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KOSGEB Teknolojik KOBİ’ler İçin 
Kesenin Ağzını Açıyor

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programı “2018 – 01 İllerde 

Rekabet Avantajına  Sahip İmalat 

Sanayi Sektörlerinin ve Yazılım 

Sektörünün Rekabet Gücünün 

Geliştirilmesi” proje teklif 

çağrısına yapılan başvuruların 

değerlendirmesi 27 Kasım’da 

tamamlandı.  

KOBİGEL - KOBİ Gelişim Destek 

Programı’nın sonuçları Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Mustafa Varank 

tarafından açıklandı. 

Bakan Mustafa Varank, 

KOSGEB desteklerinde yüksek 

teknoloji üretilmesine yönelik 

bir dönüşüm yaşanacağını 

belirterek, “KOBİGEL Programı 

sayesinde 2 bin 545 işletmeye 734 

milyon TL’lik kaynak sağlanacak. 

Bu destekle 1.5 milyar TL’lik 

proje yatırım hacmi oluşturmayı 

hedefliyoruz. Böylelikle 6 bin 55 

yeni personel istihdam edilmesi 

bekleniyor. KOSGEB destekleri, 

yakında ilan edeceğimiz Uçtan Uca 

Yerlileşme Programı çerçevesinde 

cari açığı azaltacak yüksek 

teknolojili stratejik ürünlerin 

geliştirilmesi için daha etkin 

kullanılacak.” dedi.

Yeni Yol Haritası
KOSGEB’in “Teknoloji Tabanlı 

ve Katma Değer Üreten 

KOBİ’leri destekleyerek 

Uluslararası Rekabetin Aktörleri 

Haline Getirmek” vizyonu ile 

faaliyetlerini sürdürdüğünü 

bildiren Mustafa Varank, bu 

KOBİGEL ile 
2 bin 545 
işletmeye 734 
milyon TL’lik 
kaynak 
sağlanacak.
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çerçevede, KOSGEB’in yeni bir 

yol haritası belirlediğini anlattı. 

“10 maddelik bu yol haritasında bir 

vizyon değişikliği yaparak, teknoloji 

tabanlı işletmelere ağırlık verdik” 

diye konuştu.

Varank, yol haritasında yer 

alan “Bölgesel, Sektörel ve 

İşletmeye Özgü Destek Modeli 

Tasarlanması ve Uygulanması” 

bağlamında KOBİGEL- KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

ile işletmelerin projelerinin 

desteklendiğini belirterek, 

KOBİGEL- KOBİ Gelişim Destek 

Programı’nın 2018 yılındaki 

uygulamasında her ilin kendi 

imalat sanayi potansiyelini 

dikkate alan bir yaklaşım 

benimsendiğini vurguladı. 

Bakan Varank, programın 2018 

yılı proje teklif çağrısının teması, 

‘İllerde Rekabet Avantajına Sahip 

İmalat Sanayi Sektörlerinin ve 

Yazılım Sektörünün Rekabet 

Gücünün Geliştirilmesi’ olarak 

belirlendiğini söyledi.

Baraj Puan İçin Bütçe 

Yükseltildi
1 milyon TL’ye varan destek

program için 4 bin 512 proje 

başvurusu alındığının altını 

çizen Varank, “Değerlendirmeler 

sonucunda 2 bin 545 işletme 

destek almaya hak kazandı. Baraj 

puanını geçen tüm işletmelerin 

destek kapsamına alınabilmesi 

için program bütçesi 734,2 Milyon 

TL’ye yükseltildi. Proje başına 

destek üst limiti; 300 Bin TL geri 

ödemesiz, 700 Bin TL geri ödemeli 

olmak üzere toplam 1 Milyon TL 

olarak belirlendi. KOSGEB, ayrıca 

uygun göreceği gider üzerinden 

hesaplanacak yüzde 30’luk bir 

tutarı, teminat karşılığı olarak 

‘erken ödeme’ adı altında, harcama 

yapılmadan önce ödeyebilecek.” 

diye konuştu. 

Bakan Varank, proje başvuruları 

Ağustos ayındaki ani döviz 

kuru yükselişinden önce 

alınmış olduğu için projeleri 

yürütecek olan işletmelerin 

olası mağduriyetleri de 

düşünüldüğünü kaydederek, 

“Projelerdeki yerli malı belgeli 

makine, teçhizat ve donanımlar için 

kurulların uygun bulduğu tutarlar 

yüzde 25, diğer makine, teçhizat ve 

donanımlarının tutarlarının yüzde 

10 arttırılması kararlaştırıldı.  Bunun 

için proje sahiplerinin projelerinde 

revizyon talep etmesi ve kurulların 

bu talepleri görüşmesine gerek 

olmayacak.” dedi.

İlk Sırada 

İstanbul Var
Destek almaya hak kazanan 2 bin 

545 işletmeye bakıldığında ilk 

sırada İstanbul (297) yer aldığını 

ifade eden Varank, “İstanbul’u, 

Ankara (198), İzmir (193), Konya 

(165), Bursa (159) Kayseri (143), 

Kocaeli (100) izliyor. Denizli’de 

73, Adana’da 54, Samsun’da 50 

projenin desteklenmesi kararı 

alındı.” diye konuştu.

Ağırlık Makine-Teçhizat 

Giderlerinde
Mustafa Varank, desteğin yüzde 

82’si (602 Milyon TL) proje 

sahiplerinin makine – teçhizat 

giderleri, yüzde 11’i (80,8 Milyon 

TL) personel giderleri, kalan 

yüzde 7’si (51,4 Milyon TL) de 

yazılım ve hizmet alımı giderleri 

için kullandırılacağını belirtti.

 

Projesi kabul 
edilen KOBİ’ler 
300 bin lira geri 
ödemesiz, 
700 bin lira geri 
ödemeli 
olmak üzere üst 
limiti toplam 
1 milyon liralık 
destekten 
yararlanabilecek.
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KOSGEB 
KOBİGEL 

KOBİ Gelişim Destek  Programı  

2018 Yılı  Proje Teklif Çağrısı 

Başvuru Sonuçları 
Açıklandı

KOSGEB KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 2018 Yılı Proje Teklif 

Çağrısı Başvurularının Değerlendirme Süreci Sonuçlandı 

2.545 KOBİ’nin Projesi Destek Almaya Hak Kazandı

KOBİ’lere Sağlanacak 734,2 Milyon TL Destekle 1,5 Milyar TL Tutarında Proje 

Yatırım Hacmi Oluşturulacak, 6.055 Yeni Personel İstihdam Edilecek

KOSGEB; imalat sanayiinde 

düşük katma değerli üretim 

ve ithal girdi ağırlıklı ihracat 

yapısından, ileri teknolojili ve 

yüksek katma değerli yapıya 

geçme odağındaki desteklerini 

yoğunlaştırmaktadır. 

KOSGEB KOBİGEL–KOBİ 

Gelişim Destek Programı 

ile, ulusal sanayi – ekonomi 

hedefleri doğrultusunda 

belirlenen konularda KOBİ’ler 

tarafından hazırlanan projeler 

desteklenmektedir. 

KOSGEB KOBİGEL Programının 

2018 yılındaki uygulamasında 

her ilin kendi imalat sanayi 

potansiyelini dikkate alan 

yaklaşım benimsenmiştir. Bu 

maksatla; 2018 yılı Mart ayında 

çalıştaylar düzenlenerek her 

ilin hangi imalat sektörlerinde 

rekabet avantajına sahip olduğu 

belirlenmiştir.  Çalıştaylar 

sonucunda KOBİGEL Programı 

2018 yılı proje teklif çağrısı 24 

Nisan 2018’de ilan edilmiştir. 

Program çağrısının teması 

“Üretim Ve İhracatta Teknoloji 

Seviyesi Yüksek, Katma Değerli 

Ürünlerin ve KOBİ’lerin Payının 

Arttırılması” olarak belirlenmiştir. 

Proje başına destek üst limiti; 

300 Bin TL geri ödemesiz, 

700 Bin TL geri ödemeli olmak 

üzere toplam 1 Milyon TL 

olarak belirlenmiştir. 
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Destek oranı %60’tır. Destek, 

projenin gerçekleştirilmesi 

için gerekli olan yeni personel, 

makine – teçhizat – kalıp, 

hizmet ve yazılım alımı giderleri 

için ödenecektir. 

KOSGEB tarafından uygun 

görülen gider tutarları üzerinden 

hesaplanacak %30’luk tutar, 

projesini başlatan işletmelerin 

talebi üzerine teminat 

karşılığında “erken ödeme” adı 

altında harcama yapılmadan 

önce ödenebilecektir.

İmalat sanayi işletmeleri rekabet 

güçlerini arttırma ana odağı 

çerçevesinde 5 stratejiden biri 

veya birkaçını içeren konularda 

proje sunabilmiştir. Bunlar;

- Üretimde maliyet düşürme, 

verimliliği arttırma amaçlı 

makine – teçhizat edinimi ve 

devreye alma,

Ürün kalitesini, katma 

değerini arttırma, 

Ölçüm – analiz altyapısını 

iyileştirme, 

Pazarlama etkinliğini 

geliştirme,

İhracat kapasitesini arttırma,

stratejileridir. 

Yazılım işletmeleri ise; bu 

stratejilere ek olarak veri 

madenciliği, bulut bilişim, 

nesnelerin interneti, yapay zeka, 

ERP/ MRP, CAD / CAM, akıllı 

uygulamalar, bilgi güvenliği, 

robot ve otomasyon yazılımları, 

bilgisayar oyunları alanlarından 

herhangi birinde tasarım ve 

ürün geliştirme yetkinliklerinin 

arttırılması veya ürün test / 

belgelendirme ya da yeni yazılım 

/ oyun geliştirme stratejisini 

zorunlu olarak seçmişlerdir. 

Değerlendirme 
Sonucu 
Toplam 4.512 proje 

başvurusu alınmış, iki aşamalı 

değerlendirme süreci sonunda 

Nace sektör tanımı

Desteklenen 
projelerin 
sektörel 
dağılımı

Gıda ürünlerinin imalatı 451

Tekstil ürünlerinin imalatı 106

Giyim eşyalarının imalatı 115

Deri ve ilgili ürünlerin imalatı 7

Ağaç, ağaç ürünleri ve mantar ürünleri imalatı 
(mobilya hariç)

34

Kayıtlı medyanın basılması ve çoğaltılması 1

Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı 90

Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin 
malzemelerin imalatı

18

Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı 106

Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı 150

Ana metal sanayii 39

Fabrikasyon metal ürünleri imalatı                          
(Makine ve teçhizat hariç)

405

Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı 70

Elektrikli teçhizat imalatı 27

Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman 
imalatı

498

Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı 
römork) imalatı

60

Diğer ulaşım araçlarının imalatı 10

Mobilya imalatı 209

Diğer imalatlar 3

Bilgisayar programlama, danışmanlık ve ilgili 
faaliyetler

146

HANGİ SEKTÖRLER DESTEKLENECEK?
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Desteklenen 
Toplam Proje 

Sayısı 

Desteklenen 
Toplam Proje 
Sayısına Göre 

Dağılım 

Verilecek 
Toplam Destek 

Tutarı (TL)

Oluşturulacak 
Toplam Yatırım 

Hacmi (TL)

Oluşturulacak 
Toplam Yeni 

İstihdam

Akdeniz 223 8,8% 60.490.229,28 117.639.162,02 585

Doğu Anadolu 169 6,6% 52.646.861,72 102.590.380,79 466

Ege 400 15,7% 116.412.707,87 232.167.906,68 1015

Güneydoğu 
Anadolu

137 5,4% 49.856.452,48 103.342.118,69 392

İç Anadolu 630 24,8% 181.579.423,37 380.183.426,25 1433

Karadeniz 324 12,7% 85.204.272,07 167.414.427,00 756

Marmara 662 26,0% 188.016.446,23 405.575.473,11 1408

Toplam 2.545 100% 734.206.393,02 1.508.912.894,54 6.055

2.545 işletme destek almaya hak 

kazanmıştır. Bunların 2.399’u 

imalat, 146’sı yazılım sektörü 

işletmeleridir. 

Program kapsamında işletmelere 

sağlanacak 734,2 Milyon 

TL destekle 1,5 Milyar TL 

tutarında proje yatırım hacmi 

oluşturulacak, 6.055 yeni 

personel istihdam edilecektir.

Proje başvuruları Ağustos 

ayındaki ani döviz kuru 

yükselişinden önce alınmış 

olduğu ve proje yürütecek olan 

işletmelerin bu durumdan 

etkilenecek olduğu dikkate 

alınarak bu konuda bir 

tedbir alınmıştır. Buna göre; 

projelerdeki yerli malı belgeli 

makine, teçhizat ve donanımlar 

için kurulların uygun bulduğu 

tutarlar %25, diğer makine, 

teçhizat ve donanımların 

tutarları ise %10 arttırılacatır.

İstatistikler

Destek kapsamındaki projelerin 

ilk 10 il bazındaki dağılımına 

göre; İstanbul’da 297, 

Ankara’198, İzmir’de 193, 

Konya’da 165, Bursa’da 159, 

Kayseri’de 143, Kocaeli’de 

100,  Denizli’de 73,  Adana’da 

54,  ve Samsun’da 50 proje 

desteklenecektir.

Projesi destek kapsamına 

alınan işletmelerin %36’sı 

düşük, %27’si orta – düşük, 

%37’si orta – yüksek ve yüksek 

teknolojili sektörlerde faaliyet 

göstermektedir. 

Projesi destek kapsamına alınan 

işletmelerin %16’sı mikro,  %54’ü 

küçük ve  %30’u orta ölçeklidir.  

BÖLGESEL DAĞILIM NASIL OLDU?
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KOSGEB
30 Yıllık Tecrübesini Sudan İle 
Paylaşacak

KOSGEB Başkanı Prof. 
Dr. Cevahir Uzkurt, 
Sudan’ın Ankara 
Büyükelçisi Dr. Yousif 
Elkordafani’yi ziyaret 
etti. 

Görüşmede, Sudan’da KOSGEB 

benzeri bir kurumun kurulması 

süreci ele alındı. KOSGEB 

Başkanı Prof. Uzkurt, KOSGEB’in 

yaklaşık 30 yıllık bir tecrübesi 

olduğunu ifade ederek,  

Sudan’ın ihtiyaçlarına uygun 

KOSGEB benzeri bir yapının 

kurulması konusunda her türlü 

iş birliğine açık olduklarını 

belirtti.  Cumhurbaşkanı Tayyip 

Erdoğan’ın 2017’de Sudan’a 

gerçekleştirdiği resmi ziyarette, 

Sudan Sanayi Bakanlığı ile 

KOSGEB arasında iki ülke 

KOBİ’lerinin ticari ilişkilerini 

desteklemek amacıyla mutabakat

zaptı imzalanmıştı. 

Mutabakat Zaptı kapsamında 

gerçekleştirilecek faaliyetleri 

belirleyen Eylem Planı hazırlandı. 

Bu plan doğrultusunda KOSGEB 

Başkanı Uzkurt, Sudan’ın Ankara 

Büyükelçiliği’ni ziyaret etti.

Süreç Başladı
Büyükelçi Elkordafani, KOSGEB 

Başkanı Uzkurt’u ağırlamaktan 

duyduğu memnuniyeti dile 

getirerek, Sudan’da KOSGEB 

benzeri kurumun kurulması ile 

ilgili sürecin başladığını belirtti.  

Başkan Uzkurt, Sudan’ın kardeş 

ülke olduğu bilinci ile Sudan 

ziyaretinin etkin ve verimli 

geçebilmesi için, her iki tarafın 

iş birliği içinde çalışması 

gerektiğini ifade etti. KOSGEB 

benzeri kurumun kurulması 

ile ilgili karar alınmasının 

memnuniyet verici olduğunu 

belirten Uzkurt, KOSGEB’in 

deneyimlerini aktarmaya hazır 

olduğunu belirtti. 

İş Birliğine Açığız
Uzkurt, KOBİ tanımı ve 

KOBİ destekleme kurumu 

kanunlarının hazırlanması 

sürecinde birlikte çalışmanın 

gerekliliğine vurgu yaparak, 

“Yaklaşık 30 yıllık deneyimimiz 

kapsamında, Sudan’ın ihtiyaçlarına 

uygun KOSGEB kurulması 

konusunda her türlü iş birliğine 

açığız” dedi.

Görüşmede, KOSGEB heyetinin 

en kısa sürede Sudan’a çalışma 

ziyareti gerçekleştirmesi 

konuşuldu.

Güney Sudan Sürprizi
Görüşmede bir de sürpriz 

yaşandı. Güney Sudan’ın Ankara 

Büyükelçisi Majok Guandong 

da görüşmeye katılarak KOSGEB 

Başkanı Uzkurt ile bir süre sohbet 

etti.
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Mustafa Varank, Türkiye 

Verimlilik Vakfı tarafından 

düzenlenen Verimlilik ve 

Teknoloji fuarına katıldı. Fuarın 

açılışında yaptığı konuşmada 

Mustafa Varank; işletmelerin 

uzun vadeli finansmana 

erişimleri konusunda da yeni 

adımlar atılacağını müjdeledi.

Bakan Varank: “Dijital teknoloji 

tedarikçilerinin en büyük 

beklentisinin finansman konusunda 

olduğunun farkındayız. İşletmelerin 

uzun vadeli finansmana erişimleri 

konusunda da yeni adımlar 

atacağız. KOSGEB, imalat sanayinde 

dijitalleşmeye katkı sağlayacak 

yerli teknoloji geliştiricisi KOBİ’leri 

desteklemek için proje teklif 

çağrısını hazırladı. Bu program 

2019’dan itibaren hayata geçecek. 

Büyük veri, nesnelerin interneti, 

otonom robot teknolojileri, akıllı 

sensörler ve eklemeli imalat gibi 

alanlarda yeni ürün ve yazılım 

geliştiren KOBİ’lere işletme başına 

1 milyon liralık proje desteği 

vereceğiz. Yine bu teknolojileri 

imalat sürecine adapte etmek 

isteyen KOBİ’lere de aynı tutarda 

katkı sağlayacağız. Böylece hem 

teknolojiyi geliştiren hem de bu 

teknolojileri üretim süreçlerinde 

kullanıp verimlilik artışı hedefleyen 

KOBİ’leri teşvik edeceğiz.”  dedi.

Sanayi ve Teknoloji 
Bakanı Mustafa 
Varank, “KOSGEB, 
imalat sanayinde 
dijitalleşmeye katkı 
sağlayacak yerli 
teknoloji geliştiricisi 
KOBİ’leri desteklemek 
için proje teklif çağrısı 
hazırladı. Bu program 
2019’dan itibaren 
hayata geçecek.” dedi. 

Yerli Teknoloji Geliştiren KOBİ’lere 
Yeni Yılda Da Destek KOSGEB’den 
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, ürettiği yeni 

nesil toplu taşıma araçlarıyla 

kendini dünyaya tanıtmaya 

başlayan Bozankaya A.Ş. ’yi 

ziyaret etti. Şirket sahibi Murat 

Bozankaya ile KOSGEB destekleri 

hakkında görüşen Başkan 

Uzkurt, üretim hattında bulunan 

elektrikli ticari araçları ve raylı 

sistemleri inceledi. 

Uzkurt, Bozankaya A.Ş.’nin 

Ankara Sanayi Odası 1. Organize 

Sanayi Bölgesi’nde bulunan 

üretim merkezini gezdi. Üretim 

tesisinde Murat Bozankaya 

tarafından karşılanan Uzkurt, 

KOSGEB’in faaliyetleri, verdiği 

destekler, açılması planlanan 

yeni programlar konusunda bir 

görüşme gerçekleştirdi.

Önemli Kısmı İhraç 

Ediliyor
Uzkurt, firma tarafından üretilen 

ve önemli bir kısmı ihraç edilen 

otobüs ve metro setlerinde 

incelemelerde bulunurken, 

üretim tesisinin çalışanlarıyla 

da bir süre sohbet ederek, başarı 

dileklerini iletti.

Bozankaya A.Ş. tarafından 

Ankara’da tasarlanan ve üretilen 

çevre dostu otobüslerin, 10, 12, 

18 ve 25 metre uzunluğunda 

modelleri bulunuyor. Bu 

otobüsler 4 saatlik tek şarjla 300 

kilometreye kadar mesafe kat 

edebiliyor. Aracın yolcu taşıma 

kapasitesi ise farklı uzunluklara 

göre 75 kişiden 232 kişiye 

kadar arttırılabiliyor. Almanya 

ve Lüksemburg’a gönderilen 

otobüslerin Güney Amerika’ya 

ihraç edilmesi hedefleniyor.

İlk Metro İhracatı
Şirketin son 5 yılda yaptığı 

ve hepsi ticarileşen 29 

farklı projesi bulunuyor. Bu 

projeler için bugüne kadar 

yaklaşık 156 milyon lira Ar-Ge 

yatırımı yapıldı. Şirket, Ar-Ge 

yatırımlarının da desteğiyle 

haziranda Türkiye’nin ilk 

metro ihracatını Tayland’a 

gerçekleştirdi.

KOSGEB Başkanı Cevahir Uzkurt

Üretim Hattında Bulunan 
Elektrikli Ticari Araçları ve Raylı Sistemleri İnceledi

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, ürettiği 
yeni nesil toplu taşıma araçlarıyla kendini dünyaya 
tanıtmaya başlayan Bozankaya A.Ş. ’yi ziyaret etti. 
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Lisenin astronomi topluluğuna 

üye  öğrencileri misafir eden 

KOSGEB Başkanı Prof. Uzkurt, 

“Bu topraklar bizim. Burada ilelebet 

kalacaksak, her alanda kendimizi 

güçlü kılmak zorundayız. Sanatta, 

eğitimde, ekonomide, siyasette her 

alanda güçlü olursak, emin olun 

sadece biz güçlü olmayız bize ümit 

bağlayan tüm mazlum halklar, 

bizden güç alacaktır.” dedi.

Ziyarette; 9, 10 ve 11’nci sınıf 

öğrencileri, KOSGEB’i tanıtıcı 

film izledi. Daha sonra KOSGEB 

Başkanı Uzkurt, kendisini ve 

kurumunu tanıtıcı bir konuşma 

yaptı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Sayın Mustafa Varank’ın mesajını 

ve hediyelerini öğrencilere iletti.

 Uzkurt, konuşmasında özetle 

şunları söyledi:

“Bu topraklar bizim. Burada ilelebet 

kalacaksak, her alanda kendimizi 

güçlü kılmak zorundayız. Sanatta, 

eğitimde, ekonomide, siyasette 

her alanda güçlü olursak, emin 

olun sadece biz güçlü olmayız 

bize ümit bağlayan tüm mazlum 

halklar, bizden güç alırlar. Bizim 

görev alanımıza giren girişimciler, 

firmalar, işletmeler. Biz bunları ne 

kadar güçlendirirsek, bu ülkenin 

ekonomisi de o kadar güçlü olur.”

KOBİ’ler Ülkenin Temel 
Yapı Taşlarıdır
KOSGEB’in açılımı, Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı’dır. İşletmeler, KOBİ 

ve büyük ölçekli işletmeler olarak 

temelde iki kategoriye ayrılır. 

Türkiye’de üç buçuk milyon 

firma var. Bunların sadece 10 bini 

büyük firma geri kalanı küçük ve 

orta ölçekli. Bu firmalar, ülkenin 

temel yapı taşını oluşturuyor.

KOSGEB Başkanı 
Astronomi Topluluğuna Üye 
Öğrencilerle Buluştu 

KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Cevahir Uzkurt, 

Tevfik İleri Anadolu 

İmam Hatip Lisesi’nden 

gelen öğrencilerle bir 

araya geldi.
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Dünya ekonomisinin geleceği 

teknoloji üreten firmalarda. 

Bir tarafta 10 bin çalışanı ile 

devasa üretim tesisi olan bir 

firma düşünün. Diğer tarafta 

da 50 kişiyle yazılım yapan 

bir şirket düşünün. Emin olun 

yazılım yapan bu firmaların 

şirket değerleri, birçok ülkenin 

ekonomisinden daha büyük. 

Bizim yapmamız gereken 

ilginç, yaratıcı fikirleri ürüne 

döndürecek girişimlerde 

bulunup bunların üretebilir hale 

gelmek.

5 Milyon TL’ye Kadar 
Destek
Biz Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’nın ilgili bir 

kuruluşuyuz. KOSGEB olarak 

yeni girişimcilerin ortaya 

çıkmasını destekliyoruz. Yeni bir 

ürün geliştirmek istiyorsanız, 

bize geliyorsunuz, ilk etapta bu 

girişimleri hayata geçirmek için 

150-250 bin TL destek veriyoruz. 

Ürününüz belli aşamaya 

geldikten sonra teknoloji düzeyi 

yüksekse desteğimiz, 5 milyon 

TL’ye kadar çıkıyor.

Uzkurt, konuşmasının ardından 

öğrencilerin soruların yanıtladı. 

Girişimcilik kurslarında yaş sınırı 

olup olmadığı ile ilgili bir soru 

üzerine Uzkurt, öğrencilerin de 

kurslara katılabileceğini söyledi.

Uzkurt, “Gelen herkes destek 

alabiliyor mu?” sorusuna şu 

yanıtı verdi: “Devlet, bir alana 

destek verirken, müracaatlarda 

eleme yapmak zorunda. O 

programın hedefine göre kriterler 

belirleniyor. Devlet olarak biz özel 

girişimcilere destek veriyoruz. 

Özel girişimci elbette kendisini 

düşünecek. Bu bizim için olumsuz 

değil. Bir işletme ne kadar büyürse o 

ülke de o kadar büyür.”

Destek sürecinin nasıl 

denetlendiği ile ilgili bir soru 

üzerine Uzkurt, “Bir program 

ilan edilir. Çağrıya çıktığımızda 

herkes projesini yazar. Kurul bunu 

değerlendirir. Uygun görürse 

anlaşma imzalanır. Sonra izleme 

süreci başlar. Yerinde denetleyen 

uzmanlarımız var. Onlar, iş planına 

bakar, bunun raporunu yazar. O iş 

bitene kadar bu izlenir.” dedi.

Teknokent Ziyareti

Uzkurt, daha sonra öğrencilerle 

birlikte ODTÜ Teknokent’e 

geçti. Burada ODTÜ Teknokent 

Yönetim AŞ Genel Müdürü 

Mustafa Kızıltaş, öğrencilere 

ODTÜ Teknokent’i tanıtan 

bir sunum yaptı. Sunumun 

ardından Uzkurt ve öğrenciler, 

ODTÜ Teknokent’te bulunan 

ISSD Bilişim Elektronik ve 

Fiberlast Fiber Lazer Sistemleri 

ve Teknolojileri firmalarını 

ziyaret etti.
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STRATEJİK ÜRÜN 
DESTEK PROGRAMI

5  Milyon TL'ye 
kadar destek!

Cari açığı azaltmayı sağlayan ürünler için  
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KOSGEB ile Libya Girişimcilik arasında mutabakat zaptı imzalandı. KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ve Libya Girişimcilik Genel Müdürü Dr. Abdalnasr 

Abouzkek arasında imzalanan anlaşma ile KOSGEB’in Libyalı KOBİ’lere model 

olmasının önü açıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın  daimi başkanlığını 

yürüttüğü İslam İşbirliği 

Teşkilatı Ekonomik ve Ticari 

İşbirliği Daimi Komitesi’nin 

34’ncü Bakanlar Toplantısı 

28-29 Kasım’da İstanbul’da 

gerçekleştirildi. 

İmzalar Atıldı
Toplantı kapsamında, iki ülke 

girişimci ve KOBİ’lerine yönelik 

iş birliği yapmak üzere KOSGEB 

ile Libya Girişimcilik arasında 

mutabakat zaptı imzalandı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı 

Fuat Oktay’ın huzurunda 

gerçekleştirilen törende, imzalar 

KOSGEB Başkanı Prof. Uzkurt ve 

Libyalı muhatabı Dr. Abouzkek  

tarafından atıldı.

Bu anlaşma ile dost ve kardeş iki 

ülke KOBİ’leri arasında bir köprü 

kurulacağını ifade eden KOSGEB 

Başkanı Uzkurt, Abouzkek’i 

KOSGEB Başkanlığı’nda da  

ağırlamak istediklerini söyledi.

İş Birliği Eylem Planı 
Hazırlanıyor
Uzkurt, KOSGEB’in Libyalı 

KOBİ’ler için çizilecek yol 

haritasında bir model olması 

yolunda bilgi ve deneyim 

paylaşacaklarını belirterek, 

eğitim ve inkübasyon merkezi 

kurulumu gibi faaliyetleri içeren 

eylem planının hazırlanması 

hususunda gerekli çalışmaların 

başlatılacağını ifade etti.

KOSGEB,

Libyalı KOBİ’lere Model Olacak

STRATEJİK ÜRÜN 
DESTEK PROGRAMI

5  Milyon TL'ye 
kadar destek!

Cari açığı azaltmayı sağlayan ürünler için  

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. CevahirUzkurt ve Libyalı 

muhatabı Dr.Abouzkek  tarafından 
imzalar atıldı.
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Çıraklık  Hayalleri için 

İş Birliği Yaptılar

Çocuk yaştan itibaren 

asansör montajı işinde 

çalışan üç Diyarbakırlı 

genç girişimci, iş birliği 

yaptı. KOSGEB’in İş Birliği 

- Güç Birliği Destek 

Programı’na başvuran 

girişimciler, DECOSAN’ı 

kurarak, montaj yaptıkları 

ürünlerin yüzde 40’ını 

kendileri üretmeye 

başladı. 

KOSGEB’in İş Birliği - Güç 

Birliği Destek Programı’ndan 

faydalanmak için bir araya gelen 

Kızılşeker, Baytar ve Daş, üç ortaklı 

DECOSAN A.Ş.’yi kurdu.

 Daha önce yalnızca piyasadan 

ve yurt dışından gelen asansör 

parçalarının montajını yapan 

girişimciler, DECOSAN ile birlikte 

montaj yaptıkları ürünlerin yüzde 

40’ını kendileri üretmeye başladı. 

İşletme ortaklarından Şehmus 

Kızılşeker, hedeflerinin yüzde 

100 yerli ve milli asansör üretmek 

olduğunu belirterek, yaptıkları 

Ar-Ge çalışmaları ile ilgili şunları 

söyledi:

Yerli Asansör 
“Nasıl ki bir inşaat firması inşa 

ettiği binanın demirini, betonunu, 

çimentosunu, penceresini, 

kapısını, mermerini, fayansını 

kendisi üretmiyorsa asansör 

montajı yapan firmalar da 

asansörün motorunu, kapısını, 

rayını, kabinini, butonunu kendisi 

üretmez. Biz DECOSAN olarak 

asansörün montajını yaptığımız 

parçaların imalatını yaparak yerli 

bir üretim gerçekleştirebilmek için 

yola çıktık. 

İlk etapta Diyarbakır Organize 

Sanayi Bölgesi içerisinde 11 bin 

350 metrekare arsa içerisinde bin 

800 metrekare kapalı alanı olan bir 

yer satın aldık. Bu projede tadilat 

yaparak kapalı alanımızı 3 bin 400 

metrekareye çıkardık. 
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Hedef İhracat

2017 yılında KOSGEB’in İş Birliği 

- Güç Birliği Destek Programı 

ile gerekli makinelerimizi aldık 

ve belirli parçaların üretimine 

başladık. Şu anda imalatta 

kullandığımız ürünlerin yüzde 

40’ını kendimiz üretmekteyiz. 

Yine şu an üzerinde çalışmış 

olduğumuz bir Ar-Ge projemiz 

var. Bu projemiz ile asansör 

imalatında kullandığımız 

ürünlerimizin tamamını yerli 

imkanlarla üreterek, tamamen 

yerli bir asansörün üretimini 

gerçekleştirmiş olacağız. Bu 

üretim ile ihracatta da iyi bir 

başlangıç yapmak istiyoruz.”

Ar-Ge Çalışmaları

DECOSAN A.Ş, asansör kabini, 

kabin süspansiyonu, ağırlık 

karkası, makine şasesi, kuyu 

içi konsolları gibi asansör 

parçalarının üretimini 

gerçekleştiriyor. 

Firma, Ar-Ge çalışmaları 

kapsamında tesisatlı kumanda 

panosunun da içerisinde 

bulunduğu asansör otomatik 

kat kapısını gerçekleştirmeyi 

hedefliyor. 

       Şu an 

üzerinde çalışmış 

olduğumuz bir 

Ar-Ge projemiz 

var. Bu projemiz ile 

asansör imalatında 

kullandığımız 

ürünlerimizin 

tamamını yerli 

imkanlarla 

üreterek, tamamen 

yerli bir asansörün 

üretimini 

gerçekleştirmiş 

olacağız. 

“   

”

İşletme tarafından 
yüzde 40 yerli olarak 
üretilen asansörler
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Azerbaycan’da KOBİ’lere destek veren Küçük ve Orta Ölçekli 
Girişimciliğin Desteklenmesi Ajansı (KOBİA) yetkilileri, Ankara’yı 
ziyaret etti. 

Azerbaycan’a Kardeş Eli

Azerbaycan’da KOBİ’lere destek 

veren Küçük ve Orta Ölçekli 

Girişimciliğin Desteklenmesi 

Ajansı (KOBİA) yetkilileri, 

Ankara’yı ziyaret etti. Ziyarette 

kardeş iki ülkenin KOBİ’leri 

arasında iş birliği imkanları 

masaya yatırılırken, KOSGEB’in 

bu alandaki deneyimlerini KOBİA 

ile paylaşmaya hazır olduğu 

vurgulandı. 

7 kişiden oluşan Azerbaycan 

heyeti, 3-5 aralıkta Türkiye’nin 

KOBİ politikası ve KOBİ 

destekleme modelleri hakkında 

bilgi sahibi olmak için Ankara’da 

temaslarda bulundu. Azerbaycan 

heyetinin programı kapsamında 

KOSGEB’in yanı sıra KOBİ eko-

sisteminde yer alan ve KOBİ 

politikalarının belirlenmesinde 

etkili olan, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, TÜBİTAK, Kredi 

Garanti Fonu, Türkiye Odalar ve 

Borsalar Birliği ve OSTİM İdaresi 

ile görüşmeler gerçekleştirildi. 

KOSGEB OSTİM Müdürlüğü’nde 

incelemelerde bulunan heyet, 

KOSGEB desteklerinden 

yararlanmış işletmeleri de ziyaret 

etti. 

KOSGEB’te yapılan toplantıda 

konuşan Başkan Yardımcısı 

Salih Tuna Şahin, dost ve 

kardeş Azerbaycan heyetini 

ağırlamaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirdi. 

KOBİ’lerin bütün ülkeler için, 

ekonomik kalkınmanın önemli 

aktörlerinden biri olduğunu 

vurgulayan Şahin. KOSGEB’in 

deneyimlerini Azerbaycan’a 

aktarmaya hazır olduğunu 

belirtti.

KOBİA Başkan Yardımcısı 

Elçin İbrahimov da, Türkiye’de 

bulunmaktan duyduğu 

memnuniyeti ifade ederek, 

KOSGEB deneyimlerinin 

KOBİA’ya yeni bir ufuk açacağını 

söyledi ve iki ülke arasındaki iş 

birliğinin önemine vurgu yaptı. 

KOBİ’ler alanında Türkiye’nin 

tecrübelerinden faydalanmak 

istediklerini kaydeden 

İbrahimov, imzalanması 

planlanan mutabakat zaptı 

kapsamında çalışmaların 

etkin ve verimli bir şekilde 

gerçekleştirilebileceğini bildirdi. 
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Yeni Destek Modelleri ile 

KOBI'lerin ihtiyaçlarını dikkate alarak yeni destek 
modelleri hazırlıyoruz. 

KOBİ'LERİN YANINDAYIZ 

KOSGEB'le 
Daha Güçlü



www.kosgeb.gov.tr20

KOSGEB’le Daha Güçlü

KOSGEB İle 
İşini Büyüttü 
İstihdamını Arttırdı

Mina Galvaniz, 2012 ‘de kuruldu. 2013’te Diyarbakır Organize Sanayi 

Bölgesi’nde çelikten köşebent, profil, boru ve saçtan galvanizli elektrik 

iletim, dağıtım, aydınlatma direkleri, alçak gerilim ve orta gerilim 

enerji nakil hattı direkleri, topraklama sistemleri, otoyol korkulukları 

ve bariyerleri ile ilgili üretim gerçekleştirmeye başladı.

200’ü aşkın personel istihdamı ve yıllık 60 bin ton ürün üretebilecek 

makine ve ekipmana sahip olan Mina Galvaniz, KOSGEB KOBİ Gelişim 

Destek Programı’ndan (KOBİGEL) faydalandı.

Ekrem Özekinci
Mina Galvaniz Yönetim 

Kurulu Başkanı
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Metal işleme ve galvaniz 

alanlarında faaliyet yürüten Mina 

Galvaniz, KOSGEB destekleriyle 

bir yandan işini büyütürken, diğer 

taraftan da istihdamını arttırdı. 

Mina Galvaniz Yönetim Kurulu 

Başkanı Ekrem Özekinci, “KOSGEB 

desteklerinden faydalanıyoruz. 

Yeni makine alıp hem üretim 

kapasitemizi hem de istihdamımızı 

arttırdık” dedi.

200’ü aşkın personel istihdamı ve 

yıllık 60 bin ton ürün üretebilecek 

makine ve ekipmana sahip olan 

Mina Galvaniz, KOSGEB KOBİ 

Gelişim Destek Programı’ndan 

(KOBİGEL) faydalandı.

MİNA Galvaniz’in Yönetim Kurulu 

Başkanı Özekinci, KOSGEB 

Dergisi’ne hem yaptıkları 

çalışmalar hem de gelecek 

planlamalarıyla ilgili şunları 

söyledi: 

Önce Ar-Ge Yaptılar 

Galvaniz fabrikasını kurmadan 

önce enerji sektöründeydik. 

Babamız 2008 yılında Set 

Elektrik adında bir firma kurdu, 

orta gerilim ve yüksek gerilim 

elektrik malzemesi satardı. O 

zaman üniversiteydik. Dağıtım 

şirketlerine orta gerilim yüksek 

gerilim elektrik malzemesi satıp 

dağıtım şirketlerine uygulamasını 

da yapıyordu. Üniversite bittikten 

sonra abim Recep Özekinci ile 

enerji nakliyat direkleri, poligon 

aydınlatma direkleri ile ilgili Ar-

Ge çalışması yaptık. Şirketimizi 

kurduktan sonra bir yıllık Ar-

Ge’nin ardından faaliyete başladık.

 

Otokorkuluk ve Bariyer 
Üretime enerji nakliyat direkleri ile 

başladık, bunları daha çok ağırlıklı 

dağıtım şirketlerine veriyoruz. 

Daha sonra poligon aydınlatma 

direkleri, orta refüj aydınlatma 

direkleri, cıvatalı GSM kule 

direkleri, stadyumların aydınlatma 

projektör direkleri, boru direği 

ürettik. Daha sonraki yıllarda da 

biz yol otokorkuluk ve bariyer 

alanında ihtisaslaştık. Bunları da 

karayollarına diğer özel yol yapım 

müteahhitlerine satıyoruz.

Plaka Tanıma Sistemi 
Şirketimize 4-5 yıldır çok yoğun 

emek harcadık, Türkiye’de 

önemli işlere imza attık.  Birkaç 

örnek verirsem; yollarda görmüş 

olduğunuz baş üstü plaka tanıma 

sistemleri ile ilgili ASELSAN’ın 

büyük bir projesini bitirdik. 

Turkcell’in Türkiye’deki bütün 

GSM baz istasyon direklerini biz 

yaptık. Aksa Holding’in 4 yıldır 

Türkiye’deki en büyük tedarikçisi 

biziz. 

KOSGEB’in Büyük 
Katkısı Oldu 
Yurt içi ve yurt dışında metal 

işleme ve sıcak daldırma 

galvanizleme imalat pazarında 

daha hızla büyüyen, tercih edilen 

küresel oyuncu olma vizyonumuz 

var.  KOSGEB’in Genel Destek 

Programı ve faizsiz kredi 

programlarından faydalanıyoruz. 

Bu desteklerin işletmemize büyük 

katkısı oldu. Ayrıca KOBİGEL-

KOBİ Gelişim Destek Programı ile 

de yeni makine alıp hem üretim 

kapasitemizi hem de istihdamımızı 

arttırdık. 
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Diyarbakır’dan

Dünyaya Açıldı

Ağırlıklı olarak binaların dış 

cephelerinde giydirme malzemesi 

olarak kullanılan A2 sınıfı 

alüminyum kompozit imalatı 

yapan Şimşek Alüminyum, ABD’li, 

Japon ve Çinli rakipleriyle dünya 

pazarında yarışıyor. Şimşek 

Alüminyum, külçe halindeki 

alüminyumu Diyarbakır’da 

işleyerek, profil haline getiriyor. 

İşlenen profiller bir yandan 

Türkiye pazarında satışa 

sunulurken, diğer taraftan Fas, 

İran, Irak, Gürcistan, Filistin, İsrail, 

Türkmenistan ve Azerbaycan gibi 

ülkelerde alıcı buluyor.

248 Kişi Çalıştırıyor
İşletme, profil satışının yanı sıra 

hazır doğrama, metalik işler ve 

Afrika kıtasında otel ve villaların 

dış cephe giydirmelerini yapıyor. 

2018 rakamlarına göre 248 kişiye 

istihdam sağlayan işletmede, 

çalışanların 40’ının kadınlardan 

oluşması dikkat çekiyor. 

KOSGEB Destekleriyle 
Gelişti
KOSGEB’in 2 kez KOBİ Proje 

Destek Programı’ndan faydalanan 

işletme, 2 sefer de KOBİGEL – KOBİ 

Gelişim Destek Programı’ndan 

yararlandı. Şimşek Alüminyum, 

bu sayede yanmaz alüminyum 

kompozit imalatı için gerekli olan 

makinelerin alımının yanı sıra 

kendi test ve analiz laboratuvarını 

kurdu. CAD, CAM ve IRP 

yazılımlarını temin etti.

2 Yıllık Ar-Ge Süreci
Şimşek Alüminyum Yönetim 

Kurulu Başkanı Ramazan Şimşek, 

Türkiye’nin A2 yanmaz kompozit 

ithalatının önüne geçerek, katma 

değer oluşturmayı hedeflediklerini 

belirterek, “Bu alanda dünyanın 

4’üncü tesisini Diyarbakır’a 

Binaların dış cephelerinde giydirme malzemesi olarak kullanılan 
A2 sınıfı alüminyum kompozit imalatı yapan Şimşek Alüminyum, 
ABD’li, Japon ve Çinli rakipleriyle dünya pazarında yarışıyor.
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kazandırdık. Bunun mutluluğunu 

yaşıyoruz” dedi. İşletmesinin 

alüminyum kompozit panel ve 

alüminyum profil yatırımlarından 

bahseden Yönetim Kurulu Başkanı 

Şimşek, “Diyarbakır’ın farklı bir 

alanda, marka bir ürün ile ön plana 

çıkması için yaklaşık 2 yıl süren 

Ar-Ge çalışması yaptık. 2014 yılında 

üretime başladık.“ diye konuştu. 

Daha Fazla Katma Değer
Şimşek, tesisin aylık 80 bin 

metrekare A2 sınıfı alüminyum 

kompozit panel, 2 bin 500 ton 

profil, bin 500 ton eloksal ve 700 

ton elektrostatik boya üretim 

kapasitesine sahip olduğunu 

belirterek, “Üretmiş olduğumuz 

ürünler, Fas, İran, Irak, Gürcistan, 

Filistin, İsrail, Türkmenistan ve 

Azerbaycan gibi ülkelerde alıcı 

buluyor. İhracatta daha fazla katma 

değer oluşturmak istiyoruz. Bu 

ürünü, bizimle birlikte dört ülke 

üretebiliyor. Bunlar, ABD, Çin ve 

Japonya. Bu ülkelerle kıyasıya 

rekabetimiz var. Bu  yarışta 

desteklerinden dolayı KOSGEB’e 

minnettarız.“ dedi.

7 Şantiyesi Var
Baraj, Sulama, Alt Yapı

Şimşek Alüminyum İnşaat A.Ş. 

1996 yılında yurt içi ve yurt dışında 

özel sektör ve kamu kurumlarına 

ait yol, alt yapı, baraj, sulama 

sistemleri gibi inşaat ve taahhüt 

işleri yaparak, iş yaşamına adım 

attı. Karayolları, DSİ ve TCDD 

gibi kurumların taahhüt işlerini 

yürüttü. Halen bu işlerine devam 

eden işletmenin Türkiye’nin çeşitli 

bölgelerinde 7 şantiyesi bulunuyor.

 

2010 Dönüm Noktası
2010 yılı, şirket için bir dönüm 

noktası oldu.  Kendi taahhüt 

işlerinde kullanılmak üzere plastik 

boru imalatı yapmayı düşünen 

işletme, yaptığı Ar-Ge çalışmaları 

sonucunda alüminyum imalat 

tesisi kurmaya karar verdi. 

Yanmaz Alüminyum Kompozit

2013’te Diyarbakır Organize Sanayi 

Bölgesi tarafından işletmeye 

tahsis edilen 24 bin metrekare 

üzerine 18 bin metrekare kapalı 

alanda üretim tesisi kuruldu. 

2014’te pik halinde işlenmemiş 

olarak gelen hammaddenin 

işlenerek alüminyum profil haline 

getirilmesine ve A2 sınıfı yanmaz 

alüminyum kompozitin üretimine 

başlandı. Gelinen süreçte işletme 

tarafından kullanılan makinelerin 

önemli bir kısmı da  kendi 

imkanlarıyla üretildi.

Geri Dönüştürüyor
Geri dönüşüm esaslı olarak çalışan 

işletme, hurda alüminyumu 

yeniden işleyerek ekonomiye 

kazandırıyor. 
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Astor’dan

62 Ülkeye İhracat

2015 yılında 2 ortağı ve 17 

personeli ile üretime başlayan 

firma, istihdamını arttırarak, 

mühendis ve uzman teknik 

personeliyle hizmet veriyor. 

Doğu bölgesinde, büyük bir 

üretim tesisi olarak faaliyetlerini 

yürüten Astor, hayatın en gerekli 

yapı taşlarından olan enerji 

alanında bölgedeki kullanıcılar 

için nakliye avantajı, erişebilirlik, 

ulaşılabilirlik açısından kolaylık 

sağlıyor. Yurdun dört bir yanına 

hizmet veren işletme,  Ankara’daki 

fabrikasından da 62 ülkeye ihracat 

gerçekleştirerek Orta Asya, Batı 

Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine 

ürünlerini satıyor.

Sudan’da Fabrika
Sudan’da iş ortakları ile birlikte 

kurulan bir fabrikası bulunan 

firma, Senegal ve Irak’ta yine iş 

ortakları ile beraber bir çalışma 

yürütüyor. Enerji sektöründe 

müşterilerine güvenilir ve 

kaliteli hizmet anlayışını vizyon 

edinen Astor’un güneş enerjisi 

santrallerinde de çalışmaları 

bulunuyor.

Beton trafo ve dağıtım 
merkezleri ile metal 
mahfazalı hücre 
imalatıyla enerji 
sektörüne hizmet 
veren Astor Enerji, 
KOSGEB destekleriyle 
Orta Asya’dan, Batı 
Avrupa ve Ortadoğu’ya 
kadar 62 ülkeye 
ihracat yapıyor. 
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Önce Test Ediliyor
Ankara Temelli’de 100 bin 

metrekare alanda inşa edilen yeni 

fabrikada,  trafo imalatı yapan 

firmanın ürünleri Hollanda’da 

bulunan uluslararası test 

laboratuvarlarından geçtikten 

sonra belgelendirilerek piyasaya 

sunuluyor. Monoblok beton köşk, 

metal mahfazalı modüler hücre de 

imal eden işletme, Diyarbakır’daki 

fabrikasında da orta gerilim 

anahtarlama sistemleri üretiyor.

Üretim Yüzde 250 Arttı
KOSGEB desteklerinden 

faydalanan firma, Nitelikli 

Eleman Desteği,  Tanıtım Desteği, 

Belgelendirme Desteği ve Test 

Analiz ve Kalibrasyon Destekleri’ni 

kullandı. Firmanın devam eden bir 

KOBİGEL projesi bulunuyor.

Bu proje ile firmanın tüm 

kaynakları birleştirilerek, bütün 

temel işlemlerin kurumsal bir yapı 

altında toplanması planlanıyor. 

Oluşturulacak bu sistemle 

teknolojik altyapı güçlendirilerek 

üretim, mali yönetim insan 

kaynakları ve daha birçok 

alanda gelişim hedefleniyor. 

Firma, proje kapsamında aynı 

zamanda sac kesme, işleme, 

bükme için de makineler tedarik 

etti. Bu destekler ile üretimini 

ve verimliliğini artıran firma, 

makine teçhizat desteğiyle de 

lazer kesim makinesini bünyesine 

katmayı hedefliyor. Son bir yılda 

üretimini yüzde 250 arttıran firma, 

önümüzdeki aylarda KOSGEB’e 

sunmak için bir de Ar-Ge projesi 

hazırlıyor. 

Cari Açığın 
Azaltılmasına Katkı
Kullandığı sistemlerle ilgili,  

üzerinde çalıştığı Ar-Ge projesini 

TÜBİTAK’a sunan firmanın 

projesi onay aşamasında. Astor, 

yurt dışı menşeili ürünleri yerli 

üreterek ithalatı azaltarak cari 

açığın azaltılmasına katkı sağlıyor. 

KOSGEB destekleri için teşekkür 

eden şirket ortakları, Enver ve 

Yusuf Geçgel, “Destek miktarı 

elbette çok önemli, ancak bizim için 

devletimizin yanımızda olduğunu 

görmek daha kıymetli. KOBİ’ler 

olarak devletimizin desteğiyle ile bir 

şeyler yapabilmek, güzel projelere 

imza atabilmek, devletin yanımızda 

olduğunu bilmek bizim için çok çok 

daha önemli.”  dedi.

Ankara ve Diyarbakır’da fabrikası bulunan 
Astor, KOSGEB KOBİGEL (KOBİ Gelişim Destek 
Programı) ile üretim kapasitesini arttırmayı 
hedefliyor.
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Açık Damper Kazalarına Son

Damperlerin kendiliğinden 

açılarak köprü ve üst geçitlere 

çarpmasını engellemeyi 

amaçlayan proje, KOSGEB 

desteği ile hayata geçirildi.

Çorum’da hidrolik sektöründe 

faaliyet gösteren SMS Hidrolik, 

bir müşterisinden gelen talep 

üzerine kamyon damperleri 

üzerine bir çalışma yaptı. SMS 

Hidrolik, hazırladığı projeyle 

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı’ndan 

yararlanarak, “Arka Kapak 

Kontrollü Açık Devre Yön 

Denetim Valfi”ni geliştirdi.

Firmanın yöneticilerinden 

Mustafa Salman, yeni 

geliştirdikleri ürünle ilgili şunları 

söyledi:

KOSGEB İle Doğru Ürün 
Bu ürün bir hidrolik valftir. 

Damperli kamyonlarda kullanılır 

ve amacı hidrolik yağa yön 

vermektir. Bu ürünün görevi ise 

iki şekildedir, damper şoförünün 

haberi olmadan damperi asla 

havaya kaldırmaz. Damper 

arka kapağının yük boşaltımı 

esnasında boşaltılan yükün 

üzerine düşmesini engeller. 

KOSGEB Desteğiyle Yeni Sistem Geliştirdi.
Seyir halindeki kamyonların damperlerinin 
açılması sonucu meydana gelen kazalara son 
verecek bir proje hazırladı.
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Amacımız, her türlü damper 

kazalarının önüne geçerek 

oluşacak maddi ve manevi 

kayıpları engellemekti. KOSGEB 

destekli projemiz sayesinde 

doğru ürünü üretebildik.

İki Aşamalı Devreye 
Giriyor 
Yaklaşık 4 aylık çalışma sonucu 

geliştirilen sistemin seri 

üretimine geçtik. Damper, 

sürücünün konsolda bulunan bir 

butona basması ile çalışıyor. 

Araç temizliği esnasında ya da 

seyir halindeyken yanlışlıkla 

basılan buton, damperi aktif hale 

getiriyor ve kazalar meydana 

geliyor. 

Ürettiğimiz valf ile damperin 

iki ayrı işlem ile devreye 

girmesini sağladık. Sürücü 

butona bastıktan sonra bir de 

bizim eklediğimiz hidrolik 

kolu kullanarak damperi 

çalıştırabiliyor. Ayrıca aynı valf 

ile kamyonun arka kapağı da 

sürücünün kontrolünde açılıp 

kapanarak taşınan ürünün zarar 

görmesi engelleniyor.

Patentini Alacağız
Patentle ilgili çalışmalarımız 

var. İnşallah patentini de alıp 

üretimimizi sürdüreceğiz. 

Müşterilerimizden olumlu geri 

bildirimler alıyoruz. Kamyon 

sürücülerimiz daha emniyetli bir 

sistem olduğu için memnun.

      Amacımız, 
her türlü 
damper 
kazalarının 
önüne geçerek 
oluşacak maddi 
ve manevi 
kayıpları 
engellemekti. 
KOSGEB destekli 
projemiz 
sayesinde 
doğru ürünü 
üretebildik.

“   

”
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YENİ KOSGEB VİZYONU VE 

YOL HARİTASI

1
2

6

8

4

5
7

Cari açığı azaltacak ürünlerin 
yerli üretiminin desteklenmesi

Yüksek teknolojinin 
yerli ve milli KOBİ’ler 

vasıtasıyla tabana yayılması

Bölgesel, sektörel ve
işletmeye özgü destek
modeli tasarlanması ve 
uygulanması

KOBİ Rehberliği ve 
Danışmanlık sistemi ile 
KOBİ’lerin yönlendirilmesi

Yetkinlik Değerlendirme 
sistemiyle KOBİ’lerin kapasite ve 
yetkinliklerinin ölçülmesi ve 
değerlendirilmesi

Yüksek teknolojili 
alanlarda teknolojik 

girişimciliğin desteklenmesi

KOBİ’lerin ulusal ve 
uluslararası pazarlara 

erişimini kolaylaştıracak
KOBİ B2B platformunun 

oluşturulması

İşletmeler arası iş birliği 
kültürünün arttırılması ve 

kaynak tasarrufu 
sağlanması

Hizmetlerin bürokrasiden 
arındırılması ve destek 
programlarının revize 

edilmesi

Katma değer üreten 
firmaların KOBİ kapsamına 

alınması
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Giriş yapıldıktan sonra işletme veya meslek 
kuruluşları için münferiden temsile yetkili 

değilseniz vekaletname sayfasına 
yönlendirileceksiniz. Noterden aldığınız vekalet 

belgesini tarayarak sisteme yüklemeniz 
gerekmektedir. Bu vekalet içerisinde vekalet 
veren ve alan kişi/kuruluşların kimlik bilgileri 

yanında cep telefonu ve elektronik posta 
adresleri de yer almalıdır. KOSGEB tarafından 

elektronik ortamda bu vekalet kontrol 
edildikten sonra tüm KOSGEB  e-hizmetlerine 

vekalet aldığınız işletme adına başvuru 
yapabilirsiniz.

Uzman onayınız tamamlandıktan sonra 
sisteme giriş yapabilirsiniz.

Başvuru yapılacak e-hizmet seçildikten sonra 
e-devlet sayfasına yönlendirilmektedir.

Bu sayfada T.C. Kimlik No ve e-devlet şifreniz 
ile "Sisteme Giriş Yap" butonuna 
tıklayarak işleme devam edebilirsiniz.

 
Sisteme giriş yapabilmek için e-devlet üzerinden 

gelen iletişim bilgilerinin (cep telefonu ve elektronik 
posta) güncellenmiş ve e-devlet üzerinde 

doğrulanmış olması gerekmektedir. 

www.kosgeb.gov.tr adresinden 
"KOBİ/Girişimci Giriş" butonuna 
tıklayarak e-hizmetler sayfasına giriş 
yapabilirsiniz. Bütün hizmetler için 
"Tümünü Göster" butonuna 
tıklayabilir veya istenilen başvuru 
hizmetinin adını filtreleme  yapabilirsiniz.

E-devlet giriş sayfasında gelen kimlik 
bilgilerinin bir defaya mahsus onaylanması 

gerekmektedir.

Onay işleminden sonra gelen sayfada ;  
"Vergi / T.C. Kimlik No" bilgisini ve 
ilgili 5 maddelik vekaletnameyi 
okuduktan sonra "Kabul ediyorum" 
kutusunu işaretleyip "Giriş" butonuna 
tıklayarak ilgili sayfaya 
yönlendirileceksiniz.

KOSGEB Desteklerine Başvuru
e - devlet entegrasyonu ile 




