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

YÜKSEK TEKNOLOJİ YATIRIMLARI
KOBİ'LERİN, orta yüksek ve yüksek teknoloji alanlarındaki 
Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan ürünlerine 
yönelik üretim yatırımlarının desteklenmesi amacı ile 
kurgulanan, KOBİTEKNOYATIRIM - Kobi Teknolojik Ürün Yatırım 
Destek Programı'nın protokol imza töreni yapıldı. Törene,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Faruk 
Şekerci, ODTÜ TEKNOKENT Genel Müdürü Mustafa Ihsan 
Kızıltaş, OSTİM Başkanı Orhan Aydın, ASO Başkanı Nurettin 
Özdebir'in de aralarında olduğu sanayi, OSB ve teknopark 
camiasından önemli isimler katıldı.

KATMA DEĞER OLUŞTURACAK ÜRÜNLER
BİLİM, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Haşan Ali Çelik, 
"Teknoyatırım Programı" ile Ar-Ge ve yenilik faaliyetleri sonucu 
ortaya çıkan ürünleri ticarileştirmeyi hedeflediklerini belirterek, 
"Bunu yaparken, ülke ekonomisine katma değer oluşturacak 
ürünleri destekleyeceğiz, işletmelerimizin yapacağı teknolojik 
ürün yatırımlarını teşvik edeceğiz" dedi. KOSGEB Başkanı 
Prof. Dr. Cevahir Uzkurt ise, KOBİ'lerin teknolojik yeteneklerini 
geliştirmeye, ülkemizin yüksek ve orta yüksek alanlardaki 
gücünü artırmaya yönelik olarak KOBİ TEKNOYATIRIM Destek 
Programını geliştirdiklerini ifade e tt i.»  3'te



KOBI’lere 5 Milyon TL 
destek için start verildi

K O SG EB , tek n o 
lojik ürünlerin  T ürk i
ye’de imalatı için 4 ayrı 
kuruluş ile protokol 
imzaladı. Bu alanda 
projesi olan işletmelere 
5 Milyon TL  destek ve
rilecek.

K O B İ’lerin, orta  
yüksek ve yüksek tek
noloji alanlarındaki A r-C c  ve yeni
lik faaliyetleri sonucu ortaya çıkan 
ürünlerine yönelik üretim  yatırım
larının desteklenmesi amacı ile kur
gulanan, K O B İ T E K N O  Y A T IR IM  
- Kobi Teknolojik Ü rün Yatırım 
Destek Program ı’nm basın lansma- 
nı ve protokol imza töreni yapıldı.

A n k a ra ’da düzenlenen imza 
törenine, Bilim, Sanayi ve T ekno
loji Bakanlığı M üsteşar Yardımcısı 
F aruk  Şekerci, O D T Ü  TEK N O - 
K E N T  G enel M üdürü  M ustafa İh
san Kızıltaş, O STIM  Başkanı O rhan  
Aydın, A SO  Başkanı Nurettin Öz- 
debir’in de aralarında olduğu sana
yi, OSB ve teknopark  cam iasından 
önem li isimler katıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Ba
kan Yardımcısı H aşan Ali Çelik, 
“Teknoyatırım  Program ı” ile A r-G e 
ve yenilik faaliyetleri sonucu o r ta 
ya çıkan ürünleri ticarileştirmeyi 
hedeflediklerini belirterek, “Bunu 
yaparken, ülke ekonom isine katm a 
değer o luşturacak ürünleri destek
leyeceğiz, işletmelerimizin yapacağı 
teknolojik ürün yatırımlarını teşvik 
edeceğiz” dedi.

Program ın o r ta  yüksek ve yük
sek teknoloji alanlarındaki A r-G e

ve yenilik faaliyetleri 
sonucu ortaya çıkan 
ürünlere  yönelik üretim  
yatırımını desteklem ek 
hedefiyle o luşturu ldu
ğunu ifade eden Çelik, 
büyük fedakarlıklarla 
A r-G e yapan, yerli ve 
milli ürün ler ortaya 
koymaya çalışan K O 

B İ’lerin, yatırım yaparken yaşadığı 
zorlukları göz önünde bu lundur
duklarını söyledi. Çelik, K O B İ’lerin 
değerinin ve önem inin farkında 
olduklarını belirterek, “Bu yüzden, 
K O B İ’lerimize her  an lam da destek 
olmaya devam edeceğiz. Bu deste
ğin en büyük aracı ise K O S G E B ’dir. 
K urum  imalatın, üretimin ve teşvik
lerin amiral gemisi olmaya devam 
edecektir” diye konuştu.

K O SG EB  Başkanı Prof. Dr. C e
vahir U zkurt ise, K O B İ’lerin tekno
lojik yeteneklerini geliştirmeye, ül
kemizin yüksek ve o rta  yüksek a lan
lardaki gücünü artırm aya yönelik 
o larak  KOBİ T E K N O Y A T IR IM  
Destek Programını geliştirdiklerini 
ifade ederek, K O S G E B ’in bugüne 
kadar olan başarılı çalışmalarını 
bundan  sonraki dönem de de özel
likle imalat sanayimdeki K O B İ’lerin 
teknoloji, ihracat, katm a değer ve 
kârlılıklarını artırm aya yönelik des
tek program ları ile taçlandırm ak 
için çalıştıklarını söyledi.

K O SG E B  Başkan Uzkurt, K O S
G E B ’in ülkemizin KOBİ ekosiste- 
mine ilişkin sahip olduğu bilgi ve 
deneyim lerinden faydalanarak, K O 
Bİ’lerin güçlendirilmesi ve ekono

minin temel itici gücü haline getiril
mesi adına yeni strateji ve eylemler 
geliştirdiklerini ifade etti.

Uzkurt, katm a değerli üretimi 
özendirecek ve firmaların kapasite 
kullanımlarını artıracak bir anla
yışla hareket ettiklerini belirterek, 
“K O SG E B  olarak  bu tü r  destek 
program larını icra ederken  özellikle 
K O B İ’lerimizi büyük firm alarla e n 
tegre ederek  bu programları yürü
teceğiz. K O B İ’lere öncelikle firma, 
proje ve sektör bazlı destekler ver
meye çalışacağız” dedi.

Türk  Havacılık ve Uzay Sanayii 
AŞ (TU SA Ş/TA I) Genel M üdürü  
Temel Kotil ise 5. nesil uçaklara 
ilişkin çalışmaları başlattıklarını 
söyleyerek, “Bu uçaklar 2023’te  ilk 
uçuşunu yapacak, 2029’da teslimi
ne başlayacağız. 2031 itibarıyla da 
dünyadaki 5. nesil en iyi uçaklardan 
birini bitirmiş olacağız. Bunun alt 
sistemleri, teknolojileri var. Bu tip 
teknolojileri artık yurt dışından al
ma şansımız kalmıyor. Bu sistem ler
le ilgili K O B İ’lerle çalışmak istiyo
ruz.” diye konuştu.

Ü zerinde çalıştıkları projelere 
ilişkin bilgi veren Kotil, “ Bunların 
alt sistemlerini Türkiye’de yapm a
mız gerekiyor. TA I her şeyi yapar 
am a o uçağın ve helikopterin mali
yetinin yüzde 60’ını yurt dışına verir. 
Biz bunları K O SG E B ’in desteğiyle 
geliştirmek istiyoruz” ifadesini kul
landı. Savunma Sanayii M üsteşar 
Yardımcısı Celal Sami T ude, M üs
teşarlığın tem el misyonlarından bi
rinin K O B İ’leri desteklem ek o ldu
ğuna işaret etti.


