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KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 

Sahiplerini Buldu

KOBİ-GEL Destek Programı’nda 

500 Milyon TL’lik Dev Destek

Finalist İşletmeler

KOSGEB Başvuruları 

e-Devlet Üzerinden Yapılmaya Başlandı

Ödül Alan İşletmeler

KOSGEB İl Müdürleri ile Ankara’da 

Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

KOSGEB’in OSB’lerdeki KOBİ’lere Desteği 

Artarak Devam Ediyor

OECD

Bakanlar Konferansı Yapıldı

KOSGEB’den 15 Temmuz Şehit Yakınları ve 

Gazilere Girişimcilik Sertifikası

Borç İle Üretime Başladı, KOSGEB ile 

Sektörde Adını Duyurdu

Diyarbakır

KOSGEB Müdürlüğü

Kadın Girişimciler 

KOSGEB İle Her zaman Başarıyor

KOSGEB Destekleriyle  

Gücüne Güç Katıyor

Diyarbakır

Yazılım Sektöründe de İddialı

KOSGEB ile

Diyarbakır’dan Dünyaya Açılıyor
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 “5. KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri Töreni”, Başbakan 

Binali Yıldırım’ın 

himayelerinde,  Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü’nün ev sahipliğinde 

KOSGEB’in Ankara’daki yeni 

binasında gerçekleştirildi.

Başbakan Yıldırım:  “KOBİ’lerin 

tanımı değişiyor. Daha fazla 

girişimcimizin desteklerden 

faydalanması için, KOBİ’lere bir 

üst sınır olarak 40 Milyon TL üst 

sınır koymuştuk, şimdi bunu 

değiştiriyoruz, 125 milyona 

çıkartıyoruz. Devlet ile vatandaş 

arasında mesafe kalmamalı, 

devletin bütün imkanları, 

devleti ayakta tutan millet için 

kullanılmalıdır.” dedi.

Binali Yıldırım, KOSGEB 5. 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 

Töreni’nde yaptığı konuşmada, 

bütün illerde KOSGEB 

Müdürlüklerini oluşturarak 

81 ilde bulunan KOBİ ve 

girişimcilere hiçbir ayrım 

gözetmeden hizmet vermeye 

devam ettiklerini, KOSGEB’in 

vatandaşın ayağına giderek 

dertlerini dinleyip çözüm 

ürettiğini belirtti.

Hükümetleri döneminde 

KOSGEB’in desteklerini 

önemli miktarda artırdıklarını 

vurgulayan Yıldırım, küçük ve 

orta ölçekli yatırımcıya verilen 

desteğin 2002 yılına kadar 14,5 

milyon lira olduğunu, 2018’e 

gelindiğinde ise bu miktarın 

5 milyar 300 milyon liraya 

çıktığını aktardı.

Yıldırım, KOBİ’lerin daha güçlü 

desteklenmesi için yapacak çok 

fazla iş olduğunu hatırlatarak, 

“KOBİ’lerin ihtiyaçlarından 

biriside danışmanlık ve 

rehberlik. Bunun için yeni bir 

KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik 
Ödülleri Sahiplerini Buldu

KOSGEB tarafından 
geleneksel olarak 
düzenlenen KOBİ 

ve Girişimcilik Ödül 
Töreninin 5. sinde, 
9 kategoride finale 

kalan işletmeler 
arasından birinci 

seçilenler, ödüllerini 
Başbakan Sayın 

Binali Yıldırım’ın 
elinden aldılar.
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Başbakan Binali Yıldırım;
“Devlet - Vatandaş Arasında 
Mesafe Kalmamalı”

sistem, yeni bir anlayış lazım. 

Tıpkı rotası belli olmayan 

bir gemi gideceği limana 

ulaşamayacağı gibi KOBİ’lerin 

de bir rehberliğe ihtiyacı var. 

Hedeflerini gerçekleştirmek 

için o rehberliği de KOSGEB 

yapacak.” diye konuştu.

Devletin kapısında vatandaşa 

söylenen “Bugün git, yarın 

gel” sözünün artık tarihe 

gömülmesini istediklerinin 

altını çizen Binali Yıldırım, 

“Bunun için de e-Hizmet, 

e-Devlet uygulamalarını 

günden güne yaygınlaştırıyoruz. 

Devlet dediğiniz nedir? Devlet 

vatandaşa aittir. Devlet soyut 

bir kavramdır. Eğer vatandaşla 

bütünleştirdiyseniz bir anlam 

ifade eder. Devlet ile vatandaş 

arasında mesafe kalmamalı. 

Devletin bütün imkanları, 

devleti ayakta tutan millet için 

kullanılmalıdır.” ifadelerini 

kullandı.

Başbakan Yıldırım, KOBİ 

gelişim destek programı, KOBİ 

TEKNOYATIRIM ve Stratejik 

Ürün Destek Programlarını 

daha önce açıkladıklarını 

hatırlatarak, bu programlar 

sayesinde işletmelerde 

yaklaşık 5-6 bin kişiye iş 

imkanı sunacaklarını, bununla 

birlikte diğer programlarla 

ise işletmelerin katma değerli 

ürünler üretir hale gelmesi 

için belirli miktarlarda geri 

ödemesiz destek vereceklerini 

anlattı.

 - Stratejik Ürün Destek 

Programı 

Stratejik Ürün Destek 

Programı’na da değinen 

Yıldırım, buradaki amacın 

ise yerli ve milli üretimi 

geliştirmek olduğunu söyledi.

“İşletmeler, cari açığı, dış 

ticaret açığımızı yükselten ithal 

ürünleri ürettikleri takdirde bu 

desteklerden faydalanacak.” 

diyen Yıldırım, “Destek ve 

üst sınır, KOBİ Tekno Yatırım 

Programı ile aynı olacak. 

Bu programlara duyurudan 

sonra çok ilgi oldu. Bin 722 

işletme müracaat etti. Şu anda 

294 işletmenin başvurusu 

tamamlandı ve bu projelerle 

dışa bağımlı olduğumuz 

ürünleri yerli kaynaklarla üretme 

imkanına sahip olacağız.” 

şeklinde konuştu.

Konuşmasını KOBİ’lere bir 

müjde vererek tamamlamak 

istediğini aktaran Başbakan 

Yıldırım, şunları kaydetti:

“Türkiye gelişti, KOBİ’lerimiz 

büyüdü, imkanları gelişti fakat 

başlangıçtaki KOBİ tanımı aynı 

kaldı. Bu da işletmelerimizin, 

KOBİ’lerin işini zorlaştırıyor. 

KOBİ’lerin tanımı değişiyor. 

Daha fazla girişimcimizin 

desteklerden faydalanması 

için, KOBİ’lere bir üst sınır 

koymuştuk destekte, ne 

kadar, 40 milyon, şimdi bunu 

değiştiriyoruz, 125 milyona 

çıkartıyoruz. KOBİ’ysen 

40 milyondan fazla destek 

alamazsın ama artık zaman 

değişti. Şimdi 125 milyona kadar 

KOBİ sayıyoruz. Ayrıca her 

bölgemizin, her şehrimizin, her 

ilçemizin öncelikleri aynı değil.

 KOSGEB bu dönemde daha 

fazla sahada olacak, üreten 

firmaları yerinde görecek, 

sorunları dinleyecek ve sonra 

dönecek, yapacağı çalışma, 

alacağı karar daha isabetli 

olacak. Böylece sanayi 

odalarıyla, esnaf odalarıyla 

koordineli olarak şehirlerin, 

bölgelerin öncelikleri tek tek 

ele alınacak. Her ilde, ilçede 5 

tane önemli alan tespit edilecek. 

Bizim artık uzmanlaşmaya 

gitmemiz lazım. Kaynağımızın 

en verimli şekilde kullanılması 

esastır. Bu 5 sektörü belirleyip 

buna göre desteklerimizi, 

yatırımlarımızı kanalize etmiş 

olacağız.”

Başbakan Binali Yıldırım; “KOSGEB bu dönemde 
daha fazla sahada olacak, üreten firmaları yerinde 
görecek, sorunları dinleyecek ve sonra dönecek, 
yapacağı çalışma, alacağı karar daha isabetli 
olacak.” 
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KOSGEB’in, 28 yıldır KOBİ’lerin 

ve girişimcilerin yanında 

olan, üretimin ve yatırımın 

bütün aşamalarına yardım 

elini uzatan, teşvik eden 

kurumlardan biri olduğuna 

işaret eden Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü, kurumun bir yandan 

KOBİ’lere destekler sunarken, 

diğer yandan yeni girişimcileri 

ekonomiye kazandırdığını 

söyledi.

Faruk Özlü, dünyada en 

büyük ve değerli sermayenin, 

girişimci sermayesi olduğunu 

vurgulayarak, bir ülkenin 

nitelikli girişimci sayısı 

ne kadar çoksa, o ülkenin 

ekonomisinin o kadar büyük ve 

geleceğinin de o kadar parlak 

olacağını dile getirdi.

Ne kadar çok fikir ve girişimci 

olursa o kadar çok istihdam, 

büyüme ve katma değer 

oluşacağının altını çizen Özlü, 

bu sebeple KOBİ’lere verilen 

desteklerle girişim, Ar-Ge ve 

inovasyon becerilerini teşvik 

ettiklerini bildirdi.

Bakan Özlü, tüm destek 

programlarıyla Türkiye’nin 

yüksek teknoloji üretmesini, 

ürettiği teknolojiyi ihraç 

etmesini hedeflediklerini 

ve bu çerçevede KOSGEB’in 

sunduğu destek ve teşvik 

mekanizmalarını, teknoloji 

üreten KOBİ’lerin üzerine 

yoğunlaştırdıklarını anlattı.

Teknolojiye yatırım yaparak, 

Türk ekonomisinin bağışıklık 

sistemini güçlendirdiklerinin 

altını çizen Özlü, milli ve yerli 

üretimi beka mücadelesi olarak 

gördüklerini ve bu kapsamda 

KOBİ’leri yerli üretime teşvik 

ettiklerini söyledi.

Özlü, ihracat içindeki yüzde 

3,6’lık yüksek teknolojili 

ürünlerin payını, 2023 yılına 

kadar en az yüzde 10 seviyesine 

çıkarmak için bütün kaynakları 

seferber edeceklerini 

vurgulayarak, bilim merkezi, 

teknoloji üssü, ileri sanayi 

ülkesi Türkiye hedefine 

KOBİ’ler ve girişimcilerle 

birlikte yürüdüklerini dile 

getirdi. “Sanayide Yüksek 

Teknolojiye Geçiş Programı”nı 

başlattıklarına değinen Özlü, 

KOSGEB’in, yüksek teknolojiye 

vereceği destekleri programın 

önemli bir aşaması olarak 

gördüklerini bildirdi.

Yerlileştirme Yürütme 

Kurulunun, yerli ve milli 

sanayiye bakışın en somut 

ifadesi olduğuna işaret 

eden Özlü, Türkiye’nin 

kendi KOBİ’si, finansmanı 

ve insan kaynağıyla küresel 

pazara entegre şekilde kendi 

ürünlerini üreteceğini belirtti.

Özlü, çalışmalarından dolayı 

KOSGEB yöneticilerine 

teşekkür ederek KOBİ’leri 

kutlarken, “Güçlü KOBİ, güçlü 

girişimci, güçlü Türkiye” 

hedefiyle üretmek isteyen 

herkesin yanında olmayı 

sürdüreceklerini kaydetti.

 

KOSGEB Başkanı Cevahir 

Uzkurt da genişleyen 

vizyonlarına uygun şekilde 

inşa edilen yeni binalarının 

açılışını gerçekleştirdiklerini 

belirterek, binanın hükümetin 

KOSGEB’e ve KOBİ’lere verdiği 

önemin bir aynası ve nişanesi 

olduğunu söyledi.

Ekonomik büyümenin 

tabana yayılması ve gerçek 

bir refah oluşturması için 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Dr. Faruk Özlü; “ Dünyada en büyük sermaye, 
girişimci sermayesidir.”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Dr. Faruk Özlü: 
“Milli ve Yerli Üretim Bir 
Beka Mücadelesidir”

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt : “KOBİ’ler 
Sadece Ekonominin 
Değil, Toplumun da 
Atar Damarıdır”
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KOBİ’lerin başarılı bir kimliğe 

sahip olmaları gerektiğini 

vurgulayan Uzkurt, KOBİ’leri 

sadece ekonominin değil, 

toplumun da atar damarları 

olarak gördüklerini bildirdi. 

Türkiye’nin 2023, 2053 

ve 2071 hedeflerine giden 

yolda KOBİ’lerin lokomotif 

olacağına işaret eden 

Uzkurt, bu kapsamda bu 

kuruluşlara katma değerli 

üretim faaliyetlerini 

gerçekleştirebilmeleri 

için makine teçhizat 

ihtiyaçlarından ihracat ve 

teknoloji yatırımlarına, Ar-Ge 

çalışmalarından yerli ve milli 

üretimlerine kadar çok geniş 

bir yelpazede destek vermeyi 

sürdürdüklerini anlattı.

Uzkurt, “Gelecek dönemde de 

ithal ürün ve ara malların yerli 

ve milli üretimini desteklemek, 

KOBİ’lerimizi uluslararası 

pazarlarda söz sahibi yapmak 

için ülkemizin stratejik 

önceliklerine uygun, yenilikçi, 

teknoloji düzeyi yüksek imalatçı 

girişimcilerimizi özellikle 

desteklemeye devam edeceğiz.” 

dedi.

Yeni dönemde öncelik verilen 

hususlardan birinin, büyük 

firmalarla KOBİ’lerin iş birliği 

olduğuna dikkati çeken 

Uzkurt, özellikle orta yüksek 

ve yüksek teknolojili alanlarda 

KOBİ’lerin üretim faaliyetlerini 

destekleyerek, teknoloji 

üretimini tabana yaymayı arzu 

ettiklerini bildirdi. 

Yıldırım, ödül törenindeki 

konuşmasının ardından, Bilim 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Dr. wFaruk Özlü ve KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt ile ödüle layık görülen 

girişimcilere ödüllerini takdim 

etti.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri; Yılın Başarılı KOBİ 

Büyük Ödülü, Yılın  Başarılı 

KOBİ Ödülleri ve Yılın 

Başarılı Girişimci Ödülleri 

kategorilerinde olmak üzere 

3 ana başlıkta ve 9 kategoride 

verildi.  

Jüri özel ödülü, 15 

Temmuz darbe girişiminde 

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 

önünde şehit olan Özgür 

Gençer ile gazi olan Şenol 

Gençer kardeşlerin şirketine 

verildi. Ödülü şehit Gençer’in 

eşi Esra Gençer aldı.

KOSGEB Başkanlık binası 

konferans salonunda 

gerçekleştirilen törene  

Başbakan Binali Yıldırım’ın 

yanı sıra Milli Eğitim Bakanı 

Dr. İsmet Yılmaz, çok sayıda 

Milletveklili, üst düzey 

bürokrat, KOBİ temsilcisi ve 

girişimciler katıldı.

 

5. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’nde Ödül Kategorileri ve 

Ödül Alan İşletmeler
1.Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü

       Cryocan Basınçlı Kaplar End. Tes. San. ve Tic. Ltd.Şti. (Kocaeli)

 

2.Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

Yılın İnovatif KOBİ Ödülü

        Mespa Sağlık Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. (Gaziantep

 Yılın İş Birliği Güç Birliği Yapan KOBİ Ödülü

        Kapadokya Balon Bakım A.Ş. (Nevşehir)

 Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü

        Atlantik Petrol Ürünleri Tic. San.A.Ş. (İstanbul)

 Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü

        Uysal Madencilik Nakliyat San. ve Tic. Ltd. Şti. (Tekirdağ)

 

3.Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

Yılın Genç Girişimci Ödülü

       Özyürük Ağaç Sanayi Anonim Şirketi (Şanlıurfa)

Yılın Kadın Girişimci Ödülü

       A Plus Plastik ve Elektrik San. Tic. Ltd. Şti. (İstanbul)

Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü

       Akyürektech Tarım Ürünleri (Mersin)

Yılın İnovatif Girişimci Ödülü

        SBS Bilimsel Bio Çözümler San. ve Tic. A.Ş. (İstanbul)

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt; 
“Teknoloji üretimini tabana yaymak istiyoruz”
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Kocaeli Gebze ilçesinde 2009 

yılında faaliyetine başlayan 

CRYOCAN, yaptığı yatırımlar 

ile 7 yıl içerisinde; 250 ton/yıl 

dan İ0.200 ton/yıla yükseltmiş, 

satış hasılatını 7 yılda 20 kat 

arttırmıştır.

Muhtelif çift cidarlı basınçlı 

gaz depolama tankları, treyler 

dorseleri üzerine çift cidarlı 

basınçlı gaz (oksijen, likit 

doğalgaz, argon vb.) taşıma 

tankları ve evaporatör üreten 

CRYOCAN, Dünya ve Türkiye 

‘de enerji sektöründe en önemli 

ve sürekli büyüyen, yurt içi, 

yurt dışı firmaların ihtiyacı 

olan LPG tank ve tankerlerini 

üretmektedir. CRYOCAN, 

büyük yatırımlar yaparak 

aldığı belgeler ve uyguladığı 

standartlar ile dünyanın 

saygın üreticilerinden biri 

konumuna geldi. ASME 

R Stamp, U Stamp ve S 

Stamp, ISO 3834, ISO TANK 

Containers Factory Approval 

Certificate, ISO 9001:2008, 

ISO 14001, ISO 18001, TSE 

1242, CE , ADR, IMDG Type 

Approval Certificate, GOST, 

ROSTEKNADZOR, ürünlere 

ait Tip Onay Belgelerine sahip 

bulunmaktadır.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
KOBİ Büyük Ödülü

İŞLETME ADI:
Cryocan Basınçlı Kaplar End. 
Tes. San. Ve Tic. Ltd.Şti

ŞEHİR:

KOCAELİ
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

MESPA Sağlık Malzemeleri 

A.Ş. 1996 yılında Mehmet 

Polat tarafından Gaziantep’de 

kuruldu. 

Endüstriyel atılım, kalite, ve 

hastalar ile sağlık sektörü 

çalışanlarının tüm ihtiyaçlarına 

cevap veren bir marka olarak 

sektörde yerini aldı. Hasta 

yatakları, sedyeler, medikal 

arabalar gibi geniş ürün 

yelpazesiyle 65’i aşkın ülkede 

güvenilir bir çözüm ortağı oldu. 

İleri teknolojiyle, titiz kalite 

kontrol, sektörün ihtiyaçlarının 

bilinci ve Ar&Ge birimleri 

ile bölgesel olarak değişen 

taleplere hızla cevap verebilen, 

hastane ekipmanı üretiminde 

öncü kuruluşlar arasında yerini 

aldı. 

Mespa, 60’i aşkın ülkede 

güvenilir bir çözüm ortağı 

olmaya devam ediyor. 

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif KOBİ Ödülü İŞLETME ADI:

Mespa Sağlık Malzemeleri 
San. Ve Tic. A.Ş. 

ŞEHİR:

GAZİANTEP

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Kapadokya Balon Bakım 

Merkezi 5 ortaklı olarak 2015 

yılında KOSGEB’in İş Birliği – 

Güç Birliği Destek Programı 

ile kuruldu. 12 personeliyle, 

bölgedeki 25 balon firmasının, 

250 adet balonuna SYK (Sürekli 

Uçuşa Elverişlilik Yönetim 

Kuruluşu) ve F-Bakım Kuruluşu 

olarak hizmet veriyor. 

Ülkemizde uçuş yapan tüm 

Sıcak hava balonlarının bakım 

ve tamiratlarını yapıyor. Sıcak 

hava balonculuğunda bakım 

ve uçuşa elverişlilik (yıllık 

muayene) iş ve işlemlerine 

yönelik, proje ortakları ve 

bölgedeki diğer sıcak hava 

baloncularının sivil havacılık 

mevzuatına uygun olarak 

periyodik bakım ve onarım 

hizmetlerini karşılıyor..

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İş Birliği Güç Birliği Yapan  
KOBİ Ödülü 

İŞLETME ADI:
Kapadokya Balon Bakım A.Ş.  

ŞEHİR:

NEVŞEHİR
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Atlantik Petrol Ürünleri 1977 

yılında kuruldu.

2008 yılında Irak’a yapılan 

ilk ihracat ile çalışmalarına 

ivme kazandıran işletme, 

2008 – 2009 yıllarında İsrail 

ve Fas’ın portföye katılımıyla 

ihracat ülke sayısını 3’e çıkardı. 

2009-2010 yılında makine ve 

ekipman yatırımı ile kapasite 

artırımı gerçekleştiren 

işletme,   gerek  iç  gerekse dış 

piyasaya yönelik pazarlama 

çalışmalarına hız verdi. Yine bu 

dönemde Senegal, Moritanya 

ve Tunus ile Irak’ta 2 farklı 

mümessil ile anlaşma yaptı, 

 Artık RASCH markası hem iç 

piyasada hem de dış piyasada 

kendini kanıtlamış bir marka 

halini aldı. 

Atlantik Petrol yaptığı başarılı 

çalışmalar sonucu belirlemiş 

olduğu  hedefleri de aşan 

sonuçlara ulaştığı bir konuma 

geldi.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü İŞLETME ADI:

Atlantik Petrol Ürünleri Tic. 
San.A.Ş.

ŞEHİR:

iSTANBUL

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Trakya bölgesinde bulunan 

linyit yatakları üzerinde 

faaliyet gösteren işletme, 2005 

yılından itibaren maliyetlerini 

düşürmek, çevreci sistemler 

geliştirmek ve kaliteli 

ürün üreterek bölgedeki 

ve ülkedeki diğer kömür 

madencilerinden farklılaşmak 

üzere çalışmalarına hız verdi.. 

Uysal Madencilik, bölgedeki 

kömürlere özgün bir sorun 

olan nem problemi için, 

TÜBİTAK TEYDEB kapsamında 

gerçekleştirilen özgün kurutma 

sistemi Ar-Ge projesini 

hayata geçirdi. Yine, kömür 

enginleştirme sistemlerinde su 

kullanımının önüne geçmek 

için farklı ar-ge projelerini 

hayata geçirdi. İşletme, tüm 

bu gelişim sürecinin sonucu 

olarak 2009 yılından itibaren 

vergi rekortmeni Malkara vergi 

rekortmeni olup, Tekirdağ 

ölçeğinde ise sürekli ilk 20 

içerisinde yer aldı.ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü İŞLETME ADI:

Uysal Madencilik Nakliyat 
San. Ve Tic. Ltd. Şti  

ŞEHİR:

TEKİRDAĞ



www.kosgeb.gov.tr 11

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Özyürük A.Ş. kuruluşundan bu 

yana sürekli olarak istihdam 

sağlamayı, ürettiği ürünlerin 

ihraç niteliklerine sahip 

olmasını, son teknoloji ve yeni 

yaklaşımları uygulamayı ve bu 

bağlamda rekabetçi ve verimli 

bir şirket olmayı hedefliyor. 

İşletme, yeni ihraç ürünleri 

üreterek mevcut pazarlardaki 

liderliğini koruyarak yeni 

pazarlar elde edip bu anlamda 

öncü olmayı amaçlıyor. 

Güncel yazılım-web 

teknolojilerini kullanarak 

öncelikle şirket içi senkronize 

ekip oluşturmak ve iş 

ortaklarının ile güçlü bir iş 

birliği içinde olmayı ilke 

ediniyor.

Global B2B platformlarında 

aktif mobilya üreticisi 

konumuna gelmek ve 

Türkiye’yi dünya çapında 

temsil etme misyonu ile 

çalışmalarını sürdürüyor.ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Genç Girişimci Ödülü İŞLETME ADI:

Özyürük Ağaç Sanayi A.Ş. 
ŞEHİR:

ŞANLIURFA

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme 2013 yılında endüstri 

mühendisleri Aydan Akarsu 

ve Serkan Akarsu tarafından 

KOSGEB’in Girişimcilik 

Desteği ve Halkbank’ın 

Kadın  Girişimcilere sağladığı 

destekler ile Bayrampaşa’da, 

350 metrekarelik bir işhanında 

ikinci el makinaların devir 

alınması ile şirket kuruldu. 

3 yıl içinde hızla büyüyen 

şirket, İstanbul 3. Havalimanı 

inşaatında kullanılan 110 

mm çaplı boruların imalatını 

yapıyor. 

Aydan hanım, azimle ve çeşitli 

sıkıntıları göğüsleyerek üç yıl 

önce kurdukları firmada artık 

bir iş kadını. 31 ülkeye direkt 

olarak ihracat yapmayı başaran 

firma, yıl sonuna kadar 35 

ülkeye ulaşmayı hedefliyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Kadın Girişimci Ödülü 

İŞLETME ADI:
A Plus Plastik ve Elektrik San. 
Tic. Ltd. Şti   

ŞEHİR:

İSTANBUL
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Akyürek Technology 2013 

yılında Mersin’de kuruldu. 

Şirket bünyesinde imal edilen 

makineler ile; hububat, bakliyat 

ve yağlı tohum bünyesinde 

bulunan kuru sebzelerin hasat 

esnasında ve sonrasında ürüne 

karışan toz, taş, toprak, saman, 

cam vb. yabancı maddeleri 

ayırıyor.  Avrupa Birliği 

üyesi ülkelerde yetişmekte 

olan bakliyat ekim stratejisi 

doğrultusunda şirket, İtalya, 

İspanya pazarlarına  yatırım 

yapmaya devam ediyor. Rusya 

ve Türk Cumhuriyetleri’nde 

faaliyetlerini sürdüren şirket, 

Özbekistan’a toplam 6 tesis 

kurmuş. Dünyadaki mercimek 

tesisi üretimi kapsamında ilk 

defa Dubai ve Rusya’ya anahtar 

teslim mercimek işleme tesisi 

kurulmuş ayrıca Kanada gibi 

mercimek ticaretinin % 80’nin 

oluştuğu bir ülkeye de yeni bir 

tesis kurulumu için çalışmalara 

başlanılmış. İşletme ihracat 

çalışmalarını sürdürüyor.ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
Akyürektech Tarım Ürünleri 

ŞEHİR:

MERSİN

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme, 2013 yılında KOSGEB 

Ar-Ge projesi desteği ile 

İTÜ Teknoloji Geliştirme 

Bölgesi’nde an ürünleri ve Ar-

Ge firması olarak kuruldu. 

2 yıl süren KOSGEB Ar-Ge ve 

İnovasyon projesi sonucunda 

propolisin biyolojik aktivitesini 

en yüksek oranda tutacak 8 

farklı proses yöntemi ve katma 

değeri yüksek 13 farklı propolis 

içerikli ürün geliştirilerek; bu 

ürünler ticarileştirilerek satışa 

sunuldu.

İşletme bu yöntem ile ürettiği 

ürünlerini yurt içinde marka 

tescil belgeli “BEEO” markası 

adı altında ve yurt dışında da 

yine marka tescil belgeli Bee 

& You markası altında satışa 

sunuyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif Girişimci Ödülü İŞLETME ADI:

SBS Bilimsel Bio Çözümler 
San. Ve Tic. A.Ş

ŞEHİR:

İSTANBUL
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Jüri üç ana kategoride 

belirlenen finalistler haricinde 

her yıl bir işletmeyi veya Türk 

sanayiine/iş dünyasına katkı 

sağlayan bir kişiyi/kurumu/

kuruluşu KOSGEB KOBİ ve 

Girişimcilik Ödülleri Jüri Özel 

Ödülü ile ödüllendiriyor. 

5.KOBİ ve Girişimcilik Ödül 

Töreni Jüri Özel Ödülü, 15 

Temmuz hain darbe girişimi 

gecesinde, Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi önünde vatan ve 

bayrak mücadelesi veren ve 

şehit olan Özgür Gençer ile 

gazi olan Şenol Gençer’in 

ortakları olduğu, halen 

kardeşleri Şener Gençer 

tarafından faaliyetlerine devam 

eden “İlkim Sızdırmazlık 

Elemanları Yedek Parça San. 

Tic. Ltd. Şti.”ye verildi. 

Ödülü işletme adına şehit eşi 

Esra Gençer aldı.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
 Jüri Özel Ödülü İŞLETME ADI:

İlkim Sızdırmazlık Elemanları-
Rulman-Kauçuk İml. Yedek 
Parça San. Ve Tic. Ltd. Şti

ŞEHİR:

ANKARA

KOSGEB 5. KOBİ ve Girişimcilik 

Ödül Töreni için göstermiş 

olduğu katkılardan dolayı 

Halkbank’a teşekkür plaketi 

takdim edildi. 

Plaketi Halkbank adına Genel 

Müdür Yardımcısı Levent 

Torusdağ aldı. 
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ÖDÜL KATEGORİSİ :
KOBİ Büyük Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
KOBİ Büyük Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
KOBİ Büyük Ödülü

İŞLETME ADI:
Denge Kimya ve Tekstil San. 
Tic. A.Ş.

İŞLETME ADI:
Bahadır Tıbbi Alet Cihaz ve 
İnş. Mak. San. Tic .A.Ş

İŞLETME ADI:
Meklas Otomotiv İth.İhr.. San. 
ve Tic. Ltd.Şti

ŞEHİR:
TEKİRDAĞ - ÇORLU

ŞEHİR:
SAMSUN

ŞEHİR:
BURSA

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Denge Kimya; tekstil yardımcı 

kimyasalları ve boyaları 

sektöründe yer alıyor. Ar-Ge 

departmanı ve müşterilerine 

sürekli hizmet veren 

pazarlama departmanıyla 

sektörün rekabetçi 

kuruluşlarından biri haline 

geldi.

Şirketin 5 yıllık stratejilerinde 

yer verdiği yeni sektörlerde 

büyüme hedefleriyle; tarım 

kimyasalları, deri kimyasalları, 

su kimyasalları, duvar boyaları 

sektörü, ve özel performans 

kimyasalları alanlarında 

çalışmalarını yürütüyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Bahadır A.Ş. Genel Cerrahi, 

Beyin Cerrahi, Plastik ve 

Rekonstrüktif Cerrahi, K.B.B., 

Kadın Doğum, Üroloji, 

Ortopedi, Kalp-Damar, Göz 

ve Mikro Cerrahinin yanı 

sıra modern branşlar olan 

Endoskopik (Artroskopi, 

Laparaskopi) cerrahi 

branşlarında da alet üretimi 

yapıyor. Standart ürün çeşidi 

15000 adedi aşıyor. Almanya, 

Amerika, Fransa merkezli 

yurtdışı organizasyonları ile 

Dünya’ya doğrudan ve dolaylı 

olarak ürün pazarlıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Meklas, 2010 yılında 

Amerika ve Avrupa’da 

faaliyete geçirdiği lojistik 

ve dağıtım merkezleri ile 

5 kıtada 80 ülkeye ihracat 

gerçekleştiriyor. Sektörde 

30. yılını dolduran Meklas 

Group’un tamamlanmış 3 

adet TÜBİTAK Ar-Ge projesi 

bulunuyor. 

Devam eden projeler arasında 

ise 1 adet Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı destekli 

San-Tez projesi, 2 adet 

TÜBİTAK öncelikli alan 

projesi, 1 adet BEBKA ve 1 adet 

KOSGEB projesi bulunuyor.
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ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif KOBİ Ödülü

İŞLETME ADI:
Alfer Mühendislik Taah.Tic. 
San. A.Ş.

İŞLETME ADI:
Atasan Metal San. Tic. Ltd. Şti.

İŞLETME ADI:
Busan Kimya San. Tic. A.Ş.

ŞEHİR:
ANKARA

ŞEHİR:
SAKARYA

ŞEHİR:
BURSA

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Çimento sektöründe, saatte 

milyon metreküp debilere 

sahip yüksek kapasiteli 

fan ve filtre üretimini 

gerçekleştiren firma, aylık 

120 ton fan ve 150 ton filtre 

üretebilme kapasitesiyle 

faaliyet gösteriyor. Yerli 

piyasada güçlü yapısıyla önde 

gelen fan üreticilerinden biri 

olmakla beraber kapasitesinin 

% 25 lik kısmını 41 ülkede 

gerçekleştirdiği ihracat payı 

oluşturuyor. Alfer yüksek 

düzeyde kalite ve verimliliğe 

sahip torbalı filtreleri ve 

fanları müşterilerinin 

hizmetine sunuyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Kalıptan yaya kadar tek 

çatı altında tasarlanıp 

üretilen, parçaların yıllık 

toplam üretim kapasitesi 20 

milyon adete ulaşıyor.  Yurt 

içindeki sektörde pazar lideri 

konumunda olup, mevcut 

pazar payı %70’e ulaşıyor. Yurt 

dışında da sektörde önemli bir 

firma konumunda bulunuyor

İşletme, son 10 yılda 19 adet 

patent ve faydalı model, 

1 adet endüstriyel tasarım 

belgesi alarak,  pek çok Avrupa 

ülkesine, Afrika ve Asya 

ülkelerine ihracat yapıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme, yurt içinde Bursa 

merkezli olmak üzere 

Marmara ,Trakya, Ege, 

Güneydoğu Anadolu 

bölgelerinin dışında yurt 

dışında Özbekistan, Birleşik 

Arap Emirlikleri, Suriye, 

Rusya, İran, Türkmenistan, 

Mısır başta olmak üzere bir 

çok ülkeye hizmet veriyor. 

2004 yılında, ISO 9001-

2008 Kalite Yönetim Sistemi 

belgesiyle de kalite sisteminde 

bir standardizasyon sağlayan 

firma, TSE; ISO 14001(Çevre 

Güvenliği) ve OHSAS 18001 

(İş Sağlığı ve Güvenliği) 

ile standart ve verimlilik 

konularına önem veriyor.
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ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İş Birliği -Güç Birliği 
Yapan KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İş Birliği -Güç Birliği 
Yapan KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif KOBİ Ödülü

İŞLETME ADI:
Beş Kasap Et Ürünleri  A.Ş.

İŞLETME ADI:
Ödül Madeni Eşya San. Tic. 
Ltd. Şti.

İŞLETME ADI:
Birse Mobilya San. ve Tic. 
Ltd.Şti

ŞEHİR:
İZMİR

ŞEHİR:
KAYSERİ

ŞEHİR:
SAKARYA

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Beş Kasap Et Ürünleri A.Ş. 

2016 yılında Bergama’da 

beş kasap esnafın bir araya 

gelerek, tecrübelerini ve 

birikimlerini bir araya 

getirerek yeni teknoloji 

desteği ile daha hijyen ve daha 

kaliteli işlenmiş et ürünleri 

üretebilmek amacı ile KOSGEB 

İş birliği - Güç birliği Destek 

Programı’ndan yararlanılarak 

kurulan bir işletme.

Beş Kasap Et Ürünleri A.Ş. ilk 

olarak kendi işletmelerinin 

işlenmiş et ürünleri ihtiyacını 

karşılamayı daha sonra bölge 

kasaplarının ihtiyaçlarını 

karşılamayı hedef ediniyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme, kuruluşundan 

itibaren çeşitli ev aletleri 

üretimi yapıyor. Şirket gazlı, 

elektrikli pişirici grupları, 

tamboy fırınlar, mini fırınlar 

ve elektrikli quartz soba 

üretimi yapmaya devam 

ediyor. 40 dan fazla ülkeye 

ihracat yapmakta olan firma 

Ödül ve Trophy markaları ile 

hizmet veriyor. Tüm ürün 

çeşitleri için Uluslararası 

kalite standartları ve 

sertifikalarından CE, SASO, 

SONCAP, GOSTR ve TSE 

sertifkalarına sahip olan 

işletme, aynı zamanda 

uluslararası pazarda OEM 

markalar ile de üretim yapıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Birse Koltuk, mobilya 

sektöründe 5 işletmenin 

30 yılı aşkın tecrübesi 

ile koltuk üretimini üst 

çizgiye taşımaları amacı ile 

KOSGEB’in İş birliği – Güç 

birliği desteği ile kuruldu. 

İşletme, üretilen ürünlerde 

kullanılan sünger, profil kasa, 

fırınlı kayın ağacı ve yüksek 

gramajlı, kolay temizlenebilen 

kumaşlarla kalite konusunda 

sektörde önemli fark 

oluşturuyor. İşletmede 

1500 m2 kapalı alanda aylık 

ortalama 150 koltuk ve köşe 

takımı üretebiliyor.



www.kosgeb.gov.tr 17

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İş Birliği -Güç Birliği 
Yapan KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü

İŞLETME ADI:
Kartek Teknik Hizmetler 
Lojistik Tic. A.Ş.

İŞLETME ADI:
Canel Tekstil İth.İhr.San. 
Tic. Ltd. Şti.

İŞLETME ADI:
Nüve Sanayi Malzemeleri İml. 
Tic.A.Ş.

ŞEHİR:
İZMİR

ŞEHİR:
İSTANBUL

ŞEHİR:
ANKARA

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Teknolojinin ilerlemesi 

zamanı ekonomik kullanma 

ihtiyacı İzmir’de beş servisin 

işgücü ve zamanı daha verimli 

kullanması gereğini doğurmuş 

ve verimsizlikler daha net 

ölçülmeye başlanmıştır. Bu 

noktada KOSGEB İş birliği-

Güç birliği projesi kapsamında 

aynı bölgede hizmet veren beş 

yetkili servis birleşerek hizmet 

vermeye başladı. Böylece 

işletme bayi memnuniyetini 

artırmış, işgücü, zaman ve 

yakıttan tasarruf sağlanmış. 

Proje,  Arçelik A.Ş. tarafından 

Türkiye genelinde nakliye 

montaj servisleri arasında 

İnovatif Servis ödülüne layık 

görülmüş.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme 1989 yılında  kuruldu.

Ana pazarı Batı Avrupa 

ülkeleri olan işletme, ana 

ürün grubu olan kadın dış 

giyiminde kendi tasarımlarını 

ve koleksiyonu ile 

müşterilerine hizmet veriyor. 

İşletmenin, hedef kitlesi, 

başta Almanya, İtalya, Fransa, 

Hollanda’da olmak üzere 

Avrupa’daki mağaza zincirleri 

ve katalog firmalarıdır. Üretim 

gamında ; örme ve dokuma 

ürünler, orta ve büyük 

bedenler , ‘’genç-orta yaş ’’ ve  

‘’orta yaş ve üstü ’’ tasarımlar 

bulunuyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Laboratuvar cihazları 

üretimine ilk defa 1976 

yılında  kiralık bir atölyede 

başlayan işletme, Bugün 16 

farklı ürün grubu altında 

85 model cihazın üretimini 

yapıyor. İhracat yapılan 

ülke sayısı 106 olup, ihracat 

pastası içinde Avrupa ülkeleri 

%40 oranı ile en büyük payı 

alıyor.. Yurt içinde ise ülke 

geneline yayılmış 29 bayii ile 

tüm Türkiye’ye hizmet verip, 

%60 pazar payının olduğunu 

tahmin ediliyor.Türkiye’de 

kendi alanında pek çok ilki 

üreten firma olarak daha çok 

ilki üretmeyi hedefliyor.
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme, 1975 yılında Türkiye 

elektrifikasyonu için dağıtım 

transformatörleri imal etmek 

amacıyla kuruldu.  2000 

yılından itibaren; Avrupa, 

Afrika, Orta Doğu’da birçok 

ülke ile birlikte Rusya, Türkiye 

Cumhuriyetleri, Hindistan ve 

Singapur ile Ar-Ge ve ürün 

geliştirmeye yönelik alanlarda 

faaliyetlerini sürdürüyor. 

Sönmez Transformatör 

elindeki bilgi birikimi ve 

Ar-Ge yeteneği ile özel tip 

transformatör imalatına 

ağırlık vermeye başladı ve 

2006 yıllarından itibaren 

işletmenin ihracatı %5’lerden, 

bugün %85’lere vardı.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme, 1963 yılında Jakarlı 

desen atölyesi olarak faaliyete 

başlayıp, 1995 yılından 

itibaren Penepole markası ile 

döşemelik kumaş üretimine 

devam ediyor.

2010 yılında faaliyete geçen 

iplik bölümü ile ürün 

geliştirmeye daha ham madde 

aşamasından başlayabilme 

olanağı elde edilmiş.

Düz ve jakarlı dokuma 

makineleri ile üretim yapan 

firma, estetik ve tekniğin 

sentezi olan ürünleri ve 

üretimdeki esnekliği ile 

konusunda dünya çapında 

tanınan firmalar arasında yer 

alıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Ar&Ge çalışmaları ile 

1998 yılında ilk olarak 

gerçekleştirilen Alkid Reçine 

üretimi aynı yıl 1750 ton/

yıl üretim rakamına ulaştı. 

İzel Kimya çok sayıda vernik 

ve boya üreticisine hizmet 

veriyor. Aynı zamanda 

firmaların özel teleplerine 

de hususi çalışmalar ile 

cevap veriyor. Şimdilik 

%15’lik üretimini ihraç 

eden İzel Kimya üç kıtada 

özellikle Ortadoğu, Türki 

Cumhuriyetler ve Avrupa’da 

bilinen bir marka olma 

yolunda hızla ilerliyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Çevre Dostu 
KOBİ Ödülü

İŞLETME ADI:
Penelope Dokuma San. Tic. 
Ltd. Şti. 

İŞLETME ADI:
Sönmez Transformatör 
San.Tic.A.Ş.

İŞLETME ADI:
İzel Kimya San. Tic.A.Ş.

ŞEHİR:
BURSA

ŞEHİR:
GEBZE

ŞEHİR:
KOCAELİ
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Poliner Plastik, hizmet verdiği 

sektörlerden gelen taleplerin 

yıldan yıla artış göstermesiyle 

ilave makine yatırımları 

gerçekleştirmiş ve kapasite 

artışına yönelmiş. Kapasitenin 

artması, beraberinde 

üretimden çıkan ve geri 

dönüştürülebilir özellikte 

olan fire (üretim artığı) 

miktarında da artışa sebep 

olduğundan işletmenin çevre 

duyarlılığı atık geri dönüşümü 

konusunda faaliyetlerinin 

başlangıcı olmuş. Yatırımı 

yapılan makinenin teknolojisi 

sayesinde bölgede toplanan 

polietilen atıklar ve üretim 

fireleri %100 oranda geri 

dönüştürülmeye başlamış.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme bünyesinde TSE ve 

ISO 9001, ISO 14001 ve OHSAS 

18001 kalite belgelerine 

uygun imalat yapılıyor 

İşletme, sektördeki en son 

teknolojileri kullanıyor. Tesis 

bünyesinde, kereste atölyesi, 

doğrama atölyesi, torna 

atölyesi, polyester atölyesi, 

mobilya atölyesi, kurutma 

fırını ve emprenye üniteleri 

bulunuyor.“Semitaş’ta 

Yenilikçi Ürünler İçin, 

Yeni Üretim Hattı Projesi” 

kapsamında işletmenin 

teknik altyapısı geliştirilip, 

ithalat bağımlılığını azaltacak 

yenilikçi ürünlerin ortaya 

çıkarılması ve katma değerin 

artırılması sağlandı.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Günlük 1.000 kg gibi düşük 

bir kapasite ile üretimine 

başlayan Sun-Ka, aynı hızla 

büyümeyi sürdürmüş ve bir 

kaç yıl içinde üretimini 15 kat 

kadar artırmış. 2002 yılında 

ürün gamında geliştirme 

yapılarak, yan mamul olan 

bobin gri karton ebatlanarak 

mamul ürüne dönüştürülmüş, 

istenilen renk ve ebatta 

laminasyon-ebat karton 

üretimi yapabilir hale geldi. 

Yapılan revizyon ile işletme, 

yurt içinde yer alan 7 gri 

karton fabrikası içerisinde 

önemli bir noktaya geldi.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Çevre Dostu 
KOBİ Ödülü

İŞLETME ADI:
Poliner Plastik Ambalaj Geri 
Dönüşüm Deri San.Tic. A.Ş.

ŞEHİR:
BURSA

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Çevre Dostu 
KOBİ Ödülü

İŞLETME ADI:
Semitaş Emprenye ve Sanayi 
Tesisleri A.Ş.

ŞEHİR:
UŞAK

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Çevre Dostu 
KOBİ Ödülü

İŞLETME ADI:
Sun-Ka Sungurlu Kağıtçılık 
San. Tic.Ltd.Şti.

ŞEHİR:
ÇORUM
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Şubat 2014 te kurulan HSC 

Kablo & Profil , ulusal ve 

uluslararası standartlara 

uygun olarak özel niteliklerde 

kablolar, hortum, profil 

ve conta sınıfındaki 

sızdırmazlık elemanları ve 

kablo gruplamaları üretiyor. 

Özellikle pişirici ve ısıtıcı 

grubunda beyaz eşya ev 

aletleri başta olmak üzere 

bir çok makine, otomotiv, 

ekipman, sistem için silikon 

kablo ve kablo gruplan, 

profil, fırın kapak contaları 

ve sızdırmazlık elemanları 

ile kapasitesinin %50 sini 

kullanıyor. 10 ülkeye ihracat 

yapıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Kasım 2013’de otomotiv 

sac-metal kalıp tasarım ve 

üretimi yapmak üzere iki 

ortakla kurulan DNA Kalıp, 

yerli ve yabancı müşteriler 

tarafından tercih edilen bir 

firma haline gelmiştir. DNA 

Kalıp; sac parça kalıp yüzey 

geliştirme, simülasyon- 

analiz çalışmaları, kalıp 

tasarımı, talaşlı imalat, kalıp 

montaj-alıştırma-deneme 

ve devreye alma çalışmaları 

alanında faaliyet gösteriyor. 

Almanya’da BMW ve Daimler 

Mercedes’in, İngiltere’de 

ise Jaguar Land- Rover’ın 

2.tedarikçisi konumuna 

gelmiş olup her geçen gün 

ihracatını artırıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme; 2013 yılında 

Ankara’da makine imalatı 

konusunda faaliyet göstermek 

üzere kuruldu.  TeknoPlus 

markası ile güvenlik geçiş 

sistemleri, hidrolik bariyer 

sistemleri, hidrolik yükselen 

yol bloğu, hidrolik kapan, 

hidrolik yükselen yol 

babası, elektromekanik 

kollu bariyerler, sürgülü 

kapı sistemleri, mekanik 

yol kapanları ve turnikeler 

gibi geçiş kontrol sistemleri 

imalatını yapıyor. Tasarımda 

ve üretimde, bilgisayar 

teknolojisi üst düzeyde 

kullanılıyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Genç Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
DNA Mühendislik Kalıp 
Makina 

ŞEHİR:
BURSA

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Genç Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
HSC Kablo ve Mühendislik 
Ltd.Şti.

ŞEHİR:
İSTANBUL

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Genç Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
Teknoplus Makine Otomasyon 
Elektrik Ltd.Şti.

ŞEHİR:
ANKARA
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

2013 yılında kurulan Yektemak 

Makina ve Mühendislik, 

kuruluş tarihi bakımından 

yeni bir firma olmasına 

rağmen akedemik geçmişe 

sahip kurucu ortaklarıyla, 35 

yıla varan tecrübeye sahip 

yetkin mühendis ve imalat 

personelinin vermiş olduğu 

güven sayesinde kuruluşundan 

bu yana onlarca projeye imza 

atarak, başta otomotiv sektörü 

olmak üzere bir çok sektörün 

özel ihtiyaçlarını karşılamak 

amacıyla hizmet veriyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Orta Gerilim Modüler 

hücrelerinin kumanda 

panolarını imal etmek 

üzere 2015 yılında 1 

personelle kuruldu. Enerji 

ekipmanlarının imalatı 

üzerine kurulan şirket, 

halihazırda yurt içindeki 

elektrik dağıtım firmalarının 

kumanda panoları üzerine 

faaliyetini sürdürüyor. firma 6 

ay gibi kısa bir süre sonunda 

işlerini büyüterek personel 

sayısını 52’ye çıkardı. Üretim 

kapasitesini de genişleten 

firma, ürettiği kumanda 

panosu sayısını; aylık yurt içi 

400 adet ve  yurt dışına teslim 

edilmek üzere 200 adete 

çıkarmayı başardı.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İlknur Aldemir, Akdeniz 

Üniversitesi Kimya 

Bölümünde görev alan 

akademisyenler eşliğinde 

ilk Ar-Ge çalışmalarına 

başladı. Gerçekleştirilen Ar-

Ge çalışmalarının başarıya 

ulaşmasıyla, Medikal Estetik 

sektöründe üretici olma isteği 

perçinlenerek 2010 yılında 

İlknur Aldemir önderliğinde 

“Köni Kimya” kuruldu. 2013 

yılında satış, pazarlama 

faaliyetlerini gerçekleştirmek 

üzere “KöniArge” oluşturuldu. 

Gerçekleştirilen ilk Ar-Ge 

çalışmasının son kullanıcıya 

ulaşmasıyla piyasada 

beklenilenin ötesinde satış ve 

başarı grafiği yakaladı.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Kadın Girişimci 
Ödülü

İŞLETME ADI:
Animatek San. Tic. A.Ş.

ŞEHİR:
ANKARA

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Genç Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
Yektamak Makina 
Mühendislik İmalat

ŞEHİR:
SAKARYA

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Kadın Girişimci 
Ödülü

İŞLETME ADI:
KÖNİ ARGE Kozmetik  
İnovasyon Kimya

ŞEHİR:
ANTALYA
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Som Süt, 2013 yılında Hatay’da 

kuruldu. Günlük 500 kg süt 

işlemekle üretime başlayan 

işletme ilk bir yıl içinde 5 

ton süt imalatına başladı. 

2015 yılında teknolojik 

makina ekipman alımı 

yaparak mevcut kapasitesini 

3’e katladı. Şu an itibariyle 

17 çeşit yöresel peynir ve 

yoğurt imalatı yapılmakta ve  

Hatay’ın bütün ilçelerine sıcak 

satış, şehir dışına da online 

satış yapabiliyor. İşletme, 

ayrıca, peynirin raf ömrünü 

koruyucu ve kullanmadan 

uzatmaya yönelik Ar-Ge 

çalışmaları yapmaya devam 

ediyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İşletme 2014’te kurulmuş 

olup, sektöründe bulunduğu 

bölgede 3 firmadan ilk 

sıradadır.Faaliyet konumu 

; gıda lojistiği ve dağıtımı 

konusunda müşterilerin  araç 

üstü ekipmanlarını kamyon 

karasörleri üzerinde frigorifik  

(soğutuculu) kasalar, meşrubat 

kasaları ve kuru gıda ile diğer 

eşyaları taşıyan kasaların 

imalatı ve montajıdır. 

Yaşanılan bölgede yaş sebze 

– meyve ve et üretimini 

de kapsayan gıda ve diğer 

eşyaların dağıtımı için lojistik 

ihtiyacını karşılamak amacıyla 

kurulmuş olup beklentilere 

karşılık vermeyi hedefliyor. 

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

İranlı Ali Gholizadeh, genç 

yaşında memleketinde 

bulunan Kapalı Çarşı’a ticari 

hayatına atıldı. 2005-2010 

yıllarında İran – Türkiye 

Pazar Araştırmasına yönelik 

çalışmaları neticesinde 

2010’da Moral Tekstil 

firmasında ihracat müdürü 

olarak görev aldı. 2013 

yılında kendi şirketi olan 

Marz Dış Ticaret ve Nakliyat 

firmasını kurdu. Yeni pazar 

arayışında çalışmalarını 

devam ettiren firma, mevcut 

üretimin geliştirilmesi başta 

olmak üzere teknolojik 

teknik bilgilerini geliştirme 

konularında arayışlarını 

sürdürüyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Küresel Doğan 
Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
Marz Dış Ticaret Nakliyat Ltd.
Şti.

ŞEHİR:
BURSA

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Kadın Girişimci 
Ödülü

İŞLETME ADI:
Mersan Kasa Karoser Tic.Ltd.
Şti.

ŞEHİR:
MERSİN

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Kadın Girişimci 
Ödülü

İŞLETME ADI:
Somsüt Süt Ürünleri ve Sebze 
Meyve

ŞEHİR:
HATAY
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

MİRA, iple erişimle 

yüksekte çalışma becerisini, 

mühendislik ve teknisyenlik 

eğitimiyle birleştirerek 

profesyonel çözümler sunan 

bir kuruluş.

MİRA, petrol, doğalgaz ve 

petrokimya endüstrisinden, 

inşaat sektörüne, rüzgâr 

türbinlerinden silolara ve 

macera parklarına kadar, 

birbirinden farklı sektörlerde 

her türlü iple erişim, 

yüksekte çalışma, tahribatsız 

muayene, iş güvenliği ve 

uluslararası geçerlilikte iple 

erişim teknisyenliği eğitimi 

ve sertifikalandırması gibi 

gereksinimleri karşılıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Burdur’un Bucak ilçesinde 

2013 yılında kurulan Siamer 

Antik Mozik Mermer firması, 

yakın bir tarihte kurulmasının 

ardından yüksek kaliteli 

ürün ve çeşitli modelleri 

ile ülkemizin önde gelen 

kuruluşları arasında yerini 

aldı. İşletme, Siamer, istihdam 

alanını da genişleterek çalışan 

sayısını 45 kişiye çıkarırken 

makine ekipmanlarını da 3’ten 

20’ye yükseltip iç piyasa ve 

bir çok ülkeye ihracat yapma 

başarısını elde etti.

Her tür yüzey ölçü ve desenli 

doğaltaşın işlendiği Siamer 

firması, kısa zaman içerisinde 

sektöründe başarı elde eden 

şirketler arasında yerini alıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Technotherm markası ile 

ısıtma sistemleri üzerine 

faaliyete başlayan firma, 

Rusya, Türkmenistan ve 

Bulgaristan’a doğrudan 

ihracata başladı. 750 bin 

TL ciro elde eden şirket, 

ısıtma sistemleri üzerinde 

çeşitli araştırmalar yaparak 

işini büyüttü.  2016 yılında 

cirosunu 1 milyon 29 bin 407 

TL’ye yükseltti. İç pazardaki 

payı ihracatına göre oldukça 

küçük olan firmanın en dikkat 

çeken hikayesi ise Vasvidin 

Kahraman’ın tek başına 

çalışması oluyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Küresel Doğan 
Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
Mira Endüstriyel Eğitim 
Danışmanlık

ŞEHİR:
İZMİR

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Küresel Doğan 
Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
Siamer Antik Mozaik Mermer 
Nakliyat 

ŞEHİR:
BUCAK-BURDUR

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın Küresel Doğan 
Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI:
Technoterm Isıtma Sistemleri 
San.

ŞEHİR:
TEKİRDAĞ
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Ottonom Mühendislik 

Çözümleri ; otomotiv, raylı 

sistemler, savunma, havacılık 

ve beyaz eşya sanayisinin 

ihtiyaç duyduğu ürün, hat 

tasarım ve imalatı alanlarında 

hizmet vermek amacıyla 

2013 yılının son çeyreğinde 

kuruldu. Müşterilerin 

ürün tasarlama ve sanal 

doğrulama ihtiyaçlarını 

gerek müşterilerin kendi 

evinde mühendis/saat 

ücretli danışmanlık,  gerekse 

kendi tasarımları ile 2023 

yılnda Türkiye’nin ilk üç 

mühendislik şirketi olma 

hedefine doğru emin 

adımlarla yol alıyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

GST Elektronik, 2012 yılında 

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı kapsamında Ar-Ge ve 

İnovasyon Programı ile destek 

alarak 4 ortakla limited şirket 

olarak kuruldu. İşletmenin 

hedefi, yazılım ve donanımın 

tamamen şirkete ait olduğu 

%100 yerli bir akıllı ev sistemi 

geliştirmek olan firmanın  

bu projesi 2014-2015 yılları 

arasında ticari bir ürün haline 

geldi ve satışa başlandı. GST 

Elaktronik, Akıllı ev sistemleri, 

aydınlatma otomasyonu, bina 

yönetim sistemi gibi akıllı 

sistemler ve bina otomasyon 

sistemleri üzerine faaliyetlerini 

sürdürüyor.

İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Sabuncu ve Sabuncu, sağlık 

branşları öğretmeni ve 30 

yıllık aktariye deneyimi 

olan Drog belgeli bir aktar 

tarafından 2014 yılında 

Isparta SDÜ Göller Bölgesi 

Teknokent’te “katranla gelen 

sağlık” projesi kapsamında 

kuruldu. Türkiye’de 50 ilin 

üzerinde satış noktasına 

ulaşan işletme, yaklaşık 3,5 

yıl boyunca Ar-Ge çalışmaları 

yaptıktan sonra,  projesi 

kapsamında şirket kurmuş, 2 

yılda “katran damlası” isminde 

marka değeri yaratma yolunda 

büyük bir ivme kazandı. 

İşletme, 18 farklı ürün çeşidi 

ile bayilikler vererek, ihracat 

yapmaya devam ediyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif Girişimci 
Ödülü

İŞLETME ADI:
GST Elektronik Elektrik 
Yazılım Makina 

ŞEHİR:
UŞAK

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif Girişimci 
Ödülü

İŞLETME ADI:
Ottonom Mühendislik 
Çözümleri Tasarım 

ŞEHİR:
BURSA

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif Girişimci 
Ödülü

İŞLETME ADI:
Sabuncu ve Sabuncu Şifa Bitki 
Teml.Malz.

ŞEHİR:
ISPARTA
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İşletmenin Başarı 

Hikayesi

Ankara Teknoloji Geliştirme 

Bölgesinde kurulan VIA 

Bilgisayar Sistemleri 

Ltd. Şti.  bilgi ve iletişim 

teknolojilerinde entegrasyon, 

arge ve danışmanlık, veri 

tabanı yönetim sistemleri 

ve medya varlık yönetimi 

yazılımları konusunda hizmet 

veriyor. VIA; bir iş fikri 

çerçevesinde TÜBİTAK 1512 

programına başvuru sonucu 

kurulmuş ve projenin başarı 

ile tamamlanmasından sonra 

üretim ve Ar-Ge faaliyetlerinin 

devam ettirilmesi ile bugüne 

kadar büyüyerek gelişiyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ :
Yılın İnovatif Girişimci 
Ödülü

İŞLETME ADI:
Via Bilgisayar Sistemleri Ltd.
Şti. 

ŞEHİR:
 ANKARA
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Başbakan 
Yıldırım, ödül 

töreni öncesinde 
KOSGEB’in yeni 

binasının açılışını 
gerçekleştirdi. 

KOSGEB girişinde 
düzenlenen 

törende kurdele 
kesen Yıldırım, 

binanın hayırlı, 
güzel hizmetlere 

vesile olmasını 
diledi.

Başbakan Yıldırım, 
ödül töreni 
öncesinde 
KOSGEB şeref 
defterini imzaladı.
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KOBİ-GEL Destek Programı’nda 

500 Milyon TL’lik Dev Destek
Başbakan Binali Yıldırım, KOBİ-GEL Destek Programı’nda Alanında Öne Çıkan 
Örnek Proje Sahiplerine, toplam 500 Milyon TL değerinde temsili çek takdim etti.

Bu yıl 8 proje başlığı altında 

çağrıya çıkılan KOBİ-

GEL Destek Programı’nda 

Alanında Öne Çıkan Örnek 

Proje Sahiplerine, Başbakan 

Binali Yıldırım 5. KOBİ 

Ödülleri Töreninde yaptığı 

konuşmasının ardından toplam 

500 Milyon TL değerinde 

temsili çek takdim etti.

“2 bin 49 KOBİ’ye 
524 milyon TL destek”
5. KOBİ Ödülleri Töreninde 

yaptığı konuşmada KOSGEB’in 

yeni yapılanması, vizyonu ve 

2023 hedefleri doğrultusunda 

temel önceliklerinin, imalat 

sanayisi ve yüksek teknoloji 

olduğunu ifade eden Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, Bakanlık olarak 

tüm bağlı kurumlarla 

“yüksek teknolojili ürünlere” 

odaklandıklarını kaydetti.

Bakan Özlü, KOSGEB’i 

öncelikli olarak imalat sanayisi 

teşviklerine yönlendirdiklerine 

dikkati çekerek, “Bunun en 

somut örneği KOBİ-Gel Destek 

Programı’dır. KOBİ-Gel Destek 

Programı ile 2 bin 49 KOBİ’mize 

524 milyon lira tutarında destek 

vereceğiz.” diye konuştu.

KOBİ-GEL Destek 
Programı nedir?
KOSGEB KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

ile, ulusal sanayi – ekonomi 

hedefleri doğrultusunda 

belirlenen konularda KOBİ’ler 

tarafından hazırlanan projeler 

desteklenmektedir. Proje 

teklif çağrıları; kalkınma 

planları, hükümet programları 

ve yıllık programlarda 

belirlenen hedefler ile stratejik 

dokümanlardaki öncelikler 

dikkate alınarak hazırlanmakta 

ve KOSGEB internet sayfasında 

ilan edilmektedir. 

Proje Başvuruları İçin 
Seçilen 8 Konu Başlığı

•	 Bilişim teknolojisi alt 

yapısının güçlendirilmesi

•	 Dördüncü sanayi 

devrimine hazırlık: 

Üretimde nesnelerin 

interneti uygulamaları

•	 Enerji verimliliğinin 

arttırılması

•	 İhracat kapasitesinin 

arttırılması ve yeni 

pazarlara açılım

•	 Katma değeri yüksek 

üretim yapısına geçiş

•	 Mikro ölçekli işletmelerde 

tasarım - mühendislik 

imkan ve kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi ve ölçek 

büyütme

•	 Orta yüksek ve yüksek 

teknolojili sektörlerin 

üretim ve ihracattaki 

ağırlığının arttırılması

•	 Yeşil üretime geçiş
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KOBİ’lerin daha hızlı, 

daha kolay ve daha az 

belgeyle desteklere başvuru 

yapabilmeleri için KOSGEB, 

başvuru hizmetlerini 

elektronik ortama taşıdı. 

Elektronik ortamda sunulan 

hizmetlerimize 22.02.2018 

tarihinden itibaren e-devlet 

(www.turkiye.gov.tr) üzerinden 

giriş yapılmaktadır.

KOSGEB e-Hizmetlerine 

aşağıdaki şekilde 

başvurulacaktır;

1. Gerçek şahıslar,

2. Gerçek şahıs işletmeleri  ve  

3. Merkezi Sicil Kayıt 

Sisteminde (MERSİS) 

kayıtlı işletme temsilcisi, 

işletmeyi münferiden 

temsile yetkili kişi 

ise,  e-devlet şifresi 

kullanarak KOSGEB’e 

gelmeden kolayca e-devlet 

üzerinden başvurularını 

yapabilecektir.

Diğer durumlarda;

•	 İşletmeyi veya kuruluşu 

temsil edecek kişi, işletme 

yada kuruluşu münferiden 

temsil için aldığı noter 

vekaletnamesini tarayarak 

e-devlet üzerinden 

yükleyecektir.

•	 Bu vekalet içerisinde 

vekalet veren işletme veya 

kuruluşların kimlik ve 

iletişim bilgileri yanında 

vekaleti alan kişinin cep 

telefonu ve elektronik posta 

adresleri de yer almalıdır.

•	 KOSGEB tarafından 

elektronik ortamda bu 

vekalet kontrol edilecektir.

•	 İşletme yada kuruluşu 

temsil eden kişi 

onaylandıktan sonra 

bu kişi, e-devlet şifresi 

kullanarak temsil yetkisini 

aldığı işletme veya 

kuruluşun, başvurularını 

       kolayca KOSGEB’e     

       gelmeden e-devlet 

üzerinden yapabilecektir.

E-Devlet hizmeti ile KOBİ 

temsilcileri artık bir çok 

işlemi ev ve işyerlerindeki 

bilgisayardan yapabilecekler. 

Dosya  trafiği ve kırtasiyecilik 

yükünü azaltan bu son 

uygulama ile dilekçe ve 

taahhütname gibi ıslak imza 

gerektiren belgeler dışında  

başvuru formu, ödeme talep 

formu, fatura ve dekont gibi bir 

çok evrakın teslimi için işletme 

sahibi veya yetkililerinin 

artık KOSGEB Müdürlüklerine 

gitmesi gerekmeyecek.

KOSGEB Başvuruları e-Devlet Üzerinden 
Yapılmaya Başlandı

KOBİ’ler daha az belgeyle, KOSGEB işlemlerini e-devlet 
üzerinden daha hızlı ve daha kolay  yapabilecekler.
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, il müdürleri ile 

bir araya geldi.  

KOSGEB İl Müdürleri 

toplantısında, Destek 

Programları ve uygulama 

alanlarında her geçen gün 

köklü değişiklikler yapıldığını 

belirten Cevahir Uzkurt, iki 

yeni destek programının 

ardından KOSGEB’in yenilenen 

vizyonu ile birlikte Genel 

Destek Programı, Girişimcilik 

Destek Programı ve Kredi Faiz 

Uygulamalarında da yenilikler 

yapıldığını söyledi.

KOBİ’lerin daha hızlı daha 

kolay ve daha az belgeyle 

KOSGEB desteklerine 

başvuru yapabilmeleri için 

hizmetlerin elektronik ortamda 

taşındığına da değinen 

Uzkurt, “KOSGEB olarak her 

geçen gün hizmet kalitemizi 

artırma çabası içerisinde 

olduk. KOBİ’lerimizin derdi ile 

dertlendik. En kolay şekilde 

nasıl destek verebiliriz ilkesi 

ile KOBİ’lerimizin yaralarını 

sarmaya çalıştık. Bundan sonra 

da Allah nasip ettiği sürece hep 

birlikte KOBİ’lerimizin yanında 

olacağız.” şeklinde konuştu.

KOSGEB İl Müdürleri ile Ankara’da 
Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

KOSGEB 
Başkanı Prof. 
Dr. Cevahir 
Uzkurt, 
“KOSGEB’de 
hizmet 
standardı her 
geçen gün 
artmaya devam 
ediyor”
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Ülkemizde ilk olarak 1960 

yılında kurulan ve 1980’lerden 

sonra hızlı bir şekilde 

yaygınlaşmaya başlayan 

OSB’ler, ülke ekonomisine 

hem katma değer hem de 

istihdam anlamında çok büyük 

katkılar sağlayan işletmeleri 

bünyelerinde barındırmaya 

başladı. 

OSB’ler, işletmelerin idari, 

teknik ve altyapı hizmetlerine 

yönelik ortak çözümler 

sunulmasına, sanayi 

işletmelerinin bir arada 

faaliyet göstermelerini içeren 

çalışmalarla, yatırımların iş 

birliği anlayışıyla yapılmasına 

imkan sağlarken, enerji, 

çevre ve ulaşım gibi asgari 

altyapı şartlarının tek bir 

elden yönetilmesine, üretim 

maliyetlerinin azalmasına 

ve kalite standardının 

yükselmesine de zemin 

hazırlıyor. 

KOBİ’lerin katma değerinin 

artırılması,  rekabet güçlerinin 

ve teknolojik düzeylerinin 

yükseltilmesi, uluslararası 

pazarlarda söz sahibi 

olmalarının sağlanması, marka 

bilincinin geliştirilmesi ve 

ana-yan sanayi ilişkilerinin 

güçlendirilmesi amacıyla 

kurulan KOSGEB’in asıl 

hedefinde OSB’ler içerisinde 

yer alan ve sanayi üretimi 

yapan işletmeler bulunmakta 

idi. 20 Nisan 1990 tarihinde 

kurulan KOSGEB, ilk olarak 

Ankara, İstanbul, Gaziantep, 

Bursa ve Konya olmak üzere 

KOSGEB 
tarafından 
2010 yılından 
bugüne kadar 
OSB’lerde 
bulunan 
KOBİ’lere 490 
Milyon TL 
destek sağlandı. 

KOSGEB’in 
OSB’lerdeki KOBİ’lere Desteği 
Artarak Devam Ediyor
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sanayisi yoğun olan 5 ilde 8 

müdürlük ile faaliyetlerine 

başladı.  İlk kurulan 

müdürlükler OSB’lerde faaliyet 

gösteren işletmelere daha 

etkin destek verebilmek için 

OSB’ler içerisinde kuruldu. 

Şu anda ülke genelinde 81 

ilde 92 müdürlük ile KOBİ’lere 

destek veren KOSGEB’in 15 

müdürlüğü ve 4 temsilciliği 

OSB’ler içerisinde faaliyetlerine 

devam ediyor.

KOSGEB, 2010 yılından 

itibaren hizmet sektörünü 

de hedef kitlesi haline 

getirerek, 2017 yılına kadar 

ağırlıklı olarak hizmet 

sektöründeki işletmelere de 

destek vermeye başladı. 2017 

yılından itibaren yapılan 

yeni çalışmalarla birlikte 

yeni dönemde, teknolojik 

ürünlerin üretimi, yurt 

dışından ithal edilen ürünlerin 

yurt içinde üretilmesi, 

işletmelerin yurt içinde ve 

yurt dışında tanıtılması, yurt 

dışı pazarlarına açılması, 

Türkiye’de geliştirilen 

teknolojik ürünlerin yurt dışı 

pazarlarında tanıtılması gibi 

hususları içeren yeni destek 

programları hayata geçirildi.

Bu destek programları özellikle 

OSB’lerde faaliyet gösteren 

işletmeler için çok büyük önem 

arz ediyor. 

Halihazırda KOSGEB veri 

tabanına 1 Milyon 367 Bin KOBİ 

kayıtlı iken, bu KOBİ’lerden 52 

Bini OSB’lerde faaliyetlerini 

sürdürüyor. 

KOSGEB tarafından 

2010 yılından bugüne 

kadar OSB’lerde bulunan 

KOBİ’lere 490 Milyon TL 

destek sağlandı. Yıl bazında 

değerlendirildiğinde ise 

2015 yılında 57 Milyon TL, 

2016 yılında 76 Milyon TL, 

2017 yılında da 138,5 Milyon 

TL ile sürekli artış gösteren 

rakamlarla OSB KOBİ’lerine 

destek verildiği görülmektedir.

Ayrıca, projeye dayalı destek 

programlarında da artarak 

devam eden başvurular 

neticesinde, OSB içerisindeki 

KOBİ’lere, Ar-Ge, İnovasyon 

ve Endüstriyel Uygulama 

Desteğinde 700, KOBİGEL KOBİ 

Gelişim Destek Programında 

ise 476 adet proje desteği 

sağlandı.

KOSGEB’de yeni vizyon ile 

yeni destek modellerinin 

oluşturulması konusunda 

çalışmalar devam ediyor.

 KOSGEB’in amacı ülke 

ekonomisinin kalkınmasında 

önemli rol üstlenen KOBİ’lerin 

ihtiyaçlarına göre destekler 

verebilmektir.

KOSGEB veri 
tabanına 

1 Milyon 367 Bin 
kayıtlı KOBİ’den 

52 Bini 
OSB’lerde 

faaliyetlerini 
sürdürüyor. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan Ali Çelik: “KOBİ’ler yalnızca mali 
krizlerle değil, teknolojik gelişmelerin sebep olduğu küresel güçlüklerle de karşı karşıya.”

Ekonomik İş birliği ve 

Kalkınma Örgütü (OECD) 

tarafından Meksika’nın 

başkenti Mexico City’de 

“Strengthening SMEs 

& Entrepreneurship for 

Productivity and Inclusive 

Growth” (Verimlilik ve 

Kapsayıcı Büyüme İçin 

KOBİ’lerin ve Girişimciliğin 

Güçlendirilmesi) temalı 

Bakanlar Konferansı 

düzenlendi. 

33 OECD üyesi ülkeden 

temsilcilerin yer aldığı 

etkinliğe, Türkiye’yi 

temsilen Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakan Yardımcısı 

Doç. Dr. Hasan Ali Çelik’in 

başkanlığında KOSGEB Başkan 

Yardımcısı S. Tuna Şahin 

katıldı. Doç. Dr. Hasan Ali 

Çelik, 2004 yılında yapılan 

en son konferanstan bu 

yana ülke ekonomilerinin 

hızlı bir dönüşüm sürecine 

girdiğini; KOBİ’lerin yalnızca 

mali krizlerle değil, teknolojik 

gelişmelerin sebep olduğu 

küresel güçlüklerle de karşı 

karşıya kaldıklarını belirtti. 

Çelik, özellikle son yıllarda 

dijitalleşme, küreselleşme, 

büyüme çalışmaları, alternatif 

araç ve yöntemlerinin 

gündemimize girdiğini söyledi. 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

S. Tuna Şahin konferansın 

“Kurulu KOBİ’lerde 

İnovasyonun Teşvik Edilmesi” 

konu başlıklı sunumda, 

KOSGEB’in KOBİ’lerin Ar-Ge 

ve İnovasyon çalışmalarının 

desteklenmesi konusunda 

yürüttüğü hâlihazırdaki destek 

programları ile bu çalışmalar 

sonucu ortaya çıkan ürünlerin 

ticarileştirilmesi ve ekonomiye 

kazandırılmasına yönelik yeni 

dönemde uygulamaya alınmış 

KOBİ Teknoyatırım ve Stratejik 

Ürün destek programlarına 

değindi. Şahin, 2004 yılından 

bu yana KOSGEB’in yeni 

dönem vizyonu ışığında 

gerçekleştirdiği çalışmalar, 

ilerlemeler ve yeni sorunlar 

karşısında ortaya koyulan 

çözümlere ilişkin çalışmaları 

anlattı. 

Katılımcı ülke delegeleri 

tarafından KOBİ’ler alanında 

ülkeler arası iş birliklerinin 

güçlendirilmesine yönelik fikir 

paylaşımlarında bulunulduğu 

oturumların sonunda 

delegasyon başkanlarınca 

görüş ve temenniler dile 

getirildi. 

OECD
Bakanlar Konferansı Yapıldı
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KOSGEB’den 15 Temmuz Şehit Yakınları ve Gazilere  

Girişimcilik Sertifikası

15 Temmuz Gazileri 

Girişimcilik Sertifika Töreni 

KOSGEB Başkanlığı’nda 

gerçekleştirildi. KOSGEB 

Girişimcilik Eğitimi’ne 

katılan ve eğitimlerini 

tamamlayan gazi ve şehit 

yakınlarına sertifikaları 

verildi. KOSGEB Başkanlığı 

Binası 15 Temmuz Şehitleri 

Köşesi’nde gerçekleştirilen 

törende konuşan Başkan 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

şehit yakınları ve gazilerin 

işlerini kurmalarında ve 

büyütmelerinde KOSGEB’in 

hemen her aşamada yanlarında 

olacağını söyledi.

Ülkemiz savunmasında 

hayatlarını kaybeden 

şehitlerimize Allah’tan rahmet 

dileyen Başkan Uzkurt,  gözünü 

kırpmadan vatan borcunu 

ödeyen tüm şehitlerimizi  

minnetle yad ettiklerini söyledi. 

Başkan Uzkurt: “Gerektiğinde 

er meydanında canımızı ortaya 

koyarken diğer zamanlarda da 

Ülkemizin gücüne güç katmak 

için çalışmak zorundayız. 

KOSGEB olarak bize verilen 

görev KOBİ’lerimizin yanında 

durarak ülkemizi daha da ileriye 

taşımaktır. KOBİ’lerimizin katma 

değerini yükseltmeye çalışırken 

işini kurmak isteyen yeni 

girişimcilerimizin de elinden 

tutuyoruz.” dedi.

Girişimcilik kursunu 

tamamlayan gazilerimizin, 

şehit yakınlarımızın ticari 

hayatlarında en iyi yerlere 

gelebilmeleri için KOSGEB 

olarak ne gerekiyorsa 

yapılacağını söyleyen Başkan 

Uzkurt, işlerini kurmaktan 

işlerini büyütmeye kadar her 

aşamada KOSGEB’in yanlarında 

olacağını dile getirerek 

girişimcilere sertifikalarını 

takdim etti.

Programa katılan Ankara 

15 Temmuz Şehit Yakınları 

ve Gazileri Dernek Başkan 

Yardımcısı Levent Yücel ise 

bu topraklar için kahraman 

evlatlar yetiştiren annelere 

Dünya Kadınlar Günü 

vesilesiyle minnetini dile 

getirirken, Çanakkale ruhunu 

dirilten gazi yol arkadaşlarına 

ve bu organizasyonda emeği 

geçen herkese teşekkürlerini 

iletti.

KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt: 

“Girişimcilik 

kursunu 

tamamlayan 

gazilerimizin 

ve şehit 

yakınlarımızın 

kendi işlerini 

kurarak ülke 

ekonomisine katkı 

yapma çabalarında 

KOSGEB olarak 

imkanlarımız 

seferber edilecek.”

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Ankara 15 Temmuz 
Şehit Yakınları ve Gazileri Dernek Başkan Yardımcısı Levent 
Yücel’e teşekkürlerini iletti.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, Girişimcilik 
Eğitimi’ne katılan ve eğitimlerini tamamlayan 15 Temmuz gazi 

ve şehit yakınlarına sertifikalarını verdi. 



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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Borç İle Üretime Başladı, 
KOSGEB ile Sektörde Adını 
Duyurdu

Lila Kozmetik, 
KOSGEB 
Destekleri’nden 
yararlanarak 
Türkiye’ deki saç 
boyası ihracatını 
% 40’ a yükseltti. 
Almanya ve 
Rusya’ da pazar 
payını artırdı.

Lila Kozmetik, 2003 yılında 

750 m² kapalı alanda borç ile 

üretime adım attı. 

Kozmetikte saç renklendirme 

ve bakım ürünlerini uluslararası 

standartlarda üreten işletme, 

10 bin metrekare alan üzerinde 

ISO 9001, gmp, reach & clp, 

eac & gost belgeleri ile hijyenik 

ortamda üretimine devam 

ediyor.

 Lila kozmetik, özellikle saç 

boyasında kendini geliştirerek 

kaliteli üretim ve uygun fiyat 

ilkesi ile dünya kozmetik 

sektörünün önemli kuruluşları 

arasında yerini almaya başladı.

Firma, lilafix ve maxx deluxe 

markalarıyla profesyonellere, 

sea color ve viored markaları 

ile de tüketici grubuna hizmet 

veriyor.

Aynı zamanda oksidanlar, saç 

bakım ürünleri, şampuan ve 

sprey üretimi de yapan işletme, 

AR-GE kadrosuyla kendini 

sürekli geliştirerek ürünlerini 

tüketiciye sunmadan önce 

akredite laboratuvarlarda test 

ettiriyor.

Profesyonel ekibiyle Türkiye’ 

deki saç boyası ihracatını 

% 40’ a yükselterek sektöre 

katma 
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değer kazandıran işletme, 

Almanya ve Rusya’ da pazar 

payını artırdı.

150 personel ile yıllık 22 milyon 

adet saç boyası üretimi yapan, 

yerli üreticiler arasında açık 

ara lider konumunda olan Lila 

Kozmetik, Ar-Ge kadrosuyla 

kendini sürekli geliştirerek, her 

zaman daha iyisi için çalışıyor.

KOSGEB’in Nitelikli eleman 

istihdam, test, analiz ve 

kalibrasyon, broşür ve ürün 

kataloğu giderleri, makina 

teçhizat kredisi, kredi faiz 

desteği, danışmanlık desteği 

uluslararası ihtisas fuarı 

desteklerinden faydalanan 

firma bünyesine önemli katkılar 

sağladı ve sağlamaya da devam 

ediyor.

Müşterilerinin isteklerine en 

kusursuz şeklide cevap vermek 

isteyen firma, sağladığı ürün 

ve hizmet politikasından 

taviz vermeksizin yeni üretim 

alanları bularak üretim 

planlama-dağıtım becerilerini 

geliştirerek kurumsal ve kalıcı 

bir kuruluş olmayı hedefliyor.

Yılda 22 Milyon 
Saç Boyası Üretimi
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MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN

KOSGEB Diyarbakır Müdürlüğü 

2008 yılında kuruldu. Bugün 

14 çalışanı ile faaliyetlerini 

sürdürüyor. Son bir yıl 

içerisinde 748 firmaya 20 

milyondan fazla destek veren 

müdürlük, yaklaşık 3 bin 

girişimciye ise iş kurmaları için 

girişimcilik eğitimi ve katılım 

belgesi verdi.

“ 500 Girişimciye 

13 Milyon TL Hibe”

Geçtiğimiz yıl, diğer kamu 

kurum ve kuruluşlarla iş birliği 

içerisinde olan Müdürlük, 

21 Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi düzenleyerek yaklaşık 

3 bin kursiyere Girişimcilik 

Sertifikası verdi. 

Girişimcilik Desteği  

kapsamda, 2017 yılında 

500 girişimciye yaklaşık 13 

milyon TL geri ödemesiz 

destek sağlandı.  Ayrıca, yeni 

girişimci desteği ile kurulan 

işletmeler,  KOSGEB’in 

sağladığı diğer desteklerden de 

faydalanabiliyorlar. 

 

KOSGEB desteklerinden olan, 

KOBİ-GEL KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında, 

Diyarbakır’da bulunan 

100’den fazla işletme proje 

başvurusunda bulundu. 

Küçük ve orta ölçekli 

işletmelere uygun koşullarda 

finansal destek temin edilerek 

KOBİ’lerin üretim, kalite ve 

standartlarını arttırmaları, 

finansman sorunlarının 

çözümü, istihdam yaratmaları 

ve uluslararası düzeyde rekabet 

etmelerinin sağlanması için 

hayata geçirilen Kredi Faiz 

Destek Programı kapsamında 

Diyarbakır’da 2017 yılı 

içerisinde 2.494 işletmeye 

toplamda 8 milyon TL kredi 

kullandırıldı.

2018 yılında ise KOSGEB 

Diyarbakır Müdürlüğü, 

KOBİ’lerin destek ve 

hizmetlerden daha etkin 

yararlanmaları adına uzun 

süredir planlanan dönüşüm 

çalışmaları daha hızlı ve daha 

kararlı şekilde devam ediyor.

Diyarbakır
KOSGEB Müdürlüğü
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Diyarbakır’da KOSGEB ile Başaranlar

Kadın Girişimciler 
KOSGEB İle Her zaman Başarıyor

Karma yem katkı 
maddeleri üreten, 
hayvan sağlığının 
esas olduğu bir 
sektörde faaliyet 
gösteren kuruluş,  
ulusal ve uluslararası 
alanda yerli, yabancı 
müşterilerine, dünya 
standartlarında, 
çağın gereklilikleri 
doğrultusunda hizmet 
veriyor.  

Siyalife, 2014 yılında Kadriye 

Doğan tarafından Diyarbakır’da 

kuruldu. 8 personel ve 4 

makine ile başlayan %100 yerli 

üretim yapan işletme şu an 

24 personel ve 8 makine ile 

üretime devam ediyor. Yem 

sektörünün ihtiyacı olan ham 

madde ve tarımsal ürünlerin 

teminini sağlayan işletme, 

Doğu Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu, İç Anadolu, Karadeniz 

ve Trakya bölge bayilikleri 

aracılığı ile ürünlerini 

pazarlıyor.

Karma yem katkı maddeleri 

üreten, hayvan sağlığının 

esas olduğu bir sektörde 

faaliyet gösteren kuruluş,  

ulusal ve uluslararası alanda 

yerli, yabancı müşterilerine, 

dünya standartlarında, çağın 

gereklilikleri doğrultusunda 

hizmet veriyor. Irak ve 

Suriye’nin premix kova ve 

yalama taşı blok ihtiyaçlarını 

4 yıldır karşılayan işletme, 

KOSGEB makine teçhizat, 

belgelendirme, fuar ve tanıtım, 

nitelikli eleman desteklerinden 

faydalandı.

KOSGEB’den aldığı destekler 

ile satış ve pazarlama alanında 

kayda değer bir kazanım 

elde eden firma, tanıtım 

desteği kapsamında bastırdığı 

kataloglar ile hedef kitlesinin 

ürünlerle ilgili detaylı bilgi 

sahibi olmasını sağladı. 

Yine yurtiçi fuar desteği 

ile çeşitli fuarlara katılan 

firma, farklı müşteri grupları 

ile görüşmeler yaparak iş 

bağlantılarını artırma imkânı 

buldu.  Belgelendirme desteği 

ile ürünleri ve işletmesi 

için gerekli standartların 

oluşturulması sağlayan Siyalife, 

Nitelikli eleman desteği ile 

de kalifiye eleman ihtiyacını 

karşıladı.

Kredi faiz desteği programı 

kapsamında da desteklenen 

firma yetkilileri KOSGEB’in 

sağlamış olduğu maddi 

desteklerin yanı sıra  

bilgilendirme ve yön gösterme 

rolü sayesinde üretim yönetim 

ve pazarlama konularından 

daha fazla bilgi sahibi 

olduklarını söylüyor.

İşletme, sektördeki öncü 

kurumların başında olarak, 

ilaç, premix ürünlerine erişim 

açısından veteriner hekim 

klinikleri ile ilaç tedarikçileri 

arasında yer alan, kaliteli 

hizmet veren, güvenilir 

kurum kimliğini korumayı 

hedefliyor. Müşterilerinin 

ihtiyaç, talep ve beklentilerini 

en fazla ürün çeşidi, en son 

teknoloji imkanları ile ‘’İyi 

Dağıtım Metodu’’ ilkeleri 

doğrultusunda, en uygun ticari 

koşullar altında karşılamayı 

misyon edinen firma, ayrıca 

ihracat ağını genişleterek 

Türkiye menşei ile üretilen 

ürünlerin yurt dışındaki 

hedef kitlelerini arttırmak için 

çalışıyor. 
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Yeşil Ambalaj A.Ş; 1995 yılından 

itibaren faaliyette olan Yeşil 

Grup Bünyesinde, 2016 yılında 

Oluklu Mukavva Kutu Ambalaj 

sektöründe Diyarbakır’da 

hizmet vermeye başladı. 

Üretim faaliyetlerini 24 Bin 

metrekarelik alanda yürüten 

firma, yıllık üretim kapasitesini 

50 Bin ton olarak hedefliyor.

Firma, son teknoloji makine 

parkurunun yanı sıra, kaliteli, 

müşteri odaklı,  standartlara 

uygun ürünler üretmeyi 

amaçlayarak tecrübeli 

ve dinamik ekibi, farklı 

fikirleri, ile oluklu mukavva 

sektöründe yenilikçi ürünler 

üretiyor. İhracatlarıyla ülke 

ekonomisine katkıda bulunan 

işletme, ayrıca sahip olduğu 

TSE, ISO 9001:2008, ISO 

14001, ISO 18001, ve ISO 

22000 standartları ile de 

güvenilirliğini belgeliyor.

Kuruluşundan bu yana her 

geçen gün büyüme ve gelişme 

eğilimi gösteren işletme, 

Genel Destek Programı 

kapsamında, Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği, Test, Analiz 

ve Kalibrasyon Desteği, Yurt 

içi Fuar desteği ve Lojistik 

desteğinden faydalandı. 

Bunula beraber faizsiz kredi ve 

makine teçhizat desteğinden 

de yararlanan işletme 

jeneratör ile makinelerin, 

elektronik cihazların ve 

diğer donanımların elektrik 

kesintisinden olumsuz 

etkilenmemesi için KOSGEB 

desteği ile yeni UPS’ ler tesis 

etti. 

Yeşil Ambalaj, oluklu mukavva 

sektöründe üstün teknoloji, 

sürdürülebilir kalite ve hizmet 

anlayışı ile müşterilerinin 

beklentisini karşılamayı, 

uluslararası düzeyde en başarılı 

gruplar arasında yer alarak 

ülkenin ve faaliyet gösterdiği 

coğrafyanın zenginleşmesine 

katkıda bulunmayı amaçlıyor.

KOSGEB Destekleriyle  

Gücüne Güç Katıyor

Yıllık üretim 
kapasitesini 50 
Bin ton olarak 
hedefleyen Yeşil 
Ambalaj A.Ş, 
kuruluşundan 
bugüne KOSGEB’in 
Nitelikli Eleman 
Test Kalibrasyon, 
Yurt içi Fuar, 
Kredi Faiz,  
Makine Teçhizat 
Desteklerinden 
yararlandı.
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KOSGEB ile
Diyarbakır’dan Dünyaya Açılıyor

Tunasoft Yazılım Ltd. Şti. 

özellikle bölgenin ve ülkenin 

artan yazılım ihtiyaçlarına 

hızlı bir şekilde cevap vermek 

amacıyla Aralık 2014’te Dicle 

Teknokent’te faaliyetlerine 

başladı.

Ar-Ge çalışmaları önceliğiyle, 

vizyonu geniş, hedefleri olan 

ve gelişen teknoloji karşısında 

sürekli kendini yenileyebilecek 

dinamik bir ekip oluşturan 

firma, gelen yazılım taleplerine 

hem çalışma ofislerinde hem 

de sahada iletişimi yüksek 

bir şekilde cevap vermeye 

çalışıyor. Yazılım alanındaki 

Ar-Ge çalışmaları çok kısa 

bir sürede Türkiye’nin öncü 

telekomünikasyon firmaları 

tarafından fark edilmeye 

başlanan firma,  özellikle 

geliştirmiş olduğu Smartest 

Test Otomasyon projesini 

ileri bir seviyeye taşıyarak 

danışmanlık hizmetleri verecek 

noktaya getirdi.

Şirketin ilk kuruluş aşamasında 

KOSGEB’in Girişimcilik Destek 

Programından faydalanan 

Tunasoft, sonraki süreçte 

Ar-Ge çalışmalarında Ar-Ge, 

İnovasyon Destek Programı 

ile daha hızlı adımlar atarak 

katma değeri yüksek ürünler 

oluşturdu. Bunun yanında 

kaliteli ve hızlı bir şekilde 

gelişen yazılım endüstrisine 

ayak uydurmak amacıyla 

nitelikli eleman ihtiyacını 

KOSGEB Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteğinden 

faydalanarak giderdi.

Ar-Ge çalışmalarını hiç bir 

taviz vermeden büyük bir özen 

ve azimle sürdüren şirket, 

Türkiye’nin öncü yazılım 

firmaları arasında yer almayı 

bunun ötesinde ise yurtdışında 

ülkemizi kaliteli ürünleriyle 

en iyi şekilde temsil etmeyi 

hedefliyor.

Jiber Grup, 1998 yılında 

başladığı ticari hayatına, 

aralıksız büyüme göstererek 

devam ediyor. Diyarbakır’ın 

en büyük iş gücü sağlayan 

firması haline gelen Jiber 

Grup, 2016 yılının sonundan 

beri Türkiye’nin 81 ilinde 

pazarlama faaliyetlerini 

yürütüyor.

Tekstil sektöründe; girişimci 

ve yenilikçi olması ile 

tanınmaya başlayan firma, 

aylık 400 Bin adet üretim 

kapasitesi ile çevre dostu ve 

sağlıklı ürünleri kullanıma 

sunuyor. Üretiminin %90’ını 

iç piyasaya sunan %10’unu da 

yurt dışına ihraç eden Jiber, 

ihracatını %30’a çıkartıp iç 

giyimde Avrupa ve Dünya 

markası olmayı amaçlıyor. 

Hammaddeyi Diyarbakır’da 

işleyerek üretim yapmak, 

pamuğu kumaşa çevirmek için 

çalışmalarına başlayan Jiber, 

daha sağlıklı ve dayanıklı 

ürünler üretmek için KOSGEB 

destekleriyle her gün kendini 

geliştiriyor.

Diyarbakır Organize Sanayi 

Bölgesi’nde bulunan 6 Milyon 

Dolarlık yeni tesisinde 

“Jiber” markası ile iç giyim 

sektöründe ulaştığı pazarlara 

Amerika ve Afrika’yı da 

eklemeyi hedefliyor. Yurt içi ve 

yurt dışı toplam 26 mağazası 

olan, Türkiye’nin her yerine 

dağıtım yapan firma, Ukrayna, 

Azerbaycan, Yunanistan, 

Polonya, İran, Makedonya gibi 

ülkelere de ihracat yapıyor.

Diyarbakır
Yazılım Sektöründe de İddialı  
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e - devlet entegrasyonu ile 

KOSGEB Desteklerine Başvuru

www.kosgeb.gov.tr adresinden ‘KOBİ/Girişimci Giriş’ butonuna tıklayarak e-hizmetler 

sayfasına giriş yapabilirsiniz. Bütün hizmetler için ‘Tümünü Göster’ butonuna basabilir 

veya istenilen başvuru hizmetinin adını filtreleme  yapabilirisiniz.

İletişim bilgileri olmayan kullanıcılar sisteme giriş yapamayacaklardır. 

Başvuru yapılacak e-hizmet seçildikten sonra e-devlet sayfasından giriş yapılması 

gerekmektedir. Bu sayfada T.C. Kimlik No ve e-devlet şifreniz ile ‘Sisteme Giriş Yap’ 

butonuna basarak işleme devam edebilirsiniz. 
Sisteme giriş yapabilmek için e-devlet üzerinden gelen iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve 

elektronik posta) güncellenmiş ve e-devlet üzerinde doğrulanmış olması gerekmektedir. 

e-devlet giriş sayfada gelen bilgilerin bir kereye mahsus onaylanması gerekmektedir. 

E-devlet sayfasından giriş işleminiz onaylandıktan sonra gelen sayfada ;  "Vergi / T.C. 

Kimlik No’ bilgisini ve ilgili 5 maddelik vekaletnameyi okuduktan sonra ‘Kabul ediyorum’ 

kutusunu işaretleyip ‘Giriş’ butonuna bastıktan sonra ilgili sayfaya yönlendirileceksiniz.

Giriş yapıldıktan sonra işletme veya meslek kuruluşları için münferiden temsile yetkili 

değilseniz vekaletname sayfasına yönlendirileceksiniz. Noterden aldığınız vekalet 

belgesini tarayarak sisteme yüklemeniz gerekmektedir. Bu vekalet içerisinde vekalet veren 

ve alan kişi/kuruluşların kimlik bilgileri yanında cep telefonu ve elektronik posta adresleri 

de yer almalıdır. KOSGEB tarafından elektronik ortamda bu vekalet kontrol edildikten 

sonra tüm KOSGEB  e-hizmetlerine vekalet aldığınız işletme adına başvuru yapabilirsiniz.

Uzman onayınız tamamlandıktan sonra sisteme giriş yapabilirsiniz.
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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 


