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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 

Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve 

Hibrit Modelleme Merkezi’ni Açtı

Anadolu Üniversitesi ile KOSGEB Arasında 

Girişimcilik İçin İş Birliği Protokolü İmzalandı

Kolombiyalı İş Adamları 

Yatırım İçin İstanbul’a Geldi

KOSGEB’in 

ATO Temsilcilik Ofisi Hizmete Giriyor

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt :

Girişimcilikte Yeni Dönem Başlıyor 

KOSGEB, Deneyimlerini 

Moğolistan’a Aktarmaya Hazır

Brüksel’de Göbeklitepe Tanıtılarak, 

KOBİ’ler ve İş Birlikleri Konuşuldu

KOSGEB Desteği İle

Zeytinde Marka Oldu

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt,

Eskişehir’de Girişimcilerle Bir Araya Geldi

Türkiye’nin İlk Antiserum Üretim Tesisi 

Açıldı

Kamerun KOBİ Destek ve Tanıtım Ajansı Heyeti 

KOSGEB’i Ziyaret Etti 

Müdürlüklerimizden;

Ankara Siteler KOSGEB Müdürlüğü

Güneşi Takip Ederek Elektrik Üreten 

Güneş Enerji Sistemi Geliştirildi

TEKNOYATIRIM Desteği ile Maden Öğütme 

Makinelerini Yerli Olarak Üretiyorlar

KOSGEB Desteği ile Ürettiği Ürünü, 

Yine KOSGEB Desteği ile Ticarileştirecek

Devlet Destekleri ile 30 Metreye Kadar 

Yer Altını Görüntüleyen Cihaz Geliştirdi

Vana Ceketi İle Başladı, KOSGEB Destekleri İle 

Büyük Projelere İsmini Yazdırdı
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KOSGEB’le Daha Güçlü

 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 
Gaziantep Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve 
Hibrit Modelleme Merkezi’ni Açtı

Varank, Gaziantep Ticaret 

Odası (GTO) ve KOSGEB iş 

birliğiyle kurulan Gaziantep 

Bölgesel Endüstriyel Tasarım ve 

Hibrit Modelleme Merkezi’nin 

(GETHAM) açılışında yaptığı 

konuşmada, AB ve Türkiye  

arasındaki mali iş birliği ile 

uygulanan “Rekabetçi Sektörler 

Programı” kapsamında, pek 

çok farklı sektörde, büyük 

ölçekli projelere mali destek 

sağladıklarını ve sağlamaya 

devam ettiklerini belirtti.

Bakan Varank, 2007-2013 

yıllarını kapsayan ilk dönemde 

550 milyon avro kaynak 

sağladıklarını, 2014-2020 

döneminde ise 302 milyon 

avro tutarında bir fonla yeni 

projelere devam edeceklerini 

vurgulayarak, bölgelerdeki sosyal 

ve ekonomik kalkınmaya ivme 

kazandırmayı amaçladıkları bu 

programla, 43 ilde 46 başarılı 

projeye imza attıklarını bildirdi.

Yapılan yatırımlarda, Ar-Ge ve 

inovasyon altyapısından imalat 

sanayinin güçlendirilmesine, 

KOBİ’lerin finansmana erişim 

olanaklarından kümelenme 

ve kapasite geliştirmeye kadar 

çeşitli alanlara odaklandıklarını 

anlatan Varank, imalat altyapısını 

geliştirmek için kurulan 

tesislerden 2 bin 300 KOBİ’nin 

Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı 
Mustafa Varank, 
“Üretimde yapısal 
bir dönüşüme 
ihtiyacımız 
bulunuyor. Bu 
dönüşüm tüm 
makroekonomik 
hedeflerimize 
ulaşmada kilit bir 
rol oynayacak.” 
dedi.
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faydalandığını, ayrıca 288 yeni 

işletmenin de kurulmasına vesile 

olduklarını kaydetti.

Ar-Ge projelerine 55 
milyon avro yatırım

Ar-Ge ve yenilikçilik alanındaki 

projelere 55 milyon avro 

yatırım yaptıklarına değinen 

Bakan Varank, laboratuvarlar, 

teknoparklar, araştırma 

ve uygulama merkezleri 

kurulmasına destek verdiklerini, 

finansmana erişim projeleriyle 

1 milyar avro tutarında kredi 

hacmi oluşturduklarını ve 14 

bin KOBİ’ye finansal destek 

sağladıklarını vurguladı.

Varank, Türkiye’nin ilk bölgesel 

nitelikli girişim sermayesi 

fonunu kurduklarını ve kredi 

garanti mekanizmasına destek 

olduklarına işaret ederek, 

“Samsun’a 50 milyon avro yatırım 

yaparak, ulusal ve uluslararası 

hizmet verecek Samsun Lojistik 

Merkezi’ni açtık. Kayseri, Yozgat, 

Gaziantep ve Elazığ’da teknoparklar 

kurduk. 10 ilimizde iş geliştirme 

merkezleri kurduk, bunları makine 

ve teçhizatla donattık. Danışmanlık 

faaliyetleriyle sürdürülebilirliklerini 

mümkün kıldık. 8 ilimizde 78 

milyon avroluk yatırımla ortak 

kullanım atölyeleri açtık. Böylece 

işletmelerin tek başına satın alma 

gücünün olmadığı makine ve 

ekipmanlar, tüm girişimcilerin ortak 

kullanımına açıldı.” diye konuştu.

KOBİ’lerin hem rekabet gücü 

hem de istihdam olanaklarının 

arttığını, Giresun’da fındık, 

Şanlıurfa’da ise lisanslı hububat 

depoları kurduklarını anlatan 

Varank, “Üretimde yapısal bir 

dönüşüme ihtiyacımız bulunuyor. 

Bu dönüşüm tüm makroekonomik 

hedeflerimize ulaşmada kilit bir rol 

oynayacak. Buradan hareketle milli 

teknoloji, güçlü sanayi önceliğimizi 

ortaya koyduk.” dedi.

Bakan Varank, GETHAM 

projesinin, Gaziantep ve bölge 

illerinin, Ar-Ge, inovasyon ve 

tasarım üssü olmasına hizmet 

edeceğini, bu merkezden 

deri, mücevher-aksesuar ve 

elektronik devreler üreten 

KOBİ’lerin yararlanmasının 

hedeflendiğini anımsattı. 

Merkezin faaliyetlerinin 

sadece Gaziantep ile sınırlı 

kalmayacağını, burada başlatılan 

yenilikçilik hamlesinin, bölge 

illerini de kapsayacak şekilde 

     Bakan Varank; Milli teknoloji, 
güçlü sanayi önceliğimizi ortaya 
koyduk.
“   

”
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genişletileceğini bildiren 

Varank, GETHAM’la birlikte daha 

rekabetçi hale gelen KOBİ ve 

girişimcilerin, oluşturdukları 

istihdam ve katma değerli 

ürünler sayesinde, bölgenin 

sosyoekonomik gelişimine 

önemli katkı sağlayacaklarını 

belirtti.

 

53 milyon avroluk 
proje çağrısına 
çıkıldı

Varank, “Rekabetçi Sektörler 

Programı” kapsamında 

nisan ayında, “araştırma ve 

geliştirme”, “teknoloji transferi 

ve ticarileştirme” başlıklarında 53 

milyon avroluk proje çağrısına 

çıktıklarını ve gelen talepler 

arasından kriterlere uygun olan 

farklı projeleri seçtiklerini ifade 

ederek, bunların bir an önce 

uygulamaya geçmesi için var 

güçleriyle çalıştıklarını aktardı.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt ise yeni proje 

ve uygulamaları devreye 

soktuklarını ve ülkedeki 

girişimleri arttırmak istediklerini 

vurguladı. Artık KOBİ’lere çok 

daha çeşitli ve küresel rekabete 

uygun destekler verildiğine 

değinen Uzkurt, her zaman yolu 

açan ve engelleri kaldıran bir 

kurum olma gayretiyle yollarına 

devam edeceklerini kaydetti.

GTO Başkanı Tuncay Yıldırım 

da dünyanın en büyük 

ekonomilerinden biri olmanın 

en önemli şartının, eğitim ve 

gelişim olduğunu belirtti.

GETHAM gibi bir merkezin kente 

kazandırılmasından memnuniyet 

duyduğunu ifade eden Yıldırım, 

“Siz hayallerinizi alın gelin, hep 

birlikte hayalleri gerçek yapalım. Bu 

şansı kullanalım. Buradan hizmet 

alacak her girişimcinin yatırım 

maliyetinin önemli kısmı da hibeyle 

desteklenecek.” diye konuştu. 

Konuşmaların ardından tesisin 

kuruluşuna katkıda bulunanlara 

plaket takdim edildi. Bakan 

Varank ve protokol üyeleri, 

açılışın ardından merkezde 

incelemelerde bulundu.
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ATO Yönetim Kurulu Başkanı 

Gürsel Baran ve beraberindeki 

heyet, KOSGEB’in küçük ve orta 

ölçekli işletmelere yönelik yeni 

vizyonu hakkında bilgi almak 

üzere KOSGEB’i ziyaret etti.

Yerli Üretime Destek

KOSGEB Başkanı Cevahir 

Uzkurt, ziyaret sırasında ATO 

heyetine KOSGEB’in KOBİ’lere 

yönelik çalışmaları ve revize 

edilen destek programları 

hakkında ayrıntılı bilgi verdi. 

İthal edilen ürünlerin yerine yerli 

üretim yapacak olan firmalara 

da Stratejik Ürün Desteği 

vereceklerini söyleyen Uzkurt, 

geleneksel sektörlere yönelik 

mevcut desteklerin devam 

edeceğini bildirdi. Uzkurt, ATO 

ile iş birliğine önem verdiklerini 

de sözlerine ekledi.

ATO Başkanı Gürsel Baran ise 

yerli ve milli üretimin önemine 

işaret ettiği konuşmasında, 

“Ülkemizde üretmediğimiz ama 

üretebileceğimiz binlerce ürün 

var. Sanayiciler, odalar, vatandaşlar 

olarak hepimiz attığımız her 

adımda, yaptığımız her alışverişte 

yerli ve milli olanı tercih etmeliyiz” 

dedi.

KOSGEB Temsilciliği 
Yenileniyor

Ziyaret sırasında, ATO 

bünyesinde hizmet veren 

KOSGEB Temsilcilik Ofisi’nin 

yenilenmesi ve daha işlevsel hale 

getirilmesine ilişkin bir iş birliği 

protokolü imzalandı. “KOSGEB 

Ankara Çankaya Müdürlüğü 

ile ATO Arasında KOSGEB 

Temsilcilik Ofisinin Kuruluşu 

ve İşletilmesi ile İlgili İş Birliği 

Protokolü”nü KOSGEB Başkanı 

Cevahir Uzkurt ile ATO Yönetim 

Kurulu Başkanı Gürsel Baran 

imzaladı.

ATO’daki KOSGEB Temsilcilik 
Ofisi’nin daha işlevsel hale 
getirilmesi için iki kurum 
arasında iş birliği protokolü 
imzalandı.

KOSGEB’in 
ATO Temsilcilik 
Ofisi 
Hizmete Giriyor

Protokol, KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile 
ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran tarafından 
imzalandı.
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KOSGEB Başkanı Prof. Dr. 

Cevahir Uzkurt, 1 Ocak 2019 

tarihinde uygulanmaya 

başlanacak olan Yeni Girişimcilik 

Desteği ile teknolojik alanlarda 

faaliyet gösterecek girişimlere 

daha fazla destek sağlanacağını 

açıkladı.

KOSGEB Başkanı Uzkurt, 

2010 yılından bu yana 

uygulanmakta olan destek 

programlarından Girişimcilik 

Destek Programı’nın, KOSGEB’in 

yeni vizyonu doğrultusunda ve 

girişimcilerden gelen taleplerin 

dikkate alınması ile KOSGEB 

İcra Komitesi tarafından alınan 

karar çerçevesinde 1 Ocak 2019 

itibariyle yerini Girişimciliği 

Geliştirme Destek Programı’na 

bırakacağını söyledi.

Girişimciliği Geliştirme 

Destek Programı kapsamında 

uygulanacak Yeni Girişimci 

Programı ile imalatçı ve teknoloji 

tabanlı girişimciliğe daha yüksek 

miktarda destek sağlanacağını 

belirten Uzkurt, bu sayede ülke 

ekonomisinin ihtiyaçlarına 

daha etkin katkı sağlanacağını, 

bürokrasinin azaltılması 

anlamında da girişimci 

adaylarına daha kolay, sade ve 

hızlı çözümler sunulacağını ifade 

etti. 

50.000 TL hibe ve 100.000 TL geri 

ödemeli olarak uygulanan destek 

üst limitlerinin yeni program ile 

arttırıldığını, imalatçı ve yenilikçi 

iş yapacak olan girişimcilerin 

360.000 TL’ye kadar, diğer 

geleneksel sektörlerde faaliyet 

gösterecek girişimcilerin ise 

sağladığı istihdam performansına 

göre 60.000 TL’ye kadar destek 

alabileceklerini açıklayan Uzkurt :

“Programın destek oranı arttırılarak 

%75 olarak belirlendi, kadın, genç, 

gazi, engelli ve şehit yakınlarımız 

için pozitif ayrım gözetilmeye 

devam edilecek. Geleneksel 

girişimcilere verilecek olan destekler 

istihdam performansına göre 

verilecek olup, bu vesileyle hem 

azaltılmış bürokratik süreç odaklı 

destek alma imkânı sağlanacak hem 

de istihdam yaratılmasına katkı 

sağlanmış olacak. Bununla birlikte, 

tüm başvuru ve ödeme süreçleri 

e-devlet üzerinden elektronik 

ortamda gerçekleştirilecek.

Girişimciliği Geliştirme Destek 

Programı kapsamındaki Yeni 

Girişimci Programı’na başvurular 

01.01.2019 itibariyle alınmaya 

başlayacak olup, Girişimcilik 

Destek Programı kapsamındaki 

Yeni Girişimci Desteği’ne ise 

31.12.2018 tarihi saat 23:59’dan 

sonra yeni başvuru alınmayacaktır. 

Yeni Girişimci Desteği’ne başvuru 

yapmış ve destek almaya hak 

kazanılmış işletmelerimize ilişkin 

süreçler devam edecek.”  şeklinde 

konuştu.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt :

Girişimcilikte 
Yeni Dönem Başlıyor 

KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir Uzkurt 
yenilenen Girişimcilik Desteği 
hakkında bilgi verdi.
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Geleneksel Girişimci Programı 

kapsamında başvuru tarihi 

itibariyle son bir yıl içinde 

kurulmuş olan işletmelere destek 

sağlanacak.

Kuruluş desteği kapsamında 

gerçek kişi statüsünde kurulmuş 

olan işletmeler için hibe olarak 

5.000 TL, sermaye şirketi 

statüsünde kurulmuş olan 

işletmeler için hibe olarak 

10.000 TL destek sağlanacak.

Geleneksel Girişimci 

Programı Performans 

desteği kapsamında 

ise işletmelerin 

çalıştırdıkları 

personel 

için Sosyal 

Güvenlik 

Kurumu’na 

ödedikleri 

prim gün sayıları için 

hedeflenen asgari rakamlarına 

ulaşmaları durumunda hibe 

olarak destek sağlanacak.

Desteğin ilk yılında toplam 

180-539 prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  

540-1079 prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  

1080 ve üstü prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 20.000 TL 

destek ödemesi yapılacak.  

Desteğin ikinci yılında toplam 

360-1079 prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  

1080-1439 prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  

1440 ve üstü prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 20.000 TL 

destek ödemesi yapılacak. 

Asgari prim gün sayısına ulaşan 

işletme için girişimcinin; genç, 

kadın, engelli, gazi veya birinci 

derecede şehit yakını olması 

durumunda her bir performans 

döneminde belirlenen 

tutarlara 5.000 TL eklenecek.

Girişimciliği Geliştirme Destek Programı;

Geleneksel Girişimci Programı 
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İleri Girişimci Programı

İleri Girişimci Programı 

kapsamında başvuru tarihi 

itibariyle son bir yıl içinde 

kurulmuş olan ‘’İleri Girişimci 

Programı Kapsamındaki Faaliyet 

Konuları Tablosu’’nda yer alan 

konularda faaliyet gösteren 

işletmelere destek sağlanacak.

Kuruluş desteği kapsamında 

gerçek kişi statüsünde kurulmuş 

olan işletmeler için hibe olarak 

5.000 TL, sermaye şirketi 

statüsünde kurulmuş olan 

işletmeler için hibe olarak 

10.000 TL destek sağlanacak.

İleri Girişimci Programı 

Performans desteği kapsamında 

ise işletmelerin çalıştırdıkları 

personel için Sosyal Güvenlik 

Kurumu’na ödedikleri prim 

gün sayıları için hedeflenen 

asgari rakamlarına ulaşmaları 

durumunda hibe olarak destek 

sağlanacak. 

Desteğin ilk yılında toplam 

180-539 prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  

540-1079 prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  

1080 ve üstü prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 20.000 TL 

destek ödemesi yapılacak.  

Desteğin ikinci yılında toplam 

360-1079 prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 5.000 TL,  

1080-1439 prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 10.000 TL,  

1440 ve üstü prim günü sağlayan 

işletmelere hibe olarak 20.000 TL 

destek ödemesi yapılacak. 

Asgari prim gün sayısına ulaşan 

işletme için girişimcinin; genç, 

kadın, engelli, gazi veya birinci 

derecede şehit yakını olması 

durumunda her bir performans 

döneminde belirlenen tutarlara 

5.000 TL eklenecek.

Ayrıca, İleri Girişimci 

Programı’nda %75 destek oranı 

ile Makine Teçhizat ve Yazılım 

Desteği sağlanacak. Bu kapsamda 

işletmelere geri ödemesiz olarak 

100.000 TL’ye kadar hibe destek 

verilecek. Ancak, işletmenin orta 

yüksek teknoloji seviyesinde 

faaliyet göstermesi durumunda 

geri ödemesiz olarak sağlanacak 

desteğin üst limiti 200.000 TL, 

yüksek teknoloji seviyesinde 

faaliyet göstermesi durumunda 

geri ödemesiz olarak sağlanacak 

desteğin üst limiti 300.000 TL’dir.
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Geleneksel 
Girişimci Programı 

İleri
Girişimci Programı 

Kuruluş Desteği

Şahıs---------5.000TL
Şirket--------10.000TL

Şahıs--------- 5.000TL
Şirket--------10.000TL

Kuruluş Desteği

1. Yıl En Fazla 20.000 TL
2. Yıl En Fazla 20.000 TL
Kadın, Genç, Engelli , Gazi, 
Şehit yakını(Her performans 

döneminde +5.000 TL  

1. Yıl En Fazla 20.000 TL
2. Yıl En Fazla 20.000 TL
Kadın, Genç, Engelli , Gazi, 
Şehit yakını(Her performans 
döneminde +5.000 TL  

Performans Bazlı Destek Performans Bazlı Destek
+

Makine, Teçhizat ve Yazılım Desteği

Mentörlük, Koçluk, Danışmanlık 
Desteği 

100.000 TL (%75 destek oranı)

10.000 TL (%75 destek oranı)

Orta-Yüksek Teknoloji x2=200.000 TL
Yüksek Teknoloji x3= 300.000 TL 

Girişimcilik Eğitimi

Yeni Girişimci Programı 

İleri Girişimci Programı'na başvurabilecek işletmelere ilişkin bilgi almak için 
www.kosgeb.gov.tr adresini ziyaret ediniz. 
Bu işletmeler haricindeki işletmelerimiz Geleneksel Girişimci Programı'na 
başvurabilecektir.
İleri Girişimci Programı'na başvuru yapabilecek işletmeler, bu programdan 
faydalanmak istemedikleri durumda Geleneksel Girişimci Programı'na da 
başvuru yapabilir.

Ayrıca destekleme kararı verilen 

makine, teçhizat ve yazılımın; 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 

13/09/2014 tarih ve 29118 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 

SGM 2014/35 sayılı Yerli Malı 

Tebliği’ne uygun olarak alınmış 

ve fatura tarihi itibariyle güncel 

yerli malı belgesi ile tefrik 

edilmesi durumunda, destek 

oranına %15 ilave edilerek %90 

oranında destek sağlanacak.

Orta yüksek ve yüksek teknoloji 

alanlarında faaliyet gösteren 

işletmelerin mentörlük, 

danışmanlık ve işletme koçluğu 

ihtiyaçlarına binaen %75 

oranında 10.000 TL’ye kadar 

destek sağlanacak.
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Kolombiyalı İş Adamları 

Yatırım İçin 
İstanbul’a Geldi
Kolombiya’nın uluslararası turizmi, yabancı yatırımı 
ve geleneksel olmayan ihracatları teşvik eden kurumu 
olan Procolombia organizasyonunda, Kolombiya 
İş Eşleştirme Forumu İstanbul Kongre Merkezi’nde 
düzenlendi.

Foruma tarımsal faaliyetler, 

kimyasallar ve yaşam bilimleri, 

üretim, Endüstri 4.0 ile giysi ve 

aksesuarlar olmak üzere farklı 

sektörlerde faaliyet gösteren 

100’ün üzerinde Kolombiyalı 

iş adamı ile farklı ülkelerden 

gelen 120 uluslararası iş adamı 

katıldı. Program kapsamında 16 

Ekim 2018 tarihinde Marmara 

Teknokent ve İTÜ Arı Teknokent 

ziyaretleri gerçekleştirildi.

İstanbul’daki etkinlik 

kapsamında, KOSGEB tarafından 

İstanbul Kongre Merkezi’nde 

KOSGEB tanıtım standı açıldı. 

İş Eşleştirme Forumu, 17 Ekim 

2018 tarihinde Kolombiya Ankara 

Büyükelçisi Juan Alfredo Pınto 

Saavedra’nın açılış konuşmasıyla 

başladı. Konuşmasında iki 

ülke arasında ticari ilişkilerin 

gelişmesine önem verildiğini 

vurgulayan Pınto Saavedra, 

forumun bu amaca yönelik 

olarak gerçekleştirildiğini 

belirtti. Büyükelçi konuşmasında 

desteklerinden ötürü KOSGEB’e 

teşekkür etti.

Forumun açılış bölümünde, 

büyükelçinin konuşmasının 

ardından Cumhurbaşkanlığı 

Yatırım Ofisi, İstanbul Ticaret 

Odası, KOSGEB, Güvenli Etkin İş 

Danışmanlık Şirketi sunumları 
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gerçekleştirildi. Daha sonra 

paralel oturum olarak, tarımsal 

faaliyetler, kimyasallar ve yaşam 

bilimleri, üretim, Endüstri 4.0 ve 

giysi ve aksesuar sektöründeki 

dernek temsilcileri (İstanbul 

Hazır Giyim ve Konfeksiyon 

İhracatçıları Birliği-İHKİP ve 

İstanbul Tekstil ve Konfeksiyon 

İhracatçı Birlikleri-İTKİB) ile 

sektörde faaliyet gösteren 

işletme temsilcileri tarafından 

sunumlar yapıldı.

Kolombiya İş Konferansı 

sırasında Procolombia 

tarafından, 140 B2B masası 

oluşturulmuş olup, 1000’den 

fazla B2B görüşmesi yapıldı.

Kolombiya’dan gelen resmi 

heyete KOSGEB tarafından 

ayrı bir program düzenlendi. 

Resmi heyette Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeler Birliği (ACOPI) 

Başkanı, Kolombiya Deri ve 

Ayakkabı Üreticileri Derneği 

(ACICAM) Başkanı, Procolombia 

Uluslararası İş Birliği Direktörü, 

Procolombia Bölge Direktörü, 

Sanayi, Ticaret ve Turizm 

Bakanlığı (MINCIT) İş Geliştirme 

Bakan Yardımcılığı Danışmanı, 

MINCIT KOBİ Direktörlüğü 

Danışmanı, Ulusal Çıraklık 

Servisi (SENA) Bölge Direktörü ve 

SENA Ulusal Öğrenme Bölümü 

Danışmanı yer aldı. 18 Ekim 2018 

tarihinde resmi heyet İstanbul 

İkitelli Müdürlüğü’nü ziyaret 

ederek, müdürlük faaliyetleri 

hakkında bilgi aldı. KOSGEB 

desteklerinden yararlanmış bir 

işletme ziyaret edildi.

ACICAM Başkanı ile Türkiye 

Deri Vakfı Başkanı arasında 

iş birliği imkanları hakkında 

görüşme yapıldı. Türkiye’de 

imal edilen deri makinalarının 

Kolombiya’ya ihraç edilebileceği 

bilgisi paylaşıldı. Bir ayakkabı 

firması ziyaret edildi. Görüşmede 

ACICAM Başkanı tarafından, 

05-07 Şubat 2019 tarihlerinde 

Bogota’da düzenlenecek olan 

Uluslararası Ayakkabı ve Deri 

Fuarı’na Türk firmalarını davet 

edildi.  
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Anadolu Üniversitesi ile KOSGEB Arasında 

Girişimcilik İçin 
İş Birliği Protokolü İmzalandı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ile  Anadolu 
Üniversitesi arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Anadolu Üniversitesi Rektörlük 

Ofisi Toplantı Salonu’nda 

düzenlenen toplantıya KOSGEB 

Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt 

ile Anadolu Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı 

katıldı.

KOSGEB ile Anadolu Üniversitesi 

arasında iş birliği protokolü 

imzalandı. İmzalanan protokol 

sayesinde, KOSGEB’in uzun 

süredir yürüttüğü girişimcilik 

eğitimleri daha etkin hale 

gelecek.

Protokol imza töreninde 

konuşan Cevahir Uzkurt, 

Anadolu Üniversitesi’nin uzaktan 

eğitim konusunda ciddi bir 

tecrübesi olduğunu hatırlattı. 

Başkan Uzkurt, “Anadolu 

Üniversitesi ile KOSGEB’in yıllardır 

yürütmüş olduğu girişimcilik 

eğitimini daha etkin hale getirmek 

için bir iş birliği yapmak üzere 

buradayız. KOSGEB olarak biz, 

özellikle genç girişimcilerimize 

ve kendi işini kurmak isteyen 

yeni girişimcilerimize verdiğimiz 

bir destek var. Ama bu desteğin 

öncesinde de bir girişimcilik eğitimi 

alınmasını zorunlu tutuyoruz. 

Bugüne kadar yaklaşık 1 buçuk 

milyon kişiye biz bu girişimcilik 

eğitimini verdik. Ancak bu 

girişimcilik eğitimi geleneksel 

eğitim metotları ile bugüne kadar 

yürütülmüş. Biz bundan sonra 

daha modern eğitim tekniklerini 

kullanarak girişimcilik eğitimlerini 

daha geniş bir tabana yayma 

arzusundayız. Hem eğitimin 

içeriğini değiştirmek hem de 

eğitimin veriliş tekniğini daha 

modern hale getirmek, bugünün 

çalışma şartlarında işi yoğun 

olan ve girişimci olmak isteyen 

vatandaşlarımızın da daha fazla 

vaktini almadan üniversitemiz’in 

alt yapısını, materyallerini, bizim 

girişimcilik programlarında 

kullanarak daha etkili hale getirmek 

üzere rektörümüzün de takdir ve 

tensipleri ile bir ön çalışma yaptık. 

Bugünkü imzalayacağımız protokol, 

bu çalışmanın nihai hale gelmiş 

bir imzası olacak. Bundan sonra 

Anadolu Üniversitesi ile daha 

yakın çalışarak, bu değerli ve köklü 

üniversitemizin bu anlamdaki 

tecrübelerinden, birikimlerinden 

ve geleceğe ilişkin üretecekleri 

eğitim teknik ve metotlarından 

yararlanmak üzere bir iş birliği 

yapıyor olacağız.” ifadelerini 

kullandı.
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Anadolu Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı ise, 

“Türkiye’nin en önemli kamusal 

alanda, özel sektöre en yakın 

kurumlardan bir tanesi KOSGEB. 

Bu konuda oldukça aktif ve 

önemli roller üstleniyor. Bu roller 

neticesinde de birçok kurumla iş 

birliğine giderek, onlara yol açıyor. 

Bu iş birlikleri neticesinde de 

kendisini ve beraberindeki kurumu 

daha ileriye taşıyacak projelerle 

daha güzel işler yapabilecek bir 

şekilde dizayn edebiliyor. Karşılıklı 

olarak toplumsal düzeni, ticari ve 

sanayi alandaki iş yapan kişileri bir 

araya getirebiliyor. Bu bağlamda 

başkanımızla da bir araya gelerek 

bir çalışma yaptık. Yaklaşık 3 

sayfalık bir çalışma oldu. 3 sayfa 

fakat derinliği itibariyle oldukça 

önem arz ediyor. İçeriğinde 

baktığımız zaman KOSGEB’in ve 

Anadolu Üniversitesi’nin karşılıklı 

tecrübelerini paylaşacağını, bu 

tecrübeler neticesinde neler 

yapabileceğiz bununla ilgili görüş 

alışverişlerinde, iş birliklerinde 

bulunacağımızı yazdık. Tabi biz 

uzun metinlerle edebiyattan ziyade, 

kısa ve öz metinlerle hareket ederek 

neticeye ulaşmayı hedefliyoruz” 

dedi.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ile Anadolu Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı arasında iş birliği protokolü 
imzalandı.

     KOSGEB ve Anadolu Üniversitesi 
tecrübelerini karşılıklı paylaşacak“   

”
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Moğolistan’da KOBİ’lere destek veren Moğolistan Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme Fonu yetkilileri ülkemizi ziyaret etti.

KOSGEB, Deneyimlerini 
Moğolistan’a Aktarmaya Hazır

Moğolistan Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

Fonu ile KOSGEB arasında 

6 Nisan 2018’de imzalanan 

mutabakat zaptı kapsamında, 31 

Ekim – 02 Kasım 2018 tarihleri 

arasında Türkiye’ye gelen 10 

kişilik Moğolistan heyetine 

yönelik bilgilendirme ve ziyaret 

programı düzenlendi.

Programın açılışında, Moğalistan 

heyetini ağırlamaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getiren 

KOSGEB Başkanı Prof.Dr. 

Cevahir Uzkurt, mutabakat 

zaptı kapsamında, önümüzdeki 

dönem kurumlar arası ilişkilerde 

yol haritasını belirleyecek olan 

eylem planının hazırlanarak 

taraflarca imza altına alınması 

gerektiğine vurgu yaptı. 

İki ülke ticaret hacminin 

artması için, KOBİ’lerin bir araya 

getirilmesi sürecinde her iki 

kurum ile iş birliği yapılması 

gerektiğini belirten Başkan 

Uzkurt, uzman değişimi yoluyla 

KOSGEB’in deneyimlerini 

aktarmaya hazır olduklarını 

söyledi. Moğolistan Ankara 

Büyükelçisi Bold Ravdan ise, 

kardeş ülke olarak tanımladıkları 

Türkiye ile siyasi ilişkilerinin 

olumlu seyirde geliştiğine 

değinerek, ticari ilişkilerin de 

siyasi ilişkiler gibi iyi olması için 

birlikte çalışılması gerektiğine 

vurgu yaptı. Moğol Heyeti 

Başkanı J.Baasandorj de Türkiye 

deneyimlerini öğrenmek için 

bu ziyaretin gerçekleştirildiğini 

belirterek, iş birliğinin önemine 

değindi.

Programda, Moğolistan Küçük 

ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme Fonu ve KOSGEB’in 

yapısı, işlevi ve faaliyetlerini 

tanıtıcı sunumlar gerçekleştirildi.
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Brüksel’de, TuR&Bo 2018 Kültürel Miras Yılı kapsamında 

Göbeklitepe ve mutfağı tanıtıldı.

Türkiye Araştırma ve İş Dünyası 

Kuruluşları Kamu-Özel Kesim 

Ortaklığı (TuR&Bo) tarafından 

06-07 Kasım 2018 tarihlerinde 

Belçika’nın başkenti Brüksel’de 

Türk gastronomisini yansıtan 

geniş kapsamlı bir etkinlik 

düzenlendi. UNESCO Dünya 

Mirası Listesi’nde yer alan 

ve Şanlıurfa’da bulunan 

Göbeklitepe’nin mutfağı 2 gün 

boyunca konuklara tanıtıldı.

Etkinlikle 12 bin yıl öncesinde 

inşa edilen ve tüm dünyada 

bilinen ilk tapınak olarak 

literatüre geçen ‘Göbekli 

Tepe’den ilham alınarak 

oluşturulan temada insanlığın 

evrelerine de dikkat çekilerek, 

medeniyetlerin doğduğu zengin 

Anadolu mutfağı tanıtıldı. 

“Göbeklitepe: Kültürlerin 

Buluştuğu Topraklar-Tarihten 

Gastronomiye” etkinliğinde 

geçmişten günümüze değiş 

tokuş, iş birliği ve KOBİ’ler 

konuşuldu. Brüksel’de Anadolu 

mutfağının tanıtıldığı Gala 

Yemeği ile başlayan program, 

Avrupa Parlamentosu’nda 

gerçekleştirilen etkinlik ile 

devam etti. 

Türkiye’nin Avrupa Birliği’ni 

her alanda önemli bir ortak 

olarak gördüğünü, pek çok 

alanda iş birliğini, ticareti ve 

ortak teknolojik çalışmaları 

geliştirmeyi hedeflediğini 

belirten KOSGEB Başkan 

Yardımcısı S. Tuna Şahin, 

KOSGEB olarak, AB’nin KOBİ’ler 

alanındaki çalışmalarına 

sağladığı katkıya dair örnekler 

sundu.  

KOSGEB’in ulusal 

koordinasyonunu yaptığı 

COSME Programı, Avrupa Küçük 

İşletmeler Yasası, Avrupa KOBİ 

Haftası ve Avrupa Girişimciliği 

Teşvik Ödülleri kapsamında 

gerçekleştirdiği çalışmalar ve 

ikili iş birlikleri hakkında bilgi 

verdi.

TuR&Bo tarafından organize 

edilen etkinlik TuR&Bo’nun 

ve ortakları olan KOSGEB, 

TOBB, TÜBİTAK ve TESK’in 

Avrupa Birliği nezdindeki 

görünürlüğüne büyük 

katkı sağlayarak gelecekte 

gerçekleştirilecek iş birlikleri ve 

ortak çalışmalara yönelik zemini 

güçlendirdi.

Brüksel’de Göbeklitepe Tanıtılarak, 

KOBİ’ler ve İş Birlikleri Konuşuldu
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Seydikemer’de kendi çabalarıyla girdiği kursları başarıyla tamamlayan bir çocuk 

annesi İlknur Kılınç, bugün marka ismini ve patentini aldığı, “Fethiye Naturel” 

zeytin ve zeytinyağı ürünleri ile fark yaratıyor.

Seydikemerli İlknur Kılınç, başarı hikâyesiyle göz dolduruyor. 1985 yılında 

Seydikemer’de çiftçilikle geçinen bir ailenin kızı olarak dünyaya gelen İlknur 

Kılınç’ın hayatı tam bir azim ve başarı hikâyesiyle dolu. Köyden kente göçmeyip 

çiftçilik yaparak kendi ayakları üzerinde durmayı başarmış çevresinde örnek 

bir insan.

KOSGEB Desteği İle

Zeytinde Marka Oldu
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Genç Yaşta Hayata Atıldı

Beş yıl boyunca SS. Kayadibi 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde 

ön muhasebeci olarak çalıştığını 

belirten İlknur Kılınç, “Ailem 

çiftçilikle geçimini sağladığı için 

çocukluğum ve gençliğim tarımla 

geçti. Köyümüzün SS. Kayadibi 

Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde 

ön muhasebeci olarak işe başladım. 

Beş yıl boyunca çalıştığım 

kooperatifin çeşitli alanlarında 

ön muhasebe görevini yürüttüm. 

Bu çalışma bana iş hayatında 

ve sorumluluk duygularında 

büyük katkı sağladı. Uzunca bir 

süre çalıştıktan sonra kendi işimi 

yapmaya karar verip işten ayrıldım 

ve KOSGEB’in kadın girişimcilere 

verdiği destekten haberdar olup 

kurslarına katılmaya karar verdim” 

dedi.

Kendi Markasını Yarattı

Girdiği girişimcilik kursunda 

eğitmenlerin markalaşmış zeytin 

ve zeytinyağı konusunda verdiği 

bilgilerin kendisinde farkındalık 

uyandırdığını belirten Kılınç, 

“Daha sonra Seydikemer Ziraat 

Odası ve İlçe Tarım Müdürlüğü’nün 

düzenlemiş olduğu kurslara katılıp, 

burada markanın önemine ve kendi 

ürünlerimizin pazarlamasının nasıl 

yapılacağına, “İyi Tarım”ın nasıl 

uygulanacağına dair önemli bilgiler 

aldığını belirtti. İş planları ve marka 

Fethiye Natural Zeytin ve 
Zeytinyağı Ürünleri’nin 
kurucusu İlknur Kılınç

     Sloganımız ; İyi Tarım, Sağlıklı 
Toplum, Güçlü Kadın. Kadın güçlü 
olduğu takdirde başaramayacağı, 
aşamayacağı hiçbir şey yoktur. 
Ülkemizin güçlü kadınlara ihtiyacı 
var.

“   

”
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oluşumu bu sayede gelişti. Ailemin 

zeytin bahçeleri ve senelerdir çeşitli 

zeytin ürünleri üretmesi bu konuda 

gerekli tecrübeye sahip olmaları 

zeytin ve zeytin ürünleri sektörüne 

girmemde en büyük katkı oldu.

 Hiç vakit kaybetmeyip ziraat odası 

başkanının da desteğiyle marka 

için gerekli atılımları yapıp uzun bir 

çaba ve resmi işlemlerin ardından 

“Fethiye Naturel” marka ismini ve 

patentini aldım.  “Fethiye Naturel” 

in hikâyesi burada başlamış 

oldu” . Bu aşamalara gelmemde 

öncelikle ailem ve sonrasında 

Seydikemer Ziraat Odası 

Başkanımız Muhsin 

Gümüş’e, ayrıca 

Seydikemer 

İlçe Tarım 

Müdürümüz Engin 

Maraşlı’ya verdikleri 

desteklerden 

dolayı sonsuz 

şükranlarımı 

sunmak 

isterim” diye 

konuştu.

Güçlü Kadın, Güçlü Ülke

Yarattığı markayla iyi bir çıkış 

yakaladığını ama bunun yeterli 

olmadığını belirten Kılınç, 

“Markamızın çeşitli reklam ve 

sosyal ağ üzerinden tanıtımını 

yapıyoruz. Şehrimizdeki fuarlarda 

markamızın tanıtımını yapıp, 

ürünlerimizin lezzetini katılımcılara 

tattırdık. Ürünlerimize dair geri 

bildirimler beklentimizin çok 

üzerinde oldu. Gerekli numunelerle 

otel, restaurant, kahvaltı salonları 

ve şarküteri marketlerine 

ürünlerimizi tanıtıp siparişlere 

cevap vermekteyiz. Aynı 

zamanda şehir dışına 

kargo yoluyla ürünlerimizi 

göndermekteyiz.

 

Bundan sonraki hedefimiz 

yurt içi ve yurt dışı pazarımızı 

büyütmektir. Önceliğim “İyi Tarım 

Uygulaması”na tam anlamıyla 

geçmek ve çevremdeki insanlara 

örnek olarak, onların da bu 

uygulamadan yararlanmasını 

sağlamaktır. Sloganımız ; “İyi Tarım, 

Sağlıklı Toplum, Güçlü Kadın”. 

Kadın güçlü olduğu takdirde 

başaramayacağı, aşamayacağı 

hiçbir şey yoktur. Yeter ki istesin. 

Ülkemizin güçlü kadınlara ihtiyacı 

var. Kadınların iş dünyasında, 

siyasette, eğitimde, sanatta, sporda 

ve diğer tüm alanlarda daha 

fazla ön planda olması 

ve seslerini daha fazla 

duyurmaları gerektiğini 

düşünüyorum. 

Çünkü bir 

ülkede 

kadınlar iş 

ve çalışma 

hayatında etkin 

değillerse 

o ülkenin 

kalkınması, 

büyümesi, 

hedeflerine 

ulaşması 

mümkün 

olmayacaktır. 

İnşallah başarılı 

kadınlarımızın sayısı daha da artar” 

diyerek sözlerini tamamladı.

Kaynak: Gülyüz Yurdagül Sırt
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Üniversite ile sanayinin iş birliği 

içinde olmasının gerektiğini 

vurgulayan KOSGEB Başkanı Prof. 

Dr. Uzkurt, “Biz hep şunu yapmaya 

çalıştık. Dedik ki üniversite ile 

sanayiyi Türkiye’de bir araya 

getirmezsek biz orta teknolojili 

alanlardan, orta yüksek ve yüksek 

teknolojili alanlara sanayimizde 

ulaşamayacağız. Bilgiyi sanayinin 

içine aktarmadığımız zaman, 

bu transferi yapamadığınız 

zaman ileri teknolojili alanlarda 

var olmanız mümkün değil. 

Bugün teknolojik bir ürün 

gördüğümüzde kullandığımız akıllı 

cep telefonlarından otomobillere 

kadar düşündüğümüzde, aslında 

hepsinin özünde bir bilgi ve bu 

bilginin teknolojiye dönüşmüş, 

endüstriye transfer edilmiş halini 

görüyoruz. Mutlaka üniversite ile 

sanayinin bu iş birliğini yapacak ara 

yüzlere, mekanizmalara ve en başta 

bu iradeye ihtiyacı var. Şimdi biz 

açıkçası Anadolu Üniversitesi’nin 

hem köklü hem de ciddi bir bilgi 

üretimi konusunda öğretim 

üyesi potansiyelinin olduğunu 

hepimiz biliyoruz. Üniversitemizi 

de bilen biri olarak söylüyorum. 

Burada üretilen bilgiyi sanayiye 

aktarmak anlamında daha kat 

etmemiz gereken yol olduğunun 

da hepimiz farkındayız. Özellikle 

sanayicilerimizi üniversiteye 

davet ederek burada bu toplantıyı 

yapmaktan da ayrıca mutlu 

olduğumuzu ifade ediyorum. Ayrıca 

Eskişehir’e de yeni bir müdür atadık. 

Kendisine de şöyle bir talimat 

verdik. En kısa zamanda KOSGEB 

desteklerini sanayicilerin ayağına 

giderek etkin bir şekilde anlatıp 

Eskişehir girişimci iş adamlarının 

ve sanayicilerinin KOSGEB 

desteklerinden yararlanmasını 

sağlamalısın dedik” şeklinde 

konuştu.

Anadolu Üniversitesi Kongre Merkezi Salon Anadolu’da düzenlenen 
KOSGEB Destekleri Hakkında Bilgilendirme Toplantısı’na 
Uzkurt’un yanı sıra Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, Anadolu 
Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Eskişehir Sanayi 
Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, KOSGEB Eskişehir İl Müdürü 
Tarık Yılmaz, Anadolu Üniversitesi rektör yardımcıları, öğretim 
elemanları, sanayiciler, iş adamları ve girişimciler katıldı.

KOSGEB Başkanı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt,

Eskişehir’de Girişimcilerle 
Bir Araya Geldi
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Eskişehir’de, kamu-sanayi-

üniversite iş birliğinde, 40 

“melek yatırımcı”nın desteğiyle 

kurulan ALBİLA’da, akrep ve yılan 

zehirlenmelerine karşı, özellikle 

askerlerin kullanımına uygun, 

soğuk zincir gerektirmeyen yerli 

antiserum üretilecek.

Ülkenin önde gelen iş 

kadınlarından 40 melek yatırımcı 

ve KOSGEB desteğiyle Eskişehir 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 

(OSB) 20 milyon lira yatırımla 

kurulan ALBİLA Serum Biyolojik 

Ürünler Sanayi ve Ticaret AŞ’de, 

biyomühendis, biyolog, kimyager 

ve molekülerbiyologlar, yerli 

antiserum için hummalı bir 

çalışma yürütüyor.

Dünya genelinde az sayıdaki 

ülkede üretilebilen ve “stratejik 

ürün” olarak değerlendirilen 

antiserum konusunda 

Türkiye’nin ihtiyacını önemli 

oranda karşılaması beklenen 

ALBİLA, ülkede ilk soğuk zincir 

gerektirmeyen “kuru” antiserum 

üreten tesis olacak.

Tesiste, Eskişehir Osmangazi 

Üniversitesinin (ESOGÜ) Ar-

Ge desteği ve danışmanlığında, 

önce akrep ardından yılan 

zehirlenmelerine karşı antiserum 

üretilecek. İlk antiserumun, 

gelecek yılın ilk aylarında 

üretilmesi planlanıyor.

Türkiye’nin İlk Antiserum 
Üretim Tesisi Açıldı

Eskişehir’de, kamu-sanayi-üniversite iş birliğinde 40 
“melek yatırımcı” ve KOSGEB’in desteğiyle 20 milyon 
lira yatırımla kurulan ALBİLA’da, akrep ve yılan 
zehirlenmelerine karşı, soğuk zincir gerektirmeyen 
“kuru” antiserum üretilecek.
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“Her ülke önce kendisi 
için üretiyor”

ESOGÜ Fen Edebiyat Fakültesi 

Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi 

ve ALBİLA şirketinin danışmanı 

Doç. Dr. Figen Çalışkan, yaptığı 

açıklamada, kamu-sanayi-

üniversite iş birliğiyle kurulan 

ALBİLA’nın, kentin sağlık 

alanındaki ilk yatırımlarından biri 

olduğunu söyledi.

Bir melek yatırımcılık firmasının 

girişimini değerlendirme isteğiyle 

ESOGÜ Teknoloji Transfer Ofisine 

(ETTOM) başvuruda bulunulması 

ve ardından yapılan ortak 

çalışmalar neticesinde, bu duruma 

gelindiğini aktaran Çalışkan, şöyle 

konuştu:

“Üniversitemizde benim 

çalışmalarım temelinde 20 yıllık 

bir Ar-Ge ve bilgi birikimi vardı. 

‘Akademiden ekonomiye’ diyerek, 

üniversitemizin mottosu, 40 

hissedarın bir araya gelmesi ve 

destekler sonucu ALBİLA doğdu. 

Buradaki amaç ülkemizde ve 

dünyada zehirlenmeler nedeniyle 

ortaya çıkan ölümleri indirgemek. 

Özellikle akrep zehirlenmeleri yılda, 

dünyada bir milyona yakın kişinin 

ölümüne neden olabiliyor. Yılanlar 

da keza öyle. Öncelikle ülkemiz, 

sonra dünya ülkeleri için antiserum 

üretimi hedefiyle çalışıyoruz. 

Dünyaya antiserum üreten 25 

firma var. Her ülke önce kendisi 

için üretiyor. Önce antiserumlarla 

başlıyoruz. Ama ihtiyaç duyulan 

her türlü antitoksinler ve diğer 

bileşenleri üreteceğiz.”

“Akreplerden zehri 
elektriksel sağım 
yöntemiyle alıyoruz”

Çalışkan, ESOGÜ 

laboratuvarlarındaki 2 binden 

fazla akrepten zehri, elektriksel 

sağım yöntemiyle aldıklarını 

ifade ederek, “Zehir birinci ham 

maddemiz. İkinci bileşenimiz 

ise atlar. Mahmudiye ilçesinde 

üniversitemizin yüksekokulunda 

28 atımız var. Akrep zehrini miktarı 

artan dozlarda bu hayvanlara 

uygulayarak bağışıklık yaratıyoruz. 

Atlardan daha sonra kan alıyoruz. 

Kandan aldığımız plazmadan da bu 

bağışıklığa neden olan molekülleri 

tamamen biyokimyasal yolla ve 

‘iyi üretim uygulamaları sistemi’ 

dediğimiz GMP koşullarıyla 

fabrikamızda önemli katma değeri 

yüksek bir ürüne dönüştürüyoruz.” 

dedi.

      Buradaki 
amaç ülkemizde 
ve dünyada 
zehirlenmeler 
nedeniyle ortaya 
çıkan ölümleri 
indirgemek. 
Özellikle akrep 
zehirlenmeleri 
yılda, dünyada 
bir milyona yakın 
kişinin ölümüne 
neden olabiliyor. 
Yılanlar da keza 
öyle. Öncelikle 
ülkemiz, sonra 
dünya ülkeleri 
için antiserum 
üretimi hedefiyle 
çalışıyoruz. 
Dünyaya antiserum 
üreten 25 firma 
var. Her ülke 
önce kendisi için 
üretiyor. 

“    

”
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ALBİLA’daki biyomühendisler, 

biyologlar, kimyagerler, 

molekülerbiyologların, ülkenin de 

hedefleri doğrultusunda çalıştığını 

anlatan Çalışkan, şöyle devam etti:

“Antiserumumuz, oda ortamında, 

kuru halde herhangi bir şekilde 

taşındığında soğuk zincir 

gerektirmeyen bir ürün olacak. 

Özellikle askerlerimizin yanlarında 

rahatlıkla taşıyabileceği bir ürüne 

dönüştürmeyi planlıyoruz. 

Ürünümüz, oda ortamında, 

kuru halde herhangi bir şekilde 

taşındığında soğuk zincir 

gerektirmeyen bir ürün olacak. 

Genelde uluslararası alanda akrep 

antiserumları sıvı halde. Sıvı olanlar 

soğuk zincir gerektiriyor. Soğuk 

zincir dışında eğer gerekli dereceyi 

sağlayamazsanız bozulabiliyor. 

Bunu kuruttuğunuzda oda ısısında 

rahatlıkla kullanılabiliyor. Gelecek 

yılın ilk aylarından başlamak üzere 

iyi üretim uygulamaları sistemiyle 

ülkemiz için yerli bir antiserum 

üreteceğiz. Ulusal ve uluslararası 

iş birliklerimiz var, talepler geliyor. 

Diğer departmanlarımız bunlarla 

ilgileniyor.”

Doç. Dr. Çalışkan, bu 

antiserumların öncelikli 

müşterilerinin, genellikle 

ülkelerin sağlık ve milli savunma 

bakanlıkları olduğunu sözlerine 

ekledi.

Kaynak: AA
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Kamerun’da KOSGEB muadili kurum olan APME (Kamerun KOBİ Destek ve 
Tanıtım Ajansı) Genel Müdür Yardımcısı Eric Ewusi Mbongo başkanlığındaki 
heyet, KOSGEB ve İşletmeler dahil olmak üzere ülkemizde bir dizi ziyaret 
gerçekleştirdi.

KOSGEB-TİKA iş birliğinde, 

24-25 Ekim 2018 tarihleri 

arasında Kamerun heyetine 

yönelik bilgilendirme ve ziyaret 

programları düzenlendi.

Kamerun KOBİ Destek ve 

Tanıtım Ajansı temsilcilerinden 

oluşan ve KOSGEB-TİKA 

koordinasyonunda Kamerun 

heyeti ile yürütülen iki günlük 

Teknik İş Birliği Programı 

kapsamında heyete KOSGEB 

Destek Programları hakkında 

bilgilendirme yapıldı.                    

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Salih Tuna Şahin, Kamerun 

heyetini ağırlamaktan duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek 

onlara Türkiye’nin son dönem 

ekonomik durumu ve KOSGEB’in 

bu gelişmelerdeki önemini 

vurgulayan bir açılış konuşması 

gerçekleştirdi.

KOBİ’lerin, değişen şartlara 

hızla uyum sağlayabilmeleri, 

esnek üretim yapısına sahip 

olmaları, bölgesel kalkınmayı 

sağlamaları ve bölgesel 

farklılıkları azaltmaları, yeni iş 

imkanları yaratarak istihdama 

önemli katkılarda bulunmaları, 

milli ekonomilerin gelişmesi ve 

benzeri özellikleriyle ekonomik 

ve sosyal kalkınmada stratejik 

öneme sahip olduklarının ifade 

edildiği sunumlarda, KOSGEB 

destekleri detaylı bir şekilde 

anlatıldı. Programın ikinci 

gününde KOSGEB tarafından 

KOBİ’lere sağlanan desteklerin 

öneminin anlaşılmasını 

sağlamak amacıyla farklı 

ölçekteki üç KOBİ ziyaretinin 

yanı sıra,   Ankara Teknopark 

Teknoloji Geliştirme Bölgesi ve 

Ankara Mobilyacılar Lakeciler 

Esnaf ve Sanatkarlar Odası 

(ANKAMOB) ile de görüşmeler 

gerçekleştirildi.

Kamerun Heyet Başkanı 

Eric Ewusi Mbongo ise, 

KOBİ’ler alanında Türkiye’nin 

tecrübelerinden istifade etmek 

istediklerini belirtti.

Kamerun KOBİ Destek ve Tanıtım Ajansı Heyeti 
KOSGEB’i Ziyaret Etti 
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KOSGEB Siteler Müdürlüğü, 1992 

yılında Ankara Mobilyacılar Sitesi 

içerisinde Ağaç İşleri İhtisas 

Müdürlüğü olarak kurularak 

faaliyetlerine başladı. 1999 yılında 

Demirciler Sitesi’ne taşınarak 

2017 yılına kadar faaliyetlerini 

sürdürdü. 2017 sonu itibariyle 

personel ve hedef kitlesindeki 

KOBİ hacmindeki artış nedeniyle 

daha önce KOSGEB Başkanlık 

binası olarak faaliyet gösteren 

Mamak’taki eski Başkanlık 

binasına taşındı.

KOSGEB Siteler Müdürlüğü 30’u 

KOBİ Uzmanı olmak üzere toplam 

65 personeli ile etki alanında 

faaliyet gösteren bütün KOBİ, 

girişimci ve girişimci adaylarına 

destek ve hizmet veriyor.

KOSGEB Siteler Müdürlüğü’nün 

hedef kitlesini, Ankara’nın 

Keçiören, Altındağ, Mamak, 

Pursaklar, Çubuk, Akyurt, Altındağ, 

Elmadağ ve Kalecik ilçelerindeki 

bütün KOBİ ve girişimciler 

oluşturmaktadır. 

KOSGEB Siteler Müdürlüğü, 

Ankara’nın her yerinden gelen 

potansiyel girişimcilere, kendi 

uzman personeli ile Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi (UGE) veriyor. 

Müdürlük bünyesinde 2016-2018 

yılları arasında 42’si engelli, 61’i 

15 Temmuz şehit ve gazi yakınları 

olmak üzere toplam 2920 girişimci 

adayına Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi (UGE) verildi. Eğitim 

alanların %51’ini kadın girişimciler 

oluşturuyor. Aralarında Keçiören 

ve Mamak Belediyeleri ile Ankara 

SAMPLE TEXT HERE

Müdürlüklerimizden

Ankara Siteler KOSGEB Müdürlüğü
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Sanayi Odası ve İŞKUR Ankara İl 

Müdürlüğü’nün de bulunduğu 

toplam 19 kurum ve kuruluşla 

Girişimcilik Protokolü bulunan 

Müdürlük 2018 itibariyle 800’ü 

aşkın girişimcinin işletmesinin 

kuruluşuna ön ayak oldu.

2018 yılı Kasım ayı itibariyle 

veri tabanında 33.029 işletme 

kaydı bulunan KOSGEB Siteler 

Müdürlüğü, bugüne kadar 

793’ü imalat sektöründe faaliyet 

gösteren toplam 2.722 işletmeye 

54 Milyon TL’nin üzerinde destek 

sağladı. 70 işletmeyi KOBİ-GEL 

Destek Programı kapsamında 

destekleyen müdürlük, 55 

işletmenin Ar-Ge projesini başarılı 

bir şekilde tamamlamasına öncü 

oldu, 37 Ar-Ge projesinin ise 

izlemeye süreci halen devam 

etmektedir. Ankara Üniversitesi 

ve Gazi Üniversitesi ile Ar-Ge 

protokolü bulunan müdürlüğün 

toplam destek hacminin %21,1’ini 

Ar-Ge ve Endüstriyel Destek 

Programları oluşturuyor. 

Önümüzdeki dönemde protokol 

imzaladığı kurum ve kuruluşlara 

yenilerini eklemeyi hedefleyen 

ve bu uğurda kararlı adımlarla 

yoluna devam eden KOSGEB 

Siteler Müdürlüğü; “her gün 

eğitim, her yere destek” ilkesiyle 

ve etki alanındaki ilçelerin 

büyüme trendini göz önünde 

bulundurarak, her geçen yıl daha 

fazla KOBİ ve girişimciye ulaşmayı 

ümit ediyor.
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Geliştirilen ürün, 8 tane 

şeffaf panelden oluşan askeri 

standartlarda bir kutunun içinde 

bulunuyor. Açıldıktan sonra 

güneşi takip ederek elektrik üreten 

bu sistemin prototipi KOSGEB’in 

Ar-Ge ve İnovasyon Desteği 

ile geliştirildi. İşletme ürünün 

ticarileştirilmesi için Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı 

başvurusu için hazırlıklarını 

sürdürüyor.

Savunma Sanayii 
İçin Eşsiz 
Bir Tasarım: 
“Günebakan”
Kırıkkale Üniversitesi 2001 Elektrik 

Elektronik mühendisliği mezunu 

olan Fevzi Acar, yaklaşık 4yıl 

kadar İstanbul’da çalıştıktan sonra 

enerji üzerine kurduğu şirketiyle 

kendi işini yapmaya başladı. İlk 

şirketiyle yerleşim yerlerine ait 

elektrik dağıtım şebekelerinin 

projelendirmesi ve enerji nakil 

hattı proje işleri yapmaya başladı. 

Fevzi Acar, enerji sektörüne 

çeşitli mühendislik çözümler 

sundu. Dağıtım şirketlerinin 

özelleştirilmesiyle Türkiye’de 

yenilenebilir enerji sektörüne hızlı 

şekilde geçiş olurken firma bu 

yöndeki çalışmalarına hız verdi.

Dağıtım şirketleri tarafından 

enerji sektöründe bilinen bir 

Güneşi Takip Ederek Elektrik Üreten 
Güneş Enerji Sistemi Geliştirildi

Ankara’da enerji sektörüne mühendislik 
çözümler sunan ENSO Elektrik, 
KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Desteği 
kapsamında güneşi takip ederek elektrik 
üreten bir sistem geliştirdi.

Ankara’da KOSGEB ile Başaranlar
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şirketi olan Fevzi Acar,  2014 

yılında yenilenebilir enerji ve 

güneş enerjisi sektöründe yeni bir 

vizyon ve misyonla yola çıkarak 

ENSO Elektrik’i Ankara’da kurdu. 

18 personelden oluşan çekirdek 

kadrosuyla ENSO Elektrik, güneş 

enerjisinde Türkiye’de lisanslı 

elektrik yönetmeliği sürecinde 

ülke çapındaki projelerin %10’unu 

TEDAŞ onaylı gerçekleştiren bir 

firma oldu.

Son 2-3 yıldır güneş enerjisinde 

atağa kalkan ülkeler arasında 

olan Türkiye’ye gelen uluslararası 

yatırımcılar ile proje çalışması 

yapan firma, güneş enerjisi 

sektöründe deneyim kazandı. Bu 

bilgi birikimiyle, Ar-Ge ile ilgili 

çalışmalara yön vermek isteyen 

ENSO, Kırıkkale Üniversitesi 

Teknopark’ta bir ofis açarak 

çalışmalarına başladı. Buradaki 

ofisi için ilk olarak Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği’nden faydalanan 

firma, savunma sanayisi için çok 

önemli olan projesini KOSGEB’in 

Ar-Ge desteğiyle yürüttü.  “Akıllı 

Günebakan Güneş Enerji Sistemi 

(GES) Tasarım ve İmalatı” isimli 

proje kasım ayında sonlanıyor. 

Prototipi biten, Günebakan ürünü 

ile ilgili bilgi veren Fevzi Acar, bu 

ürünün sadece Türkiye’de değil 

dünyada da eşinin olmadığını 

söylüyor:  “Bu Ar-Ge projemizde 

ürünün KOSGEB’ den aldığımız fuar 

desteği ile yurt içi ve yurt dışında 

katıldığımız bir kaç fuarda tanıtımını 

yaptık. Ar-Ge’de girdiğimiz alanın 

sadece Türkiye için değil dünya 

için de ne kadar önemli olduğunu 

gördük. Biz enerji sektöründe 

ilk defa savunma sanayi fuarına 

katıldık ve geliştirdiğimiz ürünle 

ilgili savunma sanayiinde bizim 

düşündüğümüz gibi bir ürünün hiç 

olmadığını fark ettik. KOSGEB’in 

Ar-Ge desteğiyle yürüyen bu 

proje şuan prototipi bitmiş ürün 

olarak elimizde. Bu süreçte 

KOSGEB’in belgelendirme ve patent 

      Ar-Ge’de 
girdiğimiz alanın 
sadece Türkiye 
için değil dünya 
için de ne kadar 
önemli olduğunu 
gördük. Biz enerji 
sektöründe ilk 
defa savunma 
sanayi fuarına 
katıldık ve 
geliştirdiğimiz 
ürünle ilgili 
savunma 
sanayiinde bizim 
düşündüğümüz 
gibi bir ürünün 
hiç olmadığını 
fark ettik. 
KOSGEB’in 
Ar-Ge desteğiyle 
yürüyen bu proje 
şuan prototipi 
bitmiş ürün 
olarak elimizde.

“    

”

Fevzi Acar 
ENSO Elektrik Şirketinin 

Kurucusu
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desteklerinden de faydalandık. 

KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama 

Desteği’yle de seri üretime geçerek 

dünya pazarında önemli bir yer 

edineceğimizi düşünüyoruz.

Günebakan’dan biraz bahsedecek 

olursak; aslında biz sadece savunma 

sanayi diyoruz ama genel olarak 

baktığınızda sadece savunmada 

değil mobilize taşınabilir bir güneş 

enerjisi sistemi. Geliştirdiğimiz 

ürünün hafifliği, taşınabilirliği, 

pratikliği ve enerjinin istediğiniz 

noktaya istediğiniz şekilde 

ulaştırılabilirliği açısından çok 

önemli bir ürün olduğunu gördük.  

Şu anda ağırlıklı askeri talepler 

olduğunu görsek bile biz ülke olarak 

yakın çevremizde afetlere savaşlara 

maruz kalan bir ülkeyiz. Bu anlamda 

da çok kullanılabilir bir ürün. 

Ürünümüz 8 tane şeffaf panelden 

oluşan askeri standartlarda bir 

kutunun içinde. Günebakan sistemi, 

açıldıktan sonra güneşi takip ederek 

elektrik üreten bir sistemdir. Proje,  

Ar-Ge aşamasındayken bile yurt 

dışından ciddi talepler oldu. İnşallah 

seri üretime geçince de ihracatta 

çok ciddi rakama ulaşacağımızı 

düşünüyoruz.”

Kırıkkale Teknopark’ta, “Güneş 

Santrallerindeki Gölgelenmenin 

Kontrolü” isimli Ar-Ge projesine 

devam eden firma,  sektördeki 

açıkları mühendislik bakış açısıyla 

görüp projelerine yön veriyor. 

Afrika enerjisinde çok ciddi açık 

olduğunu görerek hem montaj 

kolaylığı açısından hem son 

kullanıcının daha rahat etmesi 

açısından geliştirdiği bir ürünüyle 

Afrika’ya ihracat gerçekleştirdi. 

Günümüz dünyasında son 2-3 

yıldır konuşulmaya başlanan siber 

güvenlik ile ilgili de Ar-Ge projesi 

olan ENSO, “Endüstriyel Kontrol 

Sistemlerinin Siber Güvenliği” 

üzerinde de çalışıyor.

Siber güvenlik konusunda çok 

yeni gelişmelerin olduğunu 

gören firma,  ülke olarak bunun 

gerisinde kalmamamız gerektiğini 

düşünüyor: “Soğuk savaşlardan, 

ekonomik savaşlardan sonra 

siber savaşların başladığı bir 

dönemdeyiz. Bu anlamda dünyada 

birkaç uygulamasını ve etkilerini 

gördüğümüz olaylar yaşandı. 

Ukrayna’nın elektriği başka bir ülke 

tarafından 1 hafta kesilebildi. İran’da 

bir nükleer santrali durdurabildi. 

Elektrik, doğalgaz, içme suyu ve 

atık suyu ülkenin ana damarları 
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arasında yer alıyor. Bu konularda 

maalesef bir milli yerli yazılımımız 

hala yok. Biz bu kadar kritik 

konulardaki güvenliğimiz başka 

ülkelerden aldığımız programlara 

emanet edemeyeceğimizi görünce 

bu konuda ciddi bir çalışmamız 

oldu. Bu konuda da savunma sanayi 

başkanlığının siber kümelenme 

programına başvurumuz var. 

Onlara bu projeyi sunduk. İnşallah 

bu konuda hem yazılım hem 

donanım olarak kendimize ait bir 

ürün çıkarmayı düşünüyoruz.” 

KOSGEB’ den yaklaşık 685 Bin 

TL Ar-Ge desteği alan işletme, 

KOBİ-GEL programına yaptığı 

başvurunun sonuçlanmasını 

bekliyor. Kendine ait bir Ar-Ge 

merkezi kurmak isteyen firma, 

dışarda proje geliştiren bu projeyi 

ticarileştirmek isteyen herkese 

hem test merkezi hem de bu 

ürünün imalatını yapabilecek bir 

ortam oluşturmayı hedefliyor.

Ar-Ge yapmanın oldukça maliyetli 

olduğunun altını çizen Fevzi Acar, 

KOSGEB desteklerine müteşekkir 

olduğunu ifade ediyor ve bu tür 

devlet destekleriyle ülkenin hep 

daha ileri gideceğine inanıyor. 

      KOSGEB’in 
Endüstriyel 
Uygulama 
Desteği’yle de seri 
üretime geçerek 
dünya pazarında 
önemli bir yer 
edineceğimizi 
düşünüyoruz.
Geliştirdiğimiz 
ürünün hafifliği, 
taşınabilirliği, 
pratikliği ve 
enerjinin 
istediğiniz 
noktaya 
istediğiniz şekilde 
ulaştırılabilirliği 
açısından çok 
önemli bir 
ürün olduğunu 
gördük. Ar-Ge 
aşamasındayken 
bile yurt dışından 
ciddi talepler 
oldu.  

“    

”
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TEKNOYATIRIM Desteği ile 

Maden Öğütme 
Makinelerini 
Yerli Olarak Üretiyorlar

Ankara’da Endüstriyel teknolojik ürünlerin projelendirmesi, imalatı ve 

araştırma geliştirme çalışmalarının yapılması alanlarında faaliyet gösteren 

Karakaya Endüstri Teknolojileri işletmesi daha önce Ar-Ge sonucu geliştirdiği 

Maden Öğütme Makinesi’nin üretim hattını TEKNOYATIRIM Desteği ile yerli 

imkanlarla kuracak.

Mustafa Gözübatık
Karakaya Endüstri Teknolojileri 

Genel Müdürü 
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Ankara’da Endüstriyel teknolojik 

ürünlerin (Başta maden, enerji 

ve savunma endüstrileri olmak 

üzere sanayinin ihtiyaç duyduğu 

makineler, öğütücü sistemleri, 

kırma eleme, paketleme, silolar, 

tanklar, endüstriyel çelik yapılar, 

elektroliz üniteleri, konveyörler, 

maden konsantre ve izabe tesisleri, 

mikserler, ergitme, kurutma ve 

pişirme fırınları, filtreler, arıtma 

sistemleri) projelendirmesi, 

imalatı ve araştırma geliştirme 

çalışmalarının yapılması 

alanlarında faaliyet gösteren 

Karakaya Endüstri Teknolojileri 

işletmesi daha önce Ar-Ge sonucu 

geliştirdiği Maden Öğütme 

Makinesi’nin üretim hattını 

TEKNOYATIRIM Desteği ile yerli 

imkanlarla kuracak.

Seri üretimine başlanacak 

üründeki en önemli unsur, muadil 

öğütücülerden çok daha farklı 

çalışma prensiplerine sahip, daha 

az enerji harcayan, nihai ürünün 

daha kolay elde edildiği ve daha 

hafif bir öğütücü olmasıdır. 

Ürün, muadilleri olan bilyeli 

öğütücülere göre en az %40-50 

civarı enerji tasarrufuyla çalışan, 

aynı zamanda kapasitesi çok 

daha yüksek ve daha küçük 

boyutlarda tasarlandı. Mevcuttaki 

sistemler 3-4 metre çapında, 10 

metre uzunluğunda olup 80 ila 

100 ton ağırlığındadır. Bunca 

büyük bir kütleyi çevirmek 

atalete getirmek için büyük 

miktarlarda enerji tüketimi 

söz konusu olmaktadır. Ürün, 

geliştirilen özelliklerinden dolayı 

yatırım ve işletme maliyetlerini 

düşürmektedir. Verim açısından 

bakıldığında mevcuttakilere göre 

en az %15 daha verimli ürün elde 

edebilmektedir.

“KOSGEB VE 
TÜBİTAK kaynaklı 
yaptığı Ar-Ge’ler 
sonucunda dünya 
muadil sistemlerinde 
makinalar üretti.”

1970 Adana doğumlu Mustafa 

Gözübatık, ODTÜ makine 

mühendisliğini bitirdikten sonra 

1994 yılında farklı ortaklıklarla 

firmalar kurarak endüstriyel 

      Yurt dışı 
kaynaklı bir tesis 
yaptığınızda 
bunun gelirini çok 
uzun yıllar yurt 
dışına aktarmış 
oluyorsunuz. 
Kömür yanıyor 
ama yabancıyı 
ısıtıyor. Yerli 
sanayicimiz olsa 
hem istihdamı 
arttıracaksınız, 
hem firmayı 
büyüteceksiniz 
hem büyüyen 
firma Türkiye’ye 
döviz getirecek. 
Bu çok önemli.

“   

”
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otomasyon ve endüstriyel 

üretimler alanında çalışmaya 

başladı. Madencilik ekipmanları 

alanında yurt dışındaki benzer 

ürünlere göre yüksek verimlilik 

sağlayan üstün makineler 

ürettiklerinde madencilik 

sektöründe, ürünleri ve firması 

rağbet görmeye başladı. 

Türkiye’nin cari açığının 

%50’sinden fazlasının enerji 

ithalatına dayalı olması, yerli 

kaynak olarak linyit kömürünün 

ön plana çıkmasından dolayı bu 

alanda ülkenin yatırımlarının 

ilerleyebileceğini ön gören 

Mustafa Gözübatık, özellikle 

termik santraller ve madencilik 

teknolojileri konusunda hizmet 

sunabilmek amacıyla 2012 yılında 

‘Karakaya Endüstri Teknolojileri’  

firmasını kurdu.

Karakaya, endüstriyel hayatın 

önemli bir parçası olan ‘öğütme’ 

alanında ağırlıklı olmak üzere 

KOSGEB VE TÜBİTAK kaynaklı 

yaptığı Ar-Ge’ler sonucunda dünya 

muadil sistemlerinde makineler 

üretti. Hem madencilikte hem 

de termik santral alanında, 

öğütmenin önemini ve maliyetini 

iyi bilen firma, ekonomik bir 

sistem geliştirdi. Öğütme işinde, 

üretilen ton başına tüketilen 

enerji miktarının ne kadar olduğu 

oldukça hayatidir. Karakaya, 

yaptığı Ar-Ge’ler sonucunda 

enerji tüketimini 4/1 e düşürerek 

sektördeki işletme maliyetlerini 

radikal oranda azaltan bir sisteme 

imza attı.

Sektörün öncü kuruluşlarından 

Kolin, Aksa, Sabancı, Odaş gibi 

firmalara hizmet veren Karakaya,  

kiminde kurulan yeni sistemlerin 

tamamını yapıyor ya da çok daha 

uygun ikinci tesisler kurarak 

eski tesislerin atıl hale gelmesi 

sağlıyor. Sistem, 4 ay gibi kısa 

süre içerisinde kendini amorti 

edip yatırımcısını kâra geçiriyor. 

Termik santral sektöründe hem 

Avrupa, hem Amerika’da dünya 

çapında büyük firmalara teknoloji 

partneri, ekipman tedarikçisi 

olmak Karakaya’nın orta vadeli 

hedefleri arasında. İnovatif 

ürünleriyle ithalatı kesen firma, 

yaptığı işte hep en iyisi için 

çalışmaya devam ediyor.

2.9 Milyon TL KOSGEB 

TEKNOYATIRIM desteği kullanan 

firma kurucusu Mustafa Gözübatık 

KOSGEB’e teşekkürlerini şu şekilde 

dile getiriyor: “Çok keyifli bir iş 

yapıyoruz. KOSGEB’in çok değerli 

destekleriyle onlarca dolarlık bir 

tesisi çöpe atıp tamamen yerli 
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teknolojiyle yapılmış bir ürünü 

koyuyoruz. Yurt dışı piyasasını 

ve Türkiye’deki tüm sektörü 

hedefliyorsanız belli bir üretim 

kabiliyetine ulaşmanız gerekiyor. 

Firmanın bu andan itibaren bir 

finansman kaynağına ihtiyacı 

oluyor. Bu finansman kaynağı öyle 

bir ateşleme yapıyor ki bir kıvılcımla 

büyük bir ateşi yakabiliyor. 

Kıvılcımınız olmadığı takdirde bu 

ateşi yakamazsınız. KOSGEB’in bize 

sunmuş olduğu destekler gerçekten 

bizim için çok önemli. Devletimizin 

desteklemiş olduğu bir firma olmak 

onur verici oldu bizim için. Olması 

gerektiği gibi bir yatırımın önünün 

açılmış olması çok umut verici. 2013 

yılında TÜBİTAK Ar-Ge desteği 

alarak sistemi geliştirdik, 2018 

yılında KOSGEB TEKNOYATIRIM 

desteğiyle de endüstriyel yatırım 

anlamında ciddi bir destek aldık. 

Fabrika alanımızı ayarladık.9600 

metrekarelik tesisimiz için makine 

alımlarımıza başladık. 2019 yılında 

bu yatırım ayağa kalkmış olacak.”

Ar-Ge yapısında 13 mühendisi 

bulunan firma, almış olduğu 

projelerin yapımında 100 kişiyi 

geçen bir istihdam sağladı. 

Karakaya için KOSGEB’in 

önemini anlatan Mustafa 

Gözübatık; “Türkiye’nin şartları, 

bir anda büyük projeler almaya 

başlayınca yaşadığımız zorluk bizi 

umutsuzluğa düşürdü. Yatırımdan 

tamamen çıksak mı acaba 

dediğimiz oldu. Taşınılır bir yük 

değildi. Tam bu noktada KOSGEB’in 

desteği hayatımızın dönüm noktası 

oldu. Bütçenin büyüklüğünün 

yanı sıra devletimizin desteği 

inanılmaz bir motivasyon oldu. O 

destek olmasaydı biz bugün belki 

üretimden çekilmiş bir proje ofisi 

olarak devam edecektik.” diyor.

Enerji konusunun stratejik bir 

alan olduğunu düşünen Mustafa 

Gözübatık, Türkiye’de yerli 

sanayicileri bir araya getirecek 

platform oluşturulmasının 

önemine değiniyor.  Yatırımcının, 

yerli sanayicinin, finans 

sektörünün, devletin ilgili 

birimlerinin bir masa etrafında 

toplanarak termik santrallerde 

yerlilik oranının arttırılması 

için irtibat kurulmasının gerekli 

olduğunu savunuyor ve ekliyor: 

“Yurt dışı kaynaklı bir tesis 

yaptığınızda bunun gelirini çok 

uzun yıllar yurt dışına aktarmış 

oluyorsunuz. Kömür yanıyor ama 

yabancıyı ısıtıyor. Yerli sanayicimiz 

olsa hem istihdamı arttıracaksınız, 

hem firmayı büyüteceksiniz hem 

büyüyen firma Türkiye’ye döviz 

getirecek. Bu çok önemli.”

Karakaya Endüstri Teknolojileri, 

termik santral alanında sektör 

yabancılara kaptırılmadan yerli 

sanayicilerin gelişmesi noktasında 

öncülük yapabilmeyi umut ediyor.

     Karakaya Endüstri Teknolojileri 
Genel Müdürü Mustafa Gözübatık: 
Kıvılcımınız olmadığı takdirde ateşi 
yakamazsınız. KOSGEB, bize sürekli 
kıvılcım oldu.

“   

”
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KOSGEB Desteği ile Ürettiği Ürünü, 

Yine KOSGEB Desteği ile Ticarileştirecek

Üretim hattının kurulması ile 

birlikte, bu ürünün ithalatının 

önüne geçileceğine vurgu yapan 

NETMAK Kesici Takım İmalat 

Pazarlama Ltd. Şti. Genel Müdürü 

Hayati Türksever proje ile ilgili şu 

değerlendirmeleri yaptı:

“Geliştirdiğimiz freze topunun 

Türkiye’de imalatı bulunmamaktadır 

ve yurt dışından ithal edilmektedir. 

Freze ağızların birim fiyatı yurt 

dışı ithal ürünlerde 25 avro 

civarlarındadır ve her bir kesicide 

yaklaşık 15 adet ağız bulmaktadır. 

Her bir makinede 2 adet top 

bulunduğu için sadece ağız 

maliyetinin hesaplandığında 

750 avro civarlarında olduğu 

bilinmektedir.

Türkiye’de üretilmeyen ve yurt 

dışından çok yüksek fiyatlarla ithal 

edilen freze ucunu üretmemiz ile 

birlikte maliyetlerin %50 oranında 

azalacağı planlamaktadır.

Projemiz piyasanın ihtiyacını 

karşılamak, dışa bağımlılığı 

azaltmak, ülke ekonomisine katkıda 

bulunmak ve daha teknolojik bir 

imalat yaparak ulusal ekonomiye 

katkıda bulunacak düzeydedir.” 

Ankara’da marangoz freze, kalınlık makinaları, kesici takımları 
üretimi ve bileme konularında faaliyet gösteren NETMAK Kesici 
Takım İmalat Pazarlama Ltd. Şti. bugüne kadar yurt dışından ithal 
edilen “Freze Topu” nu KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Desteği ile 
geliştirdi, TEKNOYATIRIM Desteği ile üretim hattını kuracak.
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NETMAK Kesici Takım İmalat 

Pazarlama Ltd. Şti. Genel Müdürü 

Hayati Türksever, bugünkü 

işletmenin temelinin babaları ve 

amcaları tarafından 1961 yılında 

atıldığını, o günden beri aynı 

sektörde faaliyet gösterdiklerini ve 

şu anda amca, yeğen ve kuzenlerle 

birlikte faaliyetlerine devam 

ettiklerini söyledi.

Dededen kalan 
işletme, amca, yeğen 
ve kuzenlerle birlikte 
faaliyetlerine devam 
ediyor.

Hayati Türksever, yarım asırdan 

fazla geçmişe sahip olan NETMAK 

Kesici Takım İmalat Pazarlama 

Ltd. Şti. ‘nin bugüne kadar uzanan 

başarısını şu şekilde paylaştı :

‘’Ulusal ve uluslararası düzeyde 

marangoz makinaları ve kesici 

takımlar üretimi ve servisi ile 

mobilya ve ahşap sektöründe 

hizmet veren firmamızın, kuruluşu 

ve tarihsel kronoloji ile gelişimi şu 

şekilde özetlenebilir : ‘’NETMAK 

1972 yılında Ankara Siteler’de 

kurucumuz Halil Türksever 

tarafından ve ortağı olarak oğlu 

Necati Türksever iş birliğiyle 

kuruldu. O yıllarda marangoz 

makineleri imalatı konusunda 

Türkiye içerisinde bilinmiş birkaç 

firma dışında imalat yoktu ve 

piyasanın ihtiyacı olan yüksek 

devirli freze makinesi yurt dışından 

getirilmekteydi. Yaklaşık 6 aylık 

bir Ar-Ge çalışması ile atölye 

ortamında ilk üretim gerçekleştirildi. 

İmalat alanının küçük olması 

nedeniyle aylık üretim adedi sadece 

10 adet ile sınırlıydı. İki senelik 

hızlı bir tempo çalışmasıyla freze 

makinesinin kullanıcı ihtiyaçlarını 

teknik donanım olarak tamamen 

karşılandığı anlaşıldı. Makine 

çok tutuldu ve zaman içerisinde 

aylık üretim 20 adet makineye 

çıkartıldı. Bu dönem NETMAK 

firmasının markalaşmasının 

Hayati Türksever  
NETMAK Kesici Takım İmalat 

Paz. Ltd. Şti. Genel Müdürü

      Türkiye’de 
üretilmeyen ve 
yurt dışından çok 
yüksek fiyatlarla 
ithal edilen freze 
ucunu üretmemiz 
ile birlikte 
maliyetlerin %50 
oranda azalacağı 
planlamaktadır.
Projemiz 
piyasanın 
ihtiyacını 
karşılamak, 
dışa bağımlılığı 
azaltmak, ülke 
ekonomisine 
katkıda bulunmak 
ve daha teknolojik 
bir imalat yaparak 
ulusal ekonomiye 
katkıda bulunacak 
düzeydedir.

“    

”
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başlangıcıydı. Üretim miktarı çok 

olmadığı için müşterilere 6 aylık 

bir üretim zamanı veriliyordu. 

Bu talep karşısında 1978 yılında 

160 metrekare zemin üzerine 4 

katlı yeni bir bina yapıldı, atölye 

çalışmalarına burada devam edildi. 

Aylık üretim miktarı 30 makineye 

çıkarıldı ve talep hala aynı şekilde 

devam ediyordu. 

Makine imalatı devam ederken bu 

makinede kullanılacak kesicilere 

de ihtiyaç vardı. Bu kesiciler 

genellikle yurt dışından getiriliyor 

ya da çok eski sistemlerle tehlikeli 

olarak adlandırdığımız yaprak 

bıçaklar kullanılıyordu. Atölye 

ortamında kesici takım üretimlerine 

de başlandı. Çalışılan bu birkaç 

sene içerisinde talebin çok yoğun 

olduğu görüldü ve firma kendi 

özkaynakları ile Esenboğa yolu 

Saracalar Köyü mevkiinde 10.000 

metrekarelik bir arsa alıp üretim 

hacmini genişletmek amacıyla 

fabrika binası yapıtı. 3500 

metrekarelik bu fabrikada aylık 100 

adet makine üretilmeye başlandı ve 

fiili olarak kesici takım ve makine 

imalatları NETMAK Grup adı altında 

birbirinden ayrıldı. Sitelerde imalata 

devam eden kesici takım üretimi 

hızla gelişmeye devam etti. 

Zaman içerisinde gelişen kesici 

takım üretimi makine yatırımını da 

beraberinde getirdi. Bu yatırımlar 

kurumsallaşmanın da başlangıcıydı 

ve 94 yılında NETMAK Kesici 

Takım İmalat ve Pazarlama Limited 

Şirketi Necati Türksever ve Hayati 

Türksever tarafından kuruldu. 

Bu gelişme süreci içerisinde 

yeni makine yatırımları hızla 

firma özkaynakları ile yapılmaya 

başlandı. Üretim miktarının artması 

beraberinde kalite kontrol da 

getirdi. Kalite kontrolünün imal 

edildikten sonra değil de üretim 

aşamalarında yapılması gerektiği 

ortaya çıktı. Üretim sistemini ve 

kalitesini takip etmek için firma 

İSO 9001 çalışmalarını başlattı ve 

belgelerini aldı. Bu kurumsallaşma 

sürecinde iş sağlığı ve iş güvenliği 

ön planda tutularak çalışma ortamı 

şartları oluşturuldu ve OHSAS 

18001 belgesi alındı. Firmamız şu 

anda bu düzenle çalışmaktadır. 

Firmanın ikinci katında 160 

metrekarelik bir alanda Ar-Ge 

atölyesi kurulmuş burada firmanın 

kendi ihtiyacı olan ürüne özel 

otomasyon sistemli bilgisayar 

kontrollü bileme makineleri de 

üretilmektedir. Firmamız gelişen 

dünya teknolojisini ve müşteri 

taleplerini sürekli takip etmekte ve 

inovasyon çalışmaları ile sürekli 

kendini geliştirmektedir.’’
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KOBİ TEKNOYATIRIM
KOBİ TEKNOLOJİK ÜRÜN YATIRIM DESTEK PROGRAMI

ORTA YÜKSEK VE YÜKSEK TEKNOLOJİ ALANLARINDA 
ÜRETİME DAYALI PROJELERİNİZE 

5 MİLYON TL’YE KADAR 

DESTEK

Başvurular 

e-devlet (www.turkiye.gov.tr)

adresinden yapılmaktadır.
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2003 yılında Gazi Üniversitesi 

Mühendislik ve Mimarlık 

Fakültesi’nden mezun olan Onur 

Başokur, iş hayatına sektörünün 

öncü firmalarından Duyar 

Vana’da başladı. Daha sonra İvedik 

Organize Sanayi Bölgesi’nde 

yaklaşık 10 metrekarelik alanda 

2200 TL sermaye ve bir işçi ile 

ticari hayatına başlayarak 2005 

yılında ONSE YALITIM’ ı kurdu.

İlk kurulduğu yıllarda daha çok, 

vana ceketi olarak adlandırılan 

söküp takılabilir tip izolasyon 

yastıkları alanında faaliyet 

gösteren firma KOSGEB Genel 

Destek Programı’ndan faydalandı. 

Daha kaliteli, yenilikçi ve rekabetçi 

ürünlerini zaman içerisinde 

bünyesine katmayı amaçlayan 

ONSE, KOSGEB’in Ar-Ge ve 

İnovasyon desteği ile yurt dışından 

ithal ettiği A sınıfı yanmaz 

kumaşları üretmeyi başardı. 

KOSGEB Markalaşma Desteği ile 

de ‘SETEX’ markasıyla üretilen 

bu kumaşlar Cumhurbaşkanlığı 

Külliyesi, Mit Yerleşkesi, 3. 

Havalimanı Projesi, Star Rafinerisi 

Projesi, Milgem Projesi ve birçok 

Vana Ceketi İle Başladı, 
KOSGEB Destekleri İle 
Büyük Projelere İsmini Yazdırdı

Onur Başokur
Onse Yalıtım 

Yönetim Kurulu Başkanı

Onur Başokur, İvedik Organize Sanayi 
Bölgesi’nde yaklaşık 10 metrekarelik 
alanda 2200 TL sermaye ve bir işçi ile ticari 
hayatına başlayarak 2005 yılında 
Onse Yalıtım’ı kurdu.
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şehir hastanesi gibi milli projelerde 

yerini alırken, TÜPRAŞ, Kardemir, 

İSDEMİR gibi en gözde sanayi 

kurumlarında, Ford gibi otomotiv 

fabrikalarında kullanılmaktadır. 

Ayrıca bu kumaşlar 20’den fazla 

ülkeye ihraç edilmektedir.

“ONSE, Avrupa’nın en büyük teknik 

kumaş üreticilerinden olan Alman 

menşeili TTI firmasının, silikon 

kaplı cam elyaf kumaş tedarikçisi 

olması,  firmamızın kumaş 

kaplama teknolojisinin kalitesini 

ve gelişmişliğini ispatıdır.” diyen 

ONSE Yönetim Kurulu Başkanı 

Onur Başokur, firmasının KOSGEB 

Destekleri ile başarılı gelişimini 

anlattı: “Firmamız KOSGEB 

Endüstriyel Uygulama Desteği, 

TEKNOPAZAR Desteği, sıfır faizli 

makine kredi destekleri sayesinde 

bu kumaşların seri üretimini, 

pazarlamasını ve satışını yaparak 

2018 yılında ülkemiz ekonomisinde 

yaşanan olumsuzluklara rağmen 

şirket cirosunu bir önceki yıla göre 

iki katın üzerinde arttırmayı başardı. 

İlk kurulduğumuz yıldan bu yana 

KOSGEB’den birçok destek aldık. 

ONSE’nin başarısında KOSGEB’in 

ve kıymetli desteklerinin payı çok 

büyük. Devletimize ve KOSGEB’e 

çok teşekkür ediyoruz.”  dedi.

2018 yılı içerisinde nevi değişikliği 

yaparak adını ONSE Kompozit 

A.Ş. olarak değiştiren firma, 

Roketsan ile beraber hazırladığı 

proje kapsamında KOSGEB 

Stratejik Ürün Destek Programı’na 

hak kazandı. Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı onayı ile Ankara’da 

hava ve uzay savunma sanayi 

bölgesinde yer tahsisi yapılan 

firma 2019 yılı içerisinde fabrika 

inşaatını tamamlayarak Ankara 

Saray’ da bulunan hava ve uzay 

savunma sanayi bölgesine 

taşınmayı planlıyor.

ONSE, 2025 yılına kadar yapacağı 

Ar-Ge çalışmaları ile, yüksek 

ısıya dayanıklı fiberlerin üretimi, 

dokunması ve teknolojik yüksek 

ısıya dayanıklı prepreg ürünlerin 

üretimini gerçekleştirmeyi 

planlıyor.

     Firmamız 
KOSGEB Endüstriyel 
Uygulama Desteği, 
TEKNOPAZAR 
Desteği, Sıfır Faizli 
Makine Kredi 
Destekleri sayesinde 
bu kumaşların 
seri üretimini, 
pazarlamasını ve 
satışını yaparak 
2018 yılında ülkemiz 
ekonomisinde 
yaşanan 
olumsuzluklara 
rağmen şirket 
cirosunu bir önceki 
yıla göre iki katın 
üzerinde arttırmayı 
başardı.

“   

”
Vana & Armatür Ceketleri
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Devlet Destekleri ile 

30 Metreye Kadar 
Yer Altını Görüntüleyen 
Cihaz Geliştirdi

KOSGEB Girişimcilik Desteği ile kurulan İdem Teknoloji, yer altına döşenen 
patlayıcıları bulan ‘TORUK 101’ cihazını tasarladı.

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir olan Nejmettin Ünal, 2 teknisyen arkadaşıyla 
hayallerinin peşinden giderek İdem Teknoloji’nin temellerini 2008 yılında 
attı. Ar-Ge çalışmalarını yer altı görüntüleme alanında yoğunlaştıran İdem 
Teknoloji, 2016 yılında kuruluşunu tamamlayarak, Hacettepe Teknokent’te 

projelerini hayata geçirmeye başladı. Ünal, yakaladığı başarıyı 
KOSGEB Dergisi ekibi ile paylaştı.
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İdem Teknoloji Yönetim Kurulu 

Başkanı Nejmettin Ünal, İlk 

projeleri olan ‘TORUK 101’ 

modelini şöyle anlatıyor: “ 

Öncelikli olarak Güneydoğu 

ve Doğu Anadolu’daki terör 

örgütleriyle mücadelede güvenlik 

güçlerimize nasıl faydalı olabiliriz 

diye düşündük. Mayınları, yer 

altına döşenen patlayıcıları 

bulmayı hedefleyerek ‘TORUK 101’ 

modelimizi tasarladık.  Ürünümüze 

TORUK adını vermemizin özel 

bir nedeni var. Kelime ‘ekin 

torbası’ anlamına geliyor, fakat 

bizi heyecanlandıran asıl konu, 

Fatih Sultan Mehmet Han’ın 30 

Mart 1432 doğum tarihinin burcu 

olarak adlediliyor. Bu yüzden 

bizim için bu isim çok önemli. 

TORUK 101 yeraltındaki 30 

metreye kadar toprak haricinde 

her şeyi görüntülemenizi sağlıyor.  

Yer altı alan taramasını yapan 

cihazımız; güvenlik, tarım, 

arkeoloji, madencilik, yeraltı su 

kaynakları ve jeoloji gibi alanlarda 

kullanılabiliyor.”

Yazılımı tamamen yerli olan 

bu ürünü diğerlerinden ayıran 

en büyük özellik ise, cismin 

kaç metrede olduğunu da 

göstermesidir.  “TORUK 101” 2017 

Ekim ayında 550 ürün arasından 

ilk 9’a girerek Ankara Kalkınma 

Ajansı’ndan ödül kazandı.

KOSGEB makine teçhizat 

desteğinden de faydalanan İdem 

Teknoloji, ilerlemesindeki hızını 

her geçen gün arttırıyor. “TORUK 

102,103,104” modelleri için 

çalışmalara devam eden firma, 

Drone’lu TORUK modeliyle de 

savunmada güvenlik güçlerinin 

kullanacağı bir cihazın hazırlığını 

yapıyor.

KOSGEB’in Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği ile istihdamını 

da arttıran firma, şu an 6 olan 

mühendis sayısını en kısa 

sürede 10’a, 2019 da 30’lara 

çıkarıp büyümeyi hedefliyor. 

Güney Kore, Moğolistan, Irak ve 

Afganistan’da distribütörlüğü 

bulunan İdem Teknoloji; Suudi 

Arabistan, Pakistan ve Katar ile 

görüşmelerine devam ediyor. 

İdem Teknoloji Yönetim Kurulu 

Başkanı Nejmettin Ünal : “TORUK 

101 modelimizde bir kişinin 

noktasal tarama yapabileceği 

bir ürün tasarladık. Bu ürünle 

yerin 30 metre kadar altına 

kadar olan bölgeyi nokta olarak 

tarayıp, daha sonra yine kendi 

mühendislerimizle yaptığımız 

yazılımlarla bunu görsele dökecek 

bir sistem tasarladık. Lakin 

     TORUK 101 
yeraltındaki 
30 metreye 
kadar toprak 
haricinde her şeyi 
görüntülemenizi 
sağlıyor.  Yer altı 
alan taramasını 
yapan cihazımız; 
güvenlik, 
tarım, arkeoloji, 
madencilik, yeraltı 
su kaynakları ve 
jeoloji gibi alanlarda 
kullanılabiliyor.

“   

”

Nejmettin Ünal
İdem Teknoloji 

Yönetim Kurulu Başkanı
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mayın konusuna gelene kadar üç 

modelimiz daha gelişti. Bunların 

birincisi noktasal taramadan 

sonraki olan TORUK 102 modeli; 

şehir planlaması ile alakalı olarak 

yerin doğal gaz, su, kanalizasyon 

hatlarının haritalandırılması 

için kullanılabilecek bir sistem 

tasarladık. Daha sonrasında TORUK 

103 modelimizde mayınların 

veya istenilen herhangi bir 

maddenin teşhisini canlı görüntü 

alabileceğimiz, real time görüntü 

verebilen bir sistem tasarladık ve 

hedefimiz olarak en son modelimiz 

TORUK 104 modeli de mayınların 

bulunması, derinlikleri ve kitleleri 

hakkında bilgi edinebileceğimiz 

bir sistemin alt çalışmalarının 

tasarımlarını yaptık.”

Ürünün hafif olması ve dronlara 

yerleştirilen okuyucu başlıklarla 

askerlerin hiçbir şekilde mayınlı 

bölgeye girmeden uzaktan 

otomatik pilot sistemiyle teşhis 

yapabileceklerini söyleyen 

Nejmettin Ünal, askerin TORUK 

101 sayesinde konunun derinliği 

hakkında bilgi sahibi olup daha 

sonrasında ise imha çalışmalarını 

kolay bir şekilde yürütebileceğini 

ifade etti. 

 

Yakın zamanda yerli ve milli 

ürünüyle DMO’nun kataloğuna 

girecek olan İdem Teknoloji, 

Taha isimli yeni markasının 

da çalışmalarına devam 

ediyor. KOSGEB KOBİGEL 2018 

başvurusunda bulunan firma, 

2019’da 3 milyon TL satış, 500 bin 

dolar civarında ihracat hedefliyor.

Toruk_101 modeli sahip olacağı okuyucu başlık ile bir 
kullanıcının rahat bir şekilde ölçüm yapabilmesine olanak 
sağlayan hafif kompakt tasarımı ile kullanıcıyı yormadan 
yüksek çözünürlüklü ölçümler yapmasına imkan verir, 
noktasal veri analizi için tasarlanmış olan bu ürünün 
ölçümü 30 mt derinliğe kadar, görsel manyetik anomali 
haritası oluşumuna imkan vermesi hedeflenmiştir.

Ne İşe Yarar?
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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 




