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KOSGEB, KOBİ Zirvesi’nde 

Yeni Vizyonunu Ortaya Koydu
KOSGEB, “KOBİ’lerde Dönüşümün Zirvesi” sloganı ile Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün himayelerinde düzenlediği KOBİ 
Zirvesi’nde, İleri teknoloji ve Katma Değer Odaklı KOBİ’ler İçin Yeni 
KOSGEB Vizyonunu ortaya koydu. 

KOSGEB, Ulusal KOBİ 

ekosisteminin koordinasyonunu 

sağlama ve tüm kurumların, 

KOBİ’leri ilgilendiren 

faaliyetlerinde eşgüdüm, 

tamamlayıcılık ve etkinliği tesis 

etme vizyonunu realize ediyor. 

Bu amaçla, gerek teşkilat yapısını 

gerekse destek sistematiğini 

reorganize ediyor.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Dr. Faruk ÖZLÜ’nün 

himayelerinde, KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un 

ev sahipliğinde düzenlenen 

“KOSGEB, KOBİ Zirvesi” 

etkinliğine, Kamu Kurumlarının, 

Meslek Kuruluşlarının, 

Üniversitelerin ve Sivil Toplum 

Kuruluşlarının temsilcileri katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Dr. Faruk Özlü, KOBİGEL-KOBİ 

Gelişim Destek Programı 2018 

Yılı Teklif Çağrısı’nın, 24 Nisan’da 

KOSGEB’in internet sitesinde 

ilan edileceğini belirterek, 

“Programdan yararlanmak üzere 

proje sunan KOBİ’ler için KOSGEB 

tarafından toplam 700 milyon 

liralık bütçe ayrıldı. Bunun 500 

milyon lirası imalat sanayisi, 

200 milyon lirası yazılım sektörü 

KOBİ’lerine verilecek.” dedi.

Özlü, KOSGEB’de düzenlenen, 

“KOSGEB KOBİ 2018 Zirvesi”nde 

yaptığı konuşmada, kurumun 28. 

yılını kutladığını ifade etti.

KOSGEB’de büyük bir dönüşüm 

başladığına işaret eden Özlü, bu 
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dönüşümün Türk ekonomisi 

ve sanayisinin, teknoloji odaklı 

dönüşümüyle uyumlu olduğunu, 

kurumda “katma değerli üretim 

ve teknoloji tabanlı girişimciliğe 

nitelikli destek” vizyonunun 

benimsendiğini söyledi.

Özlü, KOSGEB’in yeni yol 

haritasının “bürokrasiden 

arındırılmış, etkin, verimli, çözüm 

ortağı bir yapılanma” anlayışıyla 

oluşturulduğunu belirterek, 

“Bundan sonra KOSGEB için ‘daha 

az bürokrasi, daha nitelikli teşvik’ 

prensibi ve ilkesi geçerli olacak. 

Bugüne kadar 1 milyondan fazla 

KOBİ’ye dokunan, yüz binlerce 

girişimciye umut olan KOSGEB, 

bundan sonra da KOBİ’lerimize 

çok daha verimli biçimde yol 

arkadaşlığı yapmaya devam 

edecek.” diye konuştu.

Geçen yıl KOBİGEL-KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında 

8 alt kategoride proje çağrısı 

yayınladıklarını ve 8 bin 355 

proje başvurusu aldıklarını 

anlatan Özlü, bunlardan 3 bin 12 

projeye, 742 milyon lira destek 

sağladıklarını dile getirdi.

    Destek programı üst 

limiti 1 milyon lira

Özlü, KOBİGEL-KOBİ Gelişim 

Destek Programı 2018 Yılı Teklif 

Çağrısı’na çıktıklarını belirterek, 

“İllerimizin imalat sanayisi 

sektörlerini ayrıntılı biçimde 

analiz ettik. Her ilin, hangi imalat 

sektörlerinde rekabet avantajına 

sahip olduğunu belirledik. 

Örneğin, İstanbul’da giyim, metal 

ürünler, makine, kimya, elektronik 

sektörüne destek vereceğiz. 

Kayseri’de mobilya, metal ürünler, 

kauçuk ve plastik gibi sektörlere 

destek olacağız.” ifadesini 

kullandı.

Programdan yararlanmak üzere 

proje sunan KOBİ’ler için KOSGEB 

tarafından toplam 700 milyon 

liralık bütçe ayrıldığını ve bunun 

500 milyon lirasının imalat 

sanayisi, 200 milyon lirasının 

da yazılım sektörü KOBİ’lerine 

verileceğini aktaran Özlü, şöyle 

devam etti:

“Yazılım sektöründeki KOBİ’lerimiz 

için çok özel bir paragraf açıyoruz. 

Veri madenciliği, bulut bilişim, 

nesnelerin interneti, yapay zeka, 

akıllı uygulamalar, bilgi güvenliği, 

robot ve otomasyon yazılımları, 

bilgisayar oyunları alanlarından 

herhangi birinde faaliyet gösteren 

KOBİ’lerimize, toplam 200 milyon 

lira destek vereceğiz. Destek 

programının üst limiti 1 milyon 

lira olarak belirlendi. Projesi 

kabul edilen KOBİ’ler, 300 bin lira 

geri ödemesiz, 700 bin lira geri 

ödemeli olmak üzere, destekten 

yararlanacak. Destek, projenin 

gerçekleştirilmesi için gerekli 

olan personel, makine-teçhizat 

kalıp, hizmet ve yazılım alımı 

“
”
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giderleri için ödenecek. Sunulacak 

projeler en az 6 ay, en fazla 12 ay 

süreli olacak. Proje teklif çağrısı, 

24 Nisan’da KOSGEB’in internet 

sitesinde ilan edilecek. Son 

başvuru tarihi 22 Haziran olacak. 

Başvurular ekim ayı sonunda 

sonuçlandırılacak ve ilan edilecek.”

Destek programlarıyla Türkiye’nin 

yüksek teknoloji üretmesini, 

ürettiği teknolojiyi ihraç etmesini 

hedeflediklerini söyleyen Özlü, 

KOSGEB’in sunduğu destek 

ve teşvik mekanizmalarını, 

teknoloji üreten KOBİ’ler 

üzerinde yoğunlaştırdıklarını 

bildirdi. Özlü, KOBİ’leri yerli 

üretime teşvik ettiklerini, onların 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerini 

desteklediklerini dile getirdi.

İhracatta yüksek teknolojili 

ürünlerin payını yüzde 20 

seviyesine çıkarmak için bütün 

kaynaklarını seferber ettiklerini 

vurgulayan Özlü, “Bilim Merkezi, 

Teknoloji Üssü, İleri Sanayi 

Ülkesi Türkiye” hedefine, 

KOBİ’ler ve girişimcilerle birlikte 

yürüdüklerini belirtti.

      KOBİ’ler lokomotif 
olacak

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt 

da KOBİ’lerin 3 milyonu aşan 

sayılarıyla ülkedeki toplam 

işletmelerin yüzde 99’undan 

fazlasını, toplam istihdamın 

yüzde 70’inden, toplam üretimin 

ve yaratılan katma değerin 

ise yüzde 50’sinden fazlasını 

gerçekleştirdiğini bildirdi. 

Ülkelerin dünyadaki yerini 

KOBİ’lerin gücünün belirlediğine 

işaret eden Uzkurt, bu 

işletmelerin faaliyet gösterdikleri 

bölgelerde, istihdam ve gelir artışı 

sağlayarak, sosyal istikrara ve 

bölgesel gelişmişlik farklarının 

azalmasına katkı sağladıklarını 

anlattı.

Türkiye’nin 2023, 2053 ve 

2071 hedeflerine giden yolda 

KOBİ’lerin lokomotif olacağına 

inandığını ifade eden Uzkurt, 

“Geçtiğimiz 28 yıl boyunca, küçük 

ve orta ölçekli işletmelerimizin 

küresel rekabet ortamında güçlü 

olmalarını sağlayan, yüksek 

nitelikli, öncü bir kurum olma 

vizyonuyla çok önemli görevler 

üstlendik. KOBİ’lerin sorunlarını 

çözmek, sıkıntılarını gidermek, 

önlerindeki engelleri aşmalarına 

yardımcı olmak üzere bütün 

imkanlarımızla KOBİ’lerimizin 

yanlarında olduk. Güçlü KOBİ’lere 

sahip olmak ve onlar vasıtasıyla 

ekonomimizi sağlam temellere 

dayandırmak için desteklerimizi 

artırarak ve kapsamını genişleterek 

devam ettiriyoruz.” diye konuştu.

Uzkurt, KOSGEB’in bugüne 

kadar hayata geçirdiği projelerle 

“  
”
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üzerinde halen çalışılan projeler 

hakkında da bilgi verdi. Bölgesel 

önceliklerin tespit edilebilmesi 

için 81 ilden temsilcilerin 

katılımıyla 26 bölge merkezinde 

çalıştaylar organize ettiklerini 

belirten Uzkurt, kredi faiz 

desteğini revize ettiklerini 

ve yakın zamanda yürürlüğe 

koyacaklarını bildirdi. 

KOBİ’lerin ihtiyaçlarının doğru 

tespit edilip yönlendirilmesi 

konusunda KOBİ rehberliği 

ve teknik danışmalık ile KOBİ 

yetkinlik değerlendirme 

sistemlerini yürürlüğe 

koyacaklarını anlatan Uzkurt, 

şunları kaydetti:

“Gelecek dönemde de bizlere 

çizdiğiniz istikamette, ithal ürün ve 

ara malların yerli ve milli üretimini 

desteklemek, KOBİ’lerimizi 

uluslararası pazarlarda söz sahibi 

yapmak ve ülkemizin stratejik 

önceliklerine uygun yenilikçi, 

teknoloji düzeyi yüksek imalatçı 

girişimcilerimizi özellikle 

desteklemeye devam edeceğiz. 

KOSGEB’i sadece destek veren bir 

kurum değil KOBİ ekosistemini 

yöneten, KOBİ’ler ile kalkınmayı 

tesis eden ve KOBİ’lerimizin ihtiyaç 

duydukları rehberlik, danışmanlık 

ve mentörlük hizmetlerini veren 

bir kurum haline dönüştüreceğiz.”

KOSGEB’i sadece destek veren bir 
kurum değil KOBİ ekosistemini 

yöneten, KOBİ’ler ile kalkınmayı 
tesis eden ve KOBİ’lerimizin ihtiyaç 

duydukları rehberlik, danışmanlık 
ve mentörlük hizmetlerini veren bir

kurum haline dönüştüreceğiz. 

      KOSGEB’de büyük bir dönüşüm 
başladı. Bu dönüşüm Türk ekonomisi 
ve sanayisi, teknoloji odaklı 
dönüşümle uyumludur. Kurum içinde 
“katma değerli üretim ve teknoloji 
tabanlı girişimciliğe nitelikli destek” 
vizyonu benimseniyor

“

“

”

”
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Zirve kapsamında, 3 ayrı oturumda panel 
düzenlendi;

PANEL 1: Savunma sanayi ve iletişim 

sektörlerinde yerlileşme – millileşme 

çerçevesinde ana sanayi – KOBİ tedarik ilişkisi.

Panel Moderatörü: Cengiz ULUTAV 

(TTGV Başkanı)

Panelist: Mustafa İlhan Kızıltaş 

(ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü)

Panelist: Nurettin ÖZDEBİR 

(Ankara Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı)

Panelist: Selçuk YAŞAR 

(ROKETSAN Genel Müdürü)

PANEL 2: KOBİ’lerin finansmana erişim 

güçlükleri ve yeni finansman destek 

modelleri.

Panel Moderatörü: İsmet GERGERLİ (Kredi 

Garanti Fonu Genel Müdürü)

Panelist: Hakan Ertürk  (Hazine Müsteşarlığı 

Mali Sektörler Genel Müdürü)

Panelist: Murat ÇETİNKAYA (Borsa İstanbul 

Genel Müdürü)

Panelist: Mete ÇAKMAKÇI (Türkiye Teknoloji 

Geliştirme Vakfı Genel Müdürü)

PANEL 3: Büyüme sürecinde KOBİ’lerin 

yönetim ve üretim becerilerini destekleyici 

rehberlik ve danışmanlık mekanizmalarının 

önemi.

Panel Moderatörü: Hilmi DEVELİ  (TOSYÖV 

Denetim Kurulu Üyesi)

Panelist: Dr. Halil Bader ARSLAN  (TİM Genel 

Sekreteri)

Panelist: Zeynep Ayşe TURA (Yönetim 

Danışmanları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı)

Panelist: Hüseyin KARSLIOĞLU 
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KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOSGEB 

KOBİ ZİRVESİ 2018’de KOBİ’lerin 

sorunlarının çözülmesine dair 

önemli açıklamalarda bulundu.

Prof. Dr. Cevahir UZKURT 

“KOBİ’lerin sorunlarını çözmek, 

sıkıntılarını gidermek, önlerindeki 

engelleri aşmalarına yardımcı 

olmak üzere bütün imkânlarımızla 

KOBİ’lerimizin daima yanlarında 

olmak için çalışmalarımıza 

devam ediyoruz. Ekonomik 

büyümenin tabana yayılması 

ve gerçek bir refah ortamının 

tesis edilebilmesi için, KOBİ’lerin 

başarılı bir kimliğe sahip olmaları 

gerekliliğinin farkındayız. 

KOBİ’lerin ihtiyaçlarının doğru 

tespit edilip yönlendirilmesi 

konusunda KOBİ rehberliği 

ve teknik danışmalık sistemini 

yürürlüğe koyuyoruz.” dedi. 

Bununla birlikte “KOBİ’lerimizi 

uluslararası pazarlarda söz sahibi 

yapmak ve ülkemizin stratejik 

önceliklerine uygun olarak 

yenilikçi, teknoloji düzeyi yüksek 

imalatçı girişimcilerimizi özellikle 

desteklemeye devam edeceğiz. 

KOSGEB’i sadece destek veren bir 

kurum değil KOBİ ekosistemini 

yöneten, KOBİ’ler ile kalkınmayı 

tesis eden ve KOBİ’lerimizin ihtiyaç 

duydukları rehberlik, danışmanlık 

ve mentörlük hizmetlerini veren 

bir kurum haline dönüştüreceğiz. 

Tüm bu çalışmalarımızın 

yanında, güçlü KOBİ’lere sahip 

olmak, KOBİ’lerimiz vasıtasıyla, 

ekonomimizi sağlam temellere 

dayandırmak için, desteklerimizi, 

artırarak ve kapsamını genişleterek 

devam ettiriyoruz.” diye belirtti.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’tan

KOBİ’ler İçin Çözüm Önerileri

KOSGEB Başkanı 
Uzkurt, KOSGEB 
KOBİ ZİRVESİ 
2018’de KOBİ’lerin 
sorunlarının 
çözülmesine dair 
önemli açıklamalarda 
bulundu.

     KOBİ’lerin 
sorunlarını çözmek, 
sıkıntılarını 
gidermek, 
önlerindeki engelleri 
aşmalarına yardımcı 
olmak üzere bütün 
imkânlarımızla 
KOBİ’lerimizin daima 
yanlarında olmak 
için çalışmalarımıza 
devam ediyoruz.

“  

”
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İllerin rekabet 
avantajına sahip 
imalat sektörlerini 
belirleyecek  
“KOSGEB KOBİGEL 
– KOBİ Gelişim 
Destek Programı İl 
Çalıştayları” 81 ilin 
paydaş kurum ve 
kuruşlarının katılımı 
ile gerçekleştirildi.

KOSGEB Desteklerinde 

“Sektörel” Dönem

 “Türkiye’nin 81 ilini temsilen 

26 kentten katılımcıların bir 

araya geldiği Türkiye geneli 

çalıştayda; Ankara, İstanbul, 

İzmir, Gaziantep, Konya, Adana, 

Trabzon ve Erzurum’la eş zamanlı 

canlı yayın gerçekleştirildi. 

KOSGEB’in proje esaslı KOBİ 

gelişim desteklerinin 2018 

yılındaki uygulamasında her ilin 

kendi imalat sanayi potansiyelini 

dikkate alan yaklaşım 

benimsediğini söyleyen KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

illerde rekabet avantajına sahip 

imalat sanayi sektörlerine yönelik 

proje esaslı destek programı 

oluşturulacağını ve proje teklif 

çağrısı ilan edileceğini müjdeledi.

Türkiye ekonomisini ayakta 

tutarak zincirin yüzde 99’unu 

oluşturan 3.5 milyon KOBİ’nin 

dayanağı olan KOSGEB, yeni 

döneme yenilenmiş teşvikleriyle 

KOBİ’lerin hizmetinde olacak. 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un 

idaresindeki KOBİ’lerin destek 

koçu, tüm Türkiye’yi çalıştay 

coşkusunda birleştirdi. Geri 

ödemesiz 300, geri ödemeli ise 

700 bin olmak üzere toplamda 

1 milyon TL’lik üst limitli KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

(KOBİGEL) vasıtasıyla geleceğe 

yürüyecek işletmeleri tayin 

eden KOSGEB, yeni dönem için 

düğmeye bastı, imalat sanayine 

yeni parantezler açtı. İllerdeki 

rekabet avantajına sahip imalat 

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt; “Bundan sonra 
herkese uygun tek bir destek programı yerine, 
her ilimizin, sektörümüzün, firmamızın ölçeğine 
uygun destek programları organize edeceğiz.”
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sektörlerini belirlemek ve 

desteklemek üzerine harekete 

geçti.

Başkan Uzkurt, KOSGEB olarak 

KOBİ ekosisteminde taşları 

dağıtan kurum olacaklarını 

ifade ederek; “Bunu modern 

olanaklarla oluşturduğumuz 

altyapımızla yapacağız” şeklinde 

konuştu. Ülkede yerlilik 

bilincinin gitgide güçlendiğini 

vurgulayan Uzkurt, “İthal edilen 

ürünlerin ülkemizde üretilmesi 

hayati önem taşıyor, bu alanda 

desteklerimizi agresifleştireceğiz” 

ifadelerine yer verdi. 5 milyon 

TL’lik üst limitli Stratejik Ürün 

Destek Programı’yla cari açığın 

eritileceğini söyleyen Başkan, 

yine aynı üst limit oranına sahip 

olan TEKNOYATIRIM teşviki ile de 

teknolojiyi tabana yayacaklarını 

söyledi. E-devlet’e taşınan 

KOSGEB destekleriyle daha hızlı 

ve nitelikli hizmet vermekte 

olduklarını söyleyen Uzkurt, yeni 

dönem misyonlarının KOBİ’lere 

rehberlik ederek KOBİ’leri finansal 

açıdan beslemek olduğunu da 

vurguladı.

KOSGEB Başkanı Uzkurt, KOBİ’leri 

ileri teknolojiyle besleyecek 

desteklerle ilgili hazırlanan yol 

haritasını açıkladı.

KOSGEB olarak KOBİ 

ekosisteminde yöneten, 

yönlendiren, organize eden, 

bunun ekonomik çıktılarını 

maksimize eden bir kurum olmak 

istediklerinin altını çizen Uzkurt, 

KOBİ’lere destek verirken, üretim 

faaliyetinin sonucunu da görmek 

istediklerini dile getirdi. Uzkurt, 

KOSGEB, güncel 
ve ihtiyaca yönelik 
teşvik dönemi 
için düğmeye 
bastı. Teşviklerde 
il ve sektör 
bazlı değişimin 
sinyallerini veren 
KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt; ithalatı 
kesecek, ölçek 
büyütecek ve 
hızlıca ticarileşecek 
projeleri devreye alan 
KOBİ’lerin omzunda 
her daim KOSGEB’in 
elinin olacağını 
söyledi.
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“Ne kadar gelir elde edeceksin, ne 

kadar ihraç edeceksin ve ülkenin 

ekonomisine ne kadar değer 

üreteceksin, bunu destek verirken 

görmek istiyoruz. Buna göre 

desteklerimizi vermek istiyoruz.” 

diye konuştu.

Girişimcilik desteği kapsamında 

bugüne kadar yaklaşık 47 bin 

girişimciye destek verdiklerini 

anımsatan Uzkurt, “Girişimcilik 

desteğiyle küçük rakamlar değil, 

daha yüksek destekler vermek 

istiyoruz. Bu rakamları da teknoloji 

düzeyi yüksek girişimcilerimize 

vererek, ülkemizin teknolojik 

seviyesini artıralım çabasındayız.” 

ifadesini kullandı.

Uzkurt, Girişimcilik Destek 

Programı’nda limitleri 

artırdıklarına dikkati çekerek, 

yüksek teknolojili sektörlerde 

faaliyet gösterecek yeni 

girişimcilere 360 bin liraya kadar 

destek vereceklerini kaydetti.

İdarenin yeni dönemde 

üstleneceği misyonlardan 

birinin de yerlileşme ve 

millileşme çabasında yeni destek 

programlarıyla ülkeye değer 

katmak olduğunun altını çizen 

Uzkurt, şöyle devam etti:

“İthal ettiğimiz ürünleri yerli 

üretecek firmalarımızı, teknoloji 

düzeyi yüksek ürünlerin ülkemizde 

üretilmesine yönelik güçlü 

politikalar izleyerek KOBİ’lerimizi 

desteklemek istiyoruz. Her 

KOBİ’nin artık KOSGEB’de bir 

kredi limiti olacak. Ölçeğine, 

sınıfına göre bir kategoride yer 

alacak. Hangi sektörde faaliyet 

gösteriyor, kategorisi belirlenecek 

ve 100 bin liradan 500 bin liraya 

kadar kredi limiti olacak ve 

bunu şartları taşıyorsa isteği 

zaman kullanabilecek. KOSGEB 

bu kredinin faizini ödeyecek. 

Verdiğimiz destekler dışında faiz 

kullanmak isteyen KOBİ’lerimize 

de faiz desteği vereceğiz.”

Rehberlik ve teknik 
danışmanlık sistemi
KOBİ’lere yönelik rehberlik ve 

teknik danışmanlık sistemini 

yürürlüğe koyacaklarını bildiren 

Uzkurt, büyük firmalardan emekli 

KOBİ’lerde 
Ciro Sınırı Değişiyor
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olan ve teknik deneyimi bulunan 

yöneticilere sertifika verilerek, 

isteyen KOBİ’lere danışmanlık 

yapılacağını anlattı. Uzkurt, 

bunun kararını İcra Kurulunda 

aldıklarını ve mevzuat çalışmasını 

bitirmek üzere olduklarını söyledi.

Uzkurt, KOBİ’lerin yetkinliklerinin 

değerlendirilmesinin çok 

önemli olduğunu vurgulayarak, 

“KOBİ’lerimiz aldığı destekleri 

yatırıma dönüştürebilecek mi, 

onu gördükten sonra desteği 

vermemiz gerekiyor. Yurt dışında 

yatırımcılar gelip bize, ‘Teknoloji 

üreten KOBİ’lerinize yatırım 

yapmak istiyoruz’ diyorlar, 

bu konuda sorular soruyorlar. 

Biz de bu açığı gidermek için 

KOSGEB olarak KOBİ’lerimizin 

karnesini çıkaracağız, yıllık 

gelişim trendlerini inceleyeceğiz 

ve bu yatırımı yapmak isteyen 

firmaları buralara yönlendireceğiz.” 

değerlendirmesinde bulundu.

Katma değer üreten büyük 

işletmelerin de KOBİ kapsamına 

alınarak, KOBİ teşviklerinden 

yararlanabilmesi için çalışma 

yaptıklarını anlatan Uzkurt, buna 

ilişkin yönetmeliği değiştirme 

arifesinde olduklarını belirtti.

Bu kapsamda KOBİ sınırını 40 

milyon liradan 125 milyon liraya 

çıkarttıklarını ifade eden Uzkurt, 

“Yönetmeliğimizi Başbakanlığa 

gönderdik. Önümüzdeki günlerde 

Bakanlar Kurulumuz onayladığı 

ve Resmi Gazete’de yayımlanarak 

yürürlüğe girdiği takdirde, artık 

yıllık 125 milyon liranın altında ciro 

yapanlar, bu bilanço büyüklüğüne 

sahip işletmeler KOBİ sınıfına 

dahil olacak ve  KOBİ’lerin 

yararlandığı destek ve teşviklerden 

yararlanabilecek.” dedi.

Uzkurt, KOSGEB olarak verdikleri 

destekleri e-Devlet’e taşıdıklarını 

da bildirdi.

Çalıştay, esnaf ve sanatkarların, 

sanayi odaları ve kuruluşlarının, 

üniversitelerin ve diğer 

paydaşların katılımıyla 26 

ilde telekonferans yöntemiyle 

gerçekleştirildi.

        KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt; 

Bundan sonra herkese uygun tek bir 

destek programı yerine, her ilimizin, 

sektörümüzün, firmamızın ölçeğine uygun 

destek programları organize edeceğiz.

“  

”
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Tataristan İle İş Birliği İçin

İlk İmzalar Atıldı

 KOSGEB ile Tataristan 

Cumhuriyeti Girişimciliği 

Geliştirme Fonu arasında 

mutabakat zaptı imzalandı. 26 

Nisan’da Ekonomi Bakanlığı’nda 

düzenlenen imza töreni, 

Tataristan Cumhurbaşkanı 

Rüstem Minnihanov ve Ekonomi 

Bakanı Nihat Zeybekci’nin 

katılımıyla gerçekleştirildi.

İmza töreni öncesindeki 

çalışma toplantısında, Bakan 

Nihat Zeybekci Tataristan’da 

Türk yatırımcıların sayılarının 

artmasını istediklerini, 

Tataristan’da Türklere ait organize 

sanayi bölgesi kurulması fikrini 

sonuna kadar desteklediklerini 

dile getirirken, Türkiye’nin 

Rusya’daki yatırımlarının 

KOSGEB ile 
Tataristan 
Cumhuriyeti 
Girişimciliği 
Geliştirme 
Fonu arasında 
mutabakat zaptı 
imzalandı. 
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üçte birinin Tataristan’da 

bulunduğunu söyledi. Rüstem 

Minnihanov ile İstanbul’da iş 

forumu gerçekleştireceklerinin 

altını çizen Zeybekci, iki 

ülke arasındaki iş birliğini 

güçlendirmeyi, ticaret hacmini 

ve yatırımları arttırmayı 

amaçladıklarını ifade etti.

 Tataristan Cumhurbaşkanı 

Rüstem Minnihanov ise,  

ülkelerin ilişkileri sayesinde 

bugüne kadar çok önemli 

projeler gerçekleştirildiğini, 

Zeybekci’nin olumlu tavrı 

sebebiyle Türkiye’yi sık sık ziyaret 

etmeyi ve uzun vadeli projeler 

gerçekleştirmeyi planladıklarını 

söyledi.  Ekonomik ilişkilerin 

yanı sıra altyapı ve KOBİ’ler 

konusunda da iş birliğini 

geliştirmeye çalıştıklarına, 

Tataristan’dan gelen heyetin 

KOBİ’ler konusunda Türkiye’de 

staj gördüğünü, bunun 

devamının geleceğine değinen 

Minnihanov, Tataristan’da Türk 

iş adamları ve yatırımcılara alışık 

olduğu koşulların her zaman 

sağlanacağını, Türk yatırımcıların 

yatırımlarını ülkelerinde gibi 

hissederek gerçekleştirmiş 

olacaklarını belirtti. 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt , farklı kamu 

kurum temsilcilerinden oluşan 

11 kişilik Tataristan heyetine, 

KOSGEB destek programlarının 

anlatıldığını, programa 

katılanlara sertifikalarının 

Tataristan Cumhuriyeti 

Ekonomi Bakanın katılımıyla 

düzenlenen törende verildiğini 

belirtti. OSTİM yönetimi ve 

KOSGEB ortaklıklarından Kredi 

Garanti Fonu’nun heyetle 

birlikte ziyaret edildiğine 

değinen Cevahir Uzkurt, KOBİ 

Çalışma Grubunu kapsamında 

iş birliği çalışmalarına devam 

edilebileceğinin altını çizdi. 

Başkan Uzkurt, imzalanan 

mutabakat zaptı ile ticari 

faaliyetleri artırmaya yönelik 

yatırım imkanlarının karşılıklı 

paylaşabileceğini, B2B etkinlikleri 

gerçekleştirilebileceğini, 

Tataristan’daki Ar-Ge 

potansiyelinin geliştirilmesi 

ve değerlendirilmesi amacıyla 

teknoloji merkezi ve kuluçka 

merkezi kurabileceğini söyledi.

Tataristan 

Cumhuriyeti 

Girişimciliği 

Geliştirme Fonu ile 

KOSGEB arasında 

KOBİ’ler alanında 

iş birliğine yönelik 

mutabakat zaptı 

KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt ve Tataristan 

Cumhuriyeti 

Ekonomi Bakanı Dr. 

Farid Abdulganiev 

tarafından imzalandı. 
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KOSGEB,

Teknoloji Üreten İşletmelere Odaklandı

Teknolojik ve Yüksek Teknolojiye 

dayalı ürünlerin imalatı, Türkiye 

ekonomisinin kalkınmasında 

çok önemli rol oynayacaktır. 

Ülkemizin teknolojik ürünler 

konusunda, gerek Dünyaya ayak 

uyduran verimli bir kullanıcı 

olması, gerekse teknoloji 

geliştirici ve aktif rol üstlenen bir 

yol izlemesi gerekmektedir. 

Günümüzde rekabet avantajını 

sürdürebilmenin yolu, etkinlik 

ve düşük maliyetin işletmelere 

sağladığı getirilerden ziyade, 

yeni pazarlar oluşturabilmek 

ve küresel ölçekte Ar-Ge ve 

inovasyon yapabilmekten 

geçmektedir. 

Ülkemizin orta gelir tuzağından 

çıkabilmesi için son derece 

önemli olan Ar-Ge ve inovasyon 

faaliyetlerinin, KOBİ’lerde 

yaygınlaşması çok büyük önem 

arz etmektedir.

KOSGEB; Türkiye’de inovasyon 

politikalarının desteklenmesi 

ve sahada uygulanması 

safhalarında üniversite-

sanayi-kamu işbirliğini 

pekiştirmek, yönlendirmek 

ve bunlar arasındaki diyaloğu 

geliştirerek güçlendirmeyi ilke 

edinmiştir. Bu sebeple yıllardır 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama alanlarında KOBİ ve 

Girişimcilere çeşitli destekler 

sağlayan ve KOSGEB’in yeni 

vizyon çalışmaları kapsamında 

da teknolojiye dayalı yeni 

destek programları geliştirilerek 
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uygulanmaya başlandı.

Yirmi yılı aşkın süredir Teknoloji 

Geliştirme Merkezleri’nde 

girişimci ve KOBİ’lerin projelerini 

desteklemekte olan KOSGEB, 

yalnızca Ar-Ge ve İnovasyon 

aşamasına yönelik değil, 

araştırma ve geliştirmeden 

sonraki seri üretim safhasında 

da Endüstriyel Uygulama Destek 

Programını yürütmektedir. 

Gelinen noktada KOBİ’lerin 

ihtiyaçları doğrultusunda destek 

programlarını sürekli yenileyen 

KOSGEB, 2016 yılından itibaren 

teknolojik ürünün tanıtım ve 

pazarlaması için TEKNOPAZAR 

Destek Programını ve 2017 

yılından itibaren orta yüksek 

ve yüksek teknolojili ürünlerin 

yatırıma dönüştürülmesi için 

KOBİ Teknoyatırım Destek 

Programı’nı yürürlüğe aldı. 

Destek Programının amacı 

öncelikli teknoloji alanlarında yer 

alan Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan yeni ürün/

ürünleri ticarileştirmek, ülke 

ekonomisine katma değer 

oluşturmak, uluslararası 

pazarlarda yer alarak teknolojik 

ürün ihracatını artırmak 

için işletmelerin yapacakları 

teknolojik ürün yatırımlarının 

desteklenmesidir. Buna ek olarak 

cari açığı azaltmak ve ara malı 

ithalatı sorununa çözüm bulmak 

üzere Stratejik Ürün Destek 

Programı uygulaması başlatıldı. 

Destek programıyla birlikte 

ithalatı yüksek olan stratejik 

ürünlerin yerlileştirilmesi ve 

millileştirilmesi mümkün olacak. 

Üretimde daha yüksek oranda 

yerli girdi kullanımı sağlanacak. 

KOBİ’lerin teknolojik üretim 

yeteneklerinin geliştirilmesi 

ve teknolojinin tabana 

yayılması kolaylaşacak. KOBİ 

ile büyük işletmelerin birlikte 

hareket edebilme yetenekleri 

geliştirilecektir.  Öte yandan 

yurt içi üretimde yerli ara malı 

kullanımı sağlanarak yerli 

imalat sanayinin altyapısının 

geliştirilmiş olacak. KOBİ’lerde 

nitelikli insan kaynağının 

oluşturulması ve istihdamın 

artırılması sağlanacaktır.

Cari açığın azaltılmasına 

katkıda bulunacak yatırımlar 

desteklenecek. Cari açığı 

azaltmaya katkıda bulunacak 

ürünler KOSGEB başkanlığı 

tarafından belirlenerek, 

bu ürünlerin üretilmesi ve 

ticarileşmesini sağlayabilecek 

işletmeler bu destekten 

faydalanabileceklerdir.

Destek programıyla birlikte 
ithalatı yüksek olan stratejik 
ürünlerin yerlileştirilmesi 
ve millileştirilmesi 
mümkün olacak. yurt içi 
üretimde yerli ara malı 
kullanımı sağlanarak yerli 
imalat sanayinin altyapısı 
geliştirilmiş olacak. 
KOBİ’lerde nitelikli insan 
kaynağının oluşturulması 
ve istihdamın artırılması 
sağlanacak.
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KOSGEB,

Esnafın 1,7 Milyar Liralık 
Faiz Yükünü Sırtladı

KOSGEB Başkanı Uzkurt, 
“7 milyar 790 milyon lira 

KOBİ’lerimize kredi 
hacmi oluşturduk ve biz 

yaklaşık 1 milyar 760 
milyon liralık faiz 

kısmını karşıladık.” 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, devam eden 

çalışmalar ve geçen sene 

verilen destekler hakkında bilgi 

verdi. Uzkurt, 2017 yılında en 

fazla desteğin imalat sanayine 

verildiğine işaret ederek, şu 

bilgileri verdi:

“İmalat sanayinde geçen sene 

yaklaşık 18 bin 125 işletmemize 

408 milyon lira proje bazlı destek 

verdik. Bilgi ve iletişim sektöründe 

2017 yılında yaklaşık 2 bin 

firmamıza 35 milyon lira destek 

verdik. Bilgi ve iletişim sektöründe 

özellikle yazılımcılarımıza, yazılım 

projelerine bu yıl özel bir destek 

programı üzerinde çalışıyoruz.

Bu sektöre vereceğimiz destek 

miktarlarını artırmak istiyoruz. 

Özellikle bilişim, yazılım 

sektörünün diğer tüm sektörlerin 

temel dinamiği haline geldiğini 

biliyoruz. Özellikle KOBİ’lerimizi 

bilişim ve yazılım alanında 

güçlendirdiğimiz takdirde 

katmadeğerli üretimler, teknolojik 

üretimler ve yurt dışına açılma 

konusunda ciddi avantaja sahip 

olacaklar.”

“    Yazılıma verilecek 
özel destek çalışmaları 
sürüyor

Yazılım tarafına verilecek özel 

destek hakkında çalışmaların 

sürdüğünü aktaran Uzkurt, 2018 

yılında çağrıya çıkacaklarını 

söyledi.

Geçen sene KOSGEB olarak 

KOBİ’lere önemli destekler 

vediklerinin altını çizen Uzkurt, 

KOBİ’lere proje bazlı ve kredi faiz 

desteği şeklinde iki tür destek 

verdiklerini anımsattı.

Ekonomik büyümenin tabana yayılması ve 
gerçek bir refah ortamının tesis edilebilmesi 
için, KOBİ’lerin başarılı bir kimliğe sahip 
olmaları gerekliliğinin farkındayız. 

“  
”
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Uzkurt, verilen desteklere ilişkin 

şu bilgileri verdi:

“2017 yılında proje bazlı 

desteklerimiz açısından yaklaşık 

54 bin 862 işletmeye 953 milyon 

lira destek verdik. Ancak bu 

rakamı sadece projelerin değeri 

olarak algılamak yanlış, bazı 

projeler bir kaç yıllık olabiliyor, o 

projeleri önümüzdeki dönemde de 

desteklemeye devam edeceğiz.

Diğer yandan kredi faiz desteğine 

baktığımızda 2017’de yaklaşık 290 

bin işletmeye kredi kullandırdık 

ve bu kredilerin tamamının faizini 

biz karşıladık. Bu anlamda da 

2017 yılında 7 milyar 790 milyon 

lira KOBİ’lerimize kredi hacmi 

oluşturduk, bu krediyi bankalardan 

kullandılar ve biz yaklaşık 1 milyar 

760 milyon liralık faiz kısmını 

karşıladık. Bu, KOBİ’lerimizin 

finansmana erişimi konusunda 

ciddi bir rakam.”

KOBİ’lere Kredi Faizi 
Müjdesi

Türkiye’nin gelecek hedefleri ve 

kalkınma planları doğrultusunda 

KOSGEB olarak kendilerine bir 

yol haritası belirlediklerini ifade 

eden Uzkurt, öncelikle yerli ve 

milli üretime daha ciddi, daha 

yüksek miktarlarda destek vererek 

KOBİ’lerin ithal ettiği ürünleri 

yerli ve milli üretmesini teşvik 

edeceklerini belirterek şunları 

kaydetti:

“Teknolojinin KOBİ’ler vasıtasıyla 

tabana yayılmasına dönük birtakım 

destekler vermeyi planlıyoruz. 

KOBİ’lerin ölçeğini büyütme ve 

rekabetçi yapılarını artırmak adına 

da birtakım destek programları 

yürütmek istiyoruz. Bunların 

yanı sıra KOBİ’lerimizin yurt dışı 

pazarlara açılması için birtakım 

uluslararasılaşma destekleri 

ve daha katma değerli üretim 

yapmalarına dönük olarak teşvik 

programlarını yürürlüğe koyacağız. 

KOSGEB olarak bu anlamda 2018 

yılı bütçemiz yaklaşık 2 milyar 

lira ancak geçmiş dönemlere 

bakıldığında hükümetimiz ihtiyaç 

dahilinde gerekli olan bütçe 

      KOBİ’lerin 
ihtiyaçlarının 
doğru tespit edilip 
yönlendirilmesi 
konusunda KOBİ 
rehberliği ve 
teknik danışmalık 
sistemini yürürlüğe 
koyuyoruz.

“  

”
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artışını yapmış. Bundan sonra 

da hükümetimizin politikaları 

doğrultusunda KOBİ’lerimizi güçlü 

şekilde desteklediğimiz takdirde, 

uygun görülmesi halinde bu 

bütçeyi hükümet artıracaktır.”

Yerlilik ve millilik konusunda 

yakın dönemde “Stratejik Ürün 

Destek Programı” adı altında bir 

destek programının çağrısına 

çıktıklarını anımsatan Uzkurt, 

bu çalışma kapsamında özellikle 

ithalatı ihracatından yüksek olan 

orta yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerdeki firmaların 

projelerine destek verdiklerini 

bildirdi.

        Yeni Çalışma 
KOBİ’nin finansmana 
erişimi konusunda 
önemli bir adım

Cevahir Uzkurt, KOBİ’ler için 

önümüzdeki süreçte yeni 

finansman modellerinin olacağını 

belirterek, şu değerlendirmelerde 

bulundu:

“Burada şüphesiz KOSGEB olarak 

bizim proje bazlı desteklerimizin 

dışında belli dönemlerde, ihtiyaç 

duymaları halinde bankalardan 

kullandıkları kredinin faizini 

karşılamak yönünde bir finansman 

yöntemimiz vardı. Yeni dönemde 

bu modeli tamamen değiştiriyoruz. 

Yeni dönemde her bir KOBİ’nin, 

çerçevesini KOSGEB’in belirlediği 

ölçüde, bankadan kredi kullanması 

halinde bu kredinin faizini biz 

KOSGEB olarak belli bir puan 

üzerinden karşılayacağız.

KOBİ’lerimizi, hangi sektörde 

olduklarına, proje bazlı üretim 

yapıp yapmadıklarına, yeni 

girişimci olup olmadıklarına 

göre belli kategorilere ayırdık. 

Bu kategorilerde 100 bin liradan 

500 bin liraya kadar her bir 

KOBİ’mizin bir kredi limiti 

olacak. Bu kredi işletme kredisi, 

yatırım kredisi, makine teçhizat 

kredisi olabilir. Bu kredileri bizim 

çizdiğimiz çerçevede bankalardan 

kullandıkları takdirde biz hiçbir 

çağrıya çıkmaksızın yıl içinde 

KOBİ’miz ne zaman kullanırsa, 

kredisinin faizini biz banka 

ile anlaşarak otomatik olarak 

karşılayacağız. Bundan sonraki 

dönemde aslında her bir KOBİ’nin 

KOSGEB’den faizi karşılanmak 

üzere bir kredi limiti olacak.”

Çalışmayı önümüzdeki birkaç ay 

içinde yürürlüğe koyacaklarını 

bildiren Uzkurt, şu an mevzuat 

çalışmalarını bitirmek üzere 

olduklarını, modelin uygulanması 

için bankalarla çalıştıklarını 

anlattı. 

KOBİ’lerin 
sorunlarını 
çözmek, 
sıkıntılarını 
gidermek, 
önlerindeki 
engelleri 
aşmalarına 
yardımcı olmak 
üzere bütün 
imkânlarımızla 
KOBİ’lerimizin 
daima 
yanlarında 
olmak için 
çalışmalarımıza 
devam 
ediyoruz. 

“  

”
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Büyükelçi Elkordafani, 

Cumhurbaşkanımız Recep 

Tayyip Erdoğan’ın 2017’de 

gerçekleştirdiği Sudan ziyareti 

sonrasında, iki ülke kurumları 

arasındaki iş birliğinin büyük 

ivme kazandığını ifade etti. 

Sudan’ın kuzeydoğusunda 

yer alan, stratejik öneminden 

dolayı “Afrika’ya Açılan Kapı” 

olarak nitelendirilen ve 19.yy’a 

kadar Osmanlı İmparatorluğu 

toprağı olan Sevakin Adası’nın 

Kızıl Deniz Eyaleti içerisinde 

yer aldığını söyleyen Büyükelçi, 

bölgenin Türk yatırımcılar için 

birçok fırsat sunduğunu belirtti. 

Vali Ali Hamid, Türkiye’nin 

kendileri için kardeş ülke 

olduğunu, iyi ilişkilerin tarihi 

birliktelikten kaynaklandığını 

ve bölgelerindeki Osmanlı 

İmparatorluğu mirasından gurur 

duyduklarını dile getirdi. Ali 

Hamid, Türkiye’deki ekonomik 

gelişmelerin Sudan için ilham 

kaynağı olduğunu ifade ederken, 

elde edilen başarıların arkasında, 

KOSGEB gibi kurumların etkili 

faaliyetlerinin bulunduğunu 

söyledi. Vali, KOSGEB’in elde ettiği 

deneyimlerden yararlanmanın 

kendileri için parasal destekten 

daha önemli olduğunu 

vurgulayarak, Sudan’daki KOBİ 

destekleme kurumlarının kapasite 

artırımına yönelik KOSGEB 

tarafından düzenlenecek tecrübe 

paylaşım programlarından büyük  

memnuniyet duyacaklarını 

belirtti.  Hamid ayrıca, imalat 

sanayide faaliyet gösteren 

Türk firmalarının Kızıl Deniz 

eyaletinde kuracakları üretim 

tesisleriyle Afrika pazarına çok 

daha kolay açılabileceklerini 

ve Afrika ülkeleri arasındaki 

gümrük muafiyetlerinden 

yararlanabileceklerini sözlerine 

ekledi. KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt, KOBİ’lerin 

desteklenmesinde büyük bir 

tecrübeye sahip olan KOSGEB’in  

bu tecrübesini Sudan’daki 

muadil kuruluşlara aktarmaya 

hazır olduğunu, bunun yanında 

Türkiye ve Sudan’daki iş birliği 

potansiyeli yüksek KOBİ’lerin 

eşleştirilerek karşılıklı iş gezileri 

düzenlenebileceğini ifade etti. 

Sudan Kızıl Deniz Eyaleti 
Valisi Ali Hamid, Sudan 
Ankara Büyükelçisi 
Dr. Yousif Elkordafani 
ve Sudan Ankara 
Büyükelçiliği Misyon 
Şefi Yardımcısı Mohamed 
Ibrahim Mohamed 
Elbahi’den oluşan heyet, 
KOSGEB Başkanı Prof. 
Dr. Cevahir Uzkurt’u 
makamında ziyaret etti.

KOSGEB’in Deneyimleri 

Denizleri Aşıyor
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KOSGEB, Özbekistan 

Mikrokreditbank ile 22 Mart 2018 

tarihinde KOBİ’ler alanındaki iş 

birliğine yönelik Mutabakat Zaptı 

imzalayarak, uluslararası alanda 

iş birliği faaliyetlerine bir yenisini 

daha ekledi. İmza töreni için 

Türkiye’de bulunan Özbekistan 

Mikrokreditbank yöneticilerinden 

oluşan heyet, iki gün sürecek 

olan Bilgi ve Tecrübe Paylaşımı 

Programından dolayı duydukları 

memnuniyeti dile getirdi.

Ortak işbirliği çalışmalarına 

gösterilen ilgiden ve heyetleri için 

hazırlanmış olan programdan 

dolayı KOSGEB’e teşekkürler 

eden Mikrokreditbank Yönetim 

Kurulu Başkanı Mamatkulov 

Ganisher, 2017 yılı Aralık ayında 

KOSGEB’e yapmış oldukları ilk 

ziyareti ve öncesinde her iki 

ülke Cumhurbaşkanlarının bir 

araya geldiği zirveyi hatırlatarak, 

KOSGEB ile KOBİ’ler alanında 

her türlü iş birliğine hazır 

olduklarını belirtti.  Kardeş ve dost 

ülkelerin ne kadar güçlü olursa 

Türkiye’nin de kendini o kadar 

güçlü hissedeceğini belirten 

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt; 

Bu programların amacının 

tecrübelerin paylaşılması 

yoluyla aynı hataların tekrardan 

yapılmaması olduğunu belirterek, 

özellikle yeni girişimler 

konusunda önemli bir noktada 

olan Mikrokreditbank’a teknoloji 

düzeyi yüksek alanlara önem 

vermeleri tavsiyesinde bulundu. 

Uzkurt, Mikrokreditbank 

ve KOSGEB olarak ortak 

teknik çalışma grubunun 

oluşturulabileceğini ve bu 

çalışma grubunun önereceği bir 

eylem planının kabul edilmesiyle 

birlikte ilerleme sağlanabileceğini 

belirtti. Mikrokreditbank heyeti, 

KOSGEB’in tecrübelerinden 

faydalanmak üzere Yönetim 

kurulu için danışmanlık yapacak 

bir personelin Özbekistan’da 

görevlendirilebilmesi için de 

talepte bulundu. Mikrokreditbank 

heyetine, KOSGEB detekleri, 

Girişimcilik, Finansman, 

Teknoloji alanlarındaki destek 

programları ile KOSGEB veri 

tabanı hakkında bilgilendirme 

yapıldı.

KOSGEB ile Özbekistan Mikrokreditbank Arasında 

İş Birliği Mutabakat Zaptı İmzalandı

KOBİ’ler alanındaki 
iş birliğini içeren 
mutabakat 
zaptını, KOSGEB 
Başkanı Prof. Dr. 
Cevahir Uzkurt ile 
Mikrokreditbank 
Yönetim Kurulu 
Başkanı Mamatkulov 
Ganisher imzaladı.



444 1 567

Kobilerde dönüşümün zirvesi

23

OECD Küresel İlişkiler, Güney 

Avrupa Bölümü Başkanı Marzena 

Kisielewska; Türkiye’nin Küçük 

İşletmeler Yasası prensiplerine 

yüksek seviyede uyum sağladığını 

belirterek, veri toplama sürecinde 

KOSGEB’in koordinasyonu 

başarılı bir şekilde yürüttüğünü 

söyledi. 

Ekonomik İş birliği ve Kalkınma 

Örgütü (OECD), Avrupa Birliği 

Türkiye Delegasyonu, Avrupa 

İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), 

Berlin Teknik Üniversitesi ve ilgili 

kurum/kuruluşlarımız tarafından 

toplantıya geniş bir katılım 

sağlandı. OECD Küresel İlişkiler, 

Güney Avrupa Bölümü Başkanı 

Marzena Kisielewska yaptığı 

açılış konuşmasında, Türkiye’nin 

SBA değerlendirmesinde yer 

almasının önemine değinerek, 

Küçük İşletmeler Yasası 

prensiplerine yüksek seviyede 

uyum sağladığını ve veri 

toplama sürecinde KOSGEB’in 

koordinasyonu başarılı bir şekilde 

yürüttüğünü söyledi. Avrupa 

İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) 

Başekonomisti Svenja Petersen 

ise Türkiye’nin finansmana 

erişim alanında kaydettiği 

gelişmelerden bahsetti. 

OECD Güney Avrupa Bölümü 

Proje Yöneticisi Umur Gökçe de 

istişare toplantısının amacına 

ilişkin olarak ilerleyen dönemde 

sürecin nasıl işleyeceğine 

vurgu yaptı. SBA değerlendirme 

çalışmalarında KOSGEB’in 

koordinasyon görevini en iyi 

şekilde yerine getirdiğini ve 

çalışmalar kapsamında kurum/

kuruluşlar ile özel sektör 

temsilcilerinin katkılarının çok 

kıymetli olduğunu söyledi.

Açılış konuşmalarının ardından 

OECD, EBRD ve KOSGEB 

yetkililerinin yönetiminde ilgili 

kurum/kuruluş temsilcilerinin 

katılımıyla; SBA’de yer alan ve 

10 prensipten OECD tarafından 

değerlendirilmesi yapılan; İflas 

ve ikinci şans, KOBİ politikalarına 

ilişkin mevzuat ve kurumsal 

çerçeve, düzenleyici çevre, 

destek hizmetleri, kamu ihaleleri, 

finansmana erişim, standartlar ve 

teknik düzenlemeler,  inovasyon, 

çevre ve uluslararasılaşma 

alanlarında ankette yer alan 

bilgilerin değerlendirilmesi 

amacıyla paralel oturumlu 

çalıştaylar yapıldı.

Türkiye,
Avrupa Küçük İşletmeler Yasası Prensiplerine
Uyum Sağladı

Avrupa Küçük İşletmeler Yasası (Small Business Act 
for Europe-SBA) 2016–2019 dönemi değerlendirme 
çalışmaları kapsamında, KOSGEB’in ev sahipliğinde 10 
Nisan 2018 tarihinde Avrupa Küçük İşletmeler Yasası: 
Batı Balkanlar ve Türkiye Değerlendirmesi 2016-2019 
İstişare  Toplantısı gerçekleştirildi.
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KOSGEB ile Başaranlar

Malatya’da 1980’li yıllarda 

elektrikçide çırak olarak 

çalışmaya başlayan Bayram 

Erdoğan (52), kalfalık ve ustalık 

dönemimin ardından kendi işini 

kurmaya karar verdi. Erdoğan, 

1990’da arkadaşı Ramazan Ateş 

ile elektrik tesisat ve taahhüt işleri 

yapan bir iş yeri açtı. Yaklaşık 7 

yılda iş hacmini büyüterek elektrik 

malzemeleri satışına başlayan 

Erdoğan, sektörde pazar payını 

artırarak, birçok firmanın ana 

bayiliklerini aldı. 

Malatya 1. Organize Sanayi 

Bölgesinde (OSB) 2007 yılında 

fabrika kurarak elektrik panosu, 

sac kanal, merdiven, kabin ve 

aydınlatma direkleri üretimine 

başlayan Erdoğan, bu süreçte 

sektörde gerekli olan kalite 

belgelerini de aldı. Fabrikasında 

60 kişiye de istihdam sağlayan 

Erdoğan, Irak ve Senegal’e elektrik 

panosu ihraç etmeyi de başardı. 

Erdoğan, ortağıyla sektörde 

1997’ye kadar kadar çeşitli 

elektrik malzemelerinin 

toptan ve perakende satışını 

yaptıklarını söyledi. OSB’de 

kurdukları fabrikada elektrik 

panoları ürettiklerini belirten 

İhracatçı Oldu
Çırak olarak başladı, 

Malatya’da bir elektrikçide çırak olarak mesleğe başlayan Bayram 
Erdoğan, KOSGEB desteği alarak bir arkadaşıyla kurduğu fabrikada 
ürettiği elektrik panolarını Irak ve Senegal’e ihraç ediyor.
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Erdoğan, “Panolarımız 

hastanelerde, fabrikalarda, 

alışveriş merkezlerinde ve 

konutlarda ana dağıtım panoları 

olarak kullanılıyor. Elektrik kablo 

taşıma kanallarını ve aydınlatma 

direklerini de üretiyoruz.” dedi.

İlk iş yerlerini kendi öz 

sermayeleriyle açtıklarını 

aktaran Erdoğan, son yıllarda 

KOSGEB’in  hibe desteklerinden 

de faydalandıklarını ifade etti.

 

KOSGEB desteğiyle 

sektörde yerini 

sağlamlaştırdı

KOSGEB’den aldıkları desteklerin 

yanı sıra kendi öz sermayeleriyle 

sektörde ayakta durduklarına 

dikkati çeken Erdoğan, “KOBİ 

Gelişim Destek Programı’ndan iki 

projemize 600 bin liralık destek 

aldık. Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı kapsamında 

da yaklaşık 650 bin liralık destek 

alacağız.” diye konuştu.

Erdoğan, 5 çalışanla başladıkları 

sektörde 60 kişiye istihdam 

sağladıklarını belirterek, şöyle 

devam etti:

“Yıl sonunda çalışan sayımızı 80’e 

çıkarmayı hedefliyoruz. Yaklaşık 5 

bin metrekarelik yeni bir kapalı alan 

inşa ediyoruz. Bu yıl içinde üretimi 

artırmak amacıyla 3-4 yeni makine 

daha alacağız. Bu makinelerle giriş 

koruma kodu yüksek, yani su ve 

toza karşı daha korunaklı panolar 

üreteceğiz. Böylece pazar payımızı 

da genişleteceğiz. Yeni makinelerle 

bu yılın sonunda 12 bin metrekare 

kapalı alanda pano üretimi yaparak 

yolumuza devam etmek istiyoruz.” 

Çeşitli ebatlarda yıllık ortalama 

bin 500 elektrik panosu 

ürettiklerini anlatan Erdoğan, 

“Yurt içinde Ankara, İstanbul, 

Bursa, Eskişehir, Gaziantep ve 

Adana gibi sanayi şehirlerine 

elektrik panosu satıyoruz. İhracatta 

henüz yeniyiz, Irak ve Senegal’e 

elektrik panosu sattık. Asya ve 

daha çok Afrika ülkelerine ihracat 

yapma hedefimiz var.” ifadelerini 

kullandı.

“
”

  Panolarımız 
hastanelerde, 
fabrikalarda, 
alışveriş 
merkezlerinde 
ve konutlarda 
ana dağıtım 
panoları olarak 
kullanılıyor. 
Elektrik kablo 
taşıma kanallarını 
ve aydınlatma 
direklerini de 
üretiyoruz.

“

”
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KOSGEB Başkanı’nı yeni 

görevinden ötürü tebrik eden 

Büyükelçi Mahmadali Rajabiyon 

ile yapılan görüşmede her iki 

ülke arasında KOBİ’ler alanında iş 

birliği imkanları değerlendirildi 

ve önümüzdeki dönemde 

KOSGEB ile Tacikistan’ın KOSGEB 

muadili olan kurumu Tacikistan 

Cumhuriyeti Devlet Yatırımlar ve 

Kamu Mülkiyeti İdaresi Komitesi 

arasında imzalanması öngörülen 

Mutabakat Zaptı ele alındı. 

Tacikistan’da KOSGEB gibi bir 

yapının bulunmadığına dikkat 

çeken Rajabiyon, sanayinin 

kalkınması için KOSGEB’in 

gösterdiği faaliyetlerin çok 

önemli bir yere sahip olduğunu 

belirterek, imzalanacak olan 

anlaşma sonrası ilişkilerin daha 

da gelişeceğine işaret etti.

Eğitim, siyaset ve diğer pek çok 

konuda her iki ülke arasında 

iş birliği çalışmalarının devam 

ettiğini belirten Büyükelçi,  

Türkiye’nin Tacikistan’ın 4. büyük 

ticaret ortağı olduğunu söyledi. 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, söz konusu anlaşmanın 

en kısa sürede imzalanabileceğini 

belirtti. Uzkurt,  imzalanacak 

olan anlaşma sonrasında her iki 

ülke KOBİ’lerinin ticaret yapmak 

için bir araya getirilerek çalışma 

grupları kurulabileceğini söyledi.

Başkan Uzkurt, KOSGEB 

modelinin Tacikistan’da 

uygulanması yönünde yardıma 

hazır olunduklarını sözlerine 

ekledi.

KOBİ’ler Alanında  

Türkiye – Tacikistan İş Birliği

Tacikistan’ın 
Ankara 
Büyükelçisi 
Mahmadali 
Rajabiyon, 
KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt’u 
makamında 
ziyaret etti.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt; 
“KOSGEB modelinin Tacikistan’a aktarılması 
için her türlü yardıma hazırız.”
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Manama-Bahreyn’de düzenlenen 

Girişimcilik ve Yenilikçilik 

Uluslararası Konferansının 

açılışında konuşan KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

bilgiye dayalı küresel ekonomi 

ortamının, eğitim kurumları, 

üniversiteler ve sanayi stratejik 

iş birliğini gerektirdiğini söyledi. 

Uzkurt, Türkiye’nin 2023 hedefleri 

doğrultusunda inovasyon,  

teknolojiye dayalı girişimcilik 

ve yüksek katma değerli üretim 

konularının, destek politikalarının 

temelini oluşturduğunu kaydetti. 

KOBİ’lerin geliştirilmesine katkı 

sağlamak, ülkeler arası karşılıklı 

tecrübe ve bilgi paylaşımı 

yapmak, kurumsal kapasiteleri 

güçlendirmek, ve iş birliğini 

geliştirmek amacı ile Türkiye – 

Bahriyen arasında Mutabakat 

Zaptı imzalandı. Bahreyn Kraliyet 

Üniversitesi ve Birleşmiş Milletler 

Sınai Kalkınma Örgütü (UNIDO) 

tarafından 18-19 Mart 2018 

tarihinde Manama’da tertiplenen 

Konferansa katılan KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

Türkiye-Bahreyn arasındaki 

ticari iş birliğinin önümüzdeki 

dönemde daha artacağını bildirdi.  

İkili görüşmeler çerçevesinde, 

UNIDO ile Türkiye’nin Manama 

Büyükelçiliğini de ziyaret 

eden KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt, kurumsal 

faaliyetleri hakkında bilgi 

aktardı ve ülkeler arasında ticari 

hacmin geliştirilmesine ilişkin 

görüş alış verişinde bulundu. 

KOSGEB tarafından, teknik destek 

sağlanarak tasarlanan ve faaliyete 

geçirilen Bahreyn İnkübatör 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt
“Türkiye-Bahreyn Arasında 
Ticari İş Birliğimiz Daha da Gelişecek” 

Türkiye ile Bahreyn 
arasında KOBİ’ler 
alanındaki iş 
birliklerini içeren 
Mutabakat Zaptı, 
KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir 
Uzkurt ile Bahreyn 
KOBİ Destekleme 
Kurumu Tamkeen 
yetkilileri tarafından 
imzalandı.
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Merkezini de ziyaret eden Başkan 

Uzkurt, Bahreyn’de geliştirilen 

ürünler, üretim yapan işletmeler 

ve inkübatörde yer alan inovatif 

girişimciler hakkında bilgi aldı. 

Tamkeen ve Kuveyt Finans 

Merkezi’nde gerçekleşen 

görüşmelerde; Türkiye’nin 

sahip olduğu teknopark 

deneyimi ve bilgi birikiminden 

yararlanılarak, Tamkeen ve 

Kuveyt Finans Merkezi ile ortak 

bir uzman grubu oluşturulması 

ile KOSGEB’in rehberliğinde 

Bahreyn’de Teknoloji Geliştirme 

Merkezi kurulması için çalışma 

yapılmasına karar verildi.

İletişim ağına dahil olan KOBİ 

ve girişimciler ile Türk KOBİ’leri 

arasında ticari iş birliklerinin 

geliştirilmesi amacıyla, 

çalışmaların gerçekleştirilmesi 

ve Türk KOBİ’lerinin, Türk 

Cumhuriyetleri, Ortadoğu, Afrika 

ve Asya Bölgelerinde yer alan 

ülkelerin KOBİ’lerine teknoloji 

transfer etmesini sağlayacak olan 

İşletme Geliştirme ve Yatırım 

Promosyon Programı (EDIP)’nın 

Türkiye’de kurulması konusu, 

UNIDO Yatırım ve Teknolojiyi 

Teşvik Ofisi (ITPO) ile yapılan 

toplantıda gündeme geldi. 

UNIDO ile Türkiye’nin teknoloji 

ve inkübatör alanlarında sahip 

olduğu deneyimlerini, gelişmekte 

olan ülkelere aktarabilecek 

uzman ve mentörlerin eğitilmesi 

hususunda çalışmaların yapılması 

konusunda karara varıldı.

KOSGEB’in, inkübatörler ile 

hızlandırıcıların kurulması 

ve yönetilmesi alanında bilgi 

birikimine ve tecrübeye sahip 

olması sebebiyle Bahreyn, Mısır 

ve Sudan temsilcilerinden oluşan 

gruba KOSGEB tarafından eğitim 

programı düzenlendi.

      KOSGEB 
uluslararası 
alanlardaki 
çalışmaları 
ile dünya 
ülkelerine 
öncülük 
ediyor 

“  

”



Kobilerde dönüşümün zirvesi

www.kosgeb.gov.tr30

Afyonkarahisar’da İŞKUR’un 

düzenlediği girişimcilik 

kursuna katılan 40 yaşındaki 

Emine Çetin, KOSGEB’den aldığı 

Yeni Girişimci desteğiyle oto 

yıkama dükkanı açarak aile 

bütçesine katkı sağlamanın 

mutluluğunu yaşıyor.

Çetin, yaptığı açıklamada, makine 

ressamlığı bölümünden mezun 

olmasına rağmen uzun yıllar 

sanayide çalıştığını, 2007 yılından 

beri de işsiz olduğunu söyledi. 

Kendi işini kurmak için 

2016 yılında İŞKUR’un açtığı 

girişimcilik kursuna katıldığını 

dile getiren Çetin, şöyle konuştu:

“Kursun sonunda sertifikamı alarak 

devlet desteklerini araştırdım. 

Uygun bütçeyle yapabileceğim 

ve yabancısı olmadığım oto 

yıkama işi bana çok cazip geldi. 

Afyonkarahisar’da oto yıkama 

sektörüne kadın elinin değmesi 

gerektiğini de düşündüm. 

Yaklaşık 1,5 yıldır da oto yıkamacı 

olarak şehrimize severek hizmet 

veriyorum.”

Oto Yıkama Sektöründe 
İşletme Sahibi Oldu

Kadın Girişimci, KOSGEB Desteğiyle

Afyonkarahisar’da İŞKUR’un girişimcilik kursuna katılan Emine Çetin, 
KOSGEB’den aldığı hibe desteğiyle açtığı oto yıkama işindeki başarısıyla 
kadınlara örnek oluyor.

KOSGEB ile Başaranlar
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Çetin, arabaları çok sevdiğini 

ve oto yıkama mesleğini 

de kadınların çok rahat 

yapabileceğini vurguladı.

Arabalarla ilgilenmenin hoşuna 

gittiğini belirten Çetin, “Bana göre 

bu sektör normal bir iş hayatından 

daha renkli. Çok farklı insanlarla 

karşılaşıyorsunuz. Hem farklı hem 

de çok daha cazip bir iş hayatı 

bence. Bana çok zevkli geliyor bu 

iş. Hedefim, ilerleyen dönemde 

iş yerimi büyütmek. Arabaların 

motor, kaporta bakımlarına da 

el atacağım. Seramik kaplama, 

film takma, göçük düzeltme gibi 

kapsamlı bir servise dönüştürmek 

istiyorum.” diye konuştu.

      İşin güzelliğini 
görenler devamlı 
müşterimiz oluyor

Oto yıkama için dükkanına 

gelen erkek müşterilerin 

kendisini gördüklerinde 

garipsediklerini anlatan Çetin, 

değişik tepkilerle karşılaştığını 

aktardı. Çetin, müşterilerin kadın 

oto yıkamacılara karşı ilk başta 

ön yargılı olduklarına dikkati 

çekerek, şöyle devam etti:

“Sonrasında işin temizliğini ve 

güzelliğini görenler devamlı 

müşterimiz oluyor. Sürekli 

gelen müşteri potansiyelim var. 

Bunların yanında yeni müşteriler 

de gelmeye devam ediyor. Bir 

kadın olarak bu işin üstesinden 

geliyorum. Bütün kadınların 

istedikten sonra yapamayacağı 

ve beceremeyeceği iş yoktur. 

Ben bütün kadınlarımıza 

güveniyorum.”

“  
”
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1992 yılında kurulan KOSGEB 

Kahramanmaraş Müdürlüğü, 

13 çalışanı ile Kahramanmaraşlı 

KOBİ ve Girişimcilere 26 yıldır 

hizmet veren müdürlük, 2017 

yılında yaklaşık 840 işletmeye 

toplam 16,2 milyon TL destek 

verdi.

2017 yılında gerek kendi 

bünyesinde gerekse çeşitli 

kamu kurum ve kuruluşları ile iş 

birliği çerçevesinde düzenlenen 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimleri ile yaklaşık 3500 

girişimciye işlerini kurmaları için 

eğitim ve katılım sertifikası veren 

Müdürlük, Girişimcilik Destek 

Programı kapsamında yaklaşık 

11 milyonluk destek tutarı ile 

Türkiye sıralamasında 7. sırada 

bulunuyor.

       11 Milyonluk Destek İle 

7.Sırada

Müdürlük, Kahramanmaraş 

Sütçü İmam Üniversitesi ile 2011 

yılında imzalanmış olan TEKMER 

protokolü kapsamında, üniversite 

kampüsünde kurulmuş olan 

Teknoloji Merkezi bünyesinde 

Ar-ge ve İnovasyon projesi olan 

girişimcilere proje süresi boyunca 

çalışacakları işlikleri tahsis ediyor.

11 Eylül 2017 tarihinde ilan 

edilen “2017 – 01 Üretim ve 

İhracatta Teknoloji Seviyesi 

Yüksek, Katma Değerli 

Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının 

Arttırılması” konulu proje teklif 

çağrısının proje değerlendirme 

sürecinde 126 işletmenin projesi 

değerlendirilerek, toplam 55 

işletmeye yaklaşık 15 milyon TL 

tutarında destek kararı alındı.

KOSGEB Kahramanmaraş 

Müdürlüğü, COSME programı 

kapsamında Avrupa İşletmeler 

Ağı (AİA) Doğu Akdeniz 

Projesinin koordinatörlüğünü 

yürütüyor.

SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

Kahramanmaraş KOSGEB Müdürlüğü

“  
”
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Mutfak İçin Sadece Yemek Yapmıyor
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İnoxland Endüstriyel Mutfak 

San. ve Tic. Ltd. Şti. 2015 yılında 

Ebru Sezer tarafından KOSGEB 

girişimcilik destek programı 

kapsamında kuruldu. Kadın 

Girişimcinin işletmesi şu an 7 

kişilik uzman üretim personeli ile 

müşterine hizmet veriyor.

Kafe, restoran, pastanelerin 

yanı sıra, çok sayıda personel 

barındıran kurumların 

üretimlerinde ve mutfaklarında 

kullandıkları paslanmaz araç-

gereç ve endüstriyel mutfak 

ekipmanlarının imalatını yapan 

firma, kalite ve güvene dayalı 

hizmet anlayışı ile sürekli kendini 

yenileyerek, ihtiyaçlara yönelik 

yeni modeller geliştirmek için 

çalışıyor.

Ürünlerinin imalatı aşamasında 

tüm parçaları, seçkin marka ve 

kaliteli malzemelerden kullanan 

İnoxland, ekonomik, uzun 

ömürlü, sağlam, kaliteli, ekolojik 

ve verimli ürünler üretmeyi 

kendine vizyon ediniyor.

Kobigel-Kobi Gelişim Destek 

Programı kapsamında da 

projesi desteklenecek olan 

işletme, KOSGEB yardımı ile 

bünyesine katacağı mimar, 

mühendis ve makine - ekipman 

desteği sayesinde yapacağı 

yeni yatırımlar ile yurt içi 

müşterilerinin taleplerine hızlı 

bir şekilde cevap vermeyi ve yeni 

müşteri portföyü için yurt dışına 

üretim yapmayı hedefliyor.
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Sektördeki Deneyimini  

KOSGEB’in Desteği İle 
Pekiştirdi

mutfak eşyaları sektöründe 2003 

yılında çalışmaya başlayan, 2015 

yılına kadar firma yöneticisi 

olan Mahmut Uncu, KOSGEB 

Girişimcilik Destek Programından 

haberdar olduktan sonra, kendi 

işinin patronu olmak için 

KOSGEB’e başvurdu. Girişimci, 

başvurusunun kabul edilmesi ile 

birlikte 2015 yılında Kayı Mutfak 

Gereçleri Metal San. Ve Tic. Ltd 

Şti. ile kendi yolunda adımlarını 

atmaya başladı.

Üretimde kalite anlayışı ilkesi 

ile estetik ve ergonomik 

bütünlüğü yakalayarak 

müşteri memnuniyetini 

en üst seviyede tutmayı 

amaçlayan firma, 

mağazalarda 

hızlı bir 

şekilde yerini 

aldı. 2016 yılında ilk 

ihracatını Azerbaycan’a 

yaptı. 

2017 yılında yurtdışında talep ve 

kabul gören  firma, katma değer 

katacak ürünlerin tasarımı ve 

üretimi konusunda çalışmalarına 

hız verip ihracat portföyüne yeni 

ülkeler katarak Azerbaycan, 

Kosova, Makedonya, Arnavutluk, 

İran, Suudi Arabistan, Ürdün ve 

Lübnan gibi ülkelerde ürünlerini 

müşterilerin beğenisine sundu.

Üretim hatlarını güçlendirmek 

ve hedeflerine 

ulaşmak 

amacıyla KOSGEB KOBİGEL 

DESTEK Programına başvuran. 

Kayı Mutfak, ihracatını ve ihracat 

yaptığı ülke sayısını artırarak 

2018’de daha da büyümeyi 

hedefliyor. 

KOSGEB desteği ile işletmesini kuran girişimci, 
ürettiği mutfak gereçlerini yurt dışına ihraç etmeye başladı.
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Kahramanmaraş’ta Akademisyenler 

Sanayi Hammaddesinde 
İthalatı Azaltıyor

Türkiye’nin kimya sektöründeki 

hammadde imalatı eksikliğinin 

farkında olan akademisyenlerden 

oluşan şirket, kuruluşundan 

itibaren Türkiye ve özellikle 

Kahramanmaraş sanayinde 

fazlaca kullanılan ve tamamına 

yakını ithal edilen kimyasal 

hammaddeler üzerinde 

araştırmalar yapıyor. Bu 

maddelerin Türkiye’de üretim 

imkânı ve üretim prosesleri ile 

ilgili SANTEZ, Tübitak ve BAP 

projeleri gerçekleştiren Aldoz, bu 

vesileyle kimyasal hammadde 

üretimi yapmak isteyen firmalara 

hem ürün geliştirme hem de 

süreç geliştirme alanlarında 

yatırım danışmanlığı hizmetini 

veriyor.

2013 yılından itibaren özellikle 

Türkiye’de üretilemeyen ve 

tamamı yurt dışından ithal 

edilen Tekstil, İnşaat, Gıda ve 

İlaç sanayinde hammadde olarak 

tonlarca kullanılan Selüloz 

ve Nişasta türevleri üzerinde 

çalışmalarını yoğunlaştıran 

akademisyenler, KOSGEB 

desteği ile “Endüstriyel Nişasta 

Atıklarından Haşıl Maddesi 

Eldesi ve İşletmede Kullanım 

ALDOZ Kimya Ar-Ge Danışmalık Ltd Şti., kimyasal 
madde üretim yöntemleri hakkında, kimya 
sanayiinin ürün  geliştirme ve üretim sürecinde 
ihtiyaç  duyulan tasarım ve imalat desteğini vermek 
amacıyla  2015 yılının ortalarında  KOSGEB’in 
desteği ile Kahramanmaraş  Sütçü  İmam  
Üniversitesi  Teknokent alanında kuruldu.
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Koşullarının Araştırılması” 

isimli Ar-Ge, İnovasyon destek 

programı kapsamındaki 

projelerini 2016 yılında başarıyla 

tamamladı. 

Bu projeden elde edilen ürünler 

Kahramanmaraş tekstil sanayinde 

birden fazla işletmede haşıl 

işlemi safhasında kullanılarak, 

ürünlerin performans çalışmaları 

yapıldı. Yerli imkânlarla elde 

edilen ürünlerin uygulamada 

iyi sonuçlar verdiği gözlemlendi 

ve bu sonuçlarla firma, 2017 

yılında KOSGEB Endüstriyel 

Uygulama Destek programında 

müracaat ederek “Nişasta 

ve Atık Nişastadan Kimyasal 

Yöntemlerle Modifiye Nişasta 

Üretimi” isimli yatırım projesini 

hayata geçirerek üretim parkuru 

kurulumları devam ettirdi.  

Proje sonuçlandığında, ilk yıl 

içinde Kahramanmaraş tekstil 

sanayisinin aylık ihtiyacı olan 

haşıl maddesinin %50 sini 

karşılayacak konumda olması 

hedefleniyor.

     

Aldoz Kimya, danışmanlık yaptığı 

firmalarla birçok ARGE projesini 

eş zamanlı olarak başlatarak 

“Pamuklu Tekstil Atıklarından 

Selüloz ve Türevlerinin Üretimi 

” isimli SANTEZ projesini 

başarıyla tamamladı. Bu 

çalışma sonucunda Türkiye’de 

üretilmeyen ve birçok sektörde 

hammadde olarak kullanılan 

Selüloz türevlerinde Metil Selüloz 

(MC), Hidroksietil Selüloz (HEC), 

Hidroksipropil Selüloz (HPMC) 

ve Karboksimetil Selüloz (CMC) 

üretimlerini başarıyla elde ederek 

yeni üretim yöntemleri geliştirdi. 

Türkiye’nin 2023 hedeflerinin 

gerçekleşmesinde katma değeri 

yüksek ürün ve bilgiyi ihraç 

etmeyi olmazsa olmaz kabul 

eden şirket, sahip olduğu bilgi 

birikimini daha da artırmak için 

yurt dışı mühendislik firmalarıyla 

iş birliği görüşmelerini 

sürdürüyor. 

Aldoz, yurt içi gibi değişken 

dinamikleri olan pazardan 

kurtulup yurtdışında özellikle 

Türk Cumhuriyetlerinde daha 

etkin ve sürekli bir pazar 

yakalamayı ve Avrupa pazarına 

girebilmeyi hedefliyor.

Akademisyenler 
KOSGEB Desteği 
ile hem Ar-Ge 
yaptı hem de 
Endüstriyel 
Uygulama 
Desteği ile Ar- 
Ge projelerini 
ticarileştirdi.
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1975 yılında 90 metrekarelik bir 

alanda iki kardeş olan, Ahmet 

Mithat Ertuğ ve Hüseyin Münip 

Ertuğ tarafından kurulan işletme, 

1981 yılında EMGE Kollektif 

Şirketi Elektro Mekanik Gereçler 

Endüstrisi ünvanını aldı. Bugün 

ise 6000 metrekarelik kendi 

binasında iki kardeşin çocukları 

tarafından yönetim kadrosu 

oluşturularak faaliyetlerine 

devam etmektedir. 

40 yılı geride bırakmış olan 

işletme, pano tipi ölçü aletleri, 

alçak gerilim akım trafoları, 

alçak/orta/yüksek gerilim 

emniyet gereçleri, born klemens, 

buksel soket gibi ürünlerin seri 

üretimini yapmakla beraber gerek 

ülkemizde gerek dünya üzerinde 

önde gelen savunma ve havacılık 

firmalarına hizmet vermektedir.

1980’li yıllarda savunma 

sanayinde faaliyetlere başlayan 

işletme ASELSAN ve TAİ’nin 

stratejik ortağıdır.

İşletmenin tarihçesine değinen 

Dış Ticaret Müdürü G. Müge 

Ertuğ Güzel; “Floresan lambaların 

tehlikeli atık sınıfına gireceği 

gündeme geldiği yıllarda 

kendi binamızı henüz yeni bir 

kavram olan LED Aydınlatmaya 

çevirmeye karar verdik ve 

AR-GE ekibimiz bu konuda 

çalışmaya başladı. Bu çalışmalara 

KOSGEB ile Başaranlar

Başarılarla Büyüyen 

Yarım Asırlık İşletme
İşletme, KOSGEB’in kuruluşundan beri destek 
programların faydalanıyor
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başladığımızda amacımız birçok 

firma gibi hazır sürücülerle veya 

malzemeler ile bir ürün ortaya 

koymak değil, kendi sürücümüz 

ile kendimize özgü bir ürün 

ortaya koymaktı.

Yapılan çalışmalar sonucunda 

85-265VAC aralığında çalışan 

bir sürücü tasarlayıp üreterek 

ilk prototip ürünlerimiz ortaya 

çıktı. Ortaya çıkan ürünümüzde 

ısınma söz konusu olmadığından 

armatürümüzü de o zamanlar bir 

ilk olarak komple plastik olarak 

imal ettik. İlk üretimlerimizi kendi 

fabrikamıza uygulayarak uzun bir 

test sürecinden geçirdik. Yaklaşık 

2 yıllık bir test sürecinden 

sonra ortaya kaliteli bir ürün 

ortaya çıktığına karar verdik. 

Bununla birlikte yılların verdiği 

deneyimlerimizi bu sektöre 

de aktararak LED Aydınlatma 

ürünlerimizi ve çeşitlerimizi 

geliştirmeye karar verdik.” dedi.

İşletmenin LED Aydınlatma 

ürün gamında LED Tüp, LED 

Panel, LED Sokak Lambası, LED 

Projektör, LED Downlight, LED 

Line, LED Wallwasher ve müşteri 

odaklı özel üretimler yer alıyor.

LED iç aydınlatma ürünlerinden 

sürücülerin tasarım ve üretimleri 

de dahil olmak üzere, LED PCB 

kartların tasarımı, bu kartların 

üretimleri, smd komponent 

dizgileri ve montajları da dahil 

olmak üzere firmada yapılıyor. 

Her zaman ürettiği ürünlerin 

arkasında duran firma LED 

Aydınlatma ürünlerine 3 yıl 

değişim garantisi veriyor.

Çok geniş bir makine parkına 

sahip olan firma, LED Aydınlatma 

referansları arasında BP, OPET, 

SHELL, TCDD, OSTİM, FNSS, 

HAVELSAN gibi kuruluşların 

yer alması yanı sıra havacılık 

ve savunma sanayi referansları 

arasında ASELSAN, HAVELSAN, 

ROKETSAN, TAI, ZODIAC 

AEROSPACE gibi sektörünün dev 

kuruluşları yer alıyor.

Uluslararası standartlarda üretim 

yapan firma, ISO 9001-2008 

- AS9100 ve NATO Milli Gizli 

belgelerine sahiptir.

1980’li yıllarda KÜSGET 

döneminden beri KOSGEB 

desteklerinden faydalanan 

işletme, zaman içerisinde 

teknik danışmanlık, laboratuvar, 

fuar ve eğitim desteklerinden 

faydalanmış, “LED’li aydınlatma 

sokak armatörü imalatı” 

konulu Ar-Ge projesini de 

KOSGEB desteği ile başarı ile 

tamamlamıştır
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1

2

3

4

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.



42

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. 

Kobilerde dönüşümün zirvesi


