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Cebe Gelen Mesajların 
KOSGEB İle İlgisi Yoktur
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 96.0 frekansından yayın 
yapan OSTİM Radyo ve 102.1 frekansından yayın yapan 
Aşk Fm ortak yayınında canlı yayına katıldı. Biçer, 
KOSGEB ve Destek Programları ile ilgili canlı yayında 
bilgi verdi.

KOSGEB’in adını kullanarak işletmeleri dolandırmaya çalışan kişi 
ve kuruluşlara dikkat edilmesi konusunda da uyarılarda bulunan 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Telefonlara gelen KOSGEB 
mesajlarının KOSGEB ile bir ilgisi olmadığını belirterek, “Size 
gelen çağrılar 800’lü hatlardan ve cep telefonlarından aranıyor 
ise bu çağrıların KOSGEB ile bir ilgisi yoktur. Bu konuda 
vatandaşlarımız dikkat etsin, desteklerimizden yararlanmak 
isteyen vatandaşlarımız müdürlüklerimize gelsinler. Yüz yüze 
iletişim içerisinde il müdürlüklerinden bilgi ve yardım alabilirler” 
dedi

SouthInnoGate (Güney İnovasyon Kapısı) 
Konsorsiyumu’nun protokolü, KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer, GAÜN Rektör Vekili Prof. Dr. Türkay Dereli ve 
Gaziantep Sanayi Odası (GSO) Yönetim Kurulu Başkan 
Yardımcısı Adnan Ünverdi tarafından imzalandı.

Ulusal Koordinasyonu KOSGEB tarafından yürütülen; 
KOBİ’lerin finansmana erişiminin artırılması, pazarlara erişiminin 
iyileştirilmesi, çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin 
teşvik edilmesi amacıyla yürürlüğe konulan “Avrupa Birliği 
İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği Programı’na 
(COSME)’ye ” katılım için oluşturulan ve Avrupa İşletmeler Ağı 
(Enterprise Europe Network) Programı tarafından fonlanmaya 
hak kazanan SouthInnoGate (Güney İnovasyon Kapısı) 
Konsorsiyumu’nun protokolü imzalandı.

“Güney İnovasyon Kapısı” 
Açıldı

Tunus Cumhuriyeti ile yürütülen işbirliği çalışmaları 
kapsamında Tunus Cumhuriyeti’nin Ankara Büyükelçisi 
Mohamed Salah Tekaya, KOSGEB Başkanı Recep Biçer’i 
makamında ziyaret etti. 
Türkiye ile Tunus arasındaki kardeşlik bağına ve geçmişine 
vurgu yapan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, “Tunus ile var olan 
işbirliğinin artarak sürmesi gerekir.”  dedi.
KOSGEB ile Tunus arasında 2008 yılında Mutabakat Zaptı 
imzalandığını belirten Biçer, daha kapsamlı ve yeni bir eylem 
planını da içerecek bir düzenlemeyle birlikte 2008 yılında 
imzalanan Mutabakat Zaptının yenilenmesinden memnuniyet 
duyacağını belirtti.
Büyükelçi Mohamed Salah Tekaya ise KOSGEB’de bulunmaktan 
duyduğu memnuniyeti dile getirirken, KOSGEB ile olan işbirliğini 
daha ileri bir noktaya taşımak istediklerini belirtti.

Tunus ile Yeni Eylem Planı
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KOSGEB Başkanlık ve Ankara Müdürlükleri ile 
bayramlaşma töreni yapıldı.

“Yönetim Becerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin 
Geliştirilmesi-Kurumsallaşma” ve “Tanınmış Ürün/
Hizmet Süreci Oluşturma-Markalaşma” konulu KOBİ 
Proje Destek Programı kapsamında Ön değerlendirme 
aşamasını geçen projelerin, nihai değerlendirme işlemleri; 
22 Mayıs 2015 tarihinde başlayıp, 3 Temmuz 2015 tarihi 
itibari ile tamamlandı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Başkan Yardımcıları Ahmet 
Karakoç ile Tuna Şahin, KOSGEB çalışanları ile tek tek 
bayramlaştı.
 
Başkan Biçer: “Bayram;  barış demek, huzur demek, ziyaret 
demek, Sıla-i rahim demek eskilerin ifadesiyle” dedi ve bayramın 
akraba ve yakınlarla kucaklaşmak olduğunu sözlerine ekledi.

Proje Değerlendirme Kurulları tarafından yapılan değerlendirmeler 
sonucunda, Markalaşma başlığı altında 215 proje, Kurumsallaşma 
başlığı altında ise 687 proje olmak üzere, toplam 902 
projenin KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı kapsamında 
desteklenmesine karar verildi.  Bununla birlikte, desteklenmesine 
karar verilen 902 proje için, uygun görülen 85,7 Milyon TL’nin 
45,4 Milyon TL’si KOSGEB tarafından işletmelere destek olarak 
verilecektir. 

Biçer Başkanlık ve 
Ankara Müdürlükleri ile 
Bayramlaştı

Kurumsallaşma ve 
Markalaşmaya 
KOSGEB’den 
45 Milyon Lira Destek

Yurt genelinde 81 ilde 88 müdürlük ile KOBİ’lere 
hizmetlerini ulaştıran KOSGEB,  kadrosuna yeni kattığı 
KOBİ Uzman Yardımcısı personelini sahaya sunmadan 
önce yoğun bir eğitim programına tabi tutuyor. 

Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü (TODAİE) ile 
işbirliği içerisinde yürütülen ve genel kamu mevzuatından, 
KOSGEB destek mevzuatına,  proje yönetimi ve sınai mülkiyet 
Hakları eğitimlerinden, kişisel gelişim eğitimlerine kadar 
geniş bir yelpazede sunulan Eğitim Programına katılan KOBİ 
Uzman Yardımcısı personel, söz konusu program kapsamında 
gerçekleştirilen staj sürecinde Ankara İli’nde faaliyetlerini yürüten 
KOBİ’lere de ziyaretlerini sürdürmektedirler. 

KOSGEB Genç Ekibini 
Sahaya Hazırlıyor
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer,  KOSGEB’in kadrosuna 
yeni katılan KOBİ Uzman Yardımcıları ile Sincan 
Müdürlüğünde buluştu.

Güney Afrika Küçük İşletmeleri Geliştirme Bakan 
Yardımcısı Elizabeth Thabethe başkanlığında ki 22 
işadamından oluşan heyet, KOSGEB’i ziyaret etti.

Staj ve oryantasyon sürecindeki KOBİ Uzman Yardımcıları ile 
bayramlaşan Biçer, KOSGEB’in gelecek misyonunda önemli 
görevler alacak KOBİ Uzman Yardımcıları ile deneyim ve 
tecrübelerini paylaştı.
KOSGEB’in ülke ekonomisinde önemli bir görev üstlendiğini 
anımsatan Biçer, bu süreçte yeni başlayan KOBİ Uzman 
Yardımcılarının proaktif bir yaklaşım ve motivasyon içerisinde 
çalışacağına inandığını kaydetti.  

İkili görüşmede, Güney Afrika heyetini KOSGEB’de görmekten 
duyduğu memnuniyeti dile getiren KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer,  KOSGEB’in küçük ve orta ölçekli işletmeleri geliştirmek 
amacıyla kurulduğunu ve KOSGEB olarak bu bağlamda atılacak 
tüm işbirliklerine açık olduklarını aktardı.
 
Yurt dışı muadil kurumlarla yapılan işbirliklerini önemsediklerini 
belirten Biçer,  son yıllarda ticari ilişkiler anlamında Güney 
Afrika’nın önemli bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.
Türkiye’ye 4. Kez geldiğini belirten Güney Afrika Küçük 
İşletmeleri Geliştirme Bakan Yardımcısı Elizabeth Thabethe ise,  
Türk devlet adamları ve girişimcilerinin de daha fazla ülkelerine 
gelmesi gerektiğini söyledi.
Güney Afrika’nın imajını geliştirmeye çalıştıklarını belirten 
Thabethe,Türkiye’nin KOBİ gücünün kendileri için model 
olduğunu kaydetti.

KOSGEB Başkanı Biçer, 
KOSGEB’in Genç Ekibiyle 
Buluştu

Güney Afrika Cumhuriyeti 
ile İşbirliği Gelişiyor

T.C. Cezayir Büyükelçiliğine yeni atanan Mehmet Poroy, 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer’i makamında ziyaret etti. 
Ziyarette, KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin’de 
hazır bulundu.

Nezaket ziyaretinde, Cezayir ile ilgi bilgi paylaşımı yapılarak, 
iki ülke ilişkilerinin KOBİ’ler nezdinde geliştirilmesi hususunda 
fikir alışverişi yapıldı.
 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, yeni görevi dolayısı ile Mehmet 
Poroy’a başarılar diledi. 

Yeni Cezayir Büyükelçisi 
KOSGEB’den Bilgi Aldı
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KOSGEB’le 
Kahramanmaraş’ta 
Girişimcilik Rüzgârı 
Ülke ekonomisine katkı sağlayacak işletmelerin ortaya 
çıkması ve istihdamın artması amacıyla, KOSGEB 
ile Dulkadiroğlu Belediyesi işbirliğinde düzenlenen 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin üçüncüsü 
tamamlandı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, “Son 50 yılda yaptığımız en 
büyük hata, çocuklarımızı ve gençlerimizi istihdam anlamında 
sürekli devlete ve kamuya yönlendirmek. Hâlbuki özel alanlarda 
kendi işini kurma anlamında çok özel imkânlar var.” dedi.
 
KOSGEB Başkanı Biçer, KOSGEB Kahramanmaraş Müdürlüğü 
ve Dulkadiroğlu Belediyesi iş birliğinde, Kahramanmaraş Esnaf 
ve Sanatkârlar Odalar Birliği toplantı salonunda düzenlenen, 
KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Sertifika Töreni’nde, 
Türkiye ‘de son 12 yılda çok büyük ilerlemeler sağlandığını 
söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer,  KOSGEB Organlarının 
Çalışma Usul ve Esasları Hakkındaki Yönetmelik 
değişikliğinin yürürlüğe girmesi ile artık İl Hizmet 
Merkezi Müdürlüklerinin; KOSGEB Müdürlüğüne 
dönüştürüldüğünü belirtti.
Her fırsatta İl Müdürlüklerini ziyaret ettiğini belirten Başkan 
Biçer, “Çalışanlarımızla bizzat göz göze temas kuruyor onlarla 
konuşuyorum. Ben sadece önümdeki raporlar ve bana sunulan 
biriflerle karar almıyorum. Sahayı hızla tanıyor hatta tüm personeli 
tek tek tanımaya çalışıyorum.” dedi. 

Başkan Biçer, yaptığı  müdürlük ve işletme ziyaretlerine de 
değinerek; “İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü, İkitelli, Haliç 
Müdürlükleri olmak üzere, Ostim’den Kastamonu’ya, Sivas’tan 
İzmit’e kadar 10 ilde 14 müdürlüğümüzü ziyaret ettim. Bu 
ziyaretler sırasında 18 işletme ziyareti yaptım. KOSGEB’in 
destek verdiği bu firmalara ziyaretlerle onlara dokunmak onlarla 
konuşmak yaptığımız işin etki analizini canlı olarak görmemizi 
sağlıyor.” dedi. 

Hizmet Merkezi 
Müdürlükleri, KOSGEB 
Müdürlüğüne Dönüştürüldü

KOSGEB’in Doğrudan 
Hayvan Alımı İçin 
Herhangi Bir Desteği 
Bulunmamaktadır
Bazı yayın organlarında yer alan KOSGEB’in Hayvancılık 
Kredisi adı altında destek verdiği şeklinde haberler eksik 
bilgilerden dolayı yanlış anlaşılmalara yol açmaktadır.

KOSGEB’in Doğrudan hayvan alımı için kredi veya herhangi 
projeye dayalı bir desteği bulunmamaktadır. Ancak Hayvancılık 
üzerine et ve süt ürünlerinin işlenmesi konusunda faaliyet 
gösterecek işletmelere doğrudan hayvan alımı hariç makine ve 
teçhizat alımı v.b. konularda destek sağlamaktadır.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Türkiye’nin köklü bir medeniyete 
sahip olmasına rağmen maalesef milli bir oyuncak karakteri olmadığını 
belirterek, “Kurmayı düşündüğümüz Oyuncak Organize Sanayi Bölgesi (OSB) 
ile kültürümüzü, medeniyetimizi yansıtan, milli oyuncak karakterleri üretmeyi 
istiyoruz” dedi. 

Haber

OYUNCAK OSB İLE 
MİLLİ OYUNCAK 
ÜRETİLECEK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, 
2015-2018 yıllarını kapsayan Türkiye 
Sanayi Stratejisi Belgesi’nde de yer 
verdikleri Oyuncak OSB kurulması 
çalışmalarına ilişkin açıklamalarda 
bulundu. 

Konuyla ilgili dünya örneklerini 
incelediklerini anlatan Işık, sanayide 
gelişmiş ülkelerin oyuncak sektöründe de 

geliştiğini gözlemlediklerini söyledi. 

Türkiye’nin köklü bir medeniyete sahip 
olmasına rağmen maalesef milli bir 
oyuncak karakteri olmadığına işaret 
eden Işık, “Mesela bir Keloğlan 
karakterimiz var ama ben hiç 
bir yerde Keloğlan oyuncağı 
görmedim.” 

Türk oyuncağı denilince mesela bir de 
Karagöz ve Hacivat’ı ortaya koyarlar 
ama bunlar oyuncak değil, bir oyundur.       
Onun için, kurmayı düşündüğümüz 
Oyuncak OSB ile kültürümüzü, 
medeniyetimizi yansıtan, milli oyuncak 
karakterleri üretmeyi istiyoruz” diye 
konuştu. 

“Oyuncakların 
kalitesi artacak” 

Oyuncağın, çocukların ruhsal ve fiziksel 
gelişimleri ile sağlığını da yakından 
ilgilendirdiğini belirten Işık, özellikle yurt 
dışından gelen veya “merdiven altı” tabir 
edilen yerlerde üretilen oyuncakların, 
çocukların sağlığını olumsuz etkilediğini 
ifade etti. 

Kurulacak OSB ile oyuncak üretiminde 
kalitenin de artacağını belirten Işık, şunları 
kaydetti:
“Sorunlu gördüğümüz alanlara 
şu anda da müdahale ediyoruz. 
Gerek üretim, gerek ithalat, gerekse 
de iç piyasada satış aşamasında 
önemli denetimler gerçekleştiriyor. 
Bir sıkıntı görürsek müdahale 

7 Haber
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ediyoruz ancak, Oyuncak OSB’nin 
kurulmasıyla burada zaten 
kendiliğinden bir rekabet doğacak. 

Bu rekabet her alanda yaşanacak. 
Gerek kalite, gerek 
markalaşma, 
gerekse de fiyat 
anlamında 
firmalarımız 
arasında bir yarış 
olacak ve bu yarış, 
her anlamda katma 
değer oluşturacak. 
Böylece, 
çocuklarımızın ellerinden 
düşürmediği oyuncaklarda 

kullanılan boyadan tutun plastik 
malzemeye kadar her unsurunda 
kaliteyi artırmayı hedefliyoruz.” 

“Erzurum bu işe 
talip” 

Bakanı Fikri Işık, Erzurum’un 
Oyuncak OSB için talip olduğunu 
bildirdi. 

Tasarım ve Ar-Ge’nin 
İstanbul’da, Kocaeli’nde veya 
Ankara’da yapılabileceğini ancak 
üretimin Erzurum’da rahatlıkla 
gerçekleştirilebileceğini belirten Işık, 
“Farklı bir durum olmazsa, 
Oyuncak OSB’yi Erzurum’da 
kuracağız” dedi.

48Haber

“Söz konusu  OSB  ile 
çocuklarımızın sağlığını da 
yakından ilgilendiren oyuncakların 
üretiminde kalite artacak” 
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Doğru Verilen Destek, 
Katlanarak Tekrar 
Devlete Dönüyor
Girişimci Nilgün Turan, Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak, 
KOSGEB Girişimcilik Desteği ile işletmesini kurdu.
Girişimci Nilgün Turan, özel bir şirketten 
emekli olan eşi, kardeşi ve kardeşinin eşi 
ile birlikte yeni bir iş kurma kararı alırlar. 

Hem eşinin hem de kardeşinin Elektrik 
Elektronik Mühendisi olmaları sebebi 
ile başlangıçta faaliyet olarak kumanda 
panolarının imalatını seçerler.
2014 yılının son aylarında tam işletme 
kurulum faaliyetlerine başlarken, 
bir tanıdık aracılığı ile KOSGEB’e 
yönlendirilirler. 

KOSGEB OSTİM Müdürlüğü’nde çizilen 
yol haritası ile ilk önce Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimini tamamlayarak 
Girişimcilik Sertifikasını alan Nilgün 
Turan, Şubat 2015’te işletmenin kuruluş 
işlemlerini de tamamlayıp, Nisan ayı 
başında ilk imalatlarını gerçekleştirirler. 
Haziran ayına gelindiğinde İşletmede 27 
kişilik bir istihdam sağlanmıştır artık. 

Hızlı bir başlangıç yaparak yurtdışından 
gelen projelere de kumanda panoları 

üretmeye başlayan işletme bu yıl içerisinde 
çalışan sayısını 45 kişiye çıkarmayı 
hedefliyor.

Hem müşteri memnuniyeti hem de çalışan 
memnuniyetini gözeten bir anlayış ile 
çalıştıklarını belirten Girişimci Nilgün 
Turan, “Çalışanlarımızın sabah 
işe gelirken bizi ve arkadaşlarını 
görecekleri için mutlu olmasını, 
akşam eve giderken sevdiklerine 
kavuşacakları için mutlu olmasını 

Başarı Öyküleri

Başarı Öyküleri
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istiyoruz. Sabah işe başlama 
saatimiz esnek, erken gelenin 
erken çıkmasını, geç gelenin geç 
çıkmasını istiyoruz. Kendini yöneten 
personelimiz olsun istiyoruz. 
Böyle bir uygulama ile hem 
personellerimiz memnun hem de 
biz memnunuz. Acil ve süreli bir 
siparişte herkes heyecanla mesaide 
kalabiliyor. Bu da bizleri ayrıca 
mutlu ediyor.” dedi.

Orta vadeli planlarının Savunma 
Sanayinde ki kuruluşlara çözüm ortağı 
olmak olduğunu belirten Nilgün Turan, 
Uzun vadeli programlarının ise invertörler 
ve bataryalar üzerinde üretim yapmak 
olduğunu söyledi.
Devlet tarafından üreticilere verilecek 
doğru desteğin katlanarak tekrar devlete 
döneceğine  bir ekonomist olarak 
inandığını söyleyen Girişimci Turan, 
OSTİM’de olmaktan memnun ve mutlu 
olduklarını belirterek, KOSGEB ve 
Ankara Sanayi Odasına maddi, manevi 
desteklerinden dolayı teşekkür etti.
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Marlateks,  KOSGEB İle 
Kendini Geliştiriyor

Başarı Öyküleri

KOSGEB Genel Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 
destek programlarından yararlanan firma, tekstil yardımcı kimyasalları, konsantre 
ve hammadde, kağıt, deterjan, seramik gibi endüstriyel kimyasallar alanında 
faaliyet göstermektedir.

Marlateks, kurulduğu günden bugüne 
tekstil sektörüne yönelik boyama, 
kasar, köpük kesiciler yanında deterjan, 
seramik, kağıt ve havacılık kimyasallarını 
içeren endüstriyel kimyasalları alanında 
çalışmalarını sürdürmektedir. 

İşletmede, polimerizasyon, esterifikasyon, 
alkilasyon, metalik sülfonasyon, 
kuartenizasyon, aminasyon ve 
fosfanizasyon reaksiyonları ile müstahzar 
oluşturmak amacıyla kimyasal üretim 

yapılmaktadır. Üretim hacmi, 2014 
yılında toplamda 10.274 tona ulaştı.

Marlateks üretimin yanında Ar-Ge’ye 
büyük önem vererek, her yıl cirosunun 
%3’ünü Ar-Ge’ye ayırarak, yeni ürün 
geliştirme çalışmalarına ciddi yatırımlar 
yapıyor. 

Bu güne kadar iki TÜBİTAK-TEYDEB 
1507 projesini başarı ile sonuçlandırdı ve 
halen bir projesi devam ediyor. 

Aynı zamanda KOSGEB destekli bir adet 
Ar-Ge, İnovasyon projesi ile bir adet 
Endüstriyel Uygulama projesini de başarı 
ile tamamladı.

Marlateks kimyasal sektöründe öncü 
çalışmalar yaparak Türkiye’nin ithal etmiş 
olduğu birçok kimyasalı üretir hale geldi. 

Marlateks, endüstri ve kimya sektörüne 
yönelik ar-ge çalışmaları sonucu 
geliştirmiş olduğu birçok ürünü endüstriyel 
bazda üretip satışını gerçekleştirmektedir. 

Bu çalışmaları ile birçok kimyasal 
kaleminde ithalatı kesebildi. Marlateks, 
sanayi kimyasallarını gelişmiş ülkelerin 
standartlarında, yüksek performansta ve 
daha düşük maliyetlerle üretebilmektedir. 
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Marlateks,  KOSGEB Genel 
Destek Programı ve  
Ar-Ge, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek 
Programından yararlandı

Bu sebeple pazardaki payını her yıl 
arttırmakta ve ürünleri ile ithalatı 
ikame ederek ülke ekonomisine katkıda 
bulunmaktadır. 

Marlateks işletmesi bahsedilen başarılı 
çalışmaları sürecinde KOSGEB Genel 
Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon 
ve Endüstriyel Uygulama destek 
programlarından yararlanmıştır.

Marla Ar- Ge ekibi Tekstil, deri,  kağıt 
hamuru & Kağıt, plastik konusunda 
uluslararası araştırma standartlarına 
göre test hizmetleri sağlar. AR- GE 
Çalışmaları ile yenilikçi teknolojileri 
kullanarak portföyüne yeni ürünler 
eklemektedir.

Bilgili ve deneyimli ekibi ile ürünleri 
hakkında farklı sektörlerde esnek 
seçenekler sağlayarak  benzersiz 
çözümler üretmeyi amaçlamaktadır.
ettiren nadir Türk markalarından biri 
olmuştur.
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Müdürlüklerimizden

Ankara OSTİM Müdürlüğü, veri tabanında 
kayıtlı olan 28114 işletme ve girişimciye 
125 personeli ile destek sunmaktadır. 
Müdürlük bünyesinde ODTÜ, Hacettepe 
ve Çankaya Üniversitelerinde olmak 
üzere 3 Teknoloji Geliştirme Merkezi, 
Metal Test-Analiz Laboratuvarı ve Avrupa 
İşletmeler Ağı (AİA-EEN) bulunmaktadır. 
İşbirliği kapsamında da çeşitli projeleri 
yürütmektedir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
kapsamında yapılan protokoller ile İş 
dünyası STK’ları, Belediyeler, Odalar, 
Üniversiteler ve diğer kamu kurumları 
ile toplamda 16 farklı kurum ile 48 

eğitim programı 
yapılarak girişimcilik 
kültürünün 
yaygınlaştırılmasına 
katkı sağlanmıştır.

2014 yılı Uygulamalı 
Girişimcilik 
Eğitimlerini başarı 
ile tamamlayan 822 
erkek, 722 kadın 
girişimci adayı olmak 
üzere toplam 1.544 
iş fikri sahibine 
fizibilite formasyonu 
kazandırılmış olup, 
KOSGEB tarafından 
sağlanacak 100 bin 

TL’lik finansal desteğin anahtarı olan 
Girişimcilik Sertifikası verilmiştir. Yeni 

Girişimcilik Desteği Programı kapsamında 
işini kuran 114’ü kadın işletmeci olmak 
üzere 249 işletmeye yaklaşık olarak 
2 milyon 800 bin TL destek ödemesi 
yapılmıştır. Müdürlüğe 212 adet yeni 
Girişimcilik İş Planı başvurusu yapılmıştır.

2014 yılında toplam 1590 işletmeye 
yaklaşık 16.600.000 TL destek ödemesi 
yapılmış olup, Ar-Ge, İnovasyon ve 
Endüstriyel  Uygulama Destek Programı 
kapsamında 182 işletmeye 6.200.000 TL 
civarında  ödeme yapılmıştır. OSTİM 
Müdürlüğüne 2014 yılında 131 adet  
Ar-Ge projesi sunulmuştur.  Ayrıca Ar-
Ge girişimcisi olarak 56 kişi başvuruda 
bulunmuştur.

Müdürlüklerimizden

Ankara OSTİM 
Müdürlüğü’ne 2014 Yılında 
56 Ar-Ge Girişimcisi 
Başvurdu
KOSGEB Ankara OSTİM il müdürlüğü bölgedeki çalışmaları ile KOBİ ve 
girişimcileri desteklemeye devam ediyor.

Yeni Girişimcilik Desteği 
Programı kapsamında 
249 işletmeye yaklaşık 
2 Milyon 800 Bin Lira  
destek ödemesi yapıldı
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Müdürlüklerimizden

Genel Destek programında 2014 yılında 
1234 firmaya 7.500.000 TL tutarında 
destek ödemesi yapılmıştır.

KOSGEB Ankara OSTİM Müdürlüğü 
ile Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, 
Çankaya Üniversitesi, Turgut Özal 
Üniversitesi, Yıldırım Beyazıt 
Üniversitesi arasında yapılan Ar-
Ge, İnovasyon İşbirliği Protokolü 
kapsamında, bilim ve teknolojiye dayalı 
yeni fikir ve buluşlara sahip KOBİ ve 
girişimciler desteklenmektedir. Ayrıca 
Ar-Ge ve İnovasyon proje sonuçlarının 
ticarileştirilmesi ve endüstriyel 
uygulamasına yönelik olarak KOBİ’ler 
desteklenmektedir. 

Teknoloji Geliştirme Merkezi Protokolü ile 
Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ ve Çankaya 
Üniversitesinde Ar-Ge girişimcileri için 
ücretsiz olarak 88 adet “İşlik” alanı tahsis 
edilmiştir.

Müdürlük bünyesinde Avrupa İşletmeler 
Ağı-Enterprise Europe Network (AİA-
EEN) kapsamında, tanıtım 
ve bilgilendirme faaliyetleri, 
firma eşleştirme etkinlikleri, 
veri tabanları yoluyla 
KOBİ’lerin dış ticaret 
alanında işbirliği yapmaları 
konularında faaliyetler 
düzenlemekte olup, 
Network’e üye 54 ülkedeki 
500’e yakın AİA-EEN 
merkezi ile ortak çalışmalar 
sürdürülmektedir.
HORIZON 2020 programı kapsamında da 
SME Instrument başlığı altında başvuru 

yapan firmalara, mentörlük/
koçluk (coaching) ve 
inovasyon kapasitesi ölçümü 
hizmetleri sunulmaktadır. 

KOSGEB OSTİM 
Müdürlüğünce yürütülmekte 
olan bir diğer Avrupa Birliği 
Projesi “EEN Inno SME 
Projesi”dir. Projenin amacı 
KOBİ’lerin innovasyon 
kapasitelerinin ölçülmesi 
suretiyle durumlarının 
ortaya çıkarılması ve 
akabinde yapılacak çalışma 
ve gerçekleştirilecek 
faaliyetlerle KOBİ’lerin 
uluslar arasılaşmalarına katkı 
sağlamaktır.

KOSGEB OSTİM Müdürlüğünce, 
Yıldırım Beyazıt Üniversitesi ile 
yapılan işbirliği protokolü kapsamında;  
STeP (Strategy Training e-Platform & 
Strateji e-Eğitim Platformu) Projesi 
yürütülmektedir. 

İki yıllık bir proje olan STeP, AB 
tarafından desteklenen Hayat Boyu 
Öğrenme kapsamında Leonardo da 

Vinci Programına dâhil bir 
inovasyon transfer programı 
olup, Türkiye (KOSGEB 
OSTİM Müdürlüğü, Yıldırım 
Beyazıt Üniversitesi, 
Sakarya Üniversitesi), Fransa 
(Chambres de Métiers et de 
l’Artisanat de Vaucluse), 
Avusturya (MERIG-
Araştırıma Kurumu) ve 
Belçika’dan (Phoenix) 
kurumlarının dahil olduğu 
6 ortaklı uluslararası bir 
konsorsiyum tarafından 
yürütülmektedir.  

STeP, Stratejik Gelişim üzerine 
yenilikçi ve entegre bir online eğitim 
programı geliştirmeyi ve KOBİ’lere 
stratejik düşünme ve planlama ile ilgili 
en yeni öğrenme yöntemleri ile tüm 
sektörel faaliyetleri kapsayan mesleki 

eğitim sağlamayı 
hedeflemektedir. 
2015 yılında Türkiye, 
Fransa ve Belçika’da 
pilot uygulamaları 
yapılacaktır (http://
www.step.ybu.edu.
tr/?lang=tr).

OSTİM Müdürlüğü 
Laboratuvarında 

kimyasal analiz, mekanik test, sertlik 
testi, metalografi testi, metroloji, teknik 
değerlendirme ve gözetim hizmetleri 
verilmektedir. 

Sanayiden gelen talep doğrultusunda 
gelişmeye devam etmekte, test ve analiz 
çeşitliliğini artırıcı yatırımlar yapmaktadır.  

14

2014 yılında 2900 firma 
7000 test-analiz hizmeti 
aldı
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Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen, bu yılda 
9.su düzenlenecek olan Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına ülke 
çapında KOSGEB’e 22 proje başvurusu yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda 
tüm projeler takdire değer bulunmakla birlikte Avrupa Komisyonu’nun belirlediği 
sınırlar ve kriterler dâhilinde iki proje Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için 
Türkiye’den aday gösterilmek üzere seçildi.

Haber

Türkiye’den İki Proje 
Avrupa Girişimciliği Teşvik 
Ödülleri İçin Yarışıyor 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 
yarışmasına ülke çapında yapılan 
değerlendirme sonucunda Avrupa 
Girişimciliği Teşvik Ödülleri için 
Türkiye’den aday gösterilmek üzere 

seçilen projeler; 

1. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Altyapı 
ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Genel

Müdürlüğü’nün “İnşaat ve 
Yıkıntı Atıklarından Geri 
Kazanılan Ürünlerin 
Kullanım Kriterlerinin 
Belirlenmesi Projesi (Kaynak 
Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) 
Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi 
kategorisinde) 
http://www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.
php?Sayfa=haberdetay&Id=18579

2. Kocaeli Sanayi Odası’nın 

“Bizimköy Engelliler 
Üretim Merkezi Projesi” 
(Sorumlu
Girişimcilik kategorisinde)
http://video.bizimkoy.org.tr

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 19 
Kasım 2015 tarihinde Lüksemburg’da 
düzenlenecek olan ödül töreni ile 
sahiplerini bulacak olan 2015 yılı 
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödüllerinde 
ülkemizi temsil edecek olan her iki proje 
yürütücülerine Avrupa Komisyonu seçim 
sürecinde başarılar diledi.
Recep Biçer Avrupa Girişimciliği 
Teşvik Ödülleri için Türkiye’den aday 
belirlenmesi ve teklif edilmesi noktasında 
KOSGEB ulusal koordinatörlük 
görevini yürüttüğünü belirtti.

Biçer; Girişimciliğin Avrupa çapında 
kamu kurum ve kuruluşlarının desteği 
ve teşviki ile geliştirilmesi, işletmeleri 
ve girişimciliği en başarılı şekilde teşvik 
edenlerin belirlenmesi, en iyi girişimcilik 
uygulamalarının ve politikalarının 
sergilenmesi ve girişimciliğin 
katma değeri üzerine farkındalığın 
arttırılması ve potansiyel girişimcilerin 
cesaretlendirilmesi amacıyla Avrupa 
Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 
yılından beri düzenlendiğini söyledi.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 
yarışmasına AB üyesi ülkeler, İzlanda, 
Norveç ve Sırbistan’ın yanı sıra 2011 
yılından itibaren Türkiye de katılmaktadır. 

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 
girişimciliğin geliştirilmesine yönelik 
model ve programlar geliştiren 
ve uygulayan kurum/kuruluşların 
katılabileceği ödül yarışması, 

6 kategoride gerçekleştirilmektedir:

Girişimcilik ruhunun • 
geliştirilmesi

Yeteneklere yatırım yapma,• 

Girişimcilik ortamının • 
geliştirilmesi,

İşletmelerin • 
uluslararasılaştırılmasının 
desteklenmesi,

Kaynak etkinliğinin ve • 
çevre dostu pazarların 
gelişiminin desteklenmesi,

Sorumlu girişimcilik. • 

416HaberHaber
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, geniş 
katılımlı çalışmalar sonucunda hazırlanan 
“Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem 
Planının (GİSEP) Yüksek Planlama 
Kurulu’nun 18 Haziran 2015 tarih ve 
2015/18 sayılı Kararı ile kabul edildiğini 
ve 1 Temmuz 2015 tarih ve 29403 sayılı 
Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe 
girdiğini açıkladı.

Dünyada girişimcilik konusunun kalkınma 
stratejileri önemli bir yere sahip olması, 
uluslararası kuruluşların araştırma 
sonuçları, Avrupa Küçük İşletmeler 

Yasası ve AB 2020 Girişimcilik Eylem 
Planı gibi dokümanlarda girişimcilikle 
ilgili yeni stratejilerin var olduğunu 
vurgulayan Biçer; bu gelişmeler ışığında 
ve ülkemizdeki diğer ihtiyaç ve gelişmeler 
paralelinde KOBİ Stratejisi Eylem 
Planından ayrı, girişimcilik konusuna 
odaklanan bir strateji ve eylem planı 
oluşturma ihtiyacına binaen 2015-2018 
yıllarına ilişkin girişimcilikle 
ilgili yol haritası çizen “Türkiye 
Girişimcilik Stratejisi ve Eylem 
Planı”nın hazırlandığını belirtti.

Genel amacı, “Ülkemizde girişimcilik 
kültürünü yaygınlaştırmak, güçlü bir 
ekosistemi oluşturmak ve girişimciliği 
geliştirmek olan GİSEP, genel amaca 
ulaşmak üzere belirlenen altı müdahale 
alanındaki stratejik hedefler ve bu hedefler 
çerçevesinde ilgili kurum ve kuruluşlarca 
2015-2018 döneminde yürütülecek eylem 
ve projeleri kapsamaktadır. 
 

Türkiye’nin Girişimcilik 
Stratejisi ve Eylem Planı 
Hazır
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Geniş katılımlı çalışmalar sonucunda hazırlanarak, 
Yüksek Planlama Kurulu’nun 18 Haziran 2015 tarih ve 2015/18 sayılı kararı ile 
kabul edilen “Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı (GİSEP) ”nı kamuoyu 
ile paylaştı.

Haber

Haber
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Girişimcilik Stratejisi ve 
Eylem Planına 
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/
Baskanligimiz.aspx?ref=23 

adresinden 
ulaşabilirsiniz.

Girişimci dostu düzenleyici çerçevenin • 
geliştirilmesi  Yenilikçi Girişimciliğin 
Desteklenmesi 

Kadın Girişimciliği, Genç Girişimciliği, Eko • 
Girişimcilik, Sosyal Girişimcilik ve Küresel 
Girişimcilik gibi öncelikli tematik alanlarda 
ve genel alanlarda sürdürülebilir bir destek 
sisteminin geliştirilmesi ve uygulanması

Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi• 

Örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik • 
eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve girişimcilere 
yönelik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi

Girişimcilerin finansmana erişiminin • 
kolaylaştırılması 

GİSEP
6 Müdahale Alanındaki Stratejik Hedefler
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Kuruluş amacına uygun bir KOSGEB’e en fazla ihtiyaç duyulduğunu belirten 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, tecrübelerinden yararlanmak için başarısız 
işletmelere de destek verilebileceğini söyledi.

Haber

KOSGEB Sahada İz 
Bırakıyor

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, kurumun 
hem etkinliğinin hem de bilinirliğinin 
artırılması için atılıma hazırlandıklarını 
söyledi. KOSGEB’in uzman sayısının 
binin üzerine çıkacağını ve artık daha fazla 
sahaya ineceğini belirten Biçer, Ar- Ge ve 
markalaşma desteklerinde 55 milyon liralık 
yeni bir çağrıya çıkacaklarını söyledi. 
Recep Biçer, Silikon Vadisi’nde olduğu 
gibi, tecrübelerinden yararlanabilmek 
adına, başarısız işletmelere de destek 
verilebileceğini bildirdi.
 
Dünya Gazetesinin Ankara Sohbetlerine 
konuk olan KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer, Dünya Gazetesi Ankara Temsilcisi 
Ferit B. Parlak ve Ankara Haber 
Müdürü Hüseyin Gökçe’nin sorularını 
cevaplandırdı. 

KOSGEB desteklerinde yeni bir 
dönemin yaklaştığını biliyoruz, detayları 
paylaşabilir misiniz? 

Bizim destek programımız sabit. Dinamik 
tarafları da var ama konu başlıkları 
belli. Girişimciliğin nitelikleri de belli. 
Sıfırdan işe başlayanlara, destek programı 
uyguluyoruz. İleride mevcut işini 
büyütmeye çalışanlar veya yeni bir ürün 
sunmaya yönelik işletmelere yeni program 
düşünülebilir. Ancak bu hemen olacak iş 
değil. Bunun altyapısını hazırlamak lazım. 
Neye ihtiyaçlarının olduğunun öğrenilmesi 
gerekiyor. Olaya bizim bakışımızla 
girişimcilerin bakış açısı farklı olabiliyor.
 
Çalışma ne zaman sonuçlanır?
 
Çok uzatmaya niyetimiz yok, yıl sonuna 
kadar veya önümüzdeki yılın ortalarına 
kadar destekleri gözden geçirebiliriz. 

Nitelik olarak revize etme şansımız 
olabilir. Toplamda uzman ve uzman 
yardımcısı sayısını bine çıkarmayı 
planlıyoruz. Uzmanlar yetiştikçe, daha 
fazla katkı sağlayacaklar. Yeni uzman 
alımıyla birlikte, öncekilerden farklı 
olarak eğitim sürelerini uzattık. Önceki 
uygulamalardan farklı olarak, uzmanların 
tüm sektörleri tanıyabilmeleri için, büyük 
şehirlerde eğitim almalarını sağlayacağız. 
Büyük yerde tecrübe kazandıktan 
sonra, küçük işletmeleri daha kolay 
yönlendirebileceklerini düşünüyoruz.
 
KOSGEB’in daha fazla tanınması için 
çalışmalarınız var mı? 
 
İkinci aşamada büyük merkezlerde 
başlayarak, uzmanların bir iş planı 
hazırlaması. Haftanın en az iki günü 
sahada çalışacaklar. OSB’lere gidip, 
sektörel destekler bazında bilgilendirme 
toplantıları yapacaklar. Uzmanlar işletme 
bazında dolaştığında, devletle işleri 
olmadığını söylüyorlar. Bankacının 
kredi pazarlaması gibi algılandıkları da 
oluyor. Bunları aşmak anlamında daha 
hedef odaklı çalışma yapılabileceğini 
düşünüyoruz. Sahadaki etkinliği artıracak 
çalışmalara öncelik vereceğiz. Bu 
hem teşkilat anlamında hem işletmeler 
anlamında iki yönü var. Geçmişte 10-
15 sene önce kurulmuş, KOSGEB 
desteklerinden yararlanmış, ama hiç 
uğramadığımız firmalar var. Başka 
işletmeleri özendirmek anlamında bunları 
unutmamak gerekiyor. Destek verdiğimiz 
firmaların ihracat yapar noktaya geldiğini 
gösterebilirsek, diğer firmaların da ilgisi 
artar. Biz müdürlüklerden fizibilite 
yapmalarını istedik. Desteklenen 
firmaların başarı hikayelerini kendi 

dillerinden anlatmalarını istiyoruz. 
Sektörel bazda envanter de çıkarabiliriz. 
Burada hazırlanacak yayınlar, girişimcilik 
eğitimlerinde kullanılabilir. Girişimci 
olmuş, birkaç yılını tamamlamış işini 
kurmuş insanları belki eğitmen olarak 
kullanabiliriz.
 
Markalaşma ve Ar-Ge konusunda 
özel bir program başlatılmıştı, bu ne 
durumda? 
 
Ar-Ge ve markalaşma konusunda, 100 
milyon liralık çağrıya çıkmıştık, şu ana 
kadar 45 milyon lira değerinde 902 
projenin değerlendirmesi yapıldı. Bunun 
da büyük kısmı markalaşmaya yönelik. 
Artan 55 milyon lira için yılın son 
çeyreğinde tekrar çağrıya çıkacağız.
 
Şirketlerin kurumsal yapılarının 
güçlendirilmesi konusunda 
çalışmalarınız var mı? 
 
Evet, özellikle KOBİ’lerin ihalelere 
daha kolay girebilmeleri için kurumsal 
altyapılarının güçlendirilmesine yönelik 
özel bir çalışma yapıyoruz. İhalelerde 
kurumsal yapıya çok dikkat ediliyor. 
İhracat pazarında da karşı taraf bu 
tarz bilgileri görmek istiyor. Kendi 
kurumunuzu tanıtırken, uzmanlaşmış 
kadromuz var, muhasebe sistemimiz 
her şeyi izleyebilecek üretim yapınızın 
olduğunu yansıtamazsanız, yol alma 
şansınız daralıyor. Bunun yanında 
markalaşma dediğimiz, kendi ürününü 
marka haline getirme desteği. Meyveden 
lokum yapan var, bunu marka haline 
getirip ulusal ve uluslararası pazara 
sunmasını sağlayacak projeler kabul 
edildiyse, sundukları bütçeler dahilinde 

19 Haber
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desteklenecek. Yılın sonuna doğru 
çalışmalar da tamamlanmış olur. Bu 
kapsamda firmalara 300 bin liraya kadar 
destek sağlayabiliyoruz.
 
Ekonomik anlamda hangi sektörler ön 
plana çıkabilir? 
 
Ar-Ge ve inovasyondan ileriye dönük 
beklentilerimiz daha fazla. Girişimcilikle 
beraber uluslararası kuluçka merkezinin 
kurulması, görevi Bilim Teknoloji Yüksek 
Kurulu tarafından KOSGEB’e verildi. 
Beklentimiz kamunun desteğiyle özellikle 
kuluçkaya yatıracağımız, belli aşamaya 
getirip yurtdışına götürüp, oralarda en 
azından network ve işin finansal boyutunu 
öğreteceğimiz firmaların çoğaltmak. 
Özellikle teknoloji geliştirme merkezleri, 
teknopark, üniversitelerin teknoloji 
geliştirme bölgelerinde, start up firması 
olarak başlayıp belli aşamaya getirip, 
ürünün prototipini yapan firmaları 
uluslararası pazarlara çıkma gayretleri. 
Bunun için mali kaynak, mentörlük, 
rehberlik gerekiyor. Bu işin bu manada 
kamu olarak, ucundan tutmak, gayreti 
içindeyiz. Çünkü işin tam da içine girmek 
çok şey olmaz, bir merkez kurayım hepsi 
benim altımda olsundan ziyade, bu işleri 
yapan merkezleri de destekleme alanını 
daha çok işleyeceğiz.
 
Nasıl destek verilecek? 
 
Firmalarımızın uluslararası pazarlarla 
nasıl yer edinebileceğine yönelik, kuluçka 
merkezlerinde kısa süreli eğitimler 
olabilir. Eğitim aynı sektörde olabileceği 
gibi, bağlantılı sektörler de olabilir. Bir 
de venture kapital dedikleri, sermaye 

sahipleriyle bu tür projelere gözü kapalı 
yatırım yapacakları, melek yatırımcıları, 
büyük sermaye sahipleri olabilir. 
Projemize mali destek sağlayabildiğiniz 
sürece büyütme imkanı oluyor. 
Uluslararası pazarlara açma imkanı oluyor. 
Uluslararası kuluçka merkezi, Silikon 
Vadisi’ne kurulması, o faaliyetlere destek 
verilmesi, bu manada çok anlamlı olacak. 
İnsanların şunu bilmesi lazım
Girişimciliği ya da Ar-Ge inovasyon 
teknoloji yatırımlarında yatırım yaptığımız 
her kuruşun karşılığın alacığız diye bir 
şe yok. Fire payı olacak. Yatırımın yarısı 
çöpe gidiyor diye düşünürsen, büyük balığı 
kaçırırsın. Bu konuda ilginç bir örnek 
vermek istiyorum. Silikon Vadisi’nde bir 

kuluçka merkezi müdürü ile sohbet ettik. 
O, özellikle başarısız olan işletmeleri 
kabul ettiklerini, çünkü başarısızlık 
tecrübelerinden yararlandıklarını söyledi.   

‘KOBİ’lerin Oscar’ına 
başvuruda son gün 16 Ağustos
 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 
uygulaması nasıl gidiyor? 
 
Evet 2012 yılında başlattığımız 
ve geleneksel hale gelen KOBİ ve 
Girişimcilik ödüllerinde başvurular her 
geçen yıl katlanarak artıyor. Ödüllerimiz 
Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü, Yılın 
Başarılı KOBİ Ödülleri ve Yılın Başarılı 
Girişimcilik Ödülleri başlığı altında 
8 kategoride veriliyor. Her kategori 
için 5 olmak üzere toplam 40 fi nalist 
belirleniyor. Yarışmanın ilk yılı olan 
2012’de bin 108 başvuru gelirken, 2013’te 
başvuru sayısı 3 bin 58’e, 2014’te ise 3 
bin 403’e yükseldi. KOSGEB KOBİ ve 
Girişimcilik Ödül Töreni, ‘KOBİ’lerin 

Oscarı’ niteliği taşıyor. Tüm 
KOBİ ve girişimcilerimizi, 16 
Ağustos’a kadar yarışmaya 
başvurmaya çağırıyorum. Şu 
ana kadar başvurusu yapmamış 
KOBİ’lerimizin de online olarak 
bir an önce başvurmalarını 
istiyorum.
 
Desteklere yönelik talepte bir 
değişim var mı? 
2014 yılı ilk 6 ayına göre 
sağladığımız toplam destek miktarı 
yüzde 9.3 artarak 133 milyon 311 

bin liraya yükseldi. Ar-Ge, inovasyon ve 
endüstriyel uygulama destekleri 20 milyon 
liradan 22 milyon 120 milyon liraya, genel 
desteklerimiz ise 48.9 milyon liradan, 
56.3 milyon liraya ulaştı. Bu dönemde 
en yüksek artış ise girişimcilik destek 
programında gözlendi. Bu kategorideki 
desteklerimiz yüzde 19.5 artarak 51 
milyon 527 bin liraya çıktı. 

Bizim katma değeri yüksek işlerde 
çalıştıracağımız insanları el üstünde 
tutmamız lazım. Bu konuda maalesef 
çok başarılı değiliz. Harward’da eğitim 
görmüş bilim adamı bir arkadaşımız özel 
bir üniversite tarafından büyük yatırım 
ve imkan vaatlerleriyle Türkiye’ye 
getirildi. Bir sene boyunca hiçbir şey 
yaptırmadan oturtunca o da küstü ve 
başka bir ülkeye gitti.
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