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Bu yıl 86’ıncısı düzenlenen 

İzmir Enternasyonal Fuarı 

(İEF) için Kültürpark Fuar 

Alanı’ndaki İsmet İnönü Kültür 

Merkezi’nde açılış töreni 

düzenlendi. Açılış törenine 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, Dışişleri 

Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 

Rusya Enerji Bakanı Aleksandr 

Novak, KOSGEB Başkanı Prof.

Dr. Cevahir Uzkurt, KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Recep 

Ali Erdoğan ve KOSGEB 

yöneticileri katıldı.

KOSGEB Standına 
Yoğun İlgi
KOSGEB standını gezen Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü, bir sonraki yıl 

gerçekleştirilecek olan fuarın 

temasının teknoloji olmasını 

isteyerek, bakanlığının bu 

konuda gerekli destekleri 

vereceğini ifade etti. Bakan 

Özlü, Türkiye’nin, her alanda 

yükselen ve dikkat çeken bir 

ülke olduğunu vurguladı.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, KOSGEB 

standına olan yoğun ilgiden 

memnuniyetini ifade 

ederek, Türk iş dünyası ve 

Türk firmalarının dışa açık , 

girişimci, yenilikçi ve üretim 

odaklı olduğunu anlatarak 

Türkiye’nin sanayi, teknoloji ve 

bilimin merkezi olmaya kararlı 

olduğunu söyledi. 

Bakan Özlü KOSGEB Standında
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 
86. Enternasyonal Fuarı’nın açılışında KOSGEB standını ziyaret etti.
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Fuarın açılış konuşmasını 

yapan Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

fuara 26 ülkeden üst düzey 

katılımcının iştirak ettiğini 

Rusya Federasyonu’nun bu yıl 

“partner ülke” olarak iştirak 

etmesinden büyük onur 

duyduğunu söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü,”İzmir 

fuarı boyunca yapacağımız 

görüşmelerle birlikte, partner 

ülke Rusya ile aramızdaki ticaret 

hacminin daha da artacağına 

inanıyorum. Biliyorsunuz, 

Türkiye ve Rusya arasındaki 

ticaret hacminin hedefi 100 

milyar dolardır. Bugün bu 

seviyenin çok gerisindeyiz 

ancak önümüzdeki dönemde 

önce bunu 50 milyar dolar 

seviyesine bilahare 100 milyar 

dolar seviyesine çıkartacağız.” 

dedi.

Özlü, İzmir’in Türk 

ekonomisinin fark yaratan 

şehirlerinden biri olduğunu 

vurgulayarak, şöyle devam etti:

“Ege Bölgesi ihracatının yüzde 

60’ı İzmir’den yapılmaktadır. 

2002 yılında 2 bin 973 olan 

İzmir’in ihracatçı sayısı, bugün 5 

bine yaklaşmıştır. İzmir, 

toplam sanayi üretimimizin 

yüzde 10’unu karşılamaktadır. 

Bugün İzmir, Türkiye 

ekonomisinin itici güçlerinden 

birisi, nüfus açısından üçüncü, 

ticari açıdan Türkiye’nin 

ikinci büyük şehridir. İzmir 

sahip olduğu bu değerlerle ve 

potansiyeliyle, sadece Türkiye 

için değil, Akdeniz için de son 

derece cazip bir iş ve yatırım 

merkezidir. Hükumet olarak 

İzmir’in bu potansiyelini daha 

da artıracak, bu güzel 

şehri daha da ileriye taşıyacak 

projeleri hayata geçirmeye 

devam edeceğiz.”

İzmir, İstanbul ve Ankara’yı 

birbirine bağlayacak olan 

otoyol ve hızlı tren projelerine 

değinen Bakan Özlü, İzmir’in 

tarih boyunca kültür, 

medeniyet ve ticaretin kesiştiği 

şehir olduğunun altını çizdi.

İzmir Fuarı’nın herkes için yeni 

kapılar açmasını, yeni kısmetler 

ve bereket getirmesini dileyen 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Özlü, fuarda emeği 

geçen herkese teşekkür etti.

“İzmir, 
Türkiye
ekonomisinin 
itici 
güçlerinden 
birisi”
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, KOSGEB 

Başkan Yardımcıları Recep 

Ali Erdoğan ve Ahmet Akdağ 

ile birlikte, TAİ Genel Müdürü 

Temel Kotil’i makamında 

ziyaret etti. Yapılan görüşmede 

iki kurum arasında yapılacak 

iş birlikleri ve çalışmaların 

önemine değinildi.

Büyük işletmelerle KOBİ’lerin 

iş birliği yapması gerektiğine 

dikkat çeken Başkan Uzkurt: 

‘KOSGEB olarak KOBİ’lere bir çok 

destek programı sunmaktayız. 

Bununla beraber kısa vadede 

hedef kitlemize yeni bir yön 

verip daha spesifik desteklere 

odaklanmak istiyoruz. Nokta 

atışlı destek programları 

hazırlayarak büyük işletmelerin 

KOBİ’lerle iş birliği yapmalarını 

sağlayacak bir sistem oluşturma 

çabasındayız. Bizim destek 

verdiğimiz firmalar Türkiye’de ve 

Avrupa’da güçlü olmalı, herkes 

tarafından bilinmeli. Büyük 

ölçekli işletmeler KOBİ’lerle, 

ihtiyaçlarına yönelik beraber 

çalışırlarsa bu hedefe ulaşabiliriz.’ 

diye konuştu.

KOSGEB olarak ülkemize 

ekonomik değer sağlamak 

istediklerini ve üreten bir 

Türkiye hedeflediklerini dile 

getiren Uzkurt, konuşmasına 

şöyle devam etti: “KOSGEB 

olarak önceliğimiz, 

desteklerimizin savunma sanayi 

ve orta-yüksek ve yüksek 

teknoloji odaklı üretim yapan 

sektörlere odaklanmasıdır. Bu 

sebeple KOSGEB olarak, TAİ ile 

istişare dahilinde yeni bir sistem 

meydana getirebileceğimizi 

düşünüyoruz. Hatta ortaklaşa 

yeni destek modelleri de ortaya 

çıkarabiliriz. Örneğin TAİ ile 

birlikte savunma sanayi odaklı 

teknoparklar kurabiliriz.”

TAİ Genel Müdürü Temel Kotil 

ise KOSGEB Başkanı’nın ziyareti 

karşısında memnuniyetini 

dile getirerek, TAİ’nin yerli 

üretim ağırlıklı çalıştığını ve 

üretimdeki bütün tasarımların 

tamamlayıcısı olduklarını 

söyledi. KOSGEB’in yapısının 

ve çalışma sisteminin diğer 

kurumlara nazaran kendi 

çalışma sistemlerine daha 

yakın olduğunu belirten Kotil: 

“Avrupa’nın 5.nesil uçağını biz 

yapıyoruz. Alt yapısı gerçekten 

çok derin. Eğer yerli KOBİ’lere 

yatırım yapmazsak yabancıya 

yönelmek zorunda kalacağız. 

Biz her sene binin üstünde 

mühendis alıyor ve bu sayede 

taze beyinleri bünyemize 

katıyoruz. Böylelikle yerli 

üretimin daha sağlam olacağına 

inanıyoruz. Teknopark çıkışlı 

çalışmak, TAİ marka değerini 

yükseltmek ve pratiğe dökülecek 

bilgi üretmek istiyoruz. Örneğin 

İngiltere’deki sistemi burada da 

uygulayabiliriz.” şeklinde 

konuştu.

İnsan ve üretim odaklı 

mühendisler yetiştirerek 

KOSGEB’in desteği ile aşamalı 

olarak güzel projelere imza 

atabileceklerini vurgulayan 

Kotil, KOSGEB ile beraber 

Havacılık KOBİ Merkezi 

kurabileceklerini belirtti.

Görüşmenin sonunda 

birbirlerine hediyelerini 

takdim eden Uzkurt ve Kotil, iki 

kurum arasında oluşturulacak 

muhtemel protokol ve ortak 

çalışma masası hususunda 

hemfikir olduklarını dile 

getirdiler.

Büyük İşletmelerle 
KOBİ’ler Arasında İş Birliği Sağlanacak
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Bu yıl 86’ıncısı düzenlenen 

ve Rusya’nın partner ülke 

olrak iştirak ettiği İzmir 

Enternasyonal Fuarı’nın 

açılışına katılan KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Recep Ali 

Erdoğan, AB ve Dış İlişkiler 

Dairesi Başkanı Necati 

Günaydın  ve müdürlerden 

oluşan KOSGEB heyeti;  OPORA  

(Rusya Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeler Kurumu) Başkan 

Yardımcısı Azat Gazizov  ve 

OPORA Yönetim Kurulu Üyesi 

Dunaev Nikolay  ile Rusya 

İş Forumu açılış toplantısı 

sonrasında bir araya geldi.  

Kurumların geleceğe dönük 

vizyonları üzerine görüş 

alış verişinde bulunulduğu 

görüşmede, Türkiye ve 

Rusya arasındaki ticaret 

hacminin arttırılabilmesine 

yönelik KOBİ’lerin muhtemel 

katkıları ve iki kurumun bu 

hususta destekler bağlamında 

atabilecekleri olası adımlar 

konuşuldu.

Toplantıda 18 Eylül 2017’de 

Kazakistan Cumhurbaşkanı’nın 

da katılımlarııyla OPORA’nın 

kuruluşunun 15. yılını 

kutlayacaklarını dile getiren 

OPORA Başkan Yardımcısı 

Azat Gazizov, Eylül ayında 

yapılacak etkinliklere 

KOSGEB’i de davet ederek, 

iki ülke KOBİ’leri arasında 

iş birliğinin geliştirilmesine 

yönelik hususların bu ziyarette 

kapsamlı bir şekilde ele 

alınabileceğini belirtti.

KOBİ’lerle  ilgili 

destek programlarının  

geliştirilmesine ilişkin en iyi 

uygulamaları incelemek üzere 

Uzman Değişimi Programı 

yürütülmesine dair ayrıntıların 

ele alındığı görüşmede, 

bu bağlamda KOSGEB ve 

OPORA arasında iş birliğinin 

arttırılması ve kurumsal 

deneyimlerin paylaşılması 

üzerinde taraflar anlaştı.

KOSGEB ve OPORA arasında iş birliğinin artırılması ve 
deneyimlerin paylaşılması üzerinde taraflar anlaştı.

KOSGEB ve OPORA Arasında 
İş Birliği Anlaşması
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi 

Bakanı Nihat Zeybekci ve 

KOSGEB Başkanı Cevahir 

Uzkurt, Türkiye – Rusya İş 

Forumu’na katıldı.

Bakan Özlü, Türkiye ile 

Rusya arasındaki dış ticaret 

hacminin 100 milyar dolara 

çıkarılmasının hedeflendiğini 

belirterek, İzmir’de düzenlenen 

iş forumunun yeni dönemin 

temellerinin atılması anlamında 

son derece önemli olduğunu 

bildirdi.

“Ticari ve Ekonomik İş 

Birliğinde Yeni Dönem” 

başlığıyla İzmir’de düzenlenen 

Türkiye - Rusya İş Forumu’nun 

açılış oturumunda 86. İzmir 

Enternasyonal Fuarı’nın 

ve forumun her iki ülke 

ilişkileri için yeni bir dönemin 

başlangıcı olmasını dilediğini 

ifade eden Bakan Özlü, Türk-

Rus ilişkilerinin her açıdan 

önemli ve değerli olduğunu 

ve gelecekte de iki ülkenin 

iş birliğinin artarak devam 

edeceğini vurguladı.

Başkan Uzkurt, Türkiye – Rusya 

İş Forumu’nda KOSGEB’in 

Rusya’daki muadili OPORA ile 

KOBİ’lere yönelik eylem planı 

imzaladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Ekonomi Bakanı 
Nihat Zeybekci ve KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt, Türkiye – 
Rusya İş Forumu’na katıldı.

KOSGEB ve OPORA 
İş Birliğinde 
Yeni Dönem
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) 

KOBİGEL-KOBİ Gelişim 

Destek Programı 2017 

Çağrısı başvurularının yarın 

başlayacağını bildirerek, 

“İmalat sektörü KOBİ’lerine 

verilecek desteğin üst limitleri 

300 bin lira geri ödemesiz, 700 

bin lira geri ödemeli olmak 

üzere toplam 1 milyon lira. Üst 

limitler aşılmamak kaydıyla, 

uygun bulunan gider kalemleri 

ve tutarlarının KDV hariç kısmı 

üzerinden yüzde 60 oranında 

destek verilecek.” dedi. Özlü, 

AA muhabirine KOSGEB’in, 

“KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek 

Programı 2017 Çağrısı”na 

ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin sürdürülebilir 

büyümesi için imalat sanayi 

sektörünü güçlendirmek ve 

rekabet gücünü artırmak 

gerektiğine işaret eden Özlü, 

bu kapsamda “Üretim ve 

İhracatta Teknoloji Seviyesi 

Yüksek, Katma Değerli 

Ürünlerin Payının Artırılması” 

temasıyla, imalat sektörü 

KOBİ’lerine yönelik proje 

çağrısı hazırladıklarını söyledi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, AA muhabirine KOSGEB’in, 
“KOBİGEL-KOBİ Gelişim Destek Programı 2017 Çağrısı”na ilişkin 
açıklamalarda bulundu.

KOBİ’lere 1 Milyon TL’ye 
Kadar Destek Vereceğiz 
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Programın detaylarını 

anlatan Özlü, çağrıya 4. 

Sanayi Devrimi’ne hazırlık: 

üretimde nesnelerin interneti 

uygulamaları, orta yüksek ve 

yüksek teknolojili sektörlerin 

üretim ve ihracattaki 

ağırlığının artırılması, 

katma değeri yüksek üretim 

yapısına geçiş, ihracat 

kapasitesinin arttırılması ve 

yeni pazarlara açılım, mikro 

ölçekli işletmelerde tasarım, 

mühendislik imkan ve 

kabiliyetlerinin geliştirilmesi 

ve ölçek büyütme, bilişim 

teknolojisi altyapısının 

güçlendirilmesi, enerji 

verimliliğinin artırılması ve 

yeşil üretime geçiş başlığı 

altında sunulan projelerinin 

kabul edileceğini belirtti.

“Desteklenecek projeler 

nasıl belirlenecek”

Özlü, başvuruların kurullar 

tarafından inceleneceğini, 

100 puan üzerinden yapılacak 

değerlendirmede eşik 

puan değerini geçenlerin 

2. değerlendirme safhasına 

alınacağını ve nihai puanlama 

yapılacağını aktardı. Nihai 

puanlama sonucunda uygun 

bulunan projelerin sıralamaya 

tabi tutulacağını ve bütçe 

imkanları dahilinde en 

yüksek puandan başlamak 

üzere destekleneceklerin 

belirleneceğini kaydeden Özlü, 

“İşletme sahibinin veya yüzde 

50’den fazla hisseli ortağının 

kadın girişimci olması, orta 

yüksek veya yüksek teknolojili 

sektörde faaliyet gösterilmesi, 

işletmenin KOSGEB veya 

diğer kamu kurumlarından 

aldığı proje desteğinin, çağrı 

ilan tarihinden geriye son 

3 yıllık süre içinde başarılı 

tamamlanmış olması şartlarını 

sağlayan KOBİ’lerin projelerine, 

toplamda yüzde 10’a kadar 

ilave puan verilecek.” ifadesini 

kullandı.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü: 
“İmalat sektörü 

KOBİ’lerine 
verilecek desteğin 

üst limitleri 
300 bin lira geri 

ödemesiz, 
700 bin lira geri 
ödemeli olmak 

üzere toplam 
1 milyon lira. ” 
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KOSGEB, “Üretim ve 

İhracatta Teknoloji 

Seviyesi Yüksek, Katma 

Değerli Ürünlerin ve 

KOBİ’lerin Payının 

Arttırılması” na ilişkin 

KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

çağrısı ile KOBİ’lere 

verilecek  500 milyon 

lira tutarındaki destek 

programına start verildi.

 “İşletme başına 1 milyon liraya 

kadar destek verilecek.”

Başkan Uzkurt, destek 

programının üst limitlerinin; 

işletme başına 300.000 TL 

geri ödemesiz, 700.000 TL 

geri ödemeli olmak üzere 

toplam 1.000.000 TL olacağını 

belirterek, “Sayın Bakanımız 

tarafından açıklandığı üzere 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim 

Destek Programı ile işletme 

başına 1 milyon liraya 

kadar verilecek olan destek 

programının toplam bütçesi 

500 milyon liradır. Proje 

çağrısının hedef kitlesi, imalat 

sektöründeki KOBİ’lerdir. Proje 

sunacak işletmelerin KOSGEB 

Veri tabanına kayıtlı ve aktif 

olmaları gerekmektedir. 

Bilanço usulünde defter 

tutmak kaydıyla; orta yüksek ve 

yüksek teknolojili sektörlerdeki 

KOBİ’lerin tümü başvuru 

yapabilecek, orta düşük ve 

düşük teknolojili sektörlerdeki 

KOBİ’lerde ise 2016 yılı net 

satış hasılatının en az 300.000 

TL ve yıllık ortalama çalışan 

sayısının en az 3 olması şartı 

aranacak. Ayrıca işletmelerin 

proje bütçe tekliflerinin, 

2016 yılı net satış hasılatını 

aşmaması gerekecek.” şeklinde 

açıklamalarda bulundu. 

“Destek programı için son 

başvuru tarihi: 20 Ekim 2017”

11 Eylül 2017 tarihi itibari ile 

www.kosgeb.gov.tr adresinden 

KOBİ’lere Verilecek Olan 500 Milyon Lira 
Destek İçin Başvurular Başladı

KOSGEB Başkanı Uzkurt, “Üreten KOBİ’lerimiz, daha rekabetçi ve 
daha güçlü olacak.”
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elektronik ortamda destek 

başvurularının alınmasına 

başlandığını belirten Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, Proje çağrısı 

için başvuru sisteminin 20 

Ekim 2017 günü saat 23.59’da 

kapatılacağını söyledi. 

Uzkurt, son başvuru tarih ve 

saatinden önce onaylanmayan 

başvuruların değerlendirmeye 

alınmayacağını ifade ederek, 

KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı 

ve 2016 yılı KOBİ Beyannamesi 

onaylı işletmelerin, veri 

tabanı giriş şifreleri ile 

sisteme girerek başvurularını 

oluşturabilecekleri bilgisini 

aktardı.

“Desteklenecek Proje Giderleri 

ve Destek Oranı”

Başkan Uzkurt, destek 

kapsamında; Personel 

Giderlerine geri ödemesiz 

olarak 100 bin TL’ye kadar, 

Makine-Teçhizat Giderlerine 

(kalıp dahil) 150 bin TL’ye 

kadar geri ödemesiz, 600 bin 

TL’ye kadar geri ödemeli; 

Yazılım Giderlerine 50 bin 

TL’ye kadar geri ödemesiz, 100 

bin TL’ye kadar geri ödemeli; 

Hizmet Alım Giderlerine 

ise 100 bin TL’ye kadar geri 

ödemesiz olmak veçhiyle 

destek sağlanacağını belirterek, 

toplam proje bütçesinin KDV 

hariç rakamlar üzerinden % 60 

oranında destek sağlanacağını 

söyledi.

 

Desteklenecek Sekiz Başlık Belirlendi

KOSGEB Başkanı Uzkurt, proje teklif çağrısına ilişkin desteklenecek sektörler konusunda 

faaliyet alanlarına göre 8 konu başlığı belirlendiğini ifade etti  ve başlıkları şu şekilde 

sıraladı:

1. Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları

2. Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve ihracattaki ağırlığının

    artırılması

3. Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş

4. İhracat kapasitesinin artırılması 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 artırılması

8. Yeşil üretime geçiş

Proje çağrısının 
hedef kitlesi, 

imalat 
sektöründeki 

KOBİ’lerdir. 
Proje sunacak 

işletmelerin 
KOSGEB Veri 

tabanına kayıtlı 
ve aktif olmaları 
gerekmektedir. 
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Asel Teknik, 2001 yılında 

Kütahya’da kuruldu. 

Mühendislik hizmetleri 

alanında faaliyet gösteren 

firma, 2015 yılında 

endüstriyel tecrübeye sahip 

3 makina mühendisi ve 1 

teknikerin çalışmalarıyla, 

yüksek verimliliğe sahip bir 

tozsuzlaştırma ünitesi (CycloJet 

Ünitesi) tasarladı.

Asel Teknik, tozsuzlaştırma 

ünitesinin prototip imalatını 

yapabilmek için, KOSGEB Ar-

Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 

kapsamında “çift cidar 

konstrüksiyonlu filtrasyon 

ünitesi” isimli projeyi hazırladı. 

Firma, projesinin kabulünü 

takiben prototip tasarımı ve 

imalat süreçlerini tamamladı 

ve ölçüm cihazları ile izlenen 

sistemde son derece başarılı 

sonuçlara ulaştı.

Faydalı model belgesi bulunan 

CycloJet Ünitesi ülkenin 

en büyük cam ve seramik 

üreticileri başta olmak üzere 

pek çok işletmede üstün 

performansla çalıştı ve ağır 

sanayi işletmelerince büyük 

ilgi gördü. Ağır sanayide 

tozsuzlaştırma işlemi, işletme 

maliyetleri yönünden ilk 

sıralarda yer alırken,  Asel 

Teknik tarafından yapılan 

CycloJet Ünitesi ile en az %40 

oranında fiili tasarruf sağlandı. 

CycloJet ünitesi, yurt dışından 

gelen talepler doğrultusunda 

Arjantin ve Çin’e gönderildi.

Yoğun talep gören ürünün 

seri üretimi için Endüstriyel 

Uygulama Programı’na başvuru 

hazırlığı yapan işletme, üretim 

alanı yetersizliği sebebiyle 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 

yer temini için girişimlerde 

bulunuyor.

CycloJet ünitesini geliştirmek 

için KOBİGEL KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında 

”Asel Endüstriyel Ar-Ge’sini 

Geliştiriyor”  isimli projeyle 

KOSGEB’e başvuruda bulunan 

işletmenin bu son projesi de 

kabul edildi.

KOSGEB Desteği ile Üretti,
Ağır Sanayi Tasarruf Etti
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KOSGEB standı yoğun ilgi 

gördü

Zirvede, KOSGEB tarafından 

açılan stant yoğun ilgi gördü. 

Zirveye katılım sağlayan 

firma ve ziyaretçilere, stantta 

görev alan KOBİ Uzmanları 

tarafından KOSGEB Destek 

Programları hakkında 

bilgilendirme yapıldı.

Bakan Özlü Yenilikçilik 

Seferberliğine Çağırdı

Zirve açılışında konuşan, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü; Ar-Ge, inovasyon, 

tasarım ve markalaşmada 

toplumsal bir seferberlik içinde 

olunması gerektiğini belirterek, 

“Bakanlık olarak bu seferberliğe 

katılmaya ve öncülük 

etmeye, Ar-Ge ve yenilikçilik 

ekonomisine geçiş için bütün 

kaynaklarımızı seferber etmeye 

hazırız.” dedi.

 

Faruk Özlü, açılışta yaptığı 

konuşmada, Türk sanayisinin 

geleceği adına çok önemli bir 

yer teşkil eden, vazgeçilmez 

nitelikteki bu  iki konunun 

zirve düzeyinde  ele alınıp 

üzerinde kafa yorulmasının 

ülkemiz için bir gurur kaynağı 

olduğunu vurguladı.

 

Türkiye’de gerek özel gerekse 

de kamu sektörünün, Ar-Ge 

ve inovasyon nosyonlarının 

ne denli önem arz ettiklerinin 

farkında olduğuna işaret eden 

Özlü, “Ar-Ge ve inovasyon 

her zaman gündemlerinde 

olacağının altını çizdi. 

“Ülkemizin katma değeri yüksek 

ürün üretmesi, hükümetimizin, 

ekonomi yönetimimizin 

ve bakanlığımızın en 

önemli konularından birini 

oluşturmaktadır.” diyerek 

konuşmasını bitiren Bakan 

Özlü, ardından stantları 

gezerek bilgi aldı.

Mimar ve Mühendisler Grubu (MMG) tarafından düzenlenen 2. MMG Ar-Ge 
İnovasyon Zirvesi ve Sergisi’nin açılışı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Faruk Özlü ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

2. MMG Ar-Ge İnovasyon Zirvesi ve Sergisinde 
KOSGEB Fark Oluşturdu
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KOSGEB ve Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi iş birliğinde 

“elektrikli araç seri üretim hattı 

kurulumu ve geliştirilmesi 

projesi” kapsamında Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama  Programı  ile 

desteklenen OSCAR Makina, 

Türkiye’de ilk defa elektrikli 

araç seri üretimi hattının 

kurulumunu başarı ile 

tamamladı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakan Yardımcısı Hasan 

Ali Çelik, Yıldırım Beyazıt 

Üniversitesi Mühendislik 

Fakültesi Dekanı Prof. Dr. 

Veli Çelik, öğretim görevlileri 

Prof. Dr. Adem Çiçek ve  Prof. 

Dr. Hasan Okuyucu, KOSGEB 

Müdürlükleri Koordinasyon 

Dairesi Başkanı Erdal Çınar 

işletmeyi ziyaret ederek üretim 

hattını, makine parkurunu 

ve üretilen elektrikli araçları 

yerinde inceledi.

Ziyarette  ”elektrikli araç 

seri üretim hattı kurulumu 

ve geliştirilmesi projesi” 

kapsamında KOSGEB Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Programı ile 

desteklenen firmanın ürettiği 

elektrikli araçların test sürüşleri 

de gerçekleştirildi.

Firma yetkilileri, işletmenin 

elektrikli araç üretiminde 

karşılaşmış olduğu makina 

parkuru, üretim, maliyet, 

pazarlama, tanıtım ve  satış gibi 

konularda karşılaştığı sorunları 

aktardı. Bu sorunlar hakkında 

çözüm yolları üzerinde 

karşılıklı fikir alışverişinde 

bulunularak  işletmenin 

yararlanabileceği yeni KOSGEB 

destekleri hakkında görüşüldü. 

Oscar Makina’nın bundan 

sonraki hedefleri ve projeleri 

konusunda da KOSGEB 

destekleri ile ilgili bilgilendirme 

yapıldı.

KOSGEB ve Yıldırım Beyazıt Üniversitesi iş birliği ile Türkiye’de bir ilk olan 
elektrikli araç seri üretimi hattının kurulumu tamamlandı.

KOSGEB İle 
Türkiye’de Bir İlke İmza Attılar
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Tamiş Otogaz Sanayi, 1938 

yılında aile şirketi olarak 

Samsun’da kuruldu. 1997 

yılında otogaz dönüşümü işine 

başlayan Tamiş, 2006 yılında 

otomotiv test makinaları 

üretmeye başladı. İşletme, 2012 

yılından bu yana başta Avrupa 

ülkeleri olmak üzere çeşitli 

ülkelere ihracat yapıyor. 

1600 m2 kapalı alan üzerine 

kurulu fabrikasında, son 

teknoloji CNC makinaları, 

78 yıllık bilgi birikimi 

ve konularında uzman 

mühendisler ile çalışan işletme, 

otomotiv sektöründe emin 

adımlarla yürüyor ve büyümeye 

devam ediyor. Mekanik 

ve elektronik tecrübesini, 

ülkemizde ilk otomotiv 

test makinaları tasarımı ve 

üretimi ile ispatlayan firma, 

SERPAUTO® markasıyla hem 

Türkiye’de hem de dünyanın 

birçok ülkesinde tercih edilen 

bir isim haline geldi. Firma, 

ülkemizde ve yurt dışında 

beğeni toplayan dinamometre 

(dyno), fren testi, süspansiyon 

testi ve diğer ürünlerin Ar-

Ge, üretim, satış ve servis 

hizmetlerini sunuyor. 

KOSGEB Genel Destek Programı 

kapsamında belgelendirme, 

danışmanlık, test analiz, iş gezisi 

gibi birçok destekten faydalanan 

işletme yine Yurt İçi Fuar 

Desteği ile her yıl düzenlenen 

İstanbul AUTOMECHANIKA 

Fuarı’na katılıyor.

Uçak imal etmek de dahil 

birçok ilke imza atan Tamiş, 

KOSGEB Ar-Ge desteği ile 

ortopedi ameliyatlarında 

kullanılmak üzere bir 

medikal robot tasarlayıp 

geliştirdi. İlgili robotun 

dünya çapında incelemeli 

patentini alan işletme, robotun 

seri üretimi için KOSGEB 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı’ndan faydalanıyor. 

KOSGEB Desteği ile 
Otomotiv Test Makinası 
Üretti
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Ülkemiz ekonomisinin büyük 

çoğunluğunu oluşturan 

KOBİ’leri desteklemek ve bu 

sayede Türkiye’nin ekonomik 

gelişmesine katkıda bulunmak 

amacıyla kurulmuş ilk 

kurumlardan biri kısa adı 

KÜSGET olan Küçük Sanayi 

Geliştirme Teşkilatı Genel  

Müdürlüğü’dür. 

Türkiye ile Birleşmiş Milletler 

Kalkınma Programı arasında 

imzalanan milletlerarası 

antlaşma çerçevesinde Kasım 

1983 yılında kurulan Küçük 

Sanayi Geliştirme Teşkilatı 

Genel Müdürlüğü (KÜSGET), 

ilk müdürlüklerinden birini 

Anadolu’nun en önemli sanayi 

ve ticaret merkezlerinden biri 

olan Konya’da açar. O dönem 

KÜSGET , Konya’da faaliyet 

gösteren küçük sanayicilere 

ve işadamlarına ham madde 

seçimi ve kullanımından 

ürün pazarlamasına kadar 

tüm işletme fonksiyonlarının 

gerçekleştirilmesinde 

karşılaşılan idari, mali, teknik 

ve teknolojik problemlerinde 

işletmelere danışmanlık 

yapar, onları  yönlendirici 

ve destekleyici bir rehberlik 

görevini üstlenir. Böylece 

1988 yılında Konya’da Karatay 

Sanayi Ek Bloklarında 150 m2 

alanda faaliyetine başlayan 

müdürlük alanında toplam 8 

uzman personeli ile Konyalı 

KOBİ’lere fırtınalı havalarda 

ışığı ile yol gösteren bir deniz 

feneri misali destek olur.  

Nitekim sahip olduğu gelişmiş 

laboratuvar ile firmaların 

ihtiyaç duyduğu malzeme 

test ve analizlerini çok cüz’i 

ücretlerle gerçekleştiren 

müdürlük çok önemli bir 

açığı kapatarak KOBİ’lere 

hizmet eder.  KÜSGET Konya 

Müdürlüğü  sahip olduğu 

ileri teknoloji ürünü kalite 

kontrol , test cihazları ve 

bunları kullanabilen tecrübeli , 

teknolojiye hakim profesyonel 

çalışanları ile başarıyla 

çalışmalarını yürütür. 

1990 yılına gelindiğinde 

değişen dünya ile birlikte 

KÜSGET yenilenerek yerini 

KOSGEB’e bırakacak, yeni bir 

isimle yeni bir başlangıç yapan 

kurum daha önceki mirasa 

sahip çıkmanın yanında 

yeni görev ve sorumluluklar 

yüklenerek KOBİ’lerin 

KOSGEB 
ONYA MÜDÜRLÜĞÜ 

TARİHÇESİ VE GÜNÜMÜZDEKİ ÇALIŞMALARI

MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN
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değişen ve artan ihtiyaçlarını 

karşılamaya devam edecekti. 

O yıllarda Konya’da döküm 

ve malzeme testleri ile ilgili 

yeterince kurum yoktur ve test 

maliyetleri firmalar için çok 

yüksektir. KOSGEB bu alanda 

büyük bir boşluğu doldurarak 

KONYA’nın döküm sektöründe 

gelişmesinde ve kalite 

bilincinin yaygınlaşmasında 

büyük bir rol oynar. 

Bunun yanında KOSGEB’in  

iyi eğitimli mühendis 

uzmanları metal ve döküm 

sanayii başta olmak üzere 

birçok alanda KOBİ’lerin 

bizzat ayağına giderek onlara 

fabrika ortamında uygulamalı 

eğitim verirler. Bu eğitimler 

sayesinde Konya’da özellikle 

döküm sanayiinde alanında 

uzmanlaşmış ustabaşıları 

yetişir ve bu sayede KOBİ’ler 

daha nitelikli ürünler üretmeye 

başlarlar. KOSGEB verdiği 

teknik eğitimler ile adeta 

KOBİ’lerin öğretmeni olur. O 

dönem ne zaman Konyalı bir 

sanayici fabrikasında teknik 

bir problemle karşılaşsa derhal 

KOSGEB Konya Müdürlüğü’ne 

gider  ve  KOSGEB çalışanları 

KOBİ’ye sorunun çözümüne 

kavuşturulması için ne 

gerekiyorsa yaparlardı. 

KOSGEB’in yaptığı çalışmalar 

sadece teknik alanla sınırlı 

değildi. Yapılan faaliyetler bir 

imalat firmasının ürününü 

kamyona yükleyip İzmir 

fuarında sergilemeden tutun 

da yerli ve yabancı katılımcılara 

firmayı tanıtma, bilgi verme, 

katalog, broşür hazırlama 

ve sergi sonrası müşterilerle 

yabancı dilde faks yada telefon 

ile iletişimi sağlamaya kadar 

çok geniş bir yelpazede yapılan 

çalışmaları da kapsamaktaydı. 

KOSGEB, ülkenin 

kalkınmasından başka bir 

amacı olmaksızın, KOBİ’lerin 

yanında onlara destek olan 

bir dost gibi çalışmalarını 

yürütür. Bunun yanında 

gelişen teknolojinin 

gerisinde kalmamak için 

KOSGEB Konya Müdürlüğü 

laboratuvar donanımını ve 

teknik altyapısını sürekli 

yeniler. Son teknoloji 

cihazlarla spektrometre, 

çekme basma testi, sertlik 

testleri, metalografi, tahribatsız 

muayene (ultrason, magnetik 

ve sıvı penetrant), kaplama 

kalınlığı, yüzey pürüzlülük 

ve karbon silis analiz testleri 

ile Konya ve çevre illere 2 

metalurji mühendisi ile hizmet 

vermeye devam eder.

Bunun yanı sıra KOSGEB yeni 

oluşturulan destek süreçleri 

ile birlikte KOBİ’lere geri 

ödemeli ve geri ödemesiz 

olmak üzere mali destekler  

vermeye başlar. Artan iş 

yoğunluğu ve firmalara daha 

sağlıklı hizmet verebilmek için 

1998 yılından itibaren Büsan 

Özel Organize Sanayi Sitesi 

içerisinde bulunan 1.346 m2 

kapalı alana sahip binasına 

taşınır.  Bünyesinde yer alan 

nitelikli personeli ile KOSGEB 

Destekleri’ni hedef kitlesi olan 

KOBİ’lere ulaştırma gayreti 

içerisinde ara vermeden 

görevini sürdürür. 

Ayrıca işletmelerin KOSGEB’e 

ulaşmalarını kolaylaştırabilmek 

adına Seydişehir, Ereğli 

ve Karapınar’da kurulmuş 

bulunan temsilcilikler de 

faaliyete devam etmektedir.
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Ninesinden Öğrendiği 
Tarifle 60 Kişiye İstihdam
Sağladı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde ev 

hanımıyken KOSGEB’in açtığı 

girişimcilik kursuna katıldıktan 

sonra hibe desteğiyle açtığı 

imalathanede ninesinden 

öğrendiği tarifle turşu üretimi 

yapan Selma Aslan 3 yıl içinde 

60 kişiye istihdam sağlamayı 

başardı. Girişimci Selma Aslan, 

“İşletmeyi kuralı 3 yıl oldu 

her yıl kapasiteyi artırıyoruz. 

İşimizi geliştirmeye başladık. 

İnşallah daha da ilerleriz. Şu 

anda taleplere yetişemiyoruz” 

dedi.

Ankara’nın Çubuk ilçesinde, 

KOSGEB’in açtığı kursa katılan 

ve hibe desteğiyle 3 yıl önce 

turşu imalathanesi kuran kadın 

girişimci, istihdam ettiği 60 

kişiyle siparişleri karşılamakta 

güçlük çekiyor.

Çubuk Belediyesi ve KOSGEB’in 

3 yıl önce açtığı girişimcilik 

kursuna katıldığını belirten 

Aslan, ninesinden öğrendiği 

tarifle turşu imalathanesi 

açmaya karar verdiğini dile 

getirdi.

Aslan, evde yaptığı turşuların 

hem yakınları hem de 

komşuları tarafından çok 

beğenildiğini ifade ederek, 

çevresinden aldığı takdirin 

cesaret ve güç verdiğini ve bu 

sayede girişimci olduğunu 

anlattı.

Hazırladığı projeyle hibe 

desteği başvurusunda 

bulunduğunu kaydeden Aslan, 

şöyle konuştu:

“Üç çocuk annesiyim. Eşimin 

aldığı maaşla çocukları 

okutmakta zorlanıyorduk. 

Basından ilçemizde KOSGEB 

kursunun açıldığını öğrendim. 

Bunun üzerine belediyeye 

giderek kursa kayıt yaptırdım. İlk 

önce yapıp yapamayacağım 

 Girişimci 
Selma Aslan, 

“İşletmeyi kuralı 
3 yıl oldu her 
yıl kapasiteyi 

artırıyoruz. 
İşimizi 

geliştirmeye 
başladık. 

İnşallah daha 
da ilerleriz. Şu 
anda taleplere 

yetişemiyoruz”
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Spot metin alt 
başalıklar 
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konusunda çekincelerim vardı. 

Sağ olsunlar kursta hocalarımız 

girişimcilik konusunda 

büyük destek oldu. Eşimin de 

desteğiyle turşu üretimi üzerine 

yaptığımız başvuru kabul edildi. 

Devletimizin desteğiyle 

makinelerimizi aldık. 

Eleme, yıkama, doğrama 

makinelerimizi aldık. İşletmeyi 

kuralı 3 yıl oldu her yıl kapasiteyi 

artırıyoruz. İşimizi geliştirmeye 

başladık. İnşallah daha da 

ilerleriz. Şu anda taleplere 

yetişemiyoruz.”

“Mevsimlik işçilerle 

birlikte 60 kişi çalışıyor”

Aslan, turşuluk sebzeleri 

de kendisinin ürettiğini 

vurgulayarak, “Turşu üretmek 

için 100 dönümlük arazimiz 

üzerinde salatalıklarımız 

ve diğer sebzelerimizi 

mevsimlik işçilerimizle 

beraber yetiştiriyoruz. Buradan 

ürettiklerimizle günlük 5 ton 

salatalık kuruyoruz. Mevsimlik 

işçilerle birlikte 60 kişi çalışıyor” 

dedi.

Ürettikleri turşuları, başta 

İstanbul, Ankara ve Bursa 

olmak üzere birçok şehre 

gönderdiklerini bildiren Aslan, 

şöyle devam etti:

“Bu topraklarda yetişen 

salatalık, domates, biber gibi 

organik yetişen sebzelerle 

turşularımızı kuruyoruz. 

Turşularımıza kendi sevgimizi 

katıyoruz ve bunun için çıtır 

çıtır oluyor. Çubuk turşusu 

olması için sebzelerin burada 

yetişmesi gerekiyor. Biz 

30 çeşit turşu kuruyoruz. 

Ürettiğimiz her şeyden turşu 

kuruyoruz.

 Tarladan imalathaneye, 

imalathaneden tüketiciye 

sofralara sunuyoruz. Ev 

hanımlığından iş kadınlığına, 

60 çalışanımla çok mutluyum. 

İnşallah üretimimiz her yıl 

aratacak.”

Haber Kaynağı : Yenişafak 

Gazetesi

 Girişimci 
Selma Aslan, 

“Ürettiğimiz her 
şeyden turşu 

kuruyoruz.
 Tarladan 

imalathaneye, 
imalathaneden 

tüketiciye 
sofralara 

sunuyoruz. Ev 
hanımlığından 
iş kadınlığına, 
60 çalışanımla 

çok mutluyum. 
İnşallah 

üretimimiz her 
yıl aratacak.”

“Mevsimlik işçilerle birlikte 60 kişi çalışıyor”
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Desteklere Baş-
vuru

Destek Programlarından  
KOBİ'ler Nasıl Yararlanır?
Nereden Başlamalıyım?
(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar hariç)

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 Beyannemesini 
doldurmanız gerekmektedir.

Beyanname Kontrol
Verilen beyannamenin mevzuata 
uygunluğu KOSGEB uzmanı 
tarafından kontrol edilecektir.

Desteklere Başvuru
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.

03

'le

Kontrolü sağladıktan sonra 
“Nereden Başlamalıyım?, 
“Veri Taban’ına Nasıl Kayıt Olunur?” ve 
KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?” 
bölümlerini incelemeliler.

Tüm bu aşamalarda 
yardım talebi olması halinde  
444 1 567 numaralı 
KOSGEB Çağrı Merkezinden 
bilgi alınabilir.



Desteklere Baş-
vuru

Destek Programlarından  
KOBİ'ler Nasıl Yararlanır?
Nereden Başlamalıyım?
(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar hariç)

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 Beyannemesini 
doldurmanız gerekmektedir.

Beyanname Kontrol
Verilen beyannamenin mevzuata 
uygunluğu KOSGEB uzmanı 
tarafından kontrol edilecektir.

Desteklere Başvuru
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.

03

'le

Kontrolü sağladıktan sonra 
“Nereden Başlamalıyım?, 
“Veri Taban’ına Nasıl Kayıt Olunur?” ve 
KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?” 
bölümlerini incelemeliler.

Tüm bu aşamalarda 
yardım talebi olması halinde  
444 1 567 numaralı 
KOSGEB Çağrı Merkezinden 
bilgi alınabilir.



28

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 


