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2016 yılı içerisinde gerçekleştirilmesi 
planlanan KOBİ ve Girişimcilik 
Ödülleri için başvurular 05 Ağustos 
2016’ya kadar devam edecek.

Başarılı KOBİ ve 

Girişimcilerin 

ödüllendirildiği KOBİ 

ve Girişimcilik Ödülleri 

geleneksel olarak her yıl 

düzenleniyor.

KOSGEB 5.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri için 

Başvuru Süreci Uzatıldı

Son Başvuru Tarihi; 5 Ağustos 2016

KOSGEB’in, 2012 yılından bu yana başarılı 

KOBİ ve Girişimcileri ödüllendirdiği KOBİ 

ve Girişimcilik Ödül Töreni için daha önce 

24 Temmuz olarak belirlenen son başvuru 

süreci 5 Ağustos 2016 tarihine kadar uzatıldı.

Her Yıl Başvuru Sayısı 
Artıyor

2012 yılında ilki dönemin Başbakanı, 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ev 

sahipliğinde gerçekleştirilen ödül törenine 

ilgi her geçen gün daha da artıyor. 2012 

yılında bin 108 adete başvuru olurken, 2013 

yılında 3 bin 58, 2014 yılında 3 bin 403, 2015 

yılında ise 3 bin 673 başvuru yapıldı.

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Yarışması aday 

başvuruları www.kobivegirisimcilikodulleri.

gov.tr ve www.kosgeb.gov.tr web 

adreslerinden online olarak yapılabiliyor.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni, 

başarılı KOBİ ve girişimcilerin kamuoyuna 

tanıtılması, ülke ekonomisine sağladıkları 

katkıların anlatılması ve ülke ekonomisinde 

yer alan KOBİ ve Girişimcilere örnek 

olmaları amacı ile düzenleniyor.
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Yılın Başarılı KOBİ 
Büyük Ödülü

Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

KOBİ Büyük Ödülü

•	 İnovatif KOBİ Ödülü

•	 İş Birliği - Güç Birliği Yapan 
KOBİ Ödülü 

•	 İhracatçı KOBİ Ödülü

•	 Çevre Dostu KOBİ Ödülü

•	 Genç Girişimci Ödülü

•	 Kadın Girişimci Ödülü

•	 Küresel Doğan Girişimci Ödülü

•	 Yılın İnovatif Girişimci Ödülü     

26 bölge 

birincisine 

bir yıl ödül logosu 

kullanım hakkı 

verilecek. 

Kategori birincileri 

Yurt Dışı İş 

Gezisi Ödülü ile 

ödüllendirilecektir. 

Kategorilere göre başvuru sahibi işletmelerde 
aranacak özellikler;

KOBİ’ler; 3 ana kategori olmak üzere toplam 9 dalda yarışacaklar.

1. Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü: 
Son 3 (üç) mali yıl içinde istikrarlı bir 

büyüme sağlayan, en az 5 mali yıl önce 

kurulmuş ve yüksek bir pazar payına 

sahip olmak, ihracat oranı, verimlilik 

düzeyi, sağladığı istihdam ile katma 

değer oluşturmak, kurumsallaşmasını 

tamamlamış, marka tanınırlığı yüksek 

olmak ve sosyal sorumluluk projelerinde 

yer almak.

 

2. Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri
 

•	 Yılın İnovatif KOBİ Ödülü: Son 3 

(üç) mali yıl içinde ar-ge ve inovasyon 

faaliyetleri ile mevcut/yeni pazarlara 

başarı ile sunulan yeni bir ürün, hizmet, 

uygulama, yöntem veya iş modeli fikri 

ile başarı elde etmiş olmak.

•	 Yılın İş birliği-Güç birliği Yapan 
KOBİ Ödülü: Son 3 (üç) mali yıl içindeki 

performansı dikkate alınarak, en az 3 (üç) 

işletmenin bir araya gelerek yaptıkları iş 

birliği - güç birliği kapsamında; üretim, 

istihdam, teknoloji düzeyi ve ihracatın 

arttırılması ile tasarım, pazarlama ve iş 

birliği  kültürünün gelişmesi konularında 

bulundukları bölgeye katkı sağlayarak, 

en iyi iş birliği - güç birliği modelini 

oluşturmuş ve sürdürülebilirliğini 

sağlamış olmak.

•	 Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü: Son 3 

(üç) mali yıl içinde her yıl net satış hasılatı 

tutarının en az %50’sini doğrudan ihracat 

gelirlerinden elde etmiş olmak.

 

•	 Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü: 
Son 3 (üç) mali yıl içinde üretim ve 

hizmet süreçlerini çevreye olumlu katkı 

sağlayacak şekilde geliştirmiş olmak.

 

3. Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri: 
Son 3 (üç) mali yıl içinde kurulmuş 

olup, geleceğe dair büyüme stratejileri 

geliştirmiş, istihdam ve net satış 

hasılatı tutarında artan bir performans 

sağlayarak, girişimciler için rol model 

oluşturmuş işletmelerden;

 

•	 Yılın Genç Girişimci Ödülü: 
İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve 

başvuru esnasındaki ortaklık payı en az 

% 30 (otuz) olan ve işletmesini kurduğu 

yıl itibariyle 35 yaşını geçmemiş genç 

girişimci olmak,

 

•	 Yılın Kadın Girişimci Ödülü: 
İşletmedeki kurucu ortaklık payı ve 

başvuru esnasındaki ortaklık payı en az 

% 30 (otuz) olan kadın girişimci olmak,

 

•	 Yılın Küresel Doğan Girişimci 
Ödülü: Kuruluş yılından itibaren toplam 

net satış hasılatı tutarının ortalamasının 

en az %25’i ihracat gelirlerinden oluşmak 

ve uluslararası iş birliği yapmış olmak, 

(uluslararası ortaklıklar, bayilikler, 

projelerde yer almak vb.)

 

•	 Yılın İnovatif Girişimci Ödülü: 
Kamu kurum/kuruluşlarından destek 

alarak inovatif bir iş fikri ile işini kurmuş 

ve başarı ile tamamlamış olmak.
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“Sanayi Üretiminin Hızlandığı
Bir Döneme Gireceğiz”

Nitelikli bir sanayi üretiminin, 

sürdürülebilir büyümenin teminatı 

olduğuna dikkat çeken Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü; “Bunu 

başarmamız için çok güçlü bir zemin 

oluşturmalı ve o zemin üzerinde 

yükselmeliyiz. 

Bu zeminin iki temel sütunu var; güçlü 

demokrasi ve güçlü ekonomi. 15 Temmuz 

bu açıdan çok önemli bir gecedir. O 

gecede hem demokrasimiz hem de 

ekonomimiz çok ama çok zor bir sınavdan 

geçti. Demokrasimiz ve ekonomimiz 

birçok ülkenin geçer not alamayacağı bu 

sınavdan tam not aldı. Bu millet tankların 

önüne yatarak demokrasiye ne kadar 

bağlı olduğunu ifade etti. Türk insanının 

demokrasiden asla geri adım atmayacağı 

ortaya çıktı.

Ekonomimiz de çok başarılı sınav 

verdi. Türk ekonomisinin çok sağlam 

olduğunu her zaman ifade ediyorduk. 

Özellikle kamu maliyesi ve bankacılık 

sisteminde Avrupa’nın birçok ülkesinden 

ileri durumdaydık. Yaşanan büyük 

hadiseye rağmen borsa ve dövizde küçük 

dalgalanmalarla bu süreci geride bıraktık” 

diye konuştu.

Bakan Özlü, milletin elindeki dövizi 

bozdurarak adeta ekonomiye omuz 

verdiğini, Türkiye’nin 79 milyon vatandaşı, 

sivil toplumu örgütleri, bütün kurumları 

ve iş dünyası ile darbeye karşı büyük sınav 

verdiğinin altını çizdi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ/PYD) darbe girişimi sonrası 16 
Temmuz sabahında hayatı normale döndürdüklerini belirterek, Türkiye’de herşeyin yolunda olduğunu söyledi.
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“DEMOKRASİ VE EKONOMİYİ 
BİRLİKTE GÜÇLENDİRECEĞİZ”

Sanayici, yerli ve yabancı yatırımcılara 

seslenen Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, “Türkiye’de her 

şey yolundadır, her şey normaldir, 

yatırımlarımıza devam edelim. Aldığımız 

kararları asla ertelemeyelim. Göreceksiniz; 

Türkiye’de yeni yatırımların hızla arttığı, 

sanayi üretiminin hızlandığı bir döneme 

gireceğiz. Özellikle iş dünyamızdan 

rica ediyorum; yabancı dostlarınıza ve 

ortaklarınıza gerçek Türkiye’nin Batı’da 

aksettirilmeye çalışılan Türkiye ile alakası 

olmadığını anlatın. Biz de bunu yapacağız. 

Yanlış ön yargıları hep birlikte kıracağız. 

Demokrasimizi ve ekonomimizi birlikte 

güçlendirerek ülkemizdeki yatırımları, 

üretimi, refahı ve istihdamı artıracağız” 

dedi.

“SINA-İ MÜLKİYET KANUN 
TASARISI YASALAŞACAK”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü, Ar-Ge Reform Paketi ile çok kapsamlı 

eylemleri yasalaştırdıklarını, bu paketle 

tasarım faaliyetlerini de desteklemeye 

başladıklarını, bu adımın hazır giyim, 

mobilya ve seramik gibi sektörler için çok 

önem arz ettiğini bildirdi. 

Bakanlık olarak “Üretim Reform Paketi” 

üzerinde de çalışmaları sürdürdüklerine 

değinen Özlü, bu paketle yerli ve yabancı 

yatırımcıların önündeki engelleri 

kaldıracaklarını söyledi.

Bakanlık bünyesinde 4. Sanayi Devrimi 

ile ilgili bir çalışma grubu oluşturmayı 

hedeflediklerini anlatan Bakan Özlü; 

“Bu çalışma gurubu ile bir yol haritası 

oluşturarak, atılması gereken adımları 

tespit edeceklerinin altını çizen Özlü, 

“Bütün çalışmalarımızda tek bir amaç var; 

yatırımcının, sanayicinin, girişimcinin 

önünü açmak. Başbakan’ımızın deyimiyle 

yatırımcıların önüne turkuaz halı sermek 

istiyoruz.” dedi.

“TÜRKİYE’YE HAKSIZLIK 
YAPILDI”

Batılı ülkelerden Türkiye’ye çok haksız ve 

kasıtlı eleştiriler olduğuna dikkat çeken 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü, bazı uluslararası derecelendirme 

kuruluşlarının da  ülkeye haksızlık 

yaptığını belirterek, darbe girişiminde 

hayatını kaybedenlerle ilgili bir cümle 

kurmayan   Batılı   insan   hakları örgütlerinin, 

gözaltına alınan darbe girişimcilerine iyi 

muamele yapılmadığına dair açıklamalar 

yaptıklarını söyledi.

Bakan Özlü, Fransa’da, Belçika’da ilan 

edilen Olağanüstü Hal’e (OHAL) bir çift 

laf etmeyenlerin Türkiye’de olunca adeta 

sinir nöbeti geçirdiğini vurgulayan Özlü, 

yapıcı eleştirileri dinlediklerini ancak 

yanlı ve yanlış davranışlara asla prim 

vermediklerini ve vermeyeceklerini dile 

getirdi. Özlü, ilan edilen OHAL’in millete 

değil devlete karşı ilan edildiğini hatırlattı. 

 Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Özlü, 
sanayici ve 
yatırımcılara 
seslenerek 
“Türkiye’de her 
şey yolundadır, 
her şey normaldir, 
yatırımlarımıza 
devam edelim, 
aldığımız kararları 
asla ertelemeyelim. 
Göreceksiniz; 
Türkiye’de yeni 
yatırımların 
hızla arttığı, 
sanayi üretiminin 
hızlandığı bir 
döneme gireceğiz.”
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15 Temmuz FETÖ Darbe ve İşgal Girişimine Karşı
KOSGEB’in Kamuoyu Duyurusu

15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye tarihinin 

en kanlı darbe girişimi yaşanmıştır. 

İnanmış, kahraman   Türk Milleti’nin feraset 

ve cesaretiyle hamdolsun darbecilerin 

planları bozguna uğratılmıştır.

Ancak, Fetullahçı terör örgütü mensupları, 

beyinleri satılmış, kukla caniler adeta 

cinnet geçirmişçesine milletimizin 

üzerine ateş açmış, Ankara’nın kalbine 

bomba yağdırmıştır.

O gece adeta şahadete çağrılmışçasına işgal 

altındaki  noktalara  intikal eden milletimizin 

şanlı mensuplarından yüzlerce  seçilmiş  

Türk insanı şehadetlerine kavuşmuştur. 

Binlerce gazimiz o gece korkuyu kendi 

bedenlerinde öldürmüşlerdir.

O gece ne yaptığını bilmeyen, sadece 

‘görev var tatbikat var’ denilerek eline silah 

verilen, millete ateş emrini aldıktan sonra 

da gözyaşları ile silahını bırakıp milletin 

bağrına sığınan ya da vicdansız emri 

veren komutanı alnından vuran yiğitlerin 

şahadetinde saklı olan bir gerçek de; bu 

hain FETÖ mensuplarının çok uzun yıllar 

devletimizin mahremine sızdıklarıydı.

İlk mesai gününde KOSGEB camiasına 

aşağıdaki mesajımızı ilettik : 

 ‘Değerli Çalışma Arkadaşlarım

Milletimize ve geleceğimize kast eden hain 

darbe ve kalleş terör kalkışması; hamdolsun 

milletimiz tarafından bertaraf edilmiştir.

KOSGEB yönetimi olarak göreve 

geldiğimizden beri yasa dışı aidiyeti olan 

ve milli duruşu olmayan kişi ve görevlilerle 

mücadelemiz kararlılıkla devam 

etmektedir.

15 Temmuz akşamı şok edici etkisiyle bir kez 

daha milletçe gördük ki; bu mücadelemizi 

tavizsiz ve hiç vakit kaybetmeksizin 

tamamlamalıyız.

Devletimiz; tüm kurum ve inanmış 

kadrolarıyla milletimizin hizmetinde 

mücadeleyi sürdürmektedir.

KOSGEB olarak devletimizin ilgili 

birimleriyle koordineli olarak ilk 

dakikalardan itibaren çalışmalar 

başlamıştır.

15 Temmuz FETÖ darbe ve işgal girişimine karşı KOSGEB’in kamuoyu duyurusu 
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Bir yandan kalkışmanın artçı etkileri ile 

milletçe mücadele edilirken bir yandan 

milletimizin bize emanet ettiği hizmetleri 

aralıksız devam ettirmekteyiz.

 

Özellikle yönetici arkadaşlarımın;

Kendi görev ve sorumluluklarını her 

zamankinden daha duyarlı ve titizlikle 

devam ettirmelerini istiyorum.

Bu kahraman millete hizmet ederken; 

cuma gecesi tankların önünde, bombaların 

altında göğsünü siper eden milletin ta 

kendisi olduğu bilinciyle hizmetlerinizi 

sunmanızı emrediyorum.

İllerde mesai sonrasında tüm 

personelinizin darbe karşıtı demokrasi 

nöbetine ve şölenine katılımını bizzat 

sağlamanızı rica ediyorum.’

KOSGEB milli kalkınmamızda en 

önemli kurumlarımızdan biridir. Bu 

kahraman milletin 45 yıllık birikimidir. 

Bu kurumu; milli olmayan hiçbir kişi ya 

da gruplara bırakamayız. Mesajımızda 

tüm çalışanlara dikkat çektiğimiz gibi; bu 

kurumun en alttan en üste tüm personeli 

kahraman milletin hizmetinde olmalıdır. 

Bizler ekonomik bağımsızlığımız için 

KOBİ’lerimizin gelişmesine, dünya ile 

rekabet edebilmesine katkı için gece 

gündüz demeden çalışmalıyız. En büyük 

misyonumuz budur.

Milletin derdiyle dertlenmeyen 

yöneticilerimiz olamaz. Tüm 

kadrolarımızı bu hedefe kilitlemenin 

gayreti içindeyiz. Bu çerçevede millet 

sevdasıyla ve onların derdiyle dertlenmiş 

sadık, ehil ve liyakatli kadrolar ve yeni 

nesiller yetiştirmeye gayreti ediyoruz.

Milletçe yaşadığımız o geceden sonra 

başta devletimiz kendi safralarını 

temizleyecektir. Bin yılı aşkın devlet 

geleneğimiz hainlerden arınarak insanlık 

tarihinin vicdanlı ve adil makamında 

yerini alacaktır.

KOSGEB olarak bir yılı aşkın süredir 

yapmaya çalıştığımız dönüşüm 

çalışmalarımız daha hızlı ve daha kararlı 

şekilde devam edecektir.

Milletimizin iç ve dış düşmanlarına 

karşı daha bağımsız bir ekonomik güce 

ulaşması için Türk Girişimcilerin ve Milli 

KOBİ’lerimizin yanında olmaya devam 

edecek, onların tüm ihtiyaçları için bize 

emanet ettikleri bütçeleri yine onların 

emrine sunmayı sürdüreceğiz.

O gece canını hiç düşünmeden veren 

aziz şehitlerimizi asla unutmayacağız ve 

unutturmayacağız. O gece kahramanca 

yönetime el koyan milletimizin bize 

verdiği sorumluluğu asla unutmayacağız.

Aziz  şehitlerimize  Allah’tan  rahmet 

diliyor, gazilerimize saygı ve 

hürmetlerimizi sunuyoruz..

DEVLET MİLLET EL ELE 

VATAN NÖBETİNDE
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KOBİ’lerin ihtiyaç ve istekleri doğrultusunda 

bugüne kadar birçok farklı alanda desteğe 

imza atan KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdare 

Başkanlığı), 150.000 TL destek üst limitli 

pazarlama programı ile KOBİ ve girişimcilerin 

hamisi olmaya devam ediyor.

Teknolojik Ürün veya 
Prototiplerin Tanıtım Giderlerine 
150.000 TL Hibe
12 Temmuz 2016 tarihinde yürürlüğe giren 

TEKNOPAZAR Destek Programı ile KOSGEB, 

işletmelerin teknolojik ürün/prototip tanıtım 

giderlerine destek veriyor.

KOSGEB, Teknolojik Ürün Tanıtım ve 

Pazarlama Destek Programı (TEKNOPAZAR) 

ile işletmelerin, yurt dışındaki tanıtım ve 

pazarlama faaliyetleri ne 100.000 (yüz bin) 

TL, yurt içindeki tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine de 50.000 (elli bin) TL olmak 

üzere toplam 150.000 TL geri ödemesiz 

destek sağlıyor. Tüm bölgeler için destek 

oranı %100 olarak uygulanıyor. Programın 

desteği 12 ay sürüyor.

TEKNOPAZAR’a Kimler 
Başvurabilir?
TEKNOPAZAR Destek Programı’na başvurmak 

isteyen işletmelerin Ar-Ge projesinin kamu 

kaynakları ile desteklenerek sonuç almış 

olması gerekiyor. Ayrıca Patent Belgesi ile 

koruma altına alınmış  veya Teknolojik Ürün 

(TÜR) Deneyim Belgesi almış teknolojik ürün/

prototipe sahip işletmelerin başvuruları kabul 

ediliyor.

Neler Desteklenir?
Program kapsamında; basılı veya elektronik 

tanıtım materyalleri, fuarlara katılım, yurt dışı 

fuarlarda gümrük işlem giderleri, elektronik 

ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik giderleri 

karşılanıyor. Bunun yanı sıra yazılı medyada 

teknolojik ürün/prototipin tanıtımına ilişkin 

giderler, tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 

ile ilgili seyahatlerde işletmenin en fazla iki 

çalışanının konaklama ve ulaşım giderleri de 

destekleniyor.

KOSGEB, TEKNOPAZAR desteği ile 

işletmelerin, yurt dışındaki tanıtım ve 

pazarlama faaliyetlerine 100.000 TL, 

yurt içindeki tanıtım ve pazarlama 

faaliyetlerine de 50.000 TL olmak üzere 

toplam  150.000 TL geri ödemesiz 

destek sağlıyor. 

TEKNOPAZAR Destek Programı ile KOSGEB, 
işletmelerin teknolojik ürün/prototip tanıtım 
giderlerine destek veriyor.
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Almanya’dan
Türk KOBİ’lerine Yoğun İlgi

Almanya Milletvekili Andreas Kottisch 

başkanlığındaki Alman heyeti Türkiye 

KOBİ’leriyle iş birliğini arttırmak için 

KOSGEB’i ziyaret etti.

Türk ve Avrupa KOBİ’lerinin potansiyel 

işbirliği alanlarının görüşüldüğü 

toplantıya Almanya’nın Bremen 

kentinde Türk Ticaret Merkezi olarak 

faaliyet gösteren Multi-Buyer Gmbh 

Türkiye temsilcisi Erdem Çelik, Uzaktan 

Eğitim Federasyon Başkanı Gökmen 

Gök ve BAŞKON-Başkent İşadamları 

ve Sanayiciler Konfederasyonu Genel 

Başkan Yrd. H.Cemal Özkaynak katıldı.

KOSGEB Başkanı Recep BİÇER: ‘’Türk 

KOBİ’lerinin Avrupa pazarına açılımı 

konusunda her türlü iş birliğine açığız.’’ 

dedi.

Türk KOBİ’lerinin Avrupa pazarına 

açılımı konusunda her türlü iş birliğine 

açık olduklarını belirten Recep BİÇER, 

KOBİ’lerin büyümesine katkı sağlayacak 

ihracata yönelik ihtiyaçlar için yeni 

destek modelleri hazırladıklarını ifade 

etti. İhracat yapan KOBİ’lerin hem nicelik, 

hem de nitelik olarak artışının ülke 

ekonomisine yansıyacak katkısına vurgu 

yaptı. KOBİ’lerin ulusal ve uluslararası 

ekonomiyi güçlendirmedeki önemine 

değindi.

KOSGEB Başkanı Recep BİÇER’i 

makamında yapılan görüşmeler 

sonucunda bu ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi.

Almanya Milletvekili Andreas Kottisch başkanlığındaki Alman heyeti KOSGEB’i ziyaret etti.
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İkinci 300 Milyon TL’lik KOBİ-GEL Desteği İçin  
4 Bine Yakın Başvuru Oldu

KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında ikinci olarak “Bilişim 

Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi”, 

“Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite 

Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere 

İvme” konulu üç yeni Proje Teklif Çağrısına 

çıkıldı.

İlk Çağrıda  “Orta Yüksek ve Yüksek 

Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” 

ve “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde 

Katma Değerin Artırılması” konu 

başlıklarında yayınlanan programa ilişkin 

Toplamda 1377 Projenin 350 Milyon TL ile 

desteklenmesine karar verildi.

KOSGEB tarafından KOBİ-GEL KOBİ Gelişim Destek Programı kapsamında yayınlanan ikinci çağrı kapdsamında 
4 bine yakın proje başvurusu yapıldı.

Proje 

başvurularının 

ön değerlendirme 

süreci  8 Ağustos 

2016 tarihinde 

sona erecektir.

Proje Çağrılarına İlişkin Başvurular
Proje Teklif Çağrıları Başvuru Sayısı
Bilişim Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi 539
Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite Geliştirme 2.904
KOSGEB Destekli Girişimlere İvme 389
Toplam 3.832
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İmalat sanayinde faaliyette bulunan KOBİ’lerin yerli makina alımları için KOSGEB Kredi Faiz Desteği kapsamında 300 bin 
TL’ye kadar  destek veriliyor.

KOSGEB’den 
İmalatçı KOBİ’lerin Yerli Makina Alımlarına
300 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Kredi

İmalat sanayinde faaliyette bulunan ve 

KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ’lerin 

yerli makina alımları için KOSGEB Kredi Faiz 

Desteği kapsamında 300 bin TL’ye kadar  

destek veriliyor.

Desteğin kredi vadesinin ilk altı ayı ödemesiz 

ve  kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde 

toplam 36  ay  olacak.

KOSGEB’in KOBİ-GEL KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında makina 

ve teçhizat alan işletmeler bu destekten 

faydalanamayacaklar.

Kredi Faiz Desteğinden faydalanmak isteyen 

ve teminat sıkıntısı çeken işletmelerin  bu 

sorunlarının giderilmesi için ise Kredi 

Garanti Fonu A.Ş. ile protokol düzenlenecek.

Faizsiz Kredi 
Desteğinin kredi 
vadesinin ilk altı 
ayı ödemesiz ve  
kalanı üçer aylık 
eşit taksitler 
halinde toplam 
36  ay  olacak.
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Manisalı Kadın Girişimci, 
Teknolojik Çamaşırhane Kurdu

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Ela 

Evrim Bektaş, Manisa ve İzmir bölgesinin 

en çok aranan “Doruk Laundry” isimli 

çamaşırhane  işletmesini KOSGEB’den almış 

olduğu Yeni Girişimci Desteği ile kurdu.

Çoğunlukla gıda firmalarına hizmet veren 

işletme, hijyenik koşulları en üst seviyede 

tutmaya çalışıyor. Fabrikaların bünyesinde 

bulundurduğu, personel kıyafetleri, masa 

örtüleri, önlükler, temizlik malzemeleri, 

işçi tulumları, vb. ürünlerini, 7 gün 24 saat, 

firmanın isteklerine ve çalışma saatlerine 

uyum sağlayacak şekilde temizleyip, ulaşım 

ağı sayesinde tam zamanında yetiştiriyor.

 

“KOSGEB’in destekleri ve 
katkıları sayesinde işletme 
sahibi oldum. KOSGEB’e çok 
teşekkür ediyorum.”

Girişimci Ela Evrim Bektaş, KO

SGEB’in destekleri ve katkıları sayesinde 

işletme sahibi olduğunu belirterek, “Bir 

gün kendi işimi kurmayı planlıyordum. 

Bunun ilk adımı KOSGEB oldu. KOSGEB’e 

başvurdum ve hibeden yararlanarak gerekli 

olan makine ve teçhizatlarımı aldım ve 

işletmemi kurdum. Daha sonra işlerim 

yolunda gitmeye başlayınca KOSGEB’in 

geri ödemeli desteğine başvurarak işlerimi 

biraz daha büyüttüm. Birazda aile desteği 

ile işlerimi yürütmeye devam ettim.” dedi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde yaşayan Ela Evrim Bektaş, Manisa ve İzmir bölgesinin en çok aranan 
çamaşırhanesini  KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği ile kurdu.
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Almış olduğu, Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi sonrasında 2013 yılında SAMSUN 

İŞGEM’de kurduğu “Terapi Kimya ve 

Kozmetik San. Tic. Ltd. Şti.” ne  ait tesiste sıvı 

sabun ve ıslak havlu üretimi gerçekleştiren 

başarılı genç girişimci Yeşim Çoban, ‘Q 

Therapy’ markasıyla, sektöründe hızla 

ilerliyor. 

İş hayatına 2002 yılında bir kozmetik 

şirketinin muhasebe bölümünde atılan 

Çoban, çalıştığı şirketin tüm bölümlerinde 

görev alarak, girişimci ruhunu her zaman 

bir adım daha öne götürdü. Öyle ki, 2012 

yılında büyük işler başarabileceğini ve bu 

sektörde bir marka yaratabileceğini fark 

ettikten sonra, 2012 yılında tamamladığı 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

sonrasında 2013 yılında SAMSUN İŞGEM’de 

kurduğu tesiste “Q Therapy” markasıyla, 

aylık 900 ton sıvı sabun ve 720 bin paket 

ıslak havlu üretmeye başladı. 2014 yılında 

ise KOSGEB’den almış olduğu Girişimcilik 

Desteği ile yatırımlarına devam etti.

Girişimci Yeşim Çoban, Marka hayalini 

gerçekleştirerek sıvı sabun ürünü ile 

piyasaya girdi. Ardından ıslak havlu tesisini 

kurarak ıslak havlu üretimine geçti. Islak 

havlu tesisini kurduğunda tek makine ile 

üretime başlamış, şimdi ise 3 makine ile 

hizmet vermeye devam ediyor. 2016 yılında 

da ürün gamına gazlı oda spreyini ekleyerek, 

Ar-Ge çalışmalarına da hız verdi. 

İşletme Sahibi/Ortağı Yeşim ÇOBAN, 

“Tüketici ilk alımını görselliğe ve fiyata 

dayalı olarak yapar, aynı tüketici ürünü 

ikinci kez alırsa bu kalitesinden memnun 

“Anadolu’dan başarı zor çıkar” algısını yıkmak için üç yıl önce yola çıktı, Samsun’da yarattığı markayı bugün dünyaya 
pazarlıyor. 

KOSGEB Desteği İle Kurduğu İşletmede 
Aylık 900 Ton Sıvı Sabun ve 
720 Bin Paket Islak Havlu Üretiyor
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kaldığı içindir. Çok şükür kısa zamanda bunu 

başardığımızı görüyor ve daha iyi şeyler 

yapacağımıza inanıyoruz” dedi

 ‘Q Therapy’ Türkiye’nin her 
yerinde;
2014 yılında 500 bin liralık makine yatırımı 

yapan şirket, bu yıl yine 500 bin lira yatırım 

yapmayı ve ayrıca Kalite kontrol ve Ar-Ge 

Laboratuvarı  oluşturmayı planlıyor. 

İşletme yetkilisi Çoban, bulunduğu tesisin, 

yeni yatırımlara ihtiyacı olduğunu ve bu 

konuda devletten destek beklediklerini 

belirterek, “Tesisimizde aylık 900 ton sıvı 

sabun ve 720 bin paket (96’lık) ıslak havlu 

üretiliyor. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz 

ortaklığın ardından büyümeye devam 

eden şirketimiz 2016 itibariyle ihracata 

yöneldi. İran, Irak, Gürcistan ve Birleşik 

Arap Emirlikleri’ne numune gönderdim 

ve karşılaştığımız olumlu tepkilerden de 

oldukça memnunuz.  Bu yıl ayrıca, camsil, 

oda kokusu, duş jeli, kağıt havlu, peçete 

ve tuvalet kağıdı da üretmeyi planlıyoruz. 

Markalaşma yolunda da emin adımlarla 

ilerliyoruz. Ayrıca, Türkiye’de A tipi denilen 

market ve süpermarketlere direkt olarak satış 

yapıyoruz. Daha küçük ölçekli marketlere 

ise, bayiler üzerinden satış yapıyoruz. 

Kurduğumuz satış ağı ile bugün tüm 

Türkiye’ye satış yapabiliyoruz” dedi

 2012 yılında tamamladığı 
KOSGEB Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi 
sonrasında 2013 yılında 
SAMSUN İŞGEM’de 
kurduğu tesiste “Q 
Therapy” markasıyla, 
aylık 900 ton sıvı sabun ve 
720 bin paket ıslak havlu 
üretmeye başladı. 2014 
yılında ise KOSGEB’den 
almış olduğu Girişimcilik 
Desteği ile yatırımlarına 
devam etti.
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Genç Girişimci, Hatice Nur Gökmen, 

Optisyenlik bölünü okurken eğitimi 

süresince büyük bir optik firmasında da 

tecrübe kazandı. Eğitimi ve iş deneyimlerinin 

ardından KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimini tamamladı ve kendi işinin patronu 

oldu.

Girişimci Hatice Nur Gökmen, 18.12.1989 

tarihinde Ordu ilinde doğdu. İlk ve orta 

öğrenimini Ordu/Aybastı ilçesinde 

tamamlayan girişimci, lise ve lisans eğitimi 

için Samsun’a yerleşti. Samsun 19 Mayıs 

Üniversitesi İktisat Bölümü mezunu 

olduktan sonra tekrar aynı üniversitede 

Optisyenlik bölümüne başladı. Üniversite 

hayatı boyunca çeşitli firmalarda iş hayatına 

atılan girişimci, Optisyenlik bölümüne 

devam ettiği süre boyunca da büyük bir 

optik firmasında tecrübe kazandı.

Evlilik dolayısıyla Çankırı’ya yerleşen 

girişimci tecrübeleri ve özgüveni sayesinde 

kendi işini yapmaya karar verdi. Çankırı’da 

optik sektörünün yetersizliğini gören 

girişimci, tecrübelerine de dayanarak 

KOSGEB desteği ile işletmesini açtı. 

KOSGEB desteğinin, iş fikrinin 

ticarileşmesinde kendisini daha da 

cesaretlendirdiğini belirten Hatice Nur 

Gökmen, Girişimcilik Destek Programının 

tüm kalemlerinden yararlandığını, kuruluş 

döneminde her firmanın başına gelen 

inişli çıkışlı dönemleri KOSGEB desteği ile 

atlattığını söyledi. 

KOSGEB, Mesleki Tecrübesi Olan Gençleri 
Patron Yapıyor

Genç Girişimci Hatice Nur Gökmen, KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamladı ve kendi işinin patronu 
oldu.
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Destek Programlarından 
 KOBİ'ler Nasıl Yararlanır?

(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar Hariç)

01

02

03

04

Veritabanına Kayıt
http://www.kosgeb.gov.tr 
adresinden “E-KOBİ”yi tıklayınız. 
Çevrimiçi işlem merkezinden 
KOSGEB’e ilk kayıt linkini 
tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız. 

KOBİ Beyannamesi
İşletmenizin KOBİ vasfı 
taşıyıp taşımadığının tespiti için 
KOBİ Beyannamesini 
doldurmanız gerekmektedir.

Beyanname Kontrol

Desteklere Başvuru

Verilen beyannamenin mevzuata 
uygunluğu KOSGEB uzmanı 
tarafından kontrol edilecektir.

Planladığınız desteklere 
uzmanınızla görüşüp 
başvurabilirsiniz.

İşletmelerin, 
Destek Programlarından 
yararlanabilmeleri için öncelikle, 
KOSGEB Veri Tabanı’na 
kayıt olması gerekmektedir. 

İşletmeler 
www.kosgeb.gov.tr web sayfasından;

KOBİ’miyim testi yapmaları, test sonucu 
KOBİ olmaları halinde; 
“KOBİ.ASİSTAN” 
bölümünde yer alan  
“Desteklenen Sektörler Nelerdir? 
(NACE)” kodlamasında yer alıp 
almadıklarını kontrol etmeliler.

Kontrolü sağladıktan sonra 
“Nereden Başlamalıyım?, 
“Veritabanına Nasıl Kayıt Olunur?” ve 
KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?” 

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

1
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