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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü: 

“Hedef Teknoloji Üreten KOBİ’ler”

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt: 

“Teknoloji Odaklı Proje Dönemi Başlıyor 

KOSGEB desteğiyle

“Sinekten Protein”Çıkartıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

KOSGEB Başkanı ve Yeni Yönetimini Kabul Ettiti

KOSGEB,

Astana Ekonomi Forumu’nda

KOSGEB, 

Girişimcilik Eğitmenleri İçin Slovenya’da

KOSGEB Desteği ile “Elektrikli Motosikletler için 

Geri Kazanımlı Kontrol Sistemi” Tasarladı

Bahreyn ve Türkiye KOBİ’leri Arasında 

UNIDO - KOSGEB İş Birliği ile Yeni İmkanlar Oluşturuluyor

KOSGEB, Öncelikli Olarak Teknolojiye Dayalı, Yerli Üretim Yapan ve 

İhracat Odaklı Çalışan KOBİ’lere Destek Sağlayacak

Trabzon’daki Sel Mağduru KOBİ’lere 

KOSGEB’ten Acil Destek

Türkiye ile Tunus Arasında 

“İş Birliği Mutabakat Zaptı” İmzalandı

KOSGEB, Türk-Vietnam KOBİ’leri Arasındaki 

Ticareti Artıracak

KOSGEB Destekledi, “Borasco” 

Dünya Mutfaklarına Girdi 

KOSGEB’te 15 Temmuz Demokrasi ve Birlik Günü 

Etkinliği Düzenlendi

Kolombiya Ankara Büyükelçisi’nin 

KOSGEB Ziyareti

Tarım Robotu İle

Dünya’ya Açıldılar 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB’in 

yeni yapısını ve reform 

paketinin ilk adımı ve yerli 

otomobilde gelinen nokta ile 

Antarktika’ya kurulacak Türk 

üssü ile ilgili son durumu Yeni 

Şafak’a anlattı. KOSGEB’in 

daha çok teknolojiye dayalı 

sektörlere odaklanacağını 

söyleyen Özlü, “KOSGEB, 

yurt dışından ithal etmekte 

olduğumuz ürünlerin 

yerlileştirmesine destekler 

verecek. KOSGEB teknoloji 

üreten ve yeni teknoloji 

sahibi KOBİ’ler oluşturmayı 

hedefleyecek” dedi. 

KOSGEB İMALATA 

DÖNECEK

KOSGEB’in önümüzdeki 

dönemde yeni yapıya 

kavuşacağını söyleyen Özlü, 

“KOSGEB’in önümüzdeki 

dönemde sadece imalat 

sanayine yönelik programlar 

yapmasını istiyoruz. Bu 

sanayimizin geliştirilmesi 

bakımından çok önemli. 

İhracatımızın yüzde 95’i imalat 

sanayi ürünleri. KOSGEB 

gelecek dönemde sadece imalat 

sanayine yönelik destekler 

verecek. 

KOSGEB önümüzdeki 

dönemde sadece teknoloji 

sahibi olabilecek KOBİ’lerin 

oluşturmasına yönelik 

çalışacak.” dedi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, “İthal ettiğimiz ürünlerin 
yerlileştirmesine destek verecek olan KOSGEB, teknoloji üreten ve teknoloji sahibi 
KOBİ’ler oluşturmayı hedefleyecek” dedi.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB 

Başkanı Dr. Cevahir Uzkurt, 

Başkan Yardımcıları ve KOSGEB 

yönetimini makamında kabul 

etti.

Bakan Özlü, KOSGEB’de yeni 

dönemde öncelikli olarak 

imalat sanayine ağırlık 

verileceğini belirterek yerli 

üretimin genişletilmesi ve 

geliştirilmesi konusunda 

KOSGEB’e gereken desteğin 

verileceğini söyledi. 

KOSGEB Başkanı Dr. Cevahir 

Uzkurt da, KOSGEB yönetimini 

kabulünden duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek, 

yönetim olarak Sayın Bakan’ın 

talimatları çerçevesinde yola 

devam edeceklerini söyledi. 

Uzkurt, “yeni bir vizyon ve 

ekip ruhu ile sahaya çıktık” 

dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB 

Başkanı Dr. Cevahir Uzkurt ve 

Başkan Yardımcıları Ahmet 

Akdağ, 

Recep Ali Erdoğan, Recep 

Kılınç ile daire başkanlarına 

yeni görevlerinde başarı 

dileklerini iletti. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

KOSGEB Başkanı ve 
Yeni Yönetimini Kabul Etti
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB Başkanı 
Dr. Cevahir Uzkurt, Başkan Yardımcıları ve KOSGEB yönetimini 
makamında kabul etti.

Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 

Faruk Özlü: 
“KOSGEB 

önümüzdeki 
dönemde sadece 

teknoloji sahibi 
olabilecek 
KOBİ’lerin 

oluşturmasına 
yönelik çalışacak.” 
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Prof. Dr. Cevahir Uzkurt’un 

KOSGEB Başkanlığı görevini 

üstlenmesi ile birlikte, 

münhal bulunan Başkan 

Yardımcılıklarına da Recep 

Ali Erdoğan ve Ahmet Akdağ 

getirildi. İdari kadroda 

gerçekleşen atamaların 

tamamlanması ile KOSGEB’de 

yeni bir döneme girildi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, göreve 

başlamasının ardından tüm 

birim yöneticileri ve çalışanları 

ile biraraya gelerek, yapılanma 

hakkında bilgi aktardı. 

Çalışanlardan görevlerini 

ciddiyetle yerine getirmelerini 

isteyen  Başkan Prof. Dr. 

Uzkurt, KOSGEB’in ülkemizin 

ekonomik hedeflerine 

maksimum katkıyı 

sağlayacak bir kurum haline 

dönüştürüleceğini, teknoloji 

tabanlı girişimcilik

 eko-sistemini geliştirmeye 

odaklanacağını ve kurumda 

ekip çalışmasının temel 

prensip olacağına dikkat çekti.

KOSGEB’in katma değeri 

yüksek, ürünlerin 

üretilmesinde KOBİ’lerin 

temel ortağı olacağını ifade 

eden Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, KOSGEB İdaresi 

Başkanlığı’nın vatandaş odaklı 

ve bürokrasiden arındırılmış 

hizmet anlayışı ile bundan 

böyle yoluna devam edeceğini 

ve KOBİ’lerin ekonominin 

itici gücü olma yönünde 

güçlendirileceğini ifade etti. 

Başkan Uzkurt, KOSGEB 

personelinin vatandaş ile 

olan diyaloglarında devlet 

memurlarına yakışır bir şekilde 

hareket etmelerini ve çalışma 

prensiplerinde azami dikkatin 

gösterilmesini isteyerek yeni 

çalışma döneminde tüm 

çalışanlara başarı dileğinde 

bulundu.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt:
“Vatandaş odaklı ve bürokrasiden arındırılmış hizmet 
anlayışı ile yolumuza devam edeceğiz.

Teknoloji Odaklı Proje Dönemi 

Başlıyor 

KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

Ankara’da KOSGEB il müdürleri 

ile yaptığı koordinasyon 

toplantısında, 

“KOSGEB’e 
yeni bir vizyon 
kazandırarak, 
ülkenin ekonomik 
değerine katkı 
sağlayacak işlere 
imza atmamız 
gerekli.” 
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Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

KOSGEB il müdürlerine; 

“Yapmış olduğumuz işleri 

lüzumsuz görmeden, bir an 

önce bertaraf etme anlayışı ile 

değil de en küçük işleri bile 

önemseyerek yapmalıyız.

Bizim yapacağımız olumlu işler 

hem bize hem de bize bu işi 

emanet edenlere mal edileceği 

gibi, olumsuz işlere de aynı 

şekilde yansıyacaktır. 

Vatandaş memnuniyeti sizin 

performans göstergenizdir. 

Vatandaş odaklı çalışarak, 

vatandaşın işini ivedilikle 

çözüme kavuşturmalıyız.  

KOSGEB’de açmış olduğumuz 

yeni sayfa ile bu ülkeye hizmet 

etmek için ne gerekiyorsa onu 

hep birlikte yapacağız. Her ilde 

yapmış olduğumuz işlerde  

birkaç olumlu nokta koyabilirsek 

bu noktalar zamanla bir bütün 

halini alacaktır.” diye konuştu.

 Başkan Uzkurt, KOSGEB’de 

yeni bir vizyon, yeni bir 

ekip ile sahaya çıktıklarını,  

yeni dönemde KOSGEB 

destekleriyle imalat sanayine  

yoğunlaşacaklarını söyledi.

Uzkurt, özellikle KOSGEB 

Destek Programları’nın, imalat 

sanayinin güçlendirilmesi, 

teknoloji tabanlı girişimcilerin 

geliştirilmesi ve yurt dışından 

ithal edilen ürünlerin 

yurt içinde üretilmesi 

gibi başlıklarda yeniden 

güncelleneceğini ifade etti.

KOSGEB’in ülke ekonomisinde 

çok farklı bir rol üstlendiğinin 

altını çizen Cevahir Uzkurt, 

“Mevzuata sıkışıp kalmamalıyız. 

Bürokrasiden arındırılmış, 

vatandaş odaklı çalışarak, 

yapmış olduğumuz olumlu işler 

ile somut veriler elde etmeliyiz.  

Böylece,  bize bu emaneti tevdi 

edenlerin karşısına başımız dik 

bir şekilde çıkabiliriz.” dedi.

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir Uzkurt

“Yeni Dönemde İmalat Sanayine 
Yoğunlaşacağız”
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Örnek Başlık

20 Nisan 2017 tarihinde 

İstanbul’da düzenlenen 

Türkiye-Orta Amerika 

Entegrasyon Sistemi (SICA) II. 

Dışişleri Bakanları Forumu’na, 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 

başkanlığında KOSGEB heyeti 

katılım sağladı. 

Spot metin alt 
başalıklar 
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KOSGEB desteğiyle

“Sinekten Protein”
Çıkartıyor

Kocaeli Üniversitesi Teknopark 

AŞ’de faaliyet gösteren bir 

şirketin kurucusu olan 

Esra Serbes, üretimini 

gerçekleştirdiği Hermetia 

illucens (siyah asker sineği) 

larvalarıyla organik atıkların 

geri dönüşümünü sağlıyor. Bu 

yöntemle balık unu ve soyaya 

alternatif oluşturan Serbes, 

ekolojik döngüye de katkı 

sunuyor.

Ulusal basında sıkça adından 

söz edilen Serbes, evlerinin 

bodrumunda başlattığı üretimi, 

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı kapsamında 

aldığı 500 bin liralık destekle 

oluşturduğu yaklaşık 

150 metrekarelik serayla 

konteynerden oluşan üretim 

tesislerine taşıdığını söyledi.

Projenin prototip üretim 

aşamasında sona yaklaştığını 

belirten Serbes, yıl sonuna 

kadar endüstriyel üretime 

geçip günlük ortalama 3 ton 

atığın geri dönüştürülmesini 

planladığını ifade etti.

“Atıklar besin 
kaynağı”

“Atığı problem olarak 

görüyoruz ama aslında 

besin kaynağı.” diyen Serbes, 

TÜBİTAK Marmara Teknokent 

yürütücülüğü ile Kadın ve 

Demokrasi Derneği iş birliğinde 

gerçekleştirilen “İnovasyonda 

Kadın” temalı yarışmada başarı 

ödülü de kazandıran projesine 

ilişkin şu bilgileri verdi:

“Projemizle organik atıklar 

siyah asker sineği larvasına, 

larvalar da yediğimiz kanatlı 

hayvan ya da deniz ürünü gibi 

başka bir canlıya yem oluyor, 

bunun dışında süreçte bir 

de organik gübre elde etmiş 

oluyoruz. Organik atıklar geri 

dönüştürülüyor, sonrasında da 

katma değer üretebilecek, çevre 

dostu, alternatif protein kaynağı 

diğer bir ürüne dönüşüyor. 

Normalde protein kaynakları 

balık unu üretimi şeklinde 

oluyor. Balık unu üretimi için ise 

okyanuslardan deniz canlıları 

alınıyor, bunların içinden bir 

bölümü işe yaramadığı için geri 

bırakılıyor ama bunların da çoğu 

ölmüş oluyor. 

KOSGEB’den 
aldığı 

destekle sinek 
larvalarından 
su ürünleri ve 
kanatlı çiftlik 
hayvanlarına 
protein oranı 
yüksek yemle 

organik gübre 
üreten Biyolog 

Esra Serbes, 
Kocaeli’ye ve ülke 

ekonomisine 
katkı sunmayı 

hedefliyor
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Örnek Başlık

Spot metin alt 
başalıklar 

1 kilogram balık üretmek için 

20 kilogram balık öğütülerek 

balık ununa dönüştürülüyor. 

Yiyebileceğimiz balığı, yine 

bizim yiyeceğimiz başka bir 

balığa çiftliklerde yem yapmış 

oluyoruz. Bu da çoğu deniz 

canlısının soyunun tükenmesine 

sebep oluyor. Aynı zamanda 

maliyeti yüksek ve çevreye çok 

zararlı bir üretim sürecinden 

bahsediyoruz. Alternatif olarak 

soya var. Bunların hepsi ithalata 

bağımlı ürünler.”

Siyah asker sinekleriyle 

geliştirilen sistemin organik 

atıkları kullanılabilir hale 

getirdiğini, yem ihtiyacını 

karşılamasıyla sürdürülebilir 

ve ekolojik özellikte olduğunu 

dile getiren Serbes, sistemin 

ABD, Kanada, Avustralya, 

Güney Amerika, Güney Afrika, 

İsrail, Hollanda ve Almanya’da 

kullanıldığını ancak Türkiye’de 

şirketlerinin bir ilk olduğunu 

vurguladı.

Serbes, işiyle ilgili karşılaştığı 

ilginç tepkileri ise şöyle anlattı:

“Önce evde denedim, bodrumda 

gizli gizli üretim yaptım. 

Bir keresinde bütün tavuk 

bıraktım, ertesi gün kokudan 

endişeyle kapıyı açtığımda tavuk 

yoktu. Az da olsa atıklardan 

kaynaklanan bir koku oluyor, 

komşular kokunun kaynağını 

araştırıyordu. Ne iş yapıyorsun, 

diye soranlara bazen ‘Sinekten 

protein çıkarıyorum’ diyorum. 

Aslında en güzel tepki 

anneannemden gelmişti. 

Hüzünlü bir şekilde ‘Kızım 

yurt dışına da gittin onca sene 

okudun, iki yabancı dilin var. 

Hiç mi iş bulamadın da sinek 

üretiyorsun.’ dedi.”

www.kosgeb.gov.tr 11

...aslında en güzel tepki 

anneannemden gelmişti. 

Hüzünlü bir şekilde : “Kızım 
yurt dışına da gittin onca sene 
okudun, iki yabancı dilin var. 
Hiç mi iş bulamadın da sinek 
üretiyorsun.”
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Astana Ekonomi Forumu 

(AEF), Kazakistan’ın başkenti 

Astana’da 80’den fazla ülkenin 

hükümet ve iş dünyasından 

temsilcilerin katılımıyla 

15-16 Haziran 2017 tarihinde 

düzenlendi.

Astana Ekonomi Forumu’na 

(AEF) KOSGEB’in, 

Kazakistan’daki muadil 

kuruluşu olan Girişimciliği 

Geliştirme Fonu’nun (DAMU) 

davetiyle katılan KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Ahmet 

Akdağ,  “İş Dünyasında 

Rekabetçi Büyüme için Yeni 

Fırsatlar” konulu panelin 

“Rekabetçiliğin Teşviki ve 

Girişimciliğin Geliştirilmesi 

Konusunda Uluslararası 

Tecrübeler – Dünyadaki En 

İyi Örneklerin Kazakistan’da 

Uygulanması” konulu 

oturumunda konuşmacı olarak 

yer aldı.

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ, konuşmasında, 

rekabet gücü düşük KOBİ’lerin 

günümüz ekonomilerinde 

ayakta kalmakta yaşadığı 

zorluklardan bahsederek, 

KOBİ’lere rekabetçi güçlerini 

artırabilmeleri için KOSGEB’in 

sunduğu destekleri anlattı. 

Katılımın yoğun olduğu 

toplantıda, Türkiye’de 

KOBİ’lerin durumu ve KOSGEB 

desteklerine ilişkin sorular 

cevaplandırıldı.

DAMU’nun kuruluşunun 20. 

yıl kutlamalarına da katılan 

Ahmet Akdağ, DAMU’nun 

KOBİ’lere sunduğu desteklerin 

geliştirilmesi ile ilgili 

olarak, KOSGEB’in edindiği 

tecrübelerden ve KOBİ’lere 

sunduğu destekleri anlattı. 

Akdağ, DAMU ile 2011 

yılında imzalanan mutabakat 

zaptına değinerek, her iki 

kurum arasında devam eden 

iş birliğinin önümüzdeki 

dönemde yeni faaliyetlerle 

geliştirileceğini kaydetti.

Astana Ekonomi Forumu (AEF), Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da 80’den fazla ülkenin hükümet ve iş dünyasından 
temsilcilerin katılımıyla 15-16 Haziran 2017 tarihlerinde 
düzenlendi. 

KOSGEB,

Astana Ekonomi Forumu’nda
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Ulusal Ajans destekli 

‘Girişimcilik Eğitmenlerinin 

Eğitimi’ projesi ile KOSGEB’in 

proje ekibine girişimcilik 

eğitimi verildi.

KOSGEB tarafından hazırlanıp, 

yürütülen ve Türk Ulusal Ajansı 

tarafından Erasmus+ Programı 

Hareketlilik Proje Grubu (KA1) 

kapsamında desteklenen 

“Training of Entrepreneurship 

Trainers” (Girişimcilik 

Eğitmenlerinin Eğitimi) 

isimli projenin ilk faaliyeti 

gerçekleşti.

KOSGEB proje ekibi 

Slovenya’nın başkenti 

Ljubljana’da 11-19 Haziran’da 

düzenlenen “Teaching 

Entrepreneurship: Experiental 

Approach” temalı eğitime 

katıldı.

KOSGEB proje ekibine, 

Ljubljana’da eğitim ve 

danışmanlık hizmeti veren 

“Skupina Primera D.O.O.” isimli 

kuruluş tarafından girişimcilik 

eğitimi verildi.  

Yaratıcılık egzersizleri, iş 

modelleme, iş hayatında 

takım çalışması, problem 

çözme tekniği konularında 

Slovenya’da kullanılan 

yöntemler hakkında eğitim 

alan proje ekibi, Ljubljana’da 

yer alan, ABC Hızlandırıcı İş 

Merkezi ve Trbovlje bölgesinde 

yerleşik KATAPULT Teknoloji 

İnkübatörü’nü inceledi.

Yurt dışında uygulanan 

Girişimcilik Eğitimleri üzerine 

ilk defa Ulusal Ajans bütçeli 

proje hazırlayan KOSGEB, proje 

çerçevesinde yaygınlaştırma 

faaliyeti olarak Slovenya’da 

elde edilen eğitim çıktılarını 

mevcut uygulamalı girişimcilik 

eğitimlerine entegre ederek 

ülke genelinde ve ülke dışında 

eğitim vermeyi planlıyor.  

Projenin, 31 Aralık 2017 

itibariyle tamamlanması 

hedefleniyor.

Ulusal Ajans destekli ‘Girişimcilik Eğitmenlerinin Eğitimi’ 
projesi ile KOSGEB’in proje ekibine girişimcilik eğitimi verildi.

KOSGEB, 

Girişimcilik Eğitmenleri İçin 
Slovenya’da
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Örnek Başlık
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Volta Motor, 2010 yılında, 

endüstri mühendisi olan Fatih 

Bayraktar ve Mustafa İnci 

tarafından Antalya’da kuruldu. 

İşletmenin Antalya ve Düzce 

fabrikasında toplam 31 çalışanı 

bulunuyor.

Volta Motor, elektrikli tricycle, 

2 farklı modelde akülü engelli 

sandalyeleri, tek kişilik ve çift 

kişilik akülü ve üç tekerlekli 

yaşlı araçları, 8 farklı modelde 

elektrikli motosiklet, elektrikli 

bisiklet ve 4 farklı modelde 

golf araçları üretimini 

Düzce’de bulunan fabrikasında 

gerçekleştirmekte. 

İşletme, yıllarca ithal etmek 

zorunda kaldığı “Elektrikli 

Motosikletler için Geri 

Kazanımlı Kontrol Sistemi”ni 

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı sayesinde tasarladı ve 

ivedilikle üretimine başladı. Antalya’da faaliyet 
gösteren Volta 

Motor Sanayi 
ve Ticaret A.Ş. 

daha önce ithal 
ettiği “Elektrikli 

Motosikletler için 
Geri Kazanımlı 

Kontrol Sistemi”ni 
KOSGEB’in Ar-
Ge, İnovasyon 
ve Endüstriyel 

Uygulama 
Destek Programı 

sayesinde tasarladı 
ve ivedilikle 

üretimine başladı.

KOSGEB desteği ile 

“Elektrikli Motosikletler için 
Geri Kazanımlı Kontrol Sistemi” 
Tasarladı

İşletmenin 
Yararlandığı 
KOSGEB Destek 
Programları: 
Ar-Ge, İnovasyon 
ve Endüstriyel 
Uygulama Destek 
Programı, 
Genel Destek 
Programı
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Birleşmiş Milletler Sınai 

Kalkınma Teşkilatı 

(UNIDO)’nun Bahreyn’de 

yürütmüş olduğu çalışmalar 

kapsamında, KOSGEB aracılığı 

ile Bahreyn ve Türkiye arasında 

ekonomik faaliyetlerin 

geliştirilmesine yönelik iş 

birliği kararı alındı. 

İki ülke arasında yapılacak iş 

birlikleri neticesinde Bahreyn 

ve Türkiye KOBİ’leri arasında 

yeni iş imkanları oluşturulacak.

Birleşmiş Milletler Sınai 

Kalkınma Teşkilatı 

(UNIDO)’nun Bahreyn Krallığı 

Direktörlerinden Dr. Hashim 

Suleiman Hussein KOSGEB’e 

ziyarette bulundu. KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Recep Ali 

ERDOĞAN tarafından kabul 

edilen Dr. Hussein, temel amacı 

gelişmekte olan ve ekonomisi 

geçiş döneminde bulunan 

ülkelerin sanayileşmesine katkı 

sağlamak üzere UNIDO’nun 

Bahreyn’deki faaliyetleri 

kapsamında, KOSGEB ile iş 

birliği yapmak istediklerini dile 

getirdi.

UNIDO Bahreyn Yatırım ve 

Teknolojiyi Destekleme Ofisi 

(ITPO) Direktörü Hussein, 

ofisin yatırım ve teknoloji 

anlaşmalarına aracılık 

etmesinin, ülkeler arası 

kalkınma dengesizliklerinin 

azaltılmasına da katkıda 

bulunduğunu belirterek, 

inkübasyon sistemi, 

teknoloji tabanlı girişimci ve 

yatırımcının eşleştirilmesi, 

danışmanlık ve teknoloji 

bağlantılarının kurulması, 

tam teşekküllü ortak 

girişimlerin geliştirilmesi, 

iş planı hazırlama ve 

finansal bağlantılar yoluyla 

girişimcilere yardım 

sağlanması konularında 

uzmanlaştıklarını söyledi.

58 ülkede mukim ITPO Ofisleri 

arasındaki ağ alt yapısından 

bahseden Dr. Hussein, bu 

ağ vasıtası ile, KOBİ’ler için 

mali destek ve bağlantılarıyla,  

Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı (UNIDO)’nun 
Bahreyn’de yürütmüş olduğu çalışmalar kapsamında, KOSGEB 
aracılığı ile Bahreyn ve Türkiye arasında ekonomik faaliyetlerin 
geliştirilmesine yönelik iş birliği kararı alındı. 

Bahreyn ve Türkiye KOBİ’leri Arasında 

UNIDO - KOSGEB İş Birliği ile Yeni İmkanlar Oluşturuluyor

İki ülke arasında yapılacak 
iş birlikleri neticesinde Bahreyn ve 
Türkiye KOBİ’leri arasında yeni iş 
imkanları oluşturulacak.
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yatırım ve teknoloji transferinin 

teşvik edildiğini ifade etti.

KOSGEB yapılanması ve KOBİ 

destek mekanizmalarından 

bahseden Başkan Yardımcısı 

Erdoğan, KOSGEB olarak dost 

ve kardeş ülke Bahreyn ile iki 

ülke ilişkilerinin geliştirilmesi, 

bağların güçlendirilmesi ve 

KOBİ’lerin kalkındırılması için 

iş birliğine açık olduklarını 

söyledi.

Erdoğan, ayrıca UNIDO gibi 

bir teşkilatın şemsiyesi altında 

ITPO altyapısını kullanarak 

İpek Yolu üzerinde bulunan ve 

hammadde açısından zengin 

kaynakları olan bölge ülke 

KOBİ’lerinin, Türk KOBİ’leri ile 

bir araya getirilmesinden, ortak 

yatırım ve iş birliği imkanları 

sunulmasından duyacağı 

memnuniyetini ifade etti.

Türkiye – Bahreyn arasında 

gerçekleşen görüşmelerde, 

iş birliği platformunun 

oluşturularak bir an önce 

çalışmalara başlanması 

konusunda karar alındı.

Erdoğan, KOSGEB 
olarak dost ve 

kardeş ülke 
Bahreyn ile iki 

ülke ilişkilerinin 
geliştirilmesi, 

bağların 
güçlendirilmesi 

ve KOBİ’lerin 
kalkındırılması için 

iş birliğine açık 
olduklarını söyledi.

 

KOSGEB, Öncelikli Olarak Teknolojiye 
Dayalı, Yerli Üretim Yapan ve İhracat Odaklı 
Çalışan KOBİ’lere Destek Sağlayacak

KOSGEB Başkanı Dr. Cevahir 

Uzkurt, toplantıda KOSGEB’in 

yeni güncellenen vizyonu 

ile birlikte öncelikli olarak, 

teknolojiye dayalı, yerli üretim 

yapan ve ihracat odaklı çalışan 

KOBİ’lere destek sağlanacağını 

söyledi.

Uzun vadede, KOBİ’lerin katma 

değeri yüksek, teknolojik 

ürünler üretmesini sağlayacak 

politikalar geliştirdiklerini, bu 

amaçla KOSGEB desteklerinin 

yeni vizyon çerçevesinde 

güncelleneceğini ifade eden 

Başkan Uzkurt,  Türkiye 

Teknoloji Geliştirme Vakfı’na 

KOBİ’lere ve KOSGEB’e vermiş 

olduğu destekten dolayı 

teşekkür etti.

KOSGEB Destekli Robotik 

Tekerlekli Sandalye, Amerika’ya 

İhraç Ediliyor.

Türkiye Teknoloji Geliştirme 

Vakfı Başkanı Cengiz Ultav, 

hızla değişen dünyaya 

KOBİ’lerin daha hızlı uyum 

sağladıklarını, akıllı stratejiler 

ve ileri teknoloji kullanarak 

rekabet avantajı elde 

edebildiklerini söyledi. Yapay 

zekâ ve sağlık alanında faaliyet 

gösteren firmaların geleceği 

şekillendireceğini belirten 

Başkan Ultav, İstanbul Dudullu 

Organize Sanayi’de faaliyet 

gösteren ve KOSGEB tarafından 

desteklenen bir firmanın 

ürettiği robotik tekerlekli 

sandalyeyi Amerika’ya ihraç 

ettiğini söyledi.

Ayrıca pazarlara ulaşmanın 

önemine dikkat çeken Ultav, 

bir Türk yazılım firmasının 

ürettiği muhasebe yazılımını 

geliştirerek Doğu Avrupa 

ve Hindistan pazarına 

sattığını söyledi. KOSGEB’e 

bu gibi firmalara verdiği 

destekten dolayı teşekkür 

eden Başkan Ultav, bu güzel 

örneklerin sayısının artması 

ile ülke ekonomisinin daha da 

güçleneceğini belirtti.

TTGV Yönetim Kurulu Başkanı 

Suat Baysan ise KOSGEB ve 

TTGV arasında var olan iş 

birliğinin geliştirilmesinin 

ve ortak eğitim programları 

düzenlenmesinin yararına 

dikkat çekti.

KOSGEB Başkanı 
Cevahir Uzkurt, 

Türkiye Teknoloji 
Geliştirme Vakfı 

(TTGV) tarafından 
düzenlenen 
toplantıda,” 

KOSGEB destekleri 
yeni vizyon 

çerçevesinde 
güncellenecek” 

dedi.
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Trabzon’un Beşikdüzü 

ve Vakfıkebir ilçelerinde 

2016’da meydana gelen sel 

felaketinden etkilenen ve 

Kaymakamlık tarafından 

belgelendiren işletmelere, sıfır 

faizli olarak 50.000 TL’ye kadar 

finansal destek sağlanması 

kararlaştırıldı.

KOSGEB tarafından sağlanacak 

olan Acil Destek Kredi Programı 

için Beşikdüzü ve Vakfıkebir 

ilçelerinde bilgilendirme 

toplantıları düzenlendi. 

Programa, Trabzon Milletvekili 

Muhammet Balta, Salih Cora, 

Adnan Günnar, Ayşe Sula 

Köseoğlu, KOSGEB Başkan 

Yardımcısı Recep Ali Erdoğan, 

kamu kurum ve kuruluş 

temsilcileri ile KOSGEB’e 

başvuru yapan çok sayıda 

işletme temsilcisi katıldı.

Acil Destek Kredi Programı 

hakkında bilgilendirme yapan 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Recep Ali Erdoğan : “Kredi 

limitiniz uygunsa ve bunun yanı 

sıra başvurduğunuz bankanız 

kredinize onay veriyorsa faizini 

biz karşılayacağız. Dolayısıyla 

faizsiz bir kredi kullanmış 

olacaksınız. Bu kredinin ilk 12 

ayı ödemesiz olacak, müteakip 

24 ay içerisinde 3’er aylık eşit 

taksitler halinde ödemenizi 

gerçekleştirebileceksiniz. 

Dolayısıyla bir nebze olsun 

yaralarınızın sarılmasına destek 

vermiş olacağız. Devletin veren 

eli olan KOSGEB, hiç şüpheniz 

olmasın bu süreçte Kredi Faiz 

Desteği’yle yanınızda olacaktır.” 

şeklinde konuştu

Trabzon’daki Sel Mağduru KOBİ’lere

KOSGEB’ten Acil Destek

Vakfıkebir ve 
Beşikdüzü’nde
geçtiğimiz yıl, 

sel felaketine 
maruz kalan 
işletmelere, 

50.000 TL’lik 
finansal 

destek 
sağlanacak.

Kredinin ilk 12 ayı 
ödemesiz, 24 ay 3’er aylık 

eşit taksitler halinde 
ödemeli olacak
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Türkiye-Vietnam 7. Dönem 

Karma Ekonomi Komisyonu 

(KEK) toplantısı 11-13 Temmuz 

tarihleri arasında Vietnam’da 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ’ın katılımları ile 

gerçekleştirildi.

KOSGEB ile Vietnam Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı Bölgesel 

Sanayi Kalkınma Ajansı (The 

Agency for Regional Industry 

Development of the Ministry 

and Trade of Vietnam: 

ARID) arasında 16 Ocak 2014 

tarihinde, iki ülke KOBİ’lerine 

yönelik iş birliği çalışmalarını 

kapsayan Mutabakat Zaptı 

imzalanmıştı. Türkiye-Vietnam 

7. Dönem KEK Toplantısı’nda 

KOSGEB ile ARID arasında 

eylem planı imzalandı.

KOSGEB ile Vietnamlı muadili 

ARID arasında imzalanan 

eylem planı kapsamında;  ticari 

fuarlar, sergiler ve firmalar arası 

etkinlikler ile KOBİ’ler ve KOBİ 

destekleme modelleri alanında 

bilgi ve deneyim alışverişinin 

sağlanması hedefleniyor.

Eylem Planı aracılığı ile, 

Türk ve Vietnam KOBİ’leri 

için yatırım ortamı fırsatları 

ve potansiyelleri hakkında 

bilgilendirme toplantılarının 

yapılması, ülkelerin mevcut 

KOBİ politikalarının ve  

uygulamalarının 

incelenebilmesi için uzman 

değişim programlarının 

gerçekleştirilmesi öngörülüyor. 

Bu uygulamalar ile KOBİ’lere 

destek sağlanarak,  iki tarafın 

da ticaret hacminde artış 

sağlanması bekleniyor.

Türk ve Vietnamlı KOBİ’ler arasında 
iş birliği yapılması için yasal zemin 
hazırlandı.

Türkiye ile Tunus Arasında 

“İş Birliği 
Mutabakat Zaptı” 
İmzalandı

KOSGEB,

Türk-Vietnam KOBİ’leri 
Arasındaki Ticareti 
Artıracak

Türkiye -Tunus Ortaklık 

Konseyi III. Dönem Toplantısı, 

Ekonomi Bakanı Sayın 

Nihat Zeybekci’nin eş 

başkanlığında 19-21 Temmuz 

2017 tarihinde Tunus’ta 

gerçekleştirildi. KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Ahmet 

Akdağ’ın da katılımlarıyla 

düzenlenen toplantıda, 19-20 

Temmuz 2017 tarihlerinde, 

Türkiye ve Tunus heyetleri 

çeşitli alanlarda imzalanacak 

anlaşma metinleri üzerinde 

müzakerelerde bulunuldu.

KOSGEB ile Tunus Sanayi 

ve İnovasyonu Destekleme 

Kurumu (Agency for 

Promotion of Industry and 

Innovation - APII) arasında 

21 Temmuz 2017 tarihinde 

mutabakat zaptı imzalandı.

Türkiye heyeti tarafından, 

KOSGEB’in muadil kurumu 

olan APII ziyaret edilerek 

kurumsal yapı ve faaliyetleri 

hakkında bilgi alışverişi 

yapıldı, gelecekte imzalanması 

planlanan eylem planının 

detayları görüşüldü.

Türkiye -Tunus 
Ortaklık Konseyi III. 
Dönem Toplantısı, 
Ekonomi Bakanı 
Sayın Nihat 
Zeybekci’nin eş 
başkanlığında 19-
21 Temmuz 2017 
tarihinde Tunus’ta 
gerçekleştirildi. 



Örnek Başlık 

Örnek Başlık

Otel teknolojisi ve uygulamaları 

alanında mimar, mühendis 

ve yatırımcı işletmecilerle iş 

birliği içerisinde olan yenilikçi 

firma sektörde ses getiren 

projelere imza attı. KOSGEB 

fuar desteklerinden yararlanan 

firma 2009’dan sonra AR-

GE inovasyon çalışmalarına 

başladı. Endüstriyel Uygulama 

Desteği sayesinde de üretim 

bandını CNC tezgâh makinaları 

ile geliştirdi.

GASTRO, 2012 yılında 

dünya genelinde patentli 

bir ürün olan “BORASCO 

Davlumbazız Pişirme Sistemi” 

ile TUSİD (Endüstriyel Mutfak, 

Çamaşırhane Servis ve İkram 

Ekipmanları Sanayicileri ve 

İşadamları Derneği) tarafından 

sektörün en önemli ödülü olan 

Çevre Özel Ödülü’nü kazandı.

2013 yılında Borascotech 

markasını Türkiye pazarında ve 

uluslararası pazarda tanıtmayı 

hedefleyen GASTRO, 2013 

ve 2015 yılında sektörün en 

büyük fuarı olarak kabul edilen 

“International Exhibition of the 

Hospitality Industry” Milano’da 

tüm dikkatleri üzerine 

çekti. KOSGEB destekleriyle 

birçok fuara katılan firma; 

üretimini yaptığı ve geliştirdiği 

yenilikçi ve çevreci ürünün 

faydalı model, patent ve CE 

sertifikalarını alarak pazarlama 

kanalında OEM olarak 70 ülkeye 

ihracatını yapıyor. 

AR-GE inovasyon çalışmalarını 

bırakmayan GASTRO, cam 

yüzey üzerinde indüksiyonlu 

ve özel ısı geri kazanımlı 

pişirme cihazları yapıyor. 

BODTO (Bodrum Ticaret Odası), 

TUSİD (Endüstriyel Mutfak, 

Çamaşırhane Servis ve İkram 

Ekipmanları Sanayicileri ve 

İşadamları Derneği), BESİAD 

(Bodrum Esnaf Sanayici Ve 

İş Adamları Derneği ) üyesi 

olan ve ISO 9001, ISO 22000 

kalite sertifikalarına sahip 

GASTRO, sektöründe AR-GE 

İnovasyon dalında lider bir 

kuruluş olmayı amaçlıyor. 

Firma, devam etmekte olan 

ozon teknolojisi çalışmalarıyla 

birlikte yakın tarihte Türkiye 

ve dünya pazarına yeni ürünler 

çıkarmayı hedefliyor.

GASTRO Bodrum 
Endüstriyel Mutfak 

Sanayi, 2000 
yılında gastronomi 

sektöründe  proje, 
üretim, satış, 

montaj, bakım 
ve satış sonrası 

servis bölümleri 
ile hizmet vermek 
amacıyla kuruldu.
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KOSGEB Destekledi, 

“Borasco” 
Dünya Mutfaklarına Girdi 
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KOSGEB’te 15 Temmuz 
Demokrasi ve Birlik Günü Etkinliği Düzenlendi

Cesaret ve dayanışma örneği 

göstererek kendi kaderini 

tayin eden ve kanlı ellerin 

Türkiye’nin bölünmez 

bütünlüğüne ve demokrasisine 

değmesine izin vermeyen 

Türk halkının, 15 Temmuz’da 

imza attığı kahramanlık 

destanı KOSGEB bünyesinde 

düzenlenen etkinlikle anıldı.

Tören, KOSGEB Başkanı 

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

Kahramankazan Belediye 

Başkanı Lokman Ertürk, Ankara 

15 Temmuz Şehit Yakınları 

ve Gazileri Derneği’nden 

Ankara’da işletme sahibi 

olan gaziler ve KOSGEB 

personelinin katılımları ile 

gerçekleşti. 

15 Temmuz şehitleri için 

saygı duruşu ile başlayan 

programda, İstiklal Marşı’nın 

okunmasının ardından şehitler 

için Kur’an-ı Kerim okutuldu. 

Cumhurbaşkanlığı tarafından 

hazırlanan 15 Temmuz 

kronolojisi film gösteriminin 

ardından Ankara’da ticari 

faaliyette bulunan 18 gazi 

işletme sahibine günün anısına 

plaket takdim edildi.

Törende konuşma yapan 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, 15 Temmuz’un 

ülkesini, bayrağını, istikbalini 

ve istiklalini düşünen her birey 

için bir milat olduğunu 

belirterek, kirli emellerine 

ulaşmak için devleti yıkmayı 

göze alan bu hainlerin yapmış 

olduğu girişimin hiçbir zaman 

unutulmayacağını söyledi.

Uzkurt, Sarıkamış ve Kurtuluş 

Savaşı’ndan örnekler vererek, 

“Kurtuluş Savaşı veren gazi ve 

şehitlerimizin fedakarlıkları 

hafızalarımızda yaşayacaktır. 

15 Temmuz da bir Kurtuluş 

Savaşı’dır; Türk milletinin 

bağımsızlık zaferidir, mazlumun 

zalime inen yumruğudur” dedi.

Türkiye’ye ve millete, 15 

Temmuz’un maddi ve manevi 

faturasını izah etmenin 

mümkün olmadığını ifade 

eden Uzkurt, ülkesini, 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt programda yaptığı 
konuşmada, “Türkiye Cumhuriyeti Devleti, büyüklüğüyle tüm 
ihanetlerin üstesinden gelecek birikime sahiptir.” dedi

KOSGEB Başkanı Uzkurt  
“Bu millet hainleri hiçbir 
zaman unutmayacaktır.”



www.kosgeb.gov.tr 23

bayrağını, istiklalini, istikbalini 

düşünen herkesin ve her 

kesimin, bu girişimin başlangıç 

ve sonucunu ciddi olarak 

algılaması gerektiğini dile 

getirdi.

FETÖ’nün hain darbe 

girişiminin ülke tarihinin 

en bedbaht sayfalarında her 

daim nefretle hatırlanacağını 

vurgulayan Uzkurt, şöyle 

devam etti: 

 “Tanklarla, toplarla, uçaklarla 

sindirme ve püskürtme 

yapacağını sanan gafil 

zihniyet, milletin tankların 

önüne yatarak ‘dur’ diyeceğini 

hesaba katmamıştı. Oysa ki 

akın akın cadde ve sokaklara 

çıkarak kendilerini vatan 

uğruna feda etmeyi hiç 

çekinmeden göze alan bu 

aziz millet, ilelebet ülkesinden 

ve milli egemenliğinden asla 

vazgeçmeyeceğini yedi düvele 

ispatlamıştır.”

Uzkurt, Türkiye Cumhuriyeti 

Devleti’nin, büyüklüğüyle tüm 

ihanetlerin üstesinden gelecek 

birikime sahip olduğunu 

söyledi.

Türkiye’nin bu menfi 

yapılanma karşısında daha 

da güçleneceğine olan 

inancının tam olduğunu 

dile getiren Uzkurt, vatan 

ve demokrasi düşmanlarına 

karşı her daim uyanık ve 

temkinli olunması noktasında 

uyarılarda bulunarak; “Bize 

düşen, içimizde bayrağına, 

vatanına, milletine hain düşünce 

besleyenlere karşı kararlı bir 

irade sergileyerek, mukaddes 

değerlerimize sahip çıkmaktır.” 

şeklinde konuştu.

Uzkurt, KOSGEB olarak ülke 

ekonomisinin canlandırılması 

adına yeni çalışmalar 

başlattıklarını, kısa bir süre 

sonra KOBİ ve girişimcilere 

yönelik destek programlarına 

ilişkin açıklama yapacaklarını 

bildirdi.

“Şehit yakınları ve gazilerimize 

vefa borcumuz var.”

Uzkurt, KOSGEB ailesi olarak 

şehitlerin yakınlarına ve 

gazilere vefa borçları olduğunu 

dile getirdi. Bu bağlamda çok 

çalışacaklarını anlatan Uzkurt, 

“KOBİ ve girişimcilerimizin 

piyasalarda rüzgar estirmesi 

için gayret sarf edeceğiz. Ülke 

ekonomisini canlandırmak 

adına yeni destek programları 

ilan edeceğiz ve mevcut olanları 

da revize edeceğiz” dedi. 

Uzkurt, KOSGEB’in kapısına 

gelen her üreticinin 

ve girişimcinin mutlu 

ayrılması için ekstra çaba 

göstereceklerini belirtti. 

“Şehit olmayı becermek için 

yola çıktık.”

15 Temmuz gazisi Levent 

Yücel de, o gece yaşananları 

anlattı. Yücel, “15 Temmuz’da 

dükkanı kapattık meydanlara 

indik. En azından ölmeyi 

becermek için yola çıktık” 

dedi. Bir an olsun cepheden 

ayrılmayı düşünmediklerini 

ifade eden Yücel, şehadetten 

korkmadıklarını dile getirdi. 

Tedavisinin hala sürdüğünü 

belirten Gazi Levent Yücel, 

salondaki katılımcılara duygu 

dolu anlar yaşattı.

Uzkurt 
“Şehit 
yakınları ve 
gazilerimize 
vefa 
borcumuz 
var.”

15 Temmuz Gazi 
girişimcilerinden  

Levent Yücel, 

“ölmeyi 
becermek 

için yola 
çıktık” 
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Örnek Başlık

Sinop’ta tarım-hayvancılık alet, 

makine ve teçhizatları üretimi 

alanında faaliyet gösteren 

Barbaros Motor Makine San. 

İç ve Dış Tic. Ltd. Şti. , KOSGEB 

ile tanıştıktan sonra adımlarını 

büyüttü. 2008 yılında faaliyete 

başlayan firma, 2012 yılından 

bu yana KOSGEB destekleri 

sayesinde başta uzak doğu 

ülkeleri olmak üzere; Ortadoğu, 

Afrika, Rusya, Balkanlar ve Türk 

Cumhuriyetleri, Doğu Avrupa 

pazarında önemli bir yer edindi. 

Marka bilinirliğini sağlayan 

firma, satışlarının büyük kısmını 

ihracat olarak gerçekleştiriyor.

Firma, KOSGEB Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Desteği kapsamında 

2013 yılında KOSGEB’e sunduğu 

“Küçük Tarım Bölgeleri 

İçin Modüler Tarım Robotu 

Prototipinin Geliştirilmesi” 

konulu projesini 2014 yılında 

başarıyla tamamladı.  Barbaros 

Motor, bu proje ile sektörde 

öncü inovatif firmalardan biri 

oldu.  KOSGEB Endüstriyel 

Uygulama Desteği ile seri 

üretimine başlanılan tarım 

robotu yurt içi ve yurt dışında 

büyük talep görüyor.

Firma, KOSGEB Genel Destek 

Programı Yurt içi Fuar Desteği 

ile Bursa, İstanbul, Samsun ve 

Antalya’da gerçekleştirilen tarım 

ve hayvancılık sektörünün öncü 

fuarlarına katıldı.

Yurt içi ve yurt dışı tescilli 

markalarıyla küresel pazarda 

da atılım gerçekleştirmeyi 

hedefleyen firma, KOSGEB’in 

ulusal koordinatörü olduğu 

COSME-Avrupa İşletmeler Ağı 

projesiyle yeni pazarlara erişim 

sağlıyor.

KOSGEB’in 
Endüstriyel 

Uygulama Desteği 
ile tarım robotu 

geliştirdiler, seri 
üretimini yapıp 
yurt içi ve yurt 

dışına satıyorlar. 

Tarım Robotu İle

Dünya’ya Açıldılar 
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Kolombiya Ankara Büyükelçisi’nin 

KOSGEB Ziyareti

Kolombiya Ankara Büyükelçisi 

Juan Alfredo Pinto Saadevra, 

KOSGEB ile Kolombiya Ticaret 

Sanayi ve Turizm Bakanlığı 

arasındaki iş birliklerinin 

güçlendirilmesi için KOSGEB 

yetkililerini Kolombiya’ya davet 

etti

Büyükelçi Pinto Saavedra, 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ’ı KOSGEB’deki 

yeni görevinden dolayı tebrik 

etti. KOSGEB ile Kolombiya 

Ticaret, Sanayi ve Turizm 

Bakanlığı arasında 6 Ekim 2015 

tarihinde imzalanan mutabakat 

zaptı kapsamında, 2016 yılında 

başlayan çalışmaların devam 

etmesi gerektiğini belirtti. 

KOBİ’lerin ülke ekonomisine 

sağladığı katkıya ve özellikle 

teknoloji odaklı çalışan 

KOBİ’lerin milli gelirdeki 

payının önemli olduğuna 

vurgu yaptı.

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ,  KOSGEB ile 

Kolombiya arasındaki ilişkilerin 

geliştirilmesinden duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, 

KOSGEB’de başlayan yeni 

dönemde de iş birliklerinin 

daha kapsamlı bir şekilde 

devam edeceğini belirtti.

Türkiye’nin her ilinde bulunan 

KOSGEB Müdürlükleri 

aracılığıyla KOBİ’lere destek 

verildiğini ifade eden Akdağ, 

KOSGEB ve faaliyetleri 

hakkında bilgi vererek, uzman 

değişimi programları aracılığı 

ile Türkiye deneyimlerinin 

Kolombiya tarafına 

aktarılabileceğini söyledi. Bu 

kapsamda, KOSGEB tarafından 

hazırlanan ve Kolombiya 

tarafından değerlendirilen 

2017-2018 eylem planı 

görüşülerek, sektörel 

çalışmalara başlanmasının 

verimli olacağı konusunda 

görüş birliğine varıldı.

Büyükelçi, KOSGEB ile 

Kolombiya Ticaret Sanayi ve 

Turizm Bakanlığı arasındaki 

iş birliğinin devam etmesi 

için KOSGEB yetkililerini 

Kolombiya’ya davet etti.

Kolombiya Ankara Büyükelçisi Juan Alfredo Pinto Saavedra , 
beraberindeki heyet ile birlikte KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Akdağ’ı ziyaret etti.  
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 KOSGEB
Destekleri ve Eğitimleri

Verilmektedir
ÜCRETSİZ ve ARACISIZ

 KOSGEB destekleri ve eğitimleri için
 sizinle iritibata geçerek ücret talep
 eden kişi ve kuruluşlara itibar
etmeyiniz

www.kosgeb.gov.tr
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Veritabanına Kayıt

KOBİ Beyannamesi

Destek Programlarından 

 KOBİ'ler Nasıl Yararlanır?
(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar Hariç)

Beyanname Kontrol

Desteklere Başvuru

İşletmelerin, 
Destek Programlarından 

yararlanabilmeleri için öncelikle, 
KOSGEB Veri Tabanı’na 

kayıt olması gerekmektedir. 

İşletmeler 
www.kosgeb.gov.tr web sayfasından;

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

“KOBİ.ASİSTAN” 
bölümünde yer alan  

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

almadıklarını kontrol etmeliler.

Kontrolü sağladıktan sonra 
“Nereden Başlamalıyım?, 

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

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

1

http://www.kosgeb.gov.tr 
adressinden "E-KOBİ'yi 
tıklayınız. Çevrimiçi işlem 
merkezinden KOSGEB'e ilk 
kayıt linkini tıklayıp 
işletmenizin kaydını yapınız.

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

Verilen beyannamenin 
mevzuata uygunluğu 
KOSGEB uzmanı tarafından 
kontrol edilecektir.

Planladığınız desteklere 
uzmanınızla görüşüp 
başvurabilirsiniz.
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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 


