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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü 

KOSGEB’i Ziyaret Etti

Stratejik Ürün Desteği’nde 

KOSGEB – ODTÜ İş Birliği

KOBİ’lere Sınai Mülkiyet Hakları İçin 

KOSGEB’den % 100 Destek Sağlanıyor

KOSGEB Destekleri Masaya Yatırıldı

KOBİ’lerin Belge Ücretlerinin Tamamı 

KOSGEB’den

Yurt İçi Fuarlarına KOSGEB Damgası

2017 yılında Niğde’de 

292 KOBİ’ye 3 Milyon 850 Bin Liralık Destek Sağlandı

KOSGEB’in Stratejik Ürün Destek Programı 

Yeniden Düzenlendi

KOSGEB’den KOBİ’lere 

1,7 Milyar Liralık Can Suyu

KOSGEB,

KOBİ’ler İçin Uluslararası Kuruluşlarla İş Birliği Yapıyor

Yeni Destek Modeli Çalışmalarında 

KOSGEB-TOBB İş Birliği

KOSGEB Desteği ile Makine ve Parça İmalatı 

Üretimine Başladı

Borsa İstanbul’da Yer Almak İsteyen İşletmeler İçin 

Destek Oranı 5 Kat Arttırıldı

KGF’de 

Yeni Kefalet Limitleri Tahsis Ediliyor

KOSMEN Derneği’nden 

“Birlik ve Vefa Günü” Etkinliği

Kayseri 

KOSGEB Müdürlüğü

Emekli Oldular, KOSGEB Desteği ile 

Havacılık Sektöründe Kendi İşlerini Kurdular

KOSGEB ile KÜBA Cumhuriyeti Ticaret Odası 

İki Ülke KOBİ’leri İçin Ortak Çalışmalara Başladı

KOSGEB’in Girişimcilik Desteği ile İşletmesini Kuran Girişimci, 

Ürettiği Ürünlerin Tamamını Dünya Ülkelerine İhraç Ediyor

KOSGEB Destekleri ile Büyüyerek 

Dünya Hidrolik Pazarında Yerini Aldı
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Dr. Faruk Özlü 

KOSGEB’in mevcut durumu 

ve uygulanması planlanan 

yeni hedef projeleri hakkında 

Başkan Prof. Dr. Cevahir Uzkurt 

ve kurum yöneticilerinden 

bilgi aldı. Bakan Özlü, 

KOSGEB’in yeni binasına 

taşınması ile ilgili ülkemize 

ve KOBİ dünyasına hayırlı 

olması temennisinde bulundu.

Gelecek dönemde uygulamaya 

konulması planlanan yeni 

destekler, KOSGEB’in vizyonu 

ve yol haritasına ilişkin 

bilgi alan Bakan Özlü : “Son 

dönemde yaptığımız yeni 

çalışmalarla KOSGEB’de yeni 

destek modelleri üzerinde 

çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 

Destek modellerini yenilerken 

aynı zamanda KOSGEB’e yeni 

bir vizyon kazandırıyoruz” 

diye konuştu. Türkiye’nin 

teknoloji alanında artık 

üreten bir ülke olduğuna 

vurgu yapan Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü yaptığı konuşmada, “KOBİ 

Teknoyatırım Destek Programı 

ile öncelikli teknoloji alanlarında 

yer alan, Ar-Ge ve yenilik 

faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 

yeni ürünleri ticarileştirmek, 

ülke ekonomisine katma 

değer oluşturmak, uluslararası 

pazarlarda yer alarak teknolojik 

ürün ihracatlarını artırmak 

için işletmelerin yapacakları 

teknolojik ürün yatırımlarına 

ağırlık veriyoruz” dedi.

Küresel dünyada ülkelerin, 

teknoloji üreten ve teknoloji 

kullanan olmak üzere ikiye 

ayrıldığını belirten Bakan Özlü 

şunları söyledi: “Teknoloji 

üreten ülkeler hızla teknoloji 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü 
KOSGEB’i Ziyaret Etti

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü; KOSGEB’in yeni destekleri 
sayesinde KOBİ’lerin teknolojiye dayalı ve stratejik ürünlerini milli imkanlarla 
üretebilme hayallerinin gerçeğe dönüştürüldüğünü söyledi.

“KOSGEB kendini yeniliyor.”
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yoğun sektörlere kayarken, 

emek yoğun sektörlerin katma 

değeri hızla düşmektedir. 

Geleceğin sektörlerine ağırlık 

veren ülkeler en fazla katma 

değer oluşturarak ekonomik 

olarak kalkınacaktır. Teknoloji 

sadece işletmelerin rekabet 

üstünlükleri için değil aynı 

zamanda ülkelerin verimlilikleri 

açısından da son derece 

önemlidir. Bu kapsamda, 

ekonomimizin bel kemiği 

olan KOBİ’ler için yürürlüğe 

alınan KOBİ Teknolojik Ürün 

Yatırım Destek Programı ile 

ülkemizin, kendi teknolojisini 

üreten, inovasyon ve Ar-Ge’nin 

önemini kavramış, rekabet gücü 

ve refah seviyesi yüksek bir 

ülke haline gelmesi, ülkemizde 

ileri teknolojiye ve yenilikçiliğe 

yönelik, katma değer ve ihracat 

şansı yüksek olan ürünlerin 

geliştirilmesini hedefliyoruz”

KOSGEB Destek 

Programları’nın görüşüldüğü 

toplantıda önümüzdeki 

dönemde uygulamaya 

konulması planlanan destek 

programları hakkında KOSGEB 

Başkanı Cevahir Uzkurt ve 

kurum yöneticilerinden bilgi 

aldı ve yaklaşık bir ay önce yeni 

binasına taşınan KOSGEB’de  

incelemelerde bulundu.

Türkiye’yi 
teknoloji üreten 
ülke haline 
getireceğiz.
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AK Parti Ekonomi İşleri’nden 

sorumlu Genel Başkan 

Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın  

katıldığı çalıştayda, KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, KOSGEB’in gelecek 

dönemde uygulamaya koymayı 

planladığı yeni destekler, 

KOSGEB’in vizyonu ve yol 

haritasına ilişkin bilgileri 

paylaştı. KOBİ’lerin rekabet 

güçlerinin arttırılması, KOSGEB 

desteklerinden daha etkin bir 

şekilde faydalanabilmeleri 

amacı ile KOBİ’ler için daha 

nitelikli destek programlarının 

geliştirilmesine yönelik 

çalışmalar hızla devam ediyor. 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, Haziran 

2017’de başkanlık görevine 

başlaması ile birlikte KOSGEB 

Destek Programları’nda köklü 

değişikliklerin yapılacağının 

sinyalini vermişti.

Geçtiğimiz aylarda 

KOBİ’lerin orta yüksek ve 

ileri teknoloji alanlarında 

üretime dayalı projelerinin 

desteklenmesi amacı ile  

“KOBİ – TENOYATIRIM 

Destek Programı” ve yurt 

dışından ithal edilen ara 

malların Türkiye’de yerli ve 

milli imkânlarla üretilmesine 

yönelik olarak “Stratejik Ürün 

Destek Programı” olmak üzere 

iki yeni destek programı 

uygulanmaya başlamıştı.

KOSGEB’in kurumsal web 

sayfasında yayınlanmakta 

olan 13 adet destek programı 

bulunurken bu destek 

programlarından KOBİ Proje 

Destek Programı’nın içeriği 

daha da zenginleştirilerek 

KOBİ-GEL “KOBİ Gelişim 

Destek Programı” adı altında 

uygulanmaya başladı. 

Cevdet Yılmaz: “KOSGEB 

desteklerinde, destek doğru 

adrese verilirse fayda 

sağlar.”dedi. Çalıştayda 

konuşan AK Parti Ekonomi 

İşleri’nden sorumlu Genel 

Başkan Yardımcısı Cevdet 

Yılmaz, KOBİ’lerin Türkiye 

ekonomisini ayaklandıracak 

en büyük güç olduğunu ve 

KOSGEB Destekleri Masaya Yatırıldı

“KOSGEB Desteklerinin Mevcut Durumu, Vizyon ve Yeni Projeler” konu başlığı 
ile düzenlenen çalıştayda, KOSGEB’in mevcut yapısı ve destek programlarında 
yapılması planlanan yeni düzenlemeler görüşüldü.
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KOSGEB’inde KOBİ’leri başarı 

yolunda sürükleyici bir kurum 

olduğunu belirterek; “KOBİ’lerin 

ihtiyacına göre doğru desteğin 

verilmesi , KOBİ’ye fayda 

sağlayacaktır. Bunun için hangi 

sektörün neye ihtiyacı olduğunu 

bilmek gerekir. Bu çalışma ile 

KOBİ’lerin sektörel ve bölgesel 

ihtiyaçlarının belirlenerek daha 

olumlu sonuçlar doğuracak 

desteklerin verileceğine 

inanıyorum.” şeklinde konuştu.

KOSGEB Başkanı Uzkurt, 

“KOBİ’lere verilen desteğin 

fayda sonuç analiz sistemini 

de geliştiriyoruz.” dedi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt ise, KOSGEB’de 

yeni vizyon ile yeni destek 

modellerinin oluşturulması 

konusunda yapılan çalışmalara 

değinerek, “KOBİ’lere verilen 

desteklerin KOBİ’ye ne 

derecede fayda sağladığını 

görmek lazım, bunun için 

de verilen desteklerin geri 

dönüşümünde KOBİ’lere 

sağlanan desteklere ilişkin fayda 

sonuç analizlerinin yapıldığı 

yeni modeller geliştiriyoruz. 

Böylece hangi destek programı 

KOBİ’ler için faydalı olacaksa o 

modeller üzerinde yoğunlaşarak 

KOSGEB’le birlikte KOBİ’lerimizi 

güçlendirmeye devam 

edeceğiz.” dedi.

Uygulanmakta olan 10 adet 

destek programı ve Kredi 

Faiz Desteği ile Laboratuvar 

Hizmetleri bulunmaktadır.

Mevcut destek programlarında 

revizyon çalışmaları devam 

ediyor.

AK Parti Ekonomi İşleri’nden 
sorumlu Genel Başkan Yardımcısı 
Cevdet Yılmaz: “KOSGEB 
desteklerinde, destek doğru 
adrese verilirse fayda sağlar.”

KOSGEB DESTEK PROGRAMLARI

1 Girişimcilik Destek Programı

2 Genel Destek Programı

3 İş Birliği Güç Birliği Destek Programı

4 KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek Programı

5
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı

6
KOBİ TEKNOYATIRIM - KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım 

Destek Program

7 Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı

8
Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek 

Programı

9
TEKNOPAZAR - Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazarlama 

Destek Programı,

10 Stratejik Ürün Destek Programı
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Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

(ODTÜ) tarafından düzenlenen 

“Teknokent Savunma Sanayii 

Kümelenmesi 5. Proje Pazarı” 

etkinliği çerçevesinde KOSGEB 

ile ODTÜ arasında “Çerçeve İş 

Birliği Protokolü” imzalandı.

İmzalanan protokol ile yurt 

dışından ithal edilen, katma 

değeri yüksek ürünlerin milli 

imkanlarla üretilebilmesi için 

OTDÜ ile ortak çalışmalar 

yürütülecek.

Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt; “Üretimde 
dışa bağımlılıktan 
kurtulmak için on 
numara bir program 
hazırladık.”

Protokol imza töreninde 

konuşan KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt, Stratejik 

Ürün Destek Programı ile 

imalat sanayiinde faaliyet 

gösteren Büyük işletmelerin 

ve KOBİ’lerin yurt dışı 

bağımlılığından kurtulacağına 

dikkat çekerek: “Hazırlanan 

destek programı sayesinde, 

imalat sanayiinde yurt dışından 

ithal edilen ve stratejik 

değer taşıyan ara malların 

milli imkanlarla ülkemizde 

üretilmesini amaçlıyoruz. Bu 

programı uygularken öncelikle 

işletmelerin yurt dışından 

ithal ettikleri stratejik ürünleri, 

iş birliği yapmış olduğumuz 

kurum ve kuruluşlarla birlikte 

belirleyeceğiz.  KOBİ’ler ile 

Stratejik Ürün Desteği’nde 
KOSGEB – ODTÜ İş Birliği

İthalatı yüksek, 
stratejik ürün 

niteliğindeki ara 
malların milli 

imkanlarla ülkemizde 
üretilebilmesi için 
KOSGEB ile ODTÜ 

arasında düzenlenen 
iş birliği protokolü, 

KOSGEB Başkanı Prof. 
Dr. Cevahir Uzkurt ve 

ODTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Verşan 

Kök  tarafından 
imzalandı.
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büyük işletmelerin iş birliği 

yapmalarını sağlayıp, belirlemiş 

olduğumuz ürünleri KOSGEB 

desteği ile ülkemizde üreteceğiz. 

Bu destekten faydalanmak 

isteyen işletmelerimize 5 Milyon 

TL’ye kadar % 100 oranında 

destek sağlayacağız.” şeklinde 

konuştu.

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

S. Tuna Şahin ise, ülkemiz 

ihracatının % 95’ini sanayi 

ürünlerinin oluşturduğunu, 

ihraç edilen ürünlerin 

ise % 60’lık kısmının yurt 

dışından ithal edilen girdi 

malzemelerinin kullanılması 

ile üretildiğine dikkat 

çekerek: “ Yurt dışından ithal 

ettiğimiz ürünlerin içerisinde 

yurtiçindeki KOBİ’lerimizin 

kolaylıkla üretebileceği ürünler 

var. KOBİ’lerimizin bu ürünleri 

yurtiçinde üretebilmesi için 

destek sağlanması durumunda 

bu % 60’lık oranındaki girdi 

malzemelerinin de ülkemizde 

üretilmesi adına önümüzde 

hiçbir engel kalmayacak. Bunun 

için artık KOBİ’lerimize genel 

destekler sağlamak yerine 

teknolojik ürünlerin üretilmesini 

sağlayacak, dışa bağımlılığı 

azaltacak, yerli ve milli üretimi 

destekleyecek iki yeni destek 

programı geliştirdik.” dedi.

ODTÜ Rektörü Prof. 
Dr. Mustafa Verşan 
Kök; “ Yerli ve Milli 
üretim için seferber 
olacağız.”

KOSGEB’in yeni destek 

programlarına değinen ODTÜ 

Rektörü Prof. Dr. Mustafa 

Verşan Kök: “ Son dönemde 

KOSGEB’in uygulamaya 

koyduğu Teknolojiye dayalı 

ürünlerin üretimine ve Yerli 

ürünlerin üretimine yönelik 

destek programlarının 

uygulanması aşamasında ODTÜ 

olarak bizde elimizi taşın altına 

koyacağız.” şeklinde konuştu.

“ODTÜ Kongre ve Kültür 

Merkezi’nde düzenlenen 

Teknokent Savunma Sanayii 

Kümelenmesi 5. Proje Pazarı” 

etkinliği, KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

Başkan Yardımcısı S. Tuna 

Şahin, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. 

Mustafa Verşan Kök, Ankara 

Sanayi Odası (ASO) Başkanı 

Nurettin Özdebir, Savunma 

Sanayi Müsteşar Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. Sami Tüfekçi, 

Teknokent Savunma Sanayii 

Kümelenmesi Yönetim 

Kurulu Başkanı M. Fatih Ünal, 

kurum ve kuruluş temsilcileri 

ile işletme temsilcilerinin 

katılımları ile gerçekleştirildi.

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt: 
“Bu destekten 
faydalanmak 
isteyen 
işletmelerimize 
5 Milyon TL’ye 
kadar % 100 
oranında destek 
sağlayacağız.” 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve ODTÜ Rektörü  Prof. Dr. 
Mustafa Verşan Kök “Çerçeve İş Birliği Protokolü” imzaladılar.mzaladılar.
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2010 yılından bugüne kadar 1.281 İşletmeye  
4 Milyon 741 Bin Lira  Sınai Mülkiyet Hakları 
Desteği sağlandı.

İşletmelerin;

•	 Türk Patent Enstitüsü 

(TPE) veya muadili yurt 

dışı kurum/kuruluşlardan; 

patent, faydalı model 

belgesi, endüstriyel tasarım 

tescili belgesi ve entegre 

devre topografyaları tescil 

belgesi için yaptığı giderler 

ile patent vekili giderlerine,

•	 Türk Patent Enstitüsü (TPE), 

muadili yurt dışı kurum/

kuruluşlardan alacakları 

marka tescil belgeleri için 

yaptığı giderlere destek 

verilmektedir.

2010 -2017 Yılları Aralığında 
“Sınai Mülkiyet Hakları  Desteği” Oranı 

Yıl Destek Adeti Desteklenen Tutar

2010 6 10.512,86

2011 54 83.177,63

2012 80 148.746,31

2013 189 433.258,01

2014 220 623.030,93

2015 308 1.033.872,62

2016 300 1.026.334,40

2017 399 1.382.823,96

Toplam 1.556 4.741.756,72

Destek Adı
Destek Üst 

Limiti
Destek Oranı

Sınai Mülkiyet 
Hakları Desteği 30.000 TL % 100

KOBİ’lere

Sınai Mülkiyet Hakları İçin 
KOSGEB’den % 100 Destek 
Sağlanıyor
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2010 yılından bugüne 
kadar 7.829 işletmeye  
20 Milyon 424 Bin 511 Lira  
Belgelendirme Desteği 
sağlandı.

İşletmelerin;

•	 Türk Standartları Enstitüsü 

(TSE), Türk Akreditasyon 

Kurumu (TÜRKAK) ve 

TÜRKAK tarafından akredite 

edilmiş kurum/kuruluşlardan 

akredite oldukları konularda 

alacakları ürün, sistem, 

personel, laboratuvar 

akreditasyon belgeleri ve 

TÜRKAK tarafından her 

hangi bir konuda akredite 

edilen belgelendirme 

kuruluşlarından alacakları İş 

Sağlığı ve Güvenliği Yönetim 

Sistemi (OHSAS) belgesine 

ilişkin giderlere destek 

verilmektedir.

•	 Bu destek, ilgili kurum/

kuruluşa belge alımı için 

yapılan başvuru ve yapılan 

ödemelerin tarihlerine 

bakılmaksızın, programın 

geçerlilik süresi içinde alınan 

belgeler için verilir.

•	 Daha önce herhangi bir 

konuda sistem belgesi almış 

olan işletmelere, aynı sistem 

belgesi konusunda destek 

sağlanmaz.

2010 -2017 Yılları Aralığında 
“Belgelendirme Desteği” Oranı 

Yıl Destek Adeti Desteklenen Tutar

2010 132 300.377,84 

2011 906 2.165.361,70

2012 1.027 2.461.311,82

2013 1.430 3.388.867,37

2014 1.162 2.862.282,92 

2015 1.256 2.918.405,16 

2016 1.140 2.906.537,46 

2017 1.213 3.421.367,12 

Toplam 8.266 20.424.511,39 

Destek Adı
Destek Üst 

Limiti
Destek Oranı

Belgelendirme 
Desteği 30.000 TL % 100

KOBİ’lerin Belge Ücretlerinin Tamamı 
KOSGEB’den
Belgelendirme Desteği
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İşletmelerin, Türkiye Odalar 

ve Borsalar Birliği tarafından 

internet sitesinde ve Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanan “Yıllık Yurt İçi 

Fuar Takvimi Tebliği”nde 

yer alanlar içerisinden 

KOSGEB tarafından belirlenen 

yurt içi ihtisas ve yurt içi 

uluslararası ihtisas fuarlarına 

ve İzmir Enternasyonal 

Fuarı’na katılımlarına destek 

verilmektedir.

Bir fuarda organizatör 

tarafından bir önceki fuarda 

kullandırılan toplam net stand 

alanının azami % 50’si destek 

kapsamına alınabilir. İlk defa 

düzenlenecek olan fuarlarda 

ise, organizatör kuruluş 

tarafından beyan edilen toplam 

net stand alanının azami %25’i 

destek kapsamına alınabilir.

Bu destek; boş alan (yer) kirası, 

stand konstrüksiyonu ve 

dekorasyonu, fuar katılımcı 

kataloğu, fuar alanının genel 

düzenlemesi ile ilgili hostes, 

genel tanıtım, genel güvenlik, 

genel temizlik ile gerekli 

olabilecek diğer hizmet 

giderlerini kapsar.

Her bir fuar katılımı için 

işletme başına azami destek 

alanı 50 m²’dir.

Destek üst limiti;

•	 Yurt İçi Uluslararası İhtisas 

Fuarlarında m² başına 150 

TL,

•	 Yurt İçi İhtisas Fuarları 

ve İzmir Enternasyonal 

Fuarı’nda m² başına 100 TL 

olarak uygulanır.

Makine, mobilya, mermer 

gibi büyük ürün sergileme 

alanına ihtiyaç duyulan iş 

kollarında gerçekleştirilecek 

Yurt İçi Uluslararası İhtisas 

Fuarları’nda, işletme başına 

azami destek alanı başkanlık 

tarafından 100 m²’ye kadar 

arttırılabilir.

Yurt İçi Fuarlarına KOSGEB Damgası

2010 yılından bugüne 

kadar, 26 Bin 480 
İşletmeye  

297 Milyon 156 
Bin 264 Lira  
Yurt İçi Fuar Desteği 
sağlandı.

2010 -2017 Yılları Aralığında 
“Yurt İçi Fuar  Desteği” Oranı 

Yıl Destek Adeti Desteklenen Tutar

2010 462 1.202.473,83 

2011 5.287 21.120.738,37 

2012 6.370 31.587.790,01 

2013 8.014 43.454.164,66 

2014 7.619 41.561.516,56 

2015 8.894 52.280.757,06 

2016 7.632 48.180.927,30 

2017 8.512 57.767.896,43 

Toplam 52.790 297.156.264,22 

Destek Adı Destek Üst 
Limiti

Destek Oranları

Yurt İçi Fuar 
Desteği

45.000 TL
1.Bölge 2. 3. 4. 

Bölgeler
5. ve 6. 

Bölgeler
% 50 % 60 % 70
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Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt’u ziyaret etti.

Ziyarette KOSGEB desteklerine 

ilişkin açıklamalarda 

bulunan Başkan Cevahir 

Uzkurt, KOSGEB’in destek 

programlarına yenilerinin 

de eklendiğini, mevcut 

destek programlarında da 

revizyonların yapıldığını 

belirterek, “Niğde’mizde faaliyet 

gösteren işletmelere her türlü 

imkan sağlanacak.” şeklinde 

konuştu.

KOSGEB Başkan Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt; 2017 yılında 

Niğde’de faaliyet gösteren 292 

KOBİ’ye 3 Milyon 850 Bin TL 

destek verildiğini açıklarken,  

166 KOBİ’nin Genel Destek 

Programı, 133 girişimcinin 

Girişimcilik Destek Programı, 

9 KOBİ’nin de Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 

olmak üzere toplam 

292 KOBİ’nin KOSGEB 

desteklerinden faydalandığını 

söyledi.

Uzkurt; 2017 Yılı KOSGEB Sıfır 

Faizli İşletme Kredisi Desteği 

kapsamında ise 1.280 işletmeye 

2 Milyon 338 Bin TL kredi 

desteği sağlandığını açıkladı.

2017 yılında Niğde’de 
292 KOBİ’ye 3 Milyon 850 Bin Lira 
Destek Sağlandı
Niğde Valisi 
Yılmaz 
Şimşek’in, 
KOSGEB 
Başkanı Prof. 
Dr. Cevahir 
Uzkurt’a 
gerçekleştirdiği 
ziyarette 
Niğde’ye 
verilen KOSGEB 
destekleri 
gündeme geldi.
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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

Stratejik Ürün Destek Programı 

uygulama esaslarında, 

daha önce “İşletme, bu 

programa münferiden 

ya da büyük işletme 

ile iş birliği yaparak 

başvurabilir. Büyük 

işletme ile iş birliği 

yapıldığı durumlarda 

birden fazla işletme 

projeye ortak olabilir.” 

şeklindeki madde;

“İşletme, bu programa 

münferiden, paydaş  

(kamu kurum/kuruluşu, 

meslek kuruluşu ile 

çalışan sayısı ya da 

mali bilanço / net satış 

hasılatı başvuru sahibi 

işletmeden büyük 

işletmeler) ya da büyük 

işletme ile iş birliği 

yaparak başvurabilir.  

paydaş   ya da büyük 

işletme ile iş birliği 

yapıldığı durumlarda 

birden fazla işletme 

projeye ortak olabilir.” 
şeklinde yeniden düzenlendi.

“Stratejik Ürün Destek 
Programı”

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 

geliştirilmiş olacak. 

KOBİ’lerde nitelikli insan 

KOSGEB’in Stratejik Ürün Destek Programı 

Yeniden Düzenlendi

Ülkemizde Yerli 
ve Milli ürünlerin 
desteklenmesine 
imkan tanıyan 
“Stratejik 
Ürün Destek 
Programı”nda 
yeni 
düzenlemelere 
gidildi.
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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

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 olacaktır.

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 

Milyon 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.
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, kurumun geçen yıl revize 

edilmiş 2 milyar liralık bütçesinin, 

kredi faiz destek ödemeleri de 

dahil 1,7 milyar lirasının destekler 

için kullanıldığını bildirdi.

Üretim ve ihracatta teknoloji 

seviyesi yüksek, katma değerli 

ürünlerin üretilmesi ve KOBİ’lerin 

payının artırılması hedefiyle 

geçen yıl  KOBİGEL- KOBİ 

Gelişim Destek Programı’nı 

geliştirdiklerini belirten Uzkurt, 

bu kapsamda 8 alt kategoride 

proje çağrısına çıktıklarını 

söyledi.

Proje çağrıları çerçevesinde 8 bin 

355 başvuru alındığını ifade eden 

Uzkurt, bunlardan 7 bin 589’unun 

ön incelemeyi geçerek, kurullarda 

değerlendirmeye alındığını 

bildirdi.

Uzkurt, KOSGEB’in bugüne kadar 

ekonomik kalkınma ve istihdam 

sorunlarının çözümünün temel 

faktörü olan girişimciliğin 

desteklenmesi, yaygınlaştırılması 

ve başarılı işletmelerin 

kurulması için önemli atılımlar 

gerçekleştirdiğine dikkati 

çekti.Geçen yıl 21 bin 30 

işletmenin “Girişimcilik Destek 

Programı”ndan yararlandığına 

işaret eden Uzkurt, bu kapsamda 

söz konusu işletmelere 381 

milyon 558 bin 910 liralık kaynak 

aktarıldığını kaydetti.

“İş birliğine 
özel destek”

KOBİ’lerin bir 

araya gelerek ortak 

tedarik, tasarım, 

pazarlama, 

laboratuvar, imalat, hizmet 

sunumu ve orta-yüksek ve 

yüksek teknoloji alanlarında 

hazırlayacakları ortak imalata 

yönelik projelerin 

desteklenmesi amacıyla 

“İş Birliği Güç Birliği 

Destek Programı”nı 

geliştirdiklerini 

vurgulayan Uzkurt, 

destek almaya 

hak kazanan 31 

işletmeye, 8 

milyon 86 

bin 61 

liralık 

ödeme yapıldığını dile getirdi.

Uzkurt, bilim ve teknolojiye 

dayalı yeni fikir ve buluşlara sahip 

küçük ve orta ölçekli işletme ve 

girişimcilerin geliştirilmesi için 

de “Ar-Ge ve İnovasyon Destek 

Programı”nı hazırladıklarını 

söyledi. Programın yeni ürün, 

süreç, bilgi veya hizmet üreten 

projelere yönelik tasarlandığının 

altını çizen Uzkurt, bu kapsamda 

714 işletmeye 31 milyon 938 bin 

497 liralık destek aktarıldığını 

bildirdi.

“2018’de yeni bina, 
yeni vizyon”

Uzkurt, KOSGEB’in 2018’e yeni 

binasında, yeni vizyonuyla 

girdiğini vurgulayarak, şunları 

kaydetti: “Geçen yıl revize 

edilmiş bütçemiz 2 milyar liraydı. 

Kredi faiz destek ödemeleri 

de dahil, bu paranın 1,7 milyar 

lirası destekler için kullanıldı. 

KOSGEB, 2018 yılında da 

yeni destek programlarıyla 

ekonomiyi canlandıracak ve 

değişim sadece binayla sınırla 

kalmayacak. KOSGEB’in güçlü eli 

yenilenmiş vizyonuyla 2018’de 

KOBİ’lerimizin üstünde olacak.”

 

KOSGEB’den KOBİ’lere 
1,7 Milyar Liralık Can Suyu

KOSGEB Başkanı Uzkurt:
“Geçen yıl revize edilmiş bütçemiz 
2 milyar liraydı. Kredi faiz destek 
ödemeleri de dahil, bu paranın 1,7 
milyar lirası destekler için kullanıldı.”

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 
“KOSGEB’in güçlü eli, yenilenmiş vizyonuyla 
2018’de KOBİ’lerimizin üstünde olacak”
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AR-GE, İnovasyon 
ve 

Endüstriyel 
Destek Programı

Destek Olalım
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Kuruluşundan bu yana ülkemizde KOBİ’lerimizin sektörel sorunlarına çözüm üreten KOSGEB 
uygulamaları, uluslararası arenada da yakından takip ediliyor. KOSGEB Başkanlığı’nca hayata 
geçirilen model uygulamalar; 5’i Uluslararası Örgüt, 56 ülkede 68’i KOBİ Destekleme Kurumu 
olmak üzere toplam 73 KOSGEB muadili ülkeler ile Kurumumuz arasında mutabakat zaptı 
imzalandı.  

Yabancı ülkelerdeki KOSGEB 

muadili veya KOBİ’lere 

destek veren kuruluşlar ile 

yapılan çalışmalar, hükümet 

programlarında, kalkınma 

planlarında, uzun/orta 

vadeli programlarda yer alan 

KOSGEB’in görev alanına giren 

ve yıllık çalışma programında 

öngörülen hedefler ile 

ülkemizde ve dünyada 

konjonktürel gelişmelere bağlı 

olarak belirtilen öncelikler 

kapsamında yürütülmektedir.

Dünyada KOBİ’lere destek 

veren kurum/kuruluşlar 

ile kurumsal iş birliğine 

yönelik koordinasyonun 

gerçekleştirilmesi 

hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda, yurt dışında 

düzenlenen etkinliklerde ve 

ülkemizi ziyaret eden yabancı 

heyetlere yönelik KOSGEB 

birimleri ile koordineli 

olarak, KOSGEB tanıtımı 

gerçekleştirilmektedir. 

Ülkeler bazında KOSGEB 

muadili kurum bulunan 

ülkelerde iş birliği faaliyetleri, 

bu kurumlarla yapılan 

protokoller ve eylem planları 

kapsamında sürdürülmektedir. 

KOSGEB, KOBİ destekleme 

modelleri konusunda elde 

etmiş olduğu kurumsal 

kapasitenin yurt dışında 

faaliyet gösteren muadil 

kurumlarla paylaşılması 

ve KOBİ’lerin dış pazara 

açılma sürecine destek 

sağlamak amaçlarına yönelik 

olarak mutabakat zaptları 

imzalamaktadır.

KOSGEB,

KOBİ’ler İçin Uluslararası Kuruluşlarla 
İş Birliği Yapıyor
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Ekonomik İş birliği ve 

Kalkınma Teşkilatı (OECD), 

Birleşmiş Milletler (UN, 

UNIDO, UNCITRAL), Karadeniz 

Ekonomik İş birliği Teşkilatı 

(KEİ), Gelişen Sekiz Ülke (D8), 

İslam İş birliği Teşkilatı (İİT), 

Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği 

(ASEAN), Ekonomik İş birliği 

Teşkilatı (EİT), Asya’da Güven 

Artıcı Önlemler Konferansı 

(CICA), Afrika Birliği (AfB) 

örgütü gibi uluslararası ve 

bölgesel kuruluşlarla KOBİ’lere 

yönelik konularda iş birliği 

çalışmaları yapılmakta, 

KOBİ’lerle ilgili düzenli 

toplantılarına etkin katılım 

sağlanarak ortak faaliyetler 

yürütülmektedir.

OECD bünyesinde yer alan 

direktörlüklere bağlı komite 

çalışmalarına katılmak üzere 

Türkiye kamu, kurum ve 

kuruluşları, ulusal eşgüdüm 

birimi veya ilgili kurum 

olarak belirlenmiştir. Türkiye, 

ulusal eşgüdüm birimleri 

koordinasyonunda OECD 

Komite toplantılarına katılım 

sağlamaktadır. KOSGEB, 

Girişimcilik, KOBİ ve Mahalli 

Kalkınma Direktörlüğü altında 

yer alan Yerel Ekonominin 

ve İstihdamın Geliştirilmesi 

Görev Gücü (LEED) için 

Ulusal Eşgüdüm Birimi olarak 

görevlendirilmiştir. 

KOSGEB, Eşgüdüm Birimi 

olarak görev aldığı Görev Gücü 

toplantıları başta olmak üzere 

ilişkilendirildiği tüm komite/

çalışma grupları ile ilgili ulusal 

veya uluslararası toplantılara 

katılım sağlamaktadır. 

Karadeniz Ekonomik İş birliği 

Teşkilatı bünyesinde, üye 

ülkeler arası KOBİ’ler alanında 

iş birliğini geliştirmeye yönelik 

olarak KOBİ Çalışma Grubu 

bulunmaktadır. Her çalışma 

grubu için Ülke Koordinatörü 

belirlenmekte olup, 2012-2013, 

2014-2015 ve 01 Temmuz 

2016 – 30 Haziran 2018 

dönemlerinde KOBİ Çalışma 

Grubu ülke koordinatörlüğü 

görevini ülkemiz adına KOSGEB 

üstlenmiştir. Hazırlanan ve 

üye ülkelerce onaylanan eylem 

planı kapsamında çalışmalar 

sürdürülmektedir.

Avrupa Komisyonu, Avrupa 

KOBİ Ajansı (EASME) ve Avrupa 

Yatırım Fonu (EIF) uluslararası 

düzeyde yoğun iş birliği içinde 

olunan ve ülkemizin Avrupa 

Birliği’ne adaylık sürecinde 

ortak çalışmalar yürütülen 

kurumlardır.  Özellikle 

İşletmelerin ve KOBİ’lerin 

Rekabet Edebilirliği Programı 

gibi dahil olduğumuz ortak 

programlar ve Küçük İşletmeler 

Yasası gibi ortak ilkeler Avrupa 

Komisyonu çalışmaları 

nezdinde uluslararası anlamda 

kapsamlı ve düzenli çalışmalar 

yürütülmesine ve ortak bir 

yaklaşımın benimsenmesine 

imkan sunmaktadır.  

Bugün itibariyle ile 56 ülkeden 68 KOBİ destekleme 

kurumu ve 5 Uluslararası Örgüt (Afrika Kapasite 

Geliştirme Vakfı,  Afrika Su ve Sanitasyon Ajansı, 

Gelişen Sekiz Ülke (D8), Türk Konseyi, Uluslararası 

İslami Ticaret Finansmanı Kurumu) olmak üzere 

toplam 73 mutabakat zaptı imzalanmıştır.

Mutabakat Zaptları çerçevesinde ülke ve uluslararası 

örgütlerle iş birliği içinde;

•	 Karşılıklı bilgi ve tecrübenin paylaşımı,

•	 KOBİ’lere destek veren kurumlar arasında kapasite 

geliştirmeye yönelik uzman değişimi   programları,

•	 KOBİ destek mekanizmaları alanında eğitim ve 

model paylaşımı ile model kurma çalışmaları,

•	 KOBİ’lerin teknik ve ticari kapasitelerinin 

arttırılmasına yönelik eşleştirme faaliyetleri,

gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca uluslararası örgütlerin KOBİ’lerle ilgili 

çalışmalarına katılım ve katkı sağlanmaktadır. 
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KOSGEB Avrupa Birliği’nin 

KOBİ’lere yönelik Birlik 

Programı olan “İşletmelerin ve 

KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği 

Programı’nın (COSME) ve 

program kapsamında hizmet 

sunan Avrupa İşletmeler Ağının 

(EEN) ulusal koordinatörüdür. 

KOSGEB, AB tarafından 

oluşturulan tüm politikalarda 

KOBİ’lerin ihtiyaçlarını ön 

planda tutmayı amaçlayan 

“Avrupa Küçük İşletmeler Yasası 

Prensiplerinin” uygulanması ve 

izlenmesinden sorumlu ulusal 

koordinatördür. 

Her yıl Avrupa Komisyonu 

tarafından belirlenen bir 

hafta boyunca KOBİ’lerin ve 

girişimciliğin desteklenmesi 

ve gençlere girişimciliğin 

özendirilmesi için kutlanan 

Avrupa KOBİ Haftası’nın 

ulusal kamu koordinasyonunu 

KOSGEB yürütmektedir. 

Ülkemiz yapılan etkinlik sayısı 

açsısından 2011 yılından 

itibaren 38 ülke arasında birinci 

sırada yer almaktadır.

Türkiye’nin AB ile bütünleşmesi 

sürecinde, KOBİ ve işletme 

politikaları ile bilim ve teknoloji 

politikaları alanlarında iş birliği 

ve koordinasyonu sağlamak 

için KOSGEB, TÜBİTAK, 

TOBB ve TESK arasında 

imzalanan İş birliği Protokolü 

ile “Türkiye Araştırma ve İş 

Dünyası Kuruluşları Kamu-

Özel Kesim Ortaklığı” (TURBO) 

kurulmuştur.  TURBO, temsil 

ettiği kurumların ve bu 

kurumların hedef kitleleri 

olan işletmelerin ve diğer 

paydaşların beklentilerini 

karşılamak üzere bilgilendirme, 

iletişim, danışmanlık ve eğitim 

hizmetleri sunmakta, iş birliği 

ağları oluşturmakta ve lobi 

faaliyetleri yürütmektedir. 

KOSGEB, ülkelerin insan 

kaynakları potansiyelini eğitim, 

öğretim ve işgücü piyasası 

dinamikleri ile geliştirmeyi 

amaçlayan Avrupa Eğitim 

Vakfı’nın (ETF)  Danışma Kurulu 

üyesidir.  

Ayrıca KOBİ’lerde enerji 

verimliliğini arttırmak üzere 

son zamanlarda uluslararası iş 

birlikleri çerçevesinde değişik 

projeler hayata geçirilmiş 

olup bunlar; Türkiye’de 

Sanayide Enerji Verimliliğinin 

iyileştirilmesi Projesi, 

Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji 

Verimliliği Projesi ve Japonya 

Uluslararası İş birliği Ajansı 

(JICA) ile enerji verimliliği 

alanında yürütülen faaliyetler 

sayılabilir.

Avrupa Komisyonu’nun 

sponsorluğunda 2006 yılından 

beri düzenlenen Avrupa 

Girişimciliği Teşvik Ödülleri 

yarışmasına AB üyesi ülkeler, 

İzlanda, Norveç ve Sırbistan’ın 

yanı sıra 2011 yılından itibaren 

Türkiye de katılmaktadır. 

Ödül programının Türkiye’de 

duyurulması ve Türkiye’den 

iki aday belirlenerek 

komisyona bildirilmesi 

konusunda KOSGEB 

görevlendirilmiştir. 

Buna ilaveten Avrupa Birliği 

Kadın Girişimciliğinin Teşvik 

Edilmesi için Avrupa Ağı 

(WES) Haziran 2000 tarihinde 

kurulmuş olup, Avrupa 

Birliği, Hırvatistan, İzlanda, 

Norveç ve Türkiye dâhil 

olmak üzere 31 ülkeden üyesi 

bulunmaktadır. WES ağının 

içinde kadın girişimciliğinin 

geliştirilmesi amacıyla 

faaliyetlerde bulunan kamu, 

kurum ve kuruluşlarının 

temsilcilerinin yanı sıra 

konu ile ilgili sivil toplum 

örgütlerinin temsilcileri de yer 

almaktadır. 

KOSGEB, 2004 yılından beri 

WES Türkiye temsilcisi olarak 

çalışmalara katılmakta olup, 

WES Türkiye 2016 raporu 

hazırlanarak komisyona 

gönderilmiştir.

Girişimcilik alanında da 
KOSGEB’in uluslararası faaliyetleri 
bulunmaktadır. 
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Türkiye’de KOBİ’lerin 

pazar paylarının ve rekabet 

güçlerinin arttırılması, 

girişimciliğin geliştirilmesi, Ar-

Ge ve İnovasyon faaliyetlerinin 

güçlendirilmesi konularında 

destek sağlayan KOSGEB, 

vizyonu ve yeni destek 

modelleri üzerine çalışmalarını 

sürdürüyor. 

KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt’u yeni 

başkanlık binasında ziyaret 

eden,  Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı 

Rifat Hisarcıklıoğlu bugüne 

kadar sağlanan destekler 

hakkında bilgi aldı. KOSGEB’in 

yeni destek modelleri ile 

başarılı çalışmalar sergilediğini 

kaydeden Hisarcıkoğlu, Başkan 

Uzkurt ile destekler hakkında 

görüş alışverişinde bulundu. 

KOSGEB Başkanı Uzkurt: 

“KOBİ’lerin yükünü birlikte 

omuzlayacağız.”

Prof. Dr. Uzkurt, KOSGEB 

olarak Türkiye’deki 

KOBİ’lerin teknolojiye 

dayalı ürünler üreterek, 

yurt dışı bağımlılığından 

kurtarılması gerektiğini, 

ülkemize daha fazla katma 

değer kazandıracak ürünlerle 

ekonominin canlanmasına 

katkı sağlayacaklarını 

belirterek:  “KOBİ’lerimizin 

özellikle teknolojik alanlardaki 

yeni projelerine, yurt dışından 

ithal edilen ürünlerin ülkemizde 

üretilmesine ve KOBİ’lerin 

Ar-Ge ve İnovasyona teşvik 

edilmesi konusundaki 

projelerini desteklemek üzere 

kurgulamış olduğumuz yeni 

destek modellerini paydaş 

kurum ve kuruluşlarımızla 

paylaşıyoruz. Çünkü KOBİ’lerin 

üzerindeki yükü hep birlikte 

omuzlayacağız.” şeklinde 

konuştu.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: 

“KOSGEB, KOBİ’leri harekete 

geçiriyor.”

TOBB Başkanı Rifat 

Hisarcıklıoğlu ise bugüne kadar 

KOSGEB’in KOBİ’lere vermiş 

olduğu destek ve hizmetlere 

değinerek, yeni destek 

modelleri ile ilgili çalışmaların 

KOBİ’leri harekete geçireceğine 

söyledi. Hisarcıklıoğlu : “Türk 

KOBİ’lerinin dünya pazarlarında 

söz sahibi olabilmeleri adına 

KOSGEB’in yapmış olduğu yeni 

çalışmalarda biz de TOBB olarak 

üzerimize ne düşüyorsa onu 

yapacağız.” dedi.

Yeni Destek Modeli Çalışmalarında 
KOSGEB-TOBB İş Birliği

KOSGEB’de yeni destek programı modelleri üzerine 
yürütülen çalışmalar, paydaş kurum ve kuruluşlarla 
iş birliği içerisinde devam ediyor.



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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KOSGEB Desteği ile 
Makine ve Parça İmalatı 
Üretimine Başladı

Genç Girişimciler 
arasında 
adını duyuran 
Samet Güngör, 
KOSGEB’in 
sağladığı 
desteklerden 
istifade ederek 
makine ve 
makine parçaları 
imalatına başladı. 

Girişimci Samet Güngör, 1988 

tarihinde Zonguldak’ta doğdu. 

Lisans eğitimini Konya Selçuk 

Üniversitesi’nde tamamladı. 

2010-2011 yılları arasında özel 

bir şirkette proje ve imalat 

hesaplama görevini yürüttü. 

2013 yılında Kozlu Endüstri 

Meslek Lisesi’nde Elektrik-

Elektronik Bölümü’nde 

öğretmenliği yapmaktayken 

KOSGEB’in vermiş olduğu 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi’ne katılarak sertifikasını 

aldı ve işinin patronu oldu.

KOSGEB’in kendisi için bir 

dönüm noktası olduğunu 

anlatan girişimci Samet 

Güngör : 

“2010-2011 yıllarında alım satım 

yapan özel bir şirkette proje 

ve imalat hesaplama görevini 

yürütmekte iken, makine ve 

makine parçaları imalatı iş 

fikrimi oluşturmuştum. Çünkü 

Zonguldak’ta taş kömürü gibi bir 

kaynak, bir pazar varken, bu ilde 

bu pazarı dolduracak bir firma 

yoktu. Firmalar şehir dışı ve 

uluslararası yabancı şirketlerdi, 

rekabet edebilmem için hassas 

ve seri, ileri teknolojili CNC 

tezgahlar almam gerekiyordu.  

Bu girişim yüksek bütçeli bir 

yatırımı esas alıyordu. Belki de 

bu sebeple Zonguldak’ta kimse 

bu tarz girişimlere girmemişti. 

Bizde her bahar bir çiçekle 

başlar diyerek besmeleyi çektik 

ve yolumuza çıktık, işimize 

güvendik, inandık. Bugün ise 

planlarımızın çok üstünde bir 

konumdayız. İlerleyen süreçte 

maden makineleri imalatı 

üzerine uluslararası bir şirket 

olabilmenin planlarını ve 

projelerini tasarlıyoruz.

KOSGEB bizim için çok 
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Örnek Başlık

Spot metin alt 
başalıklar 
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büyük bir kilometre taşı oldu, 

içimizdeki ateşi ortaya çıkardı. 

Kendine güvenen, iş fikri olan 

genç girişimci kardeşlerimiz, 

mutlaka korkularını yenerek 

kendilerine inanmalılar. 

Kendilerine inanıyorlar ise 

mutlaka girdikleri piyasalarda 

koşullar ne olursa olsun üstün 

geleceklerdir. Her şey benimle 

başlar diyerek yola çıkın, 

geç kalmayın. İşe giriştiğiniz 

anda önünüzdeki aşılmaz 

gibi görünen engellerin ne 

kadar basit ve kolay olduğunu 

hissedeceksiniz. Hayallerimizi 

gerçekleştirmemize vesile 

olduğu için KOSGEB’e teşekkür 

ediyoruz.” şeklinde konuştu.

Yıldız Makine, Türkiye’de 

ilk olarak Atex (maden 

patlamalarına karşı) sertifikalı 

maden ocaklarında kullanılan 

pnomatik sistemli hava kapıları 

ve insan geçiş sistemlerinin 

üretimini yapmaya başladı. 

Kömür elek sistemleri, 5 tonluk 

lokomotiflerin her türlü yedek 

parçası, lokomotif silindir 

kapakları, redüktör, hava 

motoru parçaları ve hassas 

olarak her türlü fason makine 

parçasının üretimini seri bir 

şekilde üretiyor.

“KOSGEB benim için 
bir dönüm noktası 
oldu.” 

‘’KOSGEB bizim için çok 
büyük bir kilometre taşı 
oldu, içimizdeki ateşi 
ortaya çıkardı.”
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KOSGEB tarafından, Borsa 

İstanbul Gelişen İşletmeler 

Piyasası’nda işlem görmek 

isteyen işletmelere verilen 

Gelişen İşletmeler Pazarı 

Destek Programı’nda yeniden 

düzenlemeler yapıldı.

Gelişme ve büyüme 

potansiyeline sahip küçük 

ve orta ölçekli işletmelerin, 

finansmana erişim 

imkânlarının arttırılabilmesine 

yönelik olarak Borsa İstanbul 

A.Ş. Gelişen İşletmeler 

Pazarı’nda işlem görmelerinin 

desteklenmesi amacı ile 

KOSGEB tarafından verilen 

Gelişen İşletmeler Pazarı 

Destek Programı kapsamında 

destek unsurları, destek üst 

limitleri ve destek oranlarında 

değişiklikler yapıldı.

Program kapsamında 

işletmelerin;

a. Piyasa danışmanı 

              danışmanlık hizmet 

              bedeli, 

b. Bağımsız denetim 

              hizmeti bedeli, 

c. Sermaye Piyasası 

              Kurulu (SPK) kurul 

              kaydına alma ücreti, 

d. Merkezi Kayıt Kuruluşu

              (MKK) masrafı, 

e. Hukukçu Raporu  

              Masrafı

f. Aracı Kuruma 

             Ödenecek Aracılık

             Komisyonu, giderlerine

             bütçe imkanları 

dahilinde geri ödemesiz destek 

verilmektedir.

Gelişen İşletmeler Pazarı Destek Programı 

Üst Limiti 100 Bin TL’den 500 Bin TL’ye çıkartıldı. 

Destek Unsurları
Destek Ödemesi Üst 

Limiti (TL)
Oranı 

(%)

Piyasa danışmanı danışmanlık hizmet 
bedeli

100.000

75

Aracı kuruluşa ödenecek aracılık 
komisyonu

300.000

Bağımsız Denetim Hizmeti Bedeli 80.000

Hukukçu Raporu Masrafı 10.000

SPK Kurul Kaydına Alma Ücreti
10.000

Merkezi Kayıt Kuruluşu masrafı 100

Borsa İstanbul’da Yer Almak İsteyen İşletmeler İçin 

Destek Oranı 5 Kat Arttırıldı
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Başbakan Yardımcısı Mehmet 

Şimşek, KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt, Hazine 

Müsteşarı Osman Çelik ve KGF 

Yönetim Kurulu üyelerinin de 

katılımı ile Hazine Müsteşarlığı 

ve KGF arasında protokol imza 

töreni gerçekleştirildi. 

 

İmzalanan protokol ile 

Hazine destekli kredi garanti 

uygulaması kapsamında yeni 

kefalet limitleri tahsis ediliyor. 

KGF desteklerindeki ödemesiz 

dönemler uzatılıyor.

Hazine Müsteşarlığı ve KGF 

arasında imzalanan protokol 

ile,  yararlanıcı gruplara yönelik 

olarak farklı kefalet üst limitleri, 

kefalet oranları ve yararlanıcı 

grup limiti tahsislerinde 

düzenlemeler yapıldı. 

Yapılan düzenleme ile 

yararlanıcı grupların sistemden 

daha fazla faydalanmaları 

amaçlanıyor. Kefalet 

oranlarının ihracatçılar ve 

döviz kazandırıcı faaliyeti 

olanlar için yüzde 100, kadın ve 

genç girişimciler için yüzde 90, 

KOBİ yatırımcıları için yüzde 

85 olarak öngörülüyor.

Hazine 
Müsteşarlığı ile 
Kredi Garanti Fonu 
(KGF) arasında 
imzalanan yeni 
protokol ile birlikte 
yeni kefalet 
limitleri tahsis 
ediliyor.

KGF’de 
Yeni Kefalet Limitleri 
Tahsis Ediliyor
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KOSMEN Derneği tarafından 

düzenlenen etkinlikte, 

KOSGEB’de emeği geçen 

emekli personellere,  görevi 

başında hayatlarını kaybeden 

personel yakınlarına ve ülke 

genelinde başarılı çalışmalar 

yapan KOSGEB Müdürleri ve 

personellerine çeşitli hediyeler 

verildi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, Başkan 

Yardımcıları Recep Ali Erdoğan,  

Ahmet Akdağ, Recep Kılınç, S. 

Tuna Şahin, KOSGEB’de geçmiş 

dönemlerde başkan ve başkan 

yardımcılığı görevlerinde 

bulunan yöneticiler, emekli 

KOSGEB personeli, hayatını 

kaybeden KOSGEB personel 

yakınlarının geniş katılımı 

ile “Birlik ve Vefa Günü” adı 

altında etkinlik düzenlendi. 

KOSGEB Konferans Salonu’nda 

gerçekleşen ve duygulu 

dakikaların yaşandığı etkinlikte 

Prof. Dr. Üstün Dökmen 

tarafından “Kaliteli İletişim, 

Üretmek ve Yaşama Sevinci 

Duymak” konulu konferans 

verildi.

Başkan Uzkurt; “ Çalışırsak 

hedeflerimizi mutlaka 

gerçekleştiririz.”

Etkinlikte konuşma yapan 

KOSGEB Başkanı  Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, kuruluşundan 

bugüne emeği geçen 

herkese teşekkür etti. Uzkurt, 

KOSGEB’in kuruluşundan bu 

yana görev yapan personelin, 

kurumu belirli bir düzeye 

getirdiklerini, bugünkü 

yönetimin ise geçmişte yapılan 

çalışmalar üzerine günümüz 

ihtiyaçlarına göre katkı yapma 

çabası içerisinde olduklarını 

söyledi.

Başkan Uzkurt, KOSGEB’de 

geçmişten bugüne yürütülen 

faaliyetlere değinerek,  2018 

yılında gerçekleşecek hedeflere 

ilişkin bilgi verdi.

Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in 

bilgi ve tecrübe yönünden çok 

önemli bir personel yapısına 

sahip olduğunu belirterek; 

KOSGEB’den 
emekli olan ve 
görevi başında 
hayatlarını kaybeden 
personellerin 
anılması amacı ile 
Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme 
ve Destekleme 
Mensupları 
Yardımlaşma 
ve Dayanışma 
Derneği (KOSMEN) 
öncülüğünde  “Birlik 
ve Vefa Günü” 
etkinliği düzenlendi.

KOSMEN Derneği’nden 

“Birlik ve Vefa Günü” Etkinliği
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“Bilgi ve tecrübe yönünden 

zengin bir kuruma sahibiz. 

Ben inanıyorum ki çalıştığımız 

takdirde gerçekleştirmeyi 

planladığımız hedeflere 

mutlaka ulaşacağız. Geçmişte 

kurumumuzda yöneticilik 

yapan değerli büyüklerimizin 

de bu konuda bizlere yol 

göstericilik rolünü üstlenmeleri  

bizi ziyadesiyle memnun 

edecektir.” dedi.

KOSMEN Dernek Başkanı ve 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Recep Ali Erdoğan :

“ Dostluklarımız dernek 

etkinlikleri ile daha da güçlü 

olacak.”

KOSMEN Derneği Başkanı ve 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Recep Ali Erdoğan da, ilk 

olarak 2001 yılında kurulan 

KOSGEB’liler Derneğinin 

adının  Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve 

Destekleme Mensupları 

Yardımlaşma ve Dayanışma 

Derneği  (KOSMEN) 

olarak değiştirildiğini ve 

yapısında da düzenlemeler 

yapıldığını belirterek; 

“Dernek çalışmalarımız 

sayesinde emeklilikten sonra 

da arkadaşlarımızla bir araya 

gelcek, hasta ziyareti, cenaze, 

düğün gibi merasimlerde 

arkadaşlarımızın yanında 

olacağız. Böylece, KOSGEB 

ailesi olarak dostluklarımızı 

daha da pekiştireceğiz” diye 

konuştu.

 “KOSMEN Derneği, geleneksel 

olarak her yıl bir araya 

gelecek”

KOSGEB çalışanlarını sosyal 

bir çatı altında toplamak 

amacıyla 2001 yılında dönemin 

Kurum Başkanı Bayram 

Çamkerten’in teşviki sonucu 

16 kurucu üye ile 1 Nisan 2001 

tarihinde kuruluş çalışmalarına 

başlanan “KOSGEBLİLER 

DERNEĞİ” ilk Olağan Genel 

Kurul Toplantısı’nı 30 Kasım 

2001 tarihinde yaparak 

çalışmalarına başladı. 

KOSGEB çalışanları ve 

emeklileri arasında üye 

olanlarla bunların bakmakla 

yükümlü oldukları kişilerin 

sosyal yardımlaşmalarını 

iyileştirmeye yönelik 

faaliyet ve çalışmalarda 

bulunmak amacıyla kurulan 

“KOSGEBLİLER DERNEĞİ” 

yönetim ve yapısı 31 Mayıs 

2016 tarihinde yapılan Genel 

Kurul’da yeniden düzenlendi. 

Yapılan düzenleme ile 

birlikte derneğin adı Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme 

Mensupları Yardımlaşma ve 

Dayanışma Derneği (KOSMEN) 

olarak değiştirildi. Dernek 

Başkanlığına ise KOSGEB 

Başkan Yardımcılığı görevini 

yürüten Recep Ali Erdoğan 

seçildi.
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MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN

KOSGEB’ in kurulduğu ilk 

yıllardan itibaren Kayseri’de 

faaliyetine devam eden 

KOSGEB Kayseri Müdürlüğü, 

2009 yılı itibari ile Kayseri 

OSB tarafından kendisine 

tahsis edilen hizmet binasında 

faaliyetlerini yürütüyor.

50 binin üzerinde KOBİ’nin 

bulunduğu Kayseri’de her yıl 

1000’in üzerindeki işletme 

KOSGEB desteklerinden etkin 

bir şekilde yararlanmaktadır.

“2017 yılı verilerine göre 

Kayseri’de 1350 işletmeye 

yaklaşık 22 Milyon TL destek 

sağlandı.”

Destek sağlanan işletme 

sayısına göre 2017 yılında 

Türkiye sıralamasında ilk 

yediye giren Kayseri’de, 

782 işletmeye Genel Destek 

Programı kapsamında 6 milyon 

500 bin TL, Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı’nda 28 işletmeye 2 

milyon 500 bin TL, Girişimcilik 

Destek Programı’nda 542 

işletmeye 9 milyon 127 bin 

TL, KOBİGEL – KOBİ Gelişim 

Destek Programı’nda ise 40 

işletmeye 3 milyon 95 bin TL 

olmak üzere toplamda 1350 

işletmeye yaklaşık 22 milyon TL 

destek sağlandı.

KOSGEB Kayseri Müdürlüğü, 

son 2 yıl içerisinde yıllık 

destek ödeme miktarını 7 

milyon TL’den 25 milyon TL’ ye 

çıkararak Kayseri’nin kalkınma 

hedef ve stratejilerinin 

uygulanması noktasında 

basamakları hızla çıkmasına 

büyük katkı sağladı.

2017 yılında Sıfır Faizli Kredi 

Desteği kapsamında başta 

mikro ölçekli işletmeler olmak 

üzere 4735 KOBİ’ ye, 114 milyon 

TL değerinde sıfır faizli kredi 

kullandırılarak finansal destek 

temin edilmiştir. 

Kayseri Müdürlüğü, 2015-2018 

Türkiye Kamu-Üniversite-

Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Stratejisi 

ve Eylem Planı kapsamında 

ildeki köklü üniversite-sanayici 

ve sivil toplum kuruluşları 

temsilcileri ile istişare 

toplantıları gerçekleştirmiş 

ve ‘mentörlük’ mekanizması 

ile Kayseri KOBİ’lerine 

yol gösterici olma rolünü 

başarıyla üstlenmiştir. Başarılı 

girişimcilerin teşvikini 

sağlamak amacıyla KOSGEB 

tarafından her yıl düzenlenen 

KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri’nde de 4 dönem 

üst üste finalist çıkarmayı 

başarmıştır. 

Yakın zamanda faaliyete 

başlayan Teknoyatırım 

Destek Programı kapsamında, 

Türkiye’nin ilk proje 

başvuruları Kayseri’den 

gerçekleşmiştir. Öncelikli 

teknoloji alanlarında ürünlerini 

ticarileştirmek ve uluslararası 

pazarlarda yer almak isteyen 

işletmeler için KOSGEB’in bu 

yeni destek programı adeta 

motivasyon kaynağı olmuştur.

Kayseri 
KOSGEB Müdürlüğü
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Kayseri’de KOSGEB ile Başaranlar

Kayseri’de KOSGEB Desteği ile Faaliyete 
Başlayan İşletme Uluslararası Pazarda  
Söz Sahibi Oldu
Erciyes Üniversitesi 
Mühendislik 
Fakültesinde henüz 
öğrenci iken iki 
mühendis kardeş 
tarafından kurulan 
işletme, ilk olarak 
KOSGEB Erciyes 
TEKMER binasında 
KOSGEB’in Ar-
Ge desteği ile 
faaliyetlerine başladı. 

Zaman içerisinde farklı 

sektörler için Ar-Ge projeleri 

geliştirmeye başlayan işletme, 

bir süre sonra kendi ürünlerini 

üretmek için çeşitli KOSGEB 

desteklerinden de faydalanarak 

seri üretim faaliyetlerine 

başladı. Son olarak 2012 yılında 

Anonim Şirket halini alan 

işletme şu anda KOSGEB’in fuar 

desteklerinden ve KOBİGEL 

– KOBİ Gelişim Destek 

Programı’ndan faydalanıyor.

Elektronik ve yazılım 

sektöründe Ar-Ge projeleri 

yapan işletme, şu anda 

elektronik sayaç üretimi 

yapıyor. İki personel ile 

başlayan işletme faaliyetleri 

şu anda 50 kişilik kadro ile 

devam ediyor. Kalorimetre ( Isı 

Sayacı ), Elektronik ve Mekanik 

Su Sayaçları ve bunlara ait 

uzaktan okuma otomasyon 

sistemleri tasarımı, üretimi ve 

hizmeti işletmenin ana faaliyet 

konusudur.

Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri 

A.Ş. faaliyete başladığı günden 

bu yana ulusal ve uluslar arası 

faaliyet gösteren tekstilden 

beyaz eşya sektörüne kadar 

birçok sanayi kuruluşuna 

otomasyon lisans satışı 

gerçekleştirdi.

Ölçme aletleri ve bunların 

uzaktan okuma sistemleri 

yazılım donanım ve tasarım 

faaliyetleri ile birlikte şu anda 

Erciyes Teknopark bünyesinde 

onlarca çalışanıyla Ar-Ge’si 

ve İstanbul merkezli ulusal 

ve uluslar arası pazarlama 

faaliyetlerine devam ediyor.

“MID CE” işaretleme yetkisi 

ile üretim yapan Atlas Sayaç 

ve Ölçü Aletleri A.Ş. ısı 

sayaçlarında “EN1434” ve su 

sayaçlarında ise “EN14154” 

normlarında ürünler 

üretmektedir. “ISO9001:2008” 

kalite güvence sistemine sahip 

işletme, teknolojik olarak en 

gelişmiş malzeme ve dizayn 

tekniklerini kullanarak üretim 

yapıyor. Ulusal ve uluslararası 

bir çok firma ile ölçme aletleri 

yazılımı, donanım ve tasarımı 

lisans kullandırma anlaşmaları 

bulunan işletme aynı zamanda 

firmaya özel yazılım üretme 

geliştirme hizmeti sunuyor.

Atlas Sayaç ve Ölçü Aletleri A.Ş.  

gelişim sürecinde en önemli 

dönüm noktası seri üretim 

kapasitesinin ciddi olarak 

arttırıldığı makine yatırımları 

oldu. 

Bu süreçte faydalanılan 

KOBİGEL programı uzun 

vadede yapabilecek çeşitli 

makine yatırımlarının tek 

seferde yapıldığı ve şirket 

olarak en büyük faydayı 

sağladığı destek programı oldu. 
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Kayseri’de yer alan Milli 

Savunma Bakanlığı, Askeri 

Fabrikalar Genel Müdürlüğü 

2’nci Hava Bakım Fabrika 

Müdürlüğü’nde uçak motor 

teknisyenleri olarak 35 yıl 

birlikte aynı kaderi ve işi 

paylaşarak kurumlarından 

emekli olan dört uçak 

motor teknisyeni emekli 

olduktan sonra, KOSGEB 

Desteği ile Türkiye’de bir 

ilki gerçekleştirerek sivil 

havacılık uçaklarının pistonlu 

motorlarına yönelik hizmet 

veren bir bakım işletmesi 

kurdular.

Dört kafadar emekli olduktan 

sonra da birlikte ülkemize 

nasıl hizmet ederiz gaye ve 

düşüncesiyle en iyi bildikleri işi 

sivil hayatta da yapmaya karar 

verdiler. Bu kararı almalarında 

havacılık sektöründe tecrübeli 

personelin çok zor yetişmesi, 

özellikle uçak motorlarının 

bakım, tamir ve muayene 

hizmetleri konusunda tecrübeli 

personelin zor bulunması, 

bu sahada ülkemizde hizmet 

veren bakım kuruluşunun 

yok denilecek kadar az 

olması ve memlekete olan 

vefa duygusu çok etkili oldu. 

Böylece, kafadar dört arkadaş 

havacılık uçaklarının pistonlu 

motorlarına yönelik hizmet 

veren bir bakım işletmesi 

kurmayı kararlaştırdılar.

İşletmeyi kurma işine nereden 

ve nasıl başlayacakları 

konusunda uzun zaman 

düşündüler, nihayetinde ilk 

olarak işletme için tesis yerini 

satın aldılar, bu konuda uzun 

bir süre yer araştırması yaptılar, 

alacakları yer yetersiz bütçe 

nedeniyle hem uygun, aynı 

zamanda yeterli büyüklükte 

olmalıydı. 2016 yılı Haziran 

ayında bu şartları sağlayan 

Emekli Oldular, KOSGEB Desteği ile 

Havacılık Sektöründe 
Kendi İşlerini Kurdular

Kamu 
kurumundan 
emekli olan 
dört teknisyen 
KOSGEB desteği 
ile kurdukları 
işletmede 
uçakların 
pistonlu 
motorlarına 
bakım hizmeti 
veriyorlar.
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Kayseri Mobilyacılar Küçük 

Sanayii Sitesinde bir atölye 

tespit ettiler ve satın aldılar. 

Atölyenin alınması yeterli 

değildi çünkü havacılık 

sektöründe pistonlu motor 

bakım işi için atölye içerisinde 

ciddi bir inşaat yapılması 

gerekliydi. Ortaya koydukları 

bütçede yeterli olmadığı 

için KOSGEB desteği alarak 

kısmen mali sorunu çözmeyi 

düşündüler.

Atölye içerisinde inşaat işleri 

devam ederken bu arada 

KOSGEB ve Kayseri Büyükşehir 

Belediyesi KAYMEK iş birliği 

ile düzenlenen Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi’ne katılım 

sağladılar. Girişimcilik kursunu 

tamamlarken kuruluş için 

alınan atölyede inşaat işleri de 

tamamlanmıştı.

İşletme için atölye 

hazırlandıktan sonra artık 

kuruluşun resmi olarak 

kurulması aşamasına gelindi. 

Resmi başvuru işlemleri 

öncesinde şirketin resmi adını 

belirlemek gerekiyordu. Bunun 

için birçok isim düşünüldü ve 

şirketin kuruluş amacı olan 

uçak motorlarının bakım, 

muayene ve tamir işlemlerinin, 

İngilizce kelime karşılıklarının 

baş harflerini birleştirerek 

(Engine Maintenance-

Inspection-Repair) EMİR gibi 

güzel bir isim buldular. Tüm 

arkadaşlar bu isim üzerinde 

mutabık kaldılar. Şirket 

ismi belirlenerek kuruluş 

için resmi başvuru yapıldı. 

İşletme EMİR Havacılık ve 

Savunma Sistemleri İthalat 

ve İhracat Limited Şirketi 

olarak 2016 yılının Aralık 

ayında resmen kuruldu. Bu 

arada şirket kurulduktan kısa 

bir zaman sonra Girişimcilik 

Destek Programı kapsamında 

projelerini hazırlayarak 

KOSGEB’e teslim ettiler.

Tesisin altyapı ve inşaat işleri 

tamamlandıktan sonra hizmet 

için gerekli olan makine, 

teçhizat, ve ekipman yurt içi ve 

yurt dışından temin edildi.

İşletme, sivil havacılık 

sektöründe hizmet 

vereceğinden dolayı, hizmet 

kapsamı ile ilgili olarak 

Ulaştırma Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı ve Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü 

tarafından yetkilendirilmesi 

gerekiyordu.  Yetki başvurusu 

için tüm gerekli çalışmalar 

tamamlanarak 2017 yılı Nisan 

ayında başvuru yapıldı. Sivil 

Havacılık Genel Müdürlüğü 

tarafından 2017 Mayıs ayına 

denetleme için gün verilmiş, 

denetleme gerçekleştirilerek 

kuruluşun uçak pistonlu 

motorlarının bakım/onarım 

hizmet verme yetkisi (SHY 

145:Onaylı Bakım Kuruluş 

Yetkisi) uygun bulunmuştur. 

Böylece, EMİR Havacılık ve 

Savunma Sistemleri İthalat 

ve İhracat Limited Şirketi, 

Türk Sivil Havacılığına hizmet 

veren Kayseri’de ilk özel şirket 

ünvanını kazandı.

Şu anda şirket, yetki 

kapsamında Amerikan Uçak 

Motor üreticisi Lycoming’in 

tüm pistonlu uçak motor 

modellerinin revizyon ve 

bakım hizmeti verme yetkisine 

sahiptir. Şirketin kısa vadeli 

hedefi yine bir Amerikan 

Uçak Motor üreticisi olan 

Continental firmasının da tüm 

pistonlu motor modellerinin 

revizyon ve bakım yetkilerini 

almaktır.  Orta ve uzun vadede 

hedefi ise Avrupa Havacılık 

Emniyet Ajansı (EASA)’dan 

Part-145 (Avrupa Onaylı Bakım 

Kuruluşu Yetkisi) yetkisini de 

alarak yurt içinin yanı sıra yurt 

dışına da hizmet vermektir. 
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T.C. Ekonomi Bakanlığı ve 

Küba Cumhuriyeti Dış Ticaret 

ve Yatırım Bakanlığı arasında 

imzalanan Ticaret, Ekonomik 

ve Sanayi İş Birliği Anlaşması 

çerçevesinde, 30-31 Ocak 

2018 tarihlerinde Küba/

Havana’da III. İzleme Toplantısı 

gerçekleştirildi. 

Toplantıda tarım, sanayi, 

ticaret, enerji, sağlık, eğitim 

spor gibi bir çok alanda 

müzakereler gerçekleştirildi.

Toplantıda ele alınan 

konulardan biri de iki ülke 

arasında KOBİ’ler arasında iş 

birliğinin sağlanması oldu. 

Bu kapsamda KOSGEB ile 

KÜBA Cumhuriyeti Ticaret 

Odası arasında 31 Ocak 2018’de 

Mutabakat Zaptı imzalandı. 

Ekonomi Bakan Yardımcısı 

Fatih Metin başkanlığında, 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ’ın da katılımları 

ile KÜBA Cumhuriyeti Ticaret 

Odası Başkanı Orlando 

Hernández Guillén’e ziyaret 

gerçekleştirildi. Yapılan 

ziyarette yapılması planlanan 

iş birliği imkanları üzerinde 

görüşmelerde bulunuldu. 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ ve KÜBA 

Cumhuriyeti Ticaret Odası 

Başkanı Orlando Hernández 

Guillén tarafından imzalanan 

Mutabakat Zaptı çerçevesinde 

kuruluşlar arasında bilgi ve 

deneyim paylaşımı, kurumsal 

altyapıların geliştirilmesi, 

iki ülke KOBİ’leri arasındaki 

ticari faaliyetlerin artırılması 

ve ortak çalışmaların 

yapılmasına yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilecek.

KOSGEB ile KÜBA Cumhuriyeti Ticaret Odası  
İki Ülke KOBİ’leri İçin 
Ortak Çalışmalara Başladı

KOSGEB ile KÜBA 
Cumhuriyeti 
Ticaret Odası 
(Chamber of 
Commerce of 
The Republic of 
Cuba) arasında 
imzalanan 
Mutabakat Zaptı 
çerçevesinde iki 
ülke KOBİ’leri 
arasındaki ticari 
faaliyetlerin 
artırılmasına 
yönelik ortak 
çalışmalar 
yapılacak.
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Asyadoor Çelik Kapı 

kurulduğu günden bu yana 

ortaya koyduğu istikrarlı 

performansıyla Kayseri’de 

sektöründeki firmalar arasında 

2015 yılının en hızlı büyüyen 

firması seçildi ve kısa bir süre 

içinde çelik kapı sektöründe 

öncü firmalar arasında yerini 

aldı.

Kayseri Ağaç İşleri Sanayi 

Sitesi’nde 400 m2 kapalı 

alanda faaliyete başlayan 

Asyadoor Çelik Kapı, daha 

sonra Kayseri Organize 

Sanayi Bölgesi’nde 1.000 

m2’ye çıkardığı kapalı alanda 

üretimine devam ederken, 

en son yaptığı çalışmalarla 

birlikte 5.000 m2’ lik  

kapalı alanda yıllık 40.000 

adet üretim kapasitesi ile 

faaliyetine devam ediyor.

Asyadoor Çelik Kapı; daire 

giriş kapıları, bina giriş 

kapıları, villa kapıları, acil 

çıkış kapıları imalatı ve 

satışı alanında faaliyetlerini 

başarıyla sürdürüyor. Klasik, 

panel, kabartma mobilyalı,  

PVC kaplamalı, doğal 

kaplamalı, resimli modelleri ile 

birlikte, kasa ahşap giydirmeli 

kapılarıyla her zevke ve 

projeye göre alternatif 

seçenekler sunuyor.

İşletme, içerisinde kendi 

Ar-Ge departmanını  kurmuş 

olup, alanında uzman, yaratıcı, 

yeniliklere ve gelişime 

açık, iç ve diş piyasalardaki 

müşterilerinin ihtiyaçlarına 

hızlı çözüm üretebilme 

kabiliyetine sahip bir kadrosu 

vardır.  

Kendisine inovatif bakış 

açısını hedef alan Asyadoor 

Çelik Kapı, TSE ISO 9001:2015 

ve SONCAP belgelerini alarak 

bütün üretim prosedür ve 

proseslerini uluslararası kabul 

gören standartlara yükseltti.

Üretiminin %100’ünü 

ihraç eden, dünyanın 

farklı ülkelerinde aranan 

tedarikçi olmayı başaran 

Asyadoor  Çelik Kapı; 

başta Nijerya olmak üzere 

Azerbaycan, Türkmenistan, 

Makedonya, Irak, Mısır gibi 

geniş bir coğrafyada hizmet 

vermektedir ve kazandığı 

yurt dışı müşterileri ile 

sayısız projeyi başarıyla 

tamamlamıştır.

Asyadoor Çelik Kapı, 2013 yılında Mehmet Söyler tarafından 
KOSGEB’in Yeni Girişimcilik Desteği’nden faydalanılarak 
Kayseri’de kuruldu.

KOSGEB’in Girişimcilik Desteği ile 
İşletmesini Kuran Girişimci, Ürettiği 
Ürünlerin Tamamını Dünya Ülkelerine 
İhraç Ediyor
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Konya’da hidrolik 
sektöründe faaliyet 
gösteren Ziya 
Usta Hidrolik, 
KOSGEB destekleri 
sayesinde 
kurumsallaşma 
ve markalaşma 
çalışmalarını 
tamamladı, 
laboratuvar 
altyapısını 
oluşturdu, Ar-
Ge ve İnovasyon 
Desteği ile yeni 
ürünler geliştirdi, 
yurt içi ve yurt 
dışı pazarlarda 
ürünlerini 
tanıtarak dünya 
pazarına girmeyi 
başardı.

1988 yılında, Ziya Camgöz 

tarafından kurulan ve mütevazı 

bir atölyede 2 çeşit pompa ile 

üretime başlayan Ziya Usta, 

bugün hidrolik pompa, PTO ve 

valf çeşidiyle yurt içinde ve yurt 

dışında üstün kalite anlayışıyla 

hizmet sunuyor.

Ziya Usta Hidrolik, Konya 3. 

Organize Sanayi Bölgesi’nde; 

11.000 m2 açık alan, 7.500 m2 

kapalı alanda uzman ekibiyle 

üst düzey hizmet vermeye 

devam ediyor. Başarı grafiğini 

her geçen gün arttırma 

hedefinde olan Ziya Usta 

Hidrolik, bu çerçevede kaliteli 

hizmet anlayışıyla birlikte 

müşteri memnuniyetini de 

önemseyerek yoluna devam 

ediyor. İşletme, daha sistemli 

çalışmak ve kaliteli hizmet 

sunabilmek amacıyla Mehmet 

ve Uğur Camgöz kardeşler 

tarafından, Ziya Usta Hidrolik 

Ltd. Şti. olarak şirketleştirildi.  

29 yıllık tecrübesi sayesinde 

de günümüzde sektörün söz 

sahibi firmalarından biri olmayı 

başardı.

KOSGEB Destek Programları ile 

kurumsallaşarak marka olma 

yolunda büyük adımlar atmayı 

başaran işletme, aynı zamanda 

AR-GE çalışmalarıyla da 

ticaretini ulusalda kalmayarak, 

uluslararası arenaya taşıma 

fırsatı buldu.

Ziya Usta; KOSGEB Genel 

Destek Programı ile yurt içi 

ve yurt dışı fuarlara katılım 

sağlayarak hem ulusalda hem 

de uluslararası pazarda adını 

duyurdu. Özellikle globalleşen 

dünyada etkin bir şekilde 

çalışmalarını yürütmek için 

yurt dışı fuarlarında yer almak 

Ziya Usta firması için önemli 

bir adım oldu.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim 

Destek Programı sayesinde 

de laboratuvar altyapısı 

oluşturan Ziya Usta, Ar-Ge 

çalışmalarına devam ediyor. 

KOBİ Proje Destek Programı 

kapsamında hazırlamış olduğu 

proje ile de CRM, Ürün Depo 

Sevkiyat Yazılımı, TS 16949 

Kalite Yönetim Sistemi gibi 

alanlarda kendini geliştirerek 

hem satış öncesinde hem de 

satış sonrasında müşterilerine 

destek veriyor. 

KOSGEB Destekleri ile 
Büyüyerek Dünya Hidrolik 
Pazarında Yerini Aldı
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KOBİ Beyannamesi

Destek Programlarından 

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

Beyanname Kontrol Desteklere Başvuru

1

01 0302 04

Veritabanı’na Kayıt

http://www.kosgeb.gov.tr 
adresinden "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

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?” adımları takip 
edilmelidir. 

Tüm bu aşamalarda 
yardım talebi olması halinde  

444 1 567 numaralı 
KOSGEB Çağrı Merkezinden 

yardım alınabilir.
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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 


