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KOSGEB Tarihinde 
Böyle Bir Program Yok

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Aksaray Valiliği, Aksaray Belediyesi ve Aksaray Ticaret ve 
Sanayi Odası (ATSO) iş birliğinde KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve Türk Eximbank Destekleri 
Bilgilendirme Toplantısı düzenlendi.

Aksaray Kültür Merkezinde düzenlenen 

toplantıya, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

Müsteşarı Cenap Aşcı, Aksaray Valisi Aykut 

Pekmez, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Aksaray Milletvekili Mustafa Serdengeçti, 

Belediye Başkanı Haluk Şahin Yazgı, 

Eximbank Genel Müdürü Adnan Yıldırım, 

Kredi Garanti Fonu Genel Müdürü İsmet 

Gergerli, banka temsilcileri protokol üyeleri, 

esnaflar ve işadamları katıldı.

Kredi desteklerinin anlatıldığı programda; 

KOSGEB, Kredi Garanti Fonu ve Türk 

Eximbank Destekleri anlatıldı. Desteklerden 

yararlanarak işyerlerini büyütmek isteyen 

veya kredi kullanmak isteyen esnaf ve 

işadamlarının karşılaştıkları sorunları dile 

getirerek bankalarda yaşadıkları kredi 

sıkıntılarını anlattılar.

Toplantıda, KOSGEB Başkanı Recep Biçer; 

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99,8’inin 

KOBİ vasfında olduğunu anımsattı.

Maliye kayıtlarında “büyük işletme” 

denilecek 8 ile 10 bin arasında işletme 

varlığının bulunduğunu belirten Recep 

Biçer; “KOBİ’ler toplam istihdamın yüzde 

74’ünü oluşturuyor. Toplam ihracatın 

ise yüzde 56,4’ünü karşılıyor. Bu rakamı 

yüzde 70’lere çıkarırsak, Türkiye’ye biraz 

daha yol aldıracağız. 2016 yılının sonunda 

Başbakanımızın çağrısıyla 15 bin KOBİ’ye 50 

bin liraya kadar sıfır faizli kredi vereceğimizi 

dillendirmiştik. Daha sonra çok yoğun 

talep geldi. Dolayısıyla program sonucu 

gelen taleplerin karşılanması amacıyla 

hükümetimiz 2,5 milyar lira faiz desteği 

bütçesi tahsis etti. Bizim yıllık destek 

bütçemiz 1 milyar lira. 2017 sıfır faizli kredi 

faiz destek programı için hükümetimiz bize 

bütçemizin 2,5 katı kadar kaynağı tahsis etti. 

KOSGEB tarihinde böyle bir program yok.” 

Dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
Müsteşarı Aşcı:”Bankaların sicil 

affıyla ilgili istedikleri kanun 
çıkmıştır. İsteyene bu kredileri 
o yüzden verecekler. Başka yolu 
yok. Vermezlerse Hükümet olarak 
tedbirler devreye girecek”

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müsteşarı 

Cenap Aşcı, “Bankaların sicil affıyla ilgili 

istediği kanun çıkmıştır. İsteyene bu 

kredileri o yüzden verecekler. Başka yolu 

yok. Vermezlerse Hükümet olarak tedbirler 

devreye girecek” dedi.

Aşcı, Aksaray Valiliği ile Aksaray Ticaret ve 

Sanayi Odası (ATSO) tarafından düzenlenen 

KOSGEB Garanti Fonu ve Türk Eximbank 

Destekleri Bilgilendirme Toplantısı’nda, 

Türkiye’nin, geçen yıl 15 Temmuz darbe 

girişimini yaşamasına rağmen yüzde 2,9 

büyüdüğünü anımsattı.

Türkiye’nin büyüme hedefleri olduğunu 

ifade eden Aşcı, “Geçen yılı o kadar badireye, 
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yüzyılın gördüğü en büyük hainliğe rağmen 

yüzde 3 büyüme ile atlattık. Bu demektir 

ki; ayağımızı tutmazlarsa, bize pranga 

vurmazlarsa daha da ileriye gideceğiz. 

Nitekim 2014 yılında 400 milyar dolarlık dış 

ticaret hacmini yakalamışken geçen yıl 340 

milyar dolara indi. 500 milyar dolar hedefine 

ulaşmak için çok çalışmamız gerekiyor.” diye 

konuştu.

- “Bankaların sicil affıyla ilgili 
istediği kanun çıkmıştır”

Aşcı, esnafa yönelik sicil affı çıkardıklarını 

ve bunu da bankacıların görüşleri 

doğrultusunda gerçekleştirdiklerini 

vurgulayarak, şöyle konuştu: “Sicil affı 

çıkartılırken bunu kendiliğimizden 

yapmadık. 

Bankalar Birliğini çağırdık. Bütün bankalarla 

görüştük ve ‘sicil affı çıkartacağız, nasıl bir 

sicil affı çıkarılırsa sizler bu doğrultuda kredi 

verirsiniz?’ diye görüşlerini sorduk. Bununla 

ilgili katılımcılardan bir sürü öneri geldi. 

Mecliste de onların önerisi doğrultusunda 

bu iş hayata geçti. Dolayısıyla Bankalar 

Birliğinin itiraz edeceği bir şey yok. Onlar 

nasıl istemişlerse kanun o şekilde çıkmıştır. 

Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız daha 

önce kendilerini uyardı. Bankaların sicil 

affıyla ilgili istedikleri kanun çıkmıştır. 

İsteyene bu kredileri o yüzden verecekler. 

Başka yolu yok. Vermezlerse Hükümet 

olarak tedbirler devreye girecek. Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme Kurulu dün 

itibarıyla banka müdürleriyle tekrar 

görüştü. Bu kredileri tekrar açacaklar.”

- “Türkiye’de geçen ay itibarıyla 
4,5 milyar rehin işlemi yapıldı”

Hükümetin ekonomik büyümeyle ilgili 

önemli vaatlerinin olduğunun altını çizen 

Aşcı, Türkiye’nin hedefinin ihracata dayalı 

büyüme olduğunu aktardı.

Bunun için Türkiye’nin üretmesi ve 

ürettiğini satması gerektiğini vurgulayan 

Aşcı, “Eximbank’ın geçen yılki toplam 

kullandığı kredi hacmi 1 milyar liraydı. 

Hükümetimiz bunu şu anda minimum 3 

milyar kullanılmak üzere yukarı çıkardı. 

Yüzde 300’lük bir artış mevcut. Demek ki; 

hükümet, elinden gelen bütün kaynakları 

bu alana aktarmaya çalışıyor. Bu anlamda 

Hükümet son dönemde reform nitelikte 

Taşınır Rehni Kanunu’nu getirdi. Şu anda 

hayvanlarınız, meyve veren ağaçlarınız, 

fabrikadaki torna tezgahınız bunların hepsini 

noter aracılığıyla sicile kaydettirerek ilgili 

yerlere tapu gibi verip kredi alabiliyorsunuz. 

Türkiye’de geçen ay itibarıyla 4,5 milyar 

rehin işlemi yapıldı. Bu da onun en az 10 

katı kadar kredi demek anlamına geliyor.” 

ifadelerini kullandı.

- “Geçen 15 gün içinde 58 bin 
işletmeye kefalet desteğimiz oldu”

KGF Genel Müdürü Gergerli: “Mart sonu 

itibarıyla 74,7 milyar liralık büyüklüğe 

ulaştık ve 119 bin işletmeye kefalet desteği 

sağladık. Geçen 15 gün içinde 37 milyarlık 

bir büyüklükle, 58 bin işletmeye kefalet 

desteğimiz oldu. Hazinemizin sağladığı 

kaynak 250 milyarlık bir kaynak. Dolayısıyla 

250 milyarlık kaynağa hala sahibiz ve 

kullanılan kısım sadece 74 milyar liradır”

Kredi Garanti Fonu (KGF) Genel Müdürü 

İsmet Gergerli ise fonun kendi öz kaynağı 

ve Hazine Müsteşarlığının sağladığı fonla 

beraber 253 milyar liralık kefalet desteği 

verebilen bir kuruluş olduğunu belirtti.

Şubat sonunda yayınlanan son Bakanlar 

Kurulu kararıyla Hazine Müsteşarlığı ile 

protokol yenilediklerini anımsatan Gergerli, 

“Bunun da etkisiyle çok hızlı büyümemiz 

başladı. Sistemi yeni baştan dizayn ettik. 

Artık işletmeler çok daha rahat kredi 

alabiliyor. Biz para veren bir kuruluş değiliz. 

Parayı banka veriyor. Biz de bankaya sizin 

adınıza kefalet sağlıyoruz. Bizim kefaletimiz 

çok değerlidir. Mart sonu itibarıyla 74,7 

milyar liralık büyüklüğe ulaştık ve 119 bin 

işletmeye kefalet desteği sağladık. Geçen 

15 gün içinde 37 milyarlık bir büyüklükle, 

58 bin işletmeye kefalet desteğimiz oldu. 

Hazinemizin sağladığı kaynak 250 milyarlık 

bir kaynak. Dolayısıyla 250 milyarlık kaynağa 

hala sahibiz ve kullanılan kısım sadece 74 

milyar liradır.” diye konuştu.

Konuşmaların ardından toplantı KOSGEB, 

Kredi Garanti Fonu ve Türk Eximbank 

tarafından sunulan destek programları 

hakkında sunum yapılarak esnaf ve iş 

adamlarının karşılaştıkları sorunları 

görüşüldü.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer:”2017 
sıfır faizli kredi faiz destek programı 
için hükümetimiz bize bütçemizin 2,5 
katı kadar kaynağı tahsis etti. KOSGEB 
tarihinde böyle bir program yok”



8 www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB Desteği ile 2010 
yılından beri 26 bin 332 
personel istihdam edildi.

KOSGEB, ülkemizin ekonomik ve sosyal 

ihtiyaçlarının karşılanmasında, küçük ve 

orta ölçekli işletmelerin payını ve etkinliğini 

artırmak, rekabet güçlerini ve düzeylerini 

yükseltmek, sanayide entegrasyonu 

ekonomik gelişmelere uygun biçimde 

gerçekleştirmek üzere, 2010 yılından beri 

KOBİ ve Girişimcilerimize çeşitli destekler 

sağlıyor.

Bir taraftan, Genel Destek Programı, Ar-

Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı, İş Birliği Güç Birliği 

Destek Programı, KOBİ Gelişim Destek 

Programı gibi farklı ihtiyaçlara cevap 

veren çeşitli programlar kapsamında 

mevcut işletmelerin geliştirilmesi ve 

güçlendirilmesi için destekler sunan 

KOSGEB, diğer taraftan, Girişimcilik Destek 

Programı ile de girişimcilik kültürünün 

yaygınlaştırılması, başarılı ve sürdürülebilir 

işletmelerin kurulması ve yerel dinamiklere 

dayalı girişimciliğin desteklenmesi gibi 

amaçları gerçekleştirmeye çalışmaktadır.

Türkiye’deki istihdam sorununun çözümüne katkı sağlamak amacı ile KOSGEB Nitelikli Eleman 
Desteği sağlanıyor. 2010 yılından bu yana, 26 Bin 332 personelin istihdam edilmesine katkıda 
bulunan KOSGEB, günümüzde işsizliğin çözümü üzerine de çeşitli çalışmalar yapıyor.

İstihdama 
KOSGEB’den Büyük Destek
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Günümüzde, işsizliğin çözümü üzerine 

de çeşitli çalışmalar yapan KOSGEB, gerek 

proje çağrıları ile desteklenen projeler 

kapsamında yeni personellerin istihdamı 

ve Nitelikli Eleman İstihdam Desteği adı 

altında en az yüksekokul mezunu olmak 

şartıyla, KOBİ’lerin proje hazırlamasına 

gerek kalmadan, yalnızca bir başvuru ile 

destek alabilecekleri destek mekanizmaları 

geliştirmiştir.

Türkiye’deki istihdam sorununun çözümüne 

katkı sağlamak amacı ile 2010 yılından bu 

yana, 

Genel Destek Programı altında bulunan 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği ile 14.000,

Ar-Ge İnovasyon Destek Programı ile 4.739,

Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile  

1.152,

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı, 

Proje Teklif Çağrıları kapsamında 6.441, 

Olmak üzere toplam 26 bin 332  personel 

KOSGEB desteği ile istihdam edilmiştir.

Nitelikli  Eleman İstihdam 
Desteği Nedir?

Bu destek, işletmede son 12 (on iki) ay 

içinde istihdam edilmemiş yükseköğretim 

kurumundan mezun ve işletmede tam 

zamanlı olarak çalışacak eleman için verilir.

 

İşletme, destek üst limiti dâhilinde aynı anda 

en fazla 2 (iki) eleman için bu destekten 

yararlanabilir. 

Başka kurum/kuruluşlardan vergi, sosyal 

güvenlik primi v.b. yasal yükümlülükler hariç 

olmak üzere herhangi bir isim altında destek 

alınan elemanlar ile emekliler, yabancı 

uyruklular, işletme sahibi veya ortakları ile 

bunların anne, baba, kardeş, eş ve çocukları 

bu destek kapsamında istihdam edilemez.

 

Başvuru tarihi esas alınarak her bir elemana 

verilecek desteğin aylık üst limiti; 2 yıllık 

meslek yüksekokulu mezunları için 1.500 TL, 

4 yıllık yüksekokul veya fakülte mezunları 

için 2.000 TL, Yüksek Lisans ve üzeri 

dereceden mezunlar için 2.500 TL’dir. 

Ayrıca istihdam edilecek elemanın; şirket 

sözleşmesi ile şirketin yönetimi ve temsili 

için görevlendirilmiş, kadın veya başvuru 

tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamış 

olması halinde bu limitlere 1.000 TL ilave 

edilir. 

Destek, istihdam edilecek her bir eleman 

için net ücret üzerinden hesaplanır ve 

Başka kurum/kuruluşlardan 
vergi, sosyal güvenlik primi 
v.b. yasal yükümlülükler 
hariç olmak üzere herhangi 
bir isim altında destek alınan 
elemanlar ile emekliler, 
yabancı uyruklular, işletme 
sahibi veya ortakları ile 
bunların anne, baba, kardeş, 
eş ve çocukları bu destek 
kapsamında istihdam 
edilemez.

Program süresince 

desteğin üst limiti 

50 Bin TL’dir.
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asgari geçim indirimi, ikramiye, prim vb. ek 

ödemeler net ücrete dâhil edilmez.

 

Destek kapsamında istihdam edilecek 

nitelikli elemanın, destek başvuru tarihinden 

önceki son 30 gün içinde istihdam edilmiş 

olması veya başvurunun kabul edildiği 

tarihten itibaren en geç 45 gün içinde 

istihdam edilmesi gerekir. 45 gün içinde 

elemanın işe başlatılmaması durumunda 

destek kararı iptal edilmiş sayılır.

 

KOSGEB Müdürlüğü tarafından nitelikli 

elemana ilişkin gerekli sorgulamalar Sosyal 

Güvenlik Kurumunun ilgili web sayfasından 

yapılır.

 

Askerlik, doğum gibi sebeplerle işten ayrılan 

ve daha önce Nitelikli Eleman İstihdam 

Desteği kapsamında istihdam edilmiş 

olan elemanın yeniden aynı işyerinde işe 

başlaması halinde yeni destek başvurusu 

yapılması şartı ile bu Program kapsamında 

kalan üst limit kadar destek verilebilir.

 

Nitelikli elemanın; işten çıkarılması, kendi 

isteği ile işten ayrılması veya şirketin yönetim 

ve temsil yetkisini kaybetmesi durumunda, 

İşletme ilgili KOSGEB Müdürlüğüne bilgi 

verir ve elemana ilişkin destek süreci 

sonlandırılır.

 

İlk aya ilişkin destek ödeme tutarı 

hesaplamasında KOSGEB Müdürlüğünün 

destek başvurusuna uygunluk verdiği tarih 

esas alınır.

 

Program süresince desteğin üst limiti 50.000 

TL’dir.

Destek kapsamında istihdam edilecek nitelikli elemanın, destek 
başvuru tarihinden önceki son 30 gün içinde istihdam edilmiş 
olması veya başvurunun kabul edildiği tarihten itibaren en geç 45 
gün içinde istihdam edilmesi gerekir. 45 gün içinde elemanın işe 
başlatılmaması durumunda destek kararı iptal edilmiş sayılır.

“KOBİ’ler Proje hazırlamadan, yalnızca başvuru ile Nitelikli 

Eleman İstihdam Desteğinden faydalanabiliyorlar.”

Meslek Yüksekokulu mezunu personel istihdam eden KOBİ’lere 

aylık 1.500, lisans mezunları için 2.000, Yüksek Lisans ve üzeri 

dereceden mezunlar için  2.500 liraya kadar destek sağlanıyor.

Nitelikli Elaman İstihdam Desteği ile 14.000 personelin istihdamı 

için 100 Milyon Liralık destek sağlandı.



11www.kosgeb.gov.tr

Aksaray ilinde kuzucular Otel´de 

gerçekleştirilen törene Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı Müsteşarı Cenap Aşçı, Aksaray 

Valisi Aykut Pekmez, KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer, Aksaray Milletvekili Mustafa 

Serdengeçti, Belediye Başkanı Haluk Şahin 

Yazgı, kamu – kurum ve kuruluş temsilcileri 

ile protokol üyeleri katıldı. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Türkiye’de 

Girişimciliğin KOSGEB’le özdeşleştiğini 

belirterek, “Girişimci adaylarında, iş kurma 

fikri oluşurken artık biliyorlarki KOSGEB 

sürekli yanlarında oluyor. Bu sebeple 

KOSGEB’le Türkiye’de Girişimcilik altın 

çağlarını yaşıyor. 01 Ocak 2016 tarihinden 

bugüne kadar KOSGEB tarafından 15 

bine yakın girişimci adayının başvurusu 

kabul edilmiştir. Şunu biliyoruzki KOSGEB 

Girişimcileri destekleyen en öncü kuruluş 

haline gelmiştir.” dedi.

Türkiye Girişimcilik’te 
KOSGEB’le Çağ Atlıyor

KOSGEB Aksaray Müdürlüğü ile Kapadokya Gazeteciler Cemiyeti iş birliğinde düzenlenen, Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi´ni tamamlayan 25 kursiyere sertifikaları düzenlenen törenle verildi. 
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KOBİ´lerin en önemli problemlerinden biri, bankalardan ve finans kurumlarından kolayca kredi temin 
edememeleridir. Bu nedenle KOSGEB, iştiraki olan KGF, KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde en öncelikli 
Kurum haline geldi.

Ülke ekonomisinin temelini oluşturan 

KOBİ’ler, oluşturdukları istihdam ve 

katma değer ile ülkemizin ekonomik 

ve sosyal kalkınmasında önemli bir rol 

üstlenmektedir. Bu nedenle de ülkemizin 

kalkınması öncelikle KOBİ’lerin geliştirilmesi 

ve rekabetçi bir yapıya kavuşturulmasıyla 

mümkün olacaktır.

KOBİ´lerin en önemli problemlerinden 

biri, bankalardan ve finans kurumlarından 

kolayca kredi temin edememeleridir. Büyük 

işletmelerin, geniş kredi elde edebilme 

imkânları ve bu kredileri uygun şartlarda 

elde edecek pazarlık güçleri vardır. Bu 

gücü oluşturan temel nedenlerin başında, 

büyük işletmelerin kredi karşılığı verebildiği 

teminat garantisi avantajı gelmektedir. 

KOBİ´ler ise teminat sunabilme konusunda 

kısıtlı olanaklara sahiptir.

Bu soruna çözüm bulmak ve KOBİ´lerin 

teminat olanaklarını genişletmek amacıyla 

1991 yılında Kredi Garanti Fonu A.Ş. 

kurulmuştur. Bu tarihten itibaren Kredi 

Garanti Fonu (KGF) A.Ş. ekonominin 

temelini oluşturan, KOBİ’lere verdiği 

garanti ve üstlendiği risk ile bu işletmelerin 

daha çok banka kredisi kullanabilmelerini 

sağlamakta, uzun vadeli ve uygun maliyetli 

kredilerden küçük işletmelerimizin de 

yararlanmasını mümkün hale getirmektedir. 

Bu sayede girişimcilik teşvik edilmekte, 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

lehine ek bir kredilendirme sağlanarak 

ekonomik büyümeye ve kalkınmaya katkı 

sağlanmaktadır.

KGF’de son 1-2 yılda önemli yenilikler ve 

değişimler yaşanmıştır. Kredi onay komiteleri 

kaldırılarak, kurum içsel değerlendirme 

sistemi ile objektif kriterler doğrultusunda 

talepleri değerlendirmeye başlanmıştır. Bu 

değişimler işlemlerin daha hızlı ve rasyonel 

yürütülmesine imkan tanımıştır. Öz kaynak 

kefaletinde uygulanan “Portföy Garanti 

Sistemi” hazine kaynaklı kefaletlerde de 

uygulanmaya başlanmıştır. Bu uygulama 

ile 35-40 günü bulan talep sonuçlandırma 

süreleri 1 güne kadar düşmüştür. Bu 

çalışmalar sonucunda sadece 2016 yılında, 

KGF’nin 25 yılda ulaştığı işletme sayısı ve 

kefalet tutarının tam iki katına ulaşılmıştır. 

Bu güne kadar toplam 25 bin KOBİ’ye 14 

milyar TL tutarında kefalet veren KGF, 2015 

sonu toplam riski 2,6 milyar TL iken, 2016 

sonu itibariyle %144’lük bir artış sağlayarak 

6,3 milyar TL büyüklüğe erişmiştir. 2016 

yılı içinde bir önceki yıla göre % 91’lik 

büyüme sağlanarak, 3.170 KOBİ’nin 

Bankacılık Sisteminden 1.199 Milyon TL 

kredi kullanmalarına karşılık 1.033 Milyon 

KOBİ’lerin Finansmana Erişiminde 
KOSGEB –KGF İş birlikleri
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2016 yılı içinde bir 
önceki yıla göre % 91’lik 
büyüme sağlanarak, 
3.170 KOBİ’nin 
Bankacılık Sisteminden 
1.199 Milyon TL kredi 
kullanmalarına karşılık 
1.033 Milyon TL’lik 
kefalet ile destek 

vermiştir.

TL’lik kefalet ile destek vermiştir. Bütün 

bu gelişmelerden sonra KGF, KOBİ’lerin 

finansmana erişimlerinde en öncelikli 

Kurum haline gelmiştir.

KGF’nin Türk Ekonomisi İçin 
Anlamı ve Önemi

KOBİ’lerin, istihdam yaratma, esnek üretim 

yapısı, teknolojik yeniliklere yatkınlık, 

bölgeler arası dengeli kalkınma ve gelir 

dağılımındaki adaleti sağlama gibi bir 

takım özellikler onları ekonominin hayati 

unsurları haline getirmektedir. Bu sebeple 

Türkiye ekonomisinin temel taşları olan 

KOBİ’lerin, büyümesi ve sağlıklı bir yapıya 

kavuşması için gerekli kaynağı bulmaları 

halinde, Türkiye ekonomisinde son yıllarda 

yakalanan büyümenin çok daha yüksek 

rakamlara çıkacağını ifade etmek yanlış 

olmayacaktır.

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşabilmesi 

konusunda en etkin rolü üstlenecek olan 

KOBİ’lerin, finansmana erişim sorunları 

öncelikli olmak üzere tüm sorunlarının 

çözülmesi büyük önem arz etmektedir. 

KGF, KOBİ’lere verdiği garanti ve üstlendiği 

risk ile bu işletmelerin daha çok banka 

kredisi kullanabilmelerini sağlamakta, uzun 

vadeli ve uygun maliyetli kredilerden bu 

işletmelerin de yararlanmasını mümkün 

hale getirmektedir. Bu sayede girişimcilik 

teşvik edilmekte, KOBİ’ler daha az teminatla 

daha çok krediye ulaşabilmekte ve aldıkları 

kredilerle daha çok üretim daha çok 

istihdam yaratarak ülke ekonomisine 

katkıda bulunabilmektedirler.

KOSGEB’in KGF ile iş birlikleri

Kredi garanti sisteminin, ekonominin 

temelini oluşturan işletmelerin ihtiyaç 

duyduğu uygun koşullardaki finansal 

kaynağın temini yönündeki kanalları açan 

destekleyici bir yapısı olması gerekmektedir.

Bu nedenle KOSGEB, iştiraki olan KGF’yi, 

büyüyüp gelişmesi ve hizmetlerini 

yaygınlaştırması için tüm imkânları ile 

desteklemektedir.

KOSGEB 2003 yılından itibaren Türkiye’de 

faaliyette bulunan kamu bankaları, özel 

bankalar, katılım bankaları ile yapılan 

Protokollerle KOBİ’lere kullandırılacak 

kredilerin faiz/kar payı, komisyon vb. 

giderlerinin program türüne göre kısmen 

ya da tamamen karşılanması şeklinde Kredi 

Faiz Destek Programları yürütmektedir. Bu 

destek programında KOSGEB’in en önemli 

paydaşlarından biri de KGF’dir. KGF, KOSGEB 

Kredi Faiz Destek Programları kapsamında 

teminat yetersizliği yaşayan KOBİ’lere 

bankalar nezdinde kefalet vermektedir. 

Bununla birlikte KOSGEB Destek 

Programları kapsamındaki geri ödemeli 

desteklere teminat yetersizliği nedeniyle 

erişmekte zorlanan KOBİ’lerin sorunlarını 

çözmek amacıyla KOSGEB ile KGF arasında 

“KOSGEB Geri Ödemeli Desteklerinden 

yararlanacak KOBİ’lere KGF’nin Doğrudan 

Kefaleti Protokolü” imzalanmıştır. 
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Kırıkkale’de Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan ve 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in katılımları 

ile “KOSGEB 2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme 

Kredisi Desteği” ile ilgili değerlendirme 

toplantı yapıldı.

Kırıkkale Valisi Dr. M. İlker Haktankaçmaz 

başkanlığında Valilik Makam Toplantı 

Salonunda gerçekleştirilen toplantıya, 

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, 

Vali Yardımcısı Sait Özkılınç, KOSGEB 

Kırıkkale  Müdürü Ali Sevinç, Kırıkkale 

Bilim, Teknoloji ve Sanayi İl Müdürü 

Okan Şahin, meslek kuruluşları, kurum 

temsilcileri ve banka müdürleri katılım 

sağladı. 

Toplantıda, “Silah İhtisas Organize Sanayi 

Bölgesi”, “Kırıkkale Üniversitesindeki 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ve “KOSGEB 

Sıfır Faizli İşletme Kredi Desteği” konuları 

görüşüldü.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan 30 Mart 2017 

tarihi itibariyle Kırıkkale ilinde 

KOSGEB’in faizsiz kerdi destek 

programı kapsamında destek 

almaya hak kazanan 2.026 

işletmeden 1.833 işletmenin 

başvuru çıktısını aldığını 

belirterek,  727 işletmenin 

bankalarla kredi görüşmesine 

başladığını söyledi.

Ersan Aslan,725 işletmenin 

ise KOSGEB işlemlerinin 

tamamlanarak bankalar 

tarafından aktif kredi 

kullandırım beklediğini, 30 Mart 2017 

itibariyle 295 işletmenin de kredi 

kullandırım işlemlerinin tamamlandığını 

söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Arslan, KOSGEB tarafından KOBİ’ler için 
başlatılan “2017 Yılı Sıfır Faizli İşletme Kredi Desteği” sürecini il il takip ediyor. 

Kırıkkale’de KOSGEB Kredileri Değerlendirildi

Toplantıda, “Silah İhtisas Organize Sanayi Bölgesi”, “Kırıkkale 

Üniversitesindeki Teknoloji Geliştirme Bölgesi” ve “KOSGEB Sıfır 

Faizli İşletme Kredi Desteği” konuları görüşüldü.
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Türkiye-Orta  Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA) 2. Dışişleri Bakanları Forumu 
İstanbul’da düzenlendi

Orta Amerika Ülkeleri 
Türk KOBİ’lerini Bekliyor

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. 

“Türkiye-SICA İş birliği Olanakları” 

başlıklı açılış oturumu, SICA İcra 

Direktörü Werner Isaac Vargas Torres, 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve 

SICA Dönem Başkanı Kosta Rika Dışişleri 

Bakanı Gonzalez Sanz’ın konuşmaları 

ile başlayıp, diğer ülke temsilcilerinin 

konuşmaları ile devam etti.

Forumda, KOSGEB’in kurumsal yapısı, 

destekleri ve uluslararası ilişkiler 

alanındaki çalışmaları konusunda 

KOSGEB adına sunum yapıldı. 

KOSGEB’in, SICA ve üye ülkelerle ayrı 

ayrı imzalayacağı Mutabakat Zaptları 

kapsamında bilgi ve tecrübe paylaşımı, 

uzman değişimi, karşılıklı olarak ülke 

KOBİ’lerine yönelik iş gezilerinin 

düzenlenmesi gibi iş birliği alanlarındaki 

düzenlenecek olan etkinlikler ele alındı. 

Katılımcı ülkelerin heyet temsilcileri, 

KOBİ’lerin ülke ekonomilerinin 

kalkınmasında önemli yeri olduğunu 

vurgulayarak, KOSGEB’in KOBİ’ler 

alanındaki tecrübelerinden ve 

uygulamalarından faydalanmak 

istediklerini ve bu konuda iş birliği 

çalışmalarına başlamak istediklerini 

belirttiler.
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KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası 

Müdürlüğü bünyesinde Kimyasal Analiz 

Laboratuvarı, Mekanik Test Laboratuvarı, 

Sertlik Test Laboratuvarı, Metalografi 

Test Laboratuvarı, Metroloji Laboratuvarı, 

Tahribatsız Muayene Laboratuvarı, Teknik 

Değerlendirme ve Gözetim bulunuyor.

KOBİ’leri desteklemek amacıyla kurulan 

laboratuvar, işletmelere düşük maliyette ve 

yüksek kalitede hizmet sunuyor.

KOSGEB Laboratuvarları: bu doğrultuda 

laboratuvarı olmayan ve tarafsız bir 

kurumda test ve analiz yaptırmak isteyen 

işletmeler için piyasa koşullarının altında 

hizmet sunarak maddi 

destek sağlıyor.

Müdürlük bünyesindeki 

laboratuvar, 2009 ve 2010 

yılında yapılan yatırımlar 

sonucunda cihazlarının 

büyük bir kısmını 

yenilemiş olup; ayrıca yeni 

test cihazları bünyesine 

kattı.

Tahribatsız muayene metotları, Sıvı 

Penetrant ve Gözle Muayene mevcut 

laboratuvarda TS EN 473 ve 97/23/EC 

direktiflerine göre Seviye 2 düzeyinde 

sertifikalı mühendis ve uzman personel 

tarafından yapılıyor.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğünün yenilenen 
laboratuvarında incelemelerde bulundu.

KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü 
Laboratuvarı Yenilendi
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KOSGEB, 
Daima OSB’lerin Yanında
Türkiye’deki 311 organize sanayi bölgesini temsil eden Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu (OSBÜK), 
İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce’deki 38 organize sanayi bölgesi ile istişare toplantısı düzenledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB 

Destek Programlarından etkin bir 

şekilde faydalanan işletmelerin 

çoğunluğunu OSB’lerde faaliyet 

gösteren işletmelerin oluşturduğunu 

dile getirdi.

Başkan Recep Biçer,  bu  işletmelerin 

KOSGEB desteklerinden daha fazla 

oranlarda faydalanabilmeleri için 

KOSGEB’i sürekli takip etmeleri 

ve kendilerine uygun destek 

programlarına başvuru yapmaları 

konusunda çağrıda bulundu.

Toplantıya katılan Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan 

Ali Çelik ise, yüksek katma değerli 

üretim vurgusu yaptı.

Bakanlık olarak her zaman üreten 

sanayicilerin ve OSB’lerin yanında 

olduklarının altını çizen Çelik, “Her 

sektörümüzde daha yüksek katma 

değer üretmek zorundayız. Bu 

konuda önemli çalışmalar yaptık, 

yapmaya da devam ediyoruz” diye 

konuştu.

“Kocaeli’nde düzenlenen Organize Sanayi 
Bölgelere İstişare Toplantısında konuşan 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB olarak 
Türkiye’de bulunan bütün OSB’ler ile iş birliği 
içerisinde olduklarını ve sürekli OSB’lerin 
destekçisi olduklarını söyledi.”
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Çelik, OSB’lerin içinde kurulan Endüstri 

Meslek Liselerinin ve Teknoloji Geliştirme 

Bölgelerinin sanayi ürünlerinin yüksek 

katma değer kazanması için çok önemli 

olduğunu vurgulayarak, “4. Sanayi Devrimi 

konusunda da çalışıyoruz. Akıl, bilgi, 

teknolojik fark bugün çok daha önemli hale 

geliyor. Bilgiyi teknolojik ürüne, ticari ürüne 

dönüştürmeliyiz. Ayrıca ürünlerimizi marka 

haline getiremezsek yine geride kalırız” 

ifadelerini kullandı.

Gebze Güzeller OSB’de gerçekleştirilen 

toplantıda bölge OSB’lerinin sorunları 

masaya yatırıldı. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, işletmelerin KOSGEB desteklerinden daha 
fazla oranlarda faydalanabilmeleri  için KOSGEB’i sürekli takip etmeleri ve 
kendilerine uygun destek programlarına başvuru yapmaları konusunda 
çağrıda bulundu.
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BAŞARI HİKAYELERİ
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BAŞARI HİKAYELERİ

Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği 

Fakültesi mezunu olan İşletme sahibi Ferda 

DURDU,  eğitimini tamamladıktan sonra 

mesleğini yapmak istemeyerek kendi işini 

kurmak istedi. Bu amaçla Amerika Birleşik 

Devletleri’ne gidip, University of California, 

Berkeley’de yaklaşık iki yıl pazarlama eğitimi 

aldı. Girişimci daha sonra melek yatırımcılar 

aracılığı ile kaynağa erişip San Francisco’da 

bir startup şirketi kurdu. 

Pazar daralması sebebiyle bir müddet sonra 

işini kapatan girişimci, belirli bir süre bu 

ülkede özel bir işletmede çalıştı ve yedi yıllık 

ABD macerasını sonlandırarak Türkiye’ye 

geri dönüş yaptı. İstanbul’da kendi işini 

kuran girişimci, kısa bir süre sonra bu 

işini de kapatmak zorunda kaldı.  Bunun 

üzerine Mersin’e giderek 

güneş, ısı kolektör üretimi 

yapan aile şirketinde 

çalışmaya başladı. Şirket, 

güneş ısı kolektörü 

üretimini durduruncaya 

kadar 6 yıl boyunca bu 

işi yapan girişimci, 2012 

yılında KOSGEB Antalya 

Müdürlüğünce açılan 

Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimine katılarak, 2013 

yılı Ocak ayında da öyküye 

konu işletmesini kurdu.

Girişimci, halen Mersin’de 

fason olarak ürettirdiği 

güneş ısı kolektörlerini yurt dışına 

ihrac etmektedir. Müşteriyi bulduktan 

sonra kolektörlerin üretimini yaptırıp 

Avustralya, Lübnan, Fas, Irak ve KKTC gibi 

ülkelere ihracat yapmaktadır. İşletmenin 

kuruluşundan bu yana yapılan ihracat tutarı 

10.000.000 TL’yi aşmıştır. 

Bu performansla Batı Akdeniz İhracatçılar 

Birliği değerlendirmesine göre bölgede 

iklimlendirme sektöründe, son iki yıldır ilk 

10 içerisinde yer alan İşletme kendi adına 

tescilli markası ile Türkiye, Avustralya ve 

Avrupa’da uluslararası bağımsız kuruluşların 

verdiği kalite belgelerini de almıştır.

Kuruluşundan bu yana yapılan ihracat tutarı 10.000.000 
TL’yi aşan işletmenin sahibi Ferda Durdu yıllar süren 
uğraşısı sonucu KOSGEB desteğiyle başarıya ulaştı

Bütün Olumsuzluklara Rağmen Pes Etmedi

Başarıyı KOSGEB’le Yakaladı

Mevlüt Batı Akdeniz 
İhracatçılar Birliği’nin 
değerlendirmesine göre 
bölgede iklimlendirme 
sektöründe, son iki 
yıldır ilk 10 işletme 
içerisinde yer alan 
işletme kendi adına 
tescilli markası ile 
Türkiye, Avustralya ve 
Avrupa’da uluslararası 
bağımsız kuruluşların 
verdiği kalite 
belgelerini de aldı.
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Ali Alanya Elektrik Elektronik Aydınlatma 

Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi 2013 

yılında kuruldu ve üretim faaliyetlerine LED 

Aydınlatma Armatürleri ile başladı. Karaman 

Yeni Sanayi Sitesinde başlayan üretim süreci 

kısa zamanda firmanın işlerinin büyümesi 

ile Organize Sanayi Bölgesine uzandı. 

Kurulduğu günden itibaren şirket genel 

müdürü Hikmet Emre Alanya ‘Bu daha 

başlangıç, Allahın izniyle burada kurulacak 

olan fabrika; yüzlerce insana ekmek 

sağlayacak, burada üretilen ürünleri tüm 

dünyaya ihraç edilecek’ prensibiyle hareket 

etmekte, her geçen gün artan müşteri sayısı, 

geliştirilen yeni ürünler, yatırım yapılan 

makine ve ekipmanlar ve sonucunda artan 

ihracat sayesinde firma kuruluş amacına 

ve gelecek hayallerine uygun konjonktürde 

ilerliyor.

2013 yılında üretime başlayan firma, 

bulunduğu sektör itibari ile teknoloji odaklı 

çalışıyor ve teknoloji üretiyor. 

KOSGEB Genel Destek programı kapsamında 

almış olduğu destekler sayesinde gerek 

içinde bulunduğu sektörü gerekse firma 

kendisini tanıtma fırsatı buldu. Sonrasında 

almış olduğu tanıtım destekleri ile daha yolun 

başında iken ürün kalitelerini belgelemiş 

yurt içi ve yurt dışı satışlarında kendisini 

rakiplerden ayıran belgeleriyle profosyonel 

led aydınlatma üretimi yolunda faaliyetlerine 

hızla devam etti.

Takip eden yıllarda KOSGEB desteği ile 

İstanbul’da düzenlenen Uluslararası Led&Led 

Lighting  fuarı sayesinde ilk fuar tecrübesini 

yaşayan firma fuarla birlikte  ürünlerini farklı 

pazarlarda da  tanıtma fırsatı buldu. 

2013 yılında üretime başlayan firma bulunduğu sektör itibari ile teknoloji odaklı çalışıyor ve teknoloji üretiyor. 
KOSGEB Destek Programları’ndan yararlanarak sektörde ilerleme kaydeden Ali Alanya Elektrik Elektronik 
Aydınlatma Sanayi bugün çok sayıda ülke ile başarılı ihracat çalışmaları gerçekleştiriyor.

KOSGEB Desteği ile Başladı 
Akıllı Aydınlatma Sistemi Geliştirdi 
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Teknoloji üreten firma, bünyesinde 

çalıştırdığı mühendislerle birlikte ve 

KOSGEB Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 

Uygulama Desteği sayesinde yürütmüş 

olduğu ILS Akıllı Aydınlatma Sistemleri 

projesi ile hem İç Anadolu bölgesinde hem 

de Türkiye’de adından söz ettiriyor. 

Destek kapsamında edinmiş olduğu makine, 

malzeme, ekipman  ile kalite standartlarını 

yükselterek  prosese hâkimiyeti ve yüksek 

yeterlilikte makine parkı ile endüstriyel 

aydınlatma, lineer aydınlatma, panel grubu 

aydınlatma, alan aydınlatma, downlight 

grubu aydınlatma gibi bütün alanlarda 

tercih edilen lider firmalar arasındadır.

KOSGEB, Ar-Ge ve İnovasyon projesini 

başarı ile tamamlayan firma, sonrasında 

Endüstriyel Uygulama Desteğini de alarak, 

destek sayesinde makine parkurunu 

genişletip projesine hayat verme fırsatı 

yakaladı.

Karaman Ticaret ve Sanayi Odası (KTSO)’ nın 

üyesi olan firma   yurt dışında KKTC, UAE, 

Azerbeycan, Türkmenistan, Rusya ve Dubai 

gibi ülkelere ile başarılı ihracat çalışmaları 

gerçekleştiriyor.

İşletme tarafından yararlanılan 
KOSGEB destekleri

Genel Destek Programı 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 
Uygulama Destek Programı, 
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Temelleri 1968 yılında  atılan işletme, Yüzüak 

Makine, Mehmet Yüzüak tarafından 1981 

yılında Kırklareli’nde şahıs işletmesi olarak 

kuruldu. Sonrasında Mehmet Yüzüak’ın oğlu 

Tolga Yüzüak, Ziraat Mühendisliği’nden 

mezun olduktan kısa bir süre sonra, 

KOSGEB’in Genç Girişimci desteğinden 

yararlanarak Yüzüak Makine İth. İhr. San. 

Tic. Ltd Şti işletmesini kurdu. İşletme, 2014 

yılından itibaren Yüzüak Makine Anonim 

Şirketi olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

2014 yılında A.Ş.’liğe geçiş yapan firma, 

54 ülkeye ihracat gerçekleştirerek dünya 

pazarında yer kazanmaya başladı. Her yıl 

en az 5 uluslararası fuarda (yurt içi ve yurt 

dışı) yer alan işletme marka bilinirliğini 

artırmaktadır. Dünyada, büyük boy 

yağmurlama sulama tabancası üretimi yapan 

sadece 10 firma bulunmaktadır. İşletme, 

ürettiği yağmurlama tabancalarının kalitesi 

ile dünya üzerindeki tanınmış firmalardan 

olmaya aday durumdadır.

Yüzüak Makine, Türkiye’nin her yerine 

satış yapmaktadır. Yurt dışında ise; A.B.D., 

Meksika, Peru, Kolombiya, Venezüella, 

İspanya, Hollanda, Sırbistan, Bosna Hersek, 

Tayland, Vietnam, Rusya, Romanya,  Nijer, 

Makedonya, Cezayir, Mısır, İran, Uganda, 

Pakistan, Brezilya ve Romanya gibi pek çok 

ülkeye ihracat yapılmakta ve bu yelpaze gün 

geçtikçe genişlemektedir. Toplam satışları 

içerisinde yurt dışı satışları %35 civarındadır.

  

2004 yılında KOSGEB Genç Girişimciler 

Desteği ile işletme faaliyetlerine başlamıştır. 

2016 yılına kadar; 

KOSGEB ile başladığı yolculuğa hızla devam 
etmekte olan Yüzüak Makine, yurt içi ve yurt dışı 
satış rakamları ile personel sayısını katlayarak 
artırmıştır. 

Kuruluşundan Beri 
KOSGEB 
Her Zaman Yanında

2014 yılında A.Ş.’liğe 
geçiş yapan firma, 
54 ülkeye ihracat 
gerçekleştirerek dünya 
pazarında yer almaya 
başladı.
Dünyada, büyük boy 
yağmurlama sulama 
tabancası üretimi 
yapan sadece 10 firma 
bulunmaktadır.
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Genel Destek Programı, 

KOBİ Proje Destek Programı, 

AR-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programlarından faydalanmıştır. 

Yüzüak Makine yoğun biçimde yararlandığı 

KOSGEB destekleri sayesinde istihdam 

gücünü arttırmış, satış rakamlarını 

yükseltmiş, yurt içi fuarlara katılım 

sağlayarak marka bilinirliliği ve pazar payını 

artırmıştır. 

KOSGEB ile başladığı yolculuğa hızla devam 

etmekte olan Yüzüak Makine, yurt içi ve 

yurt dışı satış rakamları ile personel sayısını 

katlayarak artırmıştır. 

İşletmenin 2015 yılı verileri, 2014 yılına 

oranla yurt içinde %19,5, yurt dışında %31’lik 

büyüme sağlamıştır. Personel sayısını ise 

2016 yılı itibari ile 2014 yılına oranla 3’e 

katlamıştır.

İşletme, 2005 yılından itibaren KOSGEB desteklerinden 
faydalanmaktadır. 

•	 Yüzüak Makine; 2004 Yılında KOSGEB Genç Girişimciler Desteği ile kuruldu.

•	 2005 – 2010 yılları arasında Stratejik Yol Haritası ile KOSGEB’den çeşitli 
(yurt içi fuar, yurt dışı fuar, broşür, katalog basımı vb.) desteklerinden 
yararlandı.

•	 2011 yılından itibaren bugüne kadar Genel Destek Programının çeşitli 
desteklerinden (Nitelikli Eleman İstihdam, Tanıtım, Test- Analiz, Yurt içi 
Fuar vb.) yararlandı.

•	 2011 - 2012 yılı KOBİ Proje Destek Programıyla çeşitli unsurlarda 24 ay 
boyunca KOSGEB desteği aldı.

•	 2015 yılında KOBİ Proje Destek Programıyla çeşitli unsurlarda 12 ay 
boyunca KOSGEB desteği aldı.

•	 2015 yılında Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programıyla 
çeşitli unsurlarda 12 ay boyunca KOSGEB desteği aldı.
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KOSGEB Girişimcilik desteğiyle 2014 yılında 

kurulan Set Platform işletmesi, sahip olduğu 

tecrübe ve istek sayesinde hızlı bir gelişme 

gösterdi. Set platform , öncelikle inşaat 

sektöründe kullanılan personel asansörleri, 

dış cephe platform iskeleleri, özel yük 

asansörleri gibi kaldırma makineleri ve 

iskele sistemlerinin üretimini, satışını, 

kiralamasını ve geliştirmesini yapıyor.

2015 yılında başladığı KOSGEB destekli  Ar-

Ge projesi ile rakiplerinin ürettiklerinin çok 

ilerisinde Z tipi hareketli platform iskele 

sistemi geliştiren işletme, bu çalışmasını 

faydalı model kapsamında koruma altına 

aldı. Geliştirilen sistem diğer mevcut 

sistemlerden farklı olarak taşıma ve kurulum 

kolaylığı sağlıyor.

İşletme bu sistemle üretim maliyetlerini 

düşürmüş, önceki sistemlere göre %30 

avantaj sağlamış ve ayrıca sistem, iş ve işçi 

güvenliği açısından da avantajlar sunuyor.

 

Bu çalışmaların sonucu olarak geliştirilen 

iskele sistemleri şehirde yürütülen 

çalışmalarda, inşaatları süslemekle 

kalmamış ülke genelinde sektörde yer 

edinmeyi başarmış.  Üretilen ürünler Irak, 

Angola, Gürcistan, Özbekistan gibi ülkelere 

ihraç ediliyor.

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programından yararlanarak kurulan  
işletme inşaat sektöründe kullanılan yük asansörleri, kaldırma makineleri 
ve iskele sistemlerinin üretimi ve geliştirilmesi konusunda başarılı 
çalışmalar yapıyor.

KOSGEB Desteği ile Girişimci oldu, 
Ar-Ge Yaptı, Şimdi Dünya 
Pazarında
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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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