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KOSGEB Destekleri Yenilendi
KOSGEB 3. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreninde Başbakan 
Ahmet Davutoğlu’nun verdiği müjde ile yenilenen KOSGEB 
Destekleri, mevzuat çalışmalarının bitmesi ile revizyon 
işlemleri tamamlandı ve yürürlüğe girdi.

Yenilenen Destek Programlarında, 
destek üst limitlerinin değişmesinin yanı 
sıra yeni destekler de eklendi.
Orta-yüksek ve yüksek  teknoloji 
alanlarını kapsayan, destek üst limiti 
1.000.000TL’den 1.500.000TL’ye çıktı.
Fuar destekleri metre kare başına %25 
oranında artırıldı.
Girişimci kadın, gazi, 1. derecede şe-
hit yakını veya engelli ise;  yaptığı 
harcamalar, 1. ve 2. bölgelerde %80; 
3.4.5.6. bölgelerde  %90 ı geri ödemesiz 
olarak destekleniyor.
Ar-ge İnovasyon ve Endüstriyel 
Uygulama Destek Programı kapsamında 
yürütülen Ar-Ge İnovasyon Destek 
Programı’nda hizmet alımı giderleri 
%50 oranında,  kira destekleri ise %100 
artırıldı.
Personel gideri destekleri %50 oran-
larında artırıldı.
Ar-ge, İnovasyon ve Endüstriyel 
Uygulama Destek Programı kapsamında 
yürütülen Endüstriyel Uygulama 

Programında makine giderleri desteği 
200.000TL’den 500.000TL’ye çıkarıldı.
Aynı programın personel giderinde ise 
%120’ye varan oranlarda artırım oldu.
Tanıtım Desteği üst limiti 10.000TL’den 
15.000TL’ye çıkarıldı.
Enerji Verimliliği Desteği 30.000TL 
yerine 50.000TL oldu.
KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik 
finalistleri, KOSGEB tarafından 
düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi 
Programı’ndan bir defaya mahsus olmak 
üzere üst limitler dikkate alınmaksızın 
%100 oranında desteklenecek.

YENİ DESTEKLER
Gönüllü Uzmanlık Desteği: Her bir uz-
manlık hizmeti için üst limit:2.000TL 
Toplam Destek Üst Limiti:10.000TL’ye 
çıkarıldı.
Lojistik Desteği: Her bir uluslararası 
ticaret için, üst limit 4.000TL toplam 
Destek Üst limiti:20.000TL’ye çıkarıldı.

Destek Programının ilk aşaması 10 Nisan 
2015 tarihinde başvuruların alınması ile 
başlayarak, başvurusu alınan projelerin 3 
Temmuz 2015 tarihinde değerlendirilmesi 
ile tamamlandı. Destek Programının birin-
ci aşamasında KOBİ’lere  45 milyon TL 
civarında bir destek sağlandı. 

Birinci aşamada, markalaşma başlığı al-
tında 215 proje, kurumsallaşma başlığı 
altında ise 687 proje olmak üzere, toplam 
902 projenin KOSGEB KOBİ Proje Des-
tek Programı kapsamında desteklenmesine 
karar verildi. Bununla birlikte, desteklen-
mesine karar verilen 902 proje için, uygun 
görülen 100 milyon TL’nin 45,4 milyon 
TL’si KOSGEB tarafından işletmelere 
destek olarak verilmeye başlandı.

Destek Programı’na ilişkin geriye kalan 
55 milyon TL’lik bütçenin kullandırılması 
için önümüzdeki günlerde tekrar çağrıya 
çıkılacak olup, KOBİ’lere “Yönetim Be-
cerilerinin ve Kurumsal Yetkinliklerinin 
Geliştirilmesi-Kurumsallaşma” ve “Tanın-
mış Ürün/Hizmet Süreci Oluşturma-Mar-
kalaşma” konuları başlığı altında destekler 

verilecektir. 

Destek Programının başlaması ile ilgili 
çağrı ilerleyen günlerde www.kosgeb.gov.
tr adresinden duyurulacaktır.

Ermenek maden kazasında zarar gören bölge esnafına KOSGEB tarafından593 
işletmeye 28 Milyon 447 bin 750 TL  kredi kullandırıldı.

Program; 

 • İşletme başına üst limit 50.000 TL, 

• Sıfır faizli, 

• İlk 12 ayı ödemesiz geri kalanı üçer aylık eşit taksitler halinde toplam 36 ay 
vadeli olarak uygulandı.  

• Kredi üst limiti olan 50.000 TL için; 10.750 TL faiz/kar payı tutarı ödendi.      
Programdan;  

• 593 adet işletme faydalanmış,  

• 28 Milyon 447 bin 750 TL kredi hacmine ulaşılmış ve 

• 6 Milyon 116 bin 266 TL kredi faiz desteği KOSGEB tarafından ödenmiştir.

Ermenekli 593 Esnafa
KOSGEB Desteği

Markalaşmaya
100 Milyon Destek

Desteklenen 
toplam 902 
projeden 
kalan 
55 Milyon 
TL’lik bütçe 
KOBİ’leri 
bekliyor

Acil destek kapsamında verilen kredilerin 6.1 milyon TL 
faizleri KOSGEB tarafından karşılandı.

2015 yılının başında 50 milyon TL bütçeyle hayata geçirilen 

“markalaşma ve kurumsallaşma” odaklı KOBİ Proje Destek 

Programının bütçesi 100 milyon TL’ye çıkarıldı. 
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Türk Devletleri  KOBİ’lerin Gelişimi için İş Birliği’ne İmza AttıGirişimci 
İş Adamlarından 
Yeni Desteklere
Yoğun İlgi

Girişimci İşadamları Vakfı 
(GİV) tarafından 2010 
yılından beri düzenli olarak 
gerçekleştirilen Girişimci 
Buluşmaları’nın bu ayki 
konuğu KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer oldu.

Kazakistan’ın başkenti 
Astana’da 29 Eylül 2015 
tarihinde KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer, ‘Türk Konseyi 
Üye Ülkeleri KOBİ’lerden 
Sorumlu Kurumları 
arasında Mutabakat Zaptı’ 
imzaladı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
“KOSGEB Yeni ve Revize Edilen 
Hibeler Destekler” konulu sunumuyla 
katılımcılara KOSGEB Desteklerini 
anlattı. Recep Biçer, KOSGEB’in Milli 
Kalkınma odaklı olarak her zaman 
üretimin ve girişimin yanında olduğunu 
belirterek; “1990-2002 döneminde 
KOSGEB veri tabanına kayıtlı KOBİ 
sayısı 4 bin iken, 81 ilde, 88 KOSGEB 
Müdürlüğüyle; Bugün KOSGEB Veri 
Tabanı’na kaydedilen işletme sayısı 790 
bine ulaşmıştır.” dedi.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve 
Kırgızistan’ın üye olduğu Türk Dili 
Konuşan Ülkeler İşbirliği Konseyi’nin 
(Türk Konseyi) Ekonomiden Sorumlu 
Bakanlar Toplantısı, 29 Eylül 2015 
tarihlerinde Astana’da; Kazakistan 
Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi Bakanı 
Yerbolat DOSSAEV’in ev sahipliğinde 
Ekonomi Bakanı Nihat ZEYBEKCİ, 
Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi 
ve Sanayi Bakan Yardımcısı Sahib 
MAMMADOV, Kırgız Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Daniyar 
İMANALİYEV’in katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Top-
lantısı’nda, Türk dünyasında ekonomik 
ve teknik iş birliği imkanlarına ivme 
kazandırılması, ekonomilerin farklı ve 
tamamlayıcı yapısından yola çıkarak 

KOSGEB Destekli  12.359 Şirket Büyümeyi Başardı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
(BSTB), KOSGEB, TÜBİTAK Tek-
noloji ve Yenilik Destek Programları 
Başkanlığı (TEYDEB) çalışanların-
dan 7 kişilik uzman grup tarafından,  
BSTB, KOSGEB ve TEYDEB’den 
destek alan işletmeler üzerinde ölçek-
lendirme analizleri yapıldı.

Küçük ve Orta Büyüklükteki İşlet-
meler (KOBİ)  mikro, küçük ve orta 
büyüklükte olmak üzere üç grupta 
sınıflandırıldı.  En son 2012 yılında 
KOBİ’lerin tanımı, nitelikleri ve sınıf-
landırılması hakkındaki yönetmelikte 
yapılan değişiklik ile aşağıdaki rakam-
lara göre gerçekleşti.

Yapılan analizlere göre, Eylül 2010 - 
Mart 2015 döneminde KOSGEB’den 
destek alan işletmelerde ölçek büyü-
melerinin en yoğun gözlendiği %34,3 
ile 2011 yılı oldu. En çok gerçekleşti-
rilen ölçek büyütme şekli ise % 58,3 
ile mikro ölçekten küçük ölçeğe geçiş 
oldu.

Son beş yılda KOSGEB’in 6 farklı Destek Programından 

faydalanan 69 bin 778 işletmeden 12 bin 359’u ölçek 

büyüttü.

Mikro, Küçük, Orta Büyüklüklerdeki İşletmeler

Mikro işletme: On kişiden az yıllık çalışan 

istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri bir milyon Türk Lirasını 

aşmayan işletmeler. 

Küçük işletme: Elli kişiden az yıllık çalışan 

istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı veya mali 

bilançosundan herhangi biri sekiz milyon Türk 

Lirasını aşmayan işletmeler. 

Orta büyüklükteki işletme: İki yüz elli kişiden az 

yıllık çalışan istihdam eden ve yıllık net satış hasılatı 

veya mali bilançosundan herhangi biri kırk milyon 

Türk Lirasını aşmayan işletmeler.

ihracat odaklı ekonomilerin çeşitlendi-
rilmesi, ortak yatırımların artırılması ve 
ikili ticari ve ekonomik ilişkilerde kar-
şılaşılan engellerin ivedilikle çözülmesi 
amaçlanıyor.

Bu kapsamda, söz konusu toplantıda 
KOSGEB Başkanı Recep BİÇER tara-
fından imzalanan “Türk Konseyi Üye 
Ülkeleri KOBİ’lerden Sorumlu Kurum-
ları arasında Mutabakat Zaptı” ile Türk 
dünyasında KOBİ konularına ivme ka-
zandırılması hedefleniyor.

Toplantı çerçevesinde Bakanlar nez-
dinde; “Türk Konseyi Üye Ülkeleri 
KOBİ’lerden Sorumlu İlgili Kurumları 
arasında Mutabakat Zaptı” ile birlikte,  
ayrıca “Yatırım İstatistikleri Alanında 
İşbirliği Mutabakat Zaptı” ve “Yatırım 
Ortamı Deneyim Paylaşımına İlişkin 
Olasılıkları Araştırma Mutabakat Zaptı”  

imzalandı.

“Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu 
Bakanlar Toplantısı” öncesinde; 28 Ey-
lül 2015 tarihinde Türk Konseyi Sekre-
taryası temsilcilerinin katılımıyla üye 
ülkelerin kamu ve özel sektör temsil-
cileri “Yatırım Ortamının İyileştirilme-
si”, “Ekonominin Çeşitlendirilmesine 
Yönelik Önlemler” ve “Ekonomik İliş-
kilerin Temeli Olarak Girişimcilik”  üç 
farklı çalışma grubu toplantısı gerçek-
leştirildi.

Çalışma grupları çerçevesinde, dört 
ülke arasında ekonomik iş birliğinin 
geliştirilmesine dair görüş alışverişinde 
bulunuldu ve ileriye dönük ortak faali-
yetlere ilişkin yol haritası çıkarıldı.
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Sebahat Usta’ya
KOSGEB desteği

KOSGEB Desteği ile
Artık Bir Adım Daha Önde

KOSGEB 25 Yaşında

Tekirdağ’da, oto lastik 
tamirciliği yapan Sebahat 
Paksoy, KOSGEB’den aldığı 
destekle kendi işini kurdu. 

Girişimci Ali Zelzele Ankara Ticaret ve Sanayi Odası ve 
KOSGEB işbirliği ile düzenlenen “İyi Fikir, İyi Fırsat” projesi 
kapsamında Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayıp, 
KOSGEB’in Girişimcilik desteği ile iş yerini açtı.

İlk kurulduğu günden bu yana küçük ve orta büyüklükteki 
işletmeleri var etmeye ve geliştirmeye çalışan KOSGEB 25. 
yaş gününü kutluyor. “KOSGEB

Türkiye’mizin 

geleceği için 

KOBİ’lerimizin 

yanında olmaya 

devam edecek.”

Çorlu ilçesinde yaşayan Paksoy, çocuk-
ları büyümeye başlayınca, aile olarak 
daha çok paraya ihtiyaç duydukları için 
çalışmaya başladı. Uzun yıllar eşinin 
iş yerinde otomobil lastiği tamir eden 
Paksoy, KOSGEB’den aldığı destekle 
iş yeri açtı. Çalışmaya başlayınca işten 
zevk aldığını belirten Paksoy, bir süre 
sonra KOSGEB’den aldığı destekle 
kendi iş yerini açtığını ifade etti.

Özellikle kadın müşterilerin sanayide 
kendisini görünce daha rahat hissettik-
lerini vurgulayan Paksoy, “İş yerimde, 
ikisi stajyer olmak üzere 6 kişi çalışıyor. 

Girişimci Ali Zelzele işletmesini kurma 
fikrinin nasıl oluştuğundan şöyle bah-
setti:

“Aslında kendi 
işletmemi kurma 
fikri içimde hep 
varmış. Ama bunu 
üniversite yıllarında anlayabildim. İn-
sanlarla birlikte olmanın, fikirler üret-
menin, ortaya bir şeyler çıkarmanın 
beni çok mutlu ettiğini gördüm.

İçerisinde insanın olduğu, sonucunda 
değer oluşturabildiğim işler beni mutlu 
ediyordu. Daha sonra internet, sosyal 
medya, grafik üzerine kendimi geliş-

25. yıl kutlamaları kapsamında 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
Başkanlık binası toplantı salonunda, 
Başkanlık personeli ve il müdürleri ile 
bir araya geldi. 25. Yıl etkinliklerinde 
konuşan KOSGEB Başkanı, 
KOSGEB’in bugün itibari ile 800 bine 
varan KOBİ ile ilişki içinde olduğunu 
belirterek; “Devlet artık üretenin hemen 
yanı başında bir ağabeydir.” dedi.

Geçmişten günümüze kadar gelinen sü-
reçte KOSGEB’in çalışmaları ile ilgili 
bilgi veren Başkan Biçer; “Kurumumu-
zun ve Türkiye’mizin geleceği için hep 
birlikte el ele KOBİ’lerimizin yanında 
olamaya devam edeceğiz.” şeklinde ko-
nuştu.

KOSGEB’in 25. Yılı anısına personel 
için özel yaptırılan hediyeler personel-
lere KOSGEB Başkanı tarafından tak-
dim edilerek KOSGEB 25. Yıl pastası 
kesildi.

tirmeye başladım. Bu sürede bazı işler 
de aldım. Serbest ve bireysel çalışmak 
güzeldi. Ama zaman geçtikçe bir düzen 
kurmak ve hayata atılmak gerekiyordu. 

Doğruyu söylemek gerekirse ilk başlar-
da kendi işletmemiş kurmaktan çekin-
miştim.

KOSGEB kuruluna iş planımı sundum. 
Kabul edildi ve işletmemin önü açılma-
ya başladı.

Fikir ve değer üret-
meye devam ede-
bilecek, işletmemi 
daha da büyüte-
cektim. Aslında bu 

kabul, şu anlama geliyordu: Artık sür-
dürülebilir bir işletmeye sahibim”
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Stratejik Hedefler

05 Eylül 2015 tarihinde Resmi Gaze-
te’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
KSEP , 2015-2018 sürecinin hedefleri 
belirlendi.

Daha önceki eylem planın-
da(2011-2014) yer alan 82 eylemin 
74’ü tamamen, 7’si ise kısmen gerçek-
leştirildi.

KOSGEB  koordinatörlüğünde yenile-
nen KSEP 2015-2018’te 5 stratejik alan 
ve 15 stratejik hedef belirlendi.

Belirlenen stratejik hedefler, sanayi, 
hizmet ve ticaret sektörlerindeki 
KOBİ’lere yönelik alanlardan 
oluşuyor. Bu doğrultuda , KOBİ’lerin 
büyümesi, ihracat kapasitesinin 
artırılması, finansmana erişimlerinin 
kolaylaştırılması ve KOBİ’lerin  AR-
GE  kapasitelerinin geliştirilmesi 
amaçlanıyor.

Eylem Planı’nda yer alan eylemler 
oluşturulurken, 10. Kalkınma Planı 
kapsamında belirlenen ulusal makro 
hedeflerden KOBİ’lerle ilgili olanlara 
yönelik temel göstergeler esas alındı. 
Bu kapsamda söz konusu eylemlerin 
başarıyla gerçekleştirilmesinin aşağıda 
belirtilen makro hedeflere ulaşılmasına 
doğrudan ve dolaylı olarak katkı sağla-
yacağı varsayıldı.   

* KOBİ’ler tarafından yapılan ihracatı, 
150 Milyar Dolar seviyesine ulaştırmak,  

* İhracat yapan KOBİ sayısını 60 Bine 
çıkarmak,  

* KOBİ’lerin ticari kesim Ar-Ge har-
camalarındaki payını %33 seviyesinde 
korumak,  

* Plan dönemi boyunca KOBİ’lerde 3 
milyon yeni çalışan istihdam etmek 

26 Kalkınma Ajansı ve 88 KOSGEB  
Müdürlüğü aracılığıyla KOBİ’lere yö-
nelik hizmet ağı yaygınlaştırıldı. Böl-
ge, sektör ve ölçek  detayında spesifik 
müdahale alanları belirlenerek, proje 
esaslı destek programları uygulanması 
için Kalkınama Ajansları ile KOSGEB 
arasında işbirlikleri yapıldı. Bu şekilde  
bölge ve sektör özelindeki sorunlara, 
destek ve teşvikler aracılığıyla çözüm 
üretilmesine yönelik imkanlar artırıldı.

1. KOBİ’lerin kurumsallaşmalarının, markalaşmalarının sağlanması ve ve-
rimlilik düzeylerinin yükseltilmesi

2. KOBİ’lerde ortak iş ve proje geliştirme kültürünün yaygınlaştırılması

3. Sürdürülebilir kalkınma ve büyüme için KOBİ’lerin ulusal ve uluslarara-
sı mevzuata uyum yeteneklerinin artırılması

4. KOBİ’lerde beşeri sermayenin geliştirilmesi amacıyla KOBİ işveren ve 
çalışanlarının niteliklerinin yükseltilmesi

5. İmalat sanayii KOBİ’lerinin öncelikli olarak desteklenmesi

6. İhracat yapmak isteyen KOBİ’lerin uluslararası pazarlara erişimlerinin 
artırılması

7. İhracatçı KOBİ’lerin yeni pazarlara erişimlerini kolaylaştırarak, pazar 
çeşitliliklerinin artırılması ve ihracatta sürekliliğin sağlanması

8. KOBİ’lerin ihracatında orta-yüksek ve yüksek teknolojili yerli ürünlerin 
payının artırılması

9. İş ve yatırım ortamını etkileyen düzenlemeler ile kamu hizmetlerinin su-
numunda KOBİ ihtiyaçlarına duyarlılığın arttırılması ve KOBİ istatistikle-
rinin uluslararası standartlara uygun hale getirilmesi

10. KOBİ’lere yönelik devlet desteklerinde bütünselliğin sağlanması

11. KOBİ’lerde bilgiye dayalı üretim yapısının teşvik edilerek, patent ve 
ticarileştirme konularında ilerleme sağlanması

12. Ürün, hizmet ve iş modeli açılarından yenilikçi KOBİ’lerin öncelikli 
olarak desteklenmesi

13. KOBİ’ler ile büyük ölçekli yurt içi/yurt dışı işletmeler ve üniversiteler 
arasındaki  işbirliklerinin arttırılması

14. KOBİ’lerin banka kredilerine erişimlerinin kolaylaştırılması

15. KOBİ’lerin alternatif finansman kaynaklarından daha fazla faydalan-
malarının sağlanması

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmak 
ve girişimcilerin iş planına dayalı olarak 
kuracakları işletmelerin  başarı düzeyle-
rini artırmak amacıyla Uygulamalı Gi-
rişimcilik Eğitimleri (UGE) düzenlendi. 
2011-2014 döneminde KOSGEB ve iş-
birliği yaptığı kuruluşların düzenlediği  
UGE’ler  kapsamında yaklaşık 274 bin 
girişimci adayına iş kurmaya yönelik 
eğitimler verildi.

2011-2014 KSEP’ TE 
Hedeflenen eylemler büyük oranda 
gerçekleştirildi

274 bin Girişimciye Eğitim

KOBİ’lerin uluslararası düzeyde rekabet güçlerinin 

artırılmasını ve ülke ekonomisinin büyümesinde  katkısının 

yükseltilmesini amaçlayan KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı 

hazırlandı.

Hedef 3 Milyon Yeni KOBİ Çalışanı

Stratejik Alanlar

1. KOBİ’lerin rekabet güçlerinin artırılması ve 

büyümelerinin sağlanması

2. KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin artırılarak 

uluslararasılaşma düzeylerinin yükseltilmesi

3. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde 

KOBİ’lerin gözetilmesi

4. KOBİ’lerin  Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin 

geliştirilmesi

5. KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin 

kolaylaştırılması
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Stratejik Hedefler

Girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmayı 
ve girişimciliği geliştirmeyi hedefleyen 
Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Ey-
lem Planı (GİSEP), KOSGEB   koordi-
nasyonunda  hazırlandı.

2015-2018 yıllarını kapsayacak olan 
GİSEP, Yüksek Planlama Kurulunun 
2015/18 kararı ile resmi gazetede  ya-
yımlanarak  1 Temmuz 2015’te yürür-
lüğe girdi. 

KOSGEB  koordinatörlüğünde , Kamu 
Kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşla-
rı temsilcilerinden oluşan Girişimcilik 
Konseyi 2012 yılında kuruldu. Ulusal 
anlamda ihtiyaç duyulan gelişmeler pa-
ralelinde girişimcilik konusuna odakla-
nan bir strateji ve eylem planı oluşturma 
zorunluluğu doğmuş olup ,bu çerçevede 
2015-2018 yıllarını kapsayan “Türkiye 
Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı” 

hazırlandı. GİSEP’in  altı temel stratejik 
hedefi bulunuyor.

Yenilikçi girişimciliğin desteklenmesi , 
geliştirilmesi, girişimcilik eğitimlerinin 
yaygınlaştırılması ve girişimcilerin fi-
nansmana erişiminin kolaylaştırılmasını 
amaçlayan plan aynı zamanda kadın gi-
rişimciliği konusunda da sürdürülebilir 
bir destek uygulanmasını hedefliyor.

Eylem planında girişimcilik konusunun 
üniversite müfredatına yerleştirilmesi, 
genç girişimcilere özel kuluçka merkez-
lerinin kurulmasının özendirilmesi yer 
alıyor.

GİSEP’in  hazırlanmasında , Onuncu 
Kalkınma Planı ve diğer stratejik planlar 
dikkate alınarak, bu planlarla GİSEP’in 
uyum içerisinde olmasına ancak diğer 
stratejik planlarla tekrara düşmemesine 
özen gösterildi.

KOSGEB’in koordinatörlüğünde Girşimcilik Konseyi 

tarafından Türkiye Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı 

(GİSEP) tamamlandı.

1. Girişimci dostu düzenleyici çerçevenin 

geliştirilmesi

2. Yenilikçi Girişimciliğin Desteklenmesi

3. 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

4. Girişimcilik kültürünün geliştirilmesi

5. Örgün ve yaygın eğitim düzeyinde girişimcilik 

eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve girişimcilere 

yönelik danışmanlık sisteminin geliştirilmesi

6. Girişimcilerin finansmana erişiminin 

kolaylaştırılması

Girişimciliğin  3 Yıllık Planı Hazır

2015 - 2018

TÜRKİYE

VE
EYLEM PLANI

TÜ
R

K
İY

E 
G

İR
İŞ

İM
C

İL
İK

 S
TR

AT
EJ

İS
İ V

E 
EY

LE
M

 P
LA

N
I 2

01
5-

20
18

KOSGEB Mamak Başkanlık Binası 
Harman Mah. Abdülhak Hamit Cad. No:66
Altmışevler / MAMAK / ANKARA
Tel : 0 312 595 28 00 (pbx)
Faks : 0 312 368 07 15

www.kosgeb.gov.tr

444 1 567

Türkiye Girişimcilik 

Stratejisi ve Eylem 

Planı’nda yer verilen 

müdahale alanları ve 

hedefler :

• Düzenleyici                

Çerçeve 

• Yenilikçilik 

• Tematik ve Genel 

Destekler 

• Girişimcilik 

Kültürü 

• Eğitim ve 

Danışmanlık 

Hizmetleri

• Finansmana Erişim 
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Yapabilirsin

KOSGEB Ödüllü Genç Girişimci
19 ülkeye ihracat 

yapan firma, trafik 

ve yol güvenliği 

konusunda çok sayıda 

uluslararası fuara 

katılmakta ve pazar 

payını güçlendirmeye 

çalışmaktadır. 

Asya Trafik Sinyalizasyon; 2011 yılın-
da akıllı trafik sistemleri, sinyalizasyon, 
yol güvenliği ürünleri, güneş enerjili 
sistemler, LED’li sistemler, trafik lev-
haları ile yazılım ve projelendirme hiz-
metleri alanlarında faaliyet göstermek 
üzere kurulmuştur. İşletme, güç tüketi-
mi az olan ürünler üretmekte olup güneş 
enerjili ve LED’li sistemlerin tasarımını 
yapmakta, trafik ve yol güvenliğinde 
çevreye duyarlı ürünler üretmektedir. 

19 ülkeye ihracat yapan firma, trafik 
ve yol güvenliği konusunda çok sayıda 
uluslararası fuara katılmakta ve pazar 
payını güçlendirmeye çalışmaktadır. 

Asya Trafik Sinyalizasyon’un büyüme 
hedefi uluslararası trafik ve yol güven-
liği pazarında ilk 10 işletmeden biri 
olabilmektir. İşletme bu hedef doğrul-
tusunda bir yandan Ar-Ge çalışmalarını 
artırıp piyasaya yeni ürünler sunmakta, 
bir yandan da uluslararası pazarda rek-
lam ve tanıtım faaliyetlerini artırmakta-
dır. İstihdama özel önem veren firma, 
uzun vadede 100’den fazla istihdam 
kapasitesine sahip bir fabrika olmayı 
hedeflemektedir. İşletme KOSGEB 3. 
KOBİ ve Girişimcilik yarışmasında Yı-
lın Başarılı Girişimci Ödülleri dalında, 
Yılın Genç Girişimci ödülünü aldı.

Asya Trafik 

Sinyalizasyon’un 

büyüme hedefi 

uluslararası trafik 

ve yol güvenliği 

pazarında ilk 10 

işletmeden biri 

olabilmektir.

8



En hızlı büyüyen 100 şirketin 82’si KOSGEB veri tabanına kayıtlı bulunurken, 43 tanesi 

KOSGEB Destek Programlarından aktif bir şekilde faydalanıyor.

Girişimcilik için 
Hatay’da Kurum ve 
Kuruluşlar iş birliği 
yaptı. 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 
(TOBB) öncülüğünde, TEPAV ve 
AllWorld Network işbirliğinde yapılan 
Türkiye’nin en hızlı büyüyen şirketleri 
yarışması sonuçlandı.

Küresel ölçekte dikkat çekmek 
için yürütülen 2015 - Türkiye 
100  Yarışması’nın kazananlarına 
ödülleri TOBB Başkanı M. Rifat 
Hisarcıklıoğlu’nun katılımıyla İstanbul 
Çırağan Sarayı’nda düzenlenen törende 
verildi. Anadolu’nun dört bir yanından 
gelen, Türkiye 100’e giren şirketlerin 
sahipleri ve iş dünyasının önde gelen 
isimleri katıldı.

Törene KOSGEB’i temsilen katılan 
Başkan Yardımcısı Süleyman İslamoğ-
lu; Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 
şirketinin 82’sinin KOSGEB veri taba-
nına kayıtlı olması ve bu şirketlerinin 
43 tanesinin ise KOSGEB destekle-

KOSGEB, Hatay Valiliği, Doğu Ak-
deniz Kalkınma Ajansı(DOĞAKA), 
İŞKUR Hatay İl Müdürlüğü, Tarım ve 
Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 
(TKDK) Hatay İl Müdürlüğü iş birli-
ğinde “2015 Yılı Girişimcilik Semine-
ri”  düzenlendi.

Seminer, Ülke ekonomisine, bölgesel 
kalkınmaya ve istihdama önemli katkı-
lar sağlayan girişimcilerimizin destek-
lenmesi ve yeni girişimci adaylarının, 
başarılı girişimcilerin hikâyelerinden 
örnekler elde etmesi amacıyla düzen-
lendi. Seminerde, “Nasıl Girişimci Olu-
nur? , Başarılı Girişimcilerimizin Örnek 
Alınacak Başarı Hikayeleri, Girişimci-
liğin Ülkemizdeki ve Dünyadaki Yeri, 
Girişimcilerin Destek Alabileceği Ku-

Türkiye 100’de KOSGEB Damgası

“KOSGEB Olarak  Her Zaman 
Girişimcilerimizin Yanında Olacağız.”

rinden etkin bir şekilde faydalanması, 
kurumumuzun verimli çalışmasının bir 
göstergesi olduğunu söyledi.

Yarışmanın birincisi 2011-2013 dö-
neminde satış gelirlerini yüzde 8.754 
oranında artıran Maren Maraş Elektrik 
oldu.

Küresel ölçekte dikkat çekmek için 
yürütülen Türkiye 100 Yarışması’nda 
Maren Maraş Elektrik’i, Karbil Yazı-
lım (yüzde 2.501), Emza Enerji (yüzde 
2.361), Lokman Hekim Sağlık Hizmet-
leri (yüzde 1.722) ve PAYTR Ödeme 
ve Elektronik Para Hizmetleri (yüzde 
1.196) izledi.

Satış gelirlerindeki artış hızına göre be-
lirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 
100 şirketi, küresel piyasada görünür-
lüklerini artırma ve uluslararası bağ-
lantılarını kuvvetlendirme imkânı bulu-
yor. ABD’ye düzenlenen iş seyahati ile 
ABD pazarını yakından tanıyorlar.

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu 
“Başarılı girişimcileri ödüllendirmek, 
girişimciliği teşvik etmenin en etkili 
yollarından biridir” dedi. 

 

rum ve Kaynaklar İle Yeni İş Fikirleri” 
başlıklı konular üzerinde duruldu.

Seminerde konuşan KOSGEB Başkan 
Yardımcısı Süleyman İslamoğlu, 
KOSGEB olarak girişimcilerin her 
zaman yanında olacaklarını belirterek;  
“Bir ülkenin en önemli zenginlik 
kaynağı bize göre müteşebbis insan 
kapasitesidir. Ülkelerin gelişme hızları 
barındırdığı girişimci kapasitesiyle 
doğru orantılıdır. Yakın tarihte 
görüldüğü gibi ekonomik krizleri, 
savaşa uğramış ülkeler bile başarılı 
girişimcileri sayesinde kısa zamanda 
atlatabilmişlerdir.” dedi.

Seminerde, KOSGEB Hatay İl Müdü-
rü Kenan Sert  “Girişimcilere Sunulan 
Teşvikler” konulu bir sunum gerçekleş-
tirdi. Girişimcilik Eğitimi alan girişim-
cilere sertifikaları verildi.
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G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi 
4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı , fonun 
ilk yatırımını gerçekleştirdiği Kayseri’de 
düzenlendi. 

Yapabilirsin

Türk Olduğuna İnanmayan Avrupalılar, 
Başarı Öyküsünü Dinledi
KOSGEB Başkan Yardımcısı S.Tuna 
ŞAHİN’in Başkanlığında ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa 
Yatırım Fonu ve AB Türkiye Delegas-
yonundan temsilcilerin katılımıyla dü-
zenlenen toplantıda Fon Yöneticisi The 
Abraaj Group’un projede gerçekleştiri-
len ilk yatırımla ilgili verdiği bilgilerle 
birlikte projedeki son gelişmeler göz-
den geçirildi. Toplantı sonrası Fonun ilk 
yatırımını yaptığı BRN Yatak Baza Ev 
Tekstili İnşaat Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi katılımcılar tarafından ziyaret 
edilerek işletme sahibi Berna İLTER ta-
rafından işletme hakkında bilgi verildi.

BRN Yatak Baza Ev Tekstili İnşaat Sa-
nayi ve Ticaret Limited Şirketi ortağı 
Berna İlter, iş hayatında kısa süredeki 
yükselişinin hikayesini anlattı.

Kayseri’de kadınlara “elinin hamuruyla 
erkek işine karışma” telkininde bulu-
nulduğunu, oysa nüfusun arttığı ve kay-
nakların azaldığını, tek sermayenin in-
san olduğunu belirten İlter, Türkiye’nin 

2023 yılında dünyanın en büyük eko-
nomilerinden biri olmayı hedeflediğini, 
nüfusun yarısını oluşturan kadınların bu 
hedef içinde görmezden gelinmemesi 
gerektiğini vurguladı.

Artık 21. yüzyılda kadın girişimciliğini 
tartışmak yerine imkanı ve hevesi olan 
kadın girişimcilerin desteklenmesini 
öneren İlter, şunları söyledi:

“Tarihi 6 bin yıl öncesine dayanan 
Kayseri’de, Kültepe Höyüğü’ndeki ka-
zılarda ortaya çıkarılan çivi yazılı kil 
tabletlerde görüldüğü gibi Kayseri’de 
yaşayan kadın erkek herkes, ticaretin 
içinde olmuştur. Kayseri kadını sadece 
bağ, bahçe işleriyle uğraşmamış, ticari 
hayata da katılmıştır, eşini desteklemiş 
ve yönlendirmiştir. Girişimcilik ruhu, 
Kayserili kadınların genlerinde var. 
2000’li yıllardan sonra ev baklavacılı-
ğında bir sektör oluştu. 

Bu sektörün yükselişi de Kayseri’den 
başlamıştır. Kayserili kadınlar, evde 
oturduğu yerde bile girişimciliğini yap-
mıştır. Ben de taşıdığım genler ve almış 
olduğum eğitimle 1997 yılında Çinkur 
AŞ’de profesyonel yönetici olarak ça-
lışmaya başladım. Burada dış ticaret 
ve Londra Metal Borsası işlemlerini 
yürütürken Türk olduğuma inanmayan 
Avrupalı muhataplarım oldu. Bu, benim 
uluslararası ticareti yapabilen bir Türk 

iş kadını olma hayalimi hep canlı tuttu 
ve 4 yıl sonra uluslararası dış ticaret da-
nışmanlık firması kurarak, girişimcilik 
hayatıma başlamış oldum.”

Krizlerden yılmadı, fırsata dönüş-
türdü

Bu şirkette, girişimcilik hayatının bütün 
krizlerini gördüğünü anlatan İlter, fir-
masını kapatıp başka firmanın çalışanı 
olma ya da firmanın devamı için yeni 
bir çıkış yolu çizme seçeneklerinden 
zor olanını tercih ettiğini kaydetti.

İlter, o dönemde yaşanan ekonomik kri-
zi fırsata çevirmek için ihracata yönel-
diğini belirterek, şöyle konuştu:

“O dönemde büyük bir devalüasyon 
olmuştu. İhracata yönelmenin tam 
zamanıydı ve Kayseri’deki KOBİ’le-
rin bir çoğunun dış ticaret departmanı 
yoktu. İlkokuldan beri coğrafyayla 
ilgiliydim. Ülkelerin gelir seviyeleri, 
neyle geçindikleri, buna göre kendim 
araştırmalar yaptım ve birçok KOBİ 
ürünlerin Afrika ve Orta Doğu pazarına 
uygun olduğunu düşündük. Bu amaçla 
Tanzanya’da bir fuara katıldım. Burada 
çelik kapı, ocak, fırın üreten firmaların 
kataloglarıyla stant açtım. O dönemde 
Afrika ile ticaret şimdiki gibi yaygın 
değildi. Kayseri’deki çelik kapı üre-
ticileriyle Nijerya arasında bir ticaret 
köprüsü oluşturdum. Hem tedarikçilere 

hem çalıştığım firmalara sadece aracılık 
değil, alım satım da yaparak güven ver-
dim ve bütün ürünlerde BRN markasını 
kullandım. İlk sene 43 bin dolarla başla-
yan ihracatım, 3-4 yıl içinde 3,5 milyon 
dolara yükseldi. Bir nevi uluslararası 
çerçi gibiydim.”

5 yılda 5 kıtaya ihracat

Eşiyle birlikte yatak firması kurarak 
hızla yükselişe geçtiğini anlatan İlter, 
şöyle devam etti:

“Eşimle beraber yatak firması kurdum. 
800 metrekarede 10 işçiyle imalata baş-
ladım. Bir farklılık yaratmak gerekiyor-
du. Bunun için bütün ülkelerin kültür-
lerini inceledim. Sektörün en iyilerinin 
yer aldığı uluslararası fuarlara katıldım. 
Ürün çeşitliliği, bizi olduğumuzdan 
büyük bir firma gibi algılattı ve ihracat 
portföyümüzü artırmış olduk. 5 yılda, 
Kayseri Serbest Bölge’de 24 bin metre-
kare alanda 5 kıtaya satış yapan, 20 mil-
yon dolara yaklaşan ihracatıyla yatak 
sektöründe ihracatta lider firmalardan 
biri konumuna geldik.”

Türk olduğuna inanmayan 
Avrupalılar, başarı öyküsünü 
dinledi

Berna İlter, girişimcilikteki başarısıyla 
ulusal ve uluslararası birçok ödül aldı-
ğını belirterek, başarı hikayesini anlat-
ması için Avrupa Parlamentosu’na da-
vet edilmesinin kendisine büyük gurur 
yaşattığını söyledi.

İlter, “Kadın girişimci olarak ulusal ve 
uluslararası birçok ödül aldım. Benim 
için biri çok önemliydi. Bir zamanlar 
Türk olduğuma inanmayan Avrupalılar, 
beni Avrupa Parlamentosu’nda girişim-
cilik hikayemi anlatmam için davet etti-
ler. Firmamız, 2011 yılında Avrupa’nın 
en iyi 10 girişimcisinden biri seçildi ve 
onur ödülü aldık. Bu yıl da Türkiye’nin 
en hızlı büyüyen 25 şirketinden biri ola-
rak TOBB ve Harward Üniversitesi’n-
den ödül aldık” dedi.

BRN’yi kurarken hayallerini gerçek-
leştirmek ve işini doğru yapmaktan 
başka hedefi olmadığını ifade eden İl-
ter, “Memur emeklisi bir ailedendim, 
sermayemiz yoktu. İnsanlar girişimcilik 
için önce sermayenin şart olduğunu dü-
şünür. Bize maddi ve manevi güç veren 
Kayserili girişimcilerimiz vardı. Bu 
bize hep güç verdi” diye konuştu.

BRN, ilk sene 

43 bin dolarla 

başlayan 

ihracatını, 3-4 yıl 

içinde 3,5 milyon 

dolara yükseltti



Yapabilirsin

KOSGEB Desteği İle 
Sudan Elektrik Enerjisi Üretiyor

Çevreye zararı asgari düzeyde olan projeyle 

halihazırda birçok kişi ve kurum ilgileniyor. 

Bazı belediyelerde yapımına başlandı. 

Yatırımı yapılacak türbin kendini ortalama 

3,5 yıl gibi kısa bir sürede yatırım maliyetini 

çıkarmaktadır.

MİKROHES Araştırma Geliştirme İno-
vasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. 
Şti. Serbest Akışlı Hidrokinetik Enerjiyi 
Kullanan Burgu Türbini konulu proje-
si ile ülkemizde küçük ölçekte elektrik 
enerjisi üretimi konusunda akarsular 
etrafında bulunan belediyeler, köyler ve 
küçük yerleşim bölgeleri için iyi bir al-
ternatif sunuyor.

Enerji konusunda büyük ölçüde dışa 
bağımlı olan ülkemizde böyle bir pro-
je bu bağımlılığı nispeten azaltacaktır. 

Çevreye zararı asgari düzeyde olan pro-
jeyle halihazırda birçok kişi ve kurum 
ilgileniyor. Bazı belediyelerde yapımına 
başlandı. Yatırımı yapılacak türbin ken-
dini ortalama 3,5 yıl gibi kısa bir sürede 
yatırım maliyetini çıkarmaktadır.

MİKROHES Araştırma Geliştirme İno-
vasyon Enerji İnşaat San. ve Tic. Ltd. 
Şti. Kocaeli Üniversitesi Teknopark’ta 
KOSGEB desteği ile kurulmuş olup  
Ar-Ge projesini tamamladı.

Enerji konusunda 
büyük ölçüde 
dışa bağımlı olan 
ülkemizde böyle bir 
proje bu bağımlılığı 
nispeten azaltacaktır.
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Kısa Haber
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Bursa KOSGEB 2014’te 12 Finalist Çıkarttı
KOSGEB Bursa İl  Müdürlüğü, 20.000 m² 
alanda kurulu eğitim salonu, 90 kişilik 
konferans salonu ve uzman odalarıyla hizmet 
vermektedir.

İl Müdürlüğü, 1 doktora, 9 yüksek li-
sans, 14 lisans, 18 lise mezunu  olmak 
üzere toplam 42 kişilik kadro ile hedef 
kitlesini oluşturan KOBİ’lere hizmet 
sunmaktadır. 

Mayıs 2015 itibariyle KOSGEB Bur-
sa İl Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı 
35.823 işletme bulunmaktadır.

KOSGEB Temsilcilikleri

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Orhan-
gazi Ticaret ve Sanayi Odası, İnegöl Ti-
caret ve Sanayi Odası, Mustafakemalpa-
şa Ticaret ve Sanayi Odası, Karacabey 
Ticaret ve Sanayi Odası’nın ardından 13 
Mayıs 2015 tarihinde Gemlik Ticaret ve 
Sanayi Odasında açılan temsilcilik ile 
Bursa’da faaliyet gösteren KOSGEB 
Temsilciliği sayısı 6’ya ulaşmıştır.  

KOSGEB Bursa İl Müdürlüğü olarak, 
işletmelerin KOSGEB desteklerinden 
daha fazla ve daha kolay yararlanabil-
melerini sağlamak, destek programları 
ve başvuru prosedürleri hakkında bilgi 
sahibi olmalarını sağlamak amacıyla 
her hafta çarşamba günleri KOSGEB 
Destekleri Bilgilendirme Toplantısı 
düzenlemektedir. Bu kapsamda 2014 

yılında 51 adet toplantı düzenlenmiştir. 

Ayrıca 2014 yılında KOSGEB hizmet 
ve desteklerini anlatmak üzere 33 farklı 
etkinlik ile hedef kitleye bilgilendirme 
toplantıları düzenlenmiştir.

Laboratuvar Hizmetleri  

İl Müdürlüğü  bünyesinde Plastik/Kauçuk 
ve Metal Laboratuvarı bulunmaktadır.

1989 yılında Bursa’da yoğun şekilde 
bulunan plastik ve kauçuk imalatha-
neleri ile bu iki maddeyi ağırlıklı kul-
lanarak yedek parça üreten küçük sa-
nayicilere kullandıkları malzemelerin 
kalite kontrolü, cins tayini, polimer yapı 
tespiti, dayanıklılık, sıcaklık ve darbe-
lere karşı gösterilen mukavemet tespiti 
konusunda yardımcı olması amacı ile İl 
Müdürlüğü bünyesinde Plastik Kauçuk 
Laboratuvarı hizmete girmiştir.

1992 yılında ise Metal Laboratuvarı 
kurulmuştur. Metal Laboratuvarı’nda 
1992 yılından beri Otomotiv, Makine 
imalat, Metal, İnşaat vb. başta olmak 
üzere pek çok sektöre hizmet sunul-
maktadır. Laboratuvarda metallerin 
mekanik/kimyasal/fiziksel vb. özellik-
leri TS ve ISO, ASTM gibi uluslarara-

sı test standartlarına uygun olarak test 
edilmektedir. Test/Analiz hizmetleri ile 
ürün kalitesinde iyileştirmeler sağlan-
dığı gibi, yeni ürün geliştirme ve diğer 
araştırma ve geliştirme faaliyetlerine de 
katkı sağlanmaktadır.

KOBİ’leri desteklemek amacıyla kuru-
lan laboratuvar, işletmelere düşük ma-
liyette ve yüksek kalitede hizmet sun-
maktadır.

KOSGEB Laboratuvarları; bu doğrultu-
da laboratuvarı olmayan ve tarafsız bir 
kurumda test ve analiz yaptırmak iste-
yen işletmeler için piyasa koşullarının 
altında hizmet sunarak maddi destek 
sağlamaktadır. 

Sanayicilerden gelen talepler ve günün 
koşullarına uygun olarak 2009 yılında 
laboratuvarların yeniden yapılandırma 
süreci başlatılmıştır. Bu projede yapılan 
yatırımlar sonucu eklenen cihazlarla, 
cihaz modernizasyonları ve eğitimli 
kalifiye personeller ile Bursa’daki 
KOSGEB laboratuvarları aktif bir 
şekilde hizmet vermektedir.

2012 yılında TURKAK’tan TS EN ISO 
17025 standardına göre Laboratuvar 
Deney Hizmetlerinde akredite olan la-
boratuvar, sanayicilerden gelen talepler 
ve günün koşullarına göre akredite ola-
rak hizmet vermeye devam etmektedir.  

Avrupa İşletmeler Ağı

KOSGEB Bursa İl Müdürlüğü, 2008 
yılından bu yana koordinatörlüğü-

nü sürdürdüğü Avrupa İşletmeler Ağı 
kapsamında  proje ortakları ile birlikte 
bugüne kadar 649 eğitim, 83 yurt dışı 
ve yurt içi ikili iş görüşmesi etkinliği 
gerçekleştirmiştir. Web sitesi aracılığı 
ve çeşitli iletişim araçları ile 585.032 
KOBİ’ye ulaşmış ayrıca 884 işletmenin 
ortaklık teklifi proje veri tabanında ya-
yınlanmıştır.

COSME çağrısı kapsamında proje tek-
lifinin başarılı bulunması sonrasında 6 
yıllık süreyi kapsayan çerçeve anlaşma 
( Framework Partnership Agreement ) 
imzalanmış olup, özel hibe anlaşması 
(Specific Grant Agreement) imza süre-
cindedir. Proje faaliyetleri ise 1 Ocak 
2015 itibari ile başlamıştır. 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri

2012 yılında en çok başvurunun ya-
pılmış olduğu Bursa ilinde, 40 finalist 
içerisinde 5 işletme yer almış olup ya-
rışmaya katılan Bursa Bakkalım A.Ş.  
Yılın İş Birliği -Güç Birliği Yapan 
KOBİ Ödülü dalında birincilik ödülü-
nün sahibi olarak Başbakan Sn. Recep 
Tayyip Erdoğan’ın elinden ödülünü al-
mıştır.

2013 yılında Bursa’dan toplam 140 baş-
vuru gerçekleştirilmiş ve  Türkiye ça-
pında kabul edilen başvurular arasından 
belirlenmiş olan  40 finalistin içinde 11 
Bursa firması finalist olarak yer almıştır. 
Eroğlu Makine San. Tic. A.Ş KOBİ Bü-
yük Ödülü’nün sahibi olurken, Mavitec 
Mak. San. Tic. A.Ş. Küresel Doğan Gi-
rişimci Ödülü dalında birincilik ödülü-
nü kazanmıştır.

2014 yılında Bursa’dan toplam 113  
işletme başvuru yapmış olup bunların 
50’ si uygun bulunmuştur. Türkiye ge-
nelinde de uygun bulunan 296 firmanın 
içinde yer almıştır. Yapılan değerlendir-
menin ardından, 2014 KOSGEB KOBİ 
ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında 
Bursa 40 finalistin 12 ‘sini çıkartarak 
bir kez daha 3 büyük ilin toplamını ge-
ride bırakmıştır. NSK Otomotiv San.
Tic.Ltd.Şti yılın başarılı KOBİ Büyük 
Ödülünün sahibi olurken NEKPA Hava 
Süspansiyon Körükleri Koll. Şti  yılın 
Küresel Doğan Ödülünün sahibi oldu.

Mayıs 2015 

itibariyle 

KOSGEB Bursa İl 

Müdürlüğü veri 

tabanına kayıtlı 

35.823 işletme 

bulunmaktadır.
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Temeli, Başbakan Ahmet Davutoğlu 
başkanlığında toplanan 6 Ocak 2015 
tarihli 28 no’lu Bilim ve Teknoloji 
Yüksek Kurulu (BTYK) Toplantısında 
alınan karara dayanan Çalışma Grubu, 
teknoloji, yenilik ve yeni işletmeleri bu 
alanlarda destekleme konusunda lider 
ülke konumundaki  Amerika Birleşik 
Devletleri’ne 6-15 Mayıs 2015 tarihle-
ri arasında çalışma ve tecrübe ziyareti 
yaptı. 

KOSGEB bünyesinde oluşturulan 
KOSGEB Çalışma Grubu, faaliyetleri 
çerçevesinde tespit ettiği ülke ihtiyaçla-
rı doğrultusunda “Uluslararası Kuluçka 
Merkezi Kurma Desteği” ve “Uluslara-
rası Kuluçka Hizmetleri Desteği” adın-
da destek kurguları üzerinde modelleme 
çalışmalarına devam ediyor. 

“Ar-Ge faaliyetleri ülkemizde 
gerçekleştirilen teknolojik ürünlerin 
uluslararası pazarlarda yer alması 
ve yerli teknoloji yoğun başlangıç 
firmalarının gelişmiş girişimcilik 
ekosistemleri içerisinde bulunması için 
uluslararası kuluçka merkezi destek 
mekanizmalarının geliştirilmesine ve 
uygulamaya alınmasına kararı” na ve 
KOSGEB doğrudan sorumlu kuruluş 
olarak görevlendirilmesini içeren 
BTYK kararı çerçevesindeki gezinin 
ilk durağı KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Yusuf Keskin öncülüğünde yapıldı.

6-9 Mayıs 2015 tarihlerinde, 
mühendislik eğitiminin, startuplara 
yatırım yapan risk sermayedarlarının 
yoğunlaştığı Boston’da, bölgenin 
yenilik, teknoloji ve mühendislik 
eğitiminde dünya lideri üniversitesi 
MIT, dünyanın önde gelen startup 
hızlandırıcılarından MassChallenge 
ve Techstars, donanım inkübatörü 
Bolt ziyaret edilerek, iş ve operasyon 
modelleri hakkında brifingler alındı. 
Boston T.C Başkonsolosu Ömür 
Budak ve Ticaret Ataşesi Alperen 
Kaçar’da ziyaret edilerek, KOSGEB’in 
çalışmaları hakkında  bilgi verildi.

Gezinin ikinci durağı 10-15 Mayıs 
2015  tarihleri arasında San Francisco 
oldu. San Francisco’da KOSGEB 
Başkanı Recep Biçer’in de dahil olduğu 
KOSGEB Ekibi, özellikle Silikon Vadisi 
odaklı bir çalışma programını takip etti.  
Silikon Vadisi Microsoft Kampüsü’nde 
Microsoft’un tekno-girişimcilere 
yönelik destekleri konusunda bilgi alan 
Recep Biçer  ve beraberindeki heyet, 
startupların ve yatırımcıların ilgisini 
çekmelerine imkan vermek amacıyla 
düzenlenen Founder Showcase adlı 
dünya çapındaki etkinliğin Silikon 
Vadisi ayağına katılarak, girişimcilerin 
yatırımcılara yaptıkları sunumları 
izledi.

San Francisco Ticaret Ataşesi Ebru 

Uluslararası
Kuluçka Merkezi Açılıyor 
KOSGEB, “Uluslararası Kuluçka Merkezi 
Kurma Desteği” ve “Uluslararası Kuluçka 
Hizmetleri Desteği” destek kurguları üzerinde 
modelleme çalışmalarına devam ediyor.

Gülsoy’un da katıldığı bir toplantı 
ile bölgede yaşayan Türklerle bir 
buluşma gerçekleştirilerek,  kendilerine 
KOSGEB destekleri hakkında bir 
sunum yapıldı. Gezinin San Francisco 
ayağında Amerikan Meksika Bilim 
Vakfı Girişimi TechBA, yine dünyanın 
sayılı inkübatörlerinden Runway ve 
Plug&Play, ODTÜ Teknokent’in San 
Francisco merkezde açtığı inkübatör 

T-Jump, ve Almanya Teknoloji 
Hızlandırıcısı ile görüşmeler yapıldı.

Ziyaretler esnasında KOSGEB Baş-
kanı, KOSGEB çalışma Grubu’nun 
ABD’de bulunma nedeni hakkında bil-
giler aktararak, ziyaret edilen merkezle-
rin iş modelleri ve KOSGEB’in tasarla-
dığı Uluslararası Kuluçka Desteklerine 
ilişkin görüş ve önerileri alındı.

Recep Biçer, Silikon Vadisi Microsoft 

Kampüsü’nde Microsoft’un tekno-girişimcilere 

yönelik destekleri konusunda bilgi aldı.

Ziyaretler esnasında KOSGEB 
Başkanı, ziyaret edilen 

merkezlerin iş modelleri 
ve KOSGEB’in tasarladığı 

Uluslararası Kuluçka 
Desteklerine ilişkin görüş ve 

önerileri alındı.
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve Rus-
ya Federasyonu Ekonomik Kalkınma 
Bakan Yardımcısı Aleksey Y.Lihaçov 
başkanlığındaki heyetler Moskova’da 
bir araya geldiler. Türk-Rus KOBİ Ça-
lışma Grubu 1. Toplantısında Rusya 
Fedarasyonun Küçük ve Orta ölçekli 
firmalarını geliştirmesi için Türkiye’nin 
deneyimleri ve KOSGEB’in tecrübesi 
paylaşıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Viladimir Putin’in 1 Aralık 2014 günü 
Türkiye ziyaretinde; Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Rusya 
Ferasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı 
Aleksey Ulukaev tarafından imzalanan 
mutabakat zaptı gereği KOBİ Çalışma 
Grubu oluşturuldu.

Moskova’da yapılan 1. KOBİ Çalışma 
Grubu toplantısına Türk tarafından 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer 
başkanlığında Başkan Yardımcısı 

Süleyman İslamoğlu,Teknoloji ve 
Yenilik Destekleri Daire Başkanı 
Murat Arıkan, AB ve Dış ilişkiler Daire 
Başkanı Necmi Uzun, Uluslararası 
İlişkiler KOBİ Uzmanı Gülnara 
Murtazaoğlu ile TÜBİTAK Uluslararası 
İlişkiler Daire Başkanı Hakan Karataş 
ve Uzman Oğuz Özkan katıldı.  

Rusya Federasyonu tarafı ise Ekonomik 
Kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey 
Y.Lihakov başkanlığında KOBİ 
Geliştirme ve Rekabet Genel Müdürü 
Natalya Larionova,Asya Afrika ve 
Latin Amerika Genel Müdürü Viktor 
İvanov,Kobi Destekleme Ajansı Genel 
Müdürü Aleksandr Yermoşin, Genç 
Girişimciler Teşvik Merkezi Genel 
Müdürü Artem Davidov, Ar-Ge alanında 
KOBİ’leri Geliştirme Genel Müdürü 
Sergey Poliyagov, Kredi Garanti Ajansı 
Başkan Yardımcısı Aleksey Potapov ve 
Türk-Rus İş Konseyi Genel Müdürü 
Namık Yakubov ile bir çok uzmanın 

bulunduğu geniş bir katılımla temsil 
edildi.

RF Ekonomik Kalkınma Bakan 
Yardımcısı Lihaçev; KOBİ’lerini 
geliştirmek için Türkiye’nin 
tecrübelerini öğrenmek istediğini 
belirterek KOSGEB tecrübesinin 
çok değerli olduğunu vurguladı. 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer de 
45 yıllık birikimle 25. yılını dolduran 
KOSGEB’in 3 milyon KOBİ’nin 
hizmetinde olduğunu veri tabanına 
kayıtlı 800 bine yakın KOBİ’ye de 
değişik alanlarda destekler verdiğini 
anlattı. Başkan Recep Biçer bu 
tecrübelerini Rusya Fedarasyonu’na 
aktarmaktan memnuniyet duyacağını 
söyleyerek iki ülke arasında KOBİ’lerin 
iş birlikleri ile de her iki ülkenin 
ekonomik kalkınmasının hızlanacağını 
hatırlattı.

1.KOBİ Çalışma Grubu toplantısına 
ev sahipliği yapan KOBİ Geliştirme 
ve Rekabet Genel Müdürü Natalya 
Larionova Rusya Fedarasyonu’nun 
serbest ticarete yeni geçtiğini 
hatırlatarak Rus işletmelerinin ancak 
%20’sini KOBİ’lerin oluşturduğunu 
hatırlatarak 2030 yılına kadar bu oranı 
iki katına çıkarmayı hedeflediklerini 
açıkladı. Larionova KOSGEB’i 

kastederek bu alanda söz sahibi 
kurumların tecrübelerinin kendileri 
için son derece önemli olduğunu 
vurguladı. Bu konuda federal düzlemde 
bir kurum kurmaya çalıştıklarını 
belirten Larionova, veri tabanını nasıl 
oluşturacağımızı hiç bilmiyoruz, 
destekleyeceğimiz işletmeyi nasıl 
seçeceğiz bunu sizden öğreneceğiz 
dedi. Son bir yılda yabancı sermayeli 
şirketlere de destek verdiklerini 
hatırlatan Genel Müdür Larionova 150 
milyon dolar sadece inovasyon fonumuz 
var 2014 yılında kurulan Kredi Garanti 
Ajansımız 100 milyon Dolar kullandırdı 
ancak desteklerimiz bölgesel olduğu 
için federal projelerimiz yok dedi.

Türk heyetinde yer alan KOSGEB 
yetkilileri de birimleri hakkında genel 
bilgileri verdikten sonra Türkiye 
ekonomisinin %99‘unu oluşturan 
KOBİ’lerin en önemli ve kapsayıcı 
kurumunun KOSGEB olduğunu 
belirttiler. KOSGEB’in 45 yıl önce 
danışmanlık, eğitim ve atölye hizmetleri 
verdiğini 1990 yılından sonra da hibe 
ve faizsiz kredilerle destekler verdiğini 
belirten KOSGEB Başkanı Recep Biçer 
iki ülke arasında kurulan KOBİ Çalışma 
Grubu’nun ilk toplantısının çok verimli 
olduğunu söyledi.

Rusya, KOSGEB Modelini Örnek Alıyor
Rusya Federasyonu KOBİ’lerini geliştirmek için 
KOSGEB benzeri bir kurum oluşturmaya karar 
verdi. Rusya Federal Hükümeti KOBİ’lerin 
geliştirilmesi ve girişimciliğin teşviki için 
Türkiye’nin tecrübesini kullanmak istiyor. 

Moskova’da 

yapılan 1. KOBİ 

Çalışma Grubu 

toplantısına 

Türk tarafından 

KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer 

başkanlığında

katılım sağlandı.

14



Kısa Haber

Esnaf ve sanatkarları destekleme 
amacıyla kurulan Halkbank, 
kuruluşundan bu yana verdiği 
desteklerle Türk ekonomisi’nin 
gelişmesine hizmet ediyor. Türkiye’deki 
işletmeler ağırlıkla KOBİ’lerden 
oluşuyor ve istihdam, ihracat ve 
yaratılan katma değer bakımından 
da ekonomiye katkının büyük kısmı 
KOBİ’ler tarafından gerçekleştiriliyor. 
Dolayısıyla KOBİ’lerin desteklenmesi 
ülke ekonomisinin desteklenmesi 
açısından büyük önem taşıyor. Biz de 
Halkbank olarak, kuruluşumuzdan bu 
yana ülkemizde üretimin teşvik edilmesi 
hedefiyle ve üreten Türkiye’nin bankası 

olma vizyonuyla çalışıyoruz. 2015 
yılı ilk 6 ay sonuçları itibarıyla KOBİ 
kredilerinin de dâhil olduğu ticari 
kredilerimizin 2014 yılsonuna göre 
yüzde 19,1 artışla 91,1 milyar TL’ye 
yükselmesi bu vizyonun açık bir 
göstergesidir. 

KOBİ bankacılığı alanında sahip ol-
duğumuz deneyimle reel sektörün ih-
tiyaçlarına yönelik ürün ve hizmetleri-
mizi çeşitlendiriyoruz. Çalışmalarımızı 
yürütürken tüm ürün ve hizmetlerimizi 
müşteri memnuniyeti odaklı bir yak-
laşımla hayata geçiriyor, her sektörün 
kendine özgü yapısını ve ihtiyaçlarını 
dikkatle analiz ediyoruz. 
Sektörlere özel çözümler sunuyoruz

Sektörlere özel çözümlerimizi 
genel stratejimize uygun biçimde 
hazırladığımız finansal ürün ve 
hizmetlerle KOBİ’lere ulaştırmaktayız. 
Turizm Destek Paketi, Medikal Kredi 
Paketi,  Girişimci Kredisi, Enerji 
Verimliliği Kredisi, İnovasyon Kredi 
Paketi, İşyeri Alımı Kredisi, Makine 
Alımına Yönelik Kredi, Franchising 
Kredisi vb. ürün ve paketlerimizle 
uygun koşullarda kredi imkânı 
sunuyoruz.

Türkiye’nin gelişmesinde ihracatın 
büyük önem taşıdığını düşünüyoruz. 
Bu nedenle ihracata dayalı büyüme 
modelini daha fazla öne çıkarmak ve 
desteklemek amacıyla ihracatçılar için 
oluşturduğumuz “KOBİ İhracat Atılı-
mı Paketi” bulunuyor. Bu paketle stan-
dart ihracat kredi paketlerinden farklı 
bir yaklaşımla faiz veya döviz alış kur 
oranlarına duyarlı müşterilerimize özel 
kredi çözümleri sunuyoruz. İndirimli 
Dış Ticaret İşlem Seti ile sigorta hizmet-
lerimiz ve ücretsiz İngilizce Dil Eğitimi 
Programımızı tek bir çatı altında topla-
yarak sunduğumuz bu paket sayesinde 
KOBİ’lerimizin ihracat hacimlerini ar-
tırmalarını hedefliyoruz.

Halkbank KOBİ’lerin enerji 
yatırımlarına da destek veriyor

Halkbank olarak finansal desteklerimi-
zin yanında çevresel, sosyal ve sürdürü-
lebilir değerler yaratmayı hedeflemek-

teyiz. Yenilenebilir enerji kullanımı, 
enerji verimliliği ve karbon salınımının 
azaltılması konularında da farkındalık 
yaratacak çalışmalara öncülük ediyor 
ve destek oluyoruz. Bu kapsamda Enerji 
Verimliliği Kredisi, Yenilenebilir Enerji 
Kredisi, Lisanssız Elektrik Üretim Kre-
disi ürünlerimizi enerji tüketimi yoğun 
olan firmalarımızı gözeterek, enerji ma-
liyetlerini düşürecek ve çevresel etkileri 
azaltacak şekilde oluşturduk. 

İşletmelerin modernizasyon ve kapasi-
te artışına yönelik yeni yatırımları ile 
enerji giderlerinin azaltılmasına yönelik 
tüm yatırımları için Enerji Verimliliği 
Kredisi’ni 2 yılı anapara geri ödemesiz 
dönemli olmak üzere 7 yıla varan vade-
lerde sunuyoruz. Ayrıca rüzgâr enerjisi 
santrali, güneş enerjisi santrali, jeoter-
mal santrali ya da biyokütle yatırımları 
için de Yenilenebilir Enerji Kredisini 10 
yıla kadar vadeli olarak kullandırmak-
tayız. 

Halkbank KOSGEB  Destek 
Programları Kredileri ile KOBİ’lerin 
Yanında

Bankamız ile KOSGEB arasında bugü-
ne kadar bir çok iş birliği protokolüne 
imza atılmıştır. Özellikle son dönemler-
de Karaman ve Soma’da yaşanan kaza, 
afet gibi talihsiz olaylara maruz kalmış 
ilçelerimizde faaliyet gösteren işletme-
lere ekonomik yaşamlarına tekrar baş-
layabilmeleri amacıyla destek kredileri 
kullandırılmıştır.

Bankamız, KOSGEB ve KGF ile ger-
çekleştirdiği Proje Finansman Kredi 
Programı Protokolü kapsamında da 
KOSGEB tarafından verilmekte olan 
destek programlarından yararlanan 
KOBİ’lere uzun vadeli ve ödemesiz dö-
nemli yatırım ve işletme kredileri sağ-
lamaktadır.  Bu kredilerle, KOBİ’lerin 
ihtiyaç duydukları başlangıç sermayesi 
konusunda destek olmaktayız. Protokol 
kapsamında ayrıca, KGF tarafından te-
minat sıkıntısı yaşayan firmalara uygun 
koşullarda teminat imkânları da sağlan-
maktadır. 

 Protokol kapsamında KOSGEB Destek 
Programları Kredileri ve Ortak Girişim 
Destek Paketi ürünlerimiz kullandırıl-
maktadır. Kredileri eşfinansman ve pre-
finansman olmak üzere iki ayrı şekilde 
nakdi olarak firmaların nakit akışına 
uygun ödeme şeklinde sunmaktayız. 
Ayrıca yine bu ürün kapsamında gayri 
nakdi kredi ürünlerimizi uygun şartlarda 

tahsis etmekteyiz.

KOSGEB Destek Programları Kredile-
rimizle, ham madde alımından, personel 
giderlerine, ar-ge giderlerinden patent 
alımına kadar pek çok işletme serma-
yesi ihtiyacı için 1 yıla kadar ödemesiz 
4 yıl vadeye kadar, yatırım kredilerinde 
ise makine-teçhizat, inşaat vb. her türlü 
sabit yatırım için 2 yılı ödemesiz 7 yıla 
kadar varan vadelerde ve uygun faiz 
oranlarında kredi imkânı sunuyoruz.

Ortak Girişim Destek Paketi ürünü-
müzle KOSGEB İş Birliği-Güç Birliği 
programından yararlanmakta olan fir-
malara ortak tedarik, tasarım, pazarla-
ma, imalat vb. konulardaki projeleri için 
ihtiyaç duydukları finansmanı 1 yıl geri 
ödemesiz 4 yıl vadeli işletme kredisi ve 
2 yıl geri ödemesiz 7 yıl vadeli yatırım 
kredisi şeklinde sağlamaktayız.

Halkbank’tan girişimcilere destek

Girişimci ruha ve yeni iş fikirlerine 
sahip gençlerin cesaretlendirilmesi 
ve desteklenmesi için Genç, Cesur, 
Usta, Mucit olarak adlandırdığımız 
Girişimci Kredilerimizi oluşturduk. 
Ayrıca, Franchising girişimcileri için 
oluşturduğumuz kredi ürünü ile bu 
alanda yatırım yapmak isteyenleri de 
destekliyoruz.

Girişimci Kredisi ürünümüzden üniver-
site mezunu olup, deneyim kazandığı 
ve eğitimini aldığı iş kolunda kendi iş-
yerini açmak isteyen ‘cesur’ girişimci-
ler ile teknokentlerde faaliyet gösteren,  
patenti alınmış her türlü buluş/icat/yeni 
fikri faaliyete geçirmek isteyen ‘mucit’ 
girişimciler ve KOSGEB, TÜBİTAK, 
TTGV gibi kurumlardan hibe almaya 
hak kazanmış girişimciler 48 aya kadar 
vadeyle krediden faydalanabiliyor. 

Üniversite mezunu, deneyimsiz, mezun 
olduğu bölümle ilgili kendi işini kurmak 
isteyen ‘genç’ girişimciler ile mesleki 
kuruluşlardan eğitim sertifika/belgesi 
bulunan, deneyimli ve kendi iş yerini 
açmak isteyen ’usta’ girişimciler 36 aya 
kadar vadeyle kredi kullanabiliyor. Bu 
ürünümüzle istihdam oranlarının artma-
sına ve ekonomik büyümenin hedeflerle 
uyumlu ilerlemesine destek olmayı ve 
ülkemizde girişimcilik oranlarının yük-
selmesine katkı sağlamayı hedefliyoruz.

Halkbank 77 yıldır  
Reel Sektörün Yanında
Halkbank Esnaf ve KOBİ Bankacılığı Genel
Müdür Yardımcısı Erdal Erdem ile
KOBİ Bankacılığı hakkında konuştuk.

Erdal Erdem
Halkbank Esnaf ve KOBİ 
Bankacılığı Genel Müdür 
Yardımcısı
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KOSGEB Dolandırıcılara Karşı 
Kamu Spotu Hazırladı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı’nca hazırlanan KOSGEB Kamu Spotu, 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu’nun onayının ardından 
yayına girdi.

KOBİ’lerin hamisi KOSGEB, yayın-
ladığı kamu spotuyla birlikte, destek 
programlarına başvurular sırasında art 
niyetli ve ücret karşılığı aracılık yapan 
kişilere yönelik önlem almayı amaçlı-
yor.

Başvurular Ücretsiz ve Aracısız 
Olarak Yapılıyor

KOSGEB destek ve başvurularından 
yararlanmak isteyen, hedef sektörde yer 
alan tüm işletme ve girişimci adayları, 
KOSGEB destek ve hibe programlarına 
ücretsiz ve aracısız olarak başvurabi-
liyor. Aynı zamanda kayıtlar sırasında 
dosya ücreti ve müracaat bedeli de alın-
mıyor. 

Dolandırıcılık faaliyetlerine karşı önlem 
alınmasına dikkat çeken kamu spot’u, 
KOSGEB  Destek Programları’na baş-
vuracak hedef sektördeki işletme ve 
girişimci adaylarının bu konuda dikkatli 

olmaları hususunda uyarılarda bulunu-
yor. Özellikle 800’lü numaralardan ya 
da cep telefonundan gelen aramaları 
dikkate almamaları konusunda da hedef 
kitlenin bilinçlendirilmesini sağlıyor.

KOSGEB, her zaman KOBİ’lerin ve 
Girişimcilerin yanında

Türkiye genelinde 81 ilde 88 müdür-
lüğü ve 44 teknoloji merkezi  bulunan 
KOSGEB, verdiği destekleri artırarak 
sürdürmeye devam ediyor. Bu zama-
na kadar verdiği desteklerle her zaman 
KOBİ’lerin  yanı başında olduğunu gös-
teren KOSGEB, son 4 yılda 300 bin eği-
tim, 300 milyon TL destek ve 12 milyar 
TL kredi hizmeti verdi.

KOSGEB Kamu Spotu’na www.youtu-
be.com/watch?v=eTGp-SgA5mY&fea-
ture=youtu.be linkinden ulaşabilirsiniz.

Girişimci, Bir Yılda 100 İstihdam Sağladı
KOSGEB Yeni Girişimci 

Desteği ile kurulan MKG 

Mühendislik ve Teknik 

Danışmanlık Ltd. Şti. 

kurulduğu ilk yılda 2 milyon 

601 bin TL net satış hasılatı 

ve 1 milyon 747 bin TL mali 

bilanço gerçekleştirdi.

2014 -2015 döneminde yaklaşık 16 mil-
yon TL’lik taahhüt gerçekleştiren işlet-
me bünyesinde 100 civarında personel 
istihdam ediliyor.

Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 
Gemi Makina bölümü mezunu olan, 
şirketin kurucusu ve müdürü Murat 
Gümüş, 2014 yılına kadar 5 adet Baraj, 
HES uygulaması ve 6 HES projesini 
tamamlayarak sektörde imalat ve proje 
alanında uzman oldu.

MKG Mühendislik ve Teknik Danış-
manlık Ltd. Şti.’nin kuruluş amacı; 
yenilenebilir enerji ile çalışan elektrik 
santrallerinin uzun ömürlülüğünü ve ta-
sarlanan işletme verimliliğini korumak 
amacıyla DSİ ve TÜAŞ teknik şartna-
mesine uygunluğunu veya  tespiti için 
müşavir mühendislik hizmeti vermek. 
Bunun yanında yine aynı sektörde hiz-
met veren makine firmalarının yaptığı 

üretimlerin gerek fabrika ayağında ge-
rek ise montaj alanında ölçü, kaynak 
ve boya/kumlama hizmetlerini denet-
lemek. 

Bu amaçlarla kurulan MKG Mühen-
dislik ve Teknik Danışmanlık Ltd. Şti. 
KOSGEB Girişimcilik Destek Prog-

ramı ve Genel Destek Programından 
halen faydalanmaktadır. Girişimcilik 
Destek Programından şimdiye kadar 16 
bin 444 TL destek aldı. Genel Destek 
Programı kapsamında Nitelikli Eleman 
İstihdam Desteği ve Yurt İçi Fuar Des-
teğinden yararlanmaktadır.

Kısa Haber
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KOSGEB İş Birliği – Güç Birliği 
Desteği ile kurulan işletme, daha sonra 
KOBİ Proje desteği aldı, ardından Ar-
Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 
Desteği de alarak, aynı anda üç destek 
programından da faydalandı.

OTİMED, 01.01.2011 yılında Medikal 
sektöründe toptan – perakende, satış ve 
pazarlama yapan 5 işletmenin bir araya 
gelmesi sonucunda KOSGEB İş Birliği 
– Güç Birliği Projesi  desteği ile kurul-
du. 

OTİMED, modern teknoloji ürünü ma-
kine parkı ile dünya normlarında orto-
pedik cerrahi implantları ve aksesuarları 
üretimi yapıyor. Bölgenin en büyük ve 
tek implant üreticisi olan Otimed, ex-
ternal fiksatörler, kalça protezleri, diz 
protezleri, kilitli plaklar, muhtelif çivi 
ve teller ve ortopedi cerrahisinde kul-
lanılan el aletlerinin üretimi ile birlikte 
özel tasarım protezler de üretiyor.

OTİMED hammaddeden başlayarak 
satış noktası hizmetlerine kadar toplam 
kalite anlayışını benimsedi. Bu anlayış 
ile OTİMED CE, ISO 9001 2000, ISO 
13485, TSEK, TS 4272, TS 10231 
gibi birçok sertifika ile kalitesini 
belgelendirdi.

OTİMED, travma grubunda kendine 
özgü ve estetik sistemleri ile sektöründe 
öncü bir firma olmayı hedefliyor. Böl-
gesinin tek üreticisi olması OTİMED’i 
bölgesel kalkınmanın bir parçası haline 
getiriyor.

KOSGEB İş Birliği – Güç Birliği 
Projesi  desteği ile kurulan işletme, 
KOSGEB’den 248 bin TL geri 
ödemesiz, 262 bin TL de geri ödemeli 
olmak üzere toplamda 510 bin TL 
destek aldı.

OTİMED, KOSGEB’in KOBİ Proje ile 
Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygu-
lama Destekleri’nden de faydalandı.

KOSGEB İş Birliği – 

Güç Birliği Desteği 

ile kurulan işletme, 

daha sonra KOBİ Proje 

desteği aldı, ardından 

Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama 

Desteği de alarak, 

aynı anda üç destek 

programından da 

faydalandı. 

OTİMED
3 Farklı Destek Programından da Faydalandı

KOSGEB’in 3 destek programından aynı 
anda yararlanan işletme, askerimizin 
tedavisinde kullanılan external fiksatör 
protez üretimini gerçekleştirmektedir.

Yapabilirsin
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deneysel geliştirme, doğal bilimler ve 
mühendislikle ilgili bilimsel araştırma 
ve geliştirme faaliyetlerine yönelik sek-
törlerde işletmelere Ar-Ge, İnovasyon 
Destekleri sağlanmıştır.

KOSGEB Desteği ile Depremde Yaşam Kaybı Önlenecek
Boğaziçi Üniversitesi 

Mühendislik Fakültesi 

Elektrik ve Elektronik 

Mühendisliği’nden Yrd. 

Doç. Dr. Ahmet Öncü 

ve araştırma ekibi, 

geliştirdikleri cihaz 

prototipiyle doğal afetlerde 

hayat kurtarma hedefine 

doğru önemli adımlar 

atıyor.

“Depremde göçük altında mahsur ka-
lanları en kısa zamanda nasıl kurtarabi-
liriz?” sorusuna yanıt bulmak amacıyla 
yola çıkan Boğaziçi Üniversitesi öğ-
retim üyesi Ahmet Öncü ve araştırma 
ekibi, duvarlardan geçebilen mikro-
dalga radarla yaşam sinyallerini tespit 
eden cihaz prototipiyle afetlerde hayat 
kurtarma hedefine doğru ciddi adımlar 
atıyor.

Saniyede milyonlarca radyo dalgasının 
gönderilerek göğüs kafesinin iniş-kal-
kışının ve kalp ritminin algılanmasıyla, 
belirli uzaklıkta kapalı alanda katı ob-
jelerin arkasında yaşam olduğunu tespit 
edebilen cihaz, çalışma prensibiyle de 
arama-kurtarma çalışmaları haricinde 
birçok alanda kullanılacak.

Benzerlerinin yurt dışında İsrail, Çin, 
Japonya, Amerika, Almanya gibi ülke-
lerde astronomik fiyatlarda satılmakta 

olan kablosuz yaşam sinyallerini al-
gılayan cihazların bedellerine rağmen 
yeterince verim sağlayamayacak sevi-
yede olduklarını belirten Ahmet Öncü, 
tamamen üniversite bünyesinde gerçek-
leştirilen bu projeyle afetlerdeki kayıp-
ları asgari seviyeye getirmek istedikle-
rini ifade ediyor. Başlangıç aşamasında 
olan cihazın ise, şu anki haliyle sürekli 
çalışarak 30 santimetre kalınlığındaki 
duvarın arkasındaki yaşam sinyallerini 
algılayabildiğini belirten öğretim gö-
revlileri, zamanla algılama mesafesinin 
her türlü enkaz derinliği için ayarlanabi-
lecek seviyeye gelmesi amacıyla hum-
malı bir çalışma içinde.

Yrd .Doç. Dr. Öncü, teknik çalışmaları-
nın KOSGEB desteğiyle kurdukları ve 
kadrosu Boğaziçi Üniversitesi mezunu 
genç mühendislerden oluşan MİLTEK 
şirketinde yürüttüklerini belirtti.

KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürlüğü 
TEKMER’ler ile Fark Atıyor
İTÜ TEKMER Müdürlüğü 
ile Boğaziçi Üniversitesi 
TEKMER Müdürlüğü tek 
bir müdürlük çatısı altında 
birleşerek KOSGEB İstanbul 
Boğaziçi Hizmet Merkezi 
Müdürlüğü oluşturuldu.

Müdürlük bünyesinde yer alan İTÜ, 
Boğaziçi Üniversitesi ve Bahçeşehir 
Üniversitesi TEKMER Kurulları ile bu 
üniversitelere ek olarak KOÇ Üniver-
sitesi ile yapılan protokol kapsamında 
oluşturulan KOSGEB KOÇ Üniversi-
tesi kurulu tarafından Ar-Ge İnovas-
yon ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı kapsamında Ar-Ge projeleri 
değerlendirilmektedir. 

Bu kapsamda, bilgi ve iletişim teknolo-
jileri, bilgisayar programlama, yazılım 
geliştirme, genel makine imalat, oto-
motiv, ana metal sanayi, döküm ve bun-
lara yönelik makine imalatı, malzeme, 
metallerin işlenmesi ve kaplanması, 
soğutma ve havalandırma donanımla-
rı imalatı, medikal makine, alet ve ci-
hazları, akışkan gücü, tekstil, elektrik, 
elektronik, elektrik dağıtım ve kontrol 
cihazları, kimyasal madde ve ürün ge-
liştirme, gıda teknolojisi, madencilik, 
biyoteknolojiyle ilgili araştırma ve 

2014 yılında;

• Genel Destek ve Tematik 
Proje Destek Programları 
kapsamında 1065 işletme

• Ar-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı kapsamında 72 iş-
letme

• Endüstriyel Uygulama Des-
tek Programı kapsamında 11 
işletme 

• Yeni Girişimci Desteği kapsa-
mında 160 işletme

• Ar-Ge ve İnovasyon Destek 
Programı kapsamında des-
teklenen Ar-Ge personeli sa-
yısı 121 kişi

• Endüstriyel Uygulama Des-
tek Programı kapsamında 
desteklenen personel sayısı 
13 kişi

KOSGEB desteklerinden yararlandı.

TEKMER’lerde bu 
güne kadar  

760 adet 
proje 
desteklendi. 
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Finalistlere Yurt Dışı İş Gezisi  KOSGEB’ten

İyi Fikir, İyi Fırsat
Projesi ile Fırsatı Yakaladılar

KOSGEB ve ATO işbirliğinde sürdürülen “İyi Fikir, İyi 
Fırsat” projesi kapsamında  “Girişimcilik Destek Programı”  
hakkında bilgilendirme ve başarı hikayelerinin paylaşımı 
toplantısı ATO toplantı salonunda yapıldı.

Toplantıda, KOSGEB Girişimcilik Des-
tek Programı ile ilgili bilgilendirme 
yapılarak,  “İyi Fikir, İyi Fırsat” projesi 
kapsamında Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerini başarı ile tamamlayarak 
işletmesini açan girişimcilerin projele-
rinin tanıtımı yapıldı.

Toplantıda konuşan KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer, Türkiye’nin girişimci ru-
hunun yüksek olduğuna vurgu yaparak; 
fikrini ve enerjisini bir işe dönüştüre-

bilen girişimcilerin sayısının her geçen 
gün arttığını söyledi.

Başkan Biçer; “KOSGEB olarak tüm 
çabamız, Ülkemizin kalkınmasına katkı 
sağlamak ve Dünya ölçeğinde başarılı 
girişimcileri bu milletin hizmetine ka-
zandırmaktır.” şeklinde konuştu. 

Başarılı girişimciler ise: Gölboyu 
Zeytincilik, Türkoğlu Danışmanlık, 
ONURLU Gıda, Pinola DESIGN, 
Rosemary Butik Çiçek.

Daikin Sakura Programı’nın 
İlk Kadın Girişimcileri İşlerini Kurdu

İklimlendirme sektörünün lider kuruluşu Daikin’in yaşama 
geçirdiği Daikin Sakura Programı’na katılan ilk kadın 
girişimci adayları, eğitimlerini tamamlamalarının ardından 
iş yaşamına adımlarını attılar.

KOSGEB 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri yarışmasında 8 
dalda ilk 5’e girerek finale kalan toplam 40 işletme Yurt 
Dışı İş Gezisi ile ödüllendirildi.

İklimlendirme sektörünün öncü kuru-
luşu Daikin, Türkiye Kalite Derneği 
(KalDer) ve Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 
İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) işbirliği  
ile yaşama geçirdiği “Daikin Sakura 
Programı” ileüniversite mezunu giri-
şimcilik potansiyeli olan kadınların bu 
potansiyellerini ortaya çıkararak gele-
ceğin iş kadınlarını ülke ekonomisine 
kazandırıyor.

3 yılda 100 kadın girişimciyi iş hayatına 
kazandırmayı hedefleyen Daikin Sakura 
Programı’nın ilk etabını tamamlamala-

rının 8 kadın girişimci, 22 Nisan Çar-
şamba günü Wyndham Grand İstanbul 
Levent’te düzenlenen törenle plaketleri-
ni aldı. Geçen yıl programa katılan Alev 
Aktürk (İstanbul), Emine Mira Demir 
(İstanbul), Melek Demircan (İstanbul), 
Melike Gülbahçe (İstanbul), Müzey-
yen Karagöz (Ankara), Özlem Ergin-
soy Uruk (Bursa), Pelin Atak (Ankara) 
ve Zehra Erdem (Ankara) eğitimlerini 
başarı ile tamamlayarak, yaşadıkları 
illerde kendi işyerlerini açarak iklim-
lendirme sektöründeki yerlerini almaya 
başladı.

KOBİ’lerin rekabet güçlerini 
geliştirmeye ve girişimcilik kültürünü 
yaygınlaştırmaya yönelik nitelikli 
hizmet sunarak, KOBİ’lerin ekonomik 
ve sosyal kalkınmadaki paylarını 
artırmak misyonu ile KOBİ’lere ve 
Girişimcilere hizmet ve desteklerini 
sunan KOSGEB, başarılı işletmelerin 
ve girişimcilerin ödüllendirilmesi 
amacı ile 2012 yılından itibaren  her 
yıl düzenlenmesi planlanan “KOBİ ve 
Girişimcilik Ödülleri” uygulamasını 
başlattı. 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 
yarışmasında son üç yılda finale ka-
lan tüm işletme temsilcileri yurt dışı iş 
gezisi ile ödüllendirildi. İlk tur olarak 
geziye kategori birincileri katıldı. 

İşletme temsilcileri, ABD’de KOSGEB 
yetkilileri ile birlikte işletme ziyaret-

lerinde bulunarak, iş görüşmeleri ve iş 
bağlantıları yaptılar.

İşletmeler, ABD’de Microsoft, Boing, 
Amazon, Facebook, Google gibi 
global firmaları ziyaret ederek, iş 
görüşmelerinde bulunarak, ticaret ve 
iş ortamları hakkında yerel yetkililerle 
görüştüler.

3.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 
yarışmasında Başbakan Ahmet 
Davutoğlu’nun isteği üzerine tüm 
finalist işletmelerin Yurt Dışı İş Gezisi 
ile ödüllendirilmesi ilk kez bu yıl 
uygulanıyor. Bu uygulama bundan 
sonra düzenlenecek bütün törenlerde o 
yılın finalistleri için uygulanacak.
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Türkiye’nin İlk Dekantörlü
Zeytinyağı Fabrikasına AR-GE Desteği
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Aydın’da faaliyet gösteren 
Hakkı Usta Oğulları Mak. San. Tic. Ltd. Şti. İşletmesini 
ziyaret ederek, KOSGEB Desteği ile geliştirilen Ar-Ge 
projelerini inceledi.

HAKKI USTA faaliyetlerine 1954 yı-
lında Aydın’da çeşitli tipteki su motoru 
ve preslerin tamiratı ve yenilemesiyle 
başladı. 1962 yılında bölgesinde ilk 
zeytinyağı presinin üretimini gerçek-
leştiren firma, 1989 yılında Ömer ve 
Ahmet Gözlüklü kardeşler tarafından 
Türkiye ‘de çalışan ilk dekantörlü zey-
tinyağı fabrikasının üretimini ve kuru-
lumunu gerçekleştirdi.

Bugün 32.000 metrekare alana kurulu 
375 çalışanı ile yıllık yaklaşık 350 de-
kantörlü tesis ve 150 separatör üretme 
ve kurma gücüne sahip olan firma ISO 
9001:2008 ve TSEK belgelerine sa-
hiptir. Makinelerin çalışması sırasında 
alınan emniyet tedbirlerinin CE direk-
tiflerine uygunluğu TÜV kurumundan 
onaylıdır. Hakkı Usta firması atık su 
ve içme suyu arıtma tesislerinde, pet-
rol alanlarında, sondaj endüstrisinde, 
içecek endüstrisinde, hayvansal ve bit-
kisel yağların işlenmesi ve elde edilme-
sinde, nişasta endüstrisinde, kimya ve 
eczacılık endüstrisinde ihtiyaç duyulan 
santrifüj dekantörleri ve separatörleri 
üretiyor.  

HAKKI USTA 2010 yılından itibaren 
gerçekleştirdiği ihracatlar ve yurt dışı 
bayii ağının genişlemesiyle markalaş-
ma yoluna girmiş ve  HAUS kurumsal 
markasını oluşturmuştur. HAUS marka-
sı satışlarını arıtma ve endüstriyel sek-
törleri için HAUS Santrifüj Teknoloji-
leri firması üzerinden gerçekleştirirken; 
zeytinyağı ve süt sektörleri için HAUS 
gıda firması üzerinden gerçekleştirmek-
tedir.

Satış sonrası hizmetlerde de Türki-
ye’nin her bölgesine 7 gün / 24 saat 
kesintisiz servis desteği sağlayan firma, 
olası arıza ya da aksaklıklara en kısa sü-
rede müdahale ederek makinelerin veya 
tesislerin sürekli çalışır halde tutulması-
nı sağlamaktadır.

Üretilen makinelerdeki verimi yük-
seltmek amacıyla Ar-Ge çalışmalarına 
ağırlık veren firma inovatif çalışmalarla 
farklı tiplerde santrifüj dekantörler ta-
sarlamakta ve üretmektedir.

Ayrıca kurduğu tesisleri kendi geliştir-
diği bilgisayar otomasyonlarıyla des-
teklemektedir.

Türkiye’den İki Proje Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri İçin Yarışıyor

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 bir-
likte Avrupa Komisyonu’nun belirlediği 
sınırlar ve kriterler dâhilinde iki proje 
Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 
için Türkiye’den aday gösterilmek üze-
re seçildi.

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

Müdürlüğü’nün “İnşaat ve Yıkıntı Atık-
larından Geri Kazanılan Ürünlerin Kul-
lanımı”

Kriterlerinin Belirlenmesi Projesi (Kay-
nak Etkinliğinin ve Çevre Dostu (Yeşil) 
Pazarların Gelişiminin Desteklenmesi 
kategorisinde) 

www.csb.gov.tr/gm/altyapi/index.php?-
Sayfa=haberdetay&Id=18579

2. Kocaeli Sanayi Odası’nın “Bizimköy 
Engelliler Üretim Merkezi Projesi” (So-
rumlu Girişimcilik kategorisinde)

http://video.bizimkoy.org.tr

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 19 
Kasım 2015 tarihinde Lüksemburg’da 
düzenlenecek olan ödül töreni ile sahip-
lerini bulacak olan 2015 yılı Avrupa Gi-
rişimciliği Teşvik Ödüllerinde ülkemizi 
temsil edecek olan her iki proje yürütü-
cülerine Avrupa Komisyonu seçim süre-
cinde başarılar diledi.

Recep Biçer Avrupa Girişimciliği Teş-
vik Ödülleri için Türkiye’den aday be-
lirlenmesi ve teklif edilmesi noktasında 
KOSGEB ulusal koordinatörlük göre-
vini yürüttüğünü belirterek, Girişimci-
liğin Avrupa çapında kamu kurum ve 
kuruluşlarının desteği ve teşviki ile ge-
liştirilmesi, işletmeleri, girişimciliği en 
başarılı şekilde teşvik edenlerin belir-
lenmesi, en iyi girişimcilik uygulama-
larının ve politikalarının sergilenmesi, 
girişimciliğin katma değeri üzerine far-

kındalığın arttırılması, potansiyel giri-
şimcilerin cesaretlendirilmesi amacıyla 
Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğun-
da 2006 yılından beri düzenlendiğini 
söyledi.

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde giri-
şimciliğin geliştirilmesine yönelik mo-
del ve programlar geliştiren, uygulayan 
kurum ve kuruluşların katılabileceği 
ödül yarışması, 6 kategoride gerçekleş-
tirilmektedir:

- Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi

- Yeteneklere yatırım yapma,

- Girişimcilik ortamının geliştirilmesi,

- İşletmelerin uluslararasılaştırılması-
nın desteklenmesi,

- Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu 
pazarların gelişiminin desteklenmesi,

- Sorumlu girişimcilik.
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Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Mil-
letler Kalkınma Teşkilatı (UNİDO)’nın 
ortak yürüttüğü bir proje ile 12.06.1970 
tarihinde Küçük Sanayi Geliştirme 
Merkezi  (KÜSGEM)  Proje Müdürlü-
ğü olarak  kuruldu. Projeye bağlı ola-
rak genel kolaylık atölyeleri , kimya, 
kum ve   fizik laboratuvarları kurularak 
faaliyetlerine yaklaşık 100 uzman ve 
diğer personelle başladı. 1983 yılında 
çıkan kararname ile proje müdürlüğü 
iptal edildi, Sanayi ve Ticaret Bakan-
lığı bünyesinde özerk bir kuruluş ola-
rak Küçük Sanayi Geliştirme Teşkilatı 
(KÜSGET) Müdürlüğü kuruldu.

KÜSGET’in  amacı  bütün  dünyada  
emsalleri görüldüğü üzere ve özel-
likle ülkemizin idrak etmekte olduğu 
süratli sosyal ve ekonomik gelişme 
dönemlerinin gereği olarak yurt sathı-
na yayılmış ve toplam işlerinin % 95 
ini oluşturan küçük sanayici kitlesine 
hammadde seçimi ve kullanımından 
ürün pazarlamasına kadar tüm işletme 

fonksiyonlarının gerçekleştirilmesin-
de karşılaştığı idari, mali, teknik ve 
teknolojik problemlerinde danışman-
lık yapmak, yönlendirici ve destekle-
yici olmaktır. Bu hizmetlerin layığı ile 
verebilmesi için KÜSGET’in küçük 
sanayicilerin yoğun olarak bulunduğu 
bölgelerde geliştirme merkezlerinin 
kurulması  ve bu merkezler sayesinde 
küçük sanayicilerin münferiden satın 
almaya mali gücünün yetmediği veya 
almasının verimli olmayacağı kalite 
kontrol, test ve analiz cihazları ve ma-
kineleri bulunmakta ve tecrübeli dina-
mik, çağdaş teknolojiyi yakinen takip 
eden profesyonel kadrolar istihdam 
edilmektedir.

1990’a gelindiğinse ise bu sefer yasa 
ile ünvanı bir kez daha değişerek, son 
hali olan KOSGEB (Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı) ismini 
aldı.

DÜNDEN BUGÜNE
KÜSGET’ten KOSGEB’e 
Değişim ve Dönüşüm 
Türkiye Cumhuriyeti ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Teşkilatı (UNİDO)’nın ortak yürüttüğü bir 
proje ile 12.06.1970 tarihinde Küçük Sanayi Geliştirme Merkezi  (KÜSGEM)  Proje Müdürlüğü 
olarak  kuruldu. 

DÜNDEN BUGÜNE KOSGEB

KOSGEB öncesi KÜSGEM, KÜSGET 
ve SEGEM Genel Müdürlükleri 
kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti 
Hükümeti ile Birleşmiş Milletler 
Sınai Kalkınma Teşkilatı arasındaki 
Milletlerarası Antlaşma çerçevesinde 
1973 yılında Gaziantep’te pilot proje 
niteliğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 
bünyesinde kurulan KÜSGEM, küçük 
ölçekli sanayi işletmelerine ortak 
kolaylık atölyeleri ile hizmet vermeye 
başladı. 

Bu çalışmalar daha sonraki yıllarda 
genel değerlendirmeye tabi tutularak 
17.06.1983 tarih ve 83/6744 sayılı Ba-
kanlar Kurulu Kararı ile onaylanan 
“Küçük Sanayi Yayım Hizmetlerinin 
Geliştirilmesi”ne dair Milletlerarası 
Antlaşmaya göre KÜSGET Genel Mü-
dürlüğü faaliyete başladı.

KÜSGET, Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
meleri Geliştirme Merkezleri ile teknik 
danışmanlık hizmetleri veriyor, modern 
işletmecilik ilkelerini bu işletmelerde 

uygulamaya koymuş, dünya standart-
larında kalite bilincinin yerleşmesi ve 
yaygınlaştırılması, teknolojik üretim 
seviyesinin yükseltilmesi, istihdam 
kapasitesinin artırılması yolunda ça-
lışmalarda bulunmuş, çağdaş yönetim 
becerilerinin kazandırılması için teknik 
alt yapının kuvvetlendirilmesine ilişkin 
hizmetleri gerçekleştirmeye çalışıyor-
du.

Bakanlar Kurulu’nun 10.11.1978 tarih 
ve 7/16728 sayılı kararı ile onaylanıp 
yürürlüğe giren “Sınai Eğitim Hizmet-
lerinin Verilmesi”ne dair Milletlerarası 
Antlaşmaya göre SEGEM Genel Mü-
dürlüğü faaliyete başladı. 

SEGEM, eğitim ihtiyacını karşılamak 
üzere çok sayıda eğitim programı ter-
tipledi ve eğitim faktörünün öneminden 
hareketle küçük ve orta ölçekli işletme-
lerde çalışanların ve yöneticilerinin, ha-
yat boyu eğitim anlayışını yaygınlaştır-
mak amacıyla hizmet veren bir kuruluş 
haline geldi.
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KOSGEB
KOSGEB öncesi KÜSGEM, KÜSGET ve SEGEM Genel Müdürlükleri kuruldu. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti 

ile Birleşmiş Milletler Sınai Kalkınma Teşkilatı arasındaki Milletlerarası Antlaşma çerçevesinde 1973 yılında 

Gaziantep’te pilot proje niteliğinde, Sanayi ve Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan KÜSGEM, küçük ölçekli 

sanayi işletmelerine ortak kolaylık atölyeleri ile hizmet vermeye başladı. 

Birlikten Kuvvet Doğar

KÜSGET ve SEGEM’in proje anlaş-
maları çerçevesinde gerçekleştirmeye 
çalıştığı bu hizmetlerin süreli olması, 
yurt düzeyinde duyulan ihtiyacı yete-
rince karşılayamaması vb. nedenlerle, 
iki kuruluşun bir çatı altında birleşerek 
daha kapsamlı, ülke genelinde sürekli 
ve yaygın hizmetler verebilecek bir ya-
pıya kavuşturulması açısından yasal bir 
düzenlemeye gidilmesi ihtiyacı doğdu.

Ortaya çıkan bu ihtiyacın karşılanması 
amacıyla hazırlanan “Küçük ve Orta 
Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destek-
leme İdaresi Başkanlığının Kurulması 
Hakkında Kanun Tasarısı”, TBMM 
Sanayi Teknoloji ve Ticaret Komis-
yonu’nda 15.11.1989 tarihinde, Bütçe 
Plan Komisyonu’nda ise 21.03.1990 
tarihinde görüşüldü, meclis komisyon-
larının görüşleri dahilinde gereken dü-
zeltme ve düzenlemeler yapılarak son 
şekli verildi. Daha sonra TBMM’ye su-
nulan tasarı, TBMM Genel Kurulu’nda 
12.04.1990 tarihinde kanunlaştı.

Ve sonunda…

Kısa adı KOSGEB olan Küçük ve Orta 
Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Des-
tekleme İdaresi Başkanlığı, 20 Nisan 
1990 tarihli 20498 sayılı Resmi Gaze-
te’de yayınlanan 3624 sayılı “Küçük 

KOSGEB’in ilk icra komitesi 
toplantı tutanağı

KOSGEB’in kuruluşunun 
Resmi Gazete’de ilanı 

ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve 
Destekleme İdaresi Başkanlığı Kurul-
ması Hakkında Kanun” ile KOBİ’lerin  
katma değerini artırmak,  rekabet güçle-
rini yükseltmek, teknolojik düzeylerini 
yükseltmek, uluslararası pazarlarda söz 
sahibi olmalarını  sağlamak, marka bi-
lincini geliştirmek ve  ana-yan sanayi 
ilişkilerini güçlendirmek amacıyla ku-
ruldu. 

Her İlde En Az Bir  KOSGEB 
Müdürlüğü 
KOSGEB Hizmet Merkezi Müdürlüğü 
sayısı 1990 yılında 5 ilde (Ankara, İs-
tanbul, Gaziantep, Bursa ve Konya) 8 
müdürlük iken;2015 yılı itibarıyla 81 
ilde, 88 KOSGEB Hizmet Merkezi Mü-
dürlüğüne ulaştı. Personel sayısı 1990 
yılında 264 iken, 2015 itibariyle bu 
sayı, 617’si uzman ve uzman yardımcısı 
olmak üzere toplam 1369’a ulaştı.

2003 yılı öncesinde KOSGEB 
Hizmet Merkezi bulunmayan 
yerlerde KOSGEB’e ulaşılabilecek 
irtibat merkezleri yok iken, 2003 
yılından itibaren KOSGEB hizmet 
ve desteklerinin ülke sathında yaygın 
olarak daha fazla KOBİ’ye ve 
girişimciye sunulabilmesi için TOBB 
ile işbirliği içinde kurulan ve 2015 
yılı itibariyle sayıları 88’e ulaşan 

KOSGEB Temsilcilikleri, KOSGEB’in 
ulaşma güçlüğü çektiği noktalara asgari 
maliyetle ve geniş ağ yapılarıyla hizmet 
veriyor.

44 TEKMER

2003 yılı öncesinde KOSGEB-Üniver-
site-Kurum/Kuruluşlar arasında yapılan 
TEKMER protokolü sayısı 9 iken, 2015 
yılı itibariyle 44’e ulaştı.

784 bin KOBİ

1990-2002 döneminde ulaşılan KOBİ 
sayısı 4 Bin iken, 2015 yılı itibarıyla 
(23.03.2015) KOSGEB Veri Tabanı’na 
kaydedilen işletme sayısı 784 Bine ulaş-
tı.

1990-2002 döneminde 14.5 Milyon TL 
destek sağlanmışken, 2003-2014 döne-
minde 2.63 Milyar TL destek sağlandı. 
(Geri ödemeli + geri ödemesiz + Kredi 
Faiz destek gerçekleşmeleri (1,13 Mil-
yar TL) toplamı). 2015 yılında ise geri 
ödemeli ve geri ödemesiz olmak üzere 
51 Milyon TL destek verildi.

Dönemin Cumhurbaşkanı Turgut Özal ile 
Kırgızistan Cumhurbaşkanı’nın KÜSGET Danışmanlık ve Kalite 
Geliştirme Merkezi İncelemeleri

KÜSGET Faaliyetleri sırasında 
Adnan Kahveci’nin Ziyareti 

KOSGEB Genel Kurulu 1990
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Kısa Haber

Teknoloji Transfer Ofisleri Uluslararası Konferansı
Teknoloji Transfer Ofisleri Uluslararası Konferansı, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Bakanlık Müsteşarı 
Prof. Dr. Ersan Aslan, KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve 
çok sayıda davetlinin katılımı ile JW Marriott Otel’de 
gerçekleştirildi. 

Konferansın açılışında konuşan Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, , dün-
yanın her döneminde en önemli gücün 
bilgi olduğunu ve bilgiye odaklanan 
toplumların önemli farklar oluşturduğu-
nu söyledi. 

Türkiye’de son 12 yıldır bilgi temelli 
bir ekonomiye geçiş için önemli çalış-
malar yürüttüklerini anlatan Işık, hükü-
metin tüm alanlarda bilgi ekonomisine 
geçişi desteklediğini vurguladı.

Bu noktada, temel bilimleri son derece 
önemsediklerini aktaran Işık, üniversi-
telerde ilk 5 ve 10 bine giren veya bu 

alanlarda çift ana dal yapan öğrencilere 
2 bin liraya kadar burs verdiklerini ifade 
etti. Bu desteğin, daha ilk yılda etkisi-
ni gösterdiğini vurgulayan Işık, YÖK 
temel bilimler alanına özel önem vere-
ceğini açıklamasından dolayı duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Bilgilerin üretildiği en önemli merkez-
lerin üniversiteler olduğuna işaret eden 
Işık, üniversitelerin artık disiplinler 
arası çalışmayı ön plana almak zorunda 
olduğunu ifade etti. Bugün dizel motor 
üretimi konusunda bir çalıştay yapacak-
larını anlatan Işık, şöyle konuştu:

“Euro 6 standartı var motorlarda, geç-
memiz gerekiyor. Euro 6 dediğiniz şey, 
mekaniğin kimya ve elektronikle bir-
leşmesi, bir de yazılımın içine girmesi. 
Şimdi mekanikçiler elektronik dendiği 
zaman korkuyor, elektronikçiler me-
kanikten anlamıyor. Peki bu Euro 6’yı 
nasıl geliştireceğiz? İşte interdisipliner 
çalışmayla geliştireceğiz.

Artık Türkiye’de üniversitelerin sade-
ce eğitim misyonuyla hareket etmesi 
mümkün değil. Türkiye’de üniversiteler 
artık mutlaka araştırmaya, teknoloji ge-
liştirmeye ve interdisipliner çalışmaya 
da odaklanmak zorunda. Bunu başarıy-
la yapan üniversiteler var ama üzülerek 
söylemeliyim ki hala üniversitelerimiz-
den önemli bir kısmı sadece eğitim mis-
yonuyla yetiniyor.”

Üniversitelerin uzun yıllar sadece bi-
lime odaklandığını belirten Işık, bu 

bilimin insanlığın faydasına bir ürüne 
dönüştürme noktasında adım atılamadı-
ğını söyledi.

Bir tarafta üniversitelerin bilgi üretmek 
için uğraştığına bir tarafta da güçlü bir 
sanayinin olduğuna dikkati çeken Işık, 
“Türkiye artık geleneksel olarak güçlü 
olduğu tüm sektörlerde katma değeri 
yüksek ürünlere geçmek durumunda. 
Bunun da yolu üniversitelerle sanayinin 
işbirliği yapmasıyla olur.

Bizde üniversitelerle sanayi birbirinden 
çok kopuk çalışmış ama son yıllarda 
sanayimiz, üniversitelerle sıkı bir işbir-
liğine girdi. Biz de hükümet olarak bu 
işbirliğini güçlendirmek ve kalıcı hale 
getirmek için çalışıyoruz. Benden önce-
ki bakan arkadaşım, sanayi ile üniver-
site nikah kıymak durumunda demişti. 
Ben de dedim ki bu nikah katolik nikahı 
olmalı, ömür boyu bozulmamalı.” diye 
konuştu.

Dünyanın İlk Taş Kütüphanesi 

KOSGEB Desteğiyle Antalya’da Açıldı.

KOSGEB Desteği İle  Hatay’dan 

Türkiye Sektörüne Yapay Diş İmalatı

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Antalya’da  KOSGEB 
desteğiyle açılan dünyanın ilk mermer ‘Taş Kütüphanesi’ 
nde incelemelerde bulundu.

KOSGEB, İş Birliği-Güç Birliği Desteği ile 2013 yılında 
faaliyete başlayan Hatay Digital Diş Laboratuvarı, diş 
hekimlerine ve hastanelere kron/köprü tabir edilen yapay 
diş imalatının seri üretimini yapmaktadır.    

Tahir Denizli, 8 yıl bankacılık sektö-
ründe müdürlük yaptıktan sonra mer-
mer sektöründeki müşterilerinin satış, 
pazarlama ve reklam sıkıntılarını tespit 
etti. Sık sık Çin’deki mermerle ilgili fu-
arlara katılan Denizli, Türk mermerinin 
yeterince bilinmediğini fark etti. Deniz-
li, 2.5 yıllık çalışmanın ardından Ana-
dolu’nun tüm taşlarını bir araya topladı. 
Bu taşlara numara vererek bulundukları 
bölgeyi belirleyen Denizli, Antalya’da 4 
bin metrekare kapalı alanda dünyanın ve 
Türkiye’nin ilk Taş Kütüphanesi’ni açtı. 
Kütüphanede 30x30 ve 60x60 ebatla-
rında 1000 taş ve mermer sergileniyor. 
Taş Kütüphane aracılığıyla Türkiye’nin 
renk renk, desen desen binlerce çeşit 
mermeri dünya piyasasına ulaşacak.

Ülkemizde, bu sektör diş laboratuvarı 
atölyelerinde teknisyenler tarafından el 
işçiliği ile yapılmaktadır. Proje saye-
sinde bu işin CNC makinalar ve bilgi-
sayar desteği ile seri imalatı yapılması 
planlanmış olup, KOSGEB desteği ile 
yurtdışından alınan üç makine ile seri 
üretime geçilmiştir. 

Sistem, tamamen dijital ortamda, her-
hangi bir olumsuz kimyasala maruz kal-

Taş Kütüphanesi Genel Müdürü Tahir 
Denizli, bunun doğal ihtiyaçlardan do-
layı ortaya çıktığını hatırlattı.

Türkiye’nin yüzlerce mermer ocağı 
olduğunun altını çizen Denizli, şöyle 
konuştu: “ Binlerce mermerin doku-
sunu, rengini, desenini dünyaya tanıt-
mak önemlidir. Taş Kütüphanesi de 
Türk mermerinin pazar payını artırmak 
amacıyla ortaya konmuş projedir. Yurt 
dışındaki fuarlarda Türkiye’nin doğal 
taşların yeterince tanıtılmadığını gör-
dük. Bunun daha etkin şekilde tanıtımı-
nın yapılması için çalışmalara başladık. 
Geldiğimiz noktada dünya genelindeki 
10 bin mermer alıcısına, yaklaşık 18 
bin mimar ve tasarımcıya ulaşabilir hale 
geldik.”

madan, günlük 650 üye diş üretim ka-
pasitesine sahiptir. Sistem kusursuz seri 
ve hızlı üretimin yanında insan sağlığını 
da ön planda tutmaktadır. Hatay Dijital 
Diş Laboratuvarı 1 milyon 855 bin  TL. 
sermaye ile başlamış, sadece kendi böl-
gesinde değil Türkiye’de toplam 55 Diş 
Protez Laboratuvarına hizmet vermek-
tedir.
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KOSGEB Kızılcahamam Sertifika 
Töreni Yapıldı

Doğru Destek Katlanarak Devlete Dönüyor

KOSGEB ve Kızılcahamam Belediyesi’nin iş birliği ile 
gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’nin Sertifika 
Töreni ve Arı Kovanı Dağıtım Töreni gerçekleştirildi

KOSGEB, er ve erbaşlar için Türkiye’de bir ilk olan 
çalışmalarına başladı

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 seçtiler.

Törende konuşan Ak Parti Ankara Mil-
letvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, “Bu 
vesile ile aranızda bulunmaktan büyük 
memnuniyet duymaktayım.” dedi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü: “Kursiyerle-
rin, 70 saatlik eğitim sonucu Kızılcaha-
mam ekonomisine önemli katkı sağla-
yacağına inanıyorum.”

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Karakoç’da, KOSGEB olarak, ülkemiz-
de önemli bir yere sahip olan KOBİ’leri 
geliştirme yolunda hareket ettiklerini 
kaydederek, bu bağlamda sunulan eği-
timlerin, yeni KOBİ’lerin oluşmasında 

2014 yılının son aylarında tam işletme 
kurulum faaliyetlerine başlarken, bir 
tanıdık aracılığı ile KOSGEB’e yön-
lendirilirler. KOSGEB OSTİM Müdür-
lüğü’nde çizilen yol haritası ile ilk önce 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini ta-
mamlayarak Girişimcilik Sertifikasını 
alan Nilgün Turan, Şubat 2015’te işlet-
menin kuruluş işlemlerini de tamamla-
yıp, nisan ayı başında ilk imalatlarını 
gerçekleştirirler. Haziran ayına gelindi-
ğinde işletmede 27 kişilik bir istihdam 

bir kuluçka merkezi gibi işlev gördüğü-
nü anımsattı.

1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile 
kurulan KOSGEB’in, bu tarihten 
2009 yılına kadar sadece imalat sanayi 
KOBİ’lerine destek verdiğini belirten 
Karakoç, kurulduğu dönemden 2002 
yılına kadar ulaşılan KOBİ sayısını 
4 Bin iken, bugün ise KOSGEB Veri 
Tabanına kayıtlı işletme sayısının 800 
Bine ulaştığını ifade etti. Girişimcilik 
Eğitimi’ni başarılı bir şekilde 
tamamlayan kursiyerlere sertifikaları 
protokol tarafından takdim edildi. 

sağlanmıştır artık. Hızlı bir başlangıç 
yaparak yurt dışından gelen projelere 
de kumanda panoları üretmeye baş-
layan işletme bu yıl içerisinde çalışan 
sayısını 45 kişiye çıkarmayı hedefliyor.

Hem müşteri memnuniyeti hem de ça-
lışan memnuniyetini gözeten bir anla-
yış ile çalıştıklarını belirten girişimci 
Nilgün Turan; “Çalışanlarımızın sabah 
işe gelirken bizi ve arkadaşlarını göre-
cekleri için mutlu olmasını, akşam eve 
giderken sevdiklerine kavuşacakları 
için mutlu olmasını istiyoruz. Sabah 
işe başlama saatimiz esnek, erken ge-
lenin 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 heyecan-
la 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 Odası’na 
maddi ve manevi desteklerinden 
dolayı teşekkür etti.

Terhisi Yakın Askerlere 
Girişimcilik  Eğitimi

KOSGEB Tekirdağ Müdürlüğü ile Türk 
Silahlı Kuvvetleri Kara Kuvvetleri 
Komutanlığı 3.Zırhlı Tugay Komutan-
lığı 17.09.2015’te Uygulamalı Girişim-
cilik Protokolü imzaladı. Bu kapsamda 
terhisi yakın olan yaklaşık 30 er ve 
erbaşa uygulamalı girişimcilik eğitimi 
verilecek.

Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde 
bulunan er ve erbaşların girişimcilik 
yönünden büyük bir potansiyele sa-

hip olduğu düşünülerek uygulamalı 
girişimcilik eğitiminin adımı atıldı. 
Askeri disiplin ile uygulanabilecek bu 
eğitimler amaca ulaşmak için önem 
taşıyor.

Eğitimle birlikte, ülkemizin içinde bu-
lunduğu durumda askerlerimize moral 
olması hem de askerlik sonrası mem-
leketlerine dönen girişimci adaylarının 
KOSGEB desteği ile işletme açma-
larının sağlanması hedefleniyor.
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MARLATEKS,  KOSGEB İle  Kendini Geliştiriyor 

KOSGEB Genel Destek Programı, Ar-Ge, İnovasyon 
ve Endüstriyel Uygulama Destek Programları’ndan 
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, sera-
mik, kağıt ve havacılık kimyasallarını 
içeren endüstriyel kimyasalları alanında 
çalışmalarını sürdürmektedir. İşletme-
de, polimerizasyon, esterifikasyon, al-
kilasyon, metalik sülfonasyon, kuarte-
nizasyon, aminasyon ve fosfanizasyon 

reaksiyonları ile müstahzar oluşturmak 
amacıyla kimyasal üretim yapılmakta-
dır. Üretim hacmi, 2014 yılında toplam-
da 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 Projesi’ni 
de başarı ile tamamladı.

Marlateks kimyasal sektöründe öncü 
çalışmalar yaparak Türkiye’nin ithal 
etmiş olduğu birçok kimyasalı üretir 
hale geldi. Marlateks, endüstri ve kim-
ya sektörüne yönelik Ar-Ge çalışmaları 
sonucu geliştirmiş olduğu birçok ürünü 

endüstriyel bazda üretip satışını gerçek-
leştirmektedir. Bu çalışmaları ile birçok 
kimyasal kaleminde ithalatı kesebildi. 
Marlateks, sanayi kimyasallarını geliş-
miş ülkelerin standartlarında, yüksek 
performansta ve daha düşük maliyet-
lerle üretebilmektedir. Bu sebeple pa-
zardaki 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 Prog-
ramları’ndan yararlanmıştır.

Marla Ar- Ge ekibi tekstil, deri,  kağıt 
hamuru ve kağıt, plastik konusunda 
uluslararası araştırma standartlarına 
göre test hizmetleri sağlar. Ar- Ge ça-
lışmaları ile yenilikçi teknolojileri kul-
lanarak portföyüne yeni ürünler ekle-
mektedir.

Bilgili ve deneyimli ekibi ile ürünleri 
hakkında farklı sektörlerde esnek seçe-
nekler sağlayarak  benzersiz çözümler 
üretmeyi amaçlamaktadır.

KOSGEB Desteği İle
Türkiye’nin İlk Yürüyen Robotu Geliştirildi

KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer İstanbul işletme 
ziyaretleri kapsamında 
MATIA ROBOTICS 
işletmesini ziyaret ederek, 
KOSGEB desteği ile üretilen 
Türkiye’nin ilk iki bacaklı 
yürüyen robotunu inceledi.

Necati Hacıkadiroğlu, 2001 senesinde 
Koç Üniversitesi Robotic topluluğun-
da Exo-skeletonlar üzerinde çalışmaya 
başladı, bu konuda patent başvurula-
rı yapan Hacıkadiroğlu, 2006 yılında 
KOSGEB’den destek alarak Boğazi-
çi Üniversitesinde Türkiye’nin ilk iki 
bacaklı yürüyen robotunu geliştirdi. 
Felçlilerle çalıştıkça, felçlileriçin ön-
celiğinin bağımsız olmak, mobil olmak 
ve kollarını sağlıklı insanlar gibi kulla-

nabilmek olduğunu, Exo-skeletonlar’ın 
ise koltuk değnekleri ile kullanılabildik-
leri, çok yavaş hareket imkanı verdikle-
ri için felçlilere istedikleri bağımsızlığı 
sunamadığını gördüler.

Yeni bir fikirle ortaya çıktılar. 
Kişinin alt vücudunu destekleyerek 
ayağa kalkmasını, ve ayakta hareket 
etmesini sağlayan, küçük bir 
cihaz. Hacıkadiroğlu’nun ailesinin 
fonlamasıyla cihazı geliştirmeye 
başladılar.

2012 yılında Sabancı Üniversitesi’nin 
yatırım şirketi olan Inovent’in de des-
teğiyle çalışan prototipi tamamladılar 
ve potansiyel kullanıcı ve yatırımcıları 
çekmek için bir pazarlama kampanyası 
yaptılar. Orjinal video (www.youtu-
be.com/watch?v=8BsSli6zk0I) dünya 
çapında haber oldu ve birçok ülkeden 

kullanıcı, distribütör ve yatırımcıların 
yoğun ilgisini çekti.

Azınlık hissesi için 2013 yılında 
Amerikalı yatırımcılarla anlaşan 
ekip, 2014 yılında Tek RMD’yi 
son haline getirdi. Almanya TUV 
Laboratuvarları’nda güvenlik 
testlerinden başarı ile geçen tek RMD, 
T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz 
Direktifi’ne göre CE markalandı.

İşletme son olarak KOSGEB Endüstri-
yel Uygulama Destek Programı çerçe-
vesinde aldığı desteklerle üretim hattına 
son şeklini verdi.

Üretim ISO 13485 Kalite Yönetim ser-
tifikasına sahip olan Dudullu- İstanbul 
tesislerinde gerçekleştirilmektedir ve 
dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç edil-
mektedir. Şu an için Amerikan FDA sü-
recinin son aşamasındadır.
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Müdürlük bünyesinde ODTÜ, Hacet-
tepe ve Çankaya Üniversiteleri’nde ol-
mak üzere 3 Teknoloji Geliştirme Mer-
kezi, Metal Test-Analiz Laboratuvarı 
ve Avrupa İşletmeler Ağı (AİA-EEN) 
bulunmaktadır.

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.

Genel Destek programında 2014 yılın-
da 1234 firmaya 7.500.000 TL tutarında 
destek ödemesi yapılmıştır.

KOSGEB, KOBİ ve Girişimcilik Ödül-
leri kategorisinde, Yılın İhracatçı KOBİ 
Ödülü, KOSGEB OSTİM Müdürlüğü 
veri tabanına kayıtlı olan AFS Flexible 
Firması’na verilmiştir.

KOSGEB Ankara OSTİM Müdürlü-
ğü ile Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ, 
Çankaya Üniversitesi, Turgut Özal Üni-
versitesi, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 
arasında yapılan Ar-Ge, İnovasyon İş-
birliği Protokolü kapsamında, bilim ve 
teknolojiye dayalı yeni fikir ve buluş-
lara sahip KOBİ ve girişimciler destek-
lenmektedir. Ayrıca Ar-Ge ve İnovas-
yon proje sonuçlarının ticarileştirilmesi 

ve endüstriyel uygulamasına yönelik 
olarak KOBİ’ler desteklenmektedir. 

Teknoloji Geliştirme Merkezi Protoko-
lü ile Hacettepe Üniversitesi, ODTÜ 
ve Çankaya Üniversitesi’nde Ar-Ge gi-
rişimcileri için ücretsiz olarak 88 adet 
“İşlik” alanı tahsis edilmiştir.

Müdürlük bünyesinde Avrupa İşlet-
meler Ağı-Enterprise Europe Network 
(AİA-EEN) kapsamında, tanıtım ve 
bilgilendirme faaliyetleri, firma eşleş-
tirme etkinlikleri, veri tabanları yoluyla 
KOBİ’lerin dış ticaret alanında işbirliği 
yapmaları konularında faaliyetler dü-
zenlemekte olup, Network’e üye 54 ül-
kedeki 500’e yakın AİA-EEN merkezi 
ile ortak çalışmalar sürdürülmektedir.

HORIZON 2020 programı kapsamında 
da SME Instrument başlığı altında baş-
vuru yapan firmalara, mentörlük/koçluk 
(coaching) ve inovasyon kapasitesi öl-
çümü hizmetleri sunulmaktadır. 

KOSGEB OSTİM Müdürlüğü 
tarafından 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.

Ankara Kalkınma Ajansı’nın 2015 Yılı 
içerisinde çıkmış olduğu Sosyal Etkile-

şim Programı (SEP) ile ilgili proje çağ-
rısına KOSGEB OSTİM Müdürlüğü, 
Dicle Üniversitesi Teknokent A.Ş.’nin 
ortak, ODTÜ ve Hacettepe Üniversite-
leri’nin de iştirakçi olarak yer aldıkları 
“SOSYAL ETKİLEŞİM 2015” adı al-
tında ortak bir proje teklifi hazırlamış 
olup, Temmuz 2015 sonuna kadar so-
nuçlanması beklenilmektedir. Proje ile 
KOSGEB’in 1991 yılından bu yana, 
çeşitli üniversiteler ile işbirliği kapsa-
mında Ar-Ge ve İnovasyon için oluştur-
duğu teknoloji ve inkübatör merkezleri 
sayesinde yaratılmış olan tecrübe ve 
bunun yanı sıra projede iştirakçi olarak 
bulunan ODTÜ ve Hacettepe Tekno-
kentleri’nde var olan tecrübe ve yöne-
tim anlayışının, bölgesel gelişmişlik 
farkı yüzünden dezavantajlı olan Dicle 
Teknokent’e aktarılması vasıtasıyla, söz 
konusu teknokent ile gelişmiş bölge-
lerdeki teknokentler arasındaki farkın 
azaltılması, kurumlar ve bu kurumlar-
dan hizmet alan işletmeler arasında bir 
bağ oluşturulması ve birbirlerine yakın-
laştırılmaları planlanmaktadır.

KOSGEB OSTİM Müdürlüğü 
tarafından, 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 yenilik-
çi ve entegre bir online eğitim progra-
mı geliştirmeyi ve KOBİ’lere stratejik 
düşünme ve planlama ile ilgili en yeni 
öğrenme yöntemleri ile tüm sektörel 
faaliyetleri kapsayan mesleki eğitim 
sağlamayı hedeflemektedir. 2015 yılın-
da Türkiye, Fransa ve Belçika’da pilot 
uygulamaları yapılacaktır (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 etmek-
te, test ve analiz çeşitliliğini artırıcı yatı-
rımlar yapmaktadır.  2014 yılında 2900 
firma 7000 test-analiz hizmeti almıştır.

KOSGEB OSTİM Müdürlüğü ev sa-
hipliğinde; yurt dışından gelen yaban-
cı işadamı heyetleri ve temsilcilerine, 
Türk KOBİ’leri hakkında bilgi vermek 
ve Türk KOBİ’lerinin çalışma ve üretim 
sahalarını yerinde göstermek ve sanayi-
ci ve iş adamları ile yüz yüze görüşme 
imkânlarının sağlandığı faaliyetler ger-
çekleştirilmektedir. Bu sayede söz ko-
nusu heyetlere hem KOSGEB hem de 
Türk KOBİ’leri hakkında detaylı bilgi-
lendirme sağlanmaktadır.

Ankara OSTİM Müdürlüğü, veri tabanında kayıtlı olan 

28114 işletme ve girişimciye 125 personeli ile destek 

sunmaktadır. 

KOSGEB Ankara OSTİM Müdürlüğü

Ar-Ge ve İnovasyon 

proje sonuçlarının 

ticarileştirilmesi 

ve endüstriyel 

uygulamasına 

yönelik olarak 

KOBİ’ler 

desteklenmektedir.
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Girişimciliğe KOSGEB’le Başladı 
İlk Yerli Helikopter Camını Üretti
Girişimcilik Sertifikası’na sahip genç bir girişimci tarafından 
kurulan VOLO Composites, KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek Programı ile basınç altında 
çok katmanlı havacılık camlarını geliştirdi.

KOSGEB’in yurt genelindeki girişim-
cilik kültürünü yaygınlaştırmak üzere 
başlattığı Uygulamalı Girişimcilik Eği-
timleri’ne katılan ODTÜ Metalürji ve 
Malzeme Mühendisi Özgür Çimen, 2014 
yılında VOLO Composites’i kurdu.

Savunma sanayinde ileri kompozitler 
ve havacılık saydamlarının üretimleri-
ni gerçekleştiren VOLO Composites, 
Aselsan, TAI ve Roketsan gibi kurum-
lara parçalar üretmekte. Radar ve uçak 
parçaları alt sistemleri konusunda ça-
lışmalarını yürüten VOLO Composites, 
millileşmenin ön planda tutulduğu ha-
vacılık sektöründe yerini sağlamlaştır-
maya çalışmakta.

Girişimcilikte önemli olanın elini 
taşın altına koymak olduğunu belirten 
Çimen, 2013 yılında KOSGEB’in 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri’ne 
katıldığı ve bu eğitimlerin girişimciler 
için yol gösterici olduğunu kaydetti.

Üretmek istemekle birlikte girişimcilik 
yoluna adım attığını ifade eden Çimen, 
havacılık sektöründe gördüğü lüzum 
üzerine KOSGEB’e, basınç altında çok 
katmanlı havacılık camları projesi ile 
başvuru yaptığını ve projesinin kabul 
gördüğünü belirtti.

KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon 
ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı ile ilk yerli üretim helikopter 
camı prototipini tamamladıklarını 
kaydeden Çimen, bundan sonraki 
süreçte bu ürünün sahaya uygulanması 
ve ticarileştirilmesini hedeflediklerini 
sözlerine ekledi.

VOLO Composites hakkında bilgi akta-
ran Çimen, çok yeni bir firma olmala-
rına rağmen 1 milyon TL’ye yakın bir 
ciroyu elde ettiklerini, öncelikli hedef-
lerin iç pazarda söz sahibi olabilmek 
sonrasında ise ihracat odaklı bir yapı-
lanmaya gitmek olduğunu dile getirdi.

JAPON Dış Ticaret Teşkilatı  KOSGEB İle İş birliği Yapıyor
Japonya Ekonomi, Ticaret ve Endüstri Bakanlığı’na bağlı 
bir  kuruluş olan Dış Ticaret Teşkilatı (JETRO) yetkilileri 19 
Ağustos 2015 tarihinde KOSGEB’i ziyaret etti.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, iki ülke 
arasındaki tarihsel bağları hatırlatarak, 
her iki toplumun da uzun yıllardır birbi-
rine sempati ve dostluk ile baktığını ve  
Japon heyetinin başkanlığımıza yapmış 
olduğu ziyaretten duydukları memnuni-
yeti dile getirdi.

JETRO yetkilileri; KOSGEB yetkilile-
ri ile tanışmak ve JETRO’yu tanıtmayı 
amaçladıklarını, özellikle;  Türkiye’de-
ki KOBİ’ler ile Japon KOBİ’leri arasın-
da işbirliği olanakları, Türk ve Japon 
işletmelerinin üçüncü ülkelere yatırım 
ve ihracatı gibi konularda, KOSGEB’e 
danışmak ve KOSGEB’i daha yakından 
tanımak amacıyla bu toplantıyı gerçek-
leştirdiklerini belirtti.

JETRO yetkilileri konuşmalarında de-
vamla; Japonya’nın diğer devletlerle 
olan ticari ilişkilerini ve yatırım fırsatla-
rını geliştirerek karşılıklı ülke ekonomi-

lerinin büyümesine katkıda bulunduk-
larını, bu bağlamda Japon firmalarının 
yurtdışına açılmalarına destek vermek, 
yabancı işletmelerin ilgisini  Japon 
pazarına çekmek, Japonya’nın ulusla-
rarası ticaret politikalarını geliştirmek 
amacıyla faaliyetlerini sürdürdüklerini 
ifade ettiler.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
KOSGEB’in yapısı ve misyonu 
hakkındaki açıklamaların ardından 
KOSGEB Destekleri ve KOSGEB’in 
uluslararası faaliyetleri hakkında 
önemli bilgiler aktardı.  

Yapılan görüşmelerin ardından 
KOSGEB Başkanı ve JETRO İstanbul 
Ofisi’nden Genel Müdür Yasuyuki 
Ishıga ve Bölge Başkanı Yasuyuki 
Murahashı, kurumlar arası karşılıklı 
işbirliğine hazır olduklarını ifade ettiler. 
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TG Savunma Sanayi ve Elektronik 
Tic. Ltd. Şti., Makine Mühendisi 
Arif Kalender ve Elektrik-Elektronik 
Mühendisi oğlu Görkem Kalender 
tarafından enerji ve robotik alanlarda 
sistemler tasarlamak, geliştirmek ve 
gerekli laboratuvar testlerini yapmak 
için 2010 yılında kuruldu.

Firma sahiplerinden Arif Kalender,  
1957 Ankara doğumlu. İlk, orta ve lise 
tahsilini Ankara’da yapan Kalender, 
üniversite tahsili için Almanya’ya 
gitti. 1981 yılında Türkiye’ye dönen 
Kalender, Elmadağ Roket Fabrikası 
için ürettiği ürünlerle iş yaşamına girdi. 
Çimento sektörü ve bir çok sektörde 
çalışan Kalender, oğlunun mezuniyeti 
sonrasında oğlu ile birlikte savunma 
sanayi alanında faaliyette bulunmak 
için TG Savunma Sanayi ve Elektronik 
Tic. Ltd. Şti. kurdu.

TG Savunma Sanayi ve Elektronik 
Tic. Ltd. Şti. olarak ilk çalışmalarının 
Roketsan’la başladığını belirten 
Kalender, yedek parça olarak 
Roketsan’a uzun menzilli füzelerin 
kapaklarını ürettiklerini kaydetti.

Ateşli müdahalelerin gerçekleştirildiği 
operasyonlarda, personelin açık hedef 
olmaktan çıkarılması fikriyle birlikte 
KOSGEB’le yollarının kesiştiğini ifade 
eden Kalender, bu süreçte KOSGEB’in 

Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygu-
lama Destek Programı’na başvuru yap-
tıklarını ve desteklenme kararı aldıkları-
nı sözlerine ekledi.

Prototip aşamasında KOSGEB’in Ar-
Ge ve İnovasyon Desteği’nden fayda-
landıklarını söyleyen Kalender, pro-
jenin ticarileştirilmesi aşamasında ise 
Endüstriyel Uygulama Destek Progra-

mı ile 290 bin TL. kaynak sağladıklarını 
belirtti.

KOBİ’lerin orta-yüksek teknolojili 
ürünler üretebilmesi ve yerli ürünlerin 
desteklenmesi konusunda KOSGEB’in 
önemli bir yeri olduğunu kaydeden 
Kalender, yerli üretim olan Köşe Silahı 
Aparatı’nın muadillerine göre 3/1 
fiyatına satıldığını ifade etti. 

Aile şirketi olarak 

kurulun TG Savunma 

Sanayi ve Elektronik, 

KOSGEB’in Ar-

Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı ile 

ilk yerli Köşe Silahı 

Aparatını geliştirerek, 

ticarileştirdi.

Köşe Silahı Aparatı
Milli Gururumuz Oldu

Prototip aşamasında KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon 

desteğinden faydalandıklarını söyleyen Kalender, 

projenin ticarileştirilmesi aşamasında ise Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı ile 290 bin TL. kaynak 

sağladıklarını belirtti.
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G43 Anadolu Girişim Sermayesi
Fonu Projesi İlk Yatırımını Gerçekleştirdi
G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu Projesi
4. Yönlendirme Komitesi Toplantısı 27 Mayıs 2015 
tarihinde, Fonun Ocak 2015 itibariyle ilk yatırımını 
gerçekleştirdiği Kayseri’de düzenlendi

KOSGEB Başkan Yardımcısı S.Tuna 
ŞAHİN’in Başkanlığı’nda ve Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Avrupa 
Yatırım Fonu ve AB Türkiye Delegas-
yonundan temsilcilerin katılımıyla dü-
zenlenen toplantıda Fon Yöneticisi The 
Abraaj Group’un projede gerçekleştiri-
len ilk yatırımla ilgili verdiği bilgilerle 
birlikte projedeki son gelişmeler göz-
den geçirildi. Toplantı sonrası fonun ilk 
yatırımını yaptığı BRN Yatak Baza Ev 

Tekstili İnşaat Sanayi Ticaret Anonim 
Şirketi katılımcılar tarafından ziyaret 
edilerek işletme sahibi Berna İLTER ta-
rafından işletme hakkında bilgi verildi.

G43 Anadolu Girişim Sermayesi Fonu 
Projesi, Türkiye Cumhuriyeti ve Avrupa 
Birliği tarafından ortak finanse edilen 
Rekabetçi Sektörler Programı çerçeve-
sinde gerçekleştirilmektedir. Program 
bölgeler arasındaki ekonomik ve sosyal 
farklılıkları azaltmayı hedeflemektedir. 

Türkiye ekonomisi daha rekabetçi kı-
lınarak AB ekonomisiyle entegrasyon 
süreci hızlandırılacaktır. Rekabetçi Sek-
törler Programı, Bilim, Sanayi ve Tek-
noloji Bakanlığı, Avrupa Birliği ve Dış 
İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından 
yürütülmektedir. Program Otoritesinin 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
olduğu projede,  Avrupa Yatırım Fonu 
fonun kurulması ve projenin uygulan-
masından sorumlu yürütücü kuruluş 
ve KOSGEB de işleyişin yönetim ve 
performansından sorumlu, yardımın 
nihai faydalanıcısı konumundadır. Av-
rupa Yatırım Fonu (EIF), Avrupa Yatı-
rım Bankası Grubu’nun bir parçasıdır. 
Ana misyonu Avrupa’daki mikro ve 
küçük ölçekli işletmelerin (KOBİ’ler) 
finansmana erişimini kolaylaştırmaktır. 
EIF bu amaçla girişim sermayesi, özel 
sermaye, kredi garantisi ve mikrofinans 
araçları tasarlamakta ve geliştirmekte-
dir. Bu rolü ile EIF Avrupa Birliği’nin 
inovasyon, araştırma-geliştirme, giri-
şimcilik, büyüme ve istihdam hedefleri-
ni destekleyerek katkıda bulunmaktadır. 
2014 sonu itibariyle EIF’in özel ve gi-
rişim sermayesi fonlarına yaptığı katkı 
8,8 milyon Avro’yu aşmıştır.

KOSGEB, Litvanya ile İş birlikleri İçin 
Çok Önemli Bir Aktör
“Türkiye ile Litvanya arasında özellikle ticari alanda iş 
birliklerinin gelişmesi yönündeki projelere ağırlık vermek 
istiyoruz. Bu açıdan KOSGEB’in çok önemli bir aktör 
olduğunu biliyoruz.”

Büyükelçi Brūzga Ankara’ya yaklaşık 
iki ay önce atandığını bildirerek; “Tür-
kiye ile Litvanya arasında özellikle 
ticari alanda işbirliklerinin gelişmesi 
yönündeki projelere ağırlık vermek 
istiyoruz. Bu açıdan KOSGEB’in çok 
önemli bir aktör olduğunu biliyoruz. 
KOSGEB’in güçlü yapısını biliyoruz. 
Bu nedenle Litvanya’daki işletmeleri 
destekleyen kuruluşlar için iyi bir örnek 
teşkil ettiğini görüyoruz. Özellikle gi-
rişimcilik, yeni işletmelerin kurulması, 
hibelendirme sistemleri, kadın ve genç 
girişimcilerin desteklenmesi, yeni tek-
nolojilerin kullanılması, KOBİ’lerin 
enerji verimliliği ve enerji tasarrufu 
gibi alanlardaki projelere dahil edil-
mesi, karşılıklı olarak fuar ve iş gezisi 
ziyaretlerinin arttırılması ve desteklen-
mesi konularında işbirliği yapmak isti-
yoruz.” dedi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 
de, KOSGEB’in kurumsal yapısı, 
destekleri, ulusal, bölgesel ve 
uluslararası faaliyetleri hakkında 
bilgi verdi. KOSGEB’in, uluslararası 
platformda 50’den fazla ülke ile 
Mutabakat Zabıtları imzalayarak ikili 
işbirlikleri yaptığını ve bu kapsamda 
karşılıklı olarak eylem planları 
çerçevesinde eğitim, danışmanlık, 
uzman değişimi, tecrübe ve teknoloji 
alış verişi, iş gezileri ve ihracata yönelik 
çalışmaların yapıldığını ve aynı şekilde 
Litvanya ile de işbirliği yapmaktan 
memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Görüşme, karşılıklı iyi niyet dilekleri ve 
ilişkilerin geliştirilmesi konusunda fikir 
birliğine varılarak sona erdi.
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KOSGEB Desteği İle Başladı
İnsansız Hava Araçları İçin Motor Geliştirdi
Kurucularının havacılıktan gelen tecrübe ve bilgi birikiminin farklı 
endüstri kollarında da uygulama alanı bulacağı inancıyla KOSGEB’in 
Desteği ile imalat faaliyetine başlayan ALIDA Ltd. Şti. hava araçları için 
motor geliştirdi.
KOSGEB Yurt içi Fuar Desteği alarak 
2004 İstanbul SODEX ile ilk fuar tecrü-
besini yaşayan firma 2005 yılının Nisan 
ayında, KOSGEB’in bilgilendirme ya-
zısı ile haberdar olarak katıldığı  Kara 
Kuvvetleri Komutanlığı’nın yerlileştir-
me programı dahilindeki sergi sonucun-
da, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi’nin 
( TAİ) Özgün Milli Helikopter Projesi 
için yeni ürünlere kataloğunda yer ver-
miştir.

Takip eden yıllarda KOSGEB 
desteği ile Ankara, İzmir, İstanbul, 
Bursa, Kayseri ve Konya gibi illerde 
fuarlara katılarak ürünlerini tanıtma 

fırsatı bulmuştur. Yine firmanın 
2008 yılında AR-GE, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
kapsamında ‘’Çok Hafif Hava Aracı 
olarak Paramotor ve Motorları İmalatı’’ 
konulu proje ile KOSGEB Bursa İl 
Müdürlüğü’ne başvurarak geliştirdiği 
prototip 2010 yılında tamamlanmış ve 
Türkiye’de bu alanda girişimde bulunan 
ilk firma olmuştur. KOSGEB  AR-GE, 
İnovasyon projesi desteği ile geliştirilen 
ve KOSGEB Endüstriyel Uygulama 
Projesi ile seri üretimine başlanılan 
motor bugün Türkiye’de 15 yerde 
kullanılmaktadır. 

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO)’ 
nın Uzay Havacılık Savunma Küme-
si üyesi olan firma;  KOSGEB’in Yurt 
Dışı Fuar Desteği katkısıyla küme ola-
rak yapılan Mayıs 2014 ILA BERLİN 
havacılık fuarı gezisine katılmış ve gezi 
sırasında kurduğu ilişki ile Mikrolight 
Uçak üreten bir Alman firması için  ha-
fif havacılıkta ultra light, mikro light 
uçaklar, cayrokopterler ve insansız hava 
uçaklarında kullanılabilecek 25 HP bir  
motor geliştirip teslim ederek insansız 
hava uçaklarının Türk KOBİ’leri tara-
fından üretilebilmesi yolunda önemli bir 
adım atmıştır.

TSK envanterinde 

bulunan M48 ve 

M60 Tanklarına ait 

yurt dışı kaynaklı 

termal kamera 

fanlarının onarımı 

ile savunma 

sanayine katkı 

sağlamış ve imal 

edilebilirliği 

konusunda çalışma 

yapan firma 

olması nedeniyle 

Savunma Sanayi 

Müsteşarlığı’nın 

tedarikçi 

kataloğuna 

alınmıştır.
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Sivas’ta
290 Girişimci Adayı
Sertifika Aldı

Sivas’da düzenen 
Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan girişimci 
adaylarına sertifikaları 
veridi.
Cumhuriyet Üniversitesi ve 
KOSGEB iş birliği ile İktisadi ve 
İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik 
Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve 
Zara Veysel Dursun Uygulamalı 
Bilimler Yüksekokulu’nda verilen 
“Girişimcilik” derslerini başarı 
ile tamamlayan 166 öğrenciye ve 
KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü’nün 
Sivas ili ve ilçelerinde düzenlemiş 
olduğu Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimleri’ni başarıyla tamamlayan 
124 girişimci adayına sertifikaları 
düzenlenen tören ile verildi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in ka-
tılımları ile gerçekleştirilen sertifika 
törenine, Sivas Vali Yardımcısı Mustafa 
Aydın, Sivas Belediye Başkanı Sami 
Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rek-
tör Vekili Prof. Dr. Ertan Buyruk, Sivas 
Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı 
Osman Yıldırım katıldı.

Siteler KOSGEB 
Ar-Ge’yi Teşvik
Ediyor

KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer;  Siteler 
Müdürlüğü’nün 
Ankara’daki  KOSGEB 
hizmetlerinin büyük 
yükünü taşıyan bir merkez 
olduğunu söyledi.

KOSGEB Başkanı, Siteler Müdürlü-
ğü’nün çalışmalarını yerinde inceleye-
rek, işletmelere verilen desteklerle ilgili 
bilgi aldı. Müdürlük ziyareti esnasında 
EBİÇ İnşaat Taahhüt Ar-Ge Metalurji 
Makine Sanayi İç ve Dış Tic. Ltd. Şti 
işletmesinin KOSGEB AR-Ge Desteği 
alarak ürün prototipini  ürettikten sonra 
yine KOSGEB  Endüstriyel Uygulama 
Desteği ile de seri üretimini yaptığı 
“Çok Üstün  Özelliklere Sahip Av Bı-
çakları ve Askeri Bıçaklar” konulu pro-
jeye ait bıçakları inceledi.

1993 yılında Koçak Sokakta Ağaç İşleri 
İhtisas Merkezi ile başlayan Siteler’de-
ki KOSGEB hizmetleri  1998 yılında 
Demirciler Sitesi 49/2 adresinde kuru-
lan Siteler Müdürlüğü ile hız kesmeden 
devam ediyor.

Hilal ÜLGEN: 1980 yılında Ankara’da 
doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini An-
kara’da tamamladı. Niğde Üniversitesi 
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İk-
tisat Bölümünden 2002 yılında mezun 
oldu. 2003 yılında KOSGEB Eğitim ve 
Danışmanlık Müdürlüğü’nde çalışma 
hayatına başladı. 2009 yılında KOBİ 
Uzmanı olarak atanan çalışma arkada-
şımız KOSGEB Başkanlığı’nda Eğitim 
ve Danışmalık Müdürlüğü, Proje Ko-
ordinasyon Müdürlüğü ve Teknoloji ve 
Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlıkla-
rı’nda görev yapmıştır.  Hilal Ülgen evli 
ve Ece isminde bir kız annesidir.

Selkin ÇENGEL : 1980 yılında An-
kara’da doğdu. Kırıkkale Üniversitesi 
Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü 
Sınıf Öğretmenliği programından 2002 
yılında mezun oldu. Bir süre vekil öğ-
retmenlik yaptıktan sonra 2007 yılında 
KOSGEB Dış İlişkiler Müdürlüğünde 
göreve başladı. 2009 yılından itibaren 
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
Özel Kalem Müdürlüğü ve Teknoloji 
ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanlı-
ğı’nda görev yapmış olan çalışma arka-
daşımız Selkin Çengel evli ve Mirza ve 
Azra isimli iki çocuk annesidir.

KOSGEB’den 
Özbekistan’a 
Destek

Türkiye ve Özbekistan 
arasındaki ilişkilerin 
iyileştirilmesi kapsamında; 
Türk Cumhuriyetleri ile  bir 
toplantı düzenlendi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Tür-
kiye ve Özbekistan arasında kardeşlik 
bağlarının güçlendirilmesi ve dostluk 
ilişkilerinin ülkelerimiz ekonomilerine 
yansıtılması gerektiğini vurguladı.

Türkiye - Özbekistan ile ilişkilerin ge-
lişmesine önem verdiğini belirten Biçer, 
KOSGEB’in görev alanına giren KOBİ 
konularında Özbekistan ile her türlü iş 
birliği çalışmalarına açık ve hazır oldu-
ğunu söyledi. 

KOSGEB Başkanı Recep BİÇER, Öz-
bekistan Kadın Girişimcileri Birliği 
Başkanı Gülnara Mahmudova  ve heye-
tini ağırladı.

KKTC’de
“Bebek KOSGEB” 
Faaliyette

KKTC 2010 yılında 
KOSGEB’den destek alarak 
KOBİ Geliştirme Merkezi’ni 
kurdu. 

Ankara’da 01 Ekim 2015 tarihinde  Cebeci Dikimevi 
kavşağında meydana gelen ve 12 kişinin vefat ettiği elim 
kazada hayatlarını kaybeden KOSGEB çalışanlarından Hilal 
Ülgen ve Selkin Çengel son yolculuklarına uğurlandılar.

Gülen yüzleri, esprileri, çalışkanlıkları ve iş konusundaki 
titizlikleri ile bilinen, hepimizin çok sevdiği arkadaşlarımızı asla 
unutmayacağız. Mekânları cennet olsun.

Kurulan KOBİGEM’in kurumsal 
kapasitesinin geliştirilmesi için yine 
KOSGEB ile iş birliği yapılıyor.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 
Heyeti, KKTC’de bulunan 11.000 işlet-
meye hizmet sunmak amacı ile kurulan 
KOBİGEM’in kurumsal kapasitesinin 
geliştirilmesi çalışmaları kapsamında 
KOSGEB’i ziyaret etti. Ziyarette, taraf-
lar arasında yapılabilecek işbirliklerinin 
görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi.

Toplantıda konuşan KKTC Başbakan 
Yardımcılığı Ekonomi Bölümü 
Genel Koordinatörü Orçun Kamalı, 
KOSGEB’in destek modeli dünyaca 
kabul görmüş bir model olduğunu 
belirterek, “Biz bu modeli ülkemizde 
uygulamaya 2010 yılında karar verdik. 
Bu amaçla KOSGEB’in desteğiyle KOBİ 
Geliştirme Merkezi’ni (KOBİGEM) 
kurduk. Kurulduğu yıldan bu yana 
çalışmalar sürdüren KOBİGEM’in 
kurumsal kapasitesini geliştirmek 
istiyoruz.” dedi.

KOSGEB’in İki Gülen Yüzü 
Son Yolculuklarına Uğurlandı
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KOSGEB İstanbul İkitelli Müdürlüğü

KOSGEB, gelişmeye ve yeniliğe önem veren küresel 
pazarda KOBİ’lerin rekabet gücünü artırarak ve idealist 
girişimcilere önemli ölçüde destek vererek kalkınmakta 
olan Türkiye’nin daha da hızlı gelişmesini amaçlamaktadır. 
Bu amaç doğrultusunda İstanbul İkitelli Müdürlüğü veri 
tabanına kayıtlı bulunan 48.248 işletme ve girişimciye 50 
personeli ile  hizmet sunmaktadır.

İstanbul İkitelli Müdürlüğü,  2014 yı-
lında KOBİ ve girişimcilere yaklaşık 18 
milyon TL tutarında destek sağlamıştır.

2014 yılında Uygulamalı Girişimci-
lik Eğitimlerini başarı ile tamamlayan 
5.982 bay,  5.806 bayan girişimci adayı 
olmak üzere topla  11.788 iş fikri sahi-
bine fizibilite formasyonu kazandırıl-
mış ve 100 bin TL KOSGEB finansal 
desteğinin anahtarı olan girişimcilik 
sertifikası verilmiştir. Yeni girişimci-
lik desteği programı kapsamında 73’ü 
kadın işletmeci olmak üzere 179 işlet-
meye yaklaşık olarak toplam bir buçuk 
milyon TL destek ödemesi gerçekleşti-
rilmiştir.

2014 yılında toplam 2.214 işletmeye 
yaklaşık olarak 18 milyon TL hibe öde-
me yapılmış olup, Ar-ge, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
kapsamında 23 işletmeye 2 milyon 500 
bin TL civarında ödeme yapılmıştır. 

KOSGEB İstanbul İkitelli Müdürlüğü 
bünyesinde İstanbul Aydın Üniversitesi 
işbirliği kapsamında Teknoloji Geliştir-
me Merkezi bulunmakta olup, ve Ar-Ge  
Girişimcilerine ücretsiz tahsis edilen 7 
tane işlik yer almaktadır. Ayrıca Kültür 
Üniversitesiyle Ar-Ge, İnovasyon iş-
birliği protokolü kapsamında Ar-Ge ve 
İnovasyona konu iş fikri sahibi Girişim-
ciler ve KOBİ’ler desteklenmektedir.

İstanbul İkitelli Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan Metal Laboratuvarı, doksan-
lı yıllarda ülke sanayisi için büyük bir 
eksiklik olan metal testlerini ulusal ve 
uluslararası standartlara göre yaparak 
endüstrinin temel ihtiyaçlarına kalite-
li ve hızlı bir şekilde cevap vermiştir. 
2008 yılı laboratuvar açısından büyük 
bir öneme sahip olup, ekonomik ömrü-
nü tamamlayan cihazların yenilenmesi-
ne ve yeni test/analiz cihazların labora-
tuvara kazandırılmasına başlandı. 

KOBİ’lere Yeşil Destek
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, yeşil işletmecilik, temiz 
üretim, enerji verimliliği gibi kavramların, Türkiye ve 
KOBİ’ler açısından çok önemli olduğunu vurgulayarak 
“Bu konulara yaklaşımımızı, ilerleyen dönemlerde 
KOBİ’lerimize yönelik açıklayacağımız yeni desteklerle de 
göreceksiniz.” dedi.

Kore Cumhuriyeti Strateji ve Mali-
ye Bakanlığı ile yürütülen “Kore Bil-
gi Değişimi Programı” kapsamında; 
11.06.2015 tarihinde Kore Kalkınma 
Enstitüsü Direktörü Dr. Kwang-Eon 
Sul başkanlığındaki Kore Kalkınma 
Enstitüsü Heyeti ve Kore Ankara Büyü-
kelçiliği 1. Müsteşarı Mr. Ji-joon Kim, 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in ev-
sahipliğinde Ankara’da kabul edildi.

Toplantıda konuşan Biçer, Türkiye’nin 
Güney Kore’yi, “kardeş ülke” olarak 
gördüğünü söyledi. Türkiye ve Güney 
Kore ekonomik ve ticari ilişkilerinin 
kısa sürede büyük ivme kaydettiğini be-
lirten Biçer, 2012 yılında Güney Kore 
Cumhurbaşkanı Lee Myung-Bak’ın 
Türkiye’yi ziyaret ettiğini ve bu ziya-
rette imzalanan ortak bildiriyle iki ülke 
arasındaki ilişkilerin, stratejik ortaklık 
düzeyine yükseltildiğini hatırlattı.

Güney Kore kalkınma sürecinin 
uluslararası bir başarı hikayesi 
olduğuna işaret eden Biçer, “Orta gelir 
seviyesindeki bir ülke iken, planlı ve 
azimli çalışmalarınız sayesinde çok 
kısa süre içerisinde dünyanın en büyük 
ekonomileri arasına girmeniz, iki ülke 
insanının benzer özellikleri de göz 

önünde bulundurulursa, Güney Kore’yi 
bizim için önemli bir model haline 
getiriyor. Bu bakımdan Türkiye’nin 
de Güney Kore’ninkine benzer bir 
kalkınma anlayışını benimsediğini 
belirtmek isterim” diye konuştu.

Biçer, Güney Kore Kalkınma Enstitüsü 
ile KOSGEB’in iş birliği faaliyetlerinin 
2012 yılında başladığını ve her yıl ar-
tarak devam ettiğini ifade etti. Güney 
Kore ile önceki yıllarda “Teknolojik 
Kümelenmeler” ve “Yeşil Büyüme”, 
bu yıl ise bilgi değişimi programı kap-
samında “Yeşil Büyüme’nin Ülkemizde 
KOBİ’ler Ölçeğinde Uygulanması” ve 
“KOBİ Destek Programları’nın Değer-
lendirilmesi” konu başlıklarında çalış-
malar yürüttüklerini anlatan Biçer, şu 
değerlendirmelerde bulundu:

“Yeşil işletmecilik, temiz üretim, enerji 
verimliliği gibi kavramlar, ülkemiz ve 
KOBİ’lerimiz açısından çok önemli. 
Bu konulara yaklaşımımızı ilerleyen 
dönemlerde KOBİ’lerimize yönelik 
açıklayacağımız yeni desteklerle de gö-
receksiniz.”
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