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Başbakan Binali Yıldırım:

“Teknoloji Düzeyi Yüksek Yatırımlara 

% 70 Geri Ödemesiz Destek Sağlayacağız”

KOBİ’lere 5 Milyon TL Destek İçin 

Start Verildi

KOSGEB, COSME Programı’ndan Kazanımı En Üst 

Seviyeye Çıkarıyor

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü Uyardı;

Art Niyetli Kişi ve  Paravan Şirketlere Dikkat!

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı 

Yürürlükte

KOSGEB, 

Yeni Vizyonu İle Erzurum’da

1 Milyon TL’lik Destek İçin 

8.354 Proje Başvurusu Yapıldı

Yerli ve Milli Üretim İçin 

Kurumlararası İş Birliği Yapılıyor

KOSGEB Desteği İle 

Hayvancılık Sektöründe Yeni Bir Çığır Açtı

Günde 200 Ton Üreten Kadın Girişimci 

Talebe Yetişemiyor

Müdürlüklerimizden

KOSGEB Amasya Müdürlüğü

Amasya’da  

KOSGEB ile Başaranlar

İşsiz Kaldı, Kafede Gördüğüyle Hayatı Değişti!

kosgeb kosgebim

KOSGEB

Verilmektedir.

1

KOSGEB destek ve hizmetleri için 

ücret talep eden kurum ve kuruluşlara 

itibar etmeyiniz.

Ücretsiz ve Aracısız

ücret talep eden

Ücretsiz ve Aracısız
Destekleri ve Eğitimleri 
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KOBİ’lerin, teknoloji düzeyi 

yüksek ürün ve yatırımlarına 

yönelik yeni bir proje destek 

uygulaması başlattıklarını 

söyleyen Başbakan Binali 

Yıldırım, KOSGEB’in KOBİ 

TEKNOYATIRIM Destek Projesi 

hakkında TBMM grubunu 

bilgilendirdi.

Teknoloji düzeyi yüksek 

ürün ve yatırımlara yönelen 

KOBİ’lere yüzde 70’i ödemesiz 

yüzde 30’u geri ödemeli olmak 

üzere destek sağlanacağını 

dile getiren Başbakan Binali 

Yıldırım, “Amaç katma değeri 

yüksek ürünlere KOBİ’leri 

yöneltmek. Yani pahada ağır 

yükte hafif, akıl terinin içinde 

olduğu alın teri ile ürünleri 

üretmek ve daha çok kazanmak. 

Daha çok kazanınca ülke de 

daha çok kazanacak. Toplam 

destek tutarı her bir KOBİ için 

5 milyon TL. Özel bir ürün 

olursa bu iki katına kadar da 

çıkabilecek. Buna “Teknolojik 

Ürün Yatırım Destek Programı” 

diyoruz. Başvurular geçen hafta 

itibariyle başladı.” diye konuştu.

“Yerli ve milli ürünler 
ayrıca desteklenecek”
KOBİ’lerin teknolojik 

altyapısını geliştirmek için 

KOBİ Gelişim Programı’nı 

da başlattıklarını hatırlatan 

Yıldırım, toplamda şu ana kadar 

8 bin 355 başvuru aldıklarını, 

değerlendirmelerin sürdüğünü, 

kısa sürede sonuçlandırarak 

500 milyon lira desteğin 

KOBİ’lere verilmiş olacağını 

kaydetti.

Yeni destek sistemi olarak 

stratejik ürün desteği 

planladıklarını da söyleyen 

Başbakan Binali Yıldırım, “Bu 

programda da yerli ve milli 

ürünler ayrıca desteklenecek. 

Yerli katkısı ne kadar fazlaysa, 

patentiyle, fikri mülkiyet 

haklarıyla tamamen milli bir 

ürün varsa, bunlara ayrı bir 

destek programını da hayata 

geçiriyoruz.” diye konuştu.

KOSGEB Teknoyatırım Desteği 
TBMM’DE

Başbakan Binali 
Yıldırım:
“Teknoloji Düzeyi 
Yüksek Yatırımlara 
% 70 Geri Ödemesiz 
Destek Sağlayacağız”

Başbakan Binali Yıldırım, partisinin TBMM Meclis 
Grubu’nda yaptığı konuşmada KOSGEB’in “KOBİ 
TEKNOYATIRIM Proje Desteği” ne değinerek, 
“KOBİ’lerimiz eğer teknoloji düzeyi yüksek ürün ve 
yatırımlara yönelirse yüzde 70’i ödemesiz, yüzde 
30’u geri ödemeli olmak üzere toplamda 5 Milyon 
TL. destek sağlayacağız” dedi. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın ilgili 

kuruluşlarından KOSGEB’in 

son günlerde işletmelere 

sağladığı destekler ile birlikte 

art niyetli kişiler de harekete 

geçti. KOSGEB’in adını ya 

da logosunu kullanarak 

işletme sahiplerine ulaştıkları 

ileri sürülen kişi ve söz 

de şirketlerin, “KOSGEB 

Destekleri’nin sağlanması 

konusunda size destek 

veriyoruz” şeklindeki vaadleri 

ile işletme sahipleriyle irtibata 

geçtikleri ve şahısları mağdur 

ettikleri öğrenildi. 

KOSGEB tarafından son 

üç ay içerisinde KOBİGEL, 

TEKNOYATIRIM gibi önemli 

destek programlarının 

açıklanması ile birlikte art 

niyetli kişilerin dolandırıcılık 

faaliyetlerine giriştiğine 

dikkat çeken Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Dr. Faruk 

Özlü, işletme  temsilcilerinin 

herhangi bir mağduriyetle 

karşılaşmamaları bakımından 

dikkatli olmalarını istedi. 

Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletme yöneticilerinin 

çeşitli yöntemlerle maddi 

zarara uğratıldıklarına dair 

şikayetlerin kendilerine 

CİMER, BİMER, Bilgi Edinme 

ve Çağrı Merkezi aracılığıyla 

ulaştığına değinen Bakan 

Özlü, “Son günlerde KOSGEB 

Destek Programlarında yapılan 

yenilikler ve yüksek bütçeli 

desteklerin düzenlenmesi ile 

danışmanlık hizmeti verdiklerini 

iddia eden bazı şahısların, 

işletme sahiplerini KOSGEB 

adına telefonla arayarak, 

‘KOSGEB’den hibe destek kredisi 

çıktı. Belli bir ücret karşılığında 

belgeleri göndereceğiz. Bedeli 

karşılığında KOSGEB Destekleri 

ile ilgili broşür, kitap, doküman 

gibi materyaller göndereceğiz 

ya da KOSGEB’in destek ve 

kredilerini belli bir komisyon 

karşılığında çıkaracağı’ gibi 

yöntemlerle, asılsız beyanlarla, 

işletmeleri yanılttıkları ve parasal 

talepte bulundukları yönünde 

şikayetler alınmaktadır. Bunlara 

itibar etmeyin. KOSGEB’den 

nasıl destek alınacağının şekilleri 

bellidir” dedi.

Gelen şikayetlere ilişkin 

KOSGEB yöneticilerinin hukuki 

başvuruda bulunmalarına 

rağmen böylesi haksız kazanç 

temin edenlere karşı net bir 

cevap alınamadığını bildiren 

Özlü,  “KOSGEB, KOBİ’lere ve 

girişimcilere yönelik önemli 

çalışmalar yapmaktadır. Bu 

dönemde, elektronik dönüşüm 

projesi başlatılmıştır. KOBİ’lere 

ve girişimlere verilen kredi ve 

destek programları, öncelikle 

KOSGEB Müdürlükleri ve basın-

yayın organları aracılığıyla 

duyurulmaktadır. İşletmeler, 

KOSGEB faaliyet ve destek 

programları ile ilgili en doğru ve 

güncel bilgileri, www.kosgeb.

gov.tr adresi, 444 1 567 KOSGEB 

Çağrı Merkezi ve KOSGEB 

Müdürlükleri aracılığıyla 

öğrenme imkanına sahiptir. Bir 

başka yer veya kişiler ile temas 

kurmalarına ihtiyaç yoktur.”

KOSGEB DESTEKLERİ 

ÜCRETSİZ VE ARACISIZ VERİLMEKTEDİR

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, 
KOSGEB’in KOBİ’lere ve girişimcilere ücretsiz 
ve aracısız olarak verdiği hizmetlerle ilgili, çıkar 
sağlama peşinde olan kişilerden, iş takibi adı 
altında mağduriyet görenlerin; suç teşkil eden 
bilgi ve belgeye ulaşmaları halinde, Cumhuriyet 
Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulunmaları 
gerektiğinin altını çizdi.

Bilim, Sanayi Ve Teknoloji Bakanı Özlü 
Uyardı;

Art Niyetli Kişi ve  
Paravan Şirketlere 
Dikkat!
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KOBİ’lerin,  orta yüksek ve 

yüksek teknoloji alanlarındaki 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan 

ürünlerine yönelik üretim 

yatırımlarının desteklenmesi 

amacı ile kurgulanan, KOBİ 

TEKNOYATIRIM  - KOBİ 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı’nın basın lansmanı 

ve protokol imza töreni yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakan Yardımcısı Doç. Dr. 

Hasan Ali Çelik ile KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt,  SSM Müsteşar 

Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi, 

TAİ Genel Müdürü Temel 

Kotil, ASELSAN Genel Müdür 

Yardımcısı Hezarfen Oruç 

ve SASAD Başkanı Hüseyin 

Baysak ile birlikte ortak 

protokole imza attılar. 

Ankara’da düzenlenen imza 

törenine; Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı Müsteşar 

Yardımcısı Faruk Şekerci, 

ODTÜ  TEKNOKENT Genel 

Müdürü Mustafa İhsan Kızıltaş, 

OSTİM OSB Yönetim Kurulu 

Başkanı Orhan Aydın ve ASO 

Başkanı Nurettin Özdebir’in 

de aralarında olduğu sanayi, 

OSB ve teknopark camiasından 

önemli isimler katıldı. Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Hasan Ali Çelik, 

“TEKNOYATIRIM Programı 

ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan ürünleri 

ticarileştirmeyi hedeflediklerini 

belirterek, “Bunu yaparken, 

ülke ekonomisine katma 

değer oluşturacak 

ürünleri destekleyeceğiz, 

işletmelerimizin yapacağı 

teknolojik ürün yatırımlarını 

teşvik edeceğiz.” dedi.

Programın orta yüksek ve 

yüksek teknoloji alanlarındaki 

Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri 

sonucu ortaya çıkan ürünlere 

yönelik üretim yatırımını 

desteklemek hedefiyle 

oluşturulduğunu ifade eden 

Çelik, büyük fedakarlıklarla 

Ar-Ge yapan, yerli ve milli 

ürünler ortaya koymaya çalışan 

KOBİ’lerin, yatırım yaparken 

KOSGEB, teknolojik ürünlerin Türkiye’de imalatı için 4 ayrı 
kuruluş ile protokol imzaladı. Bu alanda projesi olan işletmelere 
5 Milyon TL destek verilecek.

KOBİ’lere 5 Milyon TL Destek İçin 
Start Verildi



www.kosgeb.gov.tr 7

yaşadığı zorlukları göz önünde 

bulundurduklarını söyledi.

Çelik, KOBİ’lerin değerinin 

ve öneminin farkında 

olduklarını belirterek, “Bu 

yüzden, KOBİ’lerimize her 

anlamda destek olmaya devam 

edeceğiz. Bu desteğin en büyük 

aracı ise KOSGEB’dir. Kurum 

imalatın, üretimin ve teşviklerin 

amiral gemisi olmaya devam 

edecektir.” diye konuştu.

KOSGEB Başkanı 
Uzkurt; “Ar-Ge’ye 
yatırım yapan 
şirketler kazanacak, 
bu şirketlerimiz 
kendini kanıtlama 
fırsatı yakalayacak”

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt ise, KOBİ’lerin 

teknolojik yeteneklerini 

geliştirmeye, ülkemizin yüksek 

ve orta yüksek alanlardaki 

gücünü artırmaya yönelik 

olarak KOBİ TEKNOYATIRIM 

Destek Programı’nı 

geliştirdiklerini ifade ederek, 

KOSGEB’in bugüne kadar olan 

başarılı çalışmalarını bundan 

sonraki dönemde de özellikle 

imalat sanayindeki KOBİ’lerin 

teknoloji, ihracat, katma değer 

ve kârlılıklarını arttırmaya 

yönelik destek programları ile 

taçlandırmak için çalıştıklarını 

söyledi.

Başkan Uzkurt, KOSGEB’in 

ülkemizin KOBİ ekosistemine 

ilişkin sahip olduğu bilgi ve 

Hasan Ali Çelik
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakan  Yardımcısı
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deneyimlerinden faydalanarak, 

KOBİ’lerin güçlendirilmesi 

ve ekonominin temel itici 

gücü haline getirilmesi adına 

yeni strateji ve eylemler 

geliştirdiklerini ifade etti. 

Uzkurt, katma değerli üretimi 

özendirecek ve firmaların 

kapasite kullanımlarını 

arttıracak bir anlayışla 

hareket ettiklerini belirterek, 

“KOSGEB olarak bu tür destek 

programlarını icra ederken 

özellikle KOBİ’lerimizi büyük 

firmalarla entegre ederek 

bu programları yürüteceğiz. 

KOBİ’lere öncelikle firma, proje 

ve sektör bazlı destekler vermeye 

çalışacağız.” dedi.

TUSAŞ / TAI 
Genel Müdürü 
Kotil : “KOBİ’lerle 
çalışmak istiyoruz “

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 

AŞ (TUSAŞ/TAI) Genel Müdürü 

Temel Kotil ise 5. nesil uçaklara 

ilişkin çalışmaları başlattıklarını 

söyleyerek, “Bu uçaklar 2023’te 

ilk uçuşunu yapacak, 2029’da 

teslimine başlayacağız. 2031 

itibarıyla da dünyadaki 5. nesil 

en iyi uçaklardan birini bitirmiş 

olacağız. Bunun alt sistemleri, 

teknolojileri var. Bu tip 

teknolojileri artık yurt dışından 

alma şansımız kalmıyor. Bu 

sistemlerle ilgili KOBİ’lerle 

çalışmak istiyoruz.” diye 

konuştu.

Üzerinde çalıştıkları projelere 

ilişkin bilgi veren Kotil, 

“Bunların alt sistemlerini 

Türkiye’de yapmamız gerekiyor. 

TAI her şeyi yapar ama o uçağın 

ve helikopterin maliyetinin 

yüzde 60’ını yurt dışına verir. Biz 

bunları KOSGEB’in desteğiyle 

geliştirmek istiyoruz.” ifadesini 

kullandı.

Savunma 
Sanayii Müsteşar 
Yardımcısı Tüfekçi; 
“KOSGEB ile yakın 
çalışacağız.”

Savunma Sanayii Müsteşar 

Yardımcısı Celal Sami Tüfekçi 

de müsteşarlığın temel 

misyonlarından birinin 

KOBİ’leri desteklemek olduğuna 

işaret ederek, “Yakın zamanda 

başlattığımız Endüstriyel 

Yetkinlik Değerlendirme 

ve Destekleme Programı 

esasında tam da bu teknoloji 

girişimlerinin ve yatırımlarının 

merkezine oturuyor.” ifadesini 

kullandı.

Teknoloji ürünlerinin en kritik 

özelliğinin o teknolojinin 

ispatlanması olduğunu 

vurgulayan Tüfekçi, şunları 

kaydetti; “Firmalarımızı şu 

anda 200’e yakın hakem 

havuzuyla değerlendirmeye 

başladık ve yakında destek 

mekanizmalarını açıklayacağız. 

Bunun için Savunma Sanayi İcra 

Komitemizden kaynak ayırdık. 

KOSGEB ile de yakın çalışarak 

KOBİ’lerimizi güçlendirmek 

adına teknoloji yatırımlarında ne 

gerekiyorsa yapacağız.”

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek 

Programı tanıtımı

basın toplantısında, destek 

programının kurgulanması 

aşamasında görev alan KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Recep Ali 

Erdoğan yönetimindeki çalışma 

grubu, destek programının 

tanıtımını yaptı. 

Toplantıda sonunda protokol imza töreni yapıldı.
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İşletmelerin ve KOBİ’lerin 

Rekabet Edebilirliği 

Programı’nın (COSME) 

ulusal koordinatörü olan 

KOSGEB, “COSME Programına 

Katılımı ve Programdan Elde 

Edilen Kazanımları En Üst 

Seviyeye Çıkarabilmek İçin 

Koordinasyon Kapasitesinin 

Arttırılması” projesini 

yürütüyor. Proje kapsamında, 

COSME’den yararlanan 

kurum ve kuruluşların 

sunumlarıyla katılımcılara yeni 

ufuklar açması hedeflenerek 

düzenlenen eğitimlerin ilki 

Trabzon’da yapıldı.

KOSGEB’in ev sahipliğini 

yaptığı etkinliğe Avrupa 

Birliği Bakanlığı, çeşitli kamu 

kurum/kuruluşları, ticaret ve 

sanayi odaları, üniversiteler, 

finans kuruluşları, teknoloji 

geliştirme bölgeleri yönetici 

şirketleri ve STK’lar tarafından 

yoğun bir katılım sağlandı. 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Akdağ; bu proje ile 

7 ay boyunca KOSGEB’in 

kurumsal kapasitesinin 

güçlendirilmesi, COSME’nin 

potansiyel faydalanıcılara ve 

hedef gruplara tanıtılması, 

hedef grupların bilgi ve bilinç 

düzeyinin arttırılarak COSME 

çağrılarına başvuruların 

ve başvuru kalitelerinin 

arttırılması yönünde yoğun 

bir çalışma yürütüleceğini 

belirtti. Akdağ, kişisel veya 

kurumsal olarak ülke için 

yapılan her çalışmanın, 

ülkenin gelişiminde bir yapı 

taşı oluşturacağına, bu nedenle 

COSME programından en üst 

seviyede fayda sağlanabilmesi 

için hep birlikte gayret sarf 

edilmesinin önemli olduğunu 

hatırlattı.  

Avrupa Birliği Bakanlığı 

AB İşleri Uzmanı Demet 

Özkan Baltat, KOBİ’ler için 

Türkiye’deki AB programları 

kapsamında Ufuk 2020 ve 

Erasmus+ programlarını 

tanıtan bir sunum yaptı. 

Programda ayrıca KOSGEB 

uzmanı tarafından COSME 

Programı kapsamında 

yürütülen “Finansmana 

Erişim”, “Pazarlara Erişim”, 

“Çerçeve Koşulların 

İyileştirilmesi” ve “Girişimcilik 

ve Girişimci Kültürü” 

bileşenleri hakkında bilgi 

verildi.

KOSGEB, COSME Programından 
Kazanımı En Üst Seviyeye Çıkarıyor
“COSME Programına Katılımı ve Programdan Elde Edilen Kazanımları En Üst 
Seviyeye Çıkarabilmek İçin Koordinasyon Kapasitesinin Arttırılması” projesinin 
ilk eğitimi Trabzon’da gerçekleştirildi.

Ahmet Akdağ
KOSGEB Başkan Yardımcısı
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KOBİ TEKNOYATIRIM Destek 

Programı ile öncelikli teknoloji 

alanlarında yer alan Ar-Ge 

ve yenilik faaliyetleri sonucu 

ortaya çıkan yeni ürün/

ürünleri ticarileştirmek, ülke 

ekonomisine katma değer 

oluşturmak, uluslararası 

pazarlarda yer alarak teknolojik 

ürün ihracatını arttırmak 

için işletmelerin yapacakları 

teknolojik ürün yatırımlarının 

desteklenmesi amaçlanıyor.

Küresel dünyada ülkeler, 

teknoloji üreten ve teknoloji 

kullanan olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. Teknoloji 

üreten ülkeler hızla teknoloji 

yoğun sektörlere kayarken, 

emek yoğun sektörlerin katma 

değeri hızla düşmektedir. 

Geleceğin sektörlerine ağırlık 

veren ülkeler en fazla katma 

değer yaratarak ekonomik 

olarak kalkınacaktır. Teknoloji 

sadece işletmelerin rekabet 

üstünlükleri için değil 

aynı zamanda ülkelerin 

verimlilikleri açısından da son 

derece önemlidir ve yarattığı 

etkiler bakımından gelişmişlik 

düzeylerinde belirleyici rol 

oynamaktadır. 

Bu kapsamda, ekonomimizin 

bel kemiği olan KOBİ’ler 

için yürürlüğe alınan KOBİ 

Teknolojik Ürün Yatırım Destek 

Programı (TEKNOYATIRIM) ile 

ülkemizin, kendi teknolojisini 

üreten, inovasyon ve Ar-

Ge’nin önemini kavramış, 

rekabet gücü ve refah seviyesi 

yüksek bir ülke haline 

gelmesi, ileri teknolojiye ve 

yenilikçiliğe yönelik, katma 

değer ve ihracat şansı yüksek 

olan ürünlerin geliştirilmesi 

hedeflenmektedir.

İlk kez bu programla hayata 

geçirilecek yeniliklerden biri 

öncelikli teknolojik ürünleri 

üretmek isteyen imalat 

sektörünün yüzde 100’e varan 

oranlarda desteklenmesidir. 

KOBİ TEKNOYATIRIM Destek 

Programı ile işletmelere 5 

KOBİ Teknoyatırım Destek Programı 

Yürürlükte
Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı uhdesinde yürütülen 
Teknolojik Ürün ve Yatırım Destek 
Programı’nın KOBİ ayağı KOSGEB 
tarafından yürütülüyor.
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milyon TL’ye kadar hibe ve geri  

ödemeli destek sağlanacak. 

Mikro işletmelere yüzde 

70 geri ödemesiz, yüzde 

30 geri ödemeli, Küçük ve 

Orta Büyüklükte İşletmelere 

ise yüzde 60 oranında geri 

ödemesiz, yüzde 40 geri 

ödemeli destek verilerek 

destek oranları yüzde yüze 

tamamlanıyor. 

Yatırım projesine konu ürün, 

yüksek teknolojik alanda 

ise destek oranları yüzde 5 

oranında arttırılacak.  Bir 

diğer yenilik ise, KOBİ’lerin 

finansman sorununu çözmek 

amacıyla KOSGEB Kanunu’na 

eklenen erken ödeme 

uygulaması bu program 

ile hayata geçirilecek olup, 

işletmeler desteklemeye esası 

tutarın yüzde 25’ine kadar 

erken ödeme alabilecek.

Buna ilave olarak, yatırım 

projesinin sürdürülebilirliğini 

sağlamak amacıyla yatırım 

sonrası ilk 1 yılda da 

KOBİ’ler KOSGEB tarafından 

desteklenmeye devam 

edilecektir. 

Destek ödemeleri, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

uygulamasından farklı olarak, 

proje sonrasında değil 4 aylık 

dönemler halinde yapılacaktır.

PROGRAMIN KOBİ’LERE KATKISI

•	 Teknolojik ürün odaklı yatırım yapmak 

isteyen KOBİ’ler için finansmana erişimin 

kolaylaştırılması,

 » KOBİ’lerde yerli üretim bilincinin arttırılması,

 » KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik faaliyetlerinin 

orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarda 

yoğunlaşmasının sağlanması,

 » KOBİ’lerde nitelikli insan kaynağının 

oluşturulması ve istihdamın arttırılması
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KOBİ TEKNOYATIRIM 
GELECEĞE YATIRIM

Yatırımın tamamlanması için 36 ay’a kadar süre,

Destek tutarı 5 Milyon TL’ye kadar.

BAŞVURU KOŞULLARI

Öncelikli teknoloji alanlarında yer alan;

 » KOSGEB  ve diğer kamu kurum ve kuruluşları, 
kanunla kurulan vakıflar veya uluslararası 
fonlar tarafından desteklenen Ar-Ge ve yenilik 
projeleri sonucunda ortaya çıkan,

 » Yurt dışı teknoloji bölgeleri/araştırma 
merkezleri/enstitüler/bilim parkları/kuluçka 
merkezleri/hızlandırıcılarda Ar-Ge ve yenilik 
projeleri sonucunda ortaya çıkan,

 » Yurt içi teknoloji geliştirme bölgelerinde yer 
alan işletmelerin, bölgede sonuçlandırdıkları 
Ar-Ge ve yenilik projeleri sonucunda ortaya 
çıkan,

 » Kamu araştırma enstitülerinde/merkezlerinde 
Ar-Ge faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan,

 » Patent belgesi ile koruma altına alınan,

 » Doktora çalışması neticesinde ortaya çıkan,

 » Teknolojik ürün deneyim (tür) belgesi alan 
teknolojik ürüne sahip 

işletmeler yararlanır.

Öncelikli   teknoloji alanları: Orta, 
yüksek ve ileri teknoloji alanlarında 
yer alanlar arasından desteklenecek 
sektörler KOSGEB tarafından 
belirlenecektir.

Yatırım sonrası üretime başlanması 
itibariyle 1 yıl süre ile verilen destekler
•	 Personel	giderleri
•	 Enerji	giderleri
•	 Bakım-onarım	giderleri

DESTEK ÜST LİMİTİ VE SÜRESİ
Program çağrı esaslı olmayıp yıl içerinde 
sürekli olacaktır. Yatırım projesinin 
süresi en çok 36 ay olup, kurul kararı ile 
6 aya kadar ek süre verilebilir. Yatırım 
sonrası destek süresi ise 1 yıldır.



www.kosgeb.gov.tr 13

KOBİ TEKNOYATIRIM 
GELECEĞE YATIRIM

Yatırımın tamamlanması için 36 ay’a kadar süre,

Destek tutarı 5 Milyon TL’ye kadar.
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Erzurum’da düzenlenen  

“Yeni Vizyon Yeni KOSGEB”  

konferansına katılan 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, KOSGEB’in 

yeni vizyonu ile yeniden 

yapılanmaya gittiğini, bu 

doğrultuda yeni destek 

modelleri kurguladığını 

söyledi.

Başkan Uzkurt, bundan böyle 

KOSGEB’in teknolojik alanlar 

ve yerli üretim başta olmak 

üzere sanayi sektöründe 

faaliyet gösteren işletmelerin 

desteklenmesine ağırlık 

vereceğini açıkladı. Ata 

Teknokent’te revize edilen 

KOSGEB desteklerinden 

bahseden Uzkurt; KOBİGEL, 

Teknoyatırım, Stratejik Ürün 

desteklerini anlattı. Gelişmiş 

ekonomilerin olmazsa 

olmazının bilimsel çalışmalar 

olduğunu belirten Cevahir 

Uzkurt, “Sahip olduğumuz 

bilgi ve bilimsel çalışmaları 

bir değere dönüştürmenin 

ülke ekonomisi açısından son 

derece önemli olduğunun 

farkına varmalıyız” dedi.

Erzurum’ da KOSGEB 

desteklerinden faydalanan 

birçok firmayı ziyaret ederek 

çalışmalarıyla ilgili bilgi alan 

Prof.Dr. Cevahir Uzkurt ve 

KOSGEB Heyeti, Erzurum 

Teknik Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Muammer Yaylalı ve 

Atatürk Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Ömer Çomaklı’yı da 

ziyaret etti.

Başkan Uzkurt, KOSGEB 

Erzurum İl Müdürlüğü’nü 

ziyaret ederek, çalışmalar 

hakkında bilgi aldı.

KOSGEB, 
Yeni Vizyonu İle Erzurum’da

KOSGEB’in yeni vizyonu ve yeni destek programları Erzurum’da düzenlenen
 “Yeni Vizyon Yeni KOSGEB”  konulu konferansta anlatıldı.



www.kosgeb.gov.tr 15

11 Eylül 2017 tarihinde 

başvuruların alınmaya 

başlandığı proje teklif çağrısı 

için KOBİ’ler,  20 Ekim 2017 

saat 23:59’a kadar başvuru 

yapabildiler. Başvuru girişi 

yapan 8.354 KOBİ’nin proje 

eksiklerini giderebilmeleri için 

2 gün daha ek süre verildi. 22 

Ekim 2017 saat 23:59 itibari ile 

çağrıya ilişkin proje başvuru 

sistemi kapanmış oldu.

•	 Başvurusu alınan projelerin 

ilk kontrol süreci 27 Ekim 

2017 tarihinde tamamlandı.

•	 İlk kontrol süreci 

tamamlanan projelerde 

eksikliklerin giderilmesi 

için 30 Ekim ile 3 Kasım 

2017 tarihleri arasında 

projeler sistemden 

açılarak, işletmelerin proje 

başvurusunda belirlenen 

eksikliklerin giderilmesi 

sağlandı.

•	 Düzeltmelerin 

yapılmasından sonra 

6 – 10 Kasım tarihleri 

arasında KOBİ uzmanları 

tarafından son kontroller 

yapılarak projeler kurul 

değerlendirme aşamasına 

getirildi.

•	 2 Aşamalı kurulda 

değerlendirilecek olan 

projeler için 1 . safha – 

çevrimiçi değerlendirme, 

17 – 30 Kasım 2017 

tarihleri aralığında, 2. 

safha değerlendirme 

toplantılar ise 4 – 22 Aralık 

2017 tarihleri arasında 

yapılacaktır.

•	 Desteklenmesi uygun 

görülen projelerin 

işletmelere bildirilmesi 

2 Ocak 2018 tarihinde 

yapılacaktır.

1 Milyon TL’lik Destek İçin 
8.354 Proje Başvurusu Yapıldı

En fazla başvuru 
“Katma Değeri Yüksek 
Üretim Yapısına Geçiş” 
konu başlığında 
gerçekleşti.

KOBİGEL – KOBİ GELİŞİM DESTEK 
PROGRAMI  “ Üretim ve İhracatta 
Teknoloji Seviyesi Yüksek, Katma 

Değerli Ürünlerin ve KOBİ’lerin 
Payının Arttırılması” konulu proje 

teklif çağrısına 8.354 KOBİ proje 
başvurusu yaptı.

8 konu başlığında yapılan başvuruların konusuna göre 
dağılımı şu şekilde gerçekleşti :

•	 Katma değeri yüksek üretim yapısına geçiş   : 2.917

•	 İhracat kapasitesinin arttırılması ve yeni pazarlara açılım  : 2.448

•	 Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerin üretim ve 

         ihracattaki ağırlığının arttırılması:   : 1.414

•	 Mikro ölçekli işletmelerde tasarım - mühendislik imkan ve 

         kabiliyetlerinin geliştirilmesi ve ölçek büyütme  : 681

•	 Bilişim teknolojisi alt yapısının güçlendirilmesi   : 426

•	 Enerji verimliliğinin arttırılması:    : 181 

•	 Dördüncü sanayi devrimine hazırlık: 

•	 Üretimde nesnelerin interneti uygulamaları   : 170

•	 Yeşil üretime geçiş     : 117

konu başlıklarında olmak üzere toplam 8.354 adet proje başvurusu alındı.
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Çalıştay, Bilgi Teknolojileri ve 

İletişim Kurumu Başkanı Dr. 

Ömer Fatih Sayan, KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt, OSTİM Yönetim 

Kurulu Başkanı Orhan Aydın, 

kamu kurum, kuruluşlar ve 

özel sektör temsilcilerinin 

katılımları ile gerçekleştirildi.

- “Yerli ve milli üretimde 

ülke olarak istediğimiz 

düzeyde değiliz.”

Çalıştayın açılışında konuşan 

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, yerlilik 

konusunda ciddi adımların 

atıldığını ancak bu konuda 

ülke olarak istenilen düzeyde 

olunmadığını söyledi.

Yerlilik konusunda hem alıcı 

hem kullanıcı hem de üretici 

tarafında bir bilinç ve şuurun 

olması gerektiğini dile getiren 

Uzkurt, KOSGEB  olarak destek 

modelleriyle bu işin üzerine 

gideceklerini bildirdi.

-“Yerli ve milli üretim 

konusunda üzerimize 

düşeni yapacağız.”

Uzkurt, kamu olarak yerli ve 

milli üretim konusunda ne 

gerekiyorsa onu yapacaklarını 

belirterek, KOSGEB’in yeni 

destek modellerinin temelini 

yerliliğin oluşturduğuna 

dikkati çekti. 

Uzkurt, şunları kaydetti:  

“Piyasanın bir realitesi var. 

Biz ne kadar ‘bunu yerli 

üreteceksiniz’ desek de 

piyasanın oyuncuları, ‘ben 

yerli ürettiğimde şu kadara mal 

oluyor, Çin’den, Avrupa’dan, 

Amerika’dan yüzde 50’sine 

alıyorken, beni buna zorlarsanız 

bu iş olmaz’ diyor. Biz, kamu 

olarak ne pahasına olursa 

olsun, özellikle kritik, orta 

yüksek ve yüksek teknolojili 

sektörlerimizde, yerli ve 

milli üretim konusunda ne 

gerekiyorsa onu yapacağız. Biz, 

yaptığımız sözleşmelere belli bir 

yerlilik şartı koymamıza rağmen 

birtakım firmaların, bu yerlilik 

şartını sağlamak yerine ‘cezai 

müeyyidesine razıyım ama 

benden yerlilik ve milli üretim 

beklemeyin ya da ülkenizde 

bunu satın almamı, ürettirmemi 

beklemeyin’ şeklindeki 

davranışı, beni bu ülkenin 

vatandaşı olarak çok yaraladı.”

Firmaların mazeretlerini 

dinlediklerini anlatan Uzkurt, 

“İşletme 5 liralık fazla maliyeti 

mazeret olarak gösterip, yerli 

üretim konusunda isteksiz 

davranıyorsa, biz bu 5 liralık 

maliyete KOSGEB olarak 

katlanalım. Günün sonunda 

birilerinin artık Türkiye’de, ‘biz, 

maliyetinden dolayı bu ürünü 

ürettiremiyoruz’ gibi mazeretleri 

olmasın.” ifadelerini kullandı.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim 

Kurumu (BTK) Başkanı 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu tarafından 
düzenlenen “Yerli ve Milli Üretim Ekosistemi Proje 
Geliştirme Çalıştayı” Ankara’da düzenlendi

Yerli ve Milli Üretim İçin 
Kurumlararası İş Birliği Yapılıyor
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Ömer Fatih Sayan ise, “BTK 

olarak yerli ve milli üretimin 

geliştirilmesinde, kamu, sivil 

toplum kuruluşları, üniversite 

ve sanayi iş birliğinin tesis 

edilmesini hayati derecede 

önemli buluyoruz.” dedi.

Sayan, BTK öncülüğünde 

düzenlenen Yerli ve Milli 

Üretim Ekosistemi Proje 

Geliştirme Çalıştayı’nın 

açılışında yaptığı konuşmada, 

özel sektör işletmecisi ve 

üreticisi farklı yeteneklerin bir 

araya gelmesinden doğacak 

sinerjiyle iç ve dış piyasada 

oluşan ihtiyaçların doğru 

hedeflere yöneltilmesini 

sağlamak amacıyla 

buluşulduğunu söyledi.

Ülke olarak 7’den 70’e herkesin 

yerli ve milli üretimden, bunun 

öneminden bahsettiğini dile 

getiren Sayan, Türkiye’de bu 

konuların konuşulmasının 

önemli bir farkındalık 

oluşturacağını bildirdi.

“Katma değeri yüksek 

ürünlerin ihracatına önem 

vermeliyiz”

Geçen yıl 4,5G ve 3G için 

yapılan toplam yatırım 

tutarının yaklaşık 3 milyar lira 

olarak gerçekleştiğine dikkati 

çeken Sayan, şöyle devam etti: 

“Ülkemiz elektronik haberleşme 

sektöründeki yatırımların 

tamamına yakınının ithalat 

yoluyla karşılandığını dikkate 

aldığımızda, sadece 4,5G ve 

3G altyapıları için yapılan 

yatırımların, cari açığın 

yüzde 3’lerine tekabül ettiği 

görülmektedir. Sektörün 

tamamını dikkate aldığımızda 

ise bu oranın yüzde 4-5’lere 

ulaştığını görmekteyiz. Cari 

açığın azaltılması için sadece 

ithalat oranlarının azaltılarak 

ihracat oranlarının artırılması 

yeterli değil, katma değeri 

yüksek ürünlerin ihracatına 

ayrı bir önem vermemiz 

gerekmektedir.”

Sayan, yerli üretim adına 

kaydedilecek ilerlemelerin 

sadece ithalatın azalmasıyla 

kalmayacağını, ihracatçısından 

da ülke ve firmalara büyük 

katkılar sağlayacağını 

belirterek, yerlileşme 

çalışmalarının ihracat 

kapılarını açacağını söyledi.

“Yerlilikte en somut adımı 

4,5G ile attık”

Elektronik haberleşme 

sektörü açısından yerli ve 

milli üretimin geliştirilmesine 

yönelik en somut adımın, 

kurumca gerçekleştirilen 

4,5G hizmetlerine ilişkin 

yetkilendirme ihalelerinde 

atıldığını dile getiren Sayan, 

işletmecilerin ürünlerinin 

önemli bir kısmını yerli 

malı belgeli ürünlerden ve 

KOBİ’ler tarafından Türkiye’de 

üretilen ürünlerden kullanma 

yükümlülüğü getirildiğini 

kaydetti.

BTK olarak yerli ve milli 

üretimin geliştirilmesinde 

kamu, sivil toplum kuruluşları, 

üniversite ve sanayi iş 

birliğinin tesis edilmesini 

hayati derecede önemli 

bulduklarını bildiren Sayan, 

“Bu kapsamda, yerli malı 

belgeli ürün kullanımı ve 

KOBİ yükümlülüklerine ilişkin 

üretici firmaları, üniversiteleri, 

teknokentleri, sivil toplum 

kuruluşlarını ve ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarını 

bilgilendirmek, fikir alışverişinde 

bulunmak amacıyla etkinlikler 

düzenlemek, sektör paydaşları 

tarafından yapılan etkinliklere 

destek ve katılım sağlamak, 

ülkemiz ve geleceğimiz 

açısından taşıdığı değere dikkati 

çekmek ve paydaşlar nezdinde 

farkındalığın arttırılmasını 

sağlamak yaptığımız 

çalışmaların omurgasını 

oluşturuyor.” dedi.

OSTİM OSB Başkanı 

Orhan Aydın da  yerlilik 

ve millilik konusunda ne 

yapılması gerektiğinin 

söylendiğini belirterek, 

bunun nasıl yapılacağının 

belirlenmesini istedi. Aysın, 

kurum ve tarafların, “yerlilik 

oranları gerçekleştirilemez” 

anlayışından vazgeçmeleri 

gerektiğini söyledi.

Konuşmaların ardından 

çalıştay, proje gruplarının 

çalışmasıyla devam etti.

Prof. Dr. Cevahir Uzkurt
KOSGEB Başkanı

Orhan Aydın
OSTİM OSB Başkanı

Dr. Ömer Fatih Sayan
BTK Başkanı
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 İzmir Güzelbahçe’de 

kurulduğunda 70 m2’lik kiralık 

bir dükkanda 1 elemanla 

faaliyete başlayan, 2015 yılında 

ise, İzmir Kemalpaşa’da 640 

m2 kapalı alanı olan bir işletme 

satın alarak burada 8 personele 

istihdam sağlayan girişimci 

Aylin Şensabah ile KOSGEB’den 

almış olduğu destekler üzerine 

konuştuk;

Sizi kısaca tanıyabilir miyiz?

1991 EÜ Ziraat Fakültesi 

mezunuyum. Mezuniyet 

sonrası İngiltere’ye dil 

öğrenmek için gittim. Memur 

bir ailenin kızı olduğum 

için orada hem yarı zamanlı 

çalıştım hem de okula gittim. 

Döndükten sonra dış ticaret 

yapan bir işletmede tarım 

ürünleri departmanında 

çalışmaya başladım. Kurumsal 

bir şirkette iş deneyimi 

kazanmak mükemmeldi. 

Yabancı firmalarla devamlı 

iletişim halindeydik bu sayede 

ithalat ve ihracat işlemlerini 

öğrendim. Üniversiteden sınıf 

arkadaşımın mesleki deneyimi 

ve bilgisinden faydalanarak, 

sektörde tanınan Fahri 

Kılıç ile birlikte 2011 yılında 

işletmemizi kurduk.

KOSGEB ile tanışma sürecini 

anlatabilir misiniz?

İşimizin başlangıcında 

devletimizin ne gibi destekler 

verdiğini araştırırken KOSGEB 

desteklerinden haberdar 

olduk. Kadın girişimcilere 

açılan eğitime katıldım. 

Eğitim sonrası ortağımla 

hazırladığımız projemizi 

KOSGEB’e sunduk. Böylece 

KOSGEB ‘le birlikte bir yola 

girmiş olduk.

Yaptığınız iş hakkında bilgi 

verebilir misiniz? Neden bu iş 

fikri ile yola çıktınız?  

İşletmemizi 2011 yılında 

kurarken yem katkı sektöründe 

farklılığı olan ürünler üretmeyi 

amaçlamıştık. KOSGEB’in 

kadın girişimci desteği ile 

antibiyotiklere alternatif 

olarak esansiyel yağlarla, 

yem katkı üretimi yapmak 

üzere firmamızı kurduk.  Yem 

KOSGEB Desteği İle 
Hayvancılık Sektöründe Yeni Bir Çığır Açtı
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katkısı, hayvanların yemden 

yararlanmalarını arttıran, 

hayvanların bağışıklık 

sistemlerini destekleyen, 

yemlerine ya da içme sularına 

katılan maddelerdir. Söz 

konusu üretimle ilgili bazı 

ürünler o dönemde Türkiye’ye 

ithal edilmekteydi. Amaç iç 

piyasada hem ürün kalitesi, 

hem de fayda fiyat dengesi 

açısından fark yaratmaktı. 

Buna inanıyorduk, neticesinde 

öyle de oldu. Bir çok yurt 

içi firmaya hem kendi 

ürünlerimizle hem de yeni 

formüllerle fason üretim 

yapmaya başladık. Yurt dışında 

talep yarattık ve ihracata 

başladık. Kuruluşta 1 personel 

ile başladığımız işimize 8 

personelle devam etmekteyiz.

KOSGEB’den ne gibi destekler 

aldınız?

Kurulum aşamasında 

KOSGEB’ten Girişimcilik 

Desteği aldık. Neticesinde 

şirket kurulumunu ve makine 

alımlarımızı bu destekle 

gerçekleştirdik. Ayrıca fuar 

desteği aldık. Bu destekle 

müşteri portföyümüzü 

genişletme şansımız oldu. Yine 

Tanıtım Desteği alarak katalog 

bastırdık. Ürünlerimizin 

daha fazla müşteri kitlesine 

ulaşmasını ve ürünlerimizi 

daha iyi anlamalarını sağlamış 

olduk.  Daha sonra ilk kez 

ihracat yaptığımız ülke 

için Lojistik Desteği aldık. 

Bu sayede ihracat öncesi 

öngörülemeyen masrafların 

yükünden kurtulmuş olduk. 

Son olarak da KOBİGEL 

projesini gerçekleştirdik. Bu 

destek sayesinde üretimimizin 

bir bölümünü otomasyona 

çevirdik ve üretimlerimizde 

kalitede standardizasyonu 

sağlayabildik.

KOSGEB olmasa idi bu işe 

girişir miydiniz?

Bu işe girmeyi yine isterdim 

ama süreç bizim için daha 

uzun ve daha zahmetli olurdu. 

Belki de yarı yolda bırakmak 

durumunda kalabilirdik.

Hedeflerinizden bahsedebilir 

misiniz?

Aslında hedeflerimiz çok 

uzak, çok büyük ya da 

ulaşılamaz değil. Şu ana 

kadar kat ettiklerimizi 

göz önüne alırsak, üretim 

parkurlarımızı ful otomasyona 

çevirmeyi, en az 5 ülkede 

daha distribütörlük vermeyi, 

İşletmemize GMP Plus kalite 

standardını almayı istiyoruz. 

Bu sayede Avrupa’ya ihracat 

hayalimizi gerçekleştirmiş 

olacağız. Bunlar hedeflerimizin 

bazıları. Mükemmel olan ise 

mevcut hedeflere ulaşınca 

yeni hedefler için tekrar hayal 

kurmaya başlamaktır.

Gençlere ve girişimci 

adaylarına ne söylemek 

istersiniz?

Kesinlikle ne istediklerini 

doğru tahlil edip hedeflerinin 

üstüne gitsinler. Hedeflerine 

ilerlerken hayallerini kurmayı 

unutmasınlar. Yapacaklarına 

inansınlar, çok çalışsınlar, 

doğru araştırma yapsınlar. 

Devlet desteklerini ve 

olanaklarını mutlaka takip 

etsinler. Son olarak da mutlaka 

işleri ile ilgili mesleki yurt içi 

ve yurt dışı fuarları ziyaret 

etsinler. İşlerini kurduktan 

sonrada ihracat için seçtikleri 

hedef ülkede katılımcı olarak 

en az bir fuarda yer alsınlar. 

Bize zaman ayırdığınız 

teşekkür ederiz.

Ben teşekkür ederim, 

başarımızı paylaşma olanağı 

sunduğunuz için.

Şensabah; “ 
KOSGEB’le daha 
güvenilir, daha 
sağlam adımlar 
attık.”
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Günde 200 Ton Üreten Kadın 
Girişimci Talebe Yetişemiyor

‘Uygulamalı 
Girişimcilik 
Eğitimi’ aldıktan 
sonra KOSGEB 
desteği ile 
kurduğu silaj 
tesisinde 
günlük 150-
200 ton üretim 
gerçekleştiren 
kadın girişimci 
Harika Durgut, 
talepleri 
karşılamakta 
zorlanıyor.

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı’nın ‘Tarımda kadın 

girişimcilerin güçlendirilmesi’ 

projesi kapsamındaki eğitim 

programlarına katılan ve 

projeyi yaşama geçiren 

Muğlalı kadın girişimci Harika 

Durgut, silaj üretiminde gelen 

yoğun talep sonrası talepleri 

karşılamakta zorlandığını 

açıkladı. 

Silaj sezonunda günlük 

150-200 ton silaj üretimi 

gerçekleştiren kadın girişimci 

Harika Durgut, KOSGEB 

desteği ile kurduğu silaj üretim 

tesisinde makineyi de kendisi 

kullanıyor. Silaj makinesinin 

bilgisayardan farksız olduğunu 

söyleyen Kadın Girişimci 

Durgut, makine ekranında 

gerekli tüm bilgilerin yer 

aldığını ve ne yapılması 

gerektiğini görebildiğini 

söyledi.

GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMİ 

ALDI

Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı Muğla İl 

Müdürlüğü’nün daveti üzerine 

girişimcilik eğitimi aldığını 

açıklayan Harika Durgut, 

“Hobi olarak başladığım 

Saanen keçilerinin sayısının 

artması ile birlikte bunların 

beslenmelerinde yaşamış 

olduğum sıkıntılar bizi 

arayışa sürüklemişti. Bu 

arada Tarım Bakanlığımızın 

ve İl Müdürlüğümüzün 

beni arayarak ‘Girişimcilik 

Eğitimine’ davet etmeleri 

üzerine girişimcilik eğitimi 

aldım. Eğitime giderken zaten 

proje hedefli gitmiştim ben. 

Girişimcilik eğitiminde almış 

olduğumuz örnekleri ile projem 

üzerindeki örnekleri çalışarak 

projemi hazırlamak kolaylaştı. 

Eğitim sonunda hemen projemi 

hazırlayıp sundum ve hayata 
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Kaynak: Milliyet Gazetesi

...KOSGEB ‘ten kadınlara 50 
bin lira hibe var. İki yıl sonra 
başlayan geri dönüşümlü faizsiz 
kredi ile işe başladım. Muğla’nın 
bütün ilçelerinde sektöre hakim 
konumdayım ”

geçirmiş oldum.” dedi. Ürettiği 

silaj ile bölgede iddialı konuma 

gelen Harika Durgut, kısa 

sürede bölgedeki tüm üreticiler 

ile irtibat kurduğunu ve Muğla 

pazarına şu anda hakim 

olduğunu belirtti.

Durgut, “KOSGEB ‘ten kadınlara 

50 bin lira hibe var. İki yıl sonra 

başlayan geri dönüşümlü faizsiz 

kredi ile işe başladım. Muğla’nın 

bütün ilçelerinde hakim 

konumdayım şu an. Çünkü 

kaliteli ve sağlıklı paketleme 

yaptığım için tercih ediliyorum. 

sürekliliği oluyor” dedi.

Muğla bölgesinde bütün 

havyan sahiplerinin müşterisi 

olduğunu, ulaşamadıklarına 

ise sosyal medya kanalıyla 

ulaştığını söyleyen kadın 

girişimci Durgut, “Bütün 

hayvan sahipleri müşterim. 

Hem hayvan sahipleri, hem 

de tarladaki mahsulünü iyi 

bir şekilde değerlendirmek 

isteyenler paketlemeyi tercih 

ediyorlar.” dedi.

Kadın girişimci Harika Durgut, 

önümüzdeki süreçte yeni yeni 

projeler geliştirdiğini ve bu 

projelerin Muğla’da bugüne 

kadar hiçbir girişimcinin 

cesaret edemeyeceği projeler 

olduğunun altını çizerken, yerel 

yönetimlerin de kendisine arazi 

konusunda yardımcı olmalarını 

istedi.

“

“...Sosyal  medya 

kanalıyla işimi 

büyütüyorum”
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MÜDÜRLÜKLERİMİZDEN

KOSGEB 
Amasya Müdürlüğü

KOSGEB Amasya Müdürlüğü 

2012 yılı öncesine kadar Çorum 

İl Müdürlüğüne bağlı olarak 

faaliyet gösterirken, 2012 

yılında Amasya Müdürlüğü 

olarak 11 personel ile hizmet 

vermeye başladı. 2016 yılı TÜİK 

verilerine göre Amasya’da 

13 bin 900 KOBİ faaliyet 

gösteriyor. KOSGEB Amasya 

Müdürlüğü Veri Tabanı’nda 

6 bin 700 KOBİ’nin kaydı 

bulunuyor. Aktif olarak 

KOSGEB desteklerinden 1.600 

KOBİ faydalanıyor.

2003 ile 2016 yılları arasında 

Amasya’da 1.677 KOBİ’ye 14 

Milyon 160 Bin TL destek 

sağlanırken, 2017 yılı içerisinde 

bugüne kadar 278 KOBİ’ye 

4 Milyon 223 Bin TL destek 

sağlandı.

Kredi Faiz Desteği kapsamında 

2003 yılından bugüne kadar 

Amasya’da faaliyet gösteren 

3 bin 397 KOBİ Kredi Faiz 

Desteği’nden faydalanmış 

olup, oluşturulan 107 Milyon 

TL’lik kredi hacmine karşılık 

olarak, KOBİ’lerin kullanmış 

olduğu kredi faizlerine karşılık 

olarak 11 Milyon 300 Bin TL’lik 

kredi faizi KOSGEB tarafından 

karşılandı.

Amasya’da bugüne kadar 

girişimcilik sertifikası alarak, 

Girişimcilik Desteği almaya 

hak kazanan 4 bin 943 kişi 

bulunuyor. Bunlardan 810’u 

işletmesini KOSGEB desteği 

ile kurdu. Amasya il genelinde 

Kamu Kurumları ve Meslek 

Kuruluşları ile yapılan 

protokoller neticesinde kendi 

işini kurmak isteyen girişimci 

adaylarına Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi veriliyor.

 KOSGEB Amasya Müdürlüğü 

Ticaret ve Sanayi Odası 

ve Esnaf ve Sanatkarlar 

Odası iş birliği ile ayda bir 

girişimci adaylarına yönelik 

bilgilendirme toplantıları 

düzenleniyor.
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Amasya’da  KOSGEB ile Başaranlar

İdeal Lojistik, KOSGEB Desteği İle 
İmalat Kapasitesini GeliştirdiAspiratör ve Davlumbaz 

Üzerinde Yenilik Yaparak 
Ar-Ge Desteği Aldı

Elektronik tasarım, yazılım, 

üretim yapan Merzel Elektrik-

Elektronik San.Tic.Ltd.Şti. 2011 

yılında Merzifon’da kuruldu.

Aspiratör ve davlumbaz 

elektroniği üzerine uzmanlaşan 

Merzel, müşterilerinin isteği 

doğrultusunda en az maliyetle 

her türlü elektronik kart 

üretimini de yapabiliyor. 

Değişen dünya düzenine ayak 

uydurmak için kendini sürekli 

geliştiren firma, iki ayrı kartı 

birleştirip tek ana kart kullanma 

amacını taşıyan AR-GE projesi 

ile KOSGEB’e başvurdu. Mevcut 

ihtiyacı karşılayan düşük 

maliyetli çözümlerle kullanıcı 

kolaylığı sağlayan sensörsüz 

BLDC motor sürücü devresinin 

davlumbazlar için prototipini 

tasarlayarak projesini başarıyla 

tamamladı. 

KOSGEB ile başarı elde eden 

firmaya, Makine-Teçhizat, 

Yazılım ve Personel desteği 

olarak 113.803,08 TL destek 

sağlandı. Merzel Elektrik, 

kaliteli, kusursuz tasarım ve 

üretim yaparak elektronik 

ihtiyaçları karşılamayı 

hedefliyor.

İdeal Lojistik Hizmetleri Petrol 

Endüstriyel Ambalaj San. Tic. 

Ltd. Şti. 2014 yılında Amasya 

Merzifon’da oluklu mukavva 

kutu, koli ve seperatör 

üretimine başladı. 17. 000m² 

arazide 4.000m² kapalı alana 

sahip olan firma bugün; beyaz 

eşya, tekstil, gıda sektörlerinin 

önde gelen firmalarına üretim 

ve hizmet veriyor.

İdeal Lojistik, KOBİGEL KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

desteğiyle, kurduğu Kalite 

Laboratuvarı sayesinde 

müşteri kalite beklentilerini 

daha hızlı ve güvenilir şekilde 

yerine getirdi. Firma, ek 

yazılımlar ve numune kesme 

makinesi ile tasarım ve Ar-

Ge çalışmalarına hız verdi. 

2016 yılında KOSGEB’in 

“Geleneksel İmalat Sektöründe 

Katma Değerin Arttırılması” 

proje teklif çağrısına “İdeal 

Ambalaj İmalat Kapasitesinin 

Geliştirilmesi” adlı projesi 

ile katılan firma kısa sürede 

büyük adımlar attı.  
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TOKAT’ta 2 yıl 
önce işsiz kalan 33 
yaşındaki Hakan 
Karagöllü, kafede 
otururken masada 
dikkatini çekip 
araştırdığı ’stick 
şeker’ paketleme 
işine girdi. Karagöllü, 
Tokat İş Geliştirme 
Merkezi’nde (İŞGEM) 
kurduğu işletmede 
şeker paketlemeye 
başladı. Islak mendil 
ve baharat da 
paketleyen Karagöllü, 
yıllık cirosunu 500 
bin liraya çıkararak 
yurt dışına açıldı.

Tokat’ta yaşayan evli ve 2 çocuk 

babası Hakan Karagöllü, 10 

yıl satış pazarlama sorumlusu 

olarak çalıştığı tıbbi ilaç 

satışı yapan firmanın 2 yıl 

önce Türkiye pazarından 

çekilmesiyle işsiz kaldı.

İş aramaya başlayan 

Karagöllü’nün hayatı, gittiği 

kafede değişti. Kafede ne iş 

yapabileceğini düşünürken 

masadaki ’stick şeker’ paketini 

gören Karagöllü, nasıl 

üretildiğini merak ederek 

araştırma yaptı.

Ardından kendisi de bu işi 

yapmaya karar verdi. KOSGEB 

desteğiyle birlikte toplam 20 

bin lira sermayeyle İŞGEM’de 

yer kiralayarak işe koyulan 

Karagöllü, burada şeker 

paketlemeye başladı.

Bir yıl sonra ürün çeşitliliğini 

artırarak ıslak mendil ile sıvı 

ve katı baharat da paketleyen 

Karagöllü, iç pazarda sattığı 

ürünleri, aracılar vasıtasıyla 

yurt dışına da ihraç etmeye 

başladı.

500 BİN LİRA CİROYA ULAŞTI

İşsiz kaldıktan sonra 

araştırmalara yöneldiğini 

söyleyen Hakan Karagöllü, 

“Bir gün kafede otururken, 

elimde bir şeker paketi ile 

kafama vurarak ’Ne yapsam?’ 

diye düşünüyordum. Ardından 

’Bunu yapan nasıl yapmış?’ 

gibi bir düşünceye kapıldım. 

Sonra, sosyal medyadan üretim 

aşamalarının videolarını 

izledim ve yatırım maliyetlerini 

hesaplamaya başladım. Pazar 

analizi yaptım. Analizlerden 

sonra bu işe girmeye karar 

verdim. KOSGEB desteğiyle 

20 bin lira sermaye ile işe 

başladım. Stick şekerle yola 

çıktığımız ticari hayatımıza 

yeni ürünler de ekledik. Islak 

mendil üretimi, sıvı ve katı 

baharat dolumları yapıyoruz. 

Şu anda ikinci yılımız. 

Ortalama yıllık 500 bin lira 

ciro yapıyoruz. Yurt dışına 

ürünlerimiz gitti. Direkt kendi 

ihracat belgemizle değil de 

İstanbul’da bir aracı firma 

sipariş aldı. Ürünü oraya teslim 

ettik. Onların vasıtasıyla Kanada 

ve Ukrayna’ya ürünlerimiz 

ulaştı” dedi.

Herkesin bazı olumsuzlukları 

fırsata çevirebileceğini ifade 

eden Karagöllü, üretim 

kapasitelerini giderek daha da 

artırmayı planladıklarını dile 

getirdi.

İşsiz Kaldı, Kafede 
Gördüğüyle Hayatı Değişti! 
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1
Veritabanına Kayıt

Destek Programlarından

(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar Hariç)

2
KOBİ Beyannamesi

3
Beyanname Kontrol

Verilen beyannamenin mevzuata uygunluğu
KOSGEB uzmanı tarafından kontrol edilecektir.

http://www.kosgeb.gov.tr adresinden ''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.   

Desteklere Başvuru

?

İşletmelerin, 
Destek Programlarından 

yararlanabilmeleri için öncelikle, 
KOSGEB Veri Tabanı’na 

kayıtlı olmaları gerekmektedir.

İşletmelerin  www.kosgeb.gov.tr web sayfasından;
yapacakları KOBİ’miyim testi  sonucu 

KOBİ olmaları halinde; 
“KOBİ.ASİSTAN” 

bölümünde yer alan  
“Desteklenen Sektörler Nelerdir? 

 kodlamasında yer alıp 
almadıklarını kontrol etmeliler.

Desteklenen bir sektörde yer alıyor ise,
“Nereden Başlamalıyım?

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

işlemleri takip edilir.

Tüm bu aşamalarda 
yardım talebiniz olması halinde  

444 1 567 numaralı
KOSGEB Çağrı Merkezi'nden

bilgi alabillirsiniz.

KOBİ'ler Nasıl Yararlanır 

Planladığınız desteklere uzmanınızla görüşüp 
başvurabilirsiniz. 

1

4
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