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KOSGEB İcra Kurulu’nun almış olduğu revize 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 dü-

zenlenecek fuarlar da destek kapsamına alınıyor. 

Bu kapsamda organizatör kuruluş  tarafından beyan 

edilen toplam net stand alanının azami %25’i destek 

kapsamına dahil ediliyor.

Revize edilen Genel Destek Programı ile birlikte ayrıca 

Nitelikli Eleman İstihdam Desteğinden 2 yıllık meslek 

yüksekokulları mezunlarının da yararlanması sağlanı-

yor.

Danışmanlık desteği kapsamında KOBİ Danışmanların-

dan alınacak hizmetlerin de desteklenmesine yönelik 

çalışmalar devam ediyor.

İcra Kurulu’nun Genel Destek Programı ile ilgili yaptı-

ğı revize, Genel Destek Programı Uygulama Esasları’nın 

yürürlüğe girmesiyle birlikte revize edilen destek üst li-

mitleri geçerli olacak.

16 Mart 2016 tarihinde gerçekleştiren KOSGEB İcra Kurulu’nda alınan kararla Genel Destek Programı yeniden revize 
edildi. Yapılan değişiklikler kapsamında Genel Destek Programı kalemlerinin tamamındaki üst limitlerde artış oldu.

Revize Edilen Genel Destek Programı Üst Limitleri;

 GENEL DESTEK PROGRAMI

Yeni Destek Oranı %   o
 Mevcut Destek  

 Oranı % o
 Yeni Destek

  Üst Limiti TL
 Mevcut Destek

Üst Limiti TL

%70%60%50%60%50

45.000TL        30.000TLYurt içi fuar desteği
20.000TL10.000TLYurt 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

1.ve 2.Bölge
3.4.5. ve 
6.Bölge 2.3.4.Bölge 5.ve 6.Bölge1.Bölge

Genel Destek Programı Üst Limitleri 

%74 Oranında Artırıldı
Genel Destek Programı üst limitleri 
270 Bin Liradan 470 Bin Liraya 
çıkarılarak  %74  oranında artırıldı.
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Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı ve Uluslararası Hızlandırıcı Program olmak üzere iki alt programdan 
oluşan KOSGEB’in yeni desteği 1 Ocak 2016’ da yürürlüğe girdi.    

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

KOSGEB’den 
Uluslararası Kuluçka Merkezleri İçin 

3.850.000 Dolar 
Destek 

Bu destek programı ile Ar-Ge ve inovasyon 

faaliyetleri ile ülkemizde gerçekleştirilen tek-

nolojik ürünlerin, uluslararası pazarlarda yer 

alması, yerli teknoloji ve yoğun başlangıç işlet-

melerinin gelişmiş girişimcilik ekosistemleri 

içerisinde yer alması ve ihracatın arttırılması 

amaçlanıyor.

•	 Uluslararası Kuluçka Merkezi Kur-
ma Programından üniversiteler ile üni-
versitelerin bu amaçla kurulmuş iştirakleri 

ve teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şir-
ketleri tek başına ya da konsorsiyum ola-
rak başvuru yapmaları halinde faydalana-
biliyor.

•	 Uluslararası Hızlandırıcı Progra-
mından ise Küçük ve Orta Ölçekli İşlet-
melerin faydalanabiliyor.

Program süresi 5 yıl olan Uluslararası Kuluçka 

Merkezi Kurma Programı kapsamında Kuruluş 

ve Donanım Desteğine 100.000 ABD Doları,  

Operasyonel Giderler Desteğine ise 3 Milyon 

750 bin ABD Doları olmak üzere toplamda 

3 Milyon 850 bin ABD doları destek sağlanıyor.

Destek üst limiti ise 60 bin ABD Doları olan, 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmelerin faydalana-

cağı Uluslararası Hızlandırıcı Programın süre-

si ise 3 yıl olarak uygulanıyor.

Başvuru 
Sahipleri

•	 Üniversiteler
•	 Teknoparklar
•	 Üniversitelerin bu amaçla 

kurulmuş iştirakleri

•	 Uluslararası Kuluçka 
       Merkezi İşletici Kuruluş 
       kurulma kararı 

•	 Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı

•	 KOSGEB 
•	 TÜBİTAK
•	 Türkiye Odalar ve Borsalar 

Birliği
•	 Türkiye İhracatçılar Meclisi

Değerlendirme
Kurulu

Kuluçka 
Kurulma 
Kararı

Başvuru Dönemi Değerlendirme Dönemi

1.Dönem Ocak Şubat

2.Dönem Mart Nisan

3.Dönem Mayıs Haziran

4.Dönem Temmuz Ağustos

5.Dönem Eylül Ekim

6.Dönem Kasım Aralık
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Adıyamanlı Girişimci Adayları 
Sertifikalarını Bakan Fikri Işık’ın Elinden Aldılar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 

Adıyaman’da gerçekleştirdiği ziyaretler es-

nasında,  KOSGEB ve Adıyaman Belediyesi iş 

birliğinde gerçekleştirilen Uygulamalı Gi-

rişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayan 

girişimci adaylarına sertifikalarını verdi.

Adıyaman Organize Sanayi Bölgesinin 

yeni hizmet binası ile 4 yeni işletme-

nin açılışı ve OSB Camisinin temel atma 

töreninde     konuşma       yapan           Bakan Fikri Işık,  

KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü ile ilgili 

olarak;

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fik-

ri Işık’ın  Adıyaman Ziyaret Programına 

TBMM Başkan Vekili ve Adıyaman Millet-

vekili Ahmet Aydın, Adıyaman Valisi Mah-

mut Demirtaş, Adıyaman Milletvekilleri 

Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Sa-

lih Fırat, KOSGEB Başkan Müşaviri Süley-

man İslamoğlu, Adıyaman Belediye Baş-

kanı F.Hüsrev Kutlu, KOSGEB Adıyaman 

Müdürü M. Şükrü Mısır, Meslek Kuruluşla-

rının Başkanları ve diğer yetkililer katıldı.

•	 Eski OSB Hizmet Binasının, 2 kat ila-

ve yapılarak KOSGEB İl Müdürlüğüne 

tahsis edilmesi,

•	 KOSGEB İl Müdürlüğünün personel 

yönünden takviye edilerek daha etkin 

ve verimli şekilde İşletmelere hizmet 

vermesinin sağlanması,

•	 KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü ve 

Adıyaman Üniversitesi iş birliğin-

de TEKMER kurmak için çalışmalara 

başlanılması,

•	 KOSGEB Adıyaman Müdürlüğü, Adı-

yaman Belediyesi ve Adıyaman Tica-

ret ve Sanayi Odası iş birliğinde Adı-

yaman’a İŞGEM kazandırılması için 

çalışmalara başlanılmasına ilişkin 

müjdeli haberleri de paylaştı.



9www.kosgeb.gov.tr

Bakan Fikri Işık’tan, 
KOSGEB Destekli 
Teknokent Firmalarına 
Ziyaret

Harran Üniversitesinin Şair Nabi yer-

leşkesinde yapımı tamamlanan Tekno-

kent’in açılışını yapan Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Teknokent-

te faaliyet gösteren firmaları ziyaret etti.

Bakan Fikri Işık, Teknokentte kurulan labora-

tuvarda    KOSGEB’in Ar-Ge  desteği ile sığır   

kemiğinden  helal   jelatin üretmeyi başa-

ran girişimci Serdal Dursunu da ziyaret etti.

KOSGEB’ten aldığı destekle bir yıl önce Tek-

nokent’ten araştırma için yer kiralayarak ça-

lışmaya başlayan genç girişimci, yürüttüğü 

çalışmalarda 75 deney sonucunda, sığır ke-

miğinden      pek    çok  hazır yiyecekte kulla-

nılan katkı maddesi jelatini üretmeyi başardı.

Ar-Ge projesini başarı ile tamamlayan gi-

rişimci Serdal Dursun, Projesinin ticarileş-

mesi için KOSGEB’in Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı için hazırlandığını söyledi

Bakan Işık; Teknokentin kuruluşundan 

henüz bir yıl geçmesine rağmen 12 fir-

manın faaliyet gösterdiğini ve 14 firma-

nında müracaat ettiğini belirterek, kurulu-

şundan itibaren iki yılı doldurmadan % 75’lik  

bir doluluk oranına ulaşacağını söyledi. 

Şanlıurfa’da, Teknokent’te incelemelerde 
bulunan, Bilim, Sanayi ve  Teknoloji 
Bakanı Fikri Işık, işini büyütmek isteyen 
KOBİ’ler için KOSGEB’in ve devletin 
diğer kurumlarının çok ciddi destekleri 
olduğunu belirterek, sanayicilere bu 
bölgede yatırım yapmaları için çağrıda 
bulundu.

“İşini büyütmek isteyen KOBİ’ler için 
KOSGEB’in çok ciddi destekleri var.”
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KOSGEB ve KOBİGEM, Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’ndeki KOBİ’ler için  İş Birliği Yaptı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2-3 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen I. KOBİ Zirvesi’nde KOSGEB ile Küçük ve 
Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

KKTC’de ilki düzenlenen I.KKTC KOBİ Zirve-

si, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile Türki-

ye Cumhuriyeti arasında ekonomik ilişkile-

rin geliştirilmesini, KKTC’de yer alan 11 bin 

civarındaki KOBİ’ye destek sağlama nok-

tasında atılacak önemli adımları kapsıyor.

•	 KKTC Ekonomisi KOSGEB’in Dene-

yimleriyle Daha Hızlı Büyüyecek

KKTC Ekonomi, Sanayi ve Ticaret Bakanı 

Sunat Atun, KOBİ politikalarının belirlen-

mesi amacıyla düzenlenen zirvenin KKTC 

için bir ilk olduğunu belirterek, KOSGEB’in 

deneyimleri ile Kıbrıs ekonomisini güçlen-

dirmeye yönelik adımların daha hızlı atı-

lacağını ifade etti. 2003 yılından bu yana 

KKTC ekonomisinin büyüme trendine gir-

diği, 2008 yılındaki krizin etkileri ile küçül-

me olması nedeniyle hayata geçirilen yapı-

sal reformların ekonomiye olumlu katkısı ile 

ihracat artışı sağlandığını belirtti. KKTC’de 

faaliyet gösteren 11.000 civarındaki KOBİ’ye 

destek sağlamak amacıyla 2010 yılında ih-

tiyaca binaen KOBİGEM’in kurulduğu ve 

KOSGEB’in desteği ile yapılanmanın ger-

çekleştirildiğini bildirdi. KOBİ destekleme 

politikalarının kalıcı devlet politikası olması 

inancı ile I.KOBİ Zirvesi’nin düzenlendiğini 

ifade ederek, KOSGEB ile imzalanacak Muta-

bakat Zaptının ülkedeki KOBİ’lerin gelişme-

sine olumlu katkı sağlayacağını ve “Rekabet 

Gücünün Artırılması ve KKTC’de KOBİ Stra-

tejisi”  çalıştayı ile KKTC KOBİ Stratejisi do-

kümanının hazırlanarak Bakanlar Kurulu’na 

sunulacağını belirtti. KOSGEB – KOBİGEM 

Mutabakat Zaptı ile ana vatan deneyimleri-

nin KKTC’ye aktarılacağını belirterek, katı-

lımlarından ötürü Türkiye Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanı Fikri Işık’a teşekkürleri-

ni ileterek, zirvenin hayırlı olmasını diledi.

•	 Bakan Fikri Işık: ”KOBİ’ler Ekono-

mi’nin Dinamosu Konumundalar”

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Tek-

noloji Bakanı Fikri IŞIK, KKTC’de bulunmak-

tan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, 
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zirvenin başarılı geçmesini temennilerinde 

bulundu. 1990 yılında kurulan KOSGEB ile 

2010 yılında kurulan KOBİGEM arasında-

ki Mutabakat Zaptı ile, KKTC’deki KOBİ’le-

rin gelişmesine katkı sağlanacağını belirtti. 

KOBİ’lerin esnek yapıları nedeniyle ekono-

minin dinamosu olduğunu belirterek “KOBİ 

adında küçük var diye küçümsememek ge-

rekir” ifadesini kullandı. KOBİ’lerin tüm ül-

keler için aynı öneme sahip olduğunu vur-

gulayarak, ihracatın artmasında KOBİ’lerin 

büyük katkı sağladığını belirtti. KOBİ’lerin 

gelişmesi ile hem KKTC’nin gelişeceği hem 

de refahın tabana yayılmasına katkı sağla-

yacağını belirtti. Girişimciliğin öneminden 

hareketle, Türkiye’de girişimciliğe verilen 

desteklerin artarak devam ettiğini, KOBİ’le-

rin hem nicelik, hem de nitelik olarak ar-

tışının ülke ekonomisine katkısına vurgu 

yaptı. Kurumsallaşma ve markalaşmanın 

dış ticaretin önündeki engellerin kalkma-

sını sağladığını belirtti. Refahı artan KKTC 

için, her konuda desteğe hazır olunduğunu 

belirterek, zirvenin hayırlı olmasını diledi.

•	 KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa 

Akıncı: “KOBİ’ler Ekonomi’nin İsim-

siz Kahramanlarıdır.”

KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, 

KOBİ’lerin ekonominin isimsiz kahramanla-

rı olduğunu belirterek, KOBİ’lerin gelişmesi 

için tüm ilgili kurum/kuruluşların işbirliği 

içinde çalışması gerektiğini, finansman ve 

teknik desteğin gerekliliğini, nitelik yönün-

den iyileştirmenin yararlı olacağını vurguladı. 

KOSGEB ve KOBİGEM Mutabakat Zaptının so-

nuçlar üretmesini ve hazırlanacak stratejile-

rin  hayata geçirilmesinin önemini ifade etti. 

 

•	 KOSGEB Başkanı Recep Biçer: “ KO-

Bİ’ler Toplumsal İstikrarın Temel 

Unsurudur”

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, hemen he-

men tüm dünya ülkelerinde KOBİ’lerin; sa-

yısal miktar, istihdam hacmi, üretim değeri, 

gelişmeye olan katkıları, mülkiyetin tabana 

yayılması, ekonomik açıdan serbest reka-

bete dayalı piyasa ekonomisinin ve sosyal 

bakımdan toplumsal istikrarın temel unsu-

ru olduğunu dile getirdi. Ayrıca KOBİ’lere 

yönelik KOSGEB ile Kıbrıs’taki muadil ku-

rumlar arasındaki iş birliği faaliyetlerinin 

2007 yılında KKTC Kalkınma Bankası tem-

silcilerinin KOSGEB Başkanlığını ziyaretleri 

ile başladığını söyledi. O tarihten bu yana 

KOSGEB olarak, faaliyetlerinin ve destek 

modellerinin anlatılması adına karşılık-

lı ziyaretler geçekleştirdiklerini ve bilgi-

lendirme toplantıları     yaptıklarını  ifade 

etti. 26 yıllık kurumsal tecrübelerini de 

KKTC’deki paydaşları ile her daim payla-

şacaklarını ve yeni iş birliklerine de açık 

olduklarını söyleyen Başkan Biçer, Kıb-

rıs’ta gerçekleştirilen bu zirvenin Kıbrıs 

ve Kıbrıs’taki KOBİ’lere hayırlar getirme-

sini dile getirerek konuşmasına son verdi.

Protokol konuşmalarının ardından   

Fikri Işık ve Sunat Atun tarafından 

Türkiye ve KKTC arasında KOBİ des-

tekleme kurumlarının kurumsal ka-

pasitelerinin geliştirilmesi, deneyim 

değişimi sağlanması ve KOBİ’ler arasında ti-

caret hacminin  artması amaçlarına yönelik 

KOSGEB-KOBİGEM Mutabakat Zaptı imza-

landı.   

 “Rekabet Gücünün Artırılması ve KKTC’de 

KOBİ Stratejisi” çalıştayı 03 Mart 2016 ta-

rihinde KKTC’de KOBİ’lerle ilgili kurum/

kuruluş ve özel sektörden yaklaşık 70 tem-

silcinin katkı ve katılımıyla gerçekleştirildi. 

Ekip çalışması ile tam gün süren çalıştayda, 

KKTC’de KOBİ Stratejisini oluşturma çalış-

maları kapsamında hedefler ve hedeflere ula-

şabilmek  için eylem önerileri oluşturuldu.  
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KOSGEB’in yeni desteği olan Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma Programı Ankara, İstanbul ve Eskişehir’de  düzen-
lenen toplantılarla tanıtıldı.

KOSGEB Yeni Destek Programları, 
Sahada Paydaşlara Tanıtılıyor 

KOSGEB’in yeni desteği 
Uluslararası Kuluçka 
Merkezi Kurma Programı 
tanıtıldı

Ankara ODTÜ TEKNOKENT
Yeni desteğini Ankara ODTÜ TEKNOKENT’ 

te tanıtan KOSGEB yetkilileri ile TEKNOKENT 

çalışanları arasında Uluslararası Kuluçka Mer-

kezi ve Hızlandırıcı Destek Programı ile ilgili 

KOSGEB’ in TEKNOKENT’ten beklentileri, yurt 

dışında ve yurt içinde verilecek eğitimler ve 

karşılıklı beklentiler hakkında fikir alışverişi 

yapıldı.

Eskişehir Sanayi Odası
Bir diğeri Eskişehir Sanayi Odası’nda gerçek-

leştirilen bilgilendirme toplantısında, Ulus-

lararası Kuluçka Merkezi Programı hakkında 

bilgi verilerek, KOSGEB’in bu program ile ulaş-

mak istediği hedefler aktarıldı.

İstanbul
İstanbul’da TEKNOKENT yönetimleriyle yapı-

lan toplantılarda da Uluslararası Kuluçka Mer-

kezi Kurma ve Uluslararası Hızlandırıcı Destek 

Programı Tanıtımı yapıldı. 

Yıldız Teknik Üniversitesi Teknoparkı, Boğaziçi 

Üniversitesi Teknoparkı, İstanbul Teknik 

Üniversitesi ARI TEKNOKENTİ, İstanbul 

Üniversitesi TEKNOKENTİ yönetimi ile yapılan 

toplantılarda yeni destek hakkında görüşler 

paylaşıldı. İşletmelerin destek programlarına 

yönelik soruları cevaplandı.
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KOSGEB, KOBİ Araştırmalar ve Proje Koordinasyon Dai-
resi Başkanlığı Girişimciliği Geliştirme Müdürlüğü,
Abdülhak Hamit Caddesi No:66  06260 Mamak/ANKARA
Tel: 0 312 595 28 00
E-Posta: ggm@kosgeb.gov.tr

Ulusal seçim sürecine ilişkin olarak ulusal koordinatör 
KOSGEB ile irtibata geçebilirsiniz:

Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 
başvurular başladı.

Ulusal, bölgesel veya yerel düzeyde girişim-

ciliğin geliştirilmesine yönelik model ve 

programlar geliştiren ve uygulayan kurum/

kuruluşların katılabileceği ödül yarışması altı 

kategoride gerçekleştirilecek olup, 20 Nisan 

2016 tarihine kadar  başvuru yapılabilecek.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarış-

masına AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve 

Sırbistan’ın yanı sıra 2011 yılından itibaren 

Türkiye de katılmaktadır. Ödül Programının 

Türkiye’de duyurulması ve Türkiye’den iki 

aday belirleyerek Komisyona bildirilmesi ko-

nusunda KOSGEB görevlendirilmiştir. 

2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri 

ulusal seçim süreçleri sonunda her ülkeden 

belirlenen iki aday Komisyon’a bildirilecek 

olup başvurular bir jüri tarafından değer-

lendirilecektir. Jüri, iş dünyası ve üniversite 

temsilcileri, Avrupa Konseyi Başkanlığı’nı 

yürüten ülke temsilcileri ile bir önceki yıl 

ödül alan kurum/kuruluş temsilcisini içeren 

yedi kişiden oluşmaktadır. 

Yarışmada her kategori için bir başarı ödülü 

ayrıca, tüm kategoriler arasında seçilecek en 

yaratıcı ve en ilham verici girişimcilik uygu-

lamasına Jüri Büyük Ödülü verilecektir. Baş-

vurular, uygulamanın en az iki yıl boyunca 

gerçekleştirilmiş, orijinal, yenilikçi ve tek-

rarlanabilir olması, yerel ekonomiye ve yerel 

paydaş ilişkilerini geliştirmeye yönelik yap-

tığı katkılar açısından değerlendirilecektir. 

Yarışmaya;

•	 Yerel, bölgesel ve ulusal kamu kurum ve 

kuruluşları,

•	 Kamu-özel ortaklıkları 

•	 Üniversiteler başvurabilecektir. 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri ile ilgili 

detaylı bilgi,

http://ec.europa.eu/growth/smes/sup-
port/enterprise-promotion-awards/in-
dex_en.htm ve www.kosgeb.gov.tr 

adreslerinde yer almaktadır. 

2016 yılı Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülle-

ri’ne başvuracak adayların www.kosgeb.gov.

tr adresinde yer alan başvuru formunu dol-

durarak 20 Nisan 2016 tarihine kadar Baş-

kanlığımıza göndermeleri gerekmektedir.

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri Avrupa Komisyonu İşletmeler ve Sanayi Genel Müdürlüğü insiyatifidir.

Son Başvuru
20 Nisan 2016

Giri
şim

cil
ik 

Ruh
un

un

Ye
te

ne
kl

er
e Y

at
ırı

m

Giri
şim

cil
ik 

Orta
m

ını
n

Ulu
sla

ra
ra

sıl
aş

tır
m

an
ın

Çev
re

 D
os

tu
 Ye

şil
 

Sor
um

lu
 G

iri
şim

cil
ik

Paz
ar

larDes
te

kl
en

m
es

i

Gel
işt

iri
lm

es
i

Ya
pm

akGel
işt

iri
lm

es
i

Ödül Kategorileri:

1. Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi:  

Özellikle gençler ve kadınlar arasında gi-

rişimcilik ruhunu ve kültürünü oluştur-

mayı amaçlayan faaliyet ve uygulamalar.

2. Yeteneklere yatırım yapmak: Girişimcilik 

becerilerinin ve mesleki, teknik ve yö-

netsel becerilerin geliştirilmesine yöne-

lik uygulamalar.

3. Girişimcilik ortamının geliştirilmesi: İş-

letmelerin kuruluşunu ve gelişimini des-

teklemeye, yasal ve idari süreçleri basit-

leştirmeye ve “önce küçük olanı düşün” 

prensibini KOBİ’lerin yararına uygula-

maya yönelik yenilikçi politikalar ve uy-

gulamalar.

4. İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının 

desteklenmesi: İşletmelerin ve özellikle 

KOBİ’lerin hem Avrupa içindeki hem de 

Avrupa dışındaki pazarlarda yer alan fır-

satlardan faydalanmasına yönelik teşvik 

edici politikalar ve uygulamalar.

5. Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) 

pazarların gelişiminin desteklenmesi: 

KOBİ’lerin çevre dostu (yeşil) pazarlara 

erişimini destekleyen ve çevreye duyar-

lı becerilerin geliştirilmesi, eşleştirilmesi 

ve finanse edilmesi gibi kaynak etkinliği-

ni geliştirmeye yardımcı olan politikalar 

ve uygulamalar.

6. Sorumlu girişimcilik: Küçük ve orta öl-

çekli işletmeler arasında ortak sosyal 

sorumluluğu teşvik etmeye yönelik uy-

gulamalar. Aynı zamanda özellikle uzun 

dönemli işsizler olmak üzere işsizler, ya-

sal göçmenler, engelliler ve etnik azın-

lıklar gibi dezavantajlı gruplar arasında 

girişimciliğin teşvik edilmesine yönelik 

uygulamalar.

Başvurular Başladı
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KOBİ’ler, KOSGEB-PAKİSTAN 

İş Birliği İle Gelişiyor

Pakistan’ın Pencap Eyaleti Başbakanı Mu-

hammad Shahbaz Sharif’in daveti üzerine,  

06-10 Mart 2016 tarihleri arasında KOSGEB 

Başkanı Recep BİÇER ve beraberindeki he-

yet,  2002 yılında imzalanan Mutabakat Zap-

tının yenilenmesi ve Pencap Küçük İşlet-

meler Kurumu (PSIC) ile de Mutabakat Zaptı 

imzalanması amacı ile Pakistan’ın İslamabad 

ve Lahor şehirlerini ziyaret etti. 

Pakistan Sanayi ve Üretim Bakanlığı ziyareti 

ile başlayan programın ilk gününde,  Sanayi 

ve Üretim Bakanlığı Komite odasında; açılış 

konuşmalarının ardından Sanayi ve Üretim 

Bakanı ve Türkiye’nin İslamabad Büyükelçi-

si Sadık Babür Girgin’in müşahitliğinde ger-

çekleşen imza töreninde, KOSGEB ve muadil 

Kurumu SMEDA arasındaki Mutabakat Zaptı 

yenilendi.

Programın 08-09 Mart 2016 tarihli 2. ayağı 

Pencap Eyaleti’nin başkenti Lahor kentinde 

gerçekleştirildi.  Lahor ziyareti programının 

8 Mart 2016 tarihli ilk gününde ise SMEDA 

Başkanlığı ziyareti ile başladı. Ziyaret kapsa-

mında SMEDA Başkanı Muhammad Alamgir 

Chaudhry  toplantıda KOSGEB’in kurumla-

rını yapmış olduğu ziyaretten ve yenilenen 

Mutabakat Zaptı’ndan dolayı duydukları 

memnuniyeti ifade etti. Aynı zamanda Mu-

hammad Alamgir Chaudhry , KOSGEB He-

yeti’ne SMEDA’nın faaliyetleri ve  destek mo-

delleri hakkında bir sunum düzenledi.

-Türkiye KOBİ’lerin ve girişimcilerin geliş-

tirilmesi alanında olağanüstü bir ilerleme 

gösterdi.

İmza Töreni’in açılış konuşmasını yapan 

Pencap Pencap Eyaleti Başbakanı Muham-

mad Shahbaz Sharif, Pakistan ve Türkiye’nin 

uzun süren dostluk bağlarıyla birbirine bağlı 

olduğunu ve çeşitli Türk şirketlerinin Pen-

cap’ta değişik sektörlerde yatırım yaptık-

larını ifade etti. Türkiye’nin KOBİ’lerin ve 

girişimcilerin becerilerinin geliştirilmesi 

alanında olağanüstü bir ilerleme gösterdi-

ğini kaydeden Muhammad Shahbaz Sharif, 

KOBİ’lerin desteklenmesinin ulusal ekono-

miyi güçlendirmek için çok önemli olduğu-

nu, Türkiye’nin teknik yardımlarının bece-

rikli iş gücü hazırlamak ve taleplerini yerine 

getirmek için kullanılacağını belirtti.

-Dost iki ülke arasındaki iş birliği, gelişimin 

öncüsü olacaktır.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, imza törenin-

de yaptığı konuşmada; Dost iki ülke arasın-

daki bu iş birlikleri ile girişimciliğin geliş-

mesi, teknik alanda, mesleki eğitim alanında 

ve beceri eğitimleri alanında her zaman bir 

gelişimin yaşanacağına inancının tam oldu-

ğunu vurgulayarak önümüzdeki dönemde 

KOSGEB ile yapılabilecek çalışmalar ve ey-

lem planının en kısa zamanda oluşturulması 

temennilerinde bulundu.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve beraberindeki heyet, Pakistan’ın Küçük ve Orta Ölçekli İşletme Geliştirme Ku-
rumu ile daha önce imzalanan Mutabakat Zaptı’nı yenilemek üzere Pakistan’a bir ziyaret düzenledi.

KOSGEB Heyeti,  KOBİ’ler alanındaki 
iş birliğini geliştirmek ve Mutabakat 
Zaptları imzalamak üzere 
Pakistan’a bir ziyaret gerçekleştirdi. 
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KOSGEB Heyeti 
Yeni Programlar İçin Kore’de

Türkiye ile Kore arasında gerçekleştiri-

len Bilgi Paylaşım Programı kapsamında 

KOSGEB ilk olarak 2012 yılı için “Tekno-

lojik Kümelenmeler”, 2013 yılı için “Yeşil 

Büyüme” ve 2014 yılında ise “Yeşil Büyü-

menin Ülkemizde KOBİ’ler Ölçeğinde Uy-

gulanması ve KOBİ Destek Programlarının 

Değerlendirilmesi” programları ile yaptığı 

başvurular Kore Kalkınma Enstitüsü tara-

fından kabul gördü. Bu programlar ile ilgi-

li konularda Türkiye’nin mevcut durumu 

ortaya konarak, mevzuat, insan kaynağı 

ve teknik anlamda gerekli olan ihtiyaçlar 

belirlenerek, kurumsal kapasite geliştirildi. 

Kore ile ortaklaşa yürütülen 4 programın da 

başarılı olarak tamamlanmasının ardından 

yapılan 2015-2016 yılı başvurusunda, KOS-

GEB, Kore tarafına 2 farklı program önerisi 

sundu. Türkiye’de “Endüstriyel Simbiyoz 

ve Eko-Endüstriyel Parklar” ve “KOSGEB’in 

Ar-Ge Programı için Etki Değerlendirmesi 

ve Ulusal KOBİ Destek Sisteminin Analizi-

ne Yönelik Bir Çerçeve”   konulu program 

önerileri Kore tarafından kabul gördü. Kore 

Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Bakanlığı 

ile yürütülen programlar kapsamında “Uy-

gulamalarının Paylaşılması Bilgi Değişimi 

Programı” amacıyla; 29 Şubat–04 Mart 2016 

tarihlerinde Kore Cumhuriyeti’nde “Politi-

ka Belirleyicileri Çalıştayı ve Program Ara 

Değerlendirme” toplantıları gerçekleştirildi. 

Program, KOSGEB Başkan Yardımcısı Ah-

met Karakoç, Başkan Müşaviri Salih Tuna 

Şahin, KORE delegasyonundan Program 

Yöneticisi Jungdae Suh , Kwangeon Sul 

ve Türkiye Seul Büyükelçisi Arslan Hakan 

Okçal’ın yapmış oldukları açılış konuşma-

ları ile başladı. KOSBI çalışanı Dr. Joonho 

Lee tarafından “Kore’deki KOBİ’lere yöne-

lik Destek Politikalarının Tarihsel Gelişi-

mi ve Küreselleşme” adlı sunum yapıldı.

Programda, Kore’de KOBİ’leri destekle-

mek için kurulan kurumların temsilcileri 

tarafından kuruluş amaçlarının, politika-

larının ve program içeriğine uygun ko-

nuların anlatıldığı sunumlar da gerçek-

KOSGEB Kore’ye İki Program Daha Sundu: “Türkiye’de Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Endüstriyel Parklar” ve “KOSGEB’in 
Ar-Ge Programı İçin Etki Değerlendirmesi ve Ulusal KOBİ Destek Sisteminin Analizine Yönelik Bir Çerçeve”

leştirildi. Programın son gününde Ulsan 

Üniversitesi Profesörü Hung-suck Park, 

Kore Eko parklarının geçmişi, gelişim 

aşamaları ve geldiği son noktayı anlatan 

sunumuyla Kore programı tamamladı.

Söz konusu programlar ile KOBİ’lerimi-

ze verilebilecek yeni destek modelleri 

oluşturulması ve KOSGEB çalışmalarında 

Kore deneyimlerinin değerlendirilmesi 

amaçlanıyor. Program kapsamında yü-

rütülecek faaliyetler sonunda, Türkiye’de 

“Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Endüstri-

yel Parklar” ve “KOSGEB’in Ar-Ge Prog-

ramı için Etki Değerlendirmesi ve Ulu-

sal KOBİ Destek Sisteminin Analizine 

Yönelik Bir Çerçeve” konularında mevcut 

durum ortaya konarak, mevzuat, insan 

kaynağı ve teknik anlamda gerekli olan 

ihtiyaçların belirlenmesi ve kurumsal 

kapasitenin geliştirilmesi hedefleniyor. 
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Sincan’dan 180 Yeni Girişimci Adayı
Sertifika Aldı

KOSGEB Sincan Müdürlüğü ile Sincan 

Belediye Başkanlığı arasında düzenle-

nen protokol kapsamında bu yıl 5.si ya-

pılan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimle-

rinin geleneksel sertifika töreni Sincan 

Belediyesi Kültür Merkezi’nde yapıldı. 

Sertifika törenine KOSGEB Başkanı Re-

cep Biçer, Sincan Belediye Başkanı Doç. 

Dr. Mustafa Tuna ve Sincan Kayma-

kamı Salim Demir de katılım sağladı. 

Törende konuşma gerçekleştiren KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer, katılımcılara KOSGEB 

Destekleri ve faaliyetlerinden bahsederek 

KOSGEB Desteği ile kendi başarı hikaye-

sini yazan örnek işletme sayısının olduk-

ça fazla olduğunu, bu başarılı işletmelerin 

arasında sertifikasını yeni alan ve burada 

bulunan girişimci adaylarının da yer alma-

sını arzuladığını dile getirdi. Başkan Biçer, 

KOSGEB ve Sincan Belediyesi arasındaki iş 

birliğinde düzenlenen eğitimlerin başarı 

oranının Türkiye ortalamasının üzerinde ol-

masından ayrıca gurur duyduğunu söyledi.

Başkan Biçer konuşmasının devamında 

KOSGEB Destekleri’nin revize edildiğini, 

var olan faal işletmelerin de faydalanabile-

ceği destek programlarının geliştirildiğini 

vurguladı. Bu kapsamda da KOSGEB Des-

tek bütçesinin geçmiş yıllara göre 3 kat art-

tığını, bu artışında işletmelere olumlu bir 

katkı sağlayacağından şüphesinin olma-

dığını söyledi. Son olarak Başkan Biçer, 

Sincan Belediye Başkan’ı Mustafa Tuna’ya 

ve Sincan KOSGEB Müdürlüğü çalışanla-

rına teşekkür ederek sözlerini tamamladı. 

Sertifika töreni, 90’ı Sincan Belediyesi, 90’ı da 

KOSGEB Sincan Müdürlüğü bünyesinde ol-

mak üzere toplamda 180 girişimciye girişim-

cilik sertifikalarının verilmesiyle sona erdi.

KOSGEB Sincan Müdürlüğü ile Sincan Belediyesi arasında düzenlenen protokol kapsamında 
180 girişimci adayı eğitimlerini tamamlamalarının ardından girişimcilik sertifikalarını aldı
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KOSGEB, Somali Heyeti’ni 

İstanbul’da  Ağırladı

“Somali İçin Yeni Düzen” sürecinin en 

üst düzeyli karar alma mekanizması olan 

Somali Yüksek Düzeyli Ortaklık Foru-

mu 6. Toplantısı, 23-24 Şubat tarihlerin-

de İstanbul’da gerçekleştirildi. Düzenle-

nen forum kapsamında, Somali’de “Kadın 

ve Gençlerin Güçlendirilmesi:Ekono-

mik ve Sosyal Hayata Aktif Katılımla-

rı” başlıklı etkinlik KOSGEB İstanbul Bo-

ğaziçi Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi.

Somali Gençlik ve Spor Bakanı Moha-

med Abdullahi Hassan başkanlığında-

ki heyette, on kadın girişimci, 9 öğrenci, 

5 kamu çalışanı toplam yirmi beş kişi yer 

aldı. Heyete KOSGEB KOBİ Uzmanları Mu-

rat Alper Öztürk, Arif Torun ve KOBİ Uz-

man Yardımcısı Selim Baktır eşlik etti.

Etkinlikte, açılış konuşmalarının ardın-

dan, KOSGEB ve Girişimcilik Destek Prog-

ramı hakkında sunumlar gerçekleştirildi. 

Somali yetkilileri, Türkiye’yi ve KOSGEB’i 

tanımak KOSGEB deneyimlerinden fay-

dalanmak amacıyla organizasyona katıl-

dıklarını belirterek, Türk KOBİ’leri ile iş-

birliğine hazır olduklarını ifade ettiler. 

Somali Heyeti “Kadın ve Gençlerin Güçlendirilmesi: ‘‘Ekonomik ve Sosyal Hayata Aktif Katılımları” başlıklı etkinlik kap-
samında 23 Şubat’ta KOSGEB’in organizasyonu ile İstanbul’da ağırlandı.
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COSME, 
Finansal Kurumlar 
Birliği’ne Tanıtıldı

Finansal Kurumlar Birliği ile işbirli-

ği içerisindeki finansal aracı kuruluş-

lara KOSGEB tarafından 26 Şubat’ta 

bilgilendirme toplantısı düzenledi.

 

Finansal Kurumlar Birliği üyeleri olan 

finansal kiralama, faktöring ve finans-

man kuruluşlarının katıldığı toplan-

tıda, COSME (İşletmelerin ve KOBİ’le-

rin Rekabet Edebilirliği Programı) 

genel tanıtımı ve finansman bileşenine 

yönelik çağrılar konusunda sunumlar ya-

pıldı, katılımcıların soruları yanıtlandı.

Toplantıda, küresel ekonomik kriz sonra-

sı AB ekonomisinin yeniden canlandırıl-

ması için hazırlanan “akıllı, sürdürülebilir 

ve kapsayıcı büyüme” odaklı Avrupa 2020 

Stratejisi hedefleri aktarıldı. Bu hedefle-

re ulaşılmasında KOBİ’lerin çok önemli 

bir role sahip olduğu belirtilerek 2014-

2020 yıllarını kapsayan COSME ‘nin de 

bu amaca hizmet edeceği ifade edildi.

 

Toplantıya KOSGEB AB Koordinasyon 

Müdürü Neriman Pınar Işın, KOBİ Uz-

manı Gül Elçin Polat ve KOBİ Uzman 

Yardımcısı Onur Aslan katılım sağladı.

 

COSME Programından ülkemizin en üst 

seviyede yaralanması için finansal aracı 

kuruluşların   çaba ve katılımının önemi-

nin vurgulandığı toplantıda, KOSGEB’in 

COSME Programı ulusal koordinatörü 

olarak programa proje sunacak tüm fi-

nans kuruluşlarının daima yanında ola-

rak çabalarını destekleyeceği ifade edildi.

KOBİ’lere, 
finansman 
kaynağı sağlamak 
için KOSGEB ile 
Finansal Kurumlar 
Birliği bir araya 
geldi.
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PolandTurkey.com internet platformu ile Türk ve Polonyalı Girişimciler arasında işbirliklerinin kurulması hedefleniyor.

KOSGEB Destek Programları kapsamında, 

Geri Ödemeli Destekler için talep edilen Banka 

Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu gider-

lerinin tamamını artık KOSGEB karşılayacak.

KOSGEB’in Ar-,Ge, İnovasyon ve Endüstri-

yel Uygulama, Girişimcilik, İş Birliği – Güç 

Birliği ve KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 

Programları kapsamında geri  ödemeli des-

tek almaya hak kazanan KOBİ’lerin Banka 

Teminat Mektubu veya Kefalet Mektubu gi-

derlerinin tamamını KOSGEB karşılayacak.

Teminat giderleri desteği ile KOSGEB tara-

fından talep edilen Banka Teminat Mektubu 

veya Kefalet Mektubu için ödenen, Başvuru 

/ İnceleme / Teklif Ücreti ile Yıllık Komis-

yon ücretleri %100’ü olarak  desteklenecek.

Polonya – Türkiye Ticaret Odasının des-

teğiyle kurulan PolandTurkey.com, yedi 

yıllık deneyimi ile işletmelerin beklen-

tilerini baz alarak, istenen branşlarda-

ki potansiyel iş partnerlerinin aran-

masını sağlayan bir araç geliştirdi.

Firmalar arasındaki iş birliği için verimli bir 

araç    olan    platform,   iş ortağı   bulma  

zamanını,  iş   riskini  ve yeni bir pazara gi-

rerken oluşan masrafları azaltarak, rekabe-

tin etkili  şekilde yükseltilmesini amaçlıyor.

İş risklerini azaltmak için hukuk ve eko-

nomi haberlerini takip ederek kullanıcı-

larına ileten platform, Polonya ve Tür-

kiye’deki tüm büyük odalar ile çalışarak 

sektör ile ilgili tüm gelişmeleri takip ediyor.

Güvenli Ticaret 
Sertifikası

Polonya-Türkiye Ticaret Odası ile ortak çalı-

şılarak, girişimciler için hazırlanan Güvenli 

Ticaret Sertifikası ile girilecek olan pazardan, 

potansiyel iş partnerinin seçilmesine kadar 

olan tüm işlemlerin yapılması sağlanıyor.

PolandTurkey.com sertifikayı edinen 

üyeleri için pazar analizi yapmak, iş or-

tağının güvenilirliğini onaylamak, ticari 

anlaşmalardaki pazarlıklar için yardım-

cı olmak, ürün için lokasyon ve strateji 

belirlemede önerilerde bulunmak, lojis-

tik destek vermek ve de ödeme işlemleri-

nin tamamlanması konusunda yardımcı 

olmak gibi birçok misyonu yükleniyor.

KOSGEB’den Teminat Giderlerine 

%100 Destek

PolandTurkey Platformu 
Türk ve Polonyalı Girişimcileri Buluşturacak
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Dünya Bankası Heyeti’nden 

KOSGEB’e Ziyaret
Dünya Bankası yetkilileri Cecile Fru-

man, Donato De La Rosa, Thomas Ha-

ven, Vinoud K. Goel ve Can Selçuki 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer’i maka-

mında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında Dünya Bankası’nın 

faaliyetlerini anlatan heyet, TÜBİTAK 

ile 1501 Kodlu Destek Programı kapsa-

mında etki değerlendirme çalışmalar 

yaptıklarını bildirdi. Bu çalışmada elde 

edilen bulguların sunulacağı çalıştayın 

ise Mayıs ayı içerisinde yapılacağını 

bildiren heyet, KOSGEB Başkanı Recep 

Biçer’i bu çalıştaya da davet etti. Dünya 

Bankası yetkilileri KOSGEB ile de ortak 

projelerde çalışmaya hazır olduklarını 

dile getirerek, karşılıklı bilgi alış verişi-

ne ve ortak çalışmaya her zaman hazır 

olduklarını ifade etti.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise Dünya 

Bankası Heyeti’nin KOSGEB’e yapmış 

oldukları  ziyaretten duyduğu memnu-

niyeti dile getirerek, Dünya Bankası ile 

beraber yapılacak her türlü iş birliğine 

destek olacaklarını belirtti.
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İstanbul Fuar Merkezinde, Kastamonu Sana-

yici ve İş Adamları Derneği (KASİAD) tara-

fından düzenlenen zirve, “Birlikte Başarmak 

İçin” sloganıyla İstanbul Fuar Merkezi’nde 

106 firmanın katılımıyla kapılarını açtı.

Zirvede, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, ‘2023 

Vizyonunda KOSGEB’in KOBİ’lere Desteği’ 

konulu konferansta, KOSGEB Destek Prog-

ramlarını anlatarak, KOBİ’lerin bu destek-

lerden ne şekilde faydalanabilecekleri konu-

sunda önemli açıklamalarda bulundu.

Fuarın açılışına Kastamonu Valisi Şehmus 

Günaydın, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş, 

Kastamonu Milletvekili Murat Demir, Kas-

tamonu Sanayici ve İş Adamları Derneği 

(KASİAD) Başkanı Ayhan Aslan, eski futbol-

cu Tanju Çolak, çok sayıda işadamı ve yerel 

siyasetçi katıldı.

Başkan Recep Biçer, zirveye katılan işletme-

leri de ziyaret ederek, incelemelerde bulun-

du.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, il bazında düzenlenen ilk ekonomi zirvesi olan Kastamonu Sanayi ve İş Dünyası Zirvesi 
KASTEXPO’da, ‘2023 Vizyonunda KOSGEB’in KOBİ’lere Desteği’ konulu bir konferans verdi.

KOSGEB Başkanı  
Recep Biçer, KASTEXPO’da
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KOSGEB Ankara Siteler Müdürlüğü, üni-

versiteler ve üniversitelerin öğrenci toplu-

lukları ile iş birliği içerisinde “Girişimcilik 

Destek Programı ile AR-GE, İnovasyon ve 

Endüstriyel Uygulama Destek Programı” te-

melinde farkındalık seminerlerine başladı.

Uygulamanın temel amacı, hedef kitle 

olan üniversite öğrencilerinin iş fikirleri-

nin hayata geçirilmesini kolaylaştırmak 

ve bu süreçte KOSGEB payının artırılması 

olarak belirlendi. Bu kapsamda ilk etkinlik 

09 Mart 2016 tarihinde Gazi Üniversitesi 

Teknoloji Fakültesi’nde gerçekleştirildi.

Programda açılış konuşması yapan ve 

gençlere tavsiyelerde bulunan KOS-

GEB Ankara Siteler Müdürü Erdal Çınar, 

uzun yıllar çalıştığı Kayseri’de edindi-

ği tecrübelerini aktardı. Girişimciliğin 

önemini ülkemizden ve dünyadan çe-

şitli örneklerle anlattı. AR-GE’nin ve 

AR-GE ardından ortaya çıkan ürünün 

sanayiye kazandırılmasında kamu – 

üniversite – sanayi işbirliğine değindi.

KOSGEB Ankara Siteler Müdürlüğü, 
Üniversitelerde Seminerlere Başladı

KOSGEB Ankara Siteler Müdürlüğü üniversitelerde KOSGEB farkındalık Seminerlerine başladı.

KOSGEB, OSTİM Müdürlüğünde ilk kez 36 saat olarak verilen Uygu-

lamalı Girişimcilik Eğitimlerini tamamlayan girişimci adayları sertifi-

kalarını KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in elinden aldılar. Toplamda 30 

kişilik bir sınıf ile başlayan eğitimi 27 kişi başarı ile tamamladı.

OSTİM Müdürlüğünde düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik Eğitim-

lerini KOSGEB personelleri verdi. Eğitimler sırasında, daha önce Giri-

şimcilik desteği ile işletmesini kuran iki girişimci de bilgi paylaşımın-

da bulundu.

Ankara’daki KOSGEB Müdürlüklerinde 2016 yılı içerisinde altışar sınıf-

ta pilot eğitimi düzenlenecek. Düzenlenecek olan eğitimlerin tamamı 

KOSGEB personelleri tarafından verilecektir.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 
Saatleri Düşürülüyor

KOSGEB’in Girişimcilik Desteği’nden 
yararlanmanın ilk koşulu olan Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitim saatleri düşürülüyor.

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin 36 saate 
indirilmesine yönelik olarak Ankara’da pilot 
bölge olarak seçilen KOSGEB Müdürlüklerinde 
36 saatlik Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
verilmeye başladı.
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Yenimahalle  Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencile-

rine yönelik olarak düzenlenen programda konuşan 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, lise çağında-

ki    gençlerimizin girişimcilik   konusun-

da   bilinçlenmeleri    açsından  bu tür organi-

zasyonların çok önemli olduğuna vurgu yaptı.

Program, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Milli Eğitim 

Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü Nazif Yılmaz,  

Yenimahalle  Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Fatih 

Zengin ve öğrencilerin katılımları ile gerçekleştirildi.

Programda Gelişim Uzmanı Dr. Ala Elcirce-

vi, öğrencilere Girişimcilik Ruhunun Can-

landırılması  konusunda  bir sunum yaptı.

İmam Hatip Liselerinde  
Girişimcilik Ruhu Canlanıyor

Ankara Yenimahalle Tevfik İleri Anadolu 
İmam Hatip Lisesinde, Girişimcilik 
Ruhunu Canlandırma semineri 
düzenlendi.

Program KOSGEB ile Milli Eğitim 
Bakanlığı Din Öğretimi Genel 
Müdürlüğü iş birliği ile yapıldı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Düzce’de KOSGEB desteklerinden faydalanan KOBİ’lere 
ziyaret gerçekleştirdi.

Sakarya Teknopark’taki temaslarının ardın-

dan Düzce’ye geçen Başkan Biçer, burada 

KOSGEB desteklerinden yaralanmış bir fir-

mayı ziyaret ederek alınan destekler ve fa-

aliyetler kapsamında firma sahibinden bilgi 

aldı.

 

2000 yılında hazır beton sektöründek ku-

rulmuş Karlas işletmesi sahibi ise Başkan 

Biçer’e yapmış olduğu çalışmalarda ve üre-

timlerde özellikle KOSGEB’in desteğinin çok 

önemli noktada yer aldığını, bu destekler sa-

yesinde 30’dan fazla ülkeye ihraç yapabilen 

bir işletme haline geldiklerini, KOSGEB’in 

KOBİ’ler açısından son derece etkin bir rol 

oynadığını dile getirdi.

Başkan Biçer, işletmedeki tüm üretim alan-

larını ziyaret ettikten sonra, Düzce Valisi Ali 

Fidan’a nezaket ziyaretinde de bulunarak 

Düzce’den ayrıldı.   

DÜZCELİ KOBİ’DEN 30’DAN 
FAZLA ÜLKEYE İHRACAT
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Endonezya Belediyeleri Hükümet Birliği 

yetkilisi Deibel Effendi refakatindeki 24 kişi-

lik heyet,  ziyaret amaçlarının yatırım ve ti-

caret alanında muhtemel iş birliği olanakları 

olduğunu belirtti. 2013 tarihinde başka bir 

heyet ile KOSGEB’i ziyaret ettiklerini ifade 

eden Deibel Effendi, Endonezya’yı tanıtmayı 

amaçladıklarını ve Türkiye’deki KOBİ’ler ile 

Endonezya KOBİ’leri arasında iş birliği ola-

naklarını araştırdıklarını söyledi.

Sunumların ardından Endonezya Bölge 

Temsilcileri, KOSGEB’in kurumsal yapısın-

dan etkilendiklerini ifade ederek, ülkele-

rindeki kurumsal yapıyı güçlendirmek için 

KOSGEB’den talepte bulundular.

Ülkelerinde turizm sektöründe önemli yatı-

rım potansiyeli olduğunu söyleyen temsilci-

ler “Helal” turizm konusunda Türk yatırım-

cıları ülkelerine beklediklerini vurguladılar. 

Kakao, kahve, çikolata ve demir-çelik üreti-

minde dünyada iyi bir noktada olduklarını, 

bu alanda ülkemiz ile ticaret yapmayı plan-

ladıklarını ifade ettiler.

Endonezya’da faaliyet gösteren muhatap 

kuruluş ile “Mutabakat Zaptı” imzalamaya 

hazır olduklarını, 2016 yılın son çeyreğinde 

ilgili sektörlerden KOBİ Temsilcileri ile bir 

iş ziyareti gerçekleştirmeyi amaçladıklarını 

bildirdiler.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer başkanlığında 

hazır bulunan heyet,  2012 yılında imzala-

nan Mutabakat Zaptında belirtilen eylemle-

rin hayata geçirilebilmesi için SEDA ile bir 

araya geldi. Heyet, 22-26 Mart’ta Eylem Pla-

nı imzalanması amacıyla Güney Afrika’nın 

Capetown şehrini ziyaret etti.

İlk gün SEDA yetkilileri ve desteklediği bazı 

işletmelerin temsilcileri ile tanışma toplan-

tısı yapıldı. Programın ikinci gününde, Gü-

ney Afrika KOBİ Bakan Yardımcısı Elizabeth 

Thabethe ve SEDA CEO’su Lusapho Nıen-

ge’in da bulunduğu toplantıda her iki tarafın 

da karşılıklı iş birliğinden duydukları mem-

nuniyet dile getirildi. Açılış konuşmalarının 

ardından gerçekleşen törende, KOSGEB ve 

muadil kurumu SEDA arasında Eylem Planı 

imzalandı. 

İmza Töreni’nin açılış konuşmasını yapan 

Elizabeth Thabethe, Güney Afrika Cumhu-

riyeti olarak KOSGEB’i dünya genelinde pek 

çok fuar ve etkinlikte görmekten, Türk fir-

malarının Güney Afrika’da yatırım için teş-

vik edildiğini bilmekten mutluluk duyduk-

larını belirtti. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ise, imza tö-

reninde yaptığı konuşmada; ülke ve millet 

olarak insanı merkeze alan düşünce siste-

mimizde hepimizin eşit olduğunu belir-

tirken,  her iki ülke arasındaki iş birliğinin 

imzalanan bu eylem planı sonrası daha da 

pekişeceğini, ayrıca iki ülke arasında iş he-

yetleri için ziyaretler düzenlenebileceğini 

dile getirdi.

Endonezya Belediyeleri Hükümet Birliği’nden (APKASI) bir heyet 21 Mart’ta KOSGEB’i ziyaret etti.

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

Endonezyalılar “Helal” Turizm İçin 
Türk Yatırımcıları Bekliyor

Türkiye ve Güney Afrika’daki KOBİ’ler 
KOSGEB-SEDA İş Birliği İle Gelişiyor
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Girişimcilik ve sosyal projeler gibi farklı 

alanlarda sergiledikleri başarılı çalışmalar-

la diğer kadınlar için rol modeli oluşturan, 

toplumsal önyargıların yıkılmasına katkıda 

bulunan kadınlara yıl dönümü anısına “Far-

kındalık Plaketleri” verildi. 

Ödül töreninde, Türkiye’nin ilk ve tek ka-

dın karakol komutanı olan, ilçesinde kadına 

karşı şiddetin önlenmesine katkıda bulunan 

Astsubay Üstçavuş Şenay Haydar’a, işitme 

engelli Piyanist Esra Ceren Karayaka’ya, 

evliliğinin ilk yıllarında görme yetisini kay-

beden ve 25 yıldan beri Şeref Mengene ile 

evliliğini sürdüren Fatma Mengene ve eşi-

ne; atölyesinde noel ve cenaze çelengi üre-

ten, KOSGEB kredisiyle üretim kapasitesini 

artıran kadın girişimcilerden Gülfer Kızıl-

çay’a, Türk Yıldızları’nın ilk kadın üyesi Pi-

lot Binbaşı Esra Özatay ve bir çok hayırsever 

çalışmalarda bulunan, kadının statüsünün 

iyileştirilmesine yönelik çalışmalara katkı 

sağlayan Dilek Sabancı’ya ödülleri verildi. 

Gülfer Kızılçay, 2010 yılında KOSGEB’ten al-

dığı 27 bin lirası hibe, 16 bin lirası geri öde-

meli olmak üzere toplam 43 bin lira destekle 

kendi işini kurdu.  Manisa’nın Alaşehir ilçe-

sindeki atölyesinde, eşi ve işçileriyle saman-

dan ürettiği Noel ve cenaze çelenkleri üre-

timi yapan Gülfer Kızılçay, artık yurtdışına 

noel çelenkleri ihracatı yapıyor.

Girişimci Gülfer Kızılçay’ı tebrik eden 

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet Karakoç,  

KOSGEB’in diğer destek programları ile iş-

letmesini daha da geliştirebileceğini hatır-

lattı.

KOSGEB 
Destekli 
Girişimciye 

Bir Ödül Daha

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nun 7. 
kuruluş yıl dönümünde KOSGEB Desteği ile noel ve 
cenaze çelengi üretim atölyesi kuran Gülfer Kızılçay 
Farkındalık Ödülü’ne layık görüldü.
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Ankara’da 13 Mart’ta 
Patlayan Bombanın Ateşi 
KOSGEB’i de Yaktı

Ankara, Kızılay Meydanında 13 Mart ak-

şamı, 37 kişinin hayatını kaybettiği 122 

kişinin de yaralandığı terör saldırısında, 

KOSGEB Destek Hizmetleri Dairesi Baş-

kanı Şentürk Çalkınsın’ın oğlu Nusret-

tin Can Çalkınsın da hayatını kaybetti.

Gazi Üniversitesi, Hukuk Fakültesi 1. Sı-

nıf öğrencisi olan, 1997 yılında dünyaya 

gelen Nusrettin Can, 1994 yılında şehit 

olan dedesi ile aynı adı taşıyordu. Bom-

balı saldırı, Nusrettin Can’ı kendisi gibi 

hukuk okuyan kız arkadaşı Zeynep Ba-

şak Gülsoy’la birlikte eve dönüş yolun-

da yakaladı. Üç yıldır birlikte oldukları 

ve evlilik hayalleri kurdukları öğrenilen 

Çalkınsın ile Gülsoy, birlikte can verdi.

Nusrettin Can Çalkınsın için 15 Mart’ta 

Ankara Hacı Bayram Veli Camisi’nde, 

kız arkadaşı Zeynep Başak Gülsoy için 

de Karşıyaka Camisinde tören düzen-

lendi.  Törene, aileleri, yakınları ve arka-

daşlarının yanı sıra Cumhurbaşkanlığı 

Genel Sekreteri Fahri Kasırga, Bilim, Sa-

nayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Or-

man ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu,  

Adalet Bakanlığı Müsteşarı Kenan İpek 

ile MHP Grup Başkanvekili Oktay Vural 

da katıldı. Nusrettin Can’ın tabutunun 

üzerinde, gönül verdiği Trabzonspor’un 

renkleri,  Zeynep’in tabutunun üzerin-

de ise beyaz duvak ve karanfiller vardı. 

Cenaze töreninin ardından Nusrettin 

Can ve Zeynep’in cenazeleri Ankara, 

Karşıyaka Mezarlığı’nda yan yana topra-

ğa verildiler.  Nusrettin Can’ın mezarı se-

venleri tarafından Türk Bayrağı, Trabzon 

Spor renkleri ve karanfiller ile süslendi.

Nusrettin Can için 21 Mart’ta Dikmen 

Zahit Kotku Camisinde, 23 Mart’ta 

ise Gazi Üniversitesinde birer mevlit 

programı düzenlendi.  

Diğer yandan, Gazi Üni-

versitesi, Hukuk Fa-

kültesi öğrencileri de 

Üniversitede Nusrettin 

Can Çalkınsın adına bir 

derslik açılması için bir 

kampanya başlattılar.

KOSGEB personeli de, 

13 marttaki terör saldı-

rısında hayatını kay-

bedenler için 16 adet 

hatim indirerek, tüm Türkiye genelin-

deki camilerde hatim duası yaptırdılar.

Tarbzon’un Of İlçesi Belediye Baş-

kanı Salim Salih Sarıalioğlu’ da yap-

tığı açıklamada Nusrettin Can ile 

Zeynep Başak’ın adlarının Belediye 

Meclisi kararıyla Of sahilinde bir parka 

verileceğini, yine Nusrettin Can ismi-

nin Of’ta bir okula verileceğini söyledi.

Nusrettin Can’ın ölümü KOSGEB camiasını 
derinden üzdü.
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Yozgat’ta İlklere İmza Attılar, 
Ödülleri Topladılar
Van’dan sonra en fazla göç veren il 

olan Yozgat’ta tüm sıkıntılara rağmen 

ufuk çizgisini aşarak başarıya ulaştılar. 

Kalkınma Bakanlığı İllerin Sosyo-

Ekonomik Gelişmişlik Sıralamasında 

(SEGE) 65.sırada yer alan, iki dağın arasında 

kalan bu şehirde yaptıkları çalışmalarla 

Türkiye’yi yurtdışında temsil ettiler.  

2009 yılında İnşaat Yüksek Mühendisi 

Serkan Uzun öncülüğünde, KOSGEB KÖİD 

projesi kapsamında, İzosis Yalıtım Sistemleri 

Ltd.Şti. Yozgat’ta kuruldu. 3.000 m²   kapalı 

18.500m² açık alanıyla ortaklı bir yapı olarak 

ilk adımını atan firma, bugün 6.500 m² 

kapalı, 38.000 m² açık alanı ile yoluna devam 

ediyor. %100 yerli sermaye ile kurulan firma, 

2013 yılı itibariyle tek ortaklı bir limited 

şirket olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

2009 yılında hazır sıvalı EPS polistren 

dekoratif iç ve dış cephe elemanlarının 

üretimine 10 kişi ile başlayan, 2010 yılı 

içerisinde inşaat boya grubu ile toz yapı 

kimyasallarını da portföyüne dâhil eden 

firma, 2011 yılı içerisinde EPS Blok üretim 

hattını kurarak çalışan sayısını 22 kişiye 

çıkardı. 2013 yılında yüzeye Flog (kadife) 

Kaplama,2014 yılında EPS Enjeksiyon 

Ürün Üretim Hattını da makine parkuruna 

katan firma, 2016 yılı içerisinde çalışan 

sayısını 30 kişiye çıkarmayı hedefliyor.

2010 yılında KOSGEB Yılın Girişimcisi 

Ödülüne aday gösterilerek üstün başarı 

plaketi alan firma, yenilik olarak sektöre 

hazır sıvalı yalıtım levhalarında dörtkenarda 

binili kilitli sistem ile gizli dübel detayını 

kazandırdı. 2011 yılı içerisinde ORAN Orta 

Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunduğu 

proje ile EPS Polistren Blok Üretim Hattı, 

2014 yılı içerisinde yine ORAN Orta 

Anadolu Kalkınma Ajansı’na sunduğu EPS 

Enjeksiyon Ürün Üretim Hattı projeleriyle 

bölgede ilklere imza atmaya devam etti.

KOSGEB Onayı ile Mantolamaya 

Yeni Bir Soluk Getirecekler…

AR-GE projesi olarak KOSGEB’e “ 

Mantolamada Yeni Bir Bakış” başlıklı 

farklı bir ürün konsepti sunan ve bu 

AR-GE yi KOSGEB onayı ile de başarıyla 

tamamlayan firma, Türkiye’de ve Avrupa’da 

ses getirecek olan bu yeni ürünün seri 

üretimine 2017 yılı ortalarında geçmeyi 

planlıyor. Bu yeni sistem ile 12 ay boyunca 

mevsim koşullarına bağımlı kalınmaksızın 

uygulanabilir, uygulama süresi çok 

kısa, herhangi bir boya ve tamirat işlemi 

gerektirmeyen mantolama geliyor.

Prefabrik yapı sektöründe yaptığı 

çalışmalar ve bulduğu detay ile prefabrik 

yapı piyasasında da bir ilke imza atacak 

olan firma, farklı bir ürün konsepti 

ile piyasaya canlılık kazandıracaktır

Kurulduğu tarihten bu yana ortalama %180 

büyüme ivmesiyle hareket eden firma 2013 

yılı ALLWORLD NETWORK TURKEY FAST 

GROWTH 100 programı kapsamında En 

Hızlı Büyüyen İlk 100 şirket sıralamasında 

45. sırada yer aldı. 2015 yılında BUSINESS 

INITIATIVE DIRECTIONS tarafından 

INTERNATIONAL STAR OF LEADERSHIP 

IN QUALITY ödülü ile ödüllendirilerek, yine 

BUSINESS WORLD AWARD PROGRAM’ 

da Türkiye’yi yurtdışında temsil etti.

Sektörde ürün çeşitliliği ile Türkiye’de tek 

olan firma, beş yıl içerisinde yurtiçi ve 

yurtdışındaki marka bilincini oluşturarak 

sektörde ilk sıralarda yer almayı hedefliyor.
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Şanlıurfalı Genç Girişimci, KOSGEB Desteği ile 

Sığır Kemiğinden Jelatin Üretti

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 gelen jelatinin büyük kısmı domuz atıklarından 

üretilen jelatindir. Biz ‘helal sığır jelatini’ olarak piyasaya 

çıktığımızda bu ürün hiçbir şekilde pazar sıkıntısı çekmeyecektir.” 

Rize Üniversitesi Biyoloji Bölümünü bitirdikten sonra,  Kilis 7 Aralık 

Üniversitesinde yüksek lisansını tamamlayan ve   Şanlıurfa’da bir 

okulda ücretli öğretmenlik yapan Serdal Dursun (28), sığır kemiğinden 

jelatin ürütmek amacıyla KOSGEB’in Ar-Ge desteğine başvuru yaptı 

ve projesinin onaylanmasının ardından KOSGEB’ten aldığı destekle, 

Teknokent’ten araştırma için yer kiralayarak çalışmaya başladı. 

Yürüttüğü çalışmalarda 75 deney yapan Dursun, sığır kemiğinden pek 

çok hazır yiyecekte kullanılan katkı maddesi jelatini üretmeyi başardı. 

KOSGEB desteğiyle üretim tesisi kurulacak çalışmasının devlet 

destekli ilk çalışma olduğunu kaydeden Dursun, projenin 

başarıyla sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadığını kaydetti. 

Jelatinin seri üretiminin yapılması amacıyla KOSGEB’ten 

endüstriyel uygulama tesisi kurulması için destek alacağını 

aktaran Dursun, “Tesiste jelatin üretiminin yanında hayvansal 

atıkların yan ürün olarak kırtasiye tipi yapıştırıcı ve elde 

edilen yağlardan da sabun üretimi yapacağız” diye konuştu. 

Şanlıurfa’lı girişimci Serdal Dursun, KOSGEB’den 
aldığı destekle yürüttüğü proje sayesinde sığır 
kemiğinden jelatin elde etti.
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Teknomer Harita Mekatronik Mühendis-

lik San. Tic. Ltd. Şti., 26 kg. ağırlığında çok 

amaçlı Octocopter adı verilen aracın üre-

timini, proje süresi bitmeden tamamladı. 

Ayrıca,  farklı amaçlarda kullanılabilecek 5 

farklı ürün daha geliştirerek satışlara başla-

dı.

Üretilen araçlar içerisinde,  işletmenin özel-

likle kendi yazılımlarını kullanmak sure-

tiyle ürettikleri, bin 500 metre menzile sa-

hip, yağmur ve kar dışında her türlü hava 

şartlarında uçabilen Multikopter adlı cihaz 

Dünya çapında eşine az rastlanacak olan 

bir İnsansız Hava Aracıdır. 20 dakika uçarak 

havada kalabilen ve 25 hektar alanı tarayıp 

fotoğraflayabilen multikopter, elde ettiği 

net görüntüleri bilgisayara ulaştırabiliyor. 

Resmi olarak 238 uçuş yapan multikoptere 

Teknomer GEO1 ismi verilirken, haritacılık 

alanında kullanılmaya başladı. Girilen ko-

ordinatlar üzerinde uçuş yaparak fotoğraf 

çeken multikopterle yapılan haritacılık ça-

lışmalarında çok büyük kolaylıklar sağlıyor. 

Ayrıca işletmenin ürettiği ürünler arasında 

Zoom Kamera, NIR, Hyper spectral ve Ter-

mal kameralar taşıyabilen hava araçlarıda 

bulunmaktadır. 

Üretilen ürünler; Harita, Güvenlik, Arama ve 

Kurtarma, Basın Yayın alanları olmak üzere 

daha birçok alanlarda da kullanılmaktadır.

KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstri-

yel Uygulama Destek Programı kapsamında 

Tokat Teknopark A.Ş.  kurulan işletme şimdi, 

taşınılacak yüke ve amaca göre yurtdışı em-

sallerinden çok daha üstün Multikopterler 

üretmeyi hedefliyor.

Tokat’ta KOSGEB Desteği ile 
İnsansız Hava Aracı (İHA) Üretildi

Tokat Teknopark bünyesinde Teknomer adı altında kurulan şirkette GOÜ Harita Mühendisliği Bölüm Başkanı Yrd. 
Doç. Dr. Tekin Susam, GOÜ Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ömer Yıldırım ve AR-GE Sorumlusu Alper Ak bir ilke imza attı. 

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 alanlarına sahip İnsansız Hava Arıcı üretimini 
tamamladı.
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2003 yılında Ar-Ge çalışmaları yapmak üze-

re, Kastamonu ilimizde çalışmalarına baş-

layan Matriks Kimya Ltd. Şti., 2016 yılına 

kadar, Türkiye’de bir ilke imza atarak; Çev-

re, gıda, içme suyu, atık su analiz ve proses 

kontrolleri için gerekli olan, Kimyasal Oksi-

jen İhtiyacı (KOİ), Amonyum, Nitrat, Toplam 

Azot vb 12 adet kimyasal test kiti (kimyasal 

ayıraçlar) üreterek ve sektörün hizmetine 

sundu.

Bu kitler ve bunlara ait referans çözeltiler, 

piyasada mevcut benzer ithal ürünler ile eş-

değer kalitede ve uluslararası standartlara 

uygun olarak üretiliyor.

Matriks Kimya Ltd., 2016 yılından itibaren 

faaliyete geçen Kastamonu İŞGEM bünyesi-

ne katılmış ve çalışmalarına burada devam 

edecek.

İşletme, Ar-Ge’ye dayalı proje çalışmaları 

ile; bu tür analizlerde kullanılan, Türkiye’de 

üretilmeyen ve tamamı ithal ürünler olan 

30 adetten fazla kimyasal ürünün tamamını 

önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üretmeyi 

hedefliyor.

Bu çalışmaların bu noktaya gelmesinde ve 

devam ettirilmesinde, KOSGEB’den Ar-Ge 

ve İnovasyon konusunda çok büyük des-

tek aldıklarını belirten işletme yetkilileri, 

2004 yılından bu yana ikisi Ar-Ge ve birisi 

Endüstriyel Uygulama olmak üzere üç adet 

projeyi başarı ile tamamladıklarını ifade et-

tiler.

Kastamonu’da KOSGEB Destekli Firma 
Türkiye’de İlklere İmza Atan
Ar-Ge Projeleri Geliştirdi

Yaptığı Ar-Ge çalışmalarıyla öne çıkan Matriks Kimya Türkiye’de üretilmeyen ve tamamı ithal ürünler olan 30’dan 
fazla ürünün tamamını önümüzdeki birkaç yıl içerisinde üretmeyi hedefliyor.

Kastamonu’da 
bulunan Matriks 
Kimya, Uluslararası 
standartlara uygun 
su ve atık su 
analizlerinde, organik 
kirlilik seviyesinin 
tespitinde kullanılan 
Kimyasal Oksijen 
İhtiyacı Test Kitininin 
yanı sıra toplam 12 
adet kimyasal test kiti 
üretti. 



38 www.kosgeb.gov.tr



39www.kosgeb.gov.tr



www.kosgeb.gov.tr40


