
1www.kosgeb.gov.tr

KAPAK

KOSGEB

Memurluğu Bırakıp
Girişimci Oldu

Nevşehirli Baloncular 
İş birliği Yaptılar 
Kapadokya Balon 
Merkezini Kurdular

KOSGEB Ödüllü 
AKY Technology Çalışan 
Sayısını Bir Yılda 
300’e Çıkardı

sayfa 30 sayfa32sayfa 28

Mayıs 2016   -  www.kosgeb.gov.tr  



2 www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nin
ilki 20 Kasım 2012 tarihinde, Başbakan Recep
Tayyip Erdoğan ve Bilim Sanayi ve Teknoloji
Bakanı Nihat Ergün’ün katılımıyla gerçekleştirildi.

I.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni 2012 II.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni 2013

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödül
Töreni’nin ikincisi 30 Aralık 2013 tarihinde,
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri
Işık’ın katılımıyla gerçekleştirildi.

III.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni 2014

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’nin 
üçüncüsü 29 Ocak 2015 tarihinde,
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
katılımıyla gerçekleştirildi.

IV.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni 2015

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni’nin 
dördüncüsü 24 Aralık 2015 tarihinde,
Başbakan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu ve
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ın
katılımıyla gerçekleştirildi.

KOSGEB 
KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri
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2016 yılı içerisinde gerçekleştiril-
mesi planlanan KOBİ ve Girişimci-
lik Ödülleri için başvurular 02 Mayıs 
2016’da başlayacak.

KOBİ’lerin rekabet güçlerini geliştirmeye 

ve girişimcilik kültürünü yaygınlaştırmaya 

yönelik nitelikli hizmet sunarak, KOBİ’lerin 

ekonomik ve sosyal kalkınmadaki paylarını 

artırmak misyonu ile KOBİ’lere ve Girişimcilere 

hizmet ve desteklerini sunan KOSGEB, başarılı 

KOBİ ve Girişimcileri ödüllendiriyor.

Başarılı işletmelerin ve girişimcilerin 

ödüllendirilmesi amacı ile geleneksel olarak 

her yıl düzenlenen ve ilki 2012 yılında 

gerçekleştirilen “KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri” uygulamasının 5.’si için başvurular  

Mayıs 2016 tarihinde başlıyor. 

Başvurular www.kobivegirisimcilikodulleri.

gov.tr internet adresinden 24 Temmuz 2016 

tarihine kadar yapılabilecek.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’ne 

2012 yılında bin 108, 2013 yılında 3 bin 58, 

2013 yılında 3 bin 403 başvuru, 2014 yılında 3 

bin 403 adet başvuru yapılırken, 2015 yılında 

yapılan başvuru sayısı 3 bin 673 oldu. 

Dokuz ana başlıkta verilecek olan ödüller için 

her dalda 5’er finalist olmak üzere, yapılan 

başvurular arasından 45 finalist belirlenecek.

Başvurular ülke genelinde alınacak olup, 

sistemsel değerlendirme İstatistiki Bölge 

Birimleri Sınıflandırması Düzey II’de yer 

alan 26 bölge özelinde yapılacak olup, 26 

Yılın Başarılı KOBİ 
Büyük Ödülü

Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

KOBİ Büyük Ödülü

•	 İnovatif KOBİ Ödülü

•	 İş Birliği - Güç Birliği Yapan 
KOBİ Ödülü 

•	 İhracatçı KOBİ Ödülü

•	 Çevre Dostu KOBİ Ödülü

•	 Genç Girişimci Ödülü

•	 Kadın Girişimci Ödülü

•	 Küresel Doğan Girişimci Ödülü

•	 Yılın İnovatif Girişimci Ödülü     

KOSGEB 5.KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri için 

Başvurular Başlıyor
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Başarılı KOBİ ve 
Girişimcilerin 
ödüllendirildiği KOBİ 
ve Girişimcilik Ödülleri 
geleneksel olarak her yıl 
düzenleniyor.

bölgenin her bir kategoride en iyi puanı alan 

3 işletmesi belirlenecektir. 

KOSGEB Müdürlükleri bu işletmeleri ön 

değerlendirmeye tabi tutacak, onaylanan 

başvurular Bölgesel Değerlendirme 

Komisyonlarına iletilecektir. Bu komisyon 

tanımlanan kriterlere göre bölge birincilerini 

belirleyecektir. Bölgesel Değerlendirmede 

26 bölgede 1. olan başvurulardan; kategori 

bazında toplam puanı en yüksek olan 5’er 

başvuru belirlenecek ve Değerlendirme 

Jürisi marifetiyle ödüllendirilecek işletmeler 

seçilecektir.

Bölgesel Değerlendirme sonucunda;

9 kategoride belirlenen 26 bölge birincisine 

bir yıl ödül logosu kullanım hakkı verilecek. 

Kategori birincileri Yurt Dışı İş Gezisi Ödülü 

ile ödüllendirilecektir. Bu uygulamanın Ödül 

Töreninin markalaşması yolunda da destek 

sağlayacağı düşünülmektedir.

26 bölge 

birincisine 

bir yıl ödül logosu 

kullanım hakkı 

verilecek. 

Kategori birincileri 

Yurt Dışı İş 

Gezisi Ödülü ile 

ödüllendirilecektir. 
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık; 

“Sivil toplum örgütlerine sesleniyorum; ne 

olur şu KOBİ’lere proje yeteneği kazandıracak 

mekanizmaları devreye alın. Biz size 

eğitim, danışmanlık desteği, maddi destek 

verelim. Ama şu KOBİ’lere proje yeteneği 

kazandıralım. Bunu yapmazsak hangi 

desteği verirsek verelim geçici olur.” dedi.

KOSGEB, TOBB ve TOSYÖV iş birliğinde 

düzenlenen 12.KOBİ Zirvesi İstanbul’da 

Dedeman Otel’de yapıldı.

12.KOBİ Zirvesinde konuşan Fikri Işık; 

Türkiye’deki işletmelerin yüzde 99’unun 

KOBİ olduğunu belirterek istihdamın yüzde 

75,8’ini KOBİ’lerin sağladığını, ihracatın 

yüzde 56’dan fazlasını KOBİ’lerin yaptığını 

söyledi.

KOBİ’lerin toplumsal faaliyetlerinin kılcal 

damarı, ekonominin bel kemiği olduğunu 

ifade eden Işık, Türkiye’nin son 13 yılda 

kaydettiği ilerlemede aslan payının KOBİ’lerin 

olduğunu vurguladı.

Bakan Fikri Işık; KOSGEB olarak KOBİ’lere 

çok ciddi destek sağladıklarını belirterek, 

“Hükümet olarak 2016 bütçemizde KOSGEB 

bütçesi 3 katına çıktı. Ve bunun önemli bir 

kısmını girişimcilik destekleri alıyor. ”dedi.

Türkiye’nin kaynak problemi olmadığını 

belirten Işık; Türkiye’nin verilen kaynakların 

etkin ve efektif kullanılması konusunda 

birikim eksikliği olduğunu kaydetti. Sivil 

Toplum Örgütleri’nin KOBİ’lere proje yeteneği 

kazandırma konusunda seferberlik ilan etmesi 

gerektiğini de ekledi.

KOBİ’lerin dünya ile rekabet etme konusunda 

hızla ilerlediğini belirten Işık, KOBİ’lerin 

nitelikli olmasını ve kurumsallaşmasını 

istediklerini dile getirdi. “KOSGEB’de 

KOBİ’lerimizin kurumsallaşması için destek 

var. Bundan yararlanmanızı istiyoruz. 

KOBİ’lerimizin özellikle markalaşmaya 

yönelmesi lazım. Artık markalaşma dünyada 

katma değeri yüksek ürün için ürünün kalitesi 

kadar önemli hale geldi.” dedi.

Bakan Fikri Işık 
“STK’lar KOBİ’lerin 
proje kabiliyetlerini 
geliştirmeye katkı 
sağlamalı.”dedi

Fikri Işık, KOBİ’ler ile İlgili 
Sivil Toplum Kuruluşlarına Seslendi
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2010 Yılından Bugüne Kadar 25.415 
İşletmeye 437 Milyon TL Destek

12.KOBİ Zirvesinde konuşan KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer , “KOSGEB Girişimciliğin 

gelişiminde taşın altına elini koyan bir 

kurumdur. Hibe programlarını geliştirmiş 

ve girişimciliğin cesaretlendirilmesinde 

devletin veren eli, şefkatli kolları olmuştur.” 

dedi.

KOSGEB Girişimcilik Desteğiyle kurulan 

işletme sayısının 26 bine ulaştığını söyleyen 

Recep Biçer, KOSGEB’in Yeni Girişimci 

Desteği ile 2010 yılından bugüne kadar  

25.415 işletmeye 437 Milyon TL civarında 

destek sağlandığını belirtti.

“Ülkemizin her bir köşesinde çok farklı 

ve birbirinden başarılı sessiz Girişimci 

öykülerine tanık oluyoruz. Onların bu 

hikâyelerini sizlerle paylaşamaya gayret 

ediyor, sessiz kahramanların sesi olmaya 

çalışıyoruz.” diyen Recep Biçer, “Tam bu 

noktada; böylesi toplantılarla çok değişik 

Sivil Toplum Kuruluşlarımızı bizim 

yanımızda görmek bizleri ziyadesiyle 

cesaretlendiriyor.”  İfadelerini kullandı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer sözlerine 

şöyle devam etti: “Devlet ve Millet olarak 

Girişimciliğimizi Dünyada hissedilir 

kılmak için daha çok yolumuz olduğunun 

farkındayız. Bu yıl ki tanıtım filmimizde 

tema olarak belirlediğimiz gibi bizim 

geçmişte Nuri Demirağ gibi Vecihi Hürkuş 

gibi hatta daha geriye gidersek gemileri 

karadan yürüten Fatihlerimiz var. Biliyoruz 

ve inanıyoruz ki; bu ruhla yeni nesilleri 

yetiştirme kararlılığımız oldukça; ekonomik 

yarışta arayı çok hızlı kapatabileceğiz.”

 “Devlet ve Millet olarak Girişimciliğimizi 
Dünyada hissedilir kılmak için daha çok 
yolumuz olduğunun farkındayız. 
Bu yıl ki tanıtım filmimizde tema olarak 
belirlediğimiz gibi bizim geçmişte Nuri 
Demirağ gibi Vecihi Hürkuş gibi hatta 
daha geriye gidersek gemileri karadan 
yürüten Fatihlerimiz var. Biliyoruz ve 
inanıyoruz ki; bu ruhla yeni nesilleri 
yetiştirme kararlılığımız oldukça; 
ekonomik yarışta arayı çok hızlı 
kapatabileceğiz.”
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KOBİ’ler
95 Milyar Avro’ya Nasıl Ulaşır?

AB Programları; COSME, ERASMUS+, 

UFUK2020, Yaratıcı Avrupa, İstihdam 

ve Sosyal Yenilik – EaSI     hedef  kitleye 

tanıtılıyor. 

Gerçekleştirilen tanıtım faaliyetleri ile 

kamu ve özel sektör temsilcilerinin, 

üniversitelerin, araştırmacıları ve 

KOBİ’lerin Avrupa çapında oluşturulan 

toplamda 95 Milyar avroluk kaynağa 

erişimi hakkında bilgilendirilmesi 

sağlanıyor. 

Bilgilendirme faaliyetleri ile 

programlardan yararlanma düzeyinin 

arttırılması hedefleniyor.

Ülke çapında 14 ilde gerçekleşecek olan 

programların ilki 29 Mart’ta İstanbul’da 

düzenlendi. Kamu ve özel sektör 

temsilcilerinin yoğun ilgi gösterdiği 

toplantıda, COSME Programı sunumu 

KOSGEB AB Koordinasyon Müdürü 

Pınar Işın tarafından gerçekleştirildi. 

İST-BUSİNNOVA Avrupa İşletmeler 

Ağı Konsorsiyumu Koordinatörü İSO 

Temsilcisi Elif Özmen Pusat tarafından 

Avrupa İşletmeler Ağı faaliyetleri 

tanıtımı gerçekleştirildi.

İstanbul Toplantısını, 31 Mart’ ta Bingöl 

Toplantısı ve 5 Nisan’da Adana Toplantısı 

izledi. AB Bakanlığı koordinasyonunda 

KOSGEB, TÜBİTAK, Ulusal Ajans, Kültür 

ve Turizm Bakanlığı ve Çalışma ve 

Sosyal Güvenlik Bakanlığı temsilcileri 

katılımları ile gerçekleşen programlara 

kamu ve özel sektör temsilcileri 

tarafından yoğun ilgi gösterildi.

Avrupa Birliği 
Bakanlığı 
koordinatörlüğünde 
yürütülen “AB 
Programlarına 
Katılımın 
Güçlendirilmesi 
(Enhancing Turkey’s 
Participation in 
EU Programmes)” 
Projesi kapsamında, 
AB Programları 
KOBİ’lerle 
buluşuyor.
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KOSGEB ile Fransız Kalkınma Ajansı 

(AFD) iş birliğiyle, enerji verimliliği 

alanında yapılan çalışmalar devam ediyor. 

Ülke ekonomisi üzerindeki enerji 

maliyetleri yükünün hafifletilmesi ile enerji 

verimliliği kültürünün KOBİ’ler ve ülke 

çapında yaygınlaştırılmasını hedefleyen 

‘Türkiye’de KOBİ’lerde Enerji Verimliliği’ 

Projesi faaliyetleri sürdürülüyor. KOSGEB’in 

kurumsal kapasitesinin arttırılması, 

KOBİ’lerde enerji verimliliği çalışmalarının 

yaygınlaştırılması, enerji israfının 

önlenerek etkin kullanılması amaçlanıyor.

Projenin hedefleri arasında KOSGEB 

tarafından verilen Enerji Verimliliği 

Desteklerine yönelik yeni bir finansman 

modeli oluşturulması da yer alıyor. 

Bu kapsamda, 5 Nisan’da KOSGEB 

Başkanlığı’nda Banka ve Enerji Verimliliği 

Derneklerinin temsilcileri, KOSGEB 

personeli ve KOBİENVER Proje ekip 

üyelerinin katıldığı Enerji Verimliliği 

Finansmanı toplantısı gerçekleştirildi.

Açılış konuşmaları ve sunumlarla 

başlayan istişare toplantısı, 

katılımcıların sorularını ve yaşadıkları 

deneyimleri paylaşmalarıyla sona erdi.

 

KOBİ’ler İsraf Etmiyor, 
Enerjiyi Verimli 
Kullanıyor

İran ile Türkiye arasındaki ticari ilişkilerin gelişmesi için, iki ülkenin 
KOBİ destekleme kuruluşları el ele verdi.

İran Küçük İşletmeler ve Sanayi Parkları İdaresi 

(ISIPO, Iran Small Industries and Industrial 

Parks Organization) Başkanı Ali Yazdani ve 

İran üst düzey yetkililerinden oluşan 6 kişilik 

bir heyet 28 Nisan’da KOSGEB’i ziyaret etti. 

Türkiye ve İran arasındaki işbirliğinden 

duyulan memnuniyetin dile getirildiği 

ziyarette, KOSGEB’in genel yapısına 

ve faaliyetlerine yönelik bilgi verildi. 

Ayrıca Türkiye’de KOBİ’lerin genel yapısı, 

kümelenme faaliyetleri ve finansmana erişim 

yolları ile bu kapsamda KOSGEB’in KOBİ’lere 

finansman sağlayan bankalarla olan ilişkileri 

hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

ISIPO Başkanı, KOBİ’ler arasında ticari 

ilişkileri geliştirmek ve iki ülke KOBİ 

destekleme kuruluşları arasında kurumsal 

kapasiteyi geliştirmeye yönelik “Eylem Planı” 

imzalanması ve deri, hazır giyim alanlarında 

faaliyet gösteren Türk İş adamları B2B 

(Business to Business) toplantısı için, KOSGEB 

Başkanını İran’a davet etti. Recep Biçer, 

KOSGEB destekli bir iş gezisi düzenlenmesi 

hususunda gerekli çalışmalara başlanacağını 

ifade etti. 

Görüşme, karşılıklı olarak iki ülke arasındaki 

işbirliklerinin artması dileklerinin ifade 

edilmesi ile son buldu.

Türkiye ve İran KOBİ’leri Arasında 
İş birliğine Devam

KOBİ’ler de Enerji Verimliliği 
Finansmanı Çalıştayı düzenlendi.
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KOSGEB

Destekleri ve Eğitimleri

Ücretsiz ve Aracısız 

Verilmektedir

1
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KOBİ ve Girişimciler için,

Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme 

ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nca 

hazırlanan KOSGEB Kamu Spotu, 

dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları 

noktasında KOBİ ve Girişimcileri uyarmaya 

devam ediyor.

KOBİ’lerin hamisi KOSGEB, yayınladığı 

kamu spotuyla birlikte, destek programlarına 

başvurular sırasında art niyetli ve ücret 

karşılığı aracılık yapan kişilere karşı 

tedbirlerini sürdürüyor.

-Başvurular Ücretsiz ve Aracısız 

Olarak Yapılıyor

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer: ”KOSGEB 

destek ve başvurularından yararlanmak 

isteyen, hedef sektörde yer alan tüm işletme 

ve girişimci adayları, KOSGEB destek ve 

hibe programlarına ücretsiz ve aracısız 

olarak başvurabiliyor. Aynı zamanda kayıtlar 

sırasında dosya ücreti ve müracaat bedeli de 

alınmıyor. ”dedi. Başkan Biçer “Desteklerden 

faydalanmak isteyenlerin, illerinde bulunan 

KOSGEB müdürlükleri ile irtibata geçmeleri 

yeterli olduğunu da belirtti.

Yayınladıkları Kamu Spotuyla dolandırıcılık 

faaliyetlerine karşı önlem alınmasına dikkat 

çektiklerini söyleyen Başkan Biçer, KOSGEB 

destek programlarına başvuracak hedef 

sektördeki işletme ve girişimci adaylarının 

bu konuda dikkatli olmaları noktasında 

uyarılarda bulundu. 

Özellikle 800’lü numaralardan ya da cep 

telefonundan gelen aramaları dikkate 

almamaları konusunda da hedef kitlenin 

daha bilinçli olmaları hususuna da dikkat 

çekti. Vatandaşlarımız, kendilerini bu yolla 

dolandırmak isteyenler hakkında da mutlaka 

savcılıklara suç duyurusunda bulunmalı” 

diye konuştu.

 

KOSGEB tarafından hazırlanan, KOSGEB Kamu Spotu, dolandırıcılara karşı dikkatli olmaları noktasında KOBİ ve 
Girişimcileri uyarmaya devam ediyor.KOSGEB

Destekleri ve Eğitimleri

Ücretsiz ve Aracısız 

Verilmektedir

1
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girisimcilik ruhu Girişimcilik Destek 
Programı ile,

Girişimcilere 150.000 TL'ye
kadar destek



15www.kosgeb.gov.tr

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini Tamamlayan Yeni Girişimciler Geliyor.

Ankara 
KOSGEB Ankara Siteler Müdürlüğünce 

27 Şubat -27 Mart 2016 tarihleri arasında 

düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimlerini başarılıyla tamamlayan 135 kişi, 

14 Nisan 2016 tarihinde KOSGEB Başkanlık 

Binası’nda düzenlenen sertifika töreninde 

sertifikalarını aldı.

KOSGEB Uzmanları ve nitelikli eğitimciler 

tarafından verilen eğitimin ardından 5’i 

yüksek lisans 62’si lisans,14’ü ön lisans ve 

30’u lise, 24’ü ilköğretim mezunu girişimci 

adayı geniş bir yelpazede dağılım gösteren 

orijinal iş planlarını KOSGEB desteği ile

hayata geçirme imkanı bulacak. 

Girişimci adayları törende KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer’in elinden sertifikalarını aldı.

Katılımcıların iş fikirleri arasında Eczacılık, 

Medikal Ürünler, Lokanta, Kafeterya, Market, 

Optisyenlik ve Enerji Satışı gibi perakende 

satış sektörünün yanı sıra, katma değeri 

yüksek olan Reklam-Medya, Jenerik İlaç 

Üretimi, Akıllı Otomasyon, Yazılım Geliştirme, 

Tarımda Akıllı Teknoloji, Mobil Uygulamalar 

Yazılım Geri Dönüşüm ile Enerji Verimliliği 

ve Güneş Enerjisi yer alıyor.

Sertifika töreninde konuşan KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer, Her zaman veren elin alan elden 

üstün olduğunu belirterek, KOBİ’ler için her 

zaman KOSGEB’in veren el olacağını söyledi.

Nevşehir 

KOSGEB Başkanı  Recep Biçer, Nevşehir 

ziyareti sırasında, İŞKUR tarafından 

düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimlerini başarı ile tamamlayan girişimci 

adaylarının sertifika töreninde, girişimci 

adaylarının sertifikalarını verdi.

 

Yeni Girişimciler, 
İş Hayatına Atılıyor
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KOBİ KAMPÜS 
GELİŞTİRİLDİ
Yeni eğitim başlıkları ile
zenginleştirildi

05

06

Finans ve 
Uluslararası Ticaret

Çevre ve 
Güvenlik

Pazarlama ve 
Satış

İnsan Kaynakları ve
Kişisel Gelişim

İşletme Yönetimi

İnovasyon ve 
Tasarım

1
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Avrupa Komisyonu’nun sponsorluğunda 2006 yılından beri düzenlenen Avrupa Girişimciliği Teşvik Ödülleri yarışmasına 
başvurular başladı.

KOBİ’lerin gelişimi için her yıl yenilikçi 

destek ve hizmetlere imza atan KOSGEB, 

KOBİ çalışanlarının kişisel ve profesyonel 

gelişimini desteklemek ve dolayısıyla 

KOBİ’lerin yetkinliklerini artırarak 

büyümelerini sağlamak için yeni eğitim 

başlıkları ile KOBİ Kampüsü zenginleştirdi.

KOSGEB veri tabanına kayıtlı, güncel 

KOBİ beyannamesi onaylanmış KOBİ’lerin 

faydalanabileceği sistemde, KOBİ yetkilileri 

5 çalışanını KOBİ Kampüs üzerinden 

tanımlayarak eğitimlerden faydalanmalarını 

sağlayabilecek.

Eğitimlerin tamamen ücretsiz olarak 

sunulduğu bu platformda bulunan 35 

e-eğitim ile birçok farklı alanda eğitim 

seçeneği ile KOBİ’lerin her an her yerden 

eğitimlere erişebilmesi amaçlanıyor.

KOBİ Kampüs’te yer alan 
35 eğitimin yer aldığı  
6 ana başlık:

•	 Finans ve Uluslararası Ticaret

•	 Çevre ve Güvenlik

•	 İnsan Kaynakları ve Kişisel 

     Gelişim

•	 İşletme Yönetimi

•	 İnovasyon ve Tasarım

•	 Pazarlama ve Satış

Yeni eğitim 
başlıkları ile 
KOBİ Kampüs 
zenginleştirildi.



18 www.kosgeb.gov.tr

KOBİGEL  Bilgilendirme Toplantıları
Türkiye Genelinde Düzenleniyor

KOSGEB, ülkemiz plan/programlarında 

belirlenen ve öncelikli olarak 

desteklenmesi gereken imalat sanayi 

İçin, yeni hazırlamış olduğu KOBİGEL-

KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında ilk Proje Teklif Çağrısına çıktı.

Proje Teklif Çağrılarına, imalat sanayinin 

Yüksek-Orta, Yüksek ve Düşük-Orta, Düşük 

Teknoloji düzeyinde faaliyet gösteren 

işletmeler 1 Nisan 2016 tarihi itibari ile 

başvuru yapmaya başladılar ve 6 Mayıs 

2016 tarihine kadar başvuru yapabilecekler.

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında, Gelişmekte olan 3., 4., 5. 

ve 6. Bölgelerde, “Geleneksel İmalat 

Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin 

Arttırılması”  ve Türkiye genelinde, 

“Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji 

KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme” 

başlıkları ile  iki adet proje çağrısı yayımladı.

“Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde 

Katma Değerin Arttırılması”   konulu 

proje teklif çağrısının proje destek üst 

limiti 600 bin TL iken,  “Orta-Yüksek 

ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde 

Kapasite Geliştirme” konulu proje 

teklif çağrısının proje destek üst 

limiti ise 800 bin TL olarak belirlendi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Proje Teklif 

Çağrılarına, İmalat Sanayinin Yüksek-

Orta Yüksek ve Düşük-Orta Düşük 

Teknoloji Düzeyinde Faaliyet Gösteren 

İşletmelerin başvuru yapabileceklerini 

belirterek; “Geleneksel İmalat 

Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin 

Arttırılması” başlığı ile Gelişmekte olan 

bölgelerde, geleneksel imalat sanayi 

KOBİ’lerinin ekonomideki paylarının 

ve etkinliklerinin arttırılması, rekabet 

güçlerinin ve sağladıkları katma değerin 

yükseltilmesinin amaçlandığını belirtti.

Başkan Recep Biçer, “Orta-Yüksek 

ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde 

Kapasite Geliştirme” konulu proje çağrısı  

kapsamında da Orta-Yüksek ve Yüksek 

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı Çağrıları İçin Son Başvuru Tarihi  6 Mayıs 2016

Teknoloji KOBİ’lerinin ekonomideki 

paylarının ve etkinliklerinin arttırılması, 

kapasitelerinin geliştirilmesi, rekabet 

güçlerinin ve sağladıkları katma değerin 

yükseltilmesinin hedeflendiğini söyledi.

Program çağrıları hakkında KOBİ’lerin 

bilgilendirilmesi amacı ile Türkiye 

genelindeki KOSGEB Müdürlüklerinde 

bilgilendirme toplantıları düzenleniyor. 

MÜSİAD Ankara Şubesi, Engürü 

Sanayici ve İşadamları Derneği(ENSİAD), 

OTDÜ Teknokent ve Ankara Sanayi 

Odası  iş birliği ile Ankara’da da 

bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

Destek Programı kapsamında, 

çağrılara ilişkin bilgilendirmeler 

KOSGEB Başkan Yardımcısı 

Ahmet Karakoç tarafından yapıldı.

Geleneksel İmalat Sanayi 
KOBİ’lerinde Katma Değerin 
Arttırılması Proje Teklif Çağrısı 

Destek üst Limiti 600.000 TL
(1.ve 2.bölgeler hariç)

Orta-Yüksek ve Yüksek Teknoloji 
KOBİ’lerinde Kapasite Geliştirme 
Proje Teklif Çağrısı 

Destek Üst Limiti 800.000 TL
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- Başvurularınızı son güne 
bırakmayın!
Son başvuru tarihi 6 Mayıs olan KOBİGEL 

ile birlikte çağrı esaslı bir destek dönemini 

başlattıklarını anlatan KOSGEB Başkan 

Yardımcısı Ahmet Karakoç, ‘’Bu destek 

çağrısında imalat sanayinde faaliyette 

bulunan işletmelerimiz için orta yüksek ve 

yüksek teknoloji alanında faaliyet bulunan 

işletmelerimize destek çağrısına çıktık. 

Başvurular 1 Nisan ile 6 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında elektronik ortamda yapılacak.’’ dedi.

Başkan Yardımcısı Karakoç ayrıca, proje 

sahiplerinin sistemde yaşanabilecek 

yığılmaları göz önünde bulundurmalarını 

ve bu sebepten dolayı bir mağduriyet 

yaşamamaları noktasında hatırlatmada 

bulunarak proje teslimatlarının son 

güne kalmaması için gayret gösterilmesi 

gerektiğini vurguladı.

- En tepeden en aşağıya 
tüm çalışanlarımızla 
müjdeleyiciyiz, 
kolaylaştırıcıyız!
KOSGEB Başkan yardımcısı Ahmet Karakoç; 

“KOSGEB olarak en tepeden en aşağıya 

tüm çalışanlarımızla müjdeleyiciyiz, 

kolaylaştırıcıyız. 

Bürokrasiye boğulmadan KOBİ ve 

Girişimcilerimizin işlemlerimizi 

gerçekleştiriyoruz ve kolaylaştırıcı olma 

yönünde çalışmalarımızı devam ettireceğiz.” 

dedi.

KOBİGEL çağrıları için son başvuru tarihi 6 Mayıs 2016



20 www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB ile Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) 

Din Öğretimi Genel Müdürlüğü arasında 

yapılan işbirliği protokol kapsamında 

İmam Hatip Liseli öğrencilere yönelik 

olarak “İmam Hatip Liselerinde 

Girişimcilik Ruhu Canlanıyor” konulu 

seminer düzenlendi.

Ankara MEB Şura Salonunda düzenlenen 

programlara Ankara’da bulunan İmam 

Hatip Lisesi öğrencilerinden 5 bine yakın 

öğrenci katıldı.

Programların açılışında konuşan 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB’in 

yaklaşık 25 senedir Türkiye’de KOBİ diye 

adlandırdığımız Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmelere destek veren, gelişimine katkı 

sağlayan kamu kuruluşu olduğunu, kamu 

kaynaklarıyla devletimizin, milletimizin 

ve işletmelerimizin gelişimi amacına 

gayret gösterdiklerini dile getirdi.

Başkan Biçer ayrıca,” İmam Hatip Liseli 

gençlere, her birinin birer girişimci 

adayının olduğunu söyledi. Girişimci 

olmanın lider olmakla ilgili olduğunu da 

belirten Başkan Biçer, tarihimizde bizlere 

örnek olacak girişimci ruhlu birçok 

lider var. Gemileri karadan yürüterek 

İstanbul’u fetheden Fatih Sultan Mehmet 

bunun en güzel örneklerindendir. Siz 

gençlerin de bu liderleri örnek almalarını 

diliyorum. Lider ruhunuzla girişimcilik 

noktasında yapacağınız  gayretli  

çalışmalarla      ailenizde, akrabalarınız 

arasında ve çevrenizde her zaman örnek 

gösterilen gençler olmanızı istiyorum.” 

şeklinde konuştu. 

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 

Karakoç ise, İmam Hatip liseli 

gençlerde var olan girişimcilik ruhunu 

geliştirmek amacıyla bu konferansları 

düzenlediklerini belirterek; KOSGEB’in 

kurulduğu 1990 yılından bugüne kadar 

ulusal çapta Kobileri ve girişimciliği 

desteklemek amacıyla yoğun çalışan bir 

Devlet kurumu olduğunu belirtti.

KOSGEB’in bugüne kadar 400 binin 

üzerinde vatandaşa uygulamalı 

girişimcilik eğitimi verdiğini ve bu 

rakamın yarısını kadın girişimciler ve 

salondaki gibi genç kız öğrencilerin 

oluşturduğunu vurgulayan Karakoç, 

KOSGEB olarak kadınlara pozitif 

ayrımcılık yaptıklarını sözlerine ekledi. 

Bu amaçla KOSGEB desteklerinin kadın 

girişimcilere yüzde 20 artırımlı olarak 

verildiğini söyledi.

Programda, Çığlığın gücü eğitimleriyle 

tanınan Gelişim Uzmanı Dr. Ala Elcircevi, 

öğrencilere “Girişimcilik Ruhunun 

Canlandırılması” konusunda sunumlar 

yaptı. Uluslararası üne sahip bir uzman. 

1971’de Dubai’de doğan 3 çocuk babası 

Dr. Ala, 1988 yılında Ras-Al-Khamiah 

Lisesinden mezun oldu. Yine aynı yıl 

liseler arası eğitim şampiyonu olan Dr. 

Ala, 1985 yılında Hacettepe Üniversitesi 

Tıp Fakültesini bitirip T.C. vatandaşlığına 

geçti. 1998-2003 yılları arasında Ankara 

Üniversitesinde Genel Cerrah olarak 

görev yapan Dr. Ala Elcircevi, son iki yılda 

13 ülkede 7 den 70’e on binlerce insana 

“Çığlığın Gücü” eğitim seminerleri verdi.

Dr. Ala Elcircevi; dünyanın en önemli 

kişisinin kendimiz olduğuna vurgusunu 

yaptı.

Kendisine değer vermeyene, önemli 

görmeyene kimsenin bir değer 

vermeyeceğini belirten Elcircevi, 

“Benimle yola çıkanlar neden benden 

başarılı oldular? Sorusunun cevabı yine 

bizim içimizde. Kendimizi yenilememiz 

gerek. Neden olmasın? dememiz gerek. 

Başarılı olmak mı istiyoruz? O zaman 

başaracağımıza inanmalıyız.” dedi.

İmam Hatip Liselerinde 
Girişimcilik Ruhu Canlanıyor
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Nevşehir 

Valiliği, KOSGEB Müdürlüğü, Ticaret ve 

Sanayi Odası, Ticaret Borsası ile Nevşehir’li 

KOBİ ve Girişimcilere ziyaretlerde bulundu.

Başkan Biçer, Nevşehir ilinin ekonomik, 

sosyal ve turistik faaliyetlerini yerinde 

incelerken, KOSGEB’in faaliyetleri hakkında 

da bilgilendirmeler yaptı.

Dünya Erdemli Sanayici ve İşadamları 

Derneği’nde de(DERSİAD) KOSGEB Destek 

Programlarına ilişkin bir bilgilendirme 

toplantısı yapan Başkan Recep Biçer, 

KOSGEB’in İş Birliği – Güç Birliği Destek 

Programı ile kurulan Kapadokya Balon 

Bakım Merkezi işletmesinde incelemelerde 

bulundu. Diğer yandan 1968 yılından beri 

Nevşehir’de faaliyet gösteren OMS Makina 

İmalat San. Ve Tic. Ltd. Şti. İşletmesini de 

ziyaret ederek üretilen ürünler hakkında 

bilgi aldı.

KOSGEB Başkanı, Nevşehir’de faaliyet 

gösteren ve 2004 yılından beri telekom 

sektörünün çıplak optik fiber (single ve 

multimode), kara ve denizaltı haberleşme, güç 

ve hibrid kablolar, ark-füzyon ek makinesi, 

multimetre, güç ölçüm ve fiber kesme 

cihazları ihtiyaçlarına çözüm sağlayan, aynı 

zamanda, KOSGEB’den Ar-Ge desteği alarak 

yeni ürün geliştiren BOROPTİK Mühendislik, 

Ar-Ge, İmalat ve Ticaret A.Ş. işletmesinde de 

incelemelerde bulundu.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer,
Nevşehir’deki KOSGEB Faaliyetlerini 

İnceledi

Türkiye’yi il il gezerek,  hem 
KOSGEB faaliyetlerini anlatan 
hem de KOSGEB ile büyüyen 
KOBİ ve Girişimcileri yerinde 
inceleyen KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer’in bu seferki durağı 
Nevşehir oldu.
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer  
Ekonomi Muhabirleri ile 
Bir Araya Geldi

Ekonomi Muhabirleri Derneği’nin Ankara’da 

bulunan Genel Merkezinde KOSGEB Destek 

Programlarının basına tanıtılması amacı 

ile KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in konuk 

olduğu bir toplantı düzenlendi.

Toplantı, Ekonomi Muhabirleri Derneği 

(EMD) Başkanı Turgay Türker ve dermek 

üyelerinin katılımları ile gerçekleşti.

KOBİ’lere 300 Milyon TL 
İçin Çağrıları Son Başvuru 
Tarihi  6 Mayıs 2016

KOSGEB’in yeni dönem desteklerini anlatan 

Başkan Recep Biçer,  Toplam bütçesi 

300 Milyon TL olan ve ilk defa program 

kapsamında çıkılan 2 çağrı için son başvuru 

tarihinin 6 Mayıs olduğunu belirterek, , 

proje sahiplerinin sistemde yaşanabilecek 

yığılmaları göz önünde bulundurmalarını 

ve bu sebepten dolayı bir mağduriyet 

yaşamamaları noktasında hatırlatmada 

bulunarak proje teslimatlarının son 

güne kalmaması için gayret gösterilmesi 

gerektiğini vurguladı.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biçer, 

KOSGEB’in son 5-6 yıldır girişimcilik 

konusunda Türkiye’nin yol almasını 

sağladığını söyledi. Girişimcilik eğitiminin 

kapsamı hakkında bilgi veren Biçer, 

bugüne kadar yaklaşık 440 bin kişiye eğitim 

verildiğini bildirdi. Biçer, eğitim alanlardan 

25-26 bin kişinin kendi işlerini kurduğunu 

bildirdi.

Dolandırıcılık uyarısı

Biçer, girişimci ve KOBİ’leri, KOSGEB 

adını kullanılarak dolandırıcılık yapanlara 

karşı uyardı. KOSGEB’in kimseyi cep 

telefonundan aramadığını vurgulayan 

Biçer, “Eğer 800’lü numaralardan ya da 

cep telefonundan aranıyorsanız, bilin 

ki KOSGEB tarafından aranmıyorsunuz. 

Çünkü KOBİ ve Girişimcilerle biz bu şekilde 

iletişim kurmuyoruz. Bu şekilde arayanlara 

inanmayın. KOSGEB’in 7/24 faaliyet 

gösteren bir çağrı merkezi bulunmaktadır. 

Bu çağrı merkezinden ve 81 ilde bulunan 

KOSGEB Müdürlüklerinden her türlü bilgi 

alınabilir.” ifadelerini kullandı.
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2015 ve 2016 yılları için yılları için Güney 

Kore Cumhuriyeti tarafından kabul edilen 

“Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Endüstriyel 

Parklar” ve “KOSGEB’in Ar-Ge Programı için 

Etki Değerlendirmesi ve Ulusal KOBİ Destek 

Sisteminin Analizine Yönelik Bir Çerçeve”  

konulu programlar başarı ile tamamlandı.

Programların başarı ile sonuçlanması 

sebebi ile KOSGEB’in koordinasyonunda 

25-26 Nisan 2016 tarihleri arasında çok 

sayıda kurum ve kuruluşun katılımıyla 

“Senior Policy Dialogue & Final Reporting 

Workshop” değerlendirme ve kapanış 

toplantısı düzenlendi.

KOGEB Başkanlık binası toplantı salonunda 

düzenlenen program, KORE Cumhuriyeti 

Eski Strateji ve Maliye Bakanı Dr. Pak Jae-

WAN ve beraberindeki heyet ile KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Yusuf Keskin, çok 

sayıda kurum ve kuruluşlardan temsilci 

ve KOSGEB personellerinin katılımları ile 

gerçekleştirildi.

“Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Endüstriyel 

Parklar” ve “KOSGEB’in Ar-Ge Programı için 

Etki Değerlendirmesi ve Ulusal KOBİ Destek 

Sisteminin Analizine Yönelik Bir Çerçeve”  

konulu programlar ile KOBİ’lerimize 

verilebilecek yeni destek modelleri 

oluşturulması ve KOSGEB çalışmalarında 

Kore Cumhuriyeti deneyimlerinin 

değerlendirilmesi amaçlanıyor. Program 

kapsamında yürütülecek faaliyetler 

sonunda, Türkiye’de “Endüstriyel Simbiyoz 

ve Eko-Endüstriyel Parklar” ve “ KOSGEB’in 

Ar-Ge Programı için Etki Değerlendirmesi 

Türkiye - Kore Ulusal 
KOBİ Destek Sistemi 
Analizi Programı 
Tamamlandı
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2015 ve 2016 yılları 
için yılları için Güney 
Kore Cumhuriyeti 
tarafından kabul edilen 
“Endüstriyel Simbiyoz 
ve Eko-Endüstriyel 
Parklar” ve “KOSGEB’in 
Ar-Ge Programı için 
Etki Değerlendirmesi 
ve Ulusal KOBİ Destek 
Sisteminin Analizine 
Yönelik Bir Çerçeve”  
konulu programlar başarı 
ile tamamlandı.

ve Ulusal 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.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Yusuf Keskin, 

programın açılış konuşmasında; Uluslarımız 

arasında “Kan Kardeşliği” ile başlayan 

ilişkilerin, siyasi, diplomatik, askeri ve 

ekonomi gibi pek çok alanda süren iş birliği 

faaliyetleri ile her geçen gün geliştiğini 

belirterek, Milletlerimiz arasındaki güçlü 

bağların, Kore’de düzenlenen 2002 Dünya 

Kupasında bütün dünyanın görüp takdir 

ettiğini belirtti. İki ülke arasındaki bilgi 

ve tecrübe paylaşımının önemine dikkat 

çekerek Keskin, “Koreli kardeşlerimizin 

deneyimlerinden ve bilgilerinden azami 

seviyede faydalanabileceğimizi ümit 

ediyorum.” şeklinde konuştu.

Eski Strateji ve Maliye Bakanı Dr. Bahk Jae-

Wan ise, yapılan çalışmalarda KOSGEB’in 

performansının beklenilenin üstünde 

olduğundan bahsederek ekonomik 

kalkınma için KOBİ’lerin ve özellikle kadın 

girişimcilerin önemine değinerek, “Gelecek 

yıllarda KOSGEB’le tecrübe ve bilgi paylaşım 

konusundaki işbirliği sürecinin arttırılarak 

devam etmesini ve elde edilen teorik 

bilgilerin uygulamaya konulmasını temenni 

ediyorum.” dedi.

Açılış konuşmaları sonrasında Koreli ve Türk 

çalışma grupları karşılıklı sunumlar yaparak, 

katılımcıların sorularını cevaplandırdılar.

Türkiye’deki mevcut durumun ve KOSGEB 

programlarının aktarıldığı toplantıda, 

gerçekleştirilen programların sonuçları 

değerlendirilmiş olup, bu neticeler 

çerçevesinde Türkiye’nin sorunlarına 

yönelik çözüm önerileri ve tavsiyeler 

değerlendirildi.

Programın ikinci gününde, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’nda sonuçlandırılmış 

programlar ile ilgili teknik çalışmalar ve 

sunumlar gerçekleştirildi.



26 www.kosgeb.gov.tr



27www.kosgeb.gov.tr

O Artık  
Kendi İşinin Patronu

Ayşe Dobak, Amasya’da bir  tekstil firmasında 

işçi olarak çalıştıktan ve işi öğrendikten 

sonra kendi işini kurmak istiyor. İşte tam 

bu sırada KOSGEB’in Girişimcilik Kurslarını 

duyup, Eğitim için KOSGEB’in yolunu 

tutuyor. Burada aldığı eğitimden sonra 

KOSGEB’in Girişimcilik Desteği ile 2011’de 

kendi iş yerini açıyor.

 “Girişimcilik Kurslarında verilen eğitim 

sonunda kafamdaki KOSGEB tanımım 

tamamen değişti ve bu sayede arkamda 

KOSGEB’in desteğini hissetmek, bana aynı 

ailem gibi arkamda durdukları hissini verdi.” 

diyor Ayşe Hanım ve böylece onun da 

Girişimcilik hikâyesi Dila Tekstil ile başlıyor.

KOSGEB ile Girişimciliğe 
Adımını Attı, 

Üretimini %70 Artırdı

On beş kişi ile 2011 yılında üretime başlayan 

Dila Tekstil, KOSGEB Desteği kapsamında 

aldığı makineler ile hem çalışan sayısını 

hem de üretim kapasitesini arttırıyor. 

Önemli markalara fason üretim yaptıkları 

için bazı dönemlerde çalışan sayılarının 45 

kişiye ulaştığını söylüyor kadın tekstilci.

Dila Tekstil, KOSGEB’in Sabit Yatırım Desteği 

kapsamında aldığı makine ile üretim 

kapasitesini %70 arttırıyor. Ayşe Dobak, 

35.000 TL sermaye ile başladığı işinde, 

2013 yılı sonu itibariyle 400 bin TL net satış 

hasılatına ulaşmanın gururunu yaşıyor. 

Çalışkan girişimci, başarı için durmaksızın 

çalışmayı düstur edindiğini söylüyor.

Ayşe Dobak; “Aldığım KOSGEB destekli 

makinem ile emek yoğun üretim yapan bir 

işletme olmaktan çıkıp, daha çok teknoloji 

yoğun üretim yapan işletme haline geldik. 

35.000 TL sermaye ile başladığım işimde 

KOSGEB desteği ile şu an sermayem 

250.000 TL’ye ulamış durumda” diyor.

Kendi Markasını Üretmek 
İstiyor

Dila Tekstil, dünyaya ihracat yapan 

markalarla çalışan firmalara fason üretim 

yapan bir işletme. Kendi markasını üretip 

satan, ihracat yapan bir işletme olmak 

istiyor. “KOSGEB, kadın girişimci olarak 

yeni üretimlere girerken korkmadan 

ilerlememi sağladı ve kendime olan 

güvenimi kaybettirmedi.” diyen Ayşe 

Hanım  artık   kendi markasını üretmek 

istiyor.

Cesaretinin daha da arttığını söyleyen 

kadın girişimci, işletmesini büyütüp kendi 

markasını üreterek, bölgesinden ciddi bir 

giyim markasının çıkabileceğini herkese 

kanıtlamak istiyor. 

Amasya’da bir tekstil firmasında işçi olarak çalışarak işi öğrenen 
Ayşe Dobak girişimcilik serüvenini anlattı.
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Kapadokya Balon Bakım Merkezi İşletme 

Müdürü Nejat Öksüz, Kapadokya Balon Bakım 

Merkezi’ni KOSGEB Başkanı Recep Biçer’e 

tanıttı. İşletmenin Sivil Havacılık talimatları 

doğrultusunda merkezin Türkiye’de tek 

olduğunu, uçuşların gerçekleştirildiği yerler 

arasında ise Kapadokya ve Pamukkale’nin 

bulunduğunu belirtti.

Öksüz, KOSGEB’in 2015 yılında ‘İş Birliği-

Güç Birliği Destek Programı’ kapsamında 

destek olarak işletmenin kurulduğunu 

söyledi.

Bakımlar Dünya 
Standartlarında Yapılıyor

İşletme bünyesinde alanında profesyonel 

ve dünya standartlarında eğitim almış 

çalışanlarının olduğunu aktaran Öksüz, 

işletmenin, Türkiye’deki balonlara hizmet 

etmek üzere kurulduğunu anlattı.

Öksüz, tüm balonların bakım işlemlerini 

yıl boyunca yaptıklarına değinerek, “Burası 

esasında bir balon hastanesi, hem kayıtlarını 

tutuyoruz hem de balonları en iyi şekilde 

tedavi etmeye çalışıyoruz’’ dedi.

Balon bakım merkezinin Türkiye’de büyük 

bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Öksüz, 

tüm dokümantasyon ve bakımların kontrol 

altında tutulduğunu, böylece daha emniyetli 

ve bakımı yapılmış balonların uçuşu 

sağlanarak hem balonların arıza verme 

oranının düşürüldüğünü hem de uçuş 

ömürlerinin artırıldığını ifade etti.

Yılda yaklaşık 300 gün uçuş ile dünyanın önde 

gelen sıcak hava balonu kalkış bölgesi olan 

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

Nevşehirli Baloncular 
İş Birliği Yaptılar, 
Kapadokya Balon Bakım Merkezi’ni 
Kurdular
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Kapadokya’da, güvenli uçuş yapılabilmesi 

için balonların bakım ve onarımı, yaklaşık 

4 ay önce kurulan Kapadokya Balon Bakım 

Merkezi’nde yapılıyor.

Kapadokya Balon Bakım Merkezi İşletme 

Müdürü Nejat Öksüz, yaptığı açıklamada, 

işletmenin Sivil Havacılık talimatları 

doğrultusunda KOSGEB’in İş Birliği-Güç 

Birliği Destek Programı kapsamında 30 

ay önce belirlenen periyodun sonunda 

kurulduğunu söyledi.

Öksüz, merkezin Türkiye’de tek olduğunu, 

uçuşların gerçekleştirildiği yerler arasında ise 

Kapadokya ile Pamukkale’nin bulunduğunu 

belirtti.

Bakımlar tek merkezde ve dünya 

standartlarında yapılıyor

İşletme bünyesinde alanında profesyonel 

ve dünya standartlarında eğitim almış 

19 çalışanın olduğunu aktaran Öksüz, 

işletmenin, Türkiye’deki balonlara hizmet 

etmek üzere kurulduğunu anlattı.

Öksüz, tüm balonların bakım işlemlerini 

yıl boyunca yaptıklarına değinerek, “Burası 

esasında bir balon hastanesi, hem kayıtlarını 

tutuyoruz hem de ağrıyan yerlerini tedavi 

ediyoruz” dedi.

Balon bakım merkezinin Türkiye’de büyük 

bir ihtiyaç olduğunun altını çizen Öksüz, 

tüm dokümantasyon ve bakımların kontrol 

altında tutulduğunu, böylece daha emniyetli 

ve bakımı yapılmış balonların uçuşu 

sağlanarak hem balonların arıza verme 

oranının düşürüldüğünü hem de uçuş 

ömürlerinin artırıldığını ifade etti.

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

annesi bir kadın girişimci. Peyzaj Mimarı 

olan Temiz, kamu kurumunda memur 

olarak çalışırken istifa ediyor. Hayallerinin 

peşinden giderek, girişimciliğe adım atıyor 

ve hayatına yeni bir yön çiziyor. 

KOSGEB İle Tanışmak ve 
Başarmak
Çıktığı yolda KOSGEB ile tanışan Deniz 

Temiz, KOSGEB desteklerini araştırıp 

öğreniyor. Küçük bir iş yeri açmayı 

düşünürken, KOSGEB’in Girişimcilik 

Desteği ile hayalinden daha büyük bir 

yer açıyor. KOSGEB’i çok sevdiğini ve 

yetkililerinden çok ilgi gördüğünü söyleyen 

Temiz; “KOSGEB, aslında kötü gün dostu 

gibi, cesaret verici ve sizi sürekli itekleyen 

bir güç gibi” diyor. 

KOSGEB’in Nitelikli Eleman Desteğinden 

de faydalanan kadın girişimci, personelinin 

staj dönemi maaşını bu destekle ödeyerek, 

KOSGEB’ in kendisini bu konuda da çok 

rahat ettirdiğini söylüyor. 

Bizde Patronluk Yok!
Toplam 3 kişi çalıştıkları kuru temizleme 

dükkânında, patronluk yok.  Oturmak yok, 

patronluk yok, çok çalışıp sabrettik diyor 

Deniz Hanım işini çok sevdiğini, başarılı 

olmak için kaliteli ve çok çalıştığını ekliyor. 

Başarıyı yakaladıklarını ve mutlu olduğunu 

da vurguluyor.

Şimdi Sıra Büyümekte…
Deniz Temiz’in şimdiki hayali, iş yerini 

Organize Sanayi Bölgesi’nde Doğu 

Anadolu’ya hizmet veren, 4 katlı, halı, perde 

kuru temizleme firması haline getirmek. 

Hayallerinin peşinden giderek bu başarıya 

ulaşan girişimci, KOSGEB ile büyüyerek 

daha fazla hizmet sunmak istiyor.

Deniz Hanım, kendisi gibi girişimci olmak 

isteyenlere, korkmamalarını tavsiye ederek, 

KOSGEB ile cesaretle yürüyebileceklerini, 

başarabileceklerini söylüyor.

Memurluğu Bırakıp 
Girişimci Oldu

Peyzaj mimarı olan Deniz Temiz, kamu kurumunda memur 
olarak çalışırken istifa edip KOSGEB desteği ile hayalini 
kurduğu yeni hayatına adım atıyor. 
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Kadın Girişimci KOSGEB Desteğiyle 

Mimarlık Ofisi Açtı

Cube 312 Tasarım Ofisi, Hacettepe 

Üniversitesi İç Mimarlık- Çevre Tasarımı 

Bölümü mezunu Fulya Üsküp tarafından 2015 

yılında Ankara’da kuruluyor. Almanya’da 

Coburg Üniversitesi İç Mekân Tasarımı 

Bölümünde de eğitim alan Fulya Üsküp, bazı 

iç mimarlık, proje, mobilya ve uygulama 

firmalarında iç mimar olarak görev yapıyor. 

Daha sonra mesleki anlamda yeni arayışlar 

içine giriyor. 

Hizmet kalitesini, müşteri memnuniyetini, 

çevresel faktörleri ön planda tutan, tasarımı 

bir serüven olarak görecek bir çalışma ortamı 

hayal eden girişimci, KOSGEB ile tanışıyor. 

KOSGEB’in Girişimcilik Kurslarına katılarak 

Cube 312 Tasarım Ofisi’nin temellerini 

atmaya başlıyor. Uygulamalı Girişimcilik 

Kursu ardından çeşitli Pazar araştırmaları, 

maliyet analizleri yapan iç mimar, firmanın 

kuruluş planını oluşturuyor. Böylece Cube 

312 Tasarım Ofisi 2015 yılında çalışma 

hayatına ‘Merhaba’ diyor.

Hedef: Müşterilerin 
Mutluluğunu Ön Planda 
Tutan Bir Firma Olmak

Cube 312, iç mimari proje çizimi ve 

uygulamanın yanı sıra başka bir tasarım kolu 

olan grafik tasarım, logo, kurumsal kimlik, 

web tasarımı ve reklam hizmetleri veriyor.

İşletme, müşterilerinin yaşamak isteyeceği, 

mutluluk veren, yenilikçi ve çevreci mekânlar 

tasarlamayı, müşterilerine yenilikçi, işlevsel 

çözümler yaratmayı, bu hedef doğrultusunda 

dijital ve basılı mecrayı kullanarak, genç ve 

dinamik iş gücü ile lider markaların ve orta-

üst gelir seviyesi müşterilerin çözüm ortağı 

olmayı hedefliyor.

Cube 312, öncelikle memnuniyet esaslı 

bir portföy oluşturmayı ve bu portföyün 

getirisiyle müşteri kitlesini sürekli 

büyütmeyi amaçlıyor ve çalışmalarını bu 

doğrultuda sürdürüyor. Kısa ve orta vadeli 

plan olarak pek çok sayıda başarılı iç mimar 

ve grafik tasarımcının bir arada çalıştığı, 

hem çalışanların hem de hizmet alanların 

mutluluğunu esas alan bir işletme olmak için 

çalışmalarını devam ettiriyor.

İşletme, gelişen teknoloji ile sürekli kendini 

yenileyerek kaliteli, kullanışlı ve fark yaratan 

tasarımlar ortaya çıkaran güvenilir, tercih 

edilir, müşteri memnuniyetini ön planda 

tutan bir firma olmayı amaçlıyor.

Cube 312, öncelikle 
memnuniyet esaslı bir 
portföy oluşturmayı ve bu 
portföyün getirisiyle müşteri 
kitlesini sürekli büyütmeyi 
amaçlıyor ve çalışmalarını bu 
doğrultuda sürdürüyor. 
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AKY Technology, 2015 yılının Ocak Ayında 

bir elin parmaklarını aşmayacak sayıda 

çalışan ile ticari yolculuğuna başladı. 

Bakliyat, Hububat, Kuruyemiş, Tohum ve 

Yağlı Tohum konusunda eleme, seçme, 

temizleme makineleri ve ekipmanları 

geliştirerek üreten Kuruluş, bugün 26.000 m2 

üretim alanında 300’ü aşkın çalışanı ile Kuru 

Gıda Ticaretinin kalbinin attığı Mersin’den 

dünyaya teknolojilerini gönderiyor. 

AKY Technology başarısını KOSGEB’den 2015 

yılının sonunda aldığı ödül ile taçlandırdı. “İş 

Dünyasının Oscarı” olarak anılan, KOSGEB 

4. KOBİ ve Genç Girişimciler Ödülleri’nde 

“İnovatif Girişimci Ödülü’nü” kazandı. 4 Bin 

firma içerisinde 45 firmanın seçildiği ve 9 

dalda yarıştığı Tören’de AKY Technology 

adına İnovatif Girişimci Ödülü’nü, T.C. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 

Işık’ın elinden AKY Technology İcra Kurulu 

Başkanı Gökmen Akyürek aldı.  

AKY Technology’nin başarı hikâyesini, bu 

başarının mimarlarından olan Gökmen 

Akyürek’ten öğrendiğimiz röportajımız 

başlıyor:

AKY Technology’nin 
faaliyetlerinden bahseder misiniz?

AKY Technology Bakliyat, Hububat, 

Kuruyemiş, Tohum ve Yağlı Tohum alanında 

eleme& temizleme makineleri ve ekipmanları 

geliştirerek üreten bir kuruluştur. Biz 

öncelikli hedefimizi “Teknoyenilik zamanı” 

sloganı ile özetliyoruz. Teknolojik yenilikleri 

takip ederken, yeni teknolojilerin yaratıcısı 

ve üreticisi olmak gibi bir misyonu 

üstlendik. Bakliyat sektörüne mekanizasyon 

alanında pek çok makine serisi kazandırdık. 

En iddialı olduğumuz serilerden biri Kapalı 

Eleme Makine Serisi “Excell”. Kuruyemişten 

bakliyata; hassas ürünlerden hasattan yeni 

kaldırılmış kirli mahsule kadar kusursuz 

bir şekilde temizleyerek pakete hazır hale 

getiriyor. Ayrıca Fotosorter Leon Serisi’de 

dünyanın en iyi renk ayırma makinesi 

KOSGEB Ödüllü AKY Technology 10 Kişi olan Çalışan Sayısını  

Bir Yılda 300’e Çıkardı

Gökmen Akyürek “AKY Technology bir yıl içerisinde önemli  işlere imza attı” dedi.

AKY Technology, 2015 yılında KOSGEB’in 4. KOBİ ve 
Girişimcilik Ödülleri’nde İnovatif Girişimci Ödülü’ne 
layık görüldü.
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olma iddiasını taşıyor. Dünyanın 40’ı 

aşkın ülkesine makine ve ekipmanlarımızı 

gönderiyor ve profesyonel kurulum 

ekiplerimizle dev ölçekli tesisler hayata 

geçiriyoruz. 

AKY Technology bir aile şirketi. 
Babanız ve AKY Technology’nin 
Yönetim Kurulu Başkanı Sabahattin 
Akyürek 50 yıldan fazla bir süredir 
sektörün içerisinde. KOSGEB ile 
tanışma sürecini anlatır mısınız?

AKY Technology yenilik ile deneyimi 

iş potasında eritmiş bir kuruluş. Babam 

Sabahattin Akyürek “Mersin Eleği” olarak 

bilinen ilk bakliyat eleğinin yapımında 

öncülük etmiştir. Bakliyat sektöründe el 

yordamı ile üretimden makineyle seri 

üretime geçişte önemli katkıları olmuştur. 

Ben de böyle bir ailenin parçası olmaktan 

mutluluk duyuyorum. KOSGEB, bildiğimiz 

bir kuruluştu. Girişimciye desteklerini ve 

sağladığı olanakları düzenli olarak takip 

ediyoruz. AKY Technology’yi kurarak ticari 

yolculuğumuza ilk çıktığımız zamanlarda 

limited şirketi olarak KOSGEB’e üye 

olduk. 2015 yılından beri, nitelikli eleman 

istihdam desteği alıyoruz. Bunun dışında 

dönem dönem fuar desteklerinden de 

faydalanıyoruz. 

AKY Technology olarak, 2015 yılında 
KOSGEB’in 4. KOBİ ve Girişimcilik 
Ödülleri’nde İnovatif Girişimci 
Ödülü’ne layık görüldünüz. 
Yarışmaya başvuru sürecinizi 
anlatabilir misiniz?

KOSGEB Temsilcimiz ödülden bahsetti. 

2015 yılı içerisinde büyüyen istihdam 

oranımız ihracat oranımızdaki ivme 

ve geliştirdiğimiz yenilikler nedeniyle 

başvuruda bulunabileceğimizi belirtti. 4. 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nde İnovatif 

Girişimci Ödülü’ne layık görüldük.  Kısaca 

süreci “Bizi ödüle başarımız taşıdı” diyerek 

özetleyebiliriz.  

Ödülün işletmenize bir katkısı oldu 
mu?

Yönetim Kurulu Başkanımız Sabahattin 

Akyürek nedeniyle deneyimli, Yönetim 

Kurulu Üyelerimiz ve AR- GE Kadromuz 

nedeniyle yenilikçi ve genç bir kuruluş AKY 

Technology. KOSGEB’den aldığımız ödülün 

bize en önemli katkısı AKY Technology’nin 

başarısını kanıtlaması ve ulusal basında 

görünürlük sağlayarak bilinirliğinin 

artmasını sağlaması. KOSGEB gibi prestijli 

bir kuruluştan ödül almak onur verici.

KOBİ ve Girişimcilerimize KOSGEB 
adına tavsiyeleriniz var mı?

Ülkeye üreterek hizmet ettiğime 

inanıyorum. Herkesten çok çalışmanın ve 

gerektiği yerlerde cesur kararlar almanın 

bir liderin vasıfları olduğunu düşünüyorum. 

Yenilikleri takip ediyorum ama en önemlisi 

AR- GE Ekibimle yeniliklerin yaratıcısı 

olmayı hedefliyorum. Bir yıl içerisinde, 

10 kişilik çalışan sayımı ortalama 300’e 

çıkardım. Dünyanın nabzını tutmak için 

Dünyanın farklı yerlerine temsilcilikler 

açtım. Her iki ayda bir, yeni bir teknoloji 

geliştiriyoruz. İnsanlar bilmedikleri bir şeyi 

tüketemez. Bu bilinçle Kurumumu doğru 

anlatmak ve teknolojilerimi tanıtmak için 

reklamın gücüne inanıyorum. Bünyemizde 

reklam ve pazarlama ekibimiz var. KOBİ 

ve Girişimcilere kendimce başarımın 

nedenlerini özetledim. Ben yaptım, herkes 

yapabilir. Bu Ülke hepimizin! Üretelim ve 

birlikte hizmet edelim.

“KOSGEB’den aldığımız ödülün 
bize en önemli katkısı AKY 
Technology’nin başarısını 
kanıtlaması ve ulusal basında 
görünürlük sağlayarak 
bilinirliğinin artmasını 
sağlaması. KOSGEB gibi prestijli 
bir kuruluştan ödül almak onur 
verici.”
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Belediyeden emekli, evli ve iki çocuk babası 

Şenay Orhan. Çocukluğunda geçirdiği 

ateşli hastalık nedeniyle engelli olan 

Orhan, tekerlekli sandalye kullanıyor. Ama 

o engellere takılmadan hobisini mesleği 

yapan, hayallerini gerçekleştiren bir 

girişimci.

Girişimcilik sertifikasını aldıktan sonra 

KOSGEB desteğiyle hayalini kurduğu 

akvaryum işletmesini Tekirdağ’da açıyor. 

Orhan, bugün geldiği noktada hem hayalini 

gerçekleştirmenin hem de işletme sahibi 

olmanın mutluluğunu yaşıyor.

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

ve müşterilerinden çok olumlu tepkiler 

aldığını söylüyor Şenay Orhan. “Engelli bir 

arkadaşım KOSGEB destekli kendine bir 

yer açmıştı. Ben de o arkadaşımın tavsiyesi 

üzerine girişimci olmak için KOSGEB ile 

tanıştım. Girişimcilik sertifikası aldım. 

Müşterilerim, engelli olarak böyle bir iş yeri 

açmama ve akvaryumlar, hayvanlar, kuşlar 

satmama çok olumlu tepkiler veriyor. Beni, 

bir engelli olarak tebrik ediyorlar. KOSGEB’i 

arkamızda büyük bir güç olarak görüyoruz. 

Bizim gibi dezavantajlı gruplara sağladığı 

destek ve bu imkânlar için çok mutluyuz.” 

diyor.

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

olmaktan dolayı büyük memnuniyet 

duyduğunu her fırsatta dile getiriyor.

“Engelli arkadaşlarımın da KOSGEB’den 

yararlanmasını tavsiye ediyorum. Engelleri 

var diye kendilerini toplumun dışında 

bırakmasınlar. Bir engellinin yapamayacağı 

ve başaramayacağı hiçbir şey yok. Kesinlikle 

devletin kendilerine sunduğu imkânlardan 

yararlansınlar. Bakın, benim akvaryum 

dükkânım var. Bunların bakımları var. 

Yemleri var. Kuşların temizlikleri var. Sadece 

buraya gelip akşama kadar durmuyoruz. 

Ancak, tüm bu işler ağır ve zor gelmiyor. 

İşimi zevkle yapıyorum. 

Engelli kardeşlerime tavsiyem, bir işi 

yapmaya karar versinler ve KOSGEB’e 

başvuruda bulunsunlar.” Diyor.

Engeli O’nu Engellemedi, 
Hobisini İşi Yaptı

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

Girişimcilik 
sertifikasını 
aldıktan sonra 
KOSGEB desteğiyle 
hayalini kurduğu 
akvaryum işletmesini 
Tekirdağ’da açan 
Orhan, bugün geldiği 
noktada hem hayalini 
gerçekleştirmenin 
hem de işletme sahibi 
olmanın mutluluğunu 
yaşıyor.
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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 Beyannemesini 
doldurmanız gerekmektedir.

Beyanname Kontrol

Verilen beyannamenin mevzuata 
uygunluğu KOSGEB uzmanı 
tarafından kontrol edilecektir.

Desteklere Başvuru

Planladığınız 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?” 
bölümlerini incelemeleri ile tüm bu aşamalarda 
yardım talepleri olması halinde ise, 444 1 567 
numaralı KOSGEB Çağrı Merkezinden bilgi 
alabilmektedirler.

1
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