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2016 yılında KOSGEB’in 

Girişimcilik Desteği ile 

işletmesini kuran, girişimci 

Ayşe Cemile Vural, Kastamonu 

Kız Meslek ve Teknik Lisesi, 

Ev yönetimi  ve Beslenme 

Bölümünden mezun 

olduktan sonra uzun yıllar 

beslenme ve yemek üzerine 

kendi mutfağında da çeşitli 

çalışmalar yaparak yeni yeni 

tatlar geliştirmeye çalıştı. 

Alanında çeşitli kurslara katıldı 

ve ustalık belgesini aldı.  

Günlük yaşantısında da çeşitli 

kurslara giderek kendisini 

alanında geliştiren Ayşe Cemile 

Vural, üniversite eğitimini 

de açık öğretim fakültesi 

aracılığıyla tamamladı. Bilgi, 

birikim ve tecrübesi ile Halk 

Eğitim Merkezi bünyesinde 

pastacılık üzerine kurslar 

vermeye başladı.  Bir dönem 

Türkiye Sakatlar Derneği’nin 

Kastamonu şubesinde 

de, engelli vatandaşların 

hayatlarında daha aktif rol 

üstlenebilmelerine yönelik 

kurs düzenleyen Vural, “Burada 

kurs verdikten sonra benim de 

hayata bakış açım genişledi. 

Ardından KOSGEB’le tanıştım. 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimlerine katılarak 

Girişimcilik sertifikamı aldım 

ve böylece KOSGEB sayesinde 

hayallerime kavuşma şansına 

eriştim. Çalışmalar ve çabalar 

sonucunda senelerdir hayalini 

kurduğum kendime ait butik 

mutfak projemi 2016 yılının 

Mayıs ayında faaliyete geçirdim. 

Şu anda halen KOSGEB 

sayesinde açmış olduğum 

işyerimdeki hayallerimdeki 

mutfağımda farklı lezzetler 

deniyor ve bu yeni lezzetleri 

insanlarla paylaşmanın 

mutluluğunu yaşıyorum.” 

şeklinde konuştu.

Hayatının çeşitli mücadelelerle 

geçtiğini ifade eden girişimci 

Ayşe Cemil Vural,  “En son 

yaşadığım olay benim için 

unutulmaz bir anı oldu ve bu 

olay sayesinde başarılarımla 

gurur duydum. 30 Aralık 

2017 tarihinde ilimize gelen 

Cumhurbaşkanı Recep 

Tayyip Erdoğan bizim de çay 

davetimizi  kırmayarak nazikçe 

kabul etti ve bizi oldukça 

onurlandırdı. Bu olay bana yeni 

umutlar verdi. Şunu anladım 

ki hayallerinize ulaşmak hiçbir 

zaman imkansız değil.” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

Kadın Girişimcinin 
Çay Davetine İştirak Etti

Çeşitli etkinlikler 
sebebi ile 
Kastamonu’da 
bulunan 
Cumhurbaşkanı 
Recep Tayyip 
Erdoğan, KOSGEB’in 
Girişimcilik desteği 
ile işletmesini 
kuran Ayşe Cemile 
Vural’ın çay 
davetini kırmayarak 
işletmesini ziyaret 
etti.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Dr. Faruk Özlü, ülke 

ekonomisinin gelişmesinde 

KOSGEB’in önemli rol 

oynadığını belirterek son 7 

yılda sağlanan destekler ile 

yaklaşık 100 bin kişiye istihdam 

sağlandığını söyledi. 

KOSGEB tarafından 

gerçekleşen destekler ile 

KOBİ ve girişimcilerin önünü 

açmakla birlikte istihdama da 

katkı sağlandığının altını çizen 

Bakan Özlü, yeni iş kapılarının 

açılmasının memnuniyet verici 

olduğunu bildirdi. 

KOSGEB’in, Genel Destek 

Programı kapsamında 

KOBİ’lere vermiş olduğu 

Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği’nin önemine vurgu 

yapan Bakan Dr. Faruk Özlü, 

KOBİ’lerin bürokratik engeller 

ile karşılaşmadan yalnızca 

bir başvuru ile bu destekten 

faydalanabileceklerine dikkat 

çekti. 

Bakan Özlü, Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği’nin yanı sıra 

KOBİ’lerin, Ar-Ge ve İnovasyon, 

İş Birliği – Güç Birliği, 

KOBİGEL, TEKNOYATIRIM, 

Stratejik Ürün Destek 

programları kapsamında 

desteklenmesi uygun görülen 

projelerde de yeni istihdam 

edilen personellerin maaşlarına 

belirli oranlarda destek 

sağlandığının altını çizdi. 

Son yedi yıl içerisinde gerek 

Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği, gerekse desteklenen 

projeler ile 100 bin’e yakın 

kişinin istihdamının KOSGEB 

desteği ile gerçekleştiğini 

bildiren Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü, “KOSGEB; Türkiye’deki 

istihdam sorununun çözümüne 

katkı sağlamak amacı ile 2010 

yılından bu yana,  Genel Destek 

Programı çerçevesinde Nitelikli 

Eleman İstihdam Desteği ile 

86 bin 170, Ar-Ge İnovasyon 

Destek Programı ile 5 bin 340, 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı ile 1.281 olmak üzere 

toplam 100 bine yakın personel 

istihdam edildi” dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü:
“KOSGEB Destekleri, İstihdamın Gelişmesine 
Katkı Sağladı” 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
KOSGEB’in Destek Programları çerçevesinde son 
7 yıl içerisinde 100 bine yakın kişiye istihdam 
sağlandığını belirterek, yaklaşık 2 Milyar 912 
Milyon TL ödemenin gerçekleştiğini söyledi. 
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, 2. HAVELSAN 

İş Ekosistem Buluştayı’nda 

KOSGEB’in son dönemde yeni 

vizyonu ile hayata geçirdiği 

iki yeni destek programı 

olan KOBİ TEKNOYATIRIM 

Destek Programı ve Stratejik 

Ürün Destek Programı 

hakkında katılımcıları 

bilgilendirdi.  İki destek 

programına iş ortaklarının 

HAVELSAN liderliğinde 

başvuru yapmalarının önemini 

vurgulayan Uzkurt, KOSGEB ile 

HAVELSAN  arasında sektöre 

özel ve proje odaklı destek 

modellerinin geliştirilmesine 

yönelik çeşitli iş birlikleri 

yapılabileceğine değindi.

HAVELSAN Genel Müdürü 

Ahmet Hamdi Atalay da yaptığı 

konuşmada, 1,5 milyar dolar 

ciroya sahip, ilk 100 savunma 

sanayisi şirketi arasında yer 

alan bir kuruma layık bir 

vizyonla hareket ettiklerini 

söyledi. Atalay, ihracatın 

ciro içindeki payını üçte 

bire çıkarmayı ve faaliyet 

alanlarında dışa bağımlılığı 

sonlandırmayı ve bölgesel bir 

güç olmayı hedeflediklerini 

vurguladı.

Hedeflerine ulaşmada en 

önemli faktörün paydaşlarıyla 

kurdukları iş ekosistemi 

olduğunu dile getiren 

Atalay, objektif, adil, şeffaf 

işleyen bir iş ekosistemini 

hayata geçirdiklerini ve 

yaklaşık 1 yıldır bunu 

başarıyla yürüttüklerini 

belirterek, “Güçlü Türkiye 

için güçlü iş birliğinin şart 

olduğunu düşünüyoruz. Tek 

başımıza hiçbirimiz büyük 

değiliz. Dünyanın önde 

gelen şirketleriyle ancak iş 

ekosistemimizle rekabet 

edebiliriz.” dedi.

HAVELSAN’ın ev sahipliğini  yaptığı 2. HAVELSAN İş 
Ekosistem Buluştayı ‘Güçlü Türkiye İçin, Güç Birliği 
Güçlü İş Birliği’ teması ile Ankara’da yapıldı.

“HAVELSAN 2. İş Ekosistemi Buluştayı”nda
KOSGEB Destekleri Konuşuldu
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KOSGEB ile Bangladeş Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İdaresi 
(SMEF) arasında imzalanan mutabakat zaptı çerçevesinde, KOSGEB 
deneyimlerini Bangladeş Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler İdaresi ile 
paylaşacak.

KOSGEB Deneyimlerini 
Bangladeş İle Paylaşacak

Bangladeş Başbakanı Şeyh 

Hasina’nın davetlisi olan 

Başbakan Binali Yıldırım’ın 

maiyetinde  KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un 

da aralarında bulunduğu 

heyet, Bangladeş’e resmi 

ziyaret gerçekleştirdi.  Ziyaret 

kapsamında KOSGEB ile  

Bangladeş Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeler İdaresi 

arasında mutabakat zaptı 

imzalandı. Mutabakat zaptı 

çerçevesinde; KOSGEB’in 

KOBİ’ler ve destek 

mekanizmaları hakkındaki 

bilgi ve tecrübelerinin 

Bangladeş Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeler İdaresi 

(SMEF) ile paylaşılması 

kararlaştırıldı.

Ziyarete ilişkin basın 

açıklaması yapan Başbakan 

Binali Yıldırım, büyüme ve 

kalkınma hedefinde Türkiye 

olarak, “Kardeş Bangladeş’e 

nasıl katkı sağlanabileceğine?” 

ilişkin konuları Başbakan 

Hasina ile ele alma fırsatı 

bulduklarını aktardı.

Başbakan Yıldırım; “İki ülke 

arasında ekonomik ve ticari 

ilişkileri geliştirmenin yanı 

sıra kültür ve eğitim alanında 

da neler yapabileceğimizi 

değerlendirme fırsatımız 

oldu. Bu amaca yönelik iki 

anlaşma imzaladık. Birisi Türk 

Standartları Enstitüsü (TSE), 

diğeri de KOSGEB ile imzalanan 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 

İdaresi arasındaki iş birliğini 

öngören anlaşmadır. Ayrıca 

Rohingya krizine, hükümet 

olarak yapabileceğimiz katkılar 

konusunu da kapsamlı görüşme 

fırsatı bulduk. Sayın Başbakan 

ve yönetimini, bir kez daha 

Rohingya Müslümanları için 

yaptıkları bu büyük destek 

ve fedakarlıktan dolayı tebrik 

ediyorum.” dedi.
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KOBİ-GEL’de 

7 Bin 589 Proje 
Ön İncelemeyi Geçti

KOBİGEL Programı 2017 yılı 

proje teklif çağrısı 11 Eylül 

2017’de ilan edildi. Yeni 

program çağrısının teması 

“ÜRETİM VE İHRACATTA 

TEKNOLOJİ SEVİYESİ YÜKSEK, 

KATMA DEĞERLİ ÜRÜNLERİN 

VE KOBİ’LERİN PAYININ 

ARTTIRILMASI” olarak 

belirlendi. Son başvuru tarihi 

olan 22 Ekim 2017 tarihine 

kadar toplam 8.355 proje 

başvurusu alındı.

Programdan yararlanmak 

üzere proje sunan KOBİ’ler için 

KOSGEB tarafından toplam 500 

Milyon TL’lik destek verilecek. 

Projesi kabul edilen her KOBİ, 

300 Bin TL geri ödemesiz, 

700 Bin TL geri ödemeli 

olmak üzere üst limiti toplam 

1 Milyon TL olan destekten 

yararlanabilecekler. Yeni bir 

uygulama olarak %30’luk gider 

tutarları, teminat karşılığında 

“erken ödeme” adı altında 

firmalara harcama yapılmadan 

önce ödenebilecek.

8 Temada Projeler Sunuldu

Yeni KOBİ-Gel çağrısında 

işletmeler aşağıdaki 8 temadan 

birini seçerek proje sundu.

1. Dördüncü sanayi 

devrimine hazırlık: 

Üretimde nesnelerin 

interneti uygulamaları

2. Orta yüksek ve yüksek 

teknolojili sektörlerin 

üretim ve ihracattaki 

ağırlığının arttırılması

3. Katma değeri yüksek 

üretim yapısına geçiş

4. İhracat kapasitesinin 

arttırılması ve yeni 

pazarlara açılım

5. Mikro ölçekli işletmelerde 

tasarım - mühendislik 

imkan ve kabiliyetlerinin 

geliştirilmesi ve ölçek 

büyütme

6. Bilişim teknolojisi alt 

yapısının güçlendirilmesi

7. Enerji verimliliğinin 

arttırılması

8. Yeşil üretime geçiş

Sonrasında yapılan ön 

kontrollerin ardından toplam 

7.589 geçerli proje başvurusu 

değerlendirilmek üzere ilgili 

kurullara sevk edildi.

En Yüksek Başvuru 
Katma Değeri Yüksek 
Üretimde

En yüksek başvuru 2634 

başvuru ile “Katma değeri 

yüksek üretim yapısına geçiş” 

temalı projelerle oldu. Onu 

hemen ardından 2239 başvuru 

ile “İhracat kapasitesinin 

arttırılması ve yeni pazarlara 

açılım” temalı projeler izliyor. 

“Orta yüksek ve yüksek 

teknolojili sektörlerin üretim 

ve ihracattaki ağırlığının 

arttırılması” temalı 1296 

proje ise KOBİ’ler arasında 

düşük teknolojili ve emek 

yoğun sektörlerinden yüksek 

teknolojili ve sermaye yoğun 

sektörlere bir geçiş eğilimi 

olduğunu gösteriyor.

Her İlden Başvuru Var

Proje başvurularında il bazında 

başı 1430 proje ile İstanbul 

çekiyor. Onu Ankara, İzmir 

ve Bursa gibi büyükşehirler 

izliyor. 81 ilin hepsinden de 

başvuru gelmesi ise KOBİ’lerin 

desteğe ilgilerinin oldukça 

fazla olduğunu gösteriyor.

KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek 
Programına ilişkin en son 
yayınlanan çağrı kapsamında 
8 bin 355 proje başvurusunun 
7 bin 589’u ön incelemeden 
geçerek kurullara sevk edildi



www.kosgeb.gov.tr10

KOSGEB Başkanı, Cevahir 

Uzkurt, yeni binanın hizmete 

alınması sebebiyle kurum 

çalışanları ile bir araya geldi. 

Toplantıda konuşma yapan 

Başkan Cevahir Uzkurt, yeni 

hizmet binası ve yeni yıl için 

hayırlı olsun dileklerini iletti. 

2018’e yeni binada başlamış 

olmanın mutluluğunu 

yaşadığını ifade eden Uzkurt, 

yeni yılın hem tüm KOSGEB 

camiasına, hem de ülkemize 

hayırlı olmasını temenni etti.

KOSGEB Başkanı Cevahir 

Uzkurt: “Altı aydır çok başarılı 

destek programları ortaya 

koyduk, bu bir girizgâhtı, 

daha güzel işler yapmaya 

devam edeceğiz. Yaklaşık 3,5 

milyon KOBİ’nin yükünün 

omuzlarımızda olduğunu 

unutmadan KOSGEB olarak 

çok farklı projelerle bu ülkenin 

daha da güçlenmesine katkı 

sağlayacağız.” dedi.

KOSGEB İdaresi 
Başkanlığı,  artık 
Ankara /Kazım 
Karabekir Caddesi 
üzerinde inşa edilen 
yeni binasında 
hizmet veriyor.

Mamak İlçe Merkezi’nde 

2007 yılından bugüne 

Başkanlık Merkez Binası 

olarak çalışmalarını sürdüren 

KOSGEB Başkanlığı 25 Aralık 

Pazartesi gününden itibaren 

yeni binasında hizmet vermeye 

başladı. Son teknolojiye göre 

tasarlanmış KOSGEB Başkanlık 

binasının Ulus gibi merkezde 

bulunmasının işletmeler 

açısından daha ulaşılabilir 

KOSGEB Başkan Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt, son teknolojiye uygun 
olarak inşa edilen yeni bina ile tüm 
işletmelere daha ulaşılabilir bir imkan 
sağlandığını söyledi.

KOSGEB 
Yeni Binasına 
Taşındı
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olduğunu söyleyen KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, KOSGEB’in yeni 

vizyon ve misyon anlayışı ile 

çalışmalarını sürdüreceğini 

söyledi. 

20 Nisan 1990 tarihinde, 

KOBİ’lerin katma değerini 

arttırmak, rekabet güçlerini 

yükseltmek, teknolojik 

düzeylerini yükseltmek, 

uluslararası pazarlarda söz 

sahibi olmalarını sağlamak, 

marka bilincini geliştirmek 

ve yan sanayi ilişkilerini 

güçlendirmek amacıyla 

kurulan; her geçen sene 

bütçesi daha da artan, destek 

sayısı ve miktarlarını arttıran, 

81 ilde 88 müdürlüğüyle 

KOBİ’lerle birlikte büyüyen 

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme 

Başkanlığı (KOSGEB),    daha 

büyük ve donanımlı olan yeni 

binasına taşındı. 

2007 yılından bu yana Mamak 

ilçesine bağlı 4 katlı Başkanlık 

binasını kullanan kuruma son 

yıllardaki atılımlarından sonra 

bu bina yeterli gelmiyordu. 

Bürokrat, basın mensupları, 

Sivil Toplum Kuruluşları ve 

birçok işadamı Başkanlık 

ziyaretlerinde ulaşım sıkıntısı 

çekiyorlardı. Yeni bina ile 

bütün bu sorunlar artık 

çözülmüş oldu. Yenilenen 

binası ile yeni bir sinerjinin 

oluştuğu kurum personelinin 

birçoğu kuruma ilk kez girdiği 

gündeki hisleri yaşadığını ifade 

ediyor.

Yeni Bina Merkezi 
Konumda

8000 m2’lik arsa alanı 

üzerinde inşa olunan yeni 

KOSGEB Başkanlık binası 

Kazım Karabekir Caddesi ile 

Atatürk Kültür Merkezi’nin 

kesiştiği kavşakta. Kızılay’a, 

Ulus’a, Keçiören’e 5 dakikalık 

mesafede bulunan bina, 

Atatürk Kültür Merkezi metro 

durağının hemen karşısında.

 

90.5 Metre, 22 Kat

Toplam 22 kattan oluşan ve 

yüksekliği 90.5 metre olan yeni 

Başkanlık Binası iki bloktan 

oluşmakta. 600’er kişilik iki 

konferans salonu ve bir basın 

toplantısı salonu içeren binada 

kütüphane, lostra, PTT, market, 

spor salonu, kuaför, terzi 

imkanları da olacak. 

Kökü Mazide Olan 
Atiyiz

2007 yılından bu yana idari 

başkanlık görevi gören 

Mamak’taki bina ise KOSGEB 

Siteler Müdürlüğü olarak ve 

çeşitli eğitim faaliyetleri için 

kullanılmaya devam edecek. 

Böylelikle KOSGEB eskiyle 

bağını koparmadan geleceğe 

doğru KOBİ’lerle birlikte 

büyümeye devam edecek. 

KOBİ’lerle Birlikte 
Büyüyen Kurum
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik 

ve Spor Komisyonu Başkanı, 

Van Milletvekili Beşir Atalay 

yönetiminde  Van’da sanayici 

ve iş adamlarının katılımı 

ile gerçekleşen toplantıda 

konuşan KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

Van’ın ekonomik canlanmasına 

katkıda bulunduklarını 

belirterek, son 14 yılda 12 

bin 561 KOBİ’ye yaklaşık 519 

milyon lira tutarında destek 

verildiğini açıkladı.

Van Milletvekilleri ile Vali 

Murat Zoroğlu’nun da katıldığı 

toplantıda, KOSGEB’in 

Van iline özel bir program 

hazırladığını söyleyen Milli 

Eğitim, Kültür, Gençlik ve 

Spor Komisyonu Başkanı Beşir 

Atalay; KOSGEB’in KOBİ’lere 

destek sağlayan önemli bir 

devlet kurumu olduğunu 

söyledi. TBMM Komisyon 

Başkanı ve Van Milletvekili 

Atalay, “İŞGEM, Van için önemli 

bir sanayi merkezi oluyor. 

Teknoloji Geliştirme Merkezi’ne 

KOSGEB’in verdiği destekler 

çok önemli. Kısacası KOSGEB 

ile Van’ı buluşturmak açısından 

bu görüşme önemli. Ben bu 

kapsamda davetimizi kırmayıp 

ilimize geldiği için KOSGEB 

yetkililerine ve Bakanımıza 

teşekkür ediyorum.” dedi.

Yüzüncü Yıl Üniversitesi 

akademisyenleri, girişimciler 

ve sanayiciler ile sektör 

temsilcilerinin katılımıyla Van 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 

gerçekleşen toplantıda 

KOSGEB’in yeni vizyon ve 

destek programlarını anlatan 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, Van ilinin 

ekonomik kalkınmasına 

KOSGEB’in ciddi anlamda 

destek sağladığını söyledi. 

Van’da 2003 ile 2017 yılları 

arasında 12 bin 561 KOBİ 

ve girişimciye toplam 518 

milyon 556 bin 199 TL’lik 

destek sağladıklarının altını 

KOSGEB Başkanı Uzkurt : 
“Van İlimizin Kalkınmasına Destek Olduk”

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, Van’a 
son 14 yılda 

KOSGEB’in önemli 
desteklerde 

bulunduğunu 
belirterek, geçen 

bu süre içerisinde 
12 bin 561 

KOBİ’ye yaklaşık 
519 milyon 

lira verildiğini 
söyledi. 



www.kosgeb.gov.tr 13

çizen Uzkurt, “2017 yılında 90 

firmamıza yaklaşık 31 milyon 

714 bin lira destek, 8 bin 371 

firmamıza da 76 milyon kredi 

faiz desteği sağladık” dedi.

Uzkurt, “Van İŞGEM Büyüyor” 

projesi kapsamında yer alan 

yeni işletmelerin, rekabet 

güçlerini geliştirecek KOSGEB 

destek ve hizmetlerinin 

ayrıcalıklı bir şekilde 

verileceğini söyledi.

Uzkurt; “Van İŞGEM 
Projesi Girişimcilik 
Eko Sistemine Rol 
Model Olacak”

Başkan Uzkurt, KOSGEB ile 

VANSİAD arasında 14 Ocak 

2005 tarihinde yapılan protokol 

ile söz konusu yerin İŞGEM 

olarak kullanılmak üzere 

VANSİAD’a tahsis edildiğini, 

yapılan tahsisin 2016 yılından 

başlamak üzere 15 yıllığına 

tekrar yenilendiğini ve 

projenin VANSİAD tarafından 

kurulan “Van Teknoloji 

iş Geliştirme ve Girişim 

Hizmetleri Limited Şirketi” 

tarafından yürütüldüğünü 

açıkladı.

Van İŞGEM projesine 2005 

yılının 6’ncı ayından itibaren 

girişimcilerin alınmaya 

başlandığını ve proje 

çerçevesinde ön görülen 

hedeflerin tamamının 

zamanından önce yerine 

getirildiğini ifade eden 

Uzkurt; ‘2011 Yılında Van’da 

yaşanan depreme kadar 

yüzde 100 doluluk oranı ve 

350 kişilik istihdam ile başarılı 

bir faaliyet sürdüren Van 

İŞGEM, deprem sürecinde 

ve sonrasında ciddi sıkıntılar 

yaşadı. ‘’Van İŞGEM Büyüyor’’ 

projesi İŞGEM’in gelişimine 

ve sürdürülebilirliğine katkı 

sağlamıştır. Halihazırda 

yürütülen ‘Van İŞGEM Büyüyor’ 

projesi başarılı bir şekilde 

tamamlanmış ve yeni yapılan 

işlikler ile verilen eğitim 

ve danışmanlık hizmetleri 

sonucunda İŞGEM’in başarı 

grafiği daha fazla yükseltilerek 

girişimcilik eko sistemine 

rol model olacak bir yapıya 

kavuşmuştur.’ şeklinde konuştu.

“Teknokent’in 
Tüm Masrafları 
Bakanlığımız 
Tarafından 
Karşılandı”

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, toplantıda Van 

Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde 

kurulan Teknokent hakkında 

katılımcılara bilgi verdi.

Prof. Uzkurt, Teknokent’in 2 

milyon 500 bin TL sermaye 

ile 2013 tarihinde ticaret sicil 

gazetesinde yayımlanarak 

kurulduğunu belirterek; “YYÜ 

Teknokent’inde 220 dönüm 

üzerinde 2.450 metrekare kapalı 

alana sahip, idari ve kuluçka 

binası bulunmaktadır.

Bina içerisinde şirketlerin 

kullanabileceği 27 ofis, bir 

kuluçka merkezi, 2 adet toplantı 

salonu, bir adet uzman odası, 1 

adet kafeterya, yönetim ofisleri, 

firmaların stres atabilecekleri 

sosyal aktivite salonu, dinlenme 

ve sergi salonu yer almaktadır. 

Maliyeti yaklaşık 4 milyon 

200 bin TL’dir. Masrafların 

tamamı Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı tarafından 

karşılanmıştır. Bu sistem ile 

33 kwp 132 adet panel ile 

günlük ortalama 170 kw enerji 

üretmektedir” diye konuştu.

 

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir Uzkurt;  
“2017 yılında 90 firmamıza yaklaşık 
31 milyon 714 bin lira destek, 8 bin 
371 firmamıza da 76 milyon kredi 
faiz desteği sağladık” dedi.
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Tataristan Cumhuriyeti 

Ekonomi Bakanı Yardımcısı 

Rüstem Sibgatullin ile 

Tataristan Cumhuriyeti Ticaret 

Temsilcisi Yardımcısı Albert 

Yolşev KOSGEB’i ziyaret etti.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Dr. 

Recep Kılınç’ın makamında 

yapılan görüşmede, KOSGEB 

tarafından Tataristan’da 

verilebilecek olan eğitimler ve 

Tataristan’daki muadil kurumu 

olan Tataristan Cumhuriyeti 

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Destekleme Fonu 

(Fon) arasında imzalanması 

öngörülen mutabakat zaptının 

detayları görüşüldü.

Türkiye’de KOBİ’ler, KOSGEB 

destekleri ve uluslararası iş 

birliklerimiz hakkında, KOSGEB 

yetkililerinin bilgilendirme 

yaptığı görüşmede; Tatar 

Bakan Yardımcısı, Türkiye’de 

KOBİ’lere büyük önem 

verildiğinin farkında 

olduklarını ve KOSGEB’in de 

bunun göstergesi olduğunu 

söyledi.

Rüstem Sibgatullin, 11 – 12 

Ocak tarihlerinde ülkemizi 

ziyaret etmesi planlanan, 

Tataristan Cumhuriyeti 

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, 

Ekonomi Bakanlığı ve Fon 

temsilcilerden oluşacak olan 

8 - 10 kişilik heyette kendisinin 

de bulunacağını belirtti. 

Toplantı neticesinde,  

söz konusu ziyaret 

kapsamında, mutabakat 

zaptı imzalanmasına ve 2018 

yılı ilk çeyreğinde KOSGEB 

uzmanlarının Tataristan’da 

KOBİ’ler için bir eğitim vermesi 

hususunda çalışmaların 

yürütülmesine karar verildi.

Tataristan Cumhuriyeti Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Destekleme 
Fonu, KOSGEB Destek Programlarını Tataristanlı KOBİ’lere model alacak.

KOSGEB, 
Tataristan KOBİ’lerine Eğitim Verecek



www.kosgeb.gov.tr 15www.kosgeb.gov.tr 15

Genç girişimci 
Sefa Erkaya, 
KOSGEB’in 
düzenlemiş 
olduğu 
Uygulamalı 
Girişimcilik 
Eğitimini 
tamamlayarak 
kendi işletmesini 
kurdu. 

Kendi işinin patronu 

olduğunda henüz 20 yaşında 

olan genç girişimci İrfan 

Sefa ERKAYA, 2013 yılı Eylül 

ayı içerisinde KOSGEB’in 

düzenlemiş olduğu Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimine katıldı.

Eğitimi tamamlayan girişimci 

2014 yılı Ocak ayı içerisinde 

Misdik Yapı Dekorasyon 

unvanlı işletmesini Karabük’ün 

Safranbolu ilçesinde kurararak  

KOSGEB’in Yeni Girişimci 

Desteğinden yararlandı.

İşletmesini Safranbolu’da kuran 

girişimci bordür, seramik, 

duvar kağıdı, dekorasyon 

ve dekorasyon ürünlerinin 

satışını yapmakta, ayrıca 

tasarım hizmetleri sunmakta ve 

tasarımların uygulamasını da 

yapmaktadır. 

Özellikle iç mekan tasarımı, 

tasarım uygulaması, iç 

mekan uygulamasına yönelik 

seramik, bordür, duvar kağıdı 

vb. ürünlerinde toptan ve 

perakende satışını yapmaktadır. 

Kısa zamanda Karabük ve 

ilçelerinde yaptığı ürün 

ve hizmetler ile kendisini 

duyuran girişimci, tasarım 

ve uygulama faaliyetlerinde 

kendini geliştirmiş ve yıllık 

yaklaşık bir milyon liraya kadar 

ciro elde edebilir hale gelmiştir. 

Müşterilerin isteğine özel 

tasarımları ve uygulamalarını 

yaparak kısa zamanda piyasada 

kendini tanıtan ve büyümesine 

devam eden Misdik Yapı 

Dekorasyon , KOSGEB’in diğer 

destek programı ile daha da 

büyümeyi hedeflemektedir.

20 Yaşında, KOSGEB Desteği ile 
Kendi İşinin Patronu Oldu
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İşletmelerin ürün kalitesinin 

arttırılması, uluslararası 

firmalarla rekabetin 

sağlanması ve birçok ürünün 

yurtiçinde üretilebilmesi 

için teknik anlamda destek 

verme ve bilgilendirme 

amacıyla KOSGEB 

Laboratuvarları toplam 9 

ilde 12 adet laboratuvar ile 

hizmet vermektedir. 12 adet 

laboratuvarın 11 tanesi metal 

laboratuvarı 1 tanesi ise plastik 

kauçuk laboratuvarı olarak 

hizmet vermektedir.  

KOBİ’leri desteklemek amacıyla 

KOSGEB tarafından kurulan 

laboratuvarlar, işletmelere 

düşük maliyette ve yüksek 

kalitede hizmet sunmaktadır. 

Laboratuvarlarımızda, 

laboratuvarı olmayan veya 

tarafsız bir kurumda test 

yaptırmak isteyen işletmeler 

ile laboratuvarı olan ve 

yaptığı testleri doğrulatmak 

isteyen işletmeler için 

piyasa koşullarının altında 

hizmet sunularak işletmelere 

dolaylı yoldan maddi destek 

sağlanmaktadır. 

KOSGEB Laboratuvarlarının 

3 tanesi TÜRKAK tarafından 

TS EN ISO/IEC 17025 

standardına göre akredite 

edilmiştir. Laboratuvarlarda 

gerçekleştirilen testlerin 

38 tanesi ilgili standartlar 

kapsamında akreditedir.

Laboratuvar ücretleri 

KOSGEB’e kayıtlı KOBİ 

Statüsündeki işletmelere  % 

50 oranında indirimli olarak 

uygulanmaktadır. Ayrıca, 

kamu ihalelerini kazanmış 

ve bu kapsamda test, analiz 

hizmeti başvurusu yapan 

başvuru sahipleri, ilgili kamu 

kurumundan aldıkları resmi 

yazı ile ilgili Laboratuvara 

başvurmaları halinde KOSGEB 

Laboratuvar Hizmetlerinden 

%50 indirimli olarak 

yararlanabilmektedir. 

KOSGEB Laboratuvarlarında 

verilen test hizmetleri ve 

ücretleri ile test hizmeti veren 

Laboratuvarların iletişim 

bilgilerine www.kosgeb.gov.tr 

adresinden ulaşılabilmektedir. 

2017 yılında Laboratuvar 

Hizmetleri kapsamında 3.812 

adet işletmeye 54.828 adet test 

hizmeti verildi.

KOSGEB Veri Tabanına Kayıtlı KOBİ’ler 
KOSGEB’in Laboratuvarlarından % 50 
İndirimle Hizmet Alabilmekteler
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KOSGEB 
ADANA MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB 
BURSA MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB 
ESKİŞEHİR MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB 
GAZİANTEP MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB 
BURSA MÜDÜRLÜĞÜ 
(Plastik-Kauçuk Laboratuvarı)

KOSGEB ANKARA 
OSTİM MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB İSTANBUL
İKİTELLİ MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB İZMİR
KUZEY MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB 
KONYA MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB 
SAMSUN MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB ANKARA 
SİNCAN MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)

KOSGEB İSTANBUL
ANADOLU YAKASI  
MÜDÜRLÜĞÜ 
(Metal Laboratuvarı)
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MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN

KOSGEB destek programlarının 

yenilendiği 2010 yılındaki 

büyüme hamlesinin bir 

yansıması olarak 2011 yılında 

Düzce’de faaliyete başlayan 

KOSGEB Düzce Müdürlüğü, 

tecrübeli kadrosuyla 

faaliyetlerine devam 

etmektedir.

Hafızalardan kolay 

silinmeyecek olan 17 Ağustos 

1999 depreminin üzerinden 

henüz 3 ay bile geçmemişken 

12 Kasım 1999’da büyük bir 

depremle tekrar sarsılan 

Düzce, uygulanan politikalarla 

tekrar canlanmış, KOSGEB 

desteklerinin de etkisiyle ülke 

ekonomisinde adından söz 

ettirmeye başlamıştır. 

Bugün özellikle; Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı ve aynı 

zamanda Düzce Milletvekili 

olan Dr. Faruk Özlü’nün yakın 

ilgi ve destekleriyle Düzce 

her geçen gün büyüyen bir 

cazibe merkezi kimliğine 

bürünmüştür. TÜİK kayıtlarına 

göre Düzce’de faaliyet gösteren 

15.823 işletmenin 15.812’sinin, 

neredeyse tamamının, KOBİ 

ölçeğinde olduğu göz önüne 

alındığında, KOSGEB’in 

Düzce’de oynadığı kilit rol ve 

üstlendiği sorumluluk daha 

net görülebilmektedir. Bu 

yapının da etkisiyle KOSGEB 

Düzce Müdürlüğü tarafından 

verilen destek tutarı her yıl 

artmış ve 2017 yılında 13 

milyon TL olmuştur.

2017 yılının başında uygulanan 

Kredi Faiz Desteği ile Düzce 

KOBİ’lerine 50 milyon TL 

tutarında faizsiz kredi imkânı 

sağlanmış ve yıl boyunca 

Düzce ekonomisine KOSGEB 

destekleri vasıtasıyla doğrudan 

kazandırılan parasal destek 63 

milyon TL’ye ulaşmıştır.İldeki 

paydaşlarıyla güçlü iş birliğini 

devam ettiren KOSGEB Düzce 

Müdürlüğü, kamu kurum 

ve kuruluşları, odalar ve 

sivil toplum kuruluşlarıyla 

ortak eğitim ve faaliyetler 

düzenleyerek KOBİ’lerin 

yanı sıra geniş bir kitleye 

ulaşmaktadır.

Düzce
KOSGEB Müdürlüğü
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Düzce’de KOSGEB ile Başaranlar

Girişimciliğe Değen Kadın Eli

Tekstil üreticisi bir 
aileden gelen Nurhan 
Artan, uzun yıllar 
çeşitli firmalarda 
tekstil üzerine 
çalıştıktan sonra 2016 
yılı Kasım ayında 
KOSGEB desteği ile 
kendi işini kuran bir 
kadın girişimci. 

Düzce’nin Kaynaşlı ilçesinde 

60 personelle başladığı kadın 

dış giyim ürünleri imalatında 

şu anda 150 personel istihdam 

eden ve aylık 400 bin TL 

ciroya ulaşan Nurhan Artan, 

girişimcilikte kadınların 

başarısına güzel bir örnek 

teşkil ediyor.

Nurhan Artan, “Tekstil 

ürünlerinin imalatı açısından 

avantajlı bir bölge olduğu 

için Düzce’yi seçtim. Hem 

istenilen yeterlilikte personelin 

bulunabildiği hem de 

ürünlerin Türkiye geneline 

sevk edilmesinin kolay olduğu 

bir şehirde girişimci olmak 

istedim. Uzun yıllar bu sektörde 

çalışmam vesilesiyle ve ailemin 

de bana verdiği destekle, eğer 

en iyi makineleri tedarik edip, 

en iyi personelleri bulabilirsem 

başarılı olacağıma inanmıştım. 

Aklımda yapacağım işi 

kurguladıktan sonra 2016 

yılı Eylül ayında KOSGEB 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi’ne katıldım. Bu 

eğitim benim için inanılmaz 

faydalı oldu. Özellikle finansal 

planlamanın önemini daha 

iyi anladım. 1 Kasım 2016’da 

işletmemi kurup 2017 Ocak’ta 

KOSGEB’e başvurdum ve kısa 

zamanda kurula davet edildim. 

Kurulun verdiği kabul kararı 

başarılı bir kadın girişimci 

olma motivasyonumu daha 

da arttırdı. Şu anda geleceğe 

daha sağlam adımlarla 

ilerleyen bir işletmem var.” 

diyerek girişimcilik öyküsünü 

anlatıyor.

KOSGEB desteklerinin arzu 

edilen faydayı sağlaması 

için öncelikle girişimcinin 

pazar analizini ve finansal 

planlamasını çok iyi yapması 

gerektiğini ifade eden Artan, 

mutlaka işin gerektirdiği 

nitelik ve nicelikte personel 

istihdam etmenin gerekli 

olduğunu vurguluyor.

Tekstil üretiminde artık 

klasik yöntemlerin geride 

kaldığını, ürünlerin taşıması 

gereken kalite değerleri ve 

işletmelerin uyması gereken 

çevresel şartlar açısından 

standartların her geçen gün 

yükseldiğini belirten Artan, 

eğer iyi değerlendirilebilirse 

bu durumun yatırımcılar 

ve girişimciler için avantaj 

olacağını ve Türkiye’nin 

nitelikli tekstil üretimindeki 

payının daha da artabileceğini 

söylüyor.
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Ulusal Basım Sanayi Ticaret 

Limited Şirketi, dijital 

baskı sektöründe kaliteyi 

yeniden tanımlamak ve ülke 

çapında örnek alınan bir 

yatırım yapmak amacıyla 

bir araya gelen 5 yatırımcı 

ortak tarafından KOSGEB İş 

Birliği – Güç Birliği Destek 

Programı’ndan faydalanarak 

2016 yılının sonunda 

kuruldu. İşletmenin bu destek 

kapsamındaki projesi 2017 

yılı Kasım ayında başarıyla 

tamamlandı.

İşletme yetkilisi ve proje 

sorumlusu Ümit Ülgen: 

“Teknolojinin baş döndürücü 

şekilde geliştiği ve bununla 

birlikte müşteri beklentilerinin 

ve reklam uygulamalarının 

sürekli yenilendiği dijital baskı 

sektöründe, sadece Düzce’ye 

değil tüm Türkiye’ye hatta 

sınırlarımızın dışına dahi hizmet 

verebilecek bir yatırım kararı 

aldık” diyor ve ekliyor “Bir araya 

gelerek zorlukları başarabilmek 

açısından çok kritik bir yerde 

duran ve inanılmaz teşvik 

edici olan KOSGEB İş Birliği – 

Güç Birliği Destek Programı, 

1 milyon TL’yi aşan bir destek 

tutarını içeren yapısıyla bu 

yatırım kararının alınmasında 

çok hayati bir katkı sağladı.”

Ülgen, KOSGEB desteğinin 300 

bin TL üst limitli geri ödemesiz 

kısmından faydalanılarak satın 

alınan UV baskı, dijital baskı 

ve tekstil baskı makineleri 

vasıtasıyla ilk yıllarında 240 

iş anlaşması yaptıklarını, 969 

başarılı işe imza attıklarını 

ve 1.125 işletmeyle doğrudan 

temas kurduklarını ifade 

ediyor.

Ülgen ayrıca, KOBİ’lerin 

iş birliği çabalarına önem 

vermeleri ve bu yönde 

atılacak adımları kesinlikle 

küçümsememeleri 

gerektiğinin altını çizerek, 

“Rekabetin artık ticari hayatta 

var olmanın vazgeçilmez 

kuralı olduğunu biliyoruz. 

Esnek çalışma modeline sahip 

olan ancak finansal yeterlilik 

konusunda zaman zaman 

sıkıntılar yaşayan KOBİ’lerin, 

mutlaka birlikte iş yapma 

kültürünü benimsemeleri 

gerekiyor. Bu noktada, tüm 

işletmelere, İş Birliği – Güç 

Birliği Destek Programı’nı 

sadece maddi bir kaynak olarak 

değil manevi bir güç olarak 

da görmelerini ve büyümek 

için doğru iş birlikleriyle etkili 

yatırımlar yapmalarını tavsiye 

ediyorum” dedi.

Dijital Baskı Teknolojilerine 

İş Birliği – Güç Birliği 

Dopingi

Reklamcılık sektöründe iş birliği yapan işletmeler aldıkları son teknoloji 
baskı makinası ile Türkiye pazarında önemli yer edindi.
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Batı Karadeniz’in göz 
bebeği Akçakoca’da 
tamamen yerli, milli 
imkânlar ve ham 
maddelerle üretilen, 
“Doğasında Doğallık 
Var” sloganıyla 
Türkiye’nin önde 
gelen zincir 
mağazalarında satışa 
sunuluyor.  “Zazel’la” 
gıda ürünü, KOSGEB 
Ar-Ge ve İnovasyon 
Programı’ndan 
faydalanılarak 
geliştirilen 
ve sürülebilir 
keçiboynuzu kreması 
olarak üne kavuşan 
bir üründür. 

Zazel’la, KOBİ Gelişim Destek 

Programı kapsamında da 

desteklenmiş ve son teknoloji 

ekipmanlarla üretimi 

sürdürülen bir hale gelmiştir.

Ürünün sahibi ve işletme 

yetkilisi Hüseyin Tatar, her 

yaştan insanın, özellikle de 

çocukların büyük bir iştahla 

yediği kakaolu fındık kreması 

ürünlerinin sanıldığı gibi fındık 

açısından zengin olmadığı 

ve yüksek oranda şeker ve 

yağ içerdiğinden hareketle, 

tüketicinin karşısında yepyeni 

ve doğal bir ürünle çıkmayı 

hedeflediğini söylüyor.

Bu yeni ürünün sürülebilir 

keçiboynuzu olduğunu 

ifade eden Tatar, “Doğada 

kendiliğinden yetişen 

keçiboynuzu, kolesterol ve 

glüten içermeyen, yapısında 

sodyum ve zararlı yağların 

bulunmadığı, diyet lifi ve B2 

vitamini açısından zengin 

yapısıyla adeta bir nimettir. 

Ancak, insanlara biraz acımsı 

gelen tadından ötürü çok 

yaygın ve rahat bir tüketimi 

yoktur. Uzun bir zamandan 

beri keçiboynuzunu tamamen 

doğal şekilde ve çocukların dahi 

rahatlıkla yiyebileceği bir ürüne 

dönüştürmeyi amaçlıyordum. 

Bu konuda KOSGEB’in Ar-

Ge ve İnovasyon Programı 

adeta imdadıma yetişti ve 

özellikle makine ve teçhizat 

desteklerinin yardımıyla 

sürülebilir keçiboynuzu 

kremasının numunelerini 

başarılı şekilde üretmeyi 

başardım. Keçiboynuzunun 

doğal olarak içerdiği buruk 

tadı, çeşitli denemelerin 

ardından yine doğal yollarla 

geri planda bırakmayı başardım. 

Sonrasında KOBİ Gelişim Destek 

Programı’ndan da faydalanarak 

üretim kapasitemizi ve marka 

bilinirliğimizi arttırdık. Şu 

anda bu ürünün yanı sıra fıstık 

kreması ve keçiboynuzu özü 

gibi ürünlerimizle de tüketicinin 

hizmetindeyiz” diyor.

Sürülebilir keçiboynuzu 

kremasının doğallık ve 

işlevselliğinin büyük zincir 

marketler tarafından da kabul 

gördüğünü ifade eden Tatar, 

Çin’e ilk satışların yapıldığını, 

Avrupa ülkelerinden ürüne 

yoğun talep olduğunu ve 

üretim alanını genişlettikten 

sonra yeni desteklere 

başvuru yapıp ilave makine 

ve teçhizatlar alarak üretim 

kapasitesini en üst seviyeye 

çıkartmak istediğini belirtiyor.

Tatar, “İsviçre’den yatırımcılar, 

işletmeyi ve markalarımı 

kendilerine satmamı istiyorlar 

ancak ben nasıl ürünü tamamen 

yerli girdilerle üretiyorsam 

şirketimi de tamamen yerli ve 

milli bir şekilde ayakta tutmayı 

ve büyütmeyi hedefliyorum” 

diyor.

Düzce’den Dünyaya Yayılan 

“Tatlı” Bir Hikâye



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 

www.kosgeb.gov.tr22

KOSGEB Desteği ile Yerli 
Sondaj Makinası İmalatında 
Seri Üretime Geçti

Bursa’da küçük bir 
atölyede, sondaj 
makinalarının 
yedek parçalarını 
imal etmeye 
başlayan SON-
MAK Makina 
yurt dışından 
ithal edilen 
‘Karotlu Sondaj 
Makinalarının’ 
imalatı için Ar-
Ge projesini 
tamamlayarak, 
KOSGEB’in 
Endüstriyel 
Uygulama Desteği 
ile seri üretime 
geçiş yaptı.

1983 yılında Bursa’da küçük bir 

atölyede sondaj makinalarının 

yedek parçalarını imal etmeye 

başlayan işletme, ilerleyen 

zamanda sondaj makinalarının 

ve yardımcı ekipmanlarının da 

yedek parçalarını imal ederek, 

piyasada yurt dışından gelen 

ürün açığını doldurmaya çalıştı. 

Üretim için atölye şartları 

işletmeye yetersiz gelemeye 

başlayınca, Bursa - Yaylacık 

köyünde 850 m² kapalı alanı 

bulunan yeni bir fabrika 

kuruldu.  Bu fabrikada 

imalatına devam eden 

SON-MAK, artan talepler 

doğrultusunda fabrika alanını 

2500 m² ye çıkartarak hizmet 

vermeye devam ediyor.

2002 yılında ülkemize ithal 

yollarla gelen ‘Karotlu Sondaj 

Makinalarının’ muadillerini 

yapma kararı alan SON-MAK, 

bu ürünler için yurt dışına 

döviz ödemesini kısmen de olsa 

önlemeye çalışıyor.

2008 yılında TÜBİTAK KOBİ 

Ar-Ge projeleri destekleriyle 

tanışan SON-MAK, 2009 yılında 

bu projeyi başarıyla bitirerek 

destek almış. Bu destek 

programlarından faydalanarak 

ilerleyen zaman içinde 2 

proje daha bitirmiş ve desteğe 

hak kazanmış. İşletme, 2008 

Yılında Maden Tetkik Arama 

Kurumu’na yüksek kapasiteli 

makina imal ederek 2000 

metre delme kapasiteli sondaj 

makinaları üretmeyi başardı. 

Böylece Derin kuyu karotlu 

sondaj makinalarını de yerli 

muadili olarak piyasaya sürdü.

2014 yılında ise KOSGEB 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı kapsamında makina 

desteği alarak, gelen siparişlere 

daha rahat cevap verir duruma 

geldi. Yurt içi ve yurt dışında 

Sektör ile ilgili fuarlara katılım 

sağlayan SON-MAK, katılımlar 

için KOSGEB desteklerinden 

faydalandı.
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Yurt içinde TÜYAP ve DEMOS 

fuarlarına katılım sağlayan 

işletme, yurt dışında ise 

Kazakistan, Rusya, Güney 

Afrika, İran, Şili, Kanada gibi 

ülkelerde fuarlara katılım 

sağladı. 

KOSGEB’in fuar desteklerinin 

önemine değinen işletme 

yetkilisi İzzettin Tavukçu, 

“Yurt dışı fuarlar sonucunda 

şirketimizin ve ülkemizin 

adını dünyaya duyurmak ve 

tanıtmak misyonu üstlendik. 

Yeni iş ilişkileri ve müşteriler 

edindik. 2009 yılında dünyada 

2 ülkeye düşük miktarda ihracat 

yaparken 2016 yılında dünyanın 

10 ülkesine ihracat yapar 

konuma geldik. Kazakistan, 

Güney Afrika, Tanzanya gibi 

ülkelerde bayilikler kurduk ve 

yurt içi pazardaki daralmayı bu 

şekilde ihracatımızı artırarak 

önlemiş olduk. Bunların 

hepsinde katılmış olduğumuz 

fuarların ve almış olduğumuz 

KOSGEB desteklerinin payı 

büyük oldu. Şirketimiz her 

geçen gün projelerine yenisini 

eklemekte ve Dünya devlerinin 

arasına ülkemizin ve firmamızın 

ismini yazdırma hedefinde 

ilerlemektedir. Dünyada stratejik 

öneme sahip olan madencilik 

ve enerji üretim sektörlerine 

Sondaj makineleri, Enjeksiyon 

Pompaları, Çamur Pompaları, 

Otomatik Enjeksiyon Santralleri 

ve Ekipmanları üretimi 

yapan firmamız, bağlı kaldığı 

prensipleri sonucunda bugün 

ülkemizin yanı sıra dünyanın 

bir çok ülkesinde de Sondaj 

Makineleri alanında LEVENT 

ismiyle marka olmuştur.

Üretimine güçlü Ar-ge’si ile yön 

veren ve müşteri beklentilerini 

dikkate alan firmamız 2012 

yılında Sondaj Ekipmanları 

üretimine başlamıştır.

Ülkemizin sektördeki lokomotif 

firması olan ve her geçen gün 

kendini güncelleyen SON-MAK 

MAKİNE ürün yelpazesine; 

teknolojisi ve katma değeri 

yüksek, dünya standartlarında 

yeni makineler ve ekipmanlar 

üretme çabasındadır. ” şeklinde 

konuştu.

2016 yılı itibariyle dünyanın 10 
ülkesine ihracat yapar konuma 
gelen işletme,  Kazakistan, Güney 
Afrika, Tanzanya gibi ülkelerde de 
bayilikler kurdu.
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Destek Programlarından 
 KOBİ'ler Nasıl Yararlanır?

(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar Hariç)

Veritabanına 
Kayıt

KOBİ 
Beyannamesi

Beyanname 
Kontrol

Desteklere 
Başvuru

İşletmelerin, 
Destek Programlarından 

yararlanabilmeleri için öncelikle, 
KOSGEB Veri Tabanı’na 

kayıt olması gerekmektedir. 

İşletmeler 
www.kosgeb.gov.tr web sayfasından;

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

“KOBİ.ASİSTAN” 
bölümünde yer alan  

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

almadıklarını kontrol etmeliler.

Kontrolü sağladıktan sonra 
“Nereden Başlamalıyım?, 

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

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

1
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