‘’Biz, 

Türkiye’nin KOBİ’lerin karşılaştığı sorunları 

nasıl çözdüğünü incelemek istiyoruz. ‘’ dedi.

Pasha, Pakistan’ın  KOBİ ölçeğini 

Türkiye’deki seviyeye yükseltmek için 

KOSGEB ile iş birliği yapmanın kendileri için 

temel hedeflerden biri olduğunu sözlerine 

ekledi. Pakistan’daki KOBİ’lerin yüzde 
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67’sinin Pencap’ta faaliyet gösterdiğinin 

altını çizen Bakan Pasha, Pencap nüfusunun 

yüzde 65’ini 15 ile 25 yaş arası gençlerin 

oluşturduğunu belirterek, ‘’Biz onlara 

istihdam yaratmayı çok istiyoruz.” dedi.

Pakistan Hükümeti’nin vatandaşlarına yeni 

iş imkânları yaratmaya çalıştığını söyleyen 

Pencap Sanayi Ticaret ve Yatırım Bakanı 

Sheikh Alauddin, “Türkiye ve KOSGEB’in 

sahip olduğu bilgilerden istifade etmek 

istiyoruz. Bizler KOSGEB’in kurulduğu 

1990’dan beri Türkiye’nin başarısı için 

yapmış olduğu çalışmaları hayranlıkla 

takdir etmekteyiz’’ dedi.

Program süresince yetkililere, KOSGEB’in 

yapısı, işlevi ve faaliyetleri hakkında detaylı 

bilgi aktarıldı. KOSGEB Destek Modelleri’nin 

Pakistan’ın Pencap Eyaletinde kurulması 

ve işletilmesi başta olmak üzere, iki ülke 

arasında gerçekleştirilmesi planlanan 

iş birliği alanlarıyla ilgili görüşmeler 

gerçekleştirildi.

Heyet, çalışma programını KOBİ’lerle 

ilgili kurum-kuruluş, iyi uygulamaların 

görülebileceği saha ve işletme ziyaretleri ile 

sonlandırdı.

Pencap Maliye Bakanı Pasha, Pakistan’ın  KOBİ ölçeğini Türkiye’deki 
seviyeye yükseltmek için KOSGEB ile iş birliği yapmanın kendileri için 
temel hedeflerden biri olduğunu belirtti.

Pencap Maliye Bakanı 
Aısha Ghaus PASHA 

Pencap Sanayi Bakanı 
Sheikh ALLAUDDIN
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BAŞARI HİKAYELERİ
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BAŞARI HİKAYELERİ

KOSGEB Desteği İle 

İleri Teknoloji Ürünler Geliştiriyor

Saykal Elektronik ve Yazılım Mühendislik 

San. Tic. Ltd. Şti, elektronik ve yazılım 

alanlarında çalışmak üzere 2010 yılının 

nisan ayında Sanayi Bakanlığı’nın 

Teknogirişim Sermayesi Desteği’ne hak 

kazanarak Gebze Teknik Üniversitesi 

KOSGEB Teknoloji Merkezi’nde, ODTÜ 

Elektrik Elektronik Mühendisliği mezunu 

olan Yücel SAYKAL tarafından kuruldu. İlk 

iki yıl KOSGEB binasında faaliyet gösteren 

firma 2012 yılının eylül ayında GOSB 

Teknopark’a taşındı.

Altı yılını geride bırakan firma farklı 

sektörlerden birçok müşterisine 70’den 

fazla elektronik ürün geliştirdi ve bu 

süreçte kendi ürünlerinin de tasarımını 

tamamlayarak seri üretime geçti. İlk olarak 

KOSGEB Ar-Ge desteği ile Büyük Ölçekli 

Donanım ve Yazılım Sistemleri İçin İzleme, 

Yönetme ve Denetleme Yazılımı’nı geliştiren 

firma, ürününü deprem izleme, enerji 

sektörü, madencilik gibi alanlarda kullandı 

ve başarılı projeler gerçekleştirdi.  

Gelişen teknolojilerin ülkelerin kaderlerini 

belirlediği yüzyılımızda, elektronik ve 

yazılım sektöründe milli ürünlerin ve 

tasarımların ülkemize sağlayacağı katma 

değerin farkında olan firma, AR-GE 

faaliyetlerine önem vererek, ülkemizdeki 

bilgi birikimini ve teknolojik altyapıları 

artırmak için tecrübeli, genç ve dinamik 

mühendislik ekibi ile ilklere imza attı. 

Su Altı Akustik Haberleşme Projesi, 

Denizaltı-Helikopter Güvenli Optik 

Haberleşme Projesi, Güneş Takip Sistemi, 

Su Altı Boru Hatları İzleme Sistemi, Enerji 

Üretim ve İletim Sistemi IED Ürünü, Vucüt 

İçi Elektronik İmplant Projesi, Hayvancılık 

Sürü Yönetim Sistemi ve Donanımları, 

Otomotiv Akıllı BLDC Sürücü, Endüstriyel 

IOT Ürünleri, Kuvvetli Yer Hareketleri İzleme 

Sistemi, Yapısal Sağlık İzleme Sistemi, 

Hassas Açıölçer ve İvme Ölçer Projeleri, 

Kablosuz Haberleşme Ürünleri;  Firmanın 

önemli projelerinden bazılarıdır. 

Saykal Elektronik son yıllarda ürün 

odaklı çalışmaları ile kendi ürünlerinin 

geliştirilmesine yoğunlaşmış ve 2015 

yılında yaklaşık 8000 adet ürün üretimi 

gerçekleştirmiştir. 2016 yılında da 

KOSGEB Ar-Ge desteği ile kendi ürünlerini 

geliştirmeye devam etmektedir. Geliştirdiği 

ve ürettiği ürünler müşterileri ve iş ortakları 

tarafından birçok ülkeye ihraç edilmektedir. 

Her geçen yıl ürün portfoyüne yenilerini 

ekleyen firma 2016 yılında ilk doğrudan 

ihracatını Avustralya ve Amerika’ya 

yapmıştır. Referansları arasında Tübitak, 

Savunma Sanayi Müşteşarlığı, Aselsan, 

Eczacıbaşı, TOFAŞ, Toyota, İGDAŞ, Sanayi 

Bakanlığı, Aisin Otomotiv, AES Denizcilik, 

Üniversiteler (İTÜ, Boğaziçi, KTÜ, GTE, 

Bahçeşehir) ve daha birçok özel sektör 

kuruluşu yer almaktadır. 

KOSGEB’in Ar-Ge desteği ile  kendi ürünlerini geliştiren Saykal Elektroniğin geliştirdiği ve ürettiği ürünler,  
ürünler müşterileri ve iş ortakları tarafından birçok ülkeye ihraç edilmektedir

KOSGEB’in Ar-Ge desteği 
ile kendi ürünlerini 
geliştiren ve her geçen yıl 
ürün portföyüne yenilerini 
ekleyen  Saykal Elektronik 
2016 yılında ilk doğrudan 
ihracatını Avustralya ve 
Amerika’ya yaptı.
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ARMA BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş. 1980 

yılında kalıp atölyesi olarak kuruldu. Hali 

hazırda otomotiv ve beyaz eşya sanayi 

başta olmak üzere değişik sektörlerdeki 

müşterilerine toplam 7.000 m² kapalı alana 

sahip tesisinde hizmet vermeye devam eden 

inovatif ve dinamik bir kuruluştur.

Çeşitli bağlantı elemanları, braket ve 

komponentler ile tasarımı kendisine ait 

otomatik metal form verme makinelerinin 

üretimini gerçekleştirmekte ve müşterileri 

için ürün geliştirmeden üretime kadar geçen 

tüm süreçlerde çözüm ortağı olabilmektedir.

İşletme, kalıplarını CAD ortamında yapılan 

tasarımından, CAM ortamındaki hassas 

CNC tezgahlarda işlenmesine kadar tümüyle 

kendi bünyesinde uzman personeliyle 

gerçekleştirmektedir. Böylece istenen kalite, 

daha düşük maliyet ve daha kısa sürelerde 

sağlanabilmektedir.

Boru kelepçeleri, hortum kelepçeleri, egzoz 

kelepçeleri, metal klipsler, kafesli somunlar 

gibi ürünlerini, Avrupa ülkeleri başta olmak 

üzere dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç eden 

ARMA BAĞLANTI SİSTEMLERİ A.Ş. yurt içi 

ve yur tdışı fuar katılımları ile de müşteri 

portföyünü arttırmaya devam etmektedir.

Kaliteyi, tam zamanında teslimatı ve koşulsuz 

müşteri memnuniyetini temel ilke olarak 

gören işletme, uzun yıllar önce ISO9001’e 

göre oluşturduğu kalite yönetim sistemini 

2008 yılında sahip olduğu ISO/TS 16949 

sertifikası ile daha da güçlendirmiştir.

2000 yılında dışarı açılma düşüncesi ile 

İzmir Fuarı’na katılarak ilk fuar deneyimini 

yaşayan işletme, KOSGEB desteği ile yurt 

içi fuar katılımlarını, dergi tanıtımları takip 

etmiş ve 2002 yılında yurt dışı fuarlara 

katılım ile ilk ihracatını yapmıştır. 

2012 yılında KOSGEB Proje Destek Programı 

kapsamında “Üretimde Verimlilik Arttırma” 

Müşteri memnuniyetini temel ilke edinen işletme,  KOSGEB Destek 
Programları’ndan yararlanarak  ürün portföyünü geliştirmeye ve 
genişletmeye devam ediyor.

Arma Bağlantı Sistemleri, 2000 
Yılından Beri KOSGEB’le Birlikte 
Büyüdü
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projesi başarılı bir şekilde sonuçlandırılmış 

ve bu proje firmaya üretimde yalın üretim 

tekniklerinin kullanılması, tüm süreçlerde 

entegre bir ERP programının kullanılması, 

5S ve SMED çalışmalarının yapılması gibi çok 

ciddi katkılar sağlamıştır. 

İşletme her zaman iş, makine, ekipman, ve 

tanıtım odaklı yatırımlarla büyüme yolunda 

ilerlemiştir. Bu süre zarfında KOSGEB’in 

Genel Destek Programı’ndan aldıkları 

Nitelikli Eleman Destekleri, Danışmanlık 

Destekleri, Eğitim Destekleri gibi destekler 

firmanın büyümesine yardımcı olan en 

önemli unsurlar olmuştur.

2014 yılında başlanan Hadımköy fabrika 

projesi de bu büyümenin devamı 

niteliğindedir. 2016 yılı başında tamamlanan 

ve 7.000 m2 kapalı alana sahip yeni fabrika 

sahası ile birlikte istihdam sayısı ve işgücünü 

arttıracak yeni projeleri hayata geçirmeyi 

hedeflemektedir.

İşe yatırım ve istihdam yaratmak her 

zaman ilke olmuştur. İki kardeş ortaklığı ile 

temelleri 1980 yılında atılan Arma Kalıp’ın 

Bayrampaşa’daki 3-4 kişilik kadrosunu 

bugün Hadımköy’deki yeni tesislerinde 86 

kişiye ulaşmıştır. 

Temmuz 2016’da KOSGEB-KOBİGEL 

projesine start veren işletme, buradan 

sağlayacağı makine, ekipman ve eğitim 

katkıları ile bir kez daha KOSGEB’in desteğini 

arkasında hissetmiştir.

İşletmeye ait ürün portföyü;
•	 DIN 3016-1 ve DIN 3017-2 bağlantı 

kelepçeleri,
•	 Hortum kelepçeleri,
•	 Boru ve kablo bağlantı 

kelepçeleri,
•	 Egzoz kelepçeleri ve ağır iş 

kelepçeleri,
•	 Askı kelepçeleri,
•	 Otomotiv ve beyaz eşya 

uygulamaları için özel yay 
klipsleri,

•	 Vida klipsleri ve U klipsleri,
•	 Kafesli somunlar, U tipi metrik 

klipsler,
•	 Özel yaylı pullar,

Teknolojilerinin 
gelişmişliğinin ülkelerin 
kaderini belirlediği 
günümüzde ARMA 
Bağlantı Sistemleri, 
AR-GE tesislerinin 
ilhamıyla ulusal ürünler 
tasarlayarak bilgi ve 
teknolojik altyapısını 
daha da artırmayı 
hedefliyor
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Güven Çelik Ltd. Şti. 1999 yılında 

kurulmuştur. 2002 yılında Kayseri Organize 

Sanayi Bölgesinde kendi yerini alarak 10.000 

m2 arazi oturumunda 1.450 m2 si idari ve 

sosyal alanlar olmak üzere 6.500 m2 kapalı 

alanda yüksek teknoloji ve uzman kadrosuyla 

imalatlarına devam etmektedir. 

Elektrostatik toz boya tesis imalatı konusunda 

Kayseri’de tek olan işletme, 1999 yılından 

beri yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda 

tesisler kurmuştur. Sektöründe birçok ilke 

imza atan Güven Çelik, boyanacak mamule 

ve tesisin kurulacağı alana göre firmalara 

özel tasarımlar geliştirmektedir. Kurulan 

tesislerin tamamı kendi mühendisleri 

tarafından projelendirilmektedir. 

Üstün kaliteli hammadde kullanarak, titiz 

işçilikle üretilen makinelerde standart 

ve opsiyonel aksesuarlar ile kullanılan 

tüm ekipmanlar, dünyaca kabul görmüş 

markalardır. Kullanıcının en yüksek 

verimle üstün performans alması en temel 

prensip kabul edilmiştir. Güven Çelik 

firması ürünlerini marka tescilli olarak 

GÜVENÇELİK® ve EUROSTATİK® markalan 

ile tüketiciye ulaştırmaktadır. İşletme, 

2009 yılında ISO 9001 belgesini almıştır. 

Ürünlerinin çoğunu CE belgeli olarak 

üretmektedir. İşletme, bulunduğu bölge 

içerisinde GAZ-MER belgesini almaya layık 

ilk firma olmuştur.

İşletme, 2007 yılından beri KOSGEB 

desteklerini etkin bir şekilde kullanmaktadır. 

Genel Destek Programı kapsamında 

işletmede istihdam edilen, teknik personeller 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile istihdam 

edilmiştir.  Test, Analiz ve Kalibrasyon Desteği 

kapsamında ürünlerini, CE kapsamında da 

tüm test ve analizlerini yaptırmaktadır. 

KOBİ Proje Desteği ile, “Araştırma ve 

Geliştirme Birimi Güçlendirme Projesi” ni 

başarı ile tamamlamıştır. 

2016 yılında KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı kapsamında  “Mikro İşlemci 

İle Çalışan Akıllı Elektrostatik Toz Boya 

Tabancası” üretimine yönelik projesi devam 

etmektedir. 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı kapsamında bir Ar-Ge 

projesi ve bir Endüstriyel Uygulama Projesini 

başarı ile tamamlamıştır. Bir Ar-Ge projesi de 

halen devam etmektedir.

KOSGEB Destek Programları’ndan yararlanarak işini kısa sürede büyüten Güven Çelik Ltd.Şti. yeni ürün ve 
teknoloji geliştirme faaliyetleri ile sektöründe önemli bir gelişme kaydetmiş ve ülkemizdeki ilk 5 firma arasına 
girmeyi başarmıştır.

KOSGEB İle 
Zirveye Giden Yol

İşletme 2015 yılında, 
KOSGEB 4.KOBİ ve 
Girişimcilik Ödülleri’nde 
Yılın Başarılı İnovatif 
KOBİ finalisti olmuştur.
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1999 yılından beri beyaz eşya başta olmak 

üzere değişik sektörlere yönelik olarak 

boyama ve kaplama tesislerinin tasarımı, 

üretimi ve anahtar teslim şekilde kurulumu 

alanında faaliyet gösteren işletme, son 

yıllarda başlatmış olduğu yeni ürün 

ve teknoloji geliştirme faaliyetleri ile 

sektöründe önemli bir gelişme kaydetmiş 

ve ülkemizdeki ilk 5 firma arasına girmeyi 

başarmıştır.

İşletme bünyesinde kurulan, Ar-

Ge departmanında sadece Ar-Ge 

çalışmalarına odaklanmak üzere toplam 

8 mühendis ve teknik personel istihdamı 

gerçekleştiren firma, kısa zamanda Ar-Ge 

kurumsallaşmasını tamamlamış ve yeni 

ürün geliştirme faaliyetlerine yönelmiştir. 

Bu kapsamda yürütülen KOSGEB destekli 

projelerle Ar-Ge biriminin kurulması ve 

geliştirilmesi sağlanmış, özgün ve çevreci 

yeni teknolojilere dayalı 2 yeni ürün 

geliştirilmiştir. 

Geliştirilen bu yeni ürünler dünyanın 

dört bir yanındaki, büyük ve kurumsal 

endüstriyel tesislerin üretim bantlarında 

yerlerini almıştır. Hali hazırda %80 oranında 

yurt dışı odaklı çalışan işletme, son 3 yılda 

gerek net satışlarını gerekse ihracatını 

istikrarlı şekilde artırmış ve artırmaya 

devam etmektedir.

İşletme tarafından yararlanılan 

KOSGEB destekleri

Genel Destek Programı

 » Nitelikli Eleman İstihdam    

 Desteği

 » Danışmanlık Desteği

 » Eğitim Desteği

 » Test, Analiz ve Kalibrasyon   

 Desteği

KOBİ Proje Destek Programı

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı

AR-GE ve İnovasyon (2 Proje)

Endüstriyel Uygulama



24 www.kosgeb.gov.tr



25www.kosgeb.gov.tr

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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