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Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından düzenlenen DMO Sektör Buluşmalarında KOBİ’lerin pazarda daha 
etkin olmaları konusunda görüş birliğine varıldı.

Devlet Malzeme Ofisi (DMO) tarafından 

düzenlenen, DMO Sektör Buluşmaları Taşıt/

Üst Yapılı Taşıt ve İş Makineleri etkinliğinde 

konuşan, Maliye Bakanı Naci Ağbal, DMO 

kamu kurumlarına en ekonomik şekilde mal 

ve hizmet tedarik ederken KOBİ’lerin de bu 

pazardan daha fazla pay alması gerektiğini 

söyledi.

Hükümet olarak KOBİ’lerin ekonomimizin 

en sağlam dinamiği olduğuna inanıyoruz. 

Dünyada çok fırtınalar eserken, Türkiye 

ekonomisinin bunlara karşı esnek 

olduğunu belirtiyorsak, bu esneklik aslında 

KOBİ’lerimizin esnekliğidir. Tedarik 

süreçlerinde KOBİ’lerimize ilave avantajlar 

sağlamamız lazım.” diye konuştu.

Ağbal, makine ve iş makinesi sektöründe 

birçok KOBİ’nin olduğunu belirterek, kamu 

alımlarının bu noktada itici güç olarak 

kullanılması durumunda, söz konusu 

şirketlerin daha fazla Ar-Ge ve inovasyon 

yapabileceğine işaret etti.

DMO’yu klasik bir tedarik kurumu olarak 

görmediklerini vurgulayan Ağbal, kurumun 

değişim ve dönüşümünün önemine 

değindi.

Ağbal, kurumların bir araya gelerek DMO 

pazarına girmek istemesi durumunda bunu 

teşvik edeceklerini bildirerek, “Büyük ölçekli 

bir firma yanına bir KOBİ’yi alırsa o KOBİ’ye 

yeni imkanlar tanıyacağız.” dedi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer’de, Kamu 

Kurum ve Kuruluşlarının DMO’dan yapmış 

olduğu mal alımlarında KOBİ’lerinde dahil 

edilmesi için DMO ile KOSGEB arasında 

yürütmüş oldukları çalışmada son aşamaya 

gelindiğini söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Küçük ve 

Orta Ölçekli İşletmelerin geliştirilmesi, 

Türkiye’de yeni girişimlerin daha nitelikli 

bir şekilde oluşumunun sağlanması ve Ar-

Ge, İnovasyon kapsamında yüksek ve orta 

yüksek teknolojik ürünlerin üretilmesi ve 

yerli üretimin desteklenmesi gibi konularda, 

KOBİ’lerin ihtiyaçlarına göre KOSGEB Destek 

Programlarını sürekli güncellediklerini 

söyledi.

Başkan Recep Biçer, Kamu Kurum ve 

Kuruluşlarının DMO’dan yapmış olduğu 

mal alımlarında KOBİ’lerinde dahil edilmesi 

için DMO ile KOSGEB arasında imzalanan 

protokolde yeni düzenlemelerin yapıldığını 

belirterek, önümüzdeki günlerde KOBİ’lerin 

mal ve ürünlerinin DMO kataloglarında yer 

alacağını söyledi.

Kamunun 
DMO Üzerinden Mal Alımlarına 
KOBİ’lerinde Dahil Edilmesi İçin 

KOSGEB 
Öncülük Ediyor 
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Avrupa Birliği IPA-3 Programı (Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı) ile Kastamonu, Malatya 
ve Tokat’ta yeni İŞGEM binalarının yapımı tamamlanarak hizmete girdi.

KOSGEB, tarafından 2007 yılında, Avrupa 

Birliği IPA-3 Programı (Bölgesel Rekabet 

Edebilirlik Operasyonel Programı) 

kapsamında desteklenmesi için  sunulan 

“Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması 

ve Türkiye’deki İŞGEM’ler Arasında Bir 

Ağ Oluşturulması” Projesi (kısa adıyla 

İŞGEM Projesi, Avrupa Komisyonu Türkiye 

Delegasyonu tarafından 2009 yılında 

onaylandı.

Projenin birinci fazı çerçevesince 

Kastamonu, Malatya ve Tokat’ta yeni İŞGEM 

binalarının yapımının gerçekleştirilmesi 

tamamlanmış olup, IPA fonlarıyla yürütülen 

bu proje kapsamında 3 ilde inşa edilen 

5500-5800 m2 lik kapalı alana sahip İŞGEM 

binalarında yeni girişimciler desteklenmeye 

başlandı.

Projenin ikinci fazda ise Kastamonu 

Malatya ve Tokat için İŞGEM hizmetlerinin 

yürütülmesi için teknik destek sağlanması 

ve Türkiye’deki İŞGEM’ler arasındaki iş 

birliğini artırmaya yönelik faaliyetler 

yürütüldü. Bu çerçevede geniş kitlelerin 

katılım sağladığı iki ulusal bir  uluslararası 

konferans düzenlendi. 

Yerel paydaşların iyi uygulama örnekleri ve 

tecrübe paylaşımında bulunmasını teminen 

gerek yurt içindeki başarılı İŞGEM’ler 

gerekse İtalya ve Slovenya’daki başarılı 

örnekler saha ziyaretleri vasıtasıyla yerinde 

incelendi.

Kastamonu, Malatya ve Tokat illerinde çok 

sayıda girişimcilik eğitimleri düzenlendi 

ve bu eğitimlere katılanlar arasından 

İŞGEM’lerde desteklenmek üzere işletme 

kabulleri yapıldı.   İnkübasyon, MIS, bulut 

sistemler, bilişim vb. alanlarda 6 adet çalıştay 

gerçekleştirildi. 50 adet aylık e-bülten 

yayımlanarak, görünürlük açısından bir 

proje portalı, ulusal logo ve çeşitli tanıtım 

materyalleri hazırlandı.

Ayrıca, proje kapsamında tüm İŞGEM’lerin 

ve İŞGEM kuracakların istifadesine 

sunulmak üzere içinde finansman, insan 

kaynakları ve MIS sistemlerine yönelik bir el 

kitabı mahiyetindeki “Operational Manuel” 

hazırlandı. 

Türkiye’deki inkübatörlerin kıyaslanmasına 

yönelik pilot bir Benchmarking çalışması 

da gerçekleştirilerek, Türkiye’nin ulusal 

inkübasyon sistemine dair bir politika 

önerisi oluşturuldu.

IPA Fonları İle 3 İlde 3 İŞGEM 
Başlatıldı
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Sanayici İş Kadınları ve İş Adamları 

Konfederasyonu Genel Merkezinin 

davetlisi olarak Türkiye’ye gelen 

Devlet Bakanı Hon. Akwasi Opong-

Fosu ve heyeti KOSGEB’i ziyaret 

etti.

Ziyaret sırasında Türkiye ile 

Gana arasındaki ithalat, ihracat, 

ekonomik ve ticari ilişkiler 

görüşülerek, KOSGEB ve Gana’daki 

KOSGEB muadili kamu kuruluşu 

arasındaki olası işbirlikleri 

değerlendirildi.

Gana Cumhurbaşkanlığından 
KOSGEB’e Ziyaret
Gana Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığında görevli Devlet Bakanı Hon. 
Akwasi Opong-Fosu ve heyeti KOSGEB Başkanı Recep Biçeri makamında 
ziyaret etti.

KOSGEB Başkanı, Genç Mülkiyelilerle 
Bir araya Geldi

KOSGEB Başkanı 
ve aynı zamanda 
Siyasallılar Vakfı 
Denetim Kurulu Üyesi 
olan Recep Biçer, 
Siyasallılar Vakfı 
üylerine ve Genç 
Mülkiyelilere KOSGEB 
Destek Programlarını 
anlattı.

Siyasallılar vakfı tarafından 

organize edilen KOSGEB 

Destek Programları Tanıtım 

Semineri,  Siyasallılar Vakfı’nın 

Anakara’daki vakıf binasında 

gerçekleştirildi.

Seminerde KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer, KOSGEB’in mevcut 

Destek programları hakkında 

bilgilendirme yaparak, 

KOSGEB Destekli KOBİ’lerin 

Türkiye Ekonomisinde 

gösterdiği gelişim süreçlerini 

değerlendirdi.

Başkan Recep Biçer, 2016 yılının 

sıkıntılı süreçlerle geçmesine 

rağmen, ekonomideki 

dinamizmin değişmediğini, 

geçen yıllara göre KOSGEB 

desteklerinin daha fazla ve 

daha etkin bir şekilde KOBİ’lere 

sağlandığını açıkladı.
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası’nın düzenlediği, 
‘Düzce Ticaret ve Sanayi Şurası’ Düzce Üniversitesinde yapıldı.

“15 Temmuz Süreci Türkiye Ekonomisinin 
Gücünü ve Direncini Gösterdi”

Düzce’deki sanayicilerin yaşadıkları 

sıkıntıları iletme fırsatı buldukları 

toplantıya, Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanı Dr. Faruk Özlü tüm Bakanlık 

bürokratları ile Düzce TSO yönetimi ve 

birçok sanayici işadamı katıldı.

Bakan Özlü, AK Parti’den önceki 

Türkiye’nin içinde bulunduğu durumun 

çok iyi hatırlandığını anımsatarak, şunları 

söyledi:

“AK Parti ile birlikte bambaşka bir dönem 

başladı. Artık devlet sizin ayağınıza geliyor. 

Bugün de bundan sonra da sizlerle her 

zaman bir arada olmaya gayret edeceğiz. 

Sorunlara yerinde çözümler üreterek, 

sizlerin daha fazla ve daha nitelikli üretim 

yapmanızın, daha iyi ticaret yapmanızın 

önünü açacağız. Hem Düzce’de hem de 

Türkiye’nin tamamında ekonomik hayatın 

daha da canlı hale gelmesini sağlayacağız.”

Sorun, talep ve beklentilerin dile getirildiği 

ve gerekli açıklamaların yapıldığı Ticaret ve 

Sanayi Şurasında KOSGEB Başkanı Recep 

Biçer, Düzceli sanayici ve girişimcilerin 

sorularını bizzat yanıtladı.

Dr. Faruk Özlü: 
“15 Temmuz süreci de 
Türkiye ekonomisinin 
gücünü ve direncini 
gösterdi. Makroekonomik 
alanda, kamu maliyesinde, 
bankacılıkta, yapısal 
reformlar hayata geçti. 
Şimdi ise tasarruflarımızı 
artıracak ve cari açık 
sorunumuzu çözecek 
yapısal reformları hayata 
geçiriyoruz.”
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KOSGEB ile Endonezya’da KOBİ’lere 

destek veren Endonezya Belediyeler Birliği 

(APKASI) ve Ticaret Odası (KADIN UMKM) 

arasında, kurumsal kapasiteyi geliştirme, 

deneyim paylaşımı ve KOBİ’ler alanında 

iş birliği çalışmalarını başlatmak amacıyla 

27 Eylül -2 Ekim 2016 tarihleri arasında 

Mutabakat Zaptı imzalandı.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Süleyman 

İslamoğlu’nun refakatinde 4 kişilik bir 

heyet ile Endenozya’ya yapılan ziyarette, 

Ticaret Odası (KADIN UMKM) ile KOSGEB 

arasında bir Mutabakat Zaptı imzalandı. 

Böylece İmzalanan protokol ile KOSGEB’in  

imzalamış olduğu toplam Mutabakat Zaptı 

sayısı 65’e ulaştı.

KOBİ’ler alanında faaliyet gösteren 

Enedenozya Ticaret Odası (KADIN UMKM), 

Bogor Belediyesi yetkilileri ve KOSGEB 

temsilcilerinin katılımı ile KOBİ’ler 

alanında iş birliği hakkında 1. Karma 

Komisyon Toplantısı gerçekleştirildi. 

Kurumlar arası gerçekleştirilebilecek 

potansiyel iş birliği alanları hakkında 

görüş alışverişinde bulunuldu.

Karma Komisyon Toplantısı’na 

küresel piyasa koşullarında KOBİ’lerin 

rekabetçiliklerini artırabilmek için 

kurumların özel çabalar göstermesi 

gerektiğinin altı çizilerek, Endonezya ve 

Türkiye pazarlarının kendilerine özgü 

çeşitlilikleri, dinamikleri ve karakterleri 

olduğu vurgulandı. Her iki piyasanın 

potansiyelini imzalanan Mutabakat Zaptı 

ile KOBİ’ler için kullandırılması gerektiği 

belirtildi.

Ayrıca; iki ülke arasında ticarette yaşanan 

sorunların tespit edilmesi gerektiği ve 

uygun çözümlerin geliştirilmesi için 

KOBİ’ler ile ilişkili kurumlar arası bilgi ve 

tecrübe paylaşımı ile iş birliğinin önemi 

vurgulanarak, Bu paylaşımların eğitimler 

ve ortak politikalar ile sağlanacağı 

öngörüldü.

KOBİ’lerin gelişimi için kamu özel sektör 

birlikteliğinin kolaylaştırılması ve teşvik 

edilmesi ve KOBİ’ler için finansmana 

erişimin kolaylaştırılması konusunda 

mutabakata varıldı.

KOSGEB ile Endenozya Ticaret Odası arasında, iki ülke arasındaki KOBİ’lerin yapacağı iş birliklerinin 
düzenlenmesine ilişkin yeni bir mutabakat zaptı imzalandı.

Endonezya ve Türk KOBİ’leri
KOSGEB Aracılığı ile İş Birliği Yapacak
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Bogor Deklarasyonu’nda belirtilen 

çalışmaların gerçekleştirilebilmesi 

için her iki kurum tarafından çalışma 

gruplarının oluşturulup, Türk ve 

Endonezya’lı KOBİ’lerin girişimcilik ve 

iş geliştirme konularında ortak eğitim 

programları ile bir araya getirilmesi 

kararlaştırıldı.

Endonezya menşeli KOBİ ürünleri için 

“Türkiye’deki Pazar Fırsatları’’ konulu 

çalıştay oturumları ise Bogor ve Bandung 

Belediyeleri’nde gerçekleştirildi.

Oturumlar neticesinde Endonezya’lı 

işadamlarından teşkil edilecek bir 

heyetin ikili iş görüşmeleri yapmak üzere 

2017 yılının son çeyreğinde Bursa ilinde 

bir ziyaret gerçekleştirilmesi planlandı.

Ayrıca, Bandung Belediyesince 

gerçekleştirilen saha ziyaretinde bölgede 

faaliyet gösteren bir halı fabrikası ziyaret 

edilerek, yetkililerden alınan talep 

üzerine Türkiye’de halıcılık sektöründe 

kendilerine teknik eğitim verilmesi 

talep edildi. KOSGEB tarafından da 

konu hakkında ikili teknik iş birliği 

hazırlıklarının en kısa sürede başlatılacağı 

bildirildi.

KOSGEB ile 
Endonezya’da KOBİ’lere 
destek veren Endonezya 
Belediyeler Birliği 
(APKASI) ve Ticaret 
Odası (KADIN UMKM) 
arasında imzalanan 
protokol ile KOSGEB’in  
imzalamış olduğu 
toplam Mutabakat Zaptı 
sayısı 65’e ulaştı.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı 

Doç. Dr. Hasan Ali Çelik: “Sanayi 4.0 

dijitalleşmeyi getiren bir devrim, buna 

sessiz ve kayıtsız kalmamız mümkün değil. 

Özellikle küçük işletmeler için teknolojik 

ekosistemin oluşturulması şart görünüyor.” 

Toplantıda konuşan Çelik, öncelikle 

Türkiye’nin düşük ve orta teknolojiye dayalı 

sanayi yapısından kurtulması gerektiğini 

ifade ederek, “Bugün üretim yapımız orta 

düşük ve düşük teknolojik bir üretimi 

sağlıyor. Dolayısıyla yüksek teknolojinin 

ihracatımız içindeki payı çok düşük 

seviyede.” dedi.

Sanayi 4.0 devrimi sürecinde Türkiye’nin 

stratejik bir dönüşüm yapması ve 

endüstriyel dönüşümün ekosistemini 

oluşturması gerektiğine işaret eden Çelik, 

“Sanayi 4.0 olarak adlandırılan sanayi 

devrimi tüm dünyanın gündeminde. Sanayi 

4.0 dijitalleşmeyi getiren bir devrim, buna 

sessiz ve kayıtsız kalmamız mümkün değil. 

Özellikle küçük işletmeler için teknolojik 

ekosistemin oluşturulması şart görünüyor.” 

ifadelerini kullandı.

KOBİ’lere değişen dünyaya 
ayak uydurmaları için 
KOSGEB’ ten Destek

KOSGEB Başkanı Recep Biçer: ”Sayın 

Bakanımız başkanlığında yürütülen Sanayi 

4.0 çalışmaları ile endüstriyel dönüşüm için 

hızla yol alındığını biliyor, Bakanlığımız 

bu devrim ve dönüşüm için ilgili tüm 

paydaşlarla iş birliği içerisinde ve sağlıklı 

bir şekilde gerçekleşmesi için oluşturulan 

çalışma grubunda KOSGEB olarak katkı 

sağlıyoruz.”

“Küçük İşletmeler İçin 
Teknolojik Ekosistemin 
Oluşturulması Şart”

Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticileri Vakfı 
(TOSYÖV) tarafından, KOSGEB ve TÜBİTAK’ın iş birliği ve Denizbank’ın ana sponsorluğuyla 
gerçekleştirilen “Endüstriyel Dönüşüm Paydaşlar Toplantısı” Ankara da yapıldı.
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KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer, 
KOSGEB’in, KOBİ’lere 
Ar-Ge ve inovasyon 
konularında destek 
verdiğini belirterek, 
“KOSGEB olarak gerekli 
dönüşümü zamanında 
gerçekleştirerek hızla 
değişen dünyaya 
ayak uydurmaları için 
KOBİ’lere Ar-Ge ve 
inovasyon konularında 
her zaman destek 
vermemiz gerektiğinin 
bilincindeyiz.” dedi.

Toplantı da konuşan Recep Biçer, KOSGEB’in, 

KOBİ’lere Ar-Ge ve inovasyon konularında 

destek verdiğini belirterek, “KOSGEB 

olarak gerekli dönüşümü zamanında 

gerçekleştirerek hızla değişen dünyaya 

ayak uydurmaları için KOBİ’lere Ar-Ge ve 

inovasyon konularında her zaman destek 

vermemiz gerektiğinin bilincindeyiz.” dedi.

Biçer; “KOBİ’lerimizin uluslararası rekabette 

ayakta kalabilmelerinin yolu AR-GE, 

yenilikçilik, markalaşma ve teknolojiden 

geçmektedir.

 Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı kapsamında, bugüne 

kadar 3000’i aşkın işletmeye toplamda 

321 Milyon TL’den fazla destek sağlandı.” 

İfadelerini kullandı. Recep Biçer, KOSGEB 

olarak KOBİ’lerin hızla değişen dünyaya 

ayak uydurmalarına yardımcı olacak bu 

enstrümanlarla her zaman yanlarında 

olduklarını vurguladı.

Toplantıda TOSYÖV Başkanı Ş. Nezih 

Kuleyin, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. A. Arif 

Ergin, Denizbank Genel Müdürü Hakan Ateş 

de konuşma yaptı.



14 www.kosgeb.gov.tr



15www.kosgeb.gov.tr

Somali Heyeti 

KOBİ’ler İçin KOSGEB’de

Somali Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

yetkililerinden oluşan heyet, 18-19 Ekim’de 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve 

ilgili kurumlarını kapsayan bir çalışma 

ziyareti gerçekleştirdi.

İslam İş birliği Teşkilatı’nın (İİT) alt 

kuruluşu olan ve merkezi Ankara’da 

bulunan İslam Ülkeleri İstatistik, 

Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim 

Merkezi’nin (SESRIC) davetlisi olan heyete, 

Özel İşletmeleri Koruma Müdürü Mahad 

Mohammed ABDI başkanlık etti.

Heyete KOSGEB ziyaretlerinde, KOSGEB ve 

faaliyetlerini tanıtan bilgilendirme yapıldı. 

Girişimcilik ve Türkiye’de girişimcilik 

kültürü konusunda seminer verildi.

Somali heyeti ile iş birliği alanları 

görüşülerek, imzalanabilecek Mutabakat 

Zaptı aracılığı ile Türkiye’nin KOBİ’ler 

alanında elde etmiş olduğu deneyimlerin 

aktarılabileceği belirtildi.

Somali ile KOBİ’ler alanında iş birliği gelişiyor.
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Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H. E. Williams NKURUNZIZA ve 
Müsteşar Eric RUGAMBA’nın KOSGEB ziyaretlerinde, Ruanda ve Türkiye 
KOBİ’leri arasındaki yapılması planlanan iş birlikleri görüşüldü.

KOSGEB
Türkiye ve Ruanda KOBİ’leri Arasında 
Köprü Görevini Üstleniyor

Ruanda Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi H. 

E. Williams NKURUNZIZA, Türk KOBİ’lerinin 

Ruanda üzerinden diğer Afrika ülkelerine 

yatırım ve gümrüksüz ihracat yapma imkanı 

bulabileceklerini belirtti.

KOSGEB Başkanı Recep BİÇER Büyükelçi’nin 

KOSGEB’e yapmış olduğu ziyaretten duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, KOSGEB’in 

yapısı ve misyonu ile uluslararası faaliyetleri 

hakkında detaylı bilgiler verdi.  

Büyükelçi H.E. Williams NKURUNZIZA, 

çalışmalarından haberdar olduğu KOSGEB 

yetkilileri ile tanışmak ve ülkeleri Ruanda’yı 

tanıtmayı amaçladıklarını, özellikle 

Türkiye’deki KOBİ’ler ile Ruanda KOBİ’ler 

arasında iş birliği olanaklarını araştırdıklarını 

belirtti.

Büyükelçi NKURUNZIZA, ülkelerinde 

yaklaşık 250.000 KOBİ’nin faaliyet 

gösterdiğini ve KOBİ’lerin ülkeleri için 

büyük bir öneme haiz olduğunu özellikle 

sahra altı Afrika’da hükümetlerinin KOBİ’leri 

uluslararası pazarlara açabilmek için büyük 

bir çaba harcadıklarını teşvik ve destekler 

sunduklarını belirterek, ülkelerindeki KOBİ 

politikalarının Sanayi ve Ticaret Bakanlığı 

altında KOBİ Geliştirme Başkanlığı tarafından 

‘‘KOBİ Stratejisi 2020 Programı’’ çerçevesinde 

belirlenerek yürütüldüğü ifade etti.

NKURUNZIZA; ekonomilerinin özellikle 

tarım sektörüne dayandığını, işgücünün 

%50’sinin bu sektörde istihdam edildiğini, 

ülkenin denize kıyısı olmadığını ancak üyesi 

oldukları Doğu Afrika Topluluğu (EAC) ve bu 

örgütün sağladığı gümrük birliği vasıtasıyla 

Türk KOBİ’lerinin Ruanda üzerinden diğer 

Afrika ülkelerine yatırım ve gümrüksüz 

ihracat imkanı bulabileceklerini belirtti. 

Büyükelçi, Ruanda’nın Türkiye açısından 

özellikle gıda işleme, tekstil ve hazır giyim 

ile ev ekipmanları ve turizm konusunda 

büyük bir pazar potansiyeli taşıdığını Türk 

yatırımcılarını ülkelerine beklediklerini 

vurguladı.

Ülkelerinin çay  ve kahve üretimi konusunda 

dünyada iyi bir düzeyde olduğunu ancak 

gıda işleme ve ambalajlama konusunda 

teknolojik yetersizlik yaşadıklarını, imalat 

ve el sanatları konusunda teknik beceri 

geliştirme konularında KOSGEB’den yardım 

istediklerini söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep BİÇER de; KOSGEB’in 

50’den fazla ülke ile işbirliği yaptığını 

ve bugüne kadar muadil kurumlarla 65 

Mutabakat Zaptı imzalayarak işbirliği 

faaliyetlerini sürdürdüklerini ifade ederek, 

çalışma ziyaretleri, bilgi paylaşımı, kurumsal 

kapasitenin artırılması, teknik eğitim desteği 

ve B2B faaliyetleriyle ülkeler arasındaki iş 

birliklerine katkı sağladıklarını ifade etti.

Yapılan görüşmelerin neticesinde KOSGEB 

Başkanı Recep BİÇER ve Ruanda Büyükelçisi 

H.E. Williams NKURUNZIZA kurumlar arası 

karşılıklı iş birliğine hazır olduklarını ifade 

ederek, Ruanda’da faaliyet gösteren muhatap 

kuruluş ile KOSGEB arasında ‘‘Mutabakat 

Zaptı’’ imzalamaya hazır olunduklarını 

belirtti.
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KOSGEB’in Ar-Ge Desteği İle Geliştirdiği Ürününü,  
Yurt Dışında Tanıtıyor

Aynı anda KOSGEB’in 3 Destek 

Programından birden faydalanan işletme, 

1990 yılında tamir ve satış amaçlı olarak 

Fırat Dalgıç Pompaları ismi ile dalgıç pompa 

sektöründe çalışmalar yapmaya başladı 

ve 1994 yılında dalgıç pompa üretimini 

gerçekleştirdi. 2005 yılında ise 6000 m2’si 

kapalı alan olmak üzere toplam 7500m2’lik 

alanda kurduğu fabrika ile dalgıç pompa ve 

dalgıç motor seri üretimine geçti.

FERAT markasıyla kurumsal kimliğine 

kavuşan firma, 2 m3/h – 400 m3/h kapasiteli 

döküm ve paslanmaz dalgıç pompaları 

üretiminin yanı sıra 5”ten 10”a kadar dalgıç 

motorları üretimine başladı.

İşletme 2013 yılında KOSGEB’in Ar-Ge, 

İnovasyon ve Endüstriyel Destek Programı 

ile yeniş teknoloji ile çalışan bir dalgıç 

pompası geliştirdi. Geliştirmiş olduğu 

dalgıç pompasının tanıtımları için KOSGEB 

Destekleri ile yurt içi fuarlar ve yurt dışı iş 

gezilerine katılım sağladı.

Şu anda ise, işletmenin Endüstriyel 

Uygulama Destek Programı kapsamında 

projesi devam etmektedir. Yurt içi Pazar 

payını ortalama %20 civarına çıkarmış olan 

işletme, yurt dışında da ABD, Mısır, Suriye 

ve Yunanistan’a ihracat yapıyor.

Şanlıurfa’da bulunan işletme, yıllık 8 milyon 

TL’ye yakın bir ciro ile 56 kişiye istihdam 

sağlıyor

KOSGEB Destek Programlarının 3’ünden aynı anda yararlanan işletme 
iş hacmini genişleterek yurt içi ve yurt dışında başarılı çalışmalarına 
devam ediyor.
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KORMAS 1996 yılında İstanbul’da kuruldu. 

Kurulduğu günden bu yana sürekli 

gelişim gösteren işletme, 2005 yılından 

itibaren KOSGEB Destek Programlarından 

yararlanmaya başladı ve bugüne kadar 11 

farklı Destek Programından faydalandı.

İşletme en son, KOSGEB destekli olarak Ar-

Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

faaliyetleri kapsamında, yüksek katma 

değere sahip teknolojik ürünler geliştirerek, 

bu ürünleri üretmeye başladı.

S.G.KORMAS markası ile üretilen yıllık motor 

kapasitesi 450.000 adet olan fabrikada, 

Mercedes Benz Türk, MAN, Isuzu, Otoyol, 

Otokar, Temsa, BMC, Chrysler, Peugeot 

Karsan gibi fabrikaların ürettikleri kamyon, 

kamyonet, otobüs, midibüs, minibüs gibi 

ticari araçların 12/24/48V. geriliminde, 

50/500W gücünde; kalorifer motorları, klima 

motorları, silecek motorları, havalandırma 

motorları, kapı açma-kapama motorları, 

Webasto tipi pompa motorları, devir daim, 

kompresör, santrifüj, tahliye/sintine 

pompaları, radyatör fan soğutucu motorları 

ve muhtelif ünitelerinde kullanılan seri ve 

özel üniversal D.C. motorları üretiliyor.

Ayrıca komple kalorifer setleri, klima aksiyel 

ve kondensör emici/üfleyici üniteler ile 

tamamen işletmenin Mü-Ge departmanda 

geliştirilip dizayn edilen doğal sirkülasyonlu 

motorsuz ısı konvektörlerinin imalatı da 

yapılmaktadır.

Otomotiv endüstrisi haricinde, otomasyon 

uygulamaları, reklam imaj hareket motorları, 

gaz altı kaynak motorları, hareketli reklam 

panoları, asansör emniyet kapısı motorları, 

bariyer motorları, elektrik regülator servoları, 

siren motorları, engelli araba motorları, 

elektrikli bisiklet motorları, özel amaçlı 

İşletme, KOSGEB desteklerinden yararlanarak Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama faaliyetleri 
kapsamında, yüksek katma değere sahip teknolojik ürünler geliştirerek, bu ürünleri üretmeye başladı.

30 Yıllık İşletme, 
Son 10 Yılda KOSGEB İle Atak Yaptı
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redüktör motorları, uydu anten motorları, 

konfeksiyon makas motorları, vakum 

motorları, beton vibrasyon motorları gibi 

daha birçok uygulama alanında kullanılmak 

üzere redüktörlü/ redüktörsüz 12/24/48V D.C. 

motorlar da müşteri talepleri doğrultusunda 

özel olarak tasarlanıp imal edilmektedir.

İşletmenin ileri teknoloji teçhizat parkuru 

ve %100 kontrollü entegre üretim faaliyetleri 

sonucunda elde edilen ürün kalitesi, toplam 

üretimin %70’ini ihraç etme olanağı sağlıyor.

Yararlandığı Destekler
•	 Arge, İnovasyon Destek Programı

•	 Endüstriyel Uygulama Destek Programı

•	 Genel Destek Programı

•	 KOBİ İhracat Destek Kredisi – 2007

•	 KOBİ Kayıtlı Eleman İstihdamını Destek 

Kredisi – 2007

•	 KOBİ İhracat Destek Kredisi – 2008

•	 İhracat Destek Kredisi – 2009

•	 İhracat Destek Kredisi – 2009

•	 İhracat Destek Kredisi – 2010

•	 Sıfır Faizli İstihdam Endeksli Destek 

Kredisi – 2008

•	 YüzBin KOBİ Kredisi - 2009

 Kurulduğu günden bu 
yana sürekli gelişim 
gösteren KORMAS  
2005 yılından itibaren 
KOSGEB Destek 
Programlarından 
yararlanmaya başladı 
ve bugüne kadar 
11 farklı Destek 
Programından 
faydalandı.
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KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği ile 

Yalova’nın Tavşanlı beldesinde 2500 m2 

kapalı alanda tekstil ürünleri ve bayan dış 

giyim imalatı alanında Nisan 2016’da üretim 

yapmaya başlayan CA Tekstil, 40 kişilik 

kadrosunu kısa sürede 80’e çıkardı. 

KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği ile geniş 

bir makine parkuru oluşturan CA tekstil 

kısa süre içerisinde kadrosunu 80 kişiye 

çıkartarak üretimine hızlı bir şekilde devam 

ediyor. Şirket bünyesinde çok sayıda 

beyaz yakalı personel istihdam ettirildiği 

gibi mavi yaka personel sayısı da gün 

geçtikçe artıyor. Girişimci, 10 kişilik idari 

personel sayısı ve 70 kişilik üretim kadrosu 

ile Yalova Tekstil sektörüne yeni bir ivme 

kazandırmayı planlamakta ve üretimdeki 

istihdam kapılarını sonuna kadar açarak 

kısa süre içerisinde 200 personele çıkarmayı 

hedefliyor.    

        

Firma; özellikle Bursa’nın tanınmış ihracat 

firmaları olan Safran, Miya, 3f gibi firmalarla 

sipariş üzerine üretim faaliyeti yürütüyor.

Girişimci, 
KOSGEB Desteği İle Çok İddialı Bir 
Başlangıç Yaptı

Uzun süre kendisine bir işletme kurabilme hayali olan Hakan Kamiloğlu, KOSGEB’in Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi’ne katılarak, hayalini gerçekleştirdi.
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