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“Yeni Dönemde 
Daha Çok Çalışacağız.”

Bakan Faruk Özlü, programda KOSGEB’in 

Türkiye’nin güzide kurumlarından birisi 

olduğunu belirterek, “KOSGEB’in KOBİ ve 

Girişimcilere yönelik destekleri ülkemizin 

kalkınması açısından çok büyük önem 

taşımaktadır. KOBİ’ler ne kadar güçlü 

olur ise bir ülkenin ekonomisi de o kadar 

güçlü olur, bu sebeple Türkiye’deki 

KOBİ havuzunu genişletmemiz 

gerekli. Önümüzdeki dönemde KOBİ 

ve Girişimcilerimize yönelik destek 

programlarımızı daha da geliştirerek 

çalışmalarımıza devam edeceğiz.” Dedi.

KOSGEB’in İftar Programı öncesi,  KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer’de Türkiyede bulunan 

KOSGEB Müdürleri ile bir toplantı düzenledi.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB’in düzenlemiş olduğu iftar programında, KOSGEB personeli ile 
bir araya geldi.

Bakan Faruk Özlü, “KOSGEB’in 
KOBİ ve Girişimcilere 
yönelik destekleri ülkemizin 
kalkınması açısından çok 
büyük önem taşımaktadır.  
Önümüzdeki dönemde KOBİ 
ve Girişimcilerimize yönelik 
destek programlarımızı daha 
da geliştirerek çalışmalarımıza 
devam edeceğiz.” Dedi.
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“Ahi Teşkilatı Gibi Çalışmalarımızı 
Yürütmeliyiz”

Toplantıda KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Türkiye’nin 2023 yılı vizyonundaki 

ekonomi hedeflerine ulaşabilmesi için 

kurum olarak KOSGEB’e çok  büyük görevler 

düştüğünü belirterek, “Bizler devletimizin 

ekonomik kalkınmada görevlendirdiği 

kilit kamu kurumlarından biriyiz. Bu 

anlamda yaptığımız görevin ne kadar 

önemli olduğunu bir kez daha hatırlatmak 

istiyorum.  Her KOSGEB Müdürlüğü köklü 

tarihimizin bize mirası olan ahilik teşkilatı 

gibi çalışmalarını yürüttüğü taktirde 

başarılı olacağımıza inanıyorum. Bu 

farkındalıkla KOSGEB olarak girişimcilere 

sadece mali destek veren bir kurum değiliz. 

Bizler girişimcilere başarılı olabilmeleri 

için KOBİ’lerimize Ar-ge ve İnovasyon 

gibi bir çok konuda rehberlik etmemiz 

gerektiğinin bilincindeyiz.” Dedi.

KOSGEB’de Dört Yeni Daire Başkanı Göreve Başladı

KOSGEB’de en son yapılan atama kararları ile, Yeni İnsan Kaynakları Dairesi Başkanı Asim 

Türkmen, KOSGEB Müdürlükleri Koordinasyon Dairesi Başkanları Ertuğrul Çetinkaya ve 

Hakan Ulusu ile Strateji Geliştirme ve Mali Hizmetler Dairesi Başkanı Binali Aydın’da yeni 

görevlerine başladı.



8 www.kosgeb.gov.tr

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı 

Recep Biçer, Milli Eğitim Bakanlığı ile 

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi” protokolü 

imzaladıklarını bildirerek, “2015-2016 eğitim 

öğretim yılından itibaren mezun olacak 

384 bin 236 öğrencimiz, diploma ile birlikte 

‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım 

Belgesi’ni almaya hak kazanacak ve kendi 

alanlarında iş kurmak istemeleri halinde hibe 

olarak 50 bin lira, ayrıca faizsiz 100 bin liraya 

kadar KOSGEB ‘Yeni Girişimci Desteği’ne 

başvuru hakkını elde edecekler” dedi.

Türkiye’de   girişimciliğin KOSGEB 

bünyesinde verilen eğitimlerle son 5 

yılda çok önemli mesafe katettiğini 

belirten KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bu 

kapsamda ekonomiye de ciddi oranda katkı 

sağladıklarını söyledi. 

Girişimciliğin geliştirilmesi ve bu bilincin 

yaygınlaştırılmasını hedeflediklerini 

vurgulayan Biçer, imzalanan protokolle 

birlikte Mesleki ve Teknik Liselerde 

okutulmakta olan girişimcilik derslerinin, 

KOSGEB’in girişimcilik desteği eğitimleri 

kapsamına alınabilmesi için Milli Eğitim 

Bakanlığı, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel 

Müdürlüğü ile “Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimi” iş birliği protokolü imzaladıklarını 

anlattı. 

- “Bu destekten yararlanın”

Recep Biçer, Mesleki ve Teknik Eğitim 

Genel Müdürlüğüne bağlı ortaöğretim 

okullarında, girişimcilik  eğitimini  başarıyla  

tamamlayarak mezun olan bireylerin, 

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Katılım 

Belgesi” almaya hak kazanacağına dikkati 

çekerek, “2015-2016 eğitim öğretim 

yılından itibaren mezun olacak 384 bin 236 

öğrencimiz, diploma ile birlikte ‘Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi’ni almaya 

hak kazanacak. Mezunlarımız öncelikle 

kendi alanlarında iş kurmak istemeleri 

halinde hibe olarak 50 bin lira, ayrıca faizsiz 

100 bin liraya kadar KOSGEB ‘Yeni Girişimci 

Desteği’ne başvuru hakkını elde edecekler.” 

diye konuştu.

KOSGEB’ten Meslek Liseli Mezunlara  

150 bin lira “karne hediyesi”

KOSGEB ile Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü arasında ‘Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi’ 
protokolü imzalandı.

“2015-2016 eğitim 
öğretim yılından itibaren 
mezun olacak yaklaşık 
400 bin öğrenci, 
diploma ile birlikte 
Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimi Katılım Belgesi’ni 

almaya hak kazanacak”
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“Teknik ve Mesleki Liselerden mezun olan gençler, öncelikle kendi 
alanlarında iş kurmak istemeleri halinde hibe olarak 50 bin lira, 
ayrıca faizsiz 100 bin liraya kadar KOSGEB ‘Yeni Girişimci Desteği’ne 
başvuru hakkını elde edecekler”

Girişimcilik eğitiminin önemine işaret 

eden Biçer, uygulamanın meslek ve teknik 

lise mezunlarına vizyon kazandıracağını 

dile getirdi. Protokolün, meslek ve teknik 

lise mezunlarının iş kurmalarına yönelik 

önemli bir kapı açacağının altını çizen 

Biçer, üniversite ya da lise mezunu olup 

devletten iş bekleyenlerin sayısının da 

azalabileceğini kaydetti. Mezun olanların, 

üniversitede okurken belgeleriyle destek 

alabileceklerini ve projelerini hayata 

geçirebileceklerine de değinen Biçer, 

öğrencilere bu destekten yararlanmaları 

çağrısında bulundu.

- “Mesleki eğitimin boşa gitmesini 

istemiyoruz”

Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü 

Osman Nuri Gülay da 3 bin 291 meslek 

lisesinde, 1 milyon 782 bin öğrencinin 

eğitim gördüğünü bildirdi.

Bu öğretim yılında mezun olacak 

öğrencilerin, karneleriyle birlikte 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi Belgesini 

alacak olmalarının sevindirici olduğunu 

dile  getiren Gülay, “Bu krediyle çocuklarımız 

hem kendi alanlarında iş yerlerini 

açabilirler, hem de istiyorlarsa üniversite 

eğitimine devam edebilirler. Meslek lisesi 

mezunu öğrencilerimizin özellikle kendi  

alanlarında iş yeri açmalarını önemsiyoruz, 

çünkü verdiğimiz mesleki eğitimin boşa 

gitmesini istemiyoruz.” ifadesini kullandı.

Gülay, bugün öğrencilere karneleri 

verilirken, protokol  hakkında bilgilendirme 

yapacaklarını da kaydetti.
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KOBİGEL’de İlk Projeler Onaylandı, 
3571 Yeni Personel İstihdam Edilecek

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, KOSGEB’in 2106 yılında ilk kez uygulanmaya başlanan  KOBİGEL – KOBİ 
Gelişim Destek Programı Kapsamında yayınlanan ilk çağrının proje başvurularının onaylandığını açıkladı. 

“En fazla İstihdam Desteği Güneydoğu 

Anadolu Bölgesine”

Bakan Faruk Özlü, bu tür projelerden en 

büyük beklentilerden birisinin personel 

istihdamı olduğunu belirterek, çağrı 

kapsamında kabul edilen 1377 projede 

3571 yeni personelin istihdam edileceğini  

ve destek kararı alınan projelerdeki 

personel istihdam sayılarına göre 826 yeni 

personel ve %23’lük bir oranla en fazla 

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde istihdamın 

gerçekleştirileceğini söyledi. 

Bakan Özlü, personel istihdamında 

Güneydoğu Anadolu Bölgesini, 623 yeni 

istihdam ile İç Anadolu, 587 yeni istihdam 

ile Karadeniz, 561 yeni istihdam ile Marmara, 

407 yeni istihdam ile Akdeniz, 329 yeni 

istihdam ile Doğu Anadolu ve 238 yeni 

istihdam ile Ege Bölgelerinin takip ettiğini 

açıkladı.

“ 1377 Proje İçin 350 Milyon TL Destek  

Onayı Verildi.” 

Bakan Özlü, İlk Çağrıda  “Orta Yüksek ve 

Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite 

Geliştirme” ve “Geleneksel İmalat Sanayi 

KOBİ’lerinde Katma Değerin Artırılması” 

konu başlıklarında yayınlanan programa 

ilişkin Toplamda 1377 Projenin 350 Milyon 

TL ile desteklenmesine karar verildiğini 

açıkladı.

Bakan Faruk Özlü, Yaklaşık 350 Milyon TL ile 

desteklenecek olan projelerin, 232 Milyon 

TL’sinin geri ödemesiz, 118 Milyon TL’sinin 

ise geri ödemeli şeklinde olacağını söyledi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk 

Özlü, “Orta Yüksek ve Yüksek Teknoloji 

KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” konu 

başlığında 682  projenin 166 Milyon TL ile,  

“Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde 

Katma Değerin Artırılması” konu başlığında 

ise 695 projenin 184 Milyon TL ile 

destekleneceğini belirterek,   350 Milyon 

TL’lik Destek tutarından en fazla 262 Milyon 

TL ile KOBİ’lerin ihtiyaç duyduğu makina, 

teçhizat, hammadde ve malzeme grubuna 

verileceğini söyledi.
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“En fazla Destek İç Anadolu Bölgesine”

Bakan Faruk Özlü, Proje teklif çağrıları 

kapsamında en fazla desteğin 66, 3 Milyon 

TL ile İç Anadolu Bölgesine sağlanacağını 

belirterek,  bu kapsamda İç Anadolu 

bölgesini, 64,4 Milyon TL ile Güneydoğu 

Anadolu, 58 Milyon TL ile Marmara, 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 Bölgelerinin takip 

ettiğini söyledi.

“Makina ve Teçhizat Alımına 262 Milyon 

TL”

Bakan Özlü, Ön onaydan geçen 1480 

projeden, 1377’sinin onaylandığını belirterek, 

bu projelerde 27 Milyon 500 bin TL’lik bir 

bütçenin yazılım alımına,  49 Milyon TL’lik 

bütçenin yeni personel istihdamına, 262 

Milyon TL’lik bütçenin Makina ve Teçhizat 

alımına, 11 Milyon TL’lik bütçenin ise Hizmet 

Alımına yönelik olacağını ve toplamda 350 

Milyon TL bütçenin KOBİ’lere dağıtılacağını 

söyledi.

“En Fazla Yazılım Desteği Marmara 

Bölgesine”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 

projelere 27.5 Milyon TL tutarında Yazılım 

Gideri Desteği sağlanacağını belirterek,  bu 

kapsamda en fazla yazılım gideri desteği 7 

Milyon TL ile Marmara Bölgesine verilirken, 

Marmara 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 bölgelerinin 

takip ettiğini açıkladı.

Bakan Faruk Özlü, KOBİGEL-KOBİ Gelişim 

Destek Programı kapsamında, “Bilişim 

Teknolojileri KOBİ’lerinin Geliştirilmesi”, 

“Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite 

Geliştirme” ve “KOSGEB Destekli Girişimlere 

İvme” konulu üç yeni Proje Teklif Çağrısına 

çıkıldığını da belirterek, başvuru işlemleri 

devam ettiğini, son başvuru tarihinin ise 1 

Temmuz 2016 olduğunu söyledi.

Bu yeni proje çağrılarının bütçesinin de 300 

milyon TL olduğunu belirten Özlü, ihtiyaçlı 

olan KOBİ’lerin geç kalmamaları yönünde 

uyarıda bulundu.
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Bölgelere Göre Destek Tutarı Dağılımı
Toplam Destek Tutarı = 349.720.062,51 TL

Bölgelere Göre Destekleme Kararı Alınan İstihdam Sayısı

Toplam Desteklenen İstihdam = 3571

AKDENİZ; 

42.859.685,61 TL

AKDENİZ; 

407

MARMARA; 

58.003.853,99 TL

MARMARA; 

561

KARADENİZ; 

56.834.685,26 TL

KARADENİZ; 

587

İÇANADOLU;

 66.303.477,34 TL 

İÇANADOLU;

 623

GÜNEYDOĞU; 

64.428.318,63 TL

GÜNEYDOĞU; 

826

%19%19

%18 %23

%16

%16 %11
%9

%7

%16

%17 %12
%9

%8
EGE; 

29.385.149,26 TL

EGE; 

238

D.ANADOLU; 

31.904.892,42 TL

D.ANADOLU; 

329

KOBİGEL’de Onaylanan Destek  Rakamları 

Proje Teklif çağrıları kapsamında  349.720.062,51 TL 

destek sağlanacaktır. 

Bu kapsamda  En fazla destek yaklaşık 66,3 Milyon TL 

ile İç Anadolu bölgesine sağlanacaktır. 

Bu rakam toplam destek tutarının yaklaşık %19’una 

tekabül etmektedir.

Proje Teklif çağrıları kapsamında 3571 Yeni istihdam 

desteklenecektir. 

Bu kapsamda 826 yeni istihdam ile en fazla personel 

Güneydoğı Anadolu bölgesinde desteklenecektir.  

Bu rakam  desteklenen personel sayısının yaklaşık 

%23’üne tekabül etmektedir.
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Gider Bazında Destek Tutarları
Toplam Destek Tutarı = 349.720.062,51 TL

Proje Teklif Çağrıları Bazında Destek Tutarları

Toplam Destek Tutarı = 349.720.062,51 TL

Hizmet Alımları; 

11.041.234,21 TL

Yazılım; 

27.513.559,95 TL

Geleneksel İmalat 

Sanayi KOBİ’lerinde  

Katma Değerin 

Arttırılması; 

183.766.414 TL

Makine - Teçhizat; 

262.137.959,27 TL

%75

%53 %47

%14%8 %3

%0 Personel; 

48.721.097,80 TL

Diğer; 

306.211,29 TL

Orta-Yüksek ve 

Yüksek Teknoloji 

KOBİ’lerinde 

Kapasite Geliştirme; 

165.953.647 TL

Proje teklif çağrıları kapsamında sağlanan 349.720.062,51 TL 

desteğin  yaklaşık %53’üne denk gelen 183.7 Milyon TL’si  Geleneksel 

İmalat Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin Arttırılması çağrısında, 

%47 sine denk gelen 165,9 Milyon TL’si ise Orta-Yüksek ve Yüksek 

Teknoloji KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme proje teklif çağrısı 

kapsamında sağlanacaktır.

Proje Teklif çağrıları kapsamında  349.720.062,51 TL 

destek sağlanacaktır. 

Bu kapsamda  En fazla destek yaklaşık 262,1 Milyon 

TL ile Makine-Teçhizat Alımlarına sağlanacaktır. 

Bu rakam toplam destek tutarının yaklaşık 

% 75 ine tekabül etmektedir.
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Destek Türü Bazında Destek Tutarları
Toplam Destek Tutarı = 349.720.062,51 TL

Bölgesel Bazda Personel Gideri Desteği 

Toplam Destek Tutarı = 48.721.097,80 TL

%34

%66

%17

%14

%18 %23

%6

%10
%12

Geri Ödemeli, 

117.987.874,23 TL

Geri Ödemesiz, 

231.732.188,29 TL

AKDENİZ; 

5.777.786,00 TLMARMARA;

 8.241.659,40 TL

KARADENİZ; 

7.032.281,60 TL 

İÇANADOLU; 

8.679.028,40 TL; 

GÜNEYDOĞU; 

11.176.664,00 TL

EGE;

 3.146.590,40 TL

D.ANADOLU;

 4.667.088,00 TL

Proje teklif çağrıları kapsamında sağlanan 

349.720.062,51 TL’ desteğin  yaklaşık %66’sına denk 

gelen 231.7 Milyon TL’si  Geri Ödemeli   

%34’üne denk gelen 117.9 Milyon TL’si ise Geri 

Ödemesiz Destek olarak sağlanacaktır.

Proje Teklif çağrıları kapsamında  48.721.097,80 TL 

tutarında personel gideri desteği sağlanacaktır. 

Bu kapsamda  En fazla personel Gideri Desteği 

yaklaşık 11.1 Milyon TL ile Güneydoğu Anadolu 

bölgesine sağlanacaktır. 

Bu rakam toplam destek tutarının yaklaşık %23’üne 

tekabül etmektedir.
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Bölgesel Bazda Yazılım Giderleri Desteği 

Toplam Destek Tutarı = 27.513.559,95 TL

%16 %12 %9

%8

%19%19

%26 %9 %7

%14

%8
%24

%12

%17

AKDENİZ; 

2.607.428,17 TLMARMARA;

 7.036.730,29 TL

KARADENİZ; 

3.303.982,60 TL 

İÇANADOLU;

 6.608.290,38 TL

GÜNEYDOĞU;

 2.331.063,47 TL

EGE; 

3.788.672,40 TL

D.ANADOLU;

 1.837.392,64 TL

Bölgesel Bazda Makine-Teçhizat Desteği 
Toplam Destek Tutarı = 262.137.959,27 TL

AKDENİZ; 

32.789.591,61 TLMARMARA 

40.949.910,91 TL

KARADENİZ; 

56.834.685,26 TL

İÇANADOLU;

 48.541.913,89 TL

GÜNEYDOĞU; 

49.742.236,65 TL; 

EGE;

 21.321.228,60 TL

D.ANADOLU;

 23.884.690,98 TL

Proje Teklif çağrıları kapsamında  yaklaşık 262,1 Milyon TL 

tutarında Makine-Teçhizat desteği sağlanacaktır. 

Bu kapsamda En fazla Makine-Teçhizat desteği yaklaşık 

49,7 Milyon TL ile Güneydoğu Anadolu bölgesine 

sağlanacaktır. 

Bu rakam toplam destek tutarının yaklaşık %19’una tekabül 

etmektedir.

Proje Teklif çağrıları kapsamında  yaklaşık 27,5 Milyon TL 

tutarında Yazılım Gideri Desteği sağlanacaktır. 

Bu kapsamda En fazla Yazılım Gideri Desteği yaklaşık 7 

Milyon TL ile Marmara bölgesine sağlanacaktır. 

Bu rakam toplam destek tutarının yaklaşık %26’sına 

tekabül etmektedir.
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İşletmelerin yapmış olduğu Ar-Ge ve 

İnovasyon faaliyetlerinin yurtdışında 

tanıtılması ve pazarlanması amacıyla; 

teknik, yönetimsel, hukuki ve hedef 

ülkede satış imkânları sağlayacak 

profesyonel ağlara erişim hizmetleri 

sunan uluslararası hızlandırıcı programı 

için, KOSGEB birimleri, Üniversiteler, 

Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici 

şirketleri, Teknoloji transfer ofisleri  ve 

Özel kuluçka merkezleri/hızlandırıcılar 

tarafından programlar düzenlenebiliyor.

Düzenlenen programlara ise işletmelerin 

bireysel olarak başvuru yapabiliyor, ve her 

bir başvuru için üst limit olarak 15 bin dolar 

olmak üzere, 3 yıl destek süresi boyunca 

işletmelerin yaptığı harcamaların % 80’i 

oranında toplamda 60 bin dolar destek 

veriliyor.

Destek Programı kapsamında; Hızlandırıcı 

ofis kirası, Eğitim, Danışmanlık, 

Mentörlük, İş yönetimi, hukuk, fikri ve 

sınai mülkiyet hakları, Ulaşım, Konaklama, 

Organizasyonla ilgili genel giderlere geri 

ödemesiz destek veriliyor.

Destek programı 2 kategoriden 

oluşmaktadır;

a) Organizasyonel Uluslararası 

Hızlandırıcı Programı: Organizasyonel 

Uluslararası Hızlandırıcı Programı 

kapsamında, işletmelerin KOSGEB 

birimleri, üniversiteler, teknoloji 

geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, 

teknoloji transfer ofisleri ve özel kuluçka 

merkezleri/hızlandırıcılar tarafından 

münferiden veya birlikte düzenlenecek 

uluslararası hızlandırıcı programlarına 

katılmalarına destek verilmektedir.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı 

Programı’nın düzenlenebilmesi için 

başvuru esnasında KOSGEB Veri Tabanına 

kayıtlı en az 5, en fazla 10 işletmenin yer 

alması gerekir ve bunların dışında başka 

işletme programa dâhil edilemez. 

Destek ödemesinin yapılabilmesi için en 

az 5 işletmenin katılımı zorunludur. Bu 

Teknolojik faaliyetlerde bulunan İşletmelerin uluslararası pazarlara girişini kolaylaştırmak 
amacıyla, KOSGEB Uluslararası Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında, işletme başına 60 
bin dolar destek veriyor.

KOSGEB,

İşletmeleri Yurtdışına Taşımaya 
Devam Ediyor
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Programlara, 
işletmeler bireysel 
olarak başvuru 
yapabiliyor ve her 
bir başvuru için üst 
limit olarak 15 bin 
dolar olmak üzere, 
3 yıl destek süresi 
boyunca işletmelerin 
yaptığı harcamaların 
% 80’i oranında 
toplam 60 bin dolar 
destek veriliyor.

nedenle program organizasyonunun 

maksimum işletme sayısına göre 

planlanması önerilmektedir.

Başvuru dönemleri dışında organizasyon 

başvurusu kabul edilmemektedir.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı 

Programı kapsamında 5 işletme için 

başvuru yapılmış ve ilgili Program 

onaylanmış olsun. Bu 5 işletmeden 1 tanesi 

Programa katılım sağlayamazsa toplam  

katılım  4’e düşeceği için Uygulama 

Esasları gereği diğer işletmelere ödeme 

yapılmamaktadır.

Organizasyonel Uluslararası Hızlandırıcı 

Programı kapsamında 10 işletme için 

başvuru yapılmış ve onaylanmış ise bu 

10 işletmeden en az 5 tanesi Programa 

katılım sağlamalıdır. Katılım sağlayacak 

işletmelerin organizasyondan önce bağlı 

bulundukları KOSGEB Müdürlüklerine 

program başvurusu yapmaları 

gerekmektedir.

Program başvurusu yapmayan ve/veya 

katılım sağlamayan işletmelere ödeme 

gerçekleştirilmemektedir.

b) Bireysel olarak katılım 

sağlanacak uluslararası hızlandırıcı 

programı: 

Ar-Ge ve/veya inovasyon projesi kamu 

kaynakları ile desteklenerek başarı ile 

tamamlanmış işletmelerin bireysel olarak 

uluslararası hızlandırıcı programlarına 

katılmalarına destek verilir.

Bireysel olarak katılım sağlanacak 

uluslararası hızlandırıcılar, ilgili 

Başkanlık birimi tarafından belirlenir ve 

www.kosgeb.gov.tr internet adresinde 

yayınlanır.

İşletmeye destek ödemesi yapılabilmesi 

için tüm hizmetleri başvuruda 

belirttiği uluslararası hızlandırıcıdan/

hızlandırıcılardan alması gerekir.

Bireysel olarak katılım sağlanacak 

Uluslararası Hızlandırıcı Programında 

işletmelerin, hızlandırıcılarda yer 

kiralaması esastır. Program ayrıca 

aşağıdaki faaliyetlerden en az ikisini de 

içermelidir; Mentörlük hizmeti, 

Risk sermayedarları ve iş melekleri ile 

görüşmeler, Eğitim hizmeti, Danışmanlık 

hizmeti ve Uluslararasılaşmasını 

kolaylaştıracak diğer profesyonel ağlara 

erişimi.

Bireysel olarak katılım sağlanacak 

Uluslararası Hızlandırıcı Programı için 

seyahatin süresi en fazla 30 gün olup, 

başlangıç ve bitiş tarihi dışında alınan 

hizmetler destek kapsamında değildir.

Bireysel olarak katılım sağlanacak 

Uluslararası Hızlandırıcı Programlarında 

destek unsurlarında;

•	 Bir günlük hızlandırıcı yer kirası için 

verilecek desteğin üst limiti 50 ABD 

Doları,

•	 Bir gecelik konaklama için verilecek 

desteğin üst limiti 200 ABD Doları,

•	 Gidilecek şehre yapılan ekonomi 

sınıfı havayolu/karayolu/demiryolu/

denizyolu ile gidiş-dönüş ulaşım 

bileti ücretleri kriterleri esas alınır.

 

ORGANİZASYONEL ULUSLARARASI HIZLANDIRICI PROGRAMI 
BAŞVURUSU VE DEĞERLENDİRME DÖNEMLERİ

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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KOSGEB tarafından 2016 yılında yürürlüğe 

alınan Uluslararası Kuluçka Merkezi ve 

Hızlandırıcı Destek Programı Ocak ayında, 

Amerika Birleşik Devletleri’nde üç adet 

kuluçka merkezi kurulmasına yönelik 

çıkılan çağrı sonucunda kazananlar belli 

oldu.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 

Programı kapsamında gelen başvurular, 

KOSGEB ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı temsilcilerinden oluşan Kurul 

tarafından değerlendirildi. Üç konsorsiyum 

Amerika Birleşik Devletleri’nde Uluslararası 

Kuluçka Merkezi kurmaya hak kazandı. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, kazananların 

KOSGEB destekli olarak Ar-Ge faaliyetleri 

sonucunda ülkemizde üretilen teknolojik 

ürünlerin uluslararası pazarlarda yer 

almasına çok büyük katkı sağlayacağını 

belirterek, yerli teknoloji yoğun başlangıç 

firmalarının gelişmiş girişimcilik 

ekosistemleri içerisinde bulunmasına da 

destek vereceklerini bildirdi.

Başkan Recep Biçer, KOSGEB Uluslararası 

Kuluçka Merkezi Kurma Programı 

kapsamında kurulacak olan her bir 

Uluslararası Kuluçka Merkezi için 

operasyonel giderlere her yıl 750.000 $ 

olmak üzere 5 yıl proje süresi boyunca 

toplamda 3.750.000 $  destek sağlanacağını, 

Yine, her bir Uluslararası Kuluçka Merkezi 

için Kuruluş ve Donanım Desteği olarak 

100.000 $  verileceğini söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, bir 

uluslararası kuluçka merkezine toplamda 

3 Milyon 850.000  $  destek sağlanırken, üç 

kuluçka merkezi için ise toplamda 11 Milyon 

550.000 $ destek sağlanacağını belirtti.

Amerika’da,
KOSGEB Desteği ile 
Üç Uluslararası Kuluçka 
Merkezi Kuruluyor

KOSGEB tarafından 2016 yılında yürürlüğe alınan Uluslararası Kuluçka Merkezi ve 
Hızlandırıcı Destek Programı kapsamında Üç konsorsiyum Amerika Birleşik Devletleri’nde 
Uluslararası Kuluçka Merkezi kurmaya hak kazandı. 
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KOSGEB’li KOBİ’ler

Daha Avantajlı Kredi  Kullanıyor

2015 yılının  sonunda Vakıfbank, Halk 

Bankası ve Ziraat Bankası ile yapılan 

protokoller çerçevesinde KOSGEB’e kayıtlı 

bulunan KOBİ’ler daha inrdirimli faiz 

oranları ile kredi kullanıyor.

Protokol imzalanan bankalarla yapılan 

anlaşmalar neticesinde yine KOSGEB’e 

kayıtlı KOBİ’lere, yapacakları bankacılık 

işlemlerinde de indirimler sağlanıyor.

İlk altı ay içerisinde KOSGEB’li KOBİ’lere 

yaklaşık olarak 60 milyon TL civarında kredi 

kullandırıldı.

KOSGEB Veri Tabanı’na kayıtlı KOBİ’ler bankalarla yapılan protokoller çerçevesinde daha 
inrdirimli faiz oranları ile kredi kullanıyor.

İlk altı ay içerisinde 
KOSGEB’li KOBİ’lere 
yaklaşık  60 milyon TL 
kredi kullandırıldı.
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KOSGEB, Mayıs Ayında Konuşulan Kurum ve Kuruluşlar Arasında 

İkinci Sırada Yer Aldı 

Medya Takip Merkezi (MTM)’nin Mayıs 

2016’da 4 bini aşkın gazete, dergi, TV kanalı 

ve 10 bini aşkın internet medyasında yaptığı 

haber takibi sonuçlarından derlenen verilere 

göre KOSGEB, 8 bin 719 haberle en çok takip 

edilen kurum ve kuruluşlar arasında ikinci 

oldu.

TOBB 20 bin 297 haberle ilk sırada yer 

alırken, 8 bin 719 haberle KOSGEB listenin 

ikinci sırasında bulundu. MÜSİAD Müstakil 

Sanayici ve İşadamları Derneği 6 bin 332 

haberle üçüncü, TÜSİAD Türk Sanayicileri 

ve İşadamları Derneği 4 bin 386 haberle 

dördüncü oldular. TİM Türkiye İhracatçılar 

Meclisi 4 bin 234 haberle beşinci, ATO Ankara 

Ticaret Odası 3 bin 841 haberle altınca sırada 

yer aldı.

Medya Takip Merkezi (MTV)’nin sonuçlarındanderlenen verilere göre Mayıs ayında en çok 
konuşulan  Kurum ve Kuruluşlar arasında KOSGEB ikinci sırada yer aldı.

MAYIS AYINDA EN ÇOK KONUŞULAN KURUM VE KURULUŞLAR
Kurum/Kuruluşlar Yazılı 

Basın 
TV Online 

Medya
Toplam

1 TOBB 4.172 1.066 15.059 20.297

2 KOSGEB 2.365 75 6.279 8.719
3 MÜSİAD 1.355 130 4.847 6.332

4 TÜSİAD 726 726 3.195 4.386

5 TİM 1.179 88 2.967 4.234

6 ATO 1.000 53 2.788 3.841

7 TZOB 1.083 31 1.824 2.938

8 TÜMSİAD 487 7 1.068 1.562

9 ASKON 339 14 910 1.263

10 TÜRKONFED 170 5 428 603

11 TÜGİAD 166 1 170 337

KOSGEB Medya Takibinde      Sırada 2.
Mayıs 2016'da KOSGEB yine 
en çok konuşulan 
kurum ve kuruluşlar arasında
2.sırada yer aldı



21www.kosgeb.gov.tr



22 www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB’in Ulusal koordinatörlüğünü 

yürüttüğü Avrupa Girişimciliği Teşvik 

Ödülleri için Türkiye’den aday belirlenmesi 

ve teklif edilmesi süreci tamamlandı.

Türkiye yarışmaya ; 

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 
“Tarımda Kadın Girişimciliğin 
Güçlendirilmesi Programı Projesi”  
(Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi 
kategorisinde),

- İzmir Kalkınma Ajansı’nın “Yenilenebilir 
Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali 
Destek Programı Projesi” (Kaynak 
etkinliğinin ve çevre dostu (yeşil) pazarların 
gelişiminin desteklenmesi kategorisinde)

projeleri ile katılacak.

Girişimciliğin Avrupa çapında kamu 

kurum ve kuruluşlarının desteği ve 

teşviki ile geliştirilmesi, işletmeleri ve 

girişimciliği en başarılı   şekilde  teşvik   

edenlerin belirlenmesi amacıyla en 

iyi girişimcilik uygulamalarının ve 

politikalarının sergilenmesi, girişimciliğin 

katma değeri üzerine farkındalığın 

arttırılması ve potansiyel girişimcilerin 

cesaretlendirilmesi hedeflenerek Avrupa 

Komisyonu’nun sponsorluğunda 

düzenlenmektedir.

2006 yılından beri düzenlenen Avrupa 

Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 

AB üyesi ülkeler, İzlanda, Norveç ve 

Sırbistan’ın yanı sıra 2011 yılından itibaren 

Türkiye’de katılıyor. 

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için 

Türkiye’den aday belirlenmesi ve teklif 

edilmesi noktasında KOSGEB ulusal 

koordinatörlük görevini yürütüyor.

Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde 

girişimciliğin geliştirilmesine yönelik 

model  ve programlar geliştiren 

ve uygulayan kurum/kuruluşların 

katılabileceği ödül yarışması, 6 kategoride 

gerçekleştiriliyor:

•	 Girişimcilik ruhunun geliştirilmesi

•	 Yeteneklere yatırım yapma,

•	 Girişimcilik ortamının geliştirilmesi,

•	 İşletmelerin uluslararasılaştırılmasının 

desteklenmesi,

•	 Kaynak etkinliğinin ve çevre dostu 

pazarların gelişiminin desteklenmesi,

•	 Sorumlu girişimcilik. 

Türkiye,
Avrupa’ya İki Proje İle Gidiyor

KOSGEB’in Ulusal koordinatörlüğünü yürüttüğü  Avrupa  Girişimciliği  Teşvik Ödülleri için Türkiye’den aday 
belirlenmesi ve teklif edilmesi süreci tamamlandı.
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Ulusal seçim süreçleri sonunda, her 

ülkeden belirlenen iki aday Komisyon’a 

bildirilmektedir. 

Bu yıl 10.su düzenlenecek olan yarışma için 

ülke çapında KOSGEB’e 25 proje başvurusu 

yapıldı. Yapılan değerlendirme sonucunda 

tüm projeler takdire değer bulunmakla 

birlikte Avrupa Komisyonu’nun belirlediği 

sınırlar ve kriterler dâhilinde:

- Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 

“Tarımda Kadın Girişimciliğin 

Güçlendirilmesi Programı Projesi”  

(Girişimcilik Ruhunun Geliştirilmesi 

kategorisinde),

- İzmir Kalkınma Ajansı’nın “Yenilenebilir 

Enerji ve Çevre Teknolojileri Mali Destek 

Programı Projesi” (Kaynak etkinliğinin ve 

çevre dostu (yeşil) pazarların gelişiminin 

desteklenmesi kategorisinde)

Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri için 

Türkiye’den aday gösterilmek üzere seçilerek, 

Avrupa Komisyonu nezdinde adaylık süreci 

resmi olarak başlatıldı. 

24 Kasım 2016 tarihinde Bratislava’da 

düzenlenecek olan ödül töreni ile sahiplerini 

bulacak olan 2016 yılı Avrupa Girişimciliği 

Teşvik Ödüllerinde ülkemizi temsil edecek 

olan her iki proje yürütücülerine Avrupa 

Komisyonu seçim sürecinde başarılar dileriz. 

Avrupa Girişimciliği 
Ödül Yarışması 
Kategorileri

•	 Girişimcilik ruhunun 
geliştirilmesi

•	 Yeteneklere yatırım yapma,

•	 Girişimcilik ortamının 
geliştirilmesi,

•	 İşletmelerin 
uluslararasılaştırılmasının 
desteklenmesi,

•	 Kaynak etkinliğinin ve çevre 
dostu pazarların gelişiminin 
desteklenmesi,

•	 Sorumlu girişimcilik
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Boroptik Muhendislik Ar-ge İmalat ve Tic. 

A.Ş.,  Acigöl/Nevşehir tesislerinde yerli borik 

asit hammaddesini kullanarak pilot ölçekte  

uluslararası stratejik öneme haiz  elmastan 

sonrea ikinici sıradaki  en sert  malzeme olan  

bor karbür kütük ve mikronize toz imalati 

gerçekleştirdi. İşletmede üretilen bor karbür 

Hindistan, Singapur,  İngiltere, Güney Kore 

gibi ülkelere ihrac ediliyor.

  

Bor karbür, en yaygın olarak savunma 

sanayiinde zırh plakası imalatında 

ve  refrakter malzeme üretiminde 

kullanılmaktadır, daha az oranlarda  

aşındırıcı ve  nükleer santrallarda  radyasyon 

emici olarak kullanım alanı  da vardır. 

Ayrıca, Makine ve Çalışma aletleri 

yüzeylerinin işlemesi için de 

kullanılmaktadır. (özellikle sert metallerin 

Lopçukları): Başta kesim plakaları olmak 

üzere, anaç taşlar, her türlü matriksler, 

soğuk çekilmiş  aletler, akıcı baskı aletleri, 

demircilik, matkap uçları, kılavuzlık, ok 

dövme 4 keskisi, valfler, valf yatakları, piston 

ringleri, silindir düğmeler, silindir burçlar, 

silindirik yüzeyler, dişli mekanizmalar, 

rulman yatakları, salmastra kutuları, 

püskürtmeli pompalar, sertleştirilmiş oturak 

yüzeyleri, suni malzeme pres kalıpları, 

her türlü eğitim alet ve kesiciler, rendeler, 

frezeler, krank miller, ve differansiyaller 

gibi alanlarda yüzey işlenmesinde de 

kullanılmaktadır.

Boroptik Muhendislik Ar-ge İmalat ve Tic. A.Ş. 

yetkilisi Osman Bayraktar, Nevşehir KOSGEB 

Müdürlüğü kanalıyla Endüstriyel Uygulama 

Destek Programı kapsamında sürdürdükleri  

projenin 1-2 ay içinde  tamamlanması ile 

endüstriyel ölçekte bor karbür üretimine, 

20 ton/ay bor karbür kütük ve değişen saflik 

ve toz tane boyutu dağilimina göre 15-20 

ton/ay mikronize bor karbür toz seviyesi ile 

devam edileceklerini belirtti. 

Bayraktar,  dünyanın en büyük BOR 

rezervlerine sahip  Türkiye’nin ihtiyacını 

halen ithalat ile  temin etmekte olduğu 

belirterek, bu tür projelerin artması ile kısa 

bir zaman sonar borkarbür ihtiyacının  

tamamının  yerli olarak temin edileceğini 

söyledi.

Nevşehir’de Ar-Ge Yapan İşletme, 
Elmastan Sonra Dünya’nın En Sert 
İkinci Maddesi Olan Bor Karbür’ü Üretti

Boroptik Muhendislik Ar-ge İmalat ve Tic. A.Ş., KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon Desteği ile 
ürettiği bor karbür’ü   Hindistan, Singapur,  İngiltere, Güney Kore gibi ülkelere ihrac ediyor.

Boroptik Mühendislik 
Ar-ge İmalat ve 
Tic. A.Ş.,  Acigöl/
Nevşehir tesislerinde 
yerli borik asit 
hammaddesini 
kullanarak pilot 
ölçekte  uluslararası 
stratejik öneme haiz  
elmastan sonrea 
ikinici sıradaki  en 
sert  malzeme olan  
bor karbür kütük ve 
mikronize toz imalatı 
gerçekleştirdi. 
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Kurumsal markaların kendi hedef kitleleriyle 

temas kurmalarını sağlayacak tüm tanıtım 

aktiviteleriyle alakalı hem içerik hazırlayan 

hem de hazırladığı bu içeriği sahada icra 

eden B Organizasyon ilk yılı olmasına 

rağmen 9 kişiye istihdam sağlayan ve yılda 

7 milyon ciroyu aşan bir işletmeye dönüştü. 

Başak Bozkurt Gündüz, sergilemiş olduğu 

bu üstün performans sayesinde her yıl 

düzenlenen KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri Töreninde Yılın Kadın Girişimci  

Ödülü kategorisinde adaylar arasından ilk 

5’e kalarak finalist olmaya hak kazandı.

Başak Hanım işletmesini kurmadan önce 

başka bir organizasyon şirketinde sadece 

saha işlerinden sorumlu olduğunu, bu 

süreçte kendi iş yerlerini açmak isteğini fakat 

finansal konularda yeterli bilgisi olmadığı 

için doğru zamanı belirleyemediğini dile 

getirdi. Başak Hanım KOSGEB eğitimini 

aldıktan sonra işletme açacak yeterliliğe 

sahip olduğu kanaatine varıp, işletme açma 

konusundaki kararının netleştiğini belirtti. 

Eğitim sürecinin çok verimli geçtiğini 

anlatan girişimci, açmış olduğu işletmede 

KOSGEB’in maddi desteğinin yanında 

özellikle KOSGEB eğitiminde öğrenmiş 

KOSGEB Girişimcilik Desteği ile kurulan ve Kurumsal markaların kendi hedef kitleleriyle 
temas kurmalarını sağlayacak tüm tanıtım aktiviteleriyle alakalı içerik hazırlayarak  sahada 
icra eden B Organizasyon ilk yılı olmasına rağmen 9 kişiye istihdam sağlayan ve yılda 
7 milyon ciroyu aşan bir işletmeye dönüştü. 

Girişimcilik Desteği İle İşini Kurdu,  Ardından 
4. KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreninde 
İlk Beşe Girdi



27www.kosgeb.gov.tr

olduğu finansal bilgilerinde işletmesinin 

kısa sürede başarıya ulaşmasında çok büyük 

katkılarının olduğunu söyledi.

Şimdiye kadar yaptıkları organizasyonlar 

içerisinde en önemlisinin hangisi olduğu 

sorusuna Başak Hanım şu yanıtı verdi: 

“Şimdiye kadar ki en önemli etkinliğimiz, 

ilk senemiz olmasına rağmen 30-35 konkur 

arasından seçilip, Samsung gibi bir markaya 

bütçesi 3 milyon lira olan S6 lansmanını 

gerçekleştirmek olduğunu söyleyebilirim. 

Bizim için çok büyük tecrübe ve reklam 

olan bu lansmanın kurulumu 6 gün sürdü. 

Fikir ve çizimleri tamamen bize ait olan 

lansmanda Samsung S6 telefonunu görmek 

isteyenler için Su Ada’nın önüne yüzen bir 

ada kurduk. Telefonu görmek isteyenler, 

176 metre boğazın üstünden yürüyerek bu 

adaya gelerek, telefonu görüp tekrar boğazın 

üstünden yürüyerek Su Adaya geçtiler.”

Türkiye Ekonomi Bankası aracılığıyla 

verilen düşük faizli krediden yararlanan 10 

kadın girişimciden biri olan Başak Hanım 

yaptıkları organizasyonlar için çok ciddi 

nakit akışları gerektiğini söyledi. Samsung 

organizasyonunu da hiç avans almadan 

yaptıkları için şahsi borçlanmalarla fon 

sağlamak zorunda kalan Başak Hanım çok 

büyük risk aldıklarını ve kendileri için kötü 

bir finansal deneyim olduğunu dile getirdi. 

Hizmet verdiği marka sayısı 20’yi geçen B 

Organizasyon’a sorulan “kısa bir süre içinde 

en iyi markalar tarafından tercih edilen 

firma haline gelmek için sırrın ne olduğu”  

sorusuna, girişimci şu yanıtı verdi:

 “Sektöründe lider olan Pepsi, Hp, Samsung, 

Turkcell  vb. firmalara organizasyon 

düzenliyoruz, yani doğru marka seçimi 

bizim sektörümüzdeki en önemli unsurdur 

diyebilirim.” 

Firma olarak yeni olsalar da kendisinin sektör 

tecrübesinin eskiye dayandığını ve istihdam 

ettiği 9 kişilik personelin de tecrübeli 

ve kalifiye personel olduğunu belirtti. 

Ayrıca personel almak yerine profesyonel 

yardım almayı tercih eden Başak Hanım 

tedarikçilerle aralarının çok iyi olduğunu 

ve kazanmak için doğru adımın çok önemli 

olduğunu vurguladı.

Başak Bozkurt Gündüz, 
sergilemiş olduğu bu 
üstün performans 
sayesinde her yıl 
düzenlenen KOSGEB 
KOBİ ve Girişimcilik 
Ödülleri Töreninde Yılın 
Kadın Girişimci  Ödülü 
kategorisinde adaylar 
arasından ilk 5’e kalarak 
finalist olmaya hak 
kazandı.
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Türkiye ekonomisinin en hızlı büyüyen 

sektörleri arasında yer alan inşaat sektörü 

hızla büyüme ile birlikte yeni iş makinaları 

ihtiyacı doğuruyor. Daha hızlı ve ekonomik 

kullanım imkanı sunan yeni iş makineleri ile 

maliyetler düşürülebiliyor. 

Bunun için çalışmalar yapan Smart 

İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

KOSGEB’inde desteği ile çok amaçlı 

Ekskavatör makinası üretti. 

Toprak işleri de kullanılan Ekskavatör 

makinasi vinç, kepçe ve çekme kepçe 

gibi çeşitleriyle maliyetleri azaltırken yeni 

üretilen makina ile daha fazla tasarruf 

yapılacağı belirtiliyor.

YENİ EKSKAVATÖR 
MAKİNASI İLE VERİMLİLİK 
ARTACAK
Smart İş Makinaları Sanayi ve Ticaret A.Ş. 

Genel Müdürü Ali Özgür Günay yeni iş 

makinası hakkında konuşarak; “6, 8 ve 10 

ton olmak üzere çok işlevli ekskavatörün 

üretimini tamamladık. Bu makine 3 

makinenin yaptığı işi aynı anda hızlıca 

yapabiliyor.” dedi. Partent alınması gereken 

bir sistem geliştirdiklerine değinen Günay, 

üretmiş oldukları ekskavatör için bir hidrolik 

değiştirme mekanizması tasarladıklarını 

belirtti.

YERLİ ÜRETİM MAKİNA 
İÇİN KOSGEB KREDİSİ 
KULLANILDI
Tamamen yerli üretim olan ekskavatör için 

KOSGEB’den AR-Ge ve İnovasyon Desteği 

aldıklarını açıklayan Günay ekskavatörde 

toplamda 85 yerli parça kullandıklarına da 

dikkat çekti. Bu zamana kadar 2 adet üretilen 

ekskavatörden 1 tanesi satılmış bir tanesi de 

kiraya verilmiş. Bornova’da fabrikası bulunan 

Günay, 1 ay içinde toplam 5 tane ekskavatör 

üretmeyi planladıklarını vurguladı.

Türk Şirketi,

KOSGEB Desteği İle Çok Fonksiyonlu 
Ekskavatör Makinası Üretti

Türk inşaat sektörünü gelişmesiyle birlikte çok fazla kullanılmaya başlanan iş makineleri başında gelen 
Ekskavatör makinesi için Türk mühendisler KOSGEB’in AR-Ge desteği yeni bir sistem geliştirdi.

Tamamen  yerli  üretim olan ekskavatör için işletme 
KOSGEB’in AR-Ge ve İnovasyon Desteği’nden 
yararlanmış.
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Hem Girişimci Oldu 
Hem de Ar-Ge Yaptı

Hamburg – Harburg Teknik Üniversite 

(TUHH) mezunu olan girişimci Petek 

Özgül, KOSGEB’in Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimine katılarak sertifikasını almış 

ve 2014 yılında GOHM Elektronik ve 

Bilişim San. Tic. Ltd. Şti.’ni kurdu. Firma 

KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteğini almaya 

başlamışken aynı zamanda KOSGEB’e 

“SecureBnB : Uzaktan Kontrollü Elektronik 

Kilit ve Gözlem Sistemi” konulu bir Ar-Ge 

Projesi sundu. Girişimcinin projesi, Boğaziçi 

Üniversitesi Değerlendirme ve Karar Kurulu 

tarafından değerlendirildi. Girişimciye, 

B.Ü.TEKMER’de işlik tahsis edilerek proje 

desteklenmeye başlandı.

Girişimciye Ait Desteklenen 
Proje Konusu : 
SecureBnB Wi-Fi bağlantısı ile uzaktan 

ayarlanabilen, kilidin belirlenen şifrelerle 

açıldığı pilli, elektronik kilit ve gözlem 

sistemidir. Normal bir kapı kilidi olarak 

kurulan SecureBnB, üzerindeki nümerik 

klavye ile girilebilen şifrelerle kapının 

açılabilmesini sağlar. SecureBnB 

sahipleri şifreleri anlık olarak üretip, 

internet üzerinden güncelleyebilir 

veya kullanımlarını sonlandırabilirler. 

SecureBnB, ek güvenlik unsuru olarak her 

koşulda çalışabilecek ana şifre ve normal kilit 

anahtarına da sahiptir. Bu sayede bağlantı 

ve enerji gibi gereksinimlerde sorun olması 

durumunda da erişim mümkündür.

Son yıllarda tüm dünyaya yayılan Nesnelerin 

İnterneti (Internet of Things - IoT) 

çözümleri; AirBnB ve Uber gibi paylaşımcı 

tüketim ağları hızla günlük hayatımızı 

değiştirmektedir. Bu teknolojiler alışkanlık 

değiştirici etkilerinin yanı sıra önceden 

kestirilemeyen yeni avantajları ve riskleri de 

birlikte getirmektedir. Tüm dünyada yaygın 

bir paylaşımcı ev/oda kiralama sistemi olan 

AirBnB örneğinde, kiralayan için daha uygun 

fiyatlarla konaklama imkanı sunulurken, 

mekan sahibi için de önceden var olmayan 

yeni bir kazanç kapısı yaratılmaktadır. Bu 

sıra dışı ve yararlı internet servisi birkaç 

yıl içerisinde 190 ülkede, 34 bin şehirde 1 

milyon mekana ve 25 milyon kullanıcıya 

ulaşmıştır.

SecureBnB bu hareketli pazarda ev 

sahiplerine mekanlarına erişimin 

güvenliğini ve kullanım kolaylığını artıracak, 

uzaktan, internet üzerinden yönetilebilen 

elektronik bir kilit ve kapı gözlem sistemi ile 

hem ev sahibine hem de kiracıya güvenli bir 

ortam sağlayacaktır. 

(securebnb.com)

GOHM Elektronik ve Bilişim San. Tic. Ltd. 

Şti. (www.g-ohm.com)

 

SecureBnB Wi-Fi bağlantısı ile uzaktan ayarlanabilen, kilidin belirlenen şifrelerle açıldığı pilli, 
elektronik kilit ve gözlem sistemidir. 
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Destek Programlarından 
 KOBİ'ler Nasıl Yararlanır?

(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar Hariç)

Veritabanına 
Kayıt

http://www.kosgeb.gov.tr 
adresinden “E-KOBİ”yi tıklayınız. 
Çevrimiçi işlem merkezinden 
KOSGEB’e ilk kayıt linkini 
tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız. 

KOBİ 
Beyannamesi

İşletmenizin KOBİ vasfı 
taşıyıp taşımadığının tespiti için 
KOBİ Beyannamesini 
doldurmanız gerekmektedir.

Beyanname 
Kontrol Verilen beyannamenin 

mevzuata uygunluğu 
KOSGEB uzmanı 
tarafından kontrol edilecektir.

Desteklere 
BaşvuruPlanladığınız desteklere 

uzmanınızla görüşüp 
başvurabilirsiniz.

İşletmelerin, 
Destek Programlarından 

yararlanabilmeleri için öncelikle, 
KOSGEB Veri Tabanı’na 

kayıt olması gerekmektedir. 

İşletmeler 
www.kosgeb.gov.tr web sayfasından;

KOBİ’miyim testi yapmaları, test sonucu 
KOBİ olmaları halinde; 

“KOBİ.ASİSTAN” 
bölümünde yer alan  

“Desteklenen Sektörler Nelerdir? 
(NACE)” kodlamasında yer alıp 

almadıklarını kontrol etmeliler.

Kontrolü sağladıktan sonra 
“Nereden Başlamalıyım?, 

“Veritabanına Nasıl Kayıt Olunur?” ve 
KOBİ Beyannamesi Nasıl Doldurulur?” 

Tüm bu aşamalarda 
yardım talebiniz olması halinde  
444 1 567 numaralı 
KOSGEB Çağrı Merkezinden 
bilgi alabillirsiniz.

1
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