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Eylül 2016

İkinci 300Milyon TL’lik 
KOBİGEL Desteği için 
4 Bine Yakın Başvuru
Alındı

Yeni Nesil Fonların 
Fonu KOBİ’lere 
Yarayacak 

Türkiye’nin İlk Yerli 
İnsansız Su Altı Aracı 
KOSGEB Desteği ile 
Üretildi
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 KOSGEB
Destekleri ve Eğitimleri

Verilmektedir
ÜCRETSİZ ve ARACISIZ

 KOSGEB destekleri ve eğitimleri için
 sizinle iritibata geçerek ücret talep
 eden kişi ve kuruluşlara itibar
etmeyiniz

www.kosgeb.gov.tr
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Bakan Faruk Özlü, KOSGEB Baş-

kanı Recep Biçer ve Müsteşar 

Yardımcısı Ramazan Yıldırım 

ile birlikte yapmış olduğu Trak-

ya programında, yakın zamanda 

Meclise sunacakları Üretim Re-

form Paketi Kanununda bulunan 

yeni düzenlemeler hakkında bilgi-

ler verdi. 

Van ve Elazığ’da yaşanan terör 

olaylarına değinen Bakan Özlü; 

“Her türlü terör ve şiddet milleti-

mizin 15 Temmuz’da gösterdiği 

birlik beraberlik karşısında yenil-

meye mahkûmdur. Türkiye’nin 

büyümesinden ve güçlenmesin-

den korkanlara vereceğimiz en 

büyük cevap ülkemizi daha fazla 

büyüterek güçlendirmektir.” dedi.

15 Temmuz FETÖ/PYD darbe gi-

rişiminden sonra birçok ilde sa-

nayici ve işadamları ile bir araya 

geldiğini anlatan Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Hü-

kümetin en önemli önceliklerin-

den bir tanesinin özel sektörün 

önünü açmak olduğunu söyledi.  

Trakya’da daha çok sanayi yatı-

rımının yapılması için her türlü 

desteği vermeye hazır olduklarını 

belirten Bakan Özlü, kamu olarak 

altyapıları hazırlayarak, ihracat 

kanallarını açacaklarını ve yatı-

rımın önündeki engelleri 

kaldıracaklarını söy-

ledi.

Çanakkale’nin 

Çan ilçesinde 

düzenlenen Kale 

Grubu’nun  

59. Kuruluş Yıldönümü ve Sera-

mik Bayramı’nda sanayici, yerli 

ve yabancı yatırımcılara seslenen 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Baka-

nı Faruk Özlü, “Türkiye’de her şey 

yolundadır, her şey normaldir, ya-

tırımlarımıza devam edelim. Al-

dığımız kararları asla ertelemeye-

lim. Göreceksiniz; Türkiye’de yeni 

yatırımların hızla arttığı, sanayi 

üretiminin hızlandığı bir döneme 

gireceğiz. Özellikle iş dünyamız-

dan rica ediyorum; yabancı dost-

larınıza ve ortaklarınıza gerçek 

Türkiye’nin Batı’da aksetti-

rilmeye çalışılan Türkiye ile 

alakası olmadığını anlatın. 

Biz de bunu yapacağız. Yan-

lış ön yargıları hep birlikte 

kıracağız. Demokrasimizi 

ve ekonomimizi birlikte      

güçlendirerek 

ülkemiz-

deki yatı-

rımları, üre-

timi, refahı ve 

istihdamı artıracağız.” Dedi.

“Sinai Mülkiyet Kanun Tasarısı’nı 

Ekim-Kasım aylarında yasalaştır-

mayı planlıyoruz”

Bakanlık olarak Üretim Reform 

Paketi üzerinde de çalışmaları 

sürdürdüklerine değinen Özlü, bu 

paketle yerli ve yabancı yatırım-

cıların önündeki engelleri kaldı-

racaklarını söyledi. Bakanlık bün-

yesinde 4. Sanayi Devrimi ile ilgili 

bir çalışma grubu oluşturmayı he-

deflediklerini anlatan Bakan Özlü; 

“Bu çalışma grubu ile bir yol hari-

tası oluşturarak, atılması gereken 

adımları tespit edeceklerinin altını 

çizen Özlü, “Bütün çalışmalarımız-

da tek bir amaç var; yatırımcının, 

sanayicinin, girişimcinin önünü 

açmak. Başbakan’ımızın deyimiy-

le yatırımcıların önüne turkuaz 

halı sermek istiyoruz.” dedi.

Batılı ülkelerden Türkiye’ye çok 

haksız ve kasıtlı eleştiriler olduğu-

na dikkat çeken Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, bazı 

uluslararası derecelendirme kuru-

luşlarının da ülkeye haksızlık yap-

tığını belirterek, darbe girişiminde 

hayatını kaybedenlerle ilgili bir 

cümle kurmayan Batılı insan hak-

ları örgütlerinin, gözaltına alınan 

darbe girişimcilerine iyi muame-

le yapılmadığına dair açıklamalar 

yaptıklarını söyledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, sanayi ve ticari faaliyetleri yerinde incelemek ve 
Bakanlık faaliyetlerini anlatmak amacı ile Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ illerinde sanayici ve 
işadamları ile buluştu.

“Sanayi üretiminin hızlandığı bir döneme 
gireceğiz”
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KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programının 1. çağrı grubunda 

“Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji 

KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” 

ve “Geleneksel İmalat Sanayi KO-

Bİ’lerinde Katma Değerin Artırıl-

ması” konu başlıklarında yayın-

lanan programa ilişkin toplamda 

1377 Projenin 350 Milyon TL ile 

desteklenmesine karar verildi. 

İkinci çağrıda ise “Bilişim Tekno-

lojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi”, 

“Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasi-

te Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli 

Girişimlere İvme” konulu başlık-

larda yapılan proje başvurularına 

300 Milyon TL’lik desteğin daha  

onayı verilecek.

KOBİGEL’de İlk 
Projeler Onaylandı, 
3571 Yeni Personel 
İstihdam Edilecek
“En fazla İstihdam 
Desteği Güneydoğu 
Anadolu Bölgesine”

Birinci grup çağrı kapsamında 

kabul edilen 1377 projede 3571 

yeni personel istihdam edilmeye 

başlandı.  Destek kararı alınan 

projelerdeki personel istihdam

sayılarına göre 826 yeni personel 

ve %23’lük bir oranla en fazla 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde 

istihdam gerçekleştiriliyor.

Personel istihdamında Güneydo-

ğu Anadolu Bölgesini, 623 yeni 

istihdam ile İç Anadolu, 587 yeni 

istihdam ile Karadeniz, 561 yeni 

istihdam ile Marmara, 407 yeni is-

tihdam ile Akdeniz, 329 yeni istih-

dam ile Doğu Anadolu ve 238 yeni 

istihdam ile Ege bölgeleri takip 

ediyor.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının 2. Grup Çağrısına ilişkin yapılan 4 bine yakın başvurunun değerlendirme 
süreci başladı. 

KOBİGEL ile ;

Birinci çağrıda 

350 Milyon TL’lik

destek onayı verildi,  

İkinci çağrıda da 

KOBİ’lerimize  

300 Milyon TL’lik 

destek onayı 

verilecek.

AKDENİZ; 

407MARMARA; 

561

KARADENİZ; 

587

İÇANADOLU;

 623

GÜNEYDOĞU; 

826

%18
%23

%16

%16
%9

%7
EGE; 

238

D.ANADOLU; 

329
%11
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AKDENİZ; 

42.859.685,61 TL

%17 %12
%9

%8

%19%19

%16

D.ANADOLU; 

31.904.892,42 TL

EGE; 

29.385.149,26 TL

GÜNEYDOĞU; 

64.428.318,63 TL
İÇANADOLU;

66.303.477,34 TL 

KARADENİZ; 

56.834.685,26 TL

MARMARA; 

58.003.853,99 TL

AKDENİZ; 

2.607.428,17 TL

İÇANADOLU;

 6.608.290,38 TL

%26

%12

%9 %7

%14

%8
%24

KARADENİZ; 

3.303.982,60 TL 

MARMARA;

 7.036.730,29 TL

D.ANADOLU;

 1.837.392,64 TL

EGE; 

3.788.672,40 TL

GÜNEYDOĞU;

 2.331.063,47 TL

Hizmet Alımları; 
11.041.234,21 TL

Yazılım; 
27.513.559,95 TL %0

Diğer; 
306.211,29 TL

%75

%14%8 %3

Personel; 
48.721.097,80 TL

Makine - Teçhizat; 
262.137.959,27 TL

%34

%66

Geri Ödemeli, 
117.987.874,23 TL

Geri Ödemesiz, 
231.732.188,29 TL

Yaklaşık 350 Milyon TL ile destek-

lenecek olan projelerin, 232 Mil-

yon TL’si geri ödemesiz, 118 Mil-

yon TL’si ise geri ödemeli şekilde 

olacak.

“Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji 

KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” 

konu başlığında 682  proje 166 

Milyon TL ile,  “Geleneksel İmalat 

Sanayi KOBİ’lerinde Katma De-

ğerin Artırılması” konu başlığın-

da ise 695 proje 184 Milyon TL ile 

destekleniyor. 

350 Milyon TL’lik destek tutarın-

dan en fazla 262 Milyon TL ile KO-

Bİ’lerin ihtiyaç duyduğu makina, 

teçhizat, hammadde ve malzeme 

grubuna destek veriliyor.

Proje teklif çağrıları kapsamında 

en fazla destek 66, 3 Milyon TL ile 

İç Anadolu Bölgesine sağlanıyor. 

Bu kapsamda İç Anadolu bölgesi-

ni, 64,4 Milyon TL ile Güneydoğu 

Anadolu, 58 Milyon TL ile Marma-

ra, 56,8  Milyon TL ile Karadeniz, 

42.8 Milyon TL ile Akdeniz, 31.9 

Milyon TL ile Doğu Anadolu ve 

29.3 Milyon TL ile Ege Bölgeleri ta-

kip ediyor.

Ön onaydan geçen 1480 projeden, 

1377’si onaylandı. Bu projelerde 

27 Milyon 500 bin TL’lik bir bütçe 

yazılım alımına,  49 Milyon TL’lik 

bütçe yeni personel istihdamına, 

262 Milyon TL’lik bütçe Makina ve 

Teçhizat alımına, 11 Milyon TL’lik 

bütçe ise hizmet alımına ayrıldı ve 

toplamda 350 Milyon TL’lik bütçe 

KOBİ’lere dağıtılmaya başladı.

Projelere 27.5 Milyon TL tutarında 

Yazılım Gideri Desteği sağlanıyor. 

Bu kapsamda en fazla yazılım gi-

deri desteği 7 Milyon TL ile Mar-

mara Bölgesine verilirken, Mar-

mara Bölgesini, 6.6 Milyon TL ile 

İç Anadolu, 3.7 Milyon TL ile Ege, 

3.3 Milyon TL ile Karadeniz, 2.6 

Milyon TL ile Akdeniz, 2.3 Milyon 

TL ile Güneydoğu Anadolu ve 1.8 

Milyon TL ile Doğu Anadolu Böl-

geleri takip ediyor.

“ 1377 Proje İçin 350 Milyon TL 
Destek  Onayı Verildi.” 

“Makina ve Teçhizat Alımına 262 Milyon TL”

“En Fazla Yazılım Desteği Marmara Bölgesine”

“En fazla Destek İç Anadolu Bölgesine”
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Avrupa Yatırım Fonu, Hazine Müs-

teşarlığı, KOSGEB ve Türkiye Sınai 

Kalkınma Bankası (TSKB) tarafın-

dan yenilikçi, teknoloji odaklı ve 

hızlı büyüme potansiyeline sahip 

firmaları desteklemek amacıyla 

kurulan “Türk Büyüme ve İnovas-

yon Fonu” lansman ve network 

toplantısı 12 Mayıs’ta İstanbul’da 

gerçekleştirildi.

Toplantıya Başbakan Yardımcısı 

Mehmet Şimşek Avrupa Yatırım 

Fonu Başkanı Pier Luigi Gilibert, 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer,’in 

yanı sıra ülkemizdeki finans, giri-

şimcilik ve yatırım eko sisteminin 

önemli isimleri de katılım sağladı.

Türk Büyüme ve 
İnovasyon Fonu Yeni 
Nesil Fonların Fonu 
Olacak

Türk Büyüme ve İnovasyon 

Fonu, İstanbul Risk Sermayesi 

Girişimi’nin (iVCi) devamı 

niteliğinde Türkiye’nin yeni nesil 

fonların fonu olma niteliğini 

taşıyor. 2007’de kurulan İstanbul 

Risk Sermayesi Girişimi, içlerinde 

Türkiye’nin en başarılı fonlarının 

da bulunduğu 10 fona yatırımını 

tamamladı. Fonun danışmanlığını 

ise Avrupa Yatırım Fonu yapacak.

Fonların Fonu 2 Milyar 
Dolara Varan Kaynak 
Oluşturacak

“Fonların fonu bizim çok önem 

verdiğimiz, girişimcilik eko siste-

mini tamamlayıcı bir unsurdur” 

diyen Başbakan Yardımcısı Meh-

met Şimşek, ‘’Silikon Vadisi’nde, 

ABD’nin doğusunda girişimcilere 

ne sunuluyorsa, nasıl bir eko sis-

tem varsa, biz de onu oluşturmak 

için yoğun çaba içinde olduk. 

En temel önceliklerimizden bir 

tanesi toplam üretimdeki kompo-

zisyonda bilgi yoğun ve üretim 

yoğun bileşenini güçlendirmek. 

Bu işin içinde Hazine, KOSGEB, 

TSKB ve birçok bileşen var. Biz güç 

birliğine gidiyoruz, şimdi 200 mil-

yon Avro ama 300 milyon Avroya 

çıkarılabilir.” dedi.

KOSGEB Destekleri Ortak 
İş Yapma Kültürüne Katkı 
Sağlıyor…

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bü-

yüme ve inovasyon potansiyeline 

sahip, ancak yeterli finansmanı 

temin edemeyen KOBİ’ler için fi-

nansmana erişim mekanizmala-

rını geliştirmenin her zaman gün-

demlerinde yer aldığını, İstanbul 

Risk Sermayesi Girişimi ile yaşa-

nan bu olumlu gelişmelerin bir 

sonucu olarak yakalanan başarı 

grafiğini daha yukarıya çekmeyi, 

hedeflediklerini belirtti. 

Türkiye Ekonomisi’nin 
Gücü Başarıyı Getirecek…

Avrupa Yatırım Fonu Başkanı Pier 

Luigi Gilibert ise, “Öncellikle iki 

ana amaçtan bahsedebiliriz. Birin-

cisi KOBİ’leri desteklemek. Bütün 

KOBİ’ler önemli fakat yenilikçi, 

yüksek büyüme potansiyeli arz 

eden KOBİ’lerin özellikle destek-

lenmesi yoluyla amacımız Türki-

ye ekonomisinde değer üretmek. 

İkinci önemli amacımız ise, farklı 

finansman araçlarını KOBİ’ler için 

geliştiriyor olmak ve sadece banka 

kredilerine bağımlılığını azaltabil-

mektir.” dedi.

Yeni Nesil Fonların Fonu 
KOBİ’lere Yarayacak

KOSGEB’in de içinde bulunduğu 
Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu 
ile birlikte yeterli finansman 
bulamayan KOBİ’ler için 
finansmana erişimde kolaylıklar 
sağlanıyor.

Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu, 200 milyon avro ile yeni nesil 
fonların fonu olarak yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı büyüme 
potansiyeline sahip firmaları desteklemek için start verdi.



www.kosgeb.gov.tr 9

Türkiye’de Sekiz İŞGEM Daha Kurulması İçin 

55 Milyon Avro Bütçe Ayrıldı

Avrupa Birliği ve Türkiye Cum-

huriyeti’nin ortak finasmanıyla; 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı’nın “Rekabetçi Sektörler Prog-

ramı” çerçevesinde, KOSGEB ta-

rafından yürütülmekte olan Seçili 

Yörelerde Üç Yeni İŞGEM (Kasta-

monu, Malatya ve Tokat) Kurulma-

sı ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Ara-

sında Bir Ağ Oluşturulması Projesi 

Teknik Yardım bileşeni kapsamın-

da “Uluslararası İnkübasyon Kon-

feransı: İstanbul 2016” düzenlendi. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan-

lığı Program Otoritesi Başkanı 

Murat Altun, proje kapsamında 

55 milyon avro bütçe ile 8 İŞGEM 

daha kurulacağını belirtti. Altun, 

projelerin sürdürülebilirliğinin 

önemine değinerek Ar-Ge ve İno-

vasyona daha çok kaynak ayrıla-

cağını söyledi. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise, 

KOBİ’lerimizin geçtiğimiz 25 yıl-

lık süreçte küresel rekabet orta-

mında güçlü olmalarını sağlayan 

KOSGEB’in, yüksek nitelikli, öncü 

bir kurum olma vizyonuyla çok 

önemli görevler üstlendiğini be-

lirtti.

KOSGEB Başkanı, bir ülkenin ino-

vasyon yeteneğinin, tek bir aktöre 

değil, birden çok aktöre ve bunla-

rın eş düzeydeki başarılarına bağlı 

olduğunu belirterek, bu aktörlerin 

sistemik bir bütünlük ve belli bir 

uyum içinde hareket etmeleri ge-

rektiğini; bunun için de, orkest-

rasyonu sağlayabilecek bir başka 

aktöre ihtiyaç bulunduğunu söy-

ledi.

Başkan Recep Biçer, Türkiye’de 

inovatif girişimciliğin gelişti-

rilmesi, inovasyon projelerinin 

daha verimli bir biçimde yürütü-

lerek, daha yüksek katma değer 

yaratacak projelerin oluşturulma-

sı adına, kamunun yanında özel 

iş birliklerinin işin içine girmesi 

gerektiğini belirterek, “özel iş bir-

liklerinin, inovasyon projelerine 

katkı sağlamaları ile Türkiye ken-

dini, üstün nitelikli Ar-Ge çıktısı 

üreten,  yenilikçi bir ekonomiye 

dönüştürecektir.” dedi.

Yabancı Yatırımların 
Çoğu Bu Proje İle 
Alındı 

AB Türkiye Delegasyonu Müs-

teşarı, Ekonomik ve Sosyal Kal-

kınma Bölüm Başkanı François 

Begeot’de, şu ana kadar AB’den 

Türkiye’nin almış olduğu yabancı 

yatırımların en büyük kısmını bu 

proje ile aldığını söyledi. Begeot, 

KOBİ’lerin ekonomik kalkınmanın 

en önemli oyuncusu olduğunu 

belirterek, 2015 yılında 64 sözleş-

me imzalandığını söyledi. 

Türkiye’nin üretmekte olduğu 

ürünleri dünya çapında ihraç eden 

bir ülke olduğunu söyleyen Bege-

ot, proje kapsamında Türkiye’nin 

şimdiye kadar başarılı bir şekilde 

girişimcilik ruhunu geliştirdiğini 

belirterek, projeler sayesinde bu 

ruhu sürekli geliştirmeye devam 

edeceğini söyledi.

Bilim ve Teknoloji Genel Müdürü 

Doç.Dr.İlker Murat Ar ise, İnkü-

basyon ve Ar-Ge çalışmalarının 

önemine değinerek, bu yoldan 

hareketle çalışmaların devam ede-

ceğini belirtti. 

Konferansta, başarılı inkübasyon 

için yasal çerçeve, ulusal/bölgesel 

iyi uygulama örnekleri, sosyal gi-

rişimcilik inkübasyonu ve Türki-

ye’de mevcut durum ve hedefler 

konu başlıkları yer aldı.

Avrupa Komisyonu Girişimler Ge-

nel Müdürlüğü, EBN Innovation 

Network temsilcileri ile dünyadaki 

inkübatörden İtalya, Afrika, Singa-

pur ve Amerika örnekleri yer alır-

ken, konferansta inkübasyon ala-

nında birçok uzman tecrübelerini 

paylaştı.

Avrupa Birliği ve Türkiye 
Cumhuriyeti’nin ortak 
finasmanıyla; Bilim, Sanayi ve 
Teknoloji Bakanlığı’nın 
“Rekabetçi Sektörler Programı” 
çerçevesinde,  sekiz yeni İş 
Geliştirme Merkezi (İŞGEM) 
daha kurulacak.
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İmam Hatip Liselerinde Girişimcilik Ruhu Canlanıyor

Girişimci Gaziye, Başkandan Ziyaret

KOSGEB ile Milli Eğitim 
Bakanlığı (MEB) Din 
Öğretimi Genel Müdürlüğü 
arasında yapılan iş birliği 
protokolü kapsamında 
İmam Hatip Liseli 
öğrencilere yönelik 
olarak “İmam Hatip 
Liselerinde Girişimcilik 
Ruhu Canlanıyor” konulu 
seminerler düzenlendi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer,  15 Temmuz darbe girişiminde 
sağ kolunu kaybeden Hüseyin Kesti’yi evinde ziyaret etti.

kamu kaynaklarıyla devletimizin, 

milletimizin ve işletmelerimizin 

gelişimi amacına gayret göster-

diklerini dile getirdi.

Başkan Biçer ayrıca,” İmam Hatip 

Liseli gençlere, her birinin birer 

girişimci adayı olduğunu söyledi. 

Girişimci olmanın lider olmakla 

ilgili olduğunu da belirten Başkan 

Biçer, gemileri karadan yürüterek 

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan 

Mehmet bunun en güzel örnek-

lerindendir. Siz gençlerin de bu 

liderleri örnek almalarını diliyo-

rum” şeklinde konuştu. 

Seminerlerde, “Çığlığın Gücü” 

eğitimleriyle tanınan uluslararası 

üne sahip Gelişim Uzmanı Dr. Ala 

Elcircevi, öğrencilere “Girişim-

cilik Ruhunun Canlandırılması” 

konusunda sunumlar yaptı. Dr. 

Ala, 1988 yılında Ras-Al-Khamiah 

Lisesinden mezun oldu. Yine aynı 

yıl liseler arası eğitim şampiyonu 

olan Dr. Ala, 1985 yılında Hacet-

tepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 

bitirip T.C. vatandaşlığına geçti. 

1998-2003 yılları arasında Ankara 

Üniversitesi’nde Genel Cerrah ola-

rak görev yapan Dr. Ala Elcircevi, 

son iki yılda 13 ülkede 7 den 70’e 

on binlerce insana “Çığlığın Gücü” 

adlı eğitim seminerleri verdi. Dr. 

Ala Elcircevi; dünyanın en önemli 

kişisinin kendimiz olduğu vurgu-

sunu yaptı.

Kendisine değer vermeyene, 

önemli görmeyene kimsenin bir 

değer vermeyeceğini belirten El-

circevi, “Benimle yola çıkanlar 

neden benden başarılı oldular so-

rusunun cevabı yine bizim içimiz-

de. Kendimizi yenilememiz gerek. 

Neden olmasın? dememiz gerek. 

Başarılı olmak mı istiyoruz? O za-

man başaracağımıza inanmalıyız” 

dedi.

Ankara’da düzenlenen programla-

ra Ankara’da bulunan İmam Hatip 

Lisesi öğrencilerinden 5 bine ya-

kın öğrenci katıldı.

Programların açılışında konu-

şan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

KOSGEB’in yaklaşık 25 senedir 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 15 

Temmuz darbe girişiminde sağ 

kolunu kaybeden Ankara, Siteler 

esnaflarından Hüseyin Kesti’yi 

evinde ziyaret ederek, geçmiş 

olsun dileklerinde bulundu.

Darbe girişimi sırasında, Hüseyin 

Kesti, iki çocuğu ve öğretmen 

olan komşusu ile birlikte Genel 

Kurmay Başkanlığı önünde 

darbecilere karşı kendilerini siper 

ettiler. Çıkan olaylarda Hüseyin 

Kesti’nin öğretmen olan arkadaşı 

hayatını kaybederek şehit oldu. 

Kesti’nin kendisi de sağ kolunu 

kaybederek gazi oldu. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Hüseyin Kesti’yi ziyareti 

sırasında, “Türk Milletinin 

kahramanları, hain darbe planına 

karşı canları pahasına  vatanlarını 

savunmuş ve hainlerin planlarını 

bozmuşlardır. Bu süreçte 

hayatlarını kaybeden bütün aziz 

şehitlerimize Allah’tan rahmet, 

yaralı olan vatandaşlarımıza 

da şifalar diliyorum.” şeklinde 

konuştu.
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KOSGEB İcra Kurulu’nda alınan 

kararla Genel Destek Programı 

yeniden revize edildi. Yapılan de-

ğişikler kapsamında Genel Destek 

Programı kalemlerinin tamamın-

daki üst limitlerde artış oldu.

İcra Kurulu’nun almış olduğu re-

vize kararı ile birlikte, Yurt İçi Fuar 

Desteğinde bir önceki fuarda kul-

landırılan toplam net stand alanı 

azami %40’dan %50’ye çıkarıldı. 

Yurt İçi Fuar Desteği kapsamında 

ilk defa düzenlenecek fuarlar da 

destek kapsamına alındı. Bu kap-

samda organizatör kuruluş tara-

fından beyan edilen toplam net 

stand alanının azami %25’i destek 

kapsamına alındı.

Revize edilen Genel Destek Prog-

ramı ile birlikte ayrıca Nitelikli ele-

man istihdam desteğinden 2 yıllık 

meslek yüksekokulları mezunları-

da yararlanmaya başladı.

Genel Destek Programı üst limitleri 270 Bin Liradan 470 Bin Liraya çıkarılarak %74 oranında artırıldı.

 GENEL DESTEK PROGRAMI

Yeni Destek Oranı %   o
 Önceki Destek  

 Oranı % o

 Yeni Destek
  Üst Limiti TL

 Önceki Destek
Üst Limiti TL

%70%60%50%60%50

45.000TL        30.000TLYurt içi fuar desteği

20.000TL10.000TL
 Yurt dışı iş gezisi
desteği

25.000TL15.000TLTanıtım desteği

30.000TL15.000TL
 Eşleştirme  
desteği

50.000TL20.000TL
 Nitelikli eleman
istihdam desteği

22.500TL15.000TLDanışmanlık desteği

20.000TL10.000TLEğitim desteği

75.000TL50.000TLEnerji verimliliği

22.500TL15.000TLTasarım desteği

30.000TL20.000TL
 Sınai mülkiyet  
hakları desteği

30.000TL10.000TLBelgelendirme desteği

30.000TL20.000TL
 Test, analiz ve  
kalibrasyon desteği

15.000TL10.000TL
 Bağımsız  
denetim desteği

15.000TL10.000TL
 Gönüllü uzmanlık
desteği

40.000TL20.000TLLojistik desteği

1.ve 
2.Bölge

3.4.5. ve 
6.Bölge

2.3.4.
Bölge

5.ve 6.
Bölge

1.Bölge

Genel Destek Programı Üst Limitleri %74 
Oranında Artırıldı

*

**

**

(*)KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri kapsamında her yıl belirlenen finalistler, KOSGEB tarafından düzenlenen Yurtdışı İş Gezisi 
Programından bir defaya mahsus olmak üzere üst limitler dikkatte alınmaksızın %100 (yüz) oranında desteklenir.
(**)TSE ve TPE’den alınacak belgeler, bölge farkı aranmaksızın % 100 (yüz) oranında desteklenir.
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Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ay-

han Zeytinoğlu’nun organizas-

yonunda, Güzeller OSB Başka-

nı Adem Ceylan ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen toplantıya, civar 

OSB’lerin yöneticileri katıldı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, sa-

nayicilerle buluştuğu toplantıda 

OSB’lerin beklentilerini değerlen-

dirdi. Oldukça verimli geçen isti-

şare toplantısında, OSB yönetici-

leri,  bölgeleriyle ilgili faaliyetleri 

Başkan Recep Biçer’e iletme imka-

nı buldular. KOSGEB Başkanı ise, 

OSB’lere verilen destekler hakkın-

da bilgi verdi.

Gebze Güzeller OSB’de düzen-

lenen toplantıya, Kocaeli Sanayi 

Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğ-

lu’nun yanı sıra Güzeller OSB Baş-

kanı Adem Ceylan, Gebze OSB 

Başkanı Vahit Yıldırım, İstanbul 

Deri OSB Yönetim Kurulu Üyesi 

Ömer Ünsal, Sanayi Gazetesi Ge-

nel Yayın Yönetmeni Şenol Aydın 

ve civar OSB’lerin yetkilileri katıl-

dı. 

Genel Destek Programı destekleri 

arasında yer alan Belgelendirme 

Desteği ile daha önce Türk Patent 

Enstitüsü (TPE)‘den alınacak bel-

gelerde bölge farklılıklarına göre 

destek sağlanırken, son çıkan ka-

rarla birlikte KOBİ’ler ve girişim-

ciler bu destekten %100 oranında 

faydalanıyorlar. 15 Haziran 2010 

tarih ve 27612 sayılı Resmi Gaze-

te’de yayımlanan KOSGEB Destek 

Programları Yönetmeliği çerçeve-

sinde yürürlüğe girmiş olan Genel 

Destek Program’ında, yapılan de-

ğişiklik kapsamında İcra Komite-

si’nce alınan karara göre;

•	 Belgelendirme Desteği 

kapsamında; TSE’den alınacak 

belgelerin akreditasyon şartı 

ve bölge farkı aranmaksızın 

%100 oranında desteklenmesi,

•	 Sınai Mülkiyet Hakları 

Desteği kapsamında;  TPE’den 

alınacak belgelerin bölge farkı 

aranmaksızın %100 oranında 

desteklenmesi,

hususlarının kabul edilmesine, 

programın son haline getirilebil-

mesi, uygulamaya konulması   ve  

yapılan   revizyonların  uygulama  

esaslarına uyarlanması sürecinde 

merî mevzuatın yürürlükte kal-

ması yönünde İdare Başkanlığına 

yetki verilmesine oy birliğiyle ka-

rar verildi.

Belgelendirmeye % 100 Destek
KOBİ’ler ve girişimciler akreditasyon şartı ve bölge farklılıkları 
aranmaksızın bu destekten artık %100 oranında faydalanabiliyorlar.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
Marmara OSB’lerle Buluştu

KOSGEB 
Başkanı Recep 
Biçer, Gebze’de 
sanayicilerle bir 
araya geldi. 
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KOSGEB’den Teminat Giderlerine  

%100 Destek
Geri Ödemeli Destekler için talep edilen Banka Teminat 
Mektubu veya Kefalet Mektubu giderlerinin tamamını artık 
KOSGEB karşılıyor.

İmalat sanayinde faaliyette bu-

lunan ve KOSGEB veri tabanına 

kayıtlı KOBİ’lerin yerli makina 

alımları için KOSGEB Kredi Faiz 

Desteği kapsamında 300 bin TL’ye 

kadar  destek veriliyor.

Desteğin kredi vadesi ilk altı ayı 

ödemesiz ve  kalanı üçer aylık eşit 

taksitler halinde toplam 36  ay  ola-

cak.

KOSGEB’in KOBİGEL KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında ma-

kina ve teçhizat alan işletmeler bu 

destekten faydalanamayacaklar.

Kredi Faiz Desteği’nden faydalan-

mak isteyen ve teminat sıkıntısı 

çeken işletmelerin  bu sorunları-

nın giderilmesi için ise Kredi Ga-

ranti Fonu A.Ş. ile protokol düzen-

lenecek.

KOSGEB’den İmalatçı KOBİ’lerin Yerli Makina Alımlarına

300 Bin TL’ye Kadar Faizsiz Kredi 

KOSGEB Destek Programları kapsa-

mında, Geri Ödemeli Destekler için 

talep edilen Banka Teminat Mektu-

bu veya Kefalet Mektubu giderleri-

nin tamamını artık KOSGEB karşılı-

yor.

KOSGEB’in Ar-,Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama, Girişimcilik, 

İş Birliği – Güç Birliği ve KOBİGEL 

– KOBİ Gelişim Destek Program-

ları kapsamında geri  ödemeli des-

tek almaya hak kazanan KOBİ’lerin 

Banka Teminat Mektubu veya Kefa-

let Mektubu giderlerinin tamamını 

KOSGEB karşılıyor.

Teminat giderleri desteği ile KOS-

GEB tarafından talep edilen Banka 

Teminat Mektubu veya Kefalet Mek-

tubu için ödenen, Başvuru/İncele-

me/Teklif Ücreti ile Yıllık Komisyon 

ücretleri %100 olarak  destekleniyor.
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TEKNOPAZAR Destek Programı ile KOSGEB, 
İşletmelerin Teknolojik Ürün/Prototip Tanıtım 
Giderlerine Destek Veriyor

KOBİ’lerin ihtiyaç ve istekleri doğ-

rultusunda bugüne kadar birçok 

farklı alanda desteğe imza atan 

KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destek-

leme İdare Başkanlığı), 150.000 TL 

destek üst limitli pazarlama prog-

ramı ile KOBİ ve girişimcilerin ha-

misi olmaya devam ediyor.

Teknolojik Ürün veya 
Prototiplerin Tanıtım 
Giderlerine 
150.000 TL Hibe

12 Temmuz 2016 tarihinde yürür-

lüğe giren TEKNOPAZAR Destek 

Programı ile KOSGEB, işletmelerin 

teknolojik ürün/prototip tanıtım 

giderlerine destek veriyor.

Teknolojik Ürün Tanıtım ve Pazar-

lama Destek Programı (TEKNO-

PAZAR) işletmelere, yurt dışındaki 

tanıtım ve pazarlama faaliyetleri 

için 100.000 (yüz bin) TL’ye kadar, 

yurt içindeki tanıtım ve pazarlama 

faaliyetleri için ise 50.000 (elli bin) 

TL’ye kadar olmak üzere toplam 

150.000 TL geri ödemesiz destek 

sağlıyor. Tüm bölgeler için des-

tek oranı %100 olarak uygulanıyor. 

Programın desteği 12 ay sürüyor.

TEKNOPAZAR’a 
Kimler Başvurabilir?

TEKNOPAZAR Destek Programı’na 

başvurmak isteyen işletmelerin 

Ar-Ge projesinin kamu kaynak-

ları ile desteklenerek sonuç almış 

olması gerekiyor. Ayrıca Patent 

Belgesi ile koruma altına alınmış  

veya Teknolojik Ürün (TÜR) Dene-

yim Belgesi almış teknolojik ürün/

prototipe sahip işletmelerin baş-

vuruları kabul ediliyor.

Neler Desteklenir?

Program kapsamında; basılı veya 

elektronik tanıtım materyalleri, 

fuarlara katılım, yurt dışı fuarlarda 

gümrük işlem giderleri, elektronik 

ticaret (e-ticaret) sitelerine üyelik 

giderleri karşılanıyor. 

Bunun yanı sıra yazılı medyada 

teknolojik ürün / prototipin tanı-

tımına ilişkin giderler, tanıtım ve 

pazarlama faaliyetleri ile ilgili se-

yahatlerde işletmenin en fazla iki 

çalışanının konaklama ve ulaşım 

giderleri de destekleniyor.
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KOSGEB tarafından 2016 yılında yürürlüğe alınan Uluslararası Kuluçka Merkezi ve Hızlandırıcı Destek Programı  
kapsamında, Amerika Birleşik Devletleri’nde üç adet kuluçka merkezi kurulmasına yönelik çıkılan çağrı sonucunda 
kazananlar belli oldu.

OrtaklarKazanan Konsorsiyumlar
•	 İstanbul Ticaret Üniversitesi
•	 İTÜ Arı Teknokent Proje 

Geliştirme Planlama A.Ş.

•	 Fırat Üniversitesi

Finans Teknopark A.Ş.;  
Newyork’ta

ODTÜ Teknokent A.Ş. ; 
San Francisco’da

•	 Gebze Teknik Üniversitesi,
•	 İTÜ Arı Teknokent Proje 

Geliştirme Planlama A.Ş.
•	 Hasan Kalyoncu Üniversitesi,

•	 Bahçeşehir Üniversitesi

Yıldız TGB Teknopark A.Ş.; 
San Francisco’da

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kur-

ma Programı kapsamında gelen 

başvurular, KOSGEB ve Bilim, Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanlığı temsil-

cilerinden oluşan Kurul tarafından 

değerlendirildi. Üç konsorsiyum 

Amerika Birleşik Devletleri’nde 

Uluslararası Kuluçka Merkezi kur-

maya hak kazandı. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, ka-

zananların KOSGEB destekli ola-

rak Ar-Ge faaliyetleri sonucun-

da ülkemizde üretilen teknolojik 

ürünlerin uluslararası pazarlarda 

yer almasına çok büyük katkı sağ-

layacağını belirterek, yerli tekno-

loji yoğun başlangıç firmalarının 

gelişmiş girişimcilik ekosistemleri 

toplam 3 Milyon 850 bin  $ (ABD 

Doları) destek sağlanırken, üç ku-

luçka merkezi için ise toplam 11 

Milyon 550 bin $ (ABD Doları) des-

tek sağlanacağını söyledi.

içerisinde bulunmasına da destek 

vereceklerini bildirdi.

Başkan Recep Biçer, KOSGEB 

Uluslararası Kuluçka Merkezi 

Kurma Programı kapsamında ku-

rulacak olan her bir Uluslararası 

Kuluçka Merkezi için operasyonel 

giderlere her yıl 750.000 $ (ABD 

Doları) olmak üzere 5 yıl proje 

süresi boyunca toplam 3.750.000 

$ (ABD Doları) destek sağlana-

cağını, yine, her bir Uluslararası 

Kuluçka Merkezi için Kuruluş ve 

Donanım Desteği olarak 100.000 $ 

(ABD Doları) verileceğini söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bir 

uluslararası kuluçka merkezine 



www.kosgeb.gov.tr16

Girişimci Olmak  
Şimdi Daha Kolay

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı’ndan faydalanabilmenin ilk şartı olan 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 70 saatten 32 saate düşürüldü.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer; 

Daha önce Girişimci adaylarına 

70 saat olarak verilen Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerinin artık 32 

saat olarak verileceğini açıkladı.

Eğitimler, e-eğitim olarak 
elektronik ortamda da 
verilecek;

Başkan Recep Biçer, Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerinin e-eği-

tim olarak elektronik ortamda da 

verileceğini belirterek; elektronik 

ortamda yapılacak eğitimlerin içe-

rikleri (kapsam, yöntem, süre v.b 

hususları) iş birliği yapılan kurum/

kuruluşlar ile birlikte KOSGEB ta-

rafından belirleneceğini söyledi.

Eğitimler, KOSGEB 
personelleri tarafından 
da verilebilecek;

KOSGEB Başkanı, daha önce eğit-

menlerin KOSGEB tarafından bel-

li bir puanlamaya tabi tutularak 

belirlendiğini, yeni uygulamada 

ise KOSGEB tarafından belirlenen 

eğitmenlerin yanı sıra  KOSGEB 

tarafından görevlendirilen kurum 

personellerinin de Uygulamalı Gi-

rişimcilik Eğitimlerini verebilece-

ğini söyledi.

Eğitimler, daha nitelikli 
ve bilinçli girişimcilerin 
ülkeye kazandırılması 
açısından çok önemli;

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitim-

lerinin, ülkemizde daha başarılı 

işletmelerin kurulması ve girişim-

cilerin hedeflerine uygun olarak 

başarılı işletmelerin kurulabilmesi 

açısından çok önemli olduğunu 

belirterek, bu eğitimler sayesin-

de ülkeye daha nitelikli ve bilinçli 

girişimcilerin kazandırılacağını 

söyledi.

KOSGEB Heyeti, Güney Afrika’nın Küçük İşletmeleri Geliştirme Kurumu (SEDA) ile daha önce imzalanan Mutabakat 
Zaptını yenilemek üzere Güney Afrika’ya bir ziyaret gerçekleştirdi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer baş-

kanlığında oluşan bir heyet,  2012 

yılında imzalanan Mutabakat Zap-

tında belirtilen eylemlerin hayata 

geçirilebilmesi için SEDA ile bir 

araya geldi.  KOSGEB ve muadil 

kurumu SEDA arasında Eylem Pla-

nı imzalandı.

İmza Töreni’nin açılış konuşma-

sını yapan Elizabeth Thabethe, 

Güney Afrika Cumhuriyeti olarak 

KOSGEB’i dünya genelinde pek 

çok fuar ve etkinlikte görmekten, 

Türk firmalarının Güney Afrika’da 

yatırım için teşvik edildiğini bil-

mekten mutluluk duyduklarını 

belirtti. Türkiye’yi çok sevdiklerini 

söyleyen Thabethe, Türkiye’nin de 

Güney Afrika’yı, Afrika’ya açılan 

kapı olarak görmeleri ve buradaki 

fırsatları değerlendirmeleri gerek-

tiğini sözlerine ekledi. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise, 

imza töreninde yaptığı konuş-

mada; ülke ve millet olarak insanı 

merkeze alan düşünce sistemi-

mizde hepimizin eşit olduğunu 

belirtirken,  her iki ülke arasındaki 

iş birliğinin imzalanan eylem pla-

nı sonrası daha da pekişeceğini, 

ayrıca iki ülke arasında iş heyetleri 

için ziyaretler düzenlenebileceği-

ni dile getirdi.

SEDA’nın “Furntech” kuluçka mer-

kezini ziyaret eden KOSGEB He-

yeti, Furntech Genel Müdürü Mi-

chael Reddy’nin yaptığı sunumda 

bu ve benzer merkezler hakkında 

detaylı bilgi aldı. Sonrasında ku-

luçka merkezi gezilerek mobilya 

alanında iş kurmak isteyen giri-

şimcilere sunulan imkânlar yerin-

de tespit edildi. Bir sonraki durak 

olan SEDA Belville Şubesi’nde ya-

pılan toplantıda ise Şube Müdürü 

Zaida Jackson KOSGEB Heyeti’ne 

SEDA’nın faaliyetleri ve  destek 

modelleri hakkında bilgiler verdi. 

Türkiye ve Güney Afrika’daki KOBİ’ler  
KOSGEB-SEDA İş Birliği İle Gelişiyor
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2016 yılı içerisinde 
gerçekleştirilmesi planlanan 
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri için 
başvuru süresi sona erdi.

Yılın Başarılı KOBİ 
Büyük Ödülü

Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

KOBİ Büyük Ödülü

•	 İnovatif KOBİ Ödülü

•	 İş Birliği - Güç Birliği Yapan 
KOBİ Ödülü 

•	 İhracatçı KOBİ Ödülü

•	 Çevre Dostu KOBİ Ödülü

•	 Genç Girişimci Ödülü

•	 Kadın Girişimci Ödülü

•	 Küresel Doğan Girişimci 
Ödülü

•	 Yılın İnovatif Girişimci Ödülü     

KOSGEB 5.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri için 

Başvurular  Tamamlandı

KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliş-

tirmeye ve girişimcilik kültürünü 

yaygınlaştırmaya yönelik nite-

likli hizmet sunarak, KOBİ’lerin 

ekonomik ve sosyal kalkınmada-

ki paylarını artırmak misyonu ile 

KOBİ’lere ve girişimcilere hizmet 

ve desteklerini sunan KOSGEB, 

başarılı KOBİ ve girişimcileri ödül-

lendiriyor.

Başarılı işletmelerin ve girişim-

cilerin ödüllendirilmesi amacı ile 

geleneksel olarak her yıl düzen-

lenen ve ilki 2012 yılında gerçek-

leştirilen “KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri” uygulamasının 5.’si için 

başvurular  Mayıs 2016 tarihinde 

başladı.

Başvurular www.kobivegirisim-

cilikodulleri.gov.tr internet adre-

sinden 31 Ağustos 2016 tarihine 

kadar alındı.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri’ne 2012 yılında bin 108, 

2013 yılında 3 bin 58, 2013 yılında 

3 bin 403 başvuru, 2014 yılında 3 

bin 403 adet başvuru yapılırken, 

2015 yılında yapılan başvuru sayısı 

3 bin 673 oldu. 

Dokuz ana başlıkta verilecek olan 

ödüller için her dalda 5’er finalist 

olmak üzere, yapılan başvurular 

arasından 45 finalist belirlenecek.

Başvurular ülke genelinde alına-

cak olup, sistemsel değerlendirme 

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıf-

landırması Düzey II’de yer alan 26 

bölge özelinde yapılacak olup, 26 

bölgenin her bir kategoride en iyi 

puanı alan 3 işletmesi belirlene-

cektir. 

KOSGEB Müdürlükleri bu işlet-

meleri ön değerlendirmeye tabi 

tutacak, onaylanan başvurular 

Bölgesel Değerlendirme Komis-

yonlarına iletilecektir. Bu komis-

yon tanımlanan kriterlere göre 

bölge birincilerini belirleyecektir. 

Bölgesel Değerlendirmede 26 böl-

gede birinci olan başvurulardan; 

kategori bazında toplam puanı en 

yüksek olan 5’er başvuru belirle-

necek ve Değerlendirme Jürisi 

marifetiyle ödüllendirilecek işlet-

meler seçilecektir.

Bölgesel Değerlendirme 
sonucunda;

9 kategoride belirlenen 26 bölge 

birincisine bir yıl ödül logosu kul-

lanım hakkı verilecek. Kategori bi-

rincileri Yurt Dışı İş Gezisi Ödülü 

ile ödüllendirilecektir. Bu uygula-

manın ödül töreninin markalaş-

ması yolunda da destek sağlaya-

cağı düşünülmektedir.
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“15 Temmuz 2016 gecesi Türkiye 

tarihinin en kanlı darbe girişimi 

yaşanmıştır. İnançlı ve kahraman 

Türk Milleti’nin feraset ve cesare-

tiyle hamdolsun darbecilerin plan-

ları bozguna uğratılmıştır.

Ancak, Fetullahçı terör örgütü 

mensupları, beyinleri satılmış, 

kukla caniler adeta cinnet geçir-

mişçesine milletimizin üzerine 

ateş açmış, Ankara’nın kalbine 

bomba yağdırmıştır.

O gece adeta şahadete çağrılmış-

çasına işgal altındaki noktala-

ra intikal eden milletimizin şanlı 

mensuplarından yüzlerce seçilmiş 

Türk insanı şehadetlerine kavuş-

muştur. Binlerce gazimiz o gece 

korkuyu kendi bedenlerinde öl-

dürmüşlerdir.

O gece ne yaptığını bilmeyen, sa-

dece ‘görev var tatbikat var’ denile-

rek eline silah verilen, millete ateş 

emrini aldıktan sonra da gözyaşla-

rı ile silahını bırakıp milletin bağ-

rına sığınan ya da vicdansız emri 

veren komutanı alnından vuran 

yiğitlerin şahadetinde saklı olan 

bir gerçek de; bu hain FETÖ men-

suplarının çok uzun yıllar devleti-

mizin mahremine sızdıklarıydı.

KOSGEB milli kalkınmamızda en 

önemli kurumlarımızdan biridir. 

Bu kahraman milletin 45 yıllık bi-

rikimidir. Bu kurumu; milli olma-

yan hiçbir kişi ya da gruplara bı-

rakamayız. Bu kurumun en alttan 

en üste tüm personeli kahraman 

milletin hizmetinde olmalıdır. Biz-

ler ekonomik bağımsızlığımız için 

KOBİ’lerimizin gelişmesine, dünya 

ile rekabet edebilmesine katkı için 

gece gündüz demeden çalışmalı-

yız. En büyük misyonumuz budur.

Milletin derdiyle dertlenmeyen 

yöneticilerimiz olamaz. Tüm kad-

rolarımızı bu hedefe kilitlemenin 

gayreti içindeyiz. Bu çerçevede 

millet sevdasıyla ve onların der-

diyle dertlenmiş sadık, ehil ve liya-

katli kadrolar ve yeni nesiller yetiş-

tirmeye gayreti ediyoruz.

Milletçe yaşadığımız o geceden 

sonra başta devletimiz kendi saf-

ralarını temizleyecektir. Bin yılı aş-

kın devlet geleneğimiz hainlerden 

arınarak insanlık tarihinin vicdanlı 

ve adil makamında yerini alacaktır.

KOSGEB olarak bir yılı aşkın süre-

dir yapmaya çalıştığımız dönüşüm 

çalışmalarımız daha hızlı ve daha 

kararlı şekilde devam edecektir.

MİLLET

FETÖ darbe kalkışması ve işgal girişiminin ardından KOSGEB kamuoyu bildirisi yayınladı.

DEVLET MİLLET EL ELE 
VATAN NÖBETİNDE
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Milletimizin iç ve dış düşmanlarına 

karşı daha bağımsız bir ekonomik 

güce ulaşması için Türk Girişimci-

lerin ve Milli KOBİ’lerimizin yanın-

da olmaya devam edecek, onların 

tüm ihtiyaçları için bize emanet 

ettikleri bütçeleri yine onların em-

rine sunmayı sürdüreceğiz.

O gece canını hiç düşünmeden 

veren aziz şehitlerimizi asla unut-

mayacağız ve unutturmayacağız. 

O gece kahramanca yönetime el 

koyan milletimizin bize verdiği so-

rumluluğu asla unutmayacağız.

Aziz şehitlerimize Allah’tan rahmet 

diliyor, gazilerimize saygı ve hür-

metlerimizi sunuyoruz..” 

KAZANDI

Değerli Çalışma Arkadaşlarım

Milletimize ve geleceğimize kast 

eden hain darbe ve kalleş terör kal-

kışması; hamdolsun milletimiz ta-

rafından bertaraf edilmiştir.

KOSGEB yönetimi olarak göreve 

geldiğimizden beri yasa dışı aidi-

yeti olan ve milli duruşu olmayan 

kişi ve görevlilerle mücadelemiz 

kararlılıkla devam etmektedir.

15 Temmuz akşamı şok edici etki-

siyle bir kez daha milletçe gördük 

ki; bu mücadelemizi tavizsiz ve hiç 

vakit kaybetmeksizin tamamlama-

lıyız. 

Devletimiz; tüm kurum ve inanmış 

kadrolarıyla milletimizin hizmetin-

de mücadeleyi sürdürmektedir.

KOSGEB olarak devletimizin ilgi-

li birimleriyle koordineli olarak ilk 

dakikalardan itibaren çalışmalar 

başlamıştır.

Bir yandan kalkışmanın artçı etki-

leri ile milletçe mücadele edilirken 

bir yandan milletimizin bize ema-

net ettiği hizmetleri aralıksız de-

vam ettirmekteyiz.

 

Özellikle yönetici arkadaşlarımın;

Kendi görev ve sorumluluklarını 

her zamankinden daha duyarlı ve 

titizlikle devam ettirmelerini isti-

yorum.

Bu kahraman millete hizmet eder-

ken; cuma gecesi tankların önün-

de, bombaların altında göğsünü si-

per eden milletin ta kendisi olduğu 

bilinciyle hizmetlerinizi sunmanızı 

emrediyorum.

İllerde mesai sonrasında tüm per-

sonelinizin darbe karşıtı demokra-

si nöbetine ve şölenine katılımını 

bizzat sağlamanızı rica ediyorum.

Fetullahçı Terör Örgütünün Darbe Kalkışmasının ardından ilk mesai gününde 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer tüm çalışanlarına mesaj attı.

“

”
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Terör Olaylarından ve Afetlerden Olumsuz Etkilenen KOBİ’lerin 
Üst Limit 100 bin TL’ye Kadar Kullanabilecekleri Faiz – Kar Payının 
Tamamını KOSGEB Karşılıyor.

Ülkemizde başta Doğu Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgele-

ri olmak üzere terör olaylarından 

ve diğer doğal afetlerden (sel, su 

baskını, zelzele, büyük kuraklık, 

anormal şiddette fırtına) olumsuz 

etkilenen bütün KOBİ’lere KOSGEB 

aracılığı ile 100 bin TL’ye kadar fa-

izsiz kredi verilecek.

Kimler Yararlanacak?

01.2015 tarihinden itibaren ülke-

mizde yaşanan doğal afetler (sel, 

su baskını, zelzele, büyük kurak-

lık, anormal şiddette fırtına) genel 

grev, yangın, halk hareketleri, te-

rör vb. durumlardan etkilenen ve 

bu durumunu ilgili resmi makam-

lardan belgeleyen, KOSGEB Veri 

Tabanı’na güncel kaydı olan, İma-

lat sanayiinde faaliyette bulunan 

işletmeler ile Organize Sanayi Böl-

gelerinde faaliyette bulunan tüm 

sektörlerdeki işletmeler bu destek-

ten yararlanabileceklerdir.

 

Yedi Banka İle KOSGEB İşbirliği 

yapılmış olup, bu bankalar aracılığı 

ile kredi kullanılabilecektir:

•	 Akbank T.A.Ş.

•	 Denizbank A.Ş.

•	 Şekerbank T.A.Ş.

•	 T. Garanti Bankası A.Ş.

•	 T. Halk Bankası A.Ş.

•	 T. Vakıflar Bankası T.A.O.

•	 Türkiye Finans Katılım 

        Bankası A.Ş.

 

Program kapsamında 

KOBİ’lerimizin; üst limiti 

100.000.-TL, ilk 12 ayı 

ödemesiz, geri kalanı 3 ayda 

bir eşit taksitler halinde 

ödemeli toplam 36 ay vadeli 

olarak kullanabilecekleri 

kredilerin faiz/kâr payının 

tamamı KOSGEB tarafından 

karşılanacaktır.

Teminat sorunu yaşayabilecek 

işletmelere yönelik olarak Kredi 

Garanti Fonu A.Ş. de protokole 

taraf olmuştur.

Programın kapanış tarihi 

31.12.2016’dır.
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BAŞARI ÖYKÜLERİ
BAŞARI ÖYKÜLERİ
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Arıcılık Sektöründe 
KOSGEB Destekli İnovasyon

Tekirdağ, Namık Kemal 
Üniversitesi (NKÜ) Ziraat 
Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. 
Doç. Dr. Devrim Oskay KOSGEB 
Ar-Ge ve İnovasyon Desteği 
ile GDO içermeyen, yüksek 
proteinli arı keki üretti.

Arı keki, arıcılık sektöründe 
doğada nektar ve polenin kısıtlı 
olduğu dönemlerde, kolonide 
polen ve bal stoklarının yetersiz 
olduğu durumlarda bal arısı 
kolonilerinin beslenmesi 
amacıyla kullanılmaktadır.

Proje KOSGEB desteği ile 
uluslararası bir çalışmaya 
dönüştürüldü

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Tekir-

dağ’da Arıcılık üzerine yaptığı çalışmalar 

ile ulusal ve uluslararası kamuoyunda 

ses getiren Yrd. Doç. Dr. Devrim Oskay’ın 

işletmesini ziyaret etti. 

 Ziyaret kapsamında Yrd. Doç. Dr. Dev-

rim Oskay, KOSGEB’e sundukları Ar-Ge 

İnovasyon Projesi olan “Yüksek Protein 

Oranına Sahip Arı Keki Geliştirilmesi” 

projesinin tüm sürecini KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer’e anlattı.

Oksay, ürettikleri ürünün yurt içi ve yurt 

dışındaki fuarlarda gerçekleştirdikleri 

tanıtımlarda çok fazla talep gördüğü-

nü belirterek, ürünün ticarileşmesi için 

KOSGEB’e ikinci kez sundukları KOSGEB 

Endüstriyel Uygulama Projesi kapsamın-

da seri üretime başlayacaklarını söyledi.

Doç. Dr. Oskay, üniversite içerisinde küçük 

bir laboratuvarda başladıkları bu çalışmanın 

KOSGEB sayesinde uluslararası bir çalışmaya 

dönüştüğünü belirterek, yurtdışından özellik-

le Amerika ve Porto Riko’da bulunan üniver-

siteler de aynı çalışmaları yapan bilim adam-

larının da işletmelerini ziyaret ettiklerini dile 

getirdi. 

İçeriği itibarıyla dünyada eşi olmayan bu ürü-

nün satışlarının da çok iyi gittiğini belirten öğ-

retim görevlisi bu başarıya KOSGEB destekleri 

sayesinde ulaştıklarını vurgulayarak, bu konu-

da KOSGEB’e şükran duyduklarını söyledi. 

KOSGEB Başkanı Recep BİÇER ise, Kamu -Üni-

versite Sanayi İş birliğinin güzel bir örneği  

olan bu işletme için başarılar dileyerek, böyle 

çalışmalardan dolayı kurum olarak da gurur 

duyduklarını ifade etti.
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Tokat Teknopark bünyesinde Tek-

nomer adı altında kurulan şirkette 

GOÜ Harita Mühendisliği Bölüm 

Başkanı Yrd. Doç. Dr. Tekin Susam, 

GOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer 

Yıldırım ve ARGE Sorumlusu Alper 

Ak bir ilke imza attı. 

Teknomer Harita Mekatronik Mü-

hendislik San. Tic. Ltd. Şti., 26 kg. 

ağırlığında çok amaçlı Octocopter 

adı verilen aracın üretimini, proje 

süresi bitmeden tamamladı. Ayrı-

ca,  farklı amaçlarda kullanılabile-

cek 5 farklı ürün daha geliştirerek 

satışlara başladı.

Üretilen araçlar içerisinde,  işlet-

menin özellikle kendi yazılımları-

nı kullanmak suretiyle ürettikleri, 

bin 500 metre menzile sahip, yağ-

mur ve kar dışında her türlü hava 

şartlarında uçabilen Multikopter 

adlı cihaz Dünya çapında eşine az 

rastlanacak olan bir insansız hava 

racıdır. 20 dakika uçarak havada 

kalabilen ve 25 hektar alanı tara-

yıp fotoğraflayabilen multikopter, 

elde ettiği net görüntüleri bilgisa-

yara ulaştırabiliyor. 

Resmi olarak 238 uçuş yapan mul-

tikoptere Teknomer GEO1 ismi 

verilirken, haritacılık alanında 

kullanılmaya başlandı. Girilen ko-

ordinatlar üzerinde uçuş yaparak 

fotoğraf çeken multikopterle yapı-

lan haritacılık çalışmalarında çok 

büyük kolaylıklar sağlıyor. Ayrıca 

işletmenin ürettiği ürünler ara-

sında Zoom Kamera, NIR, Hyper 

spectral ve Termal kameralar ta-

şıyabilen hava araçlarıda bulun-

maktadır. 

Üretilen ürünler; harita, güvenlik, 

arama ve kurtarma, basın yayın 

alanları olmak üzere daha birçok 

alanlarda da kullanılmaktadır. 

KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı kapsamında Tokat Tek-

nopark A.Ş.  kurulan işletme şim-

di, taşınacak yüke ve amaca göre 

yurtdışı emsallerinden çok daha 

üstün Multikopterler üretmeyi he-

defliyor.

Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Teknopark A.Ş. içerisinde kurulan Teknomer Harita Mekatronik Mühendislik San. Tic. Ltd. 
Şti., KOSGEB’in Ar-Ge desteği ile Octocopter adı verilen çok amaçlı kullanım alanına sahip İnsansız Hava Aracı üretimini 
tamamladı.

Tokat’ta KOSGEB Desteği ile 
İnsansız Hava Aracı (İHA) Üretildi
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“KOSGEB Olmasa 
Bu Kadar Cesaretli Olamazdım”

Manisa’da yaşayan Endüstri Mühendisi Ayşen Yönet Yeter KOSGEB’in Girişimcilik 
Desteği ile 2014 yılında Ev Tekstili Çocuk Ürünleri üzerine  PAMUKA Çocuk Odası 
Tekstili işletmesini kurdu ve kendi işinin patronu oldu.

Ayşe Yönet Yeter, kendi işinin pat-

ronu olurken yaşadığı sıkıntıları 

ve bu süreçte KOSGEB’den almış 

olduğu maddi ve manevi desteği 

anlattı.

KOSGEB: Girişimci olarak iş fikri-

nizin oluşma sürecini anlatır mı-

sınız?

YETER: KOSGEB Girişimcilik Eği-

timini bu işi kurmadan yaklaşık 

6 ay önce almıştım. Öncelikle Gi-

rişimcilik Eğitimi boyunca za-

ten içimde bir yerlerde var olan 

iş kurma azmi daha da alevlendi. 

Eğitim sırasında bir  iş kurabile-

ceğime çoktan inanmıştım. Ama 

o işin ne olduğu ve tam olarak 

nasıl şekillenmesi gerektiği konu-

sunda  aklımda henüz net bir şey 

yoktu. Fakat eğitim tamamlandı-

ğında  konuyu nasıl belirleyeceği-

mi, pazar araştırmalarına nereden 

başlayacağımı öğrenmiştim. Bu 

bilgileri bir an önce kullanmak is-

tiyordum. 

KOSGEB: Kendi işini kuran bir Gi-

rişimci olarak ne söylemek istersi-

niz?

YETER: Evet çok mutluyum ki 

benim de bir girişimcilik mace-

ram  var. Umarım bu maceram 

çok uzun soluklu olur ve ileride 

torunlarıma bile anlatacağım bir 

başarı öyküsüne dönüşür. Çün-

kü ben  başarı ile besleniyorum 

“Başardım” demeyi seviyorum ve 

KOSGEB’in sağladığı olanaklar ile 

şimdi  bulunduğum noktada ol-

maktan gurur duyuyorum.

KOSGEB: Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimlerinin size katkısı ne oldu?

YETER: Aldığım Girişimcilik Eği-

timi ve KOSGEB’den edindiğim 

maddi haklar olmasa muhteme-

len bu kadar cesaretli olmayabilir-

dim. Çünkü hem maddi olarak  bu 

işe ayıracak çok az bir sermayem 

vardı hem de işi açar açmaz müş-

teri kapıda beklemeyecekti. Ama 

bu noktada bile KOSGEB in ilk 1 

yıl sağladığı aylık destek azmimi 

daha da güçlendirmişti. 

KOSGEB: İş kurma sürecini kısaca 

anlatır mısınız?

YETER: İşyerini açarken en bü-

yük şansım KOSGEB  desteği ve 

iş yerinin kendimizin olmasıydı. 

Ama atölyeyi kuracağım yer en az 

10 yıldır kimse  tarafından kulla-

nılmamış oldukça eski bir yerdi.  

Şimdi 1,5 yılda o sıvaları dökülmüş 

camları kırık, dükkandan şirin sı-

cacık çocukların hayallerini süs-

leyen ve onlara renkli bir dünya 

sunan bir atölye hatta bir marka 

yarattım. 

 “PAMUKA” günlerce marka üze-

rinde düşündüm. Marka strate-

jilerimi belirledim. Bir taraftan 

girişimcilik dosyamı stratejik 

planlarımı oluştururken bir taraf-

tan atölyenin alt yapıları ile ilgi-

lendim. Tabii ki zor bir dönemdi. 

Ben iyi bir derece ile Endüstri Mü-

hendisliği Bölümünü bitirmiştim. 

Şimdi ne yapıyordum ben, burada 

ne işim vardı Vergi Dairesi kuy-

rukları, Sanatkarlar Odasının bit-

meyen istekleri ve noter. Olmayan 

terzi ustalık belgesi ve daha bir 

sürü inişler çıkışlar,  enerjimi za-

man zaman düşürse de sonunda 

çok severek yaptığım bu işi kur-

dum. 

KOSGEB: Girişimciliği bir cümle 

ile tanımlayabilir misiniz?

YETER: Girişimcilik, bence sıfır-

dan bir şeyleri kendi başınıza var 

etme arzusudur. 

Ben şu an planladığım satış ve 

üretim tahminlerinin üzerinde 

olmanın tatlı gururuyla “İsteyin-

ce Başarırsın” ilkesi ile  kendi işini 

kuracak tüm yeni girişimcilere ba-

şarılar diliyorum.
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Türkiye’nin İlk Yerli İnsansız Su 
Altı Aracı, KOSGEB Ar-Ge Desteği 
İle Üretildi Hacettepe 

Teknokent’te 
HØYTEK 
Mühendislik 
firması, KOSGEB’in 
Ar-Ge ve İnovasyon 
Desteği ile 600 
metre derinlikte 
çalışabilen 
Türkiye’nin ilk yerli 
insansız su altı 
aracını (ROV) üretti.

Hacettepe Teknokent’te çalışma-

larını sürdüren firmanın kurucu 

ortağı Bülent Gökalp, yaptığı açık-

lamada, cihazın başta çalışma de-

rinliği olmak üzere diğer özellik-

leri açısından Türkiye’nin ilk yerli 

ROV cihazı olduğunu söyledi.

Türkiye’de kullanılan insansız su 

altı araçlarının neredeyse tamamı-

nın ithal olduğunu ve en fazla 300 

metre derinlikte çalışabildiklerini 

dile getiren Gökalp, kendi ürettik-

leri aracın ise suda 600 metreye 

kadar inebildiğini söyledi.

Müşteri açısından yerli ürünün 

sağladığı avantajlara da değinen 

Gökalp, ürünün bütün tasarımı-

nın kendilerine ait olduğunu ve 

bunun da müşteri açısından ma-

liyet avantajı sağladığını söyledi. 

Gökalp, “Yabancı firmalar herhan-

gi bir tasarım değişikliğinde çok 

ciddi bedeller isteyebiliyor. Biz ise 

müşterinin isteklerine göre tasa-

rım yapabiliyoruz” diye konuştu. 

Satış sonrası hizmet maliyetinin 

de yabancı firmalara göre daha 

düşük olduğunu vurgulayan Gö-

kalp, bu konuda yabancı firmalar 

kişi başına bin avro civarında bir 

miktar alırken, kendilerinin özel-

likle yakındaki müşteriden çoğu 

zaman böyle bir parayı talep etme-

diklerini bildirdi.

2 MİLYON EURO 
ÜLKEDE KALIR

Ürettikleri aracın ithal ürünle-

re göre yüzde 25 civarında fiyat 

avantajı sağladığının altını çizen 

Gökalp, 100 kiloluk cihazdan yıl-

lık 10 tane üretebileceklerini ifade 

etti. Gökalp, yerli ürün tercih edil-

mesinin, yedek parça ve bakım 

ücreti hariç yıllık 500 bin euro-

nun yurt içinde kalması anlamına 

geldiğini de vurgulayarak, “Satış 

sonrası destek hizmeti göz önün-

de bulundurulduğunda yerli ürün 

tercih edilmesi yıllık 2 milyon 

euroluk bir ithalatı engelleyecek-

tir” değerlendirmesinde bulundu.
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Sıcak hava balonu kalkış bölgesi olan Kapadokya’da, güvenli uçuş yapılabilmesi için 
balonların bakım ve onarımı, Kapadokya Balon Bakım Merkezi’nde yapılıyor.

Nevşehirli Baloncular 
İş Birliği Yaptılar, 
Kapadokya Balon Bakım Merkezi’ni Kurdular

Kapadokya Balon Bakım Merkezi 

İşletme Müdürü Nejat Öksüz, Ka-

padokya Balon Bakım Merkezi’ni 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer’e ta-

nıttı. İşletmenin sivil havacılık ta-

limatları doğrultusunda merkezin 

Türkiye’de tek olduğunu, uçuş-

ların gerçekleştirildiği yerler ara-

sında ise Kapadokya ve Pamukka-

le’nin bulunduğunu belirtti.

Öksüz, KOSGEB’in 2015 yılında ‘İş 

Birliği-Güç Birliği Destek Progra-

mı’ kapsamında destek alarak iş-

letmenin kurulduğunu söyledi.

Bakımlar Dünya 

Standartlarında Yapılıyor

İşletme bünyesinde alanında pro-

fesyonel ve dünya standartlarında 

eğitim almış çalışanlarının oldu-

ğunu aktaran Öksüz, işletmenin, 

Türkiye’deki balonlara hizmet et-

mek üzere kurulduğunu anlattı.

Öksüz, tüm balonların bakım iş-

lemlerini yıl boyunca yaptıklarına 

değinerek, “Burası esasında bir 

balon hastanesi, hem kayıtlarını 

tutuyoruz hem de balonları en iyi 

şekilde tedavi etmeye çalışıyoruz’’ 

dedi.

Balon bakım merkezinin Türki-

ye’de büyük bir ihtiyaç olduğunun 

altını çizen Öksüz, tüm doküman-

tasyon ve bakımların kontrol al-

tında tutulduğunu, böylece daha 

emniyetli ve bakımı yapılmış ba-

lonların uçuşu sağlanarak hem 

balonların arıza verme oranının 

düşürüldüğünü hem de uçuş 

ömürlerinin artırıldığını ifade etti.

Türkiye’nin önemli 
turizm merkezlerinden 
Kapadokya’da sıcak 
hava balonları, uçuşların 
güvenli yapılabilmesi için 
Türkiye’nin ilk “balon 
hastanesinde” kontrolden 
geçiriliyor.

Yılda yaklaşık 300 gün uçuş ile 

dünyanın önde gelen sıcak hava 

balonu kalkış bölgesi olan Kapa-

dokya’da, güvenli uçuş yapıla-

bilmesi için balonların bakım ve 

onarımı, yaklaşık 4 ay önce kuru-

lan Kapadokya Balon Bakım Mer-

kezi’nde yapılıyor.

Kapadokya Balon Bakım Merkezi 

İşletme Müdürü Nejat Öksüz, yap-

tığı açıklamada, işletmenin sivil 

havacılık talimatları doğrultusun-

da KOSGEB’in İş Birliği - Güç  Bir-

liği Destek Programı kapsamında 

30 ay önce belirlenen periyodun 

sonunda kurulduğunu söyledi.

Öksüz, merkezin Türkiye’de tek 

olduğunu, uçuşların gerçekleş-

tirildiği yerler arasında ise Kapa-

dokya ile Pamukkale’nin bulundu-

ğunu belirtti.
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Engeli O’nu Engellemedi, 

Hobisini İşi Yaptı
Belediyeden emekli, evli ve iki çocuk babası Şenay Orhan. 

Çocukluğunda geçirdiği ateşli hastalık nedeniyle engelli 

olan Orhan, tekerlekli sandalye kullanıyor. Ama o engellere 

takılmadan hobisini mesleği yapan, hayallerini gerçekleşti-

ren bir girişimci.

Girişimcilik sertifikasını aldıktan sonra KOSGEB desteğiyle 

hayalini kurduğu akvaryum işletmesini Tekirdağ’da açıyor. 

Orhan, bugün geldiği noktada hem hayalini gerçekleştir-

menin hem de işletme sahibi olmanın mutluluğunu yaşı-

yor.

“Beni Bir Engelli Olarak Tebrik 
Ediyorlar”
Akvaryum işletmesinin, gayet iyi gittiğini ve müşterile-

rinden çok olumlu tepkiler aldığını söylüyor Şenay Orhan. 

“Engelli bir arkadaşım KOSGEB destekli kendine bir yer 

açmıştı. Bende o arkadaşımın tavsiyesi üzerine girişim-

ci olmak için KOSGEB ile tanıştım. Girişimcilik sertifikası 

aldım. Müşterilerim, engelli olarak böyle bir iş yeri açma-

ma ve akvaryumlar, hayvanlar, kuşlar satmama çok olum-

lu tepkiler veriyor. Beni, bir engelli olarak tebrik ediyorlar. 

KOSGEB’i arkamızda büyük bir güç olarak görüyoruz. KOS-

GEB’in bizim gibi dezavantajlı gruplara sağladığı destek ve 

bu imkânlar için çok mutluyuz.” diyor.

“Engelli kardeşlerime tavsiyem, 
KOSGEB’e başvursunlar”
Şenay Orhan, çalışma hayatının içinde olmaktan dolayı 

büyük memnuniyet duyduğunu her fırsatta dile getiriyor 

ve diğer engelli arkadaşlarının da KOSGEB desteklerinden 

yararlanmalarını tavsiye ediyor.

Arkadaşları için, engelleri var diye kendilerini toplumun 

dışında bırakmamaları gerektiğini söyleyen Orhan, bir 

engellinin yapamayacağı ve başaramayacağı hiçbir şeyin 

olmadığını belirterek, arkadaşlarının da devletin sunmuş 

olduğu imkânlardan yararlanmalarını istiyor. 

Kendisi gibi engelli 
olan bir arkadaşı, Şenay 
Orhan’ı KOSGEB ile 
tanıştırıyor. Uygulamalı 
Girişimcilik Kursuna 
giderek, girişimcilik 
sertifikasını alan Orhan’ın 
KOSGEB ile yol arkadaşlığı 
başlıyor.
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Şanlıurfalı Genç girişimci, 

KOSGEB Desteği İle 
Sığır Kemiğinden Jelatin Üretti

Kilis 7 Aralık Üniversitesi’nde 

yüksek lisansını tamamlayan ve  

Şanlıurfa’da bir okulda ücretli öğ-

retmenlik yapan Serdal Dursun 

(28), sığır kemiğinden jelatin ürüt-

mek amacıyla KOSGEB’in Ar-Ge 

desteğine başvuru yaptı ve pro-

jesinin onaylanması ile birlikte 

KOSGEB’den aldığı destekle, Tek-

nokent’ten araştırma için yer kira-

layarak çalışmaya başladı. 

Girişimci Dursun: “Yürüttüğümüz 

Ar-Ge çalışması kapsamında bir 

yıl boyunca yaptığımız 75 deney 

sonucunda en uygun sonucu elde 

ettik ve sığır kemiğinden jelatin 

üretmeyi başardık. Türkiye’ye ge-

len jelatinin büyük kısmı domuz 

atıklarından üretilen jelatindir. Biz 

‘helal sığır jelatini’ olarak piyasaya 

çıktığımızda bu ürün hiçbir şekil-

de pazar sıkıntısı çekmeyecektir.”  

dedi.

WRize Üniversitesi Biyoloji Bölü-

münü bitirdikten sonra,  yürüttü-

ğü çalışmalarda 75 deney yapan 

Dursun, sığır kemiğinden pek çok 

hazır yiyecekte kullanılan katkı 

maddesi jelatini üretmeyi başardı. 

KOSGEB desteğiyle üretim tesi-

si kurulacak çalışmasının devlet 

destekli ilk çalışma olduğunu söy-

leyen Dursun, projenin başarıyla 

sonuçlanmasının mutluluğunu 

yaşadığını kaydetti. Jelatinin seri 

üretiminin yapılması amacıyla 

KOSGEB’ten endüstriyel uygula-

ma tesisi kurulması için destek 

alacağını aktaran Dursun, “Tesiste 

jelatin üretiminin yanında hay-

vansal atıklardan yan ürün olarak 

kırtasiye tipi yapıştırıcı ve elde 

edilen yağlardan da sabun üretimi 

yapacağız” diye konuştu. 

Şanlıurfa’da girişimci Serdal Dursun, KOSGEB’den aldığı destekle yürüttüğü proje sayesinde 
sığır kemiğinden jelatin elde etti.
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Kadın Girişimci, 
KOSGEB Desteği İle Kurduğu 
Atölyede Tuzdan Hediyelik 
Eşya Üretip, 
İnternet Üzerinden 
Türkiye’ye Pazarlıyor.

Çankırı’da Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini tamamlayan Kadın Girişimci Sema Aytaç, Çankırı’da 
kurmuş olduğu tuz atölyesinde, tuz lambası, tuz mumluk, tuz sabun, tuz yastık, tuz anahtarlık, tuz 
kolye, tuz isimlik ve tuz evleri gibi ürünlerin imalatını yaparak, internet üzerinden pazarlamaya 
başladı.

Farklı el becerileri olan Sema Aytaç, Çankırı 

iline özgü kaya tuzu parçalarını şekillendi-

rerek yakın çevresindeki kişilere hediyeler 

hazırlamaya başlar. Çok olumlu tepkiler 

alan Aytaç, yapmış olduğu amatör çalışma-

lara rağmen çok fazla ürün siparişi almaya 

başlar. 

Girişimci Sema Aytaç, amatör olarak yap-

mış olduğu işin Pazar ve piyasa araştır-

malarını yapmaya başlar ve aynı zamanda 

tuz işleme ve hediyelik eşya yapımı işleri 

yapan bir işletmede çalışmaya başlayarak 

daha fazla tecrübe edinir.

Edindiği tecrübeler ve piyasa araştırma-

ları sonucunda kendi işletmesini kurarak, 

kendine özgü ürünlerin imalatını yapmaya 

karar verir.  KOSGEB’in açmış olduğu Uy-

gulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile 

tamamladıktan sonra Girişimcilik desteği 

ile işletmesini kuran Girişimci kısa sürede 

ürünlerine Pazar oluşturur ve internet üze-

rinden de pazarlamaya başlar.

Sema Aytaç, Girişimcilik Desteğinin yanı 

sıra KOSGEB’in diğer destek programla-

rından da aktif olarak faydalanmaktadır. 

Tanıtım çalışmalarını da KOSGEB Desteği 

sayesinde gerçekleştiren girişimci, tecrü-

belerini, özgüvenini ve ilgi alanını keyif 

alacağı bir işe dönüştürmenin haklı guru-

runu yaşıyor. Tüm bunların KOSGEB Des-

teğinin kendine verdiği güç ile gerçekleşti-

rildiğini de belirtiyor.
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