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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

KOSGEB’in Uluslararası Kuluçka 

Merkezi ve Hızlandırıcı Programı’na 

ilişkin detayları açıkladı.

Biçer, bu destek programı ile, 

Ar-Ge ve inovasyon faaliyetleri 

ile ülkemizde gerçekleştirilen 

teknolojik ürünlerin, uluslararası 

pazarlarda yer alması, yerli teknoloji 

ve yoğun başlangıç işletmelerinin 

gelişmiş girişimcilik ekosistemleri 

içerisinde yer alması ve ihracatın 

arttırılması amaçlandığını söyledi.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 

Programı kapsamında, uluslararası 

kuluçka merkezinin işletilmesi 

için yurt dışında kurulacak işletici 

kuruluş tarafından yapılan kuruluş 

ve donanım ile operasyonel giderlere 

istinaden yurt içinde kurulacak 

olan işletici kuruluşlara destek 

verileceğini belirten KOSGEB 

Başkanı, Uluslararası Kuluçka 

Merkezi ve Hızlandırıcı Programın, a)

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 

Programı b)Uluslararası Hızlandırıcı 

Programı olmak üzere iki alt 

programdan oluştuğunu belirtti.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, a)

Uluslararası Kuluçka Merkezi 

Kurma Programı’ndan üniversiteler 

ile üniversitelerin bu amaçla 

kurulmuş iştirakleri ve teknoloji 

geliştirme bölgesi yönetici şirketleri 

tek başına ya da konsorsiyum 

olarak başvuru yapmaları halinde 

faydalanabileceklerini b)Uluslararası 

Hızlandırıcı Programı’ndan ise 

küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

faydalanabileceğini söyledi.

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 

Programının program süresinin 

5 yıl olduğunu belirten KOSGEB 

Başkanı, destek kapsamında 

kuruluş ve donanım desteğine 

100 bin ABD Doları,  Operasyonel 

Giderler Desteğine ise 3 Milyon 

750 bin  ABD Doları olmak üzere 

toplamda 3 Milyon 850 bin ABD 

doları destek sağlanacağını söyledi. 

Recep Biçer, Destek oranlarının ise 

1. ve 2. Yıl için %80, 3. , 4. ve 5. Yıl için 

ise %60 oranında olacağını belirtti.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin 

faydalanacağı Uluslararası 

Hızlandırıcı Programı süresinin 

ise 3 yıl olacağını belirten KOSGEB 

Başkanı, destek üst limitinin 60 

bin ABD Doları olduğunu,  Destek 

oranının ise %80 olduğunu açıkladı.

KOSGEB’in Uluslararası Kuluçka Merkezi 
Kurma Destek Programı’nın uygulanmasına 
ilişkin iş ve işlemlerin esasları düzenlendi. 
Program, 1 Ocak 2016’da yürürlüğe girdi

KOSGEB’den Uluslararası 
Kuluçka Merkezileri için 

3 Milyon 850 Bin 
ABD Doları Destek
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Kobilerin değişim ve dönüşüm 
süreçlerini daha da hızlandırmak için 
çağrı esaslı, sektörel ve bölgesel öncelikli 
ihtiyaçlara yönelik KOBİGEL – KOBİ 
Gelişim  adı altında Destek Programı 
destek programı planlanmaktadır.
İşletmelerin rekabet koşullarına 
uygun ihtiyaçlarına cevap 
verebilmek ve KOSGEB’in kurumsal 
yükümlülüklerini yerine getirebilmesi 
için, belirlenen konuya özel şartları 
da sürece dahil ederek esnek 
bir yapıya sahip bir programdır.
KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı bu ihtiyaçtan bahisle 
hazırlanmış yeni bir destekleme 
aracıdır. Bu program ile, ülkenin 
ulusal ve uluslararası hedefleri 
doğrultusunda, Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmelerin, ekonomideki paylarının 
ve etkinliklerinin arttırılması, 
rekabet güçlerinin ve sağladıkları 

katma değerin yükseltilmesi 
amacıyla hazırlayacakları projelerin 
desteklenmesi amaçlanmaktadır. 
Programın genel çerçevesi 
şu şekilde belirlenmiştir. 
- D e s t e k l e n e c e k 
projelerin süresi azami 36 aydır. 
- Proje kapsamında verilecek 
desteğin üst limiti; geri ödemesiz 
300.000 TL ve geri ödemeli 700.000 TL 
olmak üzere toplam 1.000.000 TL’dir.
- Yatırımlarda Devlet Yardımları 
Hakkındaki Bakanlar Kurulu Kararı 
ile belirlenen bölgelere göre  Destek 
oranı 1. ve 2. Bölgelerde % 60, 3., 
4., 5. ve 6. Bölgelerde % 80’dir.
- Desteklenecek proje 
giderleri çağrıya çıkılacak 
konuya göre belirlenecektir.
Bu unsurlar, KOSGEB tarafından 
belirlenecek konuya göre farklılık 
arz edecektir. Örneğin; Savunma 

Sanayi KOBİ’lerinin desteklenmesine 
ilişkin belirlenecek konudaki limit/
oran/desteklenecek proje giderleri 
ile KOBİ’lerin enerji verimliliğinin 
desteklenmesi için belirlenecek 
konunun limit/oran/desteklenecek 
proje giderleri aynı olmayacaktır. 
Haliyle KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek 
Programı sayesinde belirlenecek 
konunun özel şartları sürece dahil 
edilebilecek ve etkin bir destek programı 
oluşturulması mümkün olabilecektir.
Program kapsamda seçilecek 
bölgeye veya hedef kitleye yönelik 
uygulamalarda yapılabilecektir. 
Programın uygulanmasına ilişkin 
gerek mevzuat gerekse sistem 
altyapısının kurulması yönünde 
çalışmalar başlatılmış olup en kısa 
süre tamamlanması hedeflenmektedir

KOBİGEL ile KOBİ’ler Gelişecek!

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programının proje 
bütçesi 300 bin Tl’si hibe, 700 bin TL’si ise geri 
ödemeli olmak üzere 1 Milyon TL olarak belirlendi.
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KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı 

kapsamında “Yönetim Becerilerinin 

ve Kurumsal Yetkinliklerinin 

Geliştirilmesi-Kurumsallaştırma” 

ve “Tanınmış Ürün/Hizmet Süreci 

Oluşturma-Markalaşma” konularında 

100 Milyon TL’lik bütçe ile Proje 

Teklif Çağrısına çıkıldı. Birinci 

çağrıda 686 adedi Kurumsallaşma ve 

213 adedi Markalaşma olmak üzere 

toplam 899 adet projenin 45 Milyon 

TL’lik bütçe ile KOSGEB tarafından 

desteklenmesine karar verildi.

Destek Programının ikinci çağrısında 

ise 55 Milyon TL’lik bütçe ile çağrıya 

çıkılan; “KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın 

Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde 

Markalaşmaya Geçiş”  konularında 

gelen proje başvuruların sistem ön 

değerlendirme süreci tamamlandı.

Çağrılar kapsamında; “KOBİ’lerde 

Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” 

başlığında 943 “KOBİ’lerde 

Markalaşmaya Geçiş” başlığında ise 402 

proje olmak üzere toplam 1345 proje 

Sistem Ön Değerlendirmesine alındı.

“KOBİ’lerde Kurumsallaşmanın 

Geliştirilmesi” başlığında 748,  

“KOBİ’lerde Markalaşmaya 

Geçiş” başlığında ise 269 proje 

olmak üzere toplam 1017 proje 

sistem ön değerlendirmesi 

sonucu 50 ve üzeri puan alarak, 

KOBİ Proje Destek Programı 

Değerlendirme ve Karar Kurulu 

gündemine alınmaya hak kazandı.

Halihazırda projelerin değerlendirme 

süreci başlatılmış olup, bu 

sürecin 2016 yılı Şubat ayında 

tamamlanması öngörülmektedir.

KOBİ’lere 
100 Milyon TL’lik Destek
KOSGEB, Kurumsallaşma ve Markalaşma alanlarında 
100 Milyon TL’lik bütçe ile KOBİ’lere Destek Veriyor.
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KOSGEB, KOBİ’lerin daha verimli 

elektrik motorlarına sahip 

olması için kredi faiz desteği 

uygulamasını Kayseri’ den başlatıyor.

 Bu amaçla, işletmelerin verimsiz 

elektrik motorlarının dönüşümü 

için kullanacakları banka kredilerine 

erişimleri kolaylaştırmak için;  Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Verimlilik 

Genel Müdürlüğü,  Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı,  Kayseri Organize 

Sanayi Bölgesi, Kredi Garanti Fonu A.Ş. 

ve bankalarla iş birliğinde, yeni bir kredi 

faiz desteği uygulamasına başlandı. 

‘’Sanayide Kullanılan Verimsiz Elektrik 

Motorlarının Dönüşümü Destek 

Kredisi Programı’’ adlı bu destek 

ile alınacak yeni elektrik motorları 

sayesinde işletmeler daha az enerji 

ile daha çok üretim yapabilecek. 

Böylece işletmelerin daha çok 

kazanç elde etmesi mümkün olacak.

 Program kapsamında KOBİ’lerin üst 

limiti 300.000. TL olarak bankalardan 

kullanacakları kredilerde faizin 

tamamını KOSGEB karşılayacak. 

Programa dahil bankalar Akbank, 

Anadolu Bank, Denizbank, Şekerbank, 

Ziraat Bankası, Garanti Bankası, 

Halkbank, Vakıfbank ve Yapı Kredi 

Bankası’dır.  Toplam 36 (otuz altı) ay 

vadeli olan kredinin ilk 12 (on iki) ayı 

ödemesiz olacak. Teminat sorunu 

yaşayan KOBİ’lere Kredi Garanti Fonu 

A.Ş. tarafından destek sağlanacak. 

Sanayide Kullanılan Verimsiz Elektrik 

Motorlarının Dönüşümü Destek Kredisi 

Programı’ndan; KOSGEB veri tabanında 

yer alan ve KOBİ Beyannamesi onaylı, 

Kayseri OSB’de faaliyette bulunan, 

Enerji Verimliliği Etüt Çalışması 

yürütmüş KOBİ’ler faydalanabilecek. 

19.10.2015 tarihi itibariyle uygulanmaya 

başlanacak program kapsamında 

KOBİ’ler her türlü soruları için KOSGEB 

ve Kayseri Organize Sanayi Bölge 

Müdürlüğü’ne başvurabilecekler.

KOSGEB Desteği ile  
KOBİ’ler Verimsiz
Elektrik Motorlarını 
Değiştiriyor
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Türkiye – Katar Arasında 
İşbirliği  Protokolu İmzalandı
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KOSGEB - Katar Kalkınma Bankası arasında “İşbirliği 

Mutabakat Zaptı” imzalandı. Anlaşma çerçevesinde 

KOSGEB’in ülkemiz genelinde uyguladığı faaliyetler 

bundan böyle Katar işletmelerinde de uygulanacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri 

Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani’nin iki ülke arasında 

gerçekleşen görüşmenin ardından Türkiye ile Katar 

arasında eğitim, çevre, denizcilik, enerji, bilim ve 

teknoloji sektöründe 15 ayrı anlaşma imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Katar ile Türkiye arasında 

1,3 milyar dolarlık bir ticaret hacmi olunduğuna 

işaret ederek, bunun daha ileri seviyelere geleceğine 

inandığını, Türk inşaat sektörünün Katar’daki etkinliğinin 

her geçen gün arttığını, iki ülke arasındaki kültürel 

iş birliğinin de iyi noktalara geldiğine dikkat çekti. 

Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani ile 

Emirlik Divanı’nda baş başa görüşen Cumhurbaşkanı 

Erdoğan, iki ülke heyetleri arasında yapılan Yüksek 

Düzeyli Stratejik Komite Toplantısı’nın ardından Katar 

Emiri Hamad Al Sani ile Türkiye ile Katar arasında 

gerçekleştirilen anlaşmaların imza törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Katar 

Emiri Hamad Al Sani, görüşme sonunda bir basın 

toplantısı düzenleyerek, Türkiye ve Katar arasında 

hayata geçecek projelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasındaki 

askerî, siyasi, ekonomik, idari, kültürel konuları detaylı 

bir şekilde ele aldıklarını ve Yüksek Düzeyli Stratejik 

Komite Toplantısı’nı gerçekleştirmiş olduklarını belirterek, 

iki ülke arasında güçlü bir adam atıldığını söyledi. 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad Al Sani’nin de katıldığı 
törende, KOSGEB-Katar Kalkınma Bankası arasında mutabakat zaptı imzalandı. Anlaşma kapsamında 
KOSGEB’in işletmeler üzerinde gerçekleştirdiği faaliyetler Katar’da da uygulanması hedefleniyor.

KOSGEB-Katar Kalkınma Bankası 
Arasında İşbirliği Sağlandı 
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Kayseri’ye gerçekleştirdiği 

incelemelerde birçok kurum 

ve kuruluşu ziyaret ederek, 

çeşitli temaslarda bulundu.

Başkan Biçer, Kayseri Valisi 

Orhan Düzgün ve Ticaret 

Odası  Yönetim Kurulu 

Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ı 

ziyaret ederek, KOSGEB ve 

Esnaf ve Sanatkarlar Derneği 

Kayseri şubesi işbirliği ile 

düzenlenen Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitiminin 

sertifika törenine katıldı.

Kayseri’de bugüne kadar 4 bin 

işletmeye 41 Milyon TL’den fazla 

destek sağlandığını açıklayan 

KOSGEB Başkanı Recep 

Biçer, Kayseri’de Girişimcilik 

sertifikası alarak KOSGEB’in 

Yeni Girişimci Desteğini 

almaya hak kazanan 5 bin kişi 

olduğunu, bunlardan 400’ünün 

işletmesini KOSGEB desteği 

ile kurduğunu söyledi. Bu 

rakamların gün geçtikçe dahada 

artacağını söyleyen Başkan 

Biçer, KOBİ ve Girişimcilere 

KOSGEB Desteklerinden 

daha fazla faydalanmaları 

konusunda çağrıda bulundu.

KOSGEB  Kayseri Müdürlüğünü 

de ziyaret eden Başkan Biçer, 

Organize Sanayi Bölgesi 

tarafından organize edilen 

toplantıya katıldı. Toplantıda bir 

konuşma yapan Recep Biçer, 

KOSGEB’e verilen bütçenin her 

yıl tamamının kulanıldığını 

belirterek, KOSGEB’in 

ilerleyen zamanlarda 

bütçesinin artttırılması için 

çalışmalar yapıldığını söyledi.

Kayseri Organize Sanayi Bölgesi 

yönetimi ile bir araya gelen 

KOSGEB Başkanı, OSB’nin 

taleplerini dinledi ve KOSGEB’in 

geleneksel olarak düzenlediği 

KOBİ ve Girişimcilik Ödüllerinin 

3. ‘sünde Yılın İnovatif KOBİ 

Ödülü dalında  finale kalan 

DENER Makine San. Tic. Ltd. 

Şti. işletmesini ziyaret etti.

Kayseri’de 4 Bin İşletme 
KOSGEB Desteklerinden Yararlandı

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Kayseri’de Girişimcilik sertifikası 
yöntemi ile KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteğini almaya hak 
kazanan 5 bin kişi bulunduğunu, bunlardan 400’ünün KOSGEB 
desteği ile işletme kurduğunu söyledi.
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Düzce’de 136 Girişimci 
KOSGEB Desteği ile İş Sahibi Oldu

AR-Ge ve İnovasyon alanında ise 2015 

yılında 11 projenin desteklenmesi 

ile Düzce ili 14. Sırada yer aldı.

  

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Düzce 

İlinde yaptığı ziyaretler kapsamında, 

Düzce Valiliği, Düzce Ticaret Odası, 

Düzce Üniversitesi, KOSGEB Düzce 

Müdürlüğüne ziyaretlerde bulundu.

  

Düzce Valisi Ali Fidan’ı ziyaret eden 

Başkan Biçer, MÜSİAD Düzce ve 

KOSGEB işbirliği ile düzenlenen 

UGE Sertifika Törenine katıldı.

Törende konuşan KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer, Düzce’de 2015 yılında 

136 Girişimcinin kendi iş yerini 

açmasından dolayı duyduğu 

memnuniyeti dile getirerek, Düzce 

gibi bir ilde KOSGEB desteği ile 

136 işletme açılması KOSGEB 

desteklerinin bu ilde etkin bir şekilde 

anlaşıldığının göstergesidir dedi.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. 

Nigar Demircan Çakar ile görüşen 

Recep Biçer, Düzce Üniversitesi ve 

KOSGEB işbirliği ile düzenlenen 

İş Planı Ödül Törenine katılarak 

ödül alanlara ödüllerini takdim etti.

KOSGEB-Düzce Üniversitesi 

Teknoloji Geliştirme Merkezini, 

Düzce Üniversitesi Rektörü 

ile birlikte ziyaret eden Biçer, 

projeleri inceleyerek bilgi aldı.

 

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı 

Fahri Çakır ‘ı da ziyaret eden Başkan 

Biçer, KOSGEB destekli firmaları 

gezerek çalışmalarını yerinde inceledi.

 

Recep Biçer ve beraberindeki heyet 

KOSGEB Düzce Müdürlüğünü de 

ziyaret ederek, KOSGEB’in Düzce’deki 

çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Düzce’de 136 Girişimci KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteğinden 
faydalanarak iş yerini kurdu. Böylece Düzce 2015 yılında Girişimcilik 
alanında KOSGEB’in il sıralamasına göre  23. Sırada yer aldı.
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Afrika Birliği (AfB) Komisyonu ile Türkiye arasında varılan mutabakat çerçevesinde, 

‘’Türk ve Afrikalı kadın girişimciler arasındaki ekonomik ve sosyal işbirliğini 

pekiştirme hedefi ”ne ilişkin olarak kabul edilen eylem planı doğrultusunda 

AfB Ticaret ve Sanayi Bölümü ile Kadın, Cinsiyet ve Kalkınma Müdürlüğü,  

KOSGEB organizasyonuyla 21-23 Aralık 2015 tarihlerinde Türkiye’deydi.

İstanbul’da gerçekleştirilen organizasyonda; Kadın, Cinsiyet ve Kalkınma 

Müdürlüğü Başkanı Leila Ben Ali başkanlığındaki heyette 10 ülkeden toplam 18 

temsilci yer aldı. Ziyaret programında heyete KOBİ Uzmanları Murat Alper Öztürk, 

Ümit Çakar ve KOBİ Uzman Yardımcıları Selim Baktır, Kübra Çomaklı eşlik etti.

Afrika Birliği yetkilileri; Türk ve Afrikalı girişimcileri bir araya getirerek ülkelerarası 

yatırım ve ihracat hacminin artırılmasına yönelik iş birliği olanaklarını araştırmak, 

Afrika Birliği çatısı altında sahada çalışmalar yapılması için KOSGEB’e danışmak 

ve KOSGEB’in özellikle Girişimcilik Destekleri hakkında bilgilenmek ve iyi 

uygulamaları görmek amacıyla bu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade ettiler.

Etkinlikler kapsamında; açılış konuşmalarının ardından, Afrikalı iş kadınlarına 

başta Girişimcilik Destek programı olmak üzere uygulanmakta olan KOSGEB 

destek modelleri ve KOBİ’lere yönelik çalışmalar hakkında sunumlar 

yapılarak KOSGEB’in uluslararası faaliyetleri hakkında bilgiler aktarıldı.

 

Afrika Birliği (AfB) Komisyonu ve Afrikalı Kadın Girişimcileri 
KOSGEB’in Organizasyonu ile İstanbul’da KOBİ’lerle Buluştu.

KOSGEB Afrikalı Kadın Girişimcileri 
Türk KOBİ’leri ile Buluşturdu



15www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, başta 

Bolu Valiliği olmak üzere, Bolu 

Ticaret ve Sanayi Odası, MÜSİAD 

Şubesi, Gerede Ticaret ve Sanayi 

Odasında temaslarda bulundu.

Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret 

eden Başkan Biçer, daha sonra 

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası 

Başkanı Türkeş Ateş’i ziyaret ettiler.

Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi 

(UGE) sertifika törenine katılarak 

konuşma yapan Recep Biçer, Bolu’da 

2015 yılında Yeni Girişimci desteği ile 

95 işletmenin kurulduğunu söyledi. 

MÜSİAD’ın Bolu Şubesi’ni 

ziyaret eden Biçer, KOSGEB 

Bolu Müdürlüğü’ne uğrayarak 

çalışmalar hakkında bilgi aldı. 

Gerede Ticaret ve Sanayi odasında 

UGE sertfika törenine katılan KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer, konuşmasında 

Bolu’da 2015 yılında 708 işletmeye 

toplamda 8 milyon 915 Bin lira 

destek sağlandığını belirtti. Ayrıca 

Bolu’nun İş Birliği ve Güç Birliği 

alanında 2015’te 4.sırada yer almasıyla 

duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bolu’da 2015’te 708 işletmeye 
toplamda 8 milyon 915 Bin TL. 
destek sağlandığını belirten KOSGEB 
Başkanı Recep Biçer, Bolu’nun 
İş Birliği ve Güç Birliği alanında 
2015’te 4.sırada yer almasıyla 
duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

“Bolu’da 2015’te 
Girişimci Desteği ile 95 
Yeni İşletme Kuruldu”
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Adana 

Valisi Mustafa Büyük’ü makamında 

ziyaret etti. Ziyaret sırasında KOSGEB’in 

Adana’daki faliyetleri haakında bilgi 

veren Biçer, Adana’da 84 bin civarında 

KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini ve bu 

KOBİ’lerin 19 bin 340’nın KOSGEB 

desteklerinden faydalandığını belirtti.

Vali Mustafa Büyük de ziyeretten 

duyduğu memnuniyeti dile getirerek 

Adana KOSGEB  Müdürlüğü ile sürekli 

iş birliği içerisinde olduklarını söyledi.

KOSGEB Adana Müdürlüğü’nü 

de ziyaret eden, Başkan Recep 

Biçer, Türkiye KOBİ’lerine hizmet 

etmekten duyduğu mutluluğu 

belirterek bu hizmetlerin hedeflerine 

ulaşmasında emeği geçen KOSGEB 

çalışanlarına teşekkür etti. Başkan 

Biçer, Türkiye ekonomisinin 

kalkınmasında en önemli etkenin 

KOBİ’ler olduğunu, KOBİ’lerin 

kalkınmasında ise özverili KOSGEB 

çalışanlarının da ülke kalkınmasında 

payının büyük olduğunu söyledi.

KOSGEB Başkan Biçer, Adana’da 

KOSGEB desteği ile büyüyen 

işletmeleri de ziyaret ederek, işletme 

faaliyetlerini yerinde inceledi.

KOSGEB’den Adana’lı 
Kobilere Destek Artıyor

Adana’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan KOSGEB Başkanı Recep Biçer,  Başta Adana Valisi 
olmak üzere KOSGEB Adana Müdürlüğü ile KOSGEB destekleri ile büyüyen KOBİ’leri ziyaret etti.



17www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Denizli’de 

yaptığı ziyaret ve incelemeler sırasında 

KOSGEB’in Denizli’deki KOBİ’lere 33 

Milyon TL destek sağladığını söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

başta Denizli Valiliği olmak üzere, 

Denizli Ticaret Odası, Pamukkale 

Üniversitesi, Denizli Sanayi 

Odası ve Denizli Büyükşehir 

Belediyesine ziyaretlerde bulundu.

Denizli Valisi Şükrü Kocatepe’yi 

makamında ziyaret eden KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer, bugüne kadar 

Denizli’de 3 bin 913 işletmeye toplamda 

33 Milyon TL’den fazla bir destek 

sağlandığını belirterek,  Denizli ilinin 

KOSGEB’den destek alan işletme 

sayısına göre Türkiye sıralamasında 

13. Sırada yer aldığını söyledi.

Pamukkale Üniversitesi Rektörü Prof. 

Dr. Hüseyin Bağcıyı’da ziyaret eden 

KOSGEB Başkanı, üniversitedeki 

TEKNOKENT’de de  incelemeler yaptı.

Pamukkale Üniversitesi 

TEKNOKENT’inde KOSGEB’in Ar-

Ge,İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 

Destek Programından faydalanılarak 

kurulan TEKOBEL Teknoloji 

Hizmetleri işletmesini de ziyaret 

eden KOSGEB Başkanı, işletmenin 

KOSGEB tarafından desteklenen 

Ar-Ge projesi hakkında bilgi aldı.

Başkan Biçer, Sanayi odasının 

organizasyonuyla Avrupa Birliği 

KOBİ Günleri etkinliğinde 500 

kişilik sanayici iş adamları ve 

girişimcilere sunum gerçekleştirdi. 

Recep Biçer, Denizli Müdürlüğünü de 

ziyaret ederek, KOSGEB’in Denizli’deki 

çalışmları hakkında bilgi aldı.

KOSGEB’den Denizli’li Kobilere 
33 Milyon Destek… 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Denizli’de 3 bin 913 işletmeye 
toplamda 33 Milyon TL’den fazla destek sağlandığını bildirdi. 
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“Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM 

Kurulması ve Türkiye’deki İŞGEM’ler 

Arasında Bir Ağ Oluşturulması” 

projesi kapsamında ‘’ Türkiye’de 

İnkübasyon Modelleri ve Gelişmiş 

Girişimcilik Ekosistemi İçin 

İnkübasyon Destek Mekanizmaları 

Çalıştayı ‘’ Ankara’da düzenlendi.

Çalıştayda, 1960’lı yıllarda Amerika’da 

kurulmaya başlanan ve işletme 

kuluçkaları olarak tanımlanan 

inkübasyon destek mekanizmalarının 

başarılı girişimcilerin sayısının 

arttırılmasındaki önemini vurgulayan 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer,  bu 

mekanizmaların görevinin yeni 

girişimcileri başarılı işletmecilere 

dönüştürecek bir kuluçka gibi 

çalışmak olduğunu ifade etti.

Biçer, Türkiye’de bu amaçla 

Kastamonu, Malatya ve Tokat 

illerinde birer İş Geliştirme 

Merkezi’nin açıldığını belirterek, 

bu merkezlerin 5500 metrekare 

kapalı alana sahip olduğunu ve 

yeni girişimcilerin bu İŞGEM ’lere 

yerleşmeye başladığını söyledi.

KOBİ’leri KOSGEB koordinasyonunda 

üniversitelerle bir araya getiren 

Teknoloji Geliştirme Merkezleri’nin 

kurulduğunu söyleyen Başkan Biçer, 

bu sayede üniversitelerin beyin 

gücünün ve teknolojik altyapısının 

KOBİ’lerin yenilikçi ve girişimci 

üretim gücü ile birleştirilmesinin 

önünü açtıklarını ifade etti. 

AB Türkiye Delegasyonu Müsteşarı 

ve Ekonomik ve Sosyal Kalkınma 

Bölüm Başkanı François Begeot 

ise, Türkiye’nin girişimcilik 

alanında yaptığı atılımlardan 

duyduğu memnuniyeti dile 

getirdi. Begeot, kısa adı IPA-3 olan 

‘’Avrupa Birliği Bölgesel Rekabet 

Edebilirlik Operasyonel Programı’’ 

çerçevesinde yürütülen çalışmaların 

içeriği hakkında bilgi verdi. 

Bilim,Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Müsteşar Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir 

Uzkurt’da girişimcilik ve Ar-Ge 

ekosisteminde iş birliğinin kaçınılmaz 

olduğunu vurgulayarak,   dokuzuncu 

ve onuncu kalkınma planlarında 

girişimciliğe verilen öneme değindi.

Dünyada girişimcilik alanında 

yapılan çalışmalardan örnekler veren 

Uzkurt, hızlı ekonomik kalkınma 

için girişimciliğin desteklenmesinin 

gereğine işaret etti. Uzkurt, bu amaçla 

Türkiye’de kısa adı GİSEP olan Türkiye 

Girişimcilik Stratejisi ve Eylem 

Planı’nın oluşturulduğunu ve  Avrupa 

Birliği ile ortak yürütülen projelerin 

bir örneği olan inkübasyon destek 

mekanizmalarını desteklemelerinin 

görevleri olduğunu belirtti. Bu 

amaçla kurulan İŞGEM ve TEKMER’ 

lerin zamanla yaygınlaştırılacağını 

ve başarılı girişimcilerin 

ödüllendirileceğini söyleyen Uzkurt 

mevzuatların gözden geçirilerek 

ülkemiz şartlarına uygun hale 

getirilmeye devam edildiğini söyledi. 

Çalıştayda, KOSGEB  Kobi 

Araştırmalar ve Proje Koordinasyon 

Dairesi Başkanı  Ömer PAK’ ın 

koordinatörlüğünde düzenlenen 

panelde TGBD’den Mustafa İhsan 

Kızıltaş , İTÜ Arı Çekirdek’ ten Arzu 

Eryılmaz, Avea Labs’tan İbrahim 

Delibalta, Fab-Lab’ tan Yrd. Doç. Dr. 

Taner Arsan ve E-Tohum’ dan Burak 

Büyükdemir Türkiye’de verilen 

inkübasyon hizmetlerinin tarihçesini 

ve başarılı örneklerini analiz ettiler.

İŞGEM Projesi Ekip Lideri Peter 

MilFord katılımcıları dört gruba 

ayırarak, kendi gruplarının 

moderatörleri liderliğinde 

nasıl çalışacakları konusunda 

bilgilendirdi. Daha sonra Kutlu 

KAZANCI, Prof. Dr. A. Hamit Serbest, 

Ufuk Batum ve Prof. Dr. Türkay 

Dereli’ nin moderatörlüğünü yaptığı 

dört grup interaktif çalışma yaptı. 

“Seçili Yörelerde Üç Yeni İŞGEM Kurulması ve Türkiye’deki 
İŞGEM’ler Arasında Bir Ağ Oluşturulması” projesi kapsamında 
seçilmiş 3 yörede (Kastamonu, Malatya ve Tokat) girişimciliği 
geliştirme mekanizması olan 3 yeni İŞGEM daha kuruldu.

Girişimciler Ekonominin, 
İŞGEM’ler Girişimcinin 
Lokomotifi
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KOBİ ve Girişimcilik 
Ödül Töreni KOSGEB ile 
Geleneksel Hale Geldi

2012 yılnda dönemin 

Başbakanı Recep Tayyip 

Erdoğan’ın himayelerinde 

gerçekleştirilen ödül töreni, 

2014 ve 2015 yıllarında ise 

Başbakan Ahmet Davutoğlu’nun 

himayelerinde gerçekleştirildi.

“KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri”ne 2012 yılında 

toplam 1.108, 2013 yılında 

3.058, 2014 yılında 3.403  adet 

başvuru yapılırken, 2015 yılında 

ise 3.673 başvuru yapıldı. 

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri yarışmasında 2012, 2013 

ve 2014 yıllarında finalist olan tüm 

işletmelerin katılımları ile ABD’ye 

bir iş gezisi düzenledi. Bundan 

sonraki Ödül Törenlerinde de bu 

uygulama devam edecek ve finale 

kalan bütün işletmeler yurt dışı iş 

gezisi ile ödüllendirilecekler. 2015 

yılı ödül töreninde de finale kalan 

tüm KOBİ ve girişimciler de yurt 

dışı iş gezisi ödülünü kazandılar.

4. KOBİ ve Girişimcilik Ödül 

Töreninde başvuru yapan binlerce 

işletme arasından finale kalan 

başarılı KOBİ ve Girişimcilerden 

özellikle, 80’den fazla ülkeye 

ihracat yapan, Türkiye’nin 

savunma sanayi sektöründe 

üretilen %100 yerli makinalara 

parça imalatı yapan, bilişim 

ve yazılım sektörüne öncülük 

edebilecek kadın girişimciler ve 

sektörlerinde dünyadaki rakipleri 

ile rekabet edebilecek kapasitedeki 

işletmeler dikkat çekti.

KOSGEB, 2012 yılından bu yana, başarılı KOBİ’lerin ve 
yenilikçi girişimlerin kamuoyuna tanıtılması, başarılı 
girişimcilerin ve KOBİ’lerin desteklenmesi ve özendirilmesi 
amacıyla ‘’KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Töreni’’ni düzenliyor.
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KOSGEB, 4. KOBİ ve Girişimcilik 

Ödülleri finalistleri tanıtımı için ATO 

Congresium Kongre Merkezi’nde 

lansman toplantısı düzenledi. KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer’in ev sahipliğinde 

gerçekleştirilen toplantıya gazete ve 

televizyonların temsilcileri katıldı.

KOSGEB tarafından geleneksel olarak 

düzenlenen KOBİ ve Girişimcilik 

Ödül Töreni lansmanı, Başkan Recep 

Biçer’in açılış konuşmasıyla başladı. 

Başkan Biçer konuşmasında; KOBİ ve 

Girişimcilik Ödül Töreni için 2015 yılında 

toplam 3673 başvurunun olduğunu, 

bu başvuruların da 342’sinin bilgisayar 

yazılımıyla ön değerlendirmeyi geçtiğini 

söyledi. Ön değerlendirmeyi geçen 

başvuruların KOSGEB Müdürlükleri 

tarafından değerlendirilerek 247 

işletmenin belirlendiğini dile getiren 

Başkan Biçer, başkanlık bünyesinde 

oluşturulan 3 ayrı komisyon tarafından da 

9 dalda birincilerin seçileceğini kaydetti.

a) Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülü

b) Yılın Başarılı KOBİ Ödülleri

• Yılın İnovatif KOBİ Ödülü

• Yılın İş Birliği Güç Birliği Yapan  KOBİ 

Ödülü 

• Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü

• Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü

c) Yılın Başarılı Girişimci Ödülleri

• Yılın Genç Girişimci Ödülü

• Yılın Kadın Girişimci Ödülü

• Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü

•Yılın İnovatif Girişimci Ödülü 

olmak üzere 3 ana kategorilerde 

verildiğini belirten Biçer, önceki 3 yılda 8 

dalda yarışan KOBİ ve Girişimcilerin bu yıl 

eklenen “Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü” 

ile birlikte 9 dalda verildiğini belirtti. 

KOSGEB Başkanı Biçer, ayrıca Jürinin bu 

üç ana kategoride haricinde bir işletmeyi 

veya Türk sanayisine/iş dünyasına katkı 

sağlayan bir kişiyi/kurumu/kuruluşu 

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri Jüri 

Özel Ödülü ile ödüllendirildiğini söyledi.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanı 

Recep Biçer, gerçekleşen toplantıda, 

”Hatırlanacağı üzere 2012 yılından 

itibaren “KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri” 

uygulamasını başlattık. Türkiye’nin 

her bir köşesinde kendi hikâyesini 

sessizce yazan girişimci ruhların bu 

vesileyle devletin en tepesi tarafından 

kucaklanmasına vesile olduk” dedi.

Elde edilen başarıların tüm ülkeye örnek 

olduğunu, yeni girişimcilere cesaret 

verdiğini kaydeden Biçer, KOSGEB 

Destekleri ile Devleti yanında hisseden 

KOBİ ve Girişimcilerin Devleti yanında 

görmekle katlandıkları zorlukları 

unuttuklarını, geleceğe daha bir azimle 

bakabildiklerini ifade etti. Biçer, bizlerin 

millete hizmet yolunda çabalarken 

ülkenin en uç noktasında karşılığını 

görmekle gurur duyduklarını ve her geçen 

gün daha fazlası için çalıştıklarını belirtti.

KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 

yarışmasında 2012, 2013 ve 2014 yıllarında 

finalist olan tüm işletmelere ABD’ye 

iş gezisi düzenlediklerini dile getiren 

Başkan Biçer, 2015 yılı ödül töreninde 

de finale kalan tüm KOBİ ve girişimciler 

için yurt dışı iş gezisi kapsamında ABD’ye 

seyahat düzenleyeceklerini söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in 

konuşmasının ardından, 22 ilden ödüle 

aday finalistlerinin tanıtım filmi gösterimi 

gerçekleştirildi. Tanıtım filmi gösterimi 

sonrasında basın mensuplarının sorularını 

cevaplandıran Başkan Biçer, daha önceki 

ödül törenlerinde de kendilerini hiç 

yalnız bırakmayarak sponsor olan KOBİ 

dostu Halkbank Genel Müdürü Ali Fuat 

Taşkesenlioğlu ve ekibine teşekkür etti.

Kobi ve Girişimcilik Ödülleri için 2015 yılında 3 bin 673 başvuru yapıldığını açıklayan KOSGEB Başkanı Recep 
Biçer, ön değerlendirmeyi geçen başvuruların KOSGEB Müdürlüklerince 247 işletmenin belirlendiğini ve 
başkanlık bünyesinde oluşturulan 3 ayrı komisyon tarafından da 9 dalda birincilerin seçildiğini söyledi.

Girişimci Ruhlar Devlet’in En  
Tepesi Tarafından Kucaklanıyor

KOSGEB KOBİ ve  
Girişimcilik Ödüllerinin;

Finalistler Ödül Töreni Öncesi 
Basına Tanıtıldı
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KOSGEB 4. KOBİ ve Girişimcilik Ödül Töreni Jüri Üyeleri

1-) Prof. Dr. Mehmet BARCA   (Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü)

2-) Doç.Dr. İlker Murat AR  (Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve Teknoloji Genel Müdür V. )

3-) İlhan ERDAL (MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı)

4-) Serpil POLAT  (TOBB Ankara Kadın Girişimciler Başkanı)

5-) Prof.Dr. Kerem ALKİN  (Gazeteci – Akademisyen)

6-) Erdal ERDEM  (Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı)

7-) Ahmet KARAKOÇ (KOSGEB Başkan Yardımcısı)

KOSGEB, 4. KOBİ ve Girişimcilik 

Ödül Töreninde, ödül alacak 

işletmeler jüri üyelerinin titiz 

çalışmaları sonucunda belirlendi.

Farkı alanlarda, deneyimli üyelerden 

oluşan jüri, alt komisyonların 

belirlediği 9 dalda 41 finalisti tek tek 

inceledi. Bilim dünyasından, iş ve 

meslek kuruluşlarının temsilcilerinden 

oluşan jüri, farklı bakış açılarıyla 

adayları değerlendirerek ödül 

alacak işletmeleri belirledi.

4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 

yarışmasında bu yıl rekor başvuru 

yapıldı. 4 bine yakın sayıda alınan 

başvurular arasından, titiz çalışmalar 

sonucu 9 dalda 41 finalist belirlendi. 

Belirlenen 41 finalist arasından 

ise her dalda bir işletmeye ödül 

verilecek. Finale kalan 41 finalist 

işletme ise giderlerinin tamamının 

KOSGEB tarafından karşılanacağı 

Yurtdışı İş Gezisi ile ödüllendirildi.

Sistemden başvurusunu 

gerçekleştirerek onay alan adaylar 

arasından, alt komisyonlar tarafından 

yapılan inceleme ve çalışmalar 

neticesinde  adaylar belirlendi.   

Belirlenen adaylar Jüri üyeleri 

tarafından tekrar bir değerlendirmeye 

tabi tutularak, 9 kategoride ödül alacak 

işletme ve girişimciler belirlendi.

 

Finalistler Arasından 
Ödül Alacak İşletmeler Belirlendi
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• Başbakan Ahmet Davutoğlu, ödül töreninde yaptığı 

konuşmada KOSGEB’in hem destek hem de bir eğitim 

kurumu haline dönüştüğünü belirterek, son dört yılda 22 

bin kişinin KOSGEB desteğinden faydalandığını söyledi. 

• İşini kuran genç girişimcilere 50 bini hibe 

olmak üzere 100 bin lira faizsiz kredi vermek olduğuna 

dikkat çeken Başbakan Davutoğlu, “Bir iş fi kri, projesi 

olan herkesi, özellikle de gençlerimizi bu destekten 

yararlanmaya, kendi işlerini kurmaya davet ediyorum. 

Bu desteği herkese ve her iş fi krine veriyoruz” dedi. 

• Başbakan Ahmet Davutoğlu, KOBİ Gelişim 

Destek Programı” nı da hayata geçirdiklerini, program 

dahilinde ulusal, bölgesel ve sektörel ihtiyaçlara göre 

yıl içerisinde çeşitli çağrılara çıkılacağını belirterek, 

“KOBİ’lerimize yönetim, üretim, tanıtım, teknoloji, 

fi nansman, iş gücü eğitimi gibi konularda destekler 

sağlayacağız. Bu yeni program ile KOBİ’lerimize 300 

bin liraya kadar geri ödemesiz 700 bin liraya kadar 

da geri ödemeli destekler vereceğiz” diye konuştu.

• Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ta 

törende yaptığı konuşmada, Türkiye’nin 2002 yılından 

bu yana büyük bir başarı hikayesine imza attığını 

belirterek, bu hikayenin gerçek kahramanlarının 

KOBİ’ler, esnaf ve girişimciler olduğunu söyledi. Bakan 

Işık, ““Güçlü KOBİ’ler olmadan güçlü bir ekonomi 

inşa edemeyiz. Biz de güçlü KOBİ’ler oluşturmaya, 

KOBİ’lerin gücüne güç katmaya devam ediyoruz” dedi. 

• KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB’in 25 

yıldır KOBİ’lere öncülük ettiğini KOSGEB’in, bugün 

girişimcilerin de destekçisi haline geldiğini söyledi. 

BAŞBAKAN DAVUTOĞLU BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANI IŞIK

“EKONOMİNİN CAN DAMARI KOBİLERE 
DESTEĞİMİZ DEVAM EDECEK”

“GÜÇLÜ KOBİLER OLMADAN GÜÇLÜ 
BİR EKONOMİ İNŞAA EDEMEYİZ”

KOSGEB 4. KOBİve Girişimcilik 
Ödülleri Sahiplerini Buldu
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Geleneksel hale gelen KOBİ ve 

Girişimcilik Ödüllerinin IV ncüsü 

Ankara Ticaret Odası Kongre salonunda 

(ATO Congresium) gerçekleşti. 

Aday başvurularının her yıl arttığı 

ve bu yıl sahiplerini bulan ödüllerin 

finalistleri 22 ilden içerisinden seçildi. 

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Başbakan 

Yardımcısı Lütfi Elvan, Bilim, Sanayi 

ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Gümrük 

ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkçi, 

Bakan Yardımcıları, milletvekilleri ve 

çok sayıda bürokratlar ile sivil toplum 

kuruluş temsilerinin katılımı ile 

gerçekleşen Kobi ve Girişimcilik Ödülleri 

töreninde KOSGEB desteği ile gelişen 

başarı hikayeleri büyük ilgi topladı.

“Bu desteği herkese ve her 
iş fikrine veriyoruz”

KOBİ’lere, girişimcilere aktarılan 

kaynakların ülkeye yatırım, üretim, 

istihdam, ihracat ve vergi olarak geri 

döndüğünü bildiren Başbakan Ahmet 

Davutoğlu, destek miktarlarını, nicelik 

bazında arttırdıkları gibi 2010 yılında 

oluşturulan yeni destek modelleriyle 

nitelik bazında da geliştirdiklerini 

söyledi. Davutoğlu, Ar-Ge, kümelenme, 

nitelikli istihdam, borsaya açılma, 

kurumsallaşma, markalaşma gibi 

alanlara yönelik özel destek programları 

oluşturduklarını dile getirdi. 

Girişimcilik eğitimi alanlara KOSGEB 

aracılığıyla hibe destekler ve çok uygun 

şartlarda kredi imkanlarının sağladığına 

dikkat çeken, Başbakan Davutoğlu, 

bu imkanların her bir girişimci 

tarafından bilinmesi ve kullanılmasının 

hayati önem taşıdığını vurguladı. 

“Girişimcilik eğitiminden 
faydalananların sayısı 
yaklaşık 400 bine ulaştı”

Davutoğlu, son 4 yıl içinde girişimcilik 

eğitiminden yararlananların sayısının 

380 bine ulaştığına bildirerek, “22 

binden fazla kardeşimiz, KOSGEB 

desteğinden yararlandı ve kendi 

işini kurdu. KOSGEB hem bir destek 

kurumu, aynı zamanda bu yolla bir 

eğitim kurumu haline dönüştü” dedi.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, ödül 

töreninde yaptığı konuşmada şunları 

söyledi: “Seçim döneminde verdiğimiz 

sözlerden birisi, kendi işini kuran 

gençlerimize 50 bin lira hibe, 100 bin 

lira faizsiz kredi vermekti. Hamdolsun 

sözümüzü, eylem planı açıklandıktan 

sonra ilk hafta içinde tuttuk ve 

uygulamaya başladık. Yeni hükümetin 

kurulmasından birkaç hafta sonra 

bütün diğer vaatlerimizle birlikte 

bu vaatlerimizi de gerçekleştirmiş 

olduk. Bir iş fikri, projesi olan 

herkesi, özellikle de gençlerimizi bu 

destekten yararlanmaya, kendi işlerini 

kurmaya davet ediyorum. Bu desteği 

herkese ve her iş fikrine veriyoruz”.

Dünya’daki en önemli meselelerden 

birinin “genç istihdamı” olduğunun 

altını çizen Davutoğlu, “Her türlü 

güvenlik tedbirini alsanız, en güçlü 

güvenlik ve demokratik alt yapıya 

sahip olsanız dahi eğer gençleriniz iş 

sahibi değilse her an sosyal patlama 

riski söz konusudur. İşte Avrupa’da, 

ekonomik kriz esnasında sokaklara 

inen gençleri görünüz. İşte siyasi 

krizler dolayısıyla sistemin çökmesi 

nedeniyle birçok komşu ülkede yaşanan 

ve gençlerin iş bulamamasından 

kaynaklanan krizleri görünüz. Ulusal 

güvenliğimizin ve kalkınmamızın 

en önemli hedeflerinden biri, her bir 

gencimizi iş sahibi yapmaktır.” dedi.

Başbakan Davutoğlu, gençlere yönelik 

projeleri hayata geçirirken hem 

gençlerin iş sahibi olmasını, ekonomik 

kalkınmaya katkıda bulunmasını 

hem de huzurlu ve mutlu bir geleceğe 

kendilerini hazırlamalarını temin 

etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, 

“İnşallah bu destek kapsamında 

verdiğimiz 100 bin liralık desteği de 

kısa süre içerisinde 150 bin liraya 

çıkarıyoruz. Yeter ki gençlerimizin bir 

hayali, bir rüyası, fikri, projesi olsun, 

biz onların her zaman yanında olduk, 

bundan sonra da olacağız” diye konuştu. 



30 www.kosgeb.gov.tr

KOBİ Gelişim Destek 
Programı Başladı

KOSGEB ile “KOBİ Gelişim Destek 

Programı”nı da başlattıklarının 

müjdesini veren Davutoğlu, “Bu 

program ile ulusal, bölgesel ve sektörel 

ihtiyaçlara göre, yıl içinde çeşitli 

çağrılara çıkacağız. KOBİ’lerimize 

yönetim, üretim, tanıtım, teknoloji, 

finansman, iş gücü eğitimi gibi 

konularda destekler sağlayacağız. 

Bu yeni program ile KOBİ’lerimize 

300 bin liraya kadar geri ödemesiz 

700 bin liraya kadar da geri ödemeli 

destekler vereceğiz” ifadesini kullandı.

Başbakan Davutoğlu, KOBİ’leri yerelden 

ulusala, ulusaldan küresel alana taşımak 

gerektiğini belirterek, ödül almaya hak 

kazanan bu yılki finalistlerin yurt dışı 

gezisiyle ödüllendirileceğini söyledi. 

Yurt dışı temaslarının artmasını çok 

önemsediğini dile getiren Davutoğlu, 

gençlere, “Türkiye’nin sadece 

içeride değil, dışarıda da yüzünü 

ağartacak projelerle sizler destek 

olacaksınız, öncü olacaksınız. Sermaye, 

teknoloji, istihdam işbirlikleriyle 

dünyada bayrağımızı gururla 

dalgalandırın” çağrısında bulundu. 

Davutoğlu, gençlere, girişimcilere 

gündeme ilişkin örnekler vererek, 

“Genç kardeşlerimizi ‘direniş’ ya da 

‘başkaldırı’ adı altında terör çetelerinin 

içerisine çekmeye çalışanlar yeterli 

desteği görmeyince yurt dışında kapı 

kapı dolaşıp bizi şikayet ediyorlar. 

Biz yurt dışında bu ülkeyi en iyi 

şekilde tanıtmaya çaba sarf ederken, 

KOBİ’lerimiz, iş adamlarımız yurt 

dışında çok güzel örnekler oluşturmaya 

çalışırken, kimileri de yurt dışında 

gidip, Türkiye’nin itibarını yurt 

dışında düşürmeye, itibarıyla 

oynamaya çalışıyorlar. Türkiye 

kiminle kriz yaşıyorsa bakıyorsunuz, 

onlar orada beliriyorlar” dedi. 

“Girişimci havuzunu 
büyütmek istiyoruz”

Törende, finalist olarak yer alan 41 

girişimciyi ve Türkiye’nin kalkınmasına 

katkı sağlayan tüm girişimcileri tebrik 

eden Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı 

Fikri Işık da, Türkiye’nin 2002 yılından 

bu yana büyük bir başarı hikayesine imza 

attığını dile getirdi. Işık, bu hikayenin 

gerçek kahramanlarının KOBİ’ler, 

esnaf ve girişimciler olduğunu söyledi.

Bakan Işık, Türkiye İhracatçılar Meclisi 

(TİM) verilerine göre, Türkiye’de en fazla 

ihracat yapan 2 bin firmanın toplam 

ihracattaki payının son dönemde her 

yıl düzenli olarak yüzde 1 civarında 

azalırken, ilk binden sonraki şirketlerin 

payının her yıl yüzde 1 arttığını bildirdi. 

Bakanlığın Girişimci Bilgi Sistemi 

verilerinde de KOBİ’lerin ihracattaki 

ve gelir artışındaki rolünün net 

olarak görüldüğüne işaret eden Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri  Işık, 

“Türkiye olarak, önümüzdeki dönemde 

ekonomik ve sosyal hedeflerimizi 

gerçekleştirirken, en büyük gücümüz 

yine KOBİ’lerimiz olacak. İhracatımızı 

500 milyar dolar seviyesine, 

milli gelirimizi 2 Trilyon dolara 

KOBİ’lerimiz taşıyacak” diye konuştu. 

“İnşallah bu destek kapsamında 

verdiğimiz 100 bin liralık desteği de 

kısa süre içerisinde 150 bin liraya 

çıkarıyoruz. Yeter ki gençlerimizin bir 

hayali, bir rüyası, fikri, projesi olsun, 

biz onların her zaman yanında olduk, 

bundan sonra da olacağız” diye konuştu

“KOSGEB’in, ucuz 
finansman aracı olarak 
görülmesini istemiyoruz” 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 

Geliştirme ve Destekleme İdaresinin 

(KOSGEB) “her başı ağrıyana aspirin 

uzatan” bir kurum olmasını, ucuz 

finansman aracı olarak görülmesini 

istemediklerini dile getiren Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 

törende yaptığı konuşmada şunları 

söyledi: “Desteklerimizi, destek 

miktarlarımızı sürekli artırmaya 

devam ediyoruz. Bundan sonra da 

devam edeceğiz. Bütçede bize ayrılan 

her bir kuruşu dahi işletmelerimize, 

KOBİ’lerimize, girişimcilerimize 

aktaracağız ancak bunu yaparken, 

“Amacımız girişimci havuzunu büyütmek ve 
daha fazla işletmenin kurulmasını sağlamaktır”



31www.kosgeb.gov.tr

işletmelerimizin niteliğini yükseltmeye 

odaklanacağız. Mesela yeni destek 

programlarını uygulamaya başladığımız 

2010 yılından bugüne kadar, KOSGEB 

desteklerinden faydalanan 11 bin 

547 firmanın ölçek büyüttüğünü 

görüyoruz. Bu firmaların mikro ise 

küçük ölçekli, küçük ise orta ölçekli, 

orta ölçekli ise büyük ölçekli işletmeye 

dönüştüklerini görüyoruz.” dedi.

Son İcra Komitesinde de yeni bir 

destek programı olan KOBİ Gelişim 

Destek Programı ile ilgili kararı 

alındığını söyleyen Bakan Işık, “200 

milyon lira bütçeli Türk Büyüme 

ve İnovasyonunun kurulmasıyla 

ilgili kararı da aldık. Yeni Girişimci 

Desteği ve İş Geliştirme Merkezleri 

(İŞGEM) desteğinin bütçelerinde de 

iyileştirmeler yaptık.”  diye konuştu.

“KOSGEB, girişimcilerin 
de destekçisi haline geldi”

Ödül Töreninde, KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer; 25 yıldır KOBİ’lerin öncüsü 

olan KOSGEB’in, bugün girişimcilerin 

de destekçisi haline geldiğini söyledi.

4’üncüsü gerçekleştirilen KOBİ 

ve Girişimcilik ödüllerinin yeni 

girişimcilere cesaret verdiğini dile 

getiren Biçer, söz konusu ödüller için 

de aday başvurularının her yıl arttığını 

ifade etti. Biçer, finalistlerin bu yıl 22 

ayrı ilden çıktığını belirterek, ödül 

alan sektör temsilcilerini tebrik etti. 

Bu organizasyonla KOBİ ve 

Girişimcilerin; Devletin elinin 

omuzunda olduğunu görerek geleceğe 

daha umutla bakabildiklerini belirten 

Başkan Biçer; “Bizler de millete hizmet 

yolunda çabalarken ülkenin her bir 

köşesinde bu çabaların karşılığını 

görmekle gurur duyuyor ve her geçen 

gün daha fazlası için çalışıyoruz.” dedi.

sahip olsanız dahi eğer gençleriniz iş 

sahibi değilse her an sosyal patlama 

riski söz konusudur. İşte Avrupa’da, 

ekonomik kriz esnasında sokaklara 

inen gençleri görünüz. İşte siyasi 

krizler dolayısıyla sistemin çökmesi 

nedeniyle birçok komşu ülkede yaşanan 

ve gençlerin iş bulamamasından 

kaynaklanan krizleri görünüz. Ulusal 

güvenliğimizin ve kalkınmamızın 

en önemli hedeflerinden biri, her bir 

gencimizi iş sahibi yapmaktır.” dedi.

Başbakan Davutoğlu, gençlere yönelik 

projeleri hayata geçirirken hem 

gençlerin iş sahibi olmasını, ekonomik 

kalkınmaya katkıda bulunmasını hem 

de huzurlu ve mutlu bir geleceğe 

kendilerini hazırlamalarını temin 

etmeye çalıştıklarını vurgulayarak, 

“İnşallah bu destek kapsamında 

verdiğimiz 100 bin liralık desteği de 

kısa süre içerisinde 150 bin liraya 

çıkarıyoruz. Yeter ki gençlerimizin bir 

hayali, bir rüyası, fikri, projesi olsun, 

biz onların her zaman yanında olduk, 

bundan sonra da olacağız” diye konuştu. 

Girişimcilik Ödüllerine 
Başvuru, Binlere Ulaştı!

KOSGEB ile geleneksel hale gelen 

KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri’nin 

4.süne yine binlerce başvuru yapıldı. 

Yapılan başvurular arasından 3 

aşamalı değerlendirmeler sonucu 

9 kategoride toplamda 41 işletme 

finale kaldı. Finale kalan işletmeler 

arasından ise her kategorideki birinciliği 

alan işletmeler ödüle layık görüldü.

Ödül Töreni, Başbakanı Ahmet Davutoğlu, 

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan, Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent 

Tüfenkçi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı Müsteşarı Prof. Dr. Ersan 

Aslan, Bakan Yardımcısı Doç. Dr. Hasan 

Ali Çelik, Halk Bankası Genel Müdürü 

Ali Fuat Taşkesenlioğlu, Milletvekili, 

STK Temsilcileri, Kamu Kurum ve 

Kuruluş temsilcileri ile çok sayıda 

davetlinin katılımları ile gerçekleştirildi.

Konuşmaların ardından ödül almaya 

hak kazanan 9 kategorinin birincilerine, 

ödüllerini Başbakan Ahmet Davutoğlu, 

Başbakan Yardımcısı Lütfi Elvan ve Bilim, 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer takdim etti. 

Yılın Başarılı KOBİ Büyük Ödülüne 

Berkosan Yalıtım AŞ

Yılın İnovatif KOBİ Ödülüne Makersan 

Makine LTD Şti

Yılın İş Birliği Güç Birliği Yapan KOBİ 

Ödülüne Besa Unlu Mamüller LTD Şti

Yılın İhracatçı KOBİ Ödülüne Tamsan 

Bağlantı Elemanları AŞ

Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülüne Lucas 

Elektrik AŞ

Yılın Genç Girişimci Ödülüne Mira 

Endüstriyel Eğitim LTD Şti

Yılın Kadın Girişimci Ödülüne Dese Gıda 

Ürünleri AŞ

Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülüne 

Arar Makina AŞ

Yılın İnovatif Girişimci Ödülüne AKY 

Teknoloji LTD Şti

 ve Jüri Özel Ödülüne Mora Yazılım LTD 

Şti,

layık görüldü. 
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İŞLETME ADI   :  
BERKOSAN YALITIM ve                           
TECRİT MAD. ÜRT. TİC. A.Ş.

ŞEHİR     :  Saray / TEKİRDAĞ 

İşletmenin Başarı Hikayesi

Berkosan A.Ş. , 1993 yılında 
Bursa’da faaliyetlerine başlamış 
olup, bugün Tekirdağ’da 10 
bin metrekare kapalı alanda 
200’ü aşkın ürün çeşidi ile 
hemen hemen tüm sektörlere 
hizmet sunmaktadır. İnşaat, 
otomotiv, spor, eğlence, tesisat 
vb. alanlarda faaliyet gösteren 
kuruluşların ihtiyaçlarını 
karşılamak üzere polietilen 
köpük üretimi yapmaktadır. 
Firma, yüksek fi yatlarla ithal 
edilen ürünlerin imalatını ve 
ihracatını yaparak yurt içinde 
üretmekte olduğu ürünlerin 
Türkiye pazarında yer 
edinmesine öncülük etmiştir. 
2011 yılında Borsa İstanbul ve 
Gelişen İşletmeler Piyasası’nda 
işlem görmeye başlayan fi rma 
bir ilke imza atmıştır. 2013 

yılında; halı saha, stadyum, 
sunî çim vb. alanlarda hava ve 
sıvı drenajının sağlanması için 
‘özel delik sistemi’ buluşu ile 
faydalı model belgesi almıştır. 
Bir yıl gibi kısa bir sürede 
şirketin piyasa değeri 2,5 kat 
artmış, 2012 yılında halka 
açıklık oranı % 67’ye ulaşırken, 
şirket değeri 3 katına çıkmıştır. 
Berkosan A.Ş., KOSGEB 
tarafından desteklenen projesi 
ile bir başarıya daha adım atmış 
ve proje kapsamında büyüme 
yönünde kurumsal altyapıya 
yönelik iyileştirme çalışmalarını 
yürütmüştür. Başarılarının 
sırrının, tüm çalışanlarının 
özverili ve kaliteden ödün 
vermeyen yaklaşımları ile 
gerçekleştiğine inanmaktadır.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
KOBİ Büyük Ödülü

Ödül Alan İşletmeler 
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İŞLETME ADI   :  
MAKERSAN MAKİNE  OTOMOTİV  SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
BESA UNLU MAMULLER  AKARYAKIT GIDA İNŞ. 
HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEHİR  :  Gebze / KOCAELİ  

ŞEHİR     :  AKSARAY

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

1978 yılında otomotiv sektörünün 
ihtiyaçları doğrultusunda sac 
mekanizmalı parça üretmek 
amacı ile kurulan Makersan 
Makine Otomotiv’in ürün 
grubu son 10 yıldır mekatroniğe 
yönelmiştir. Sürekli yenilikçi ve 
kendi ürünlerini geliştiren fi rma 
olarak cirosunda her yıl %20 artış 
sağlamayı, yeni mekatronik ürün 
grubunu Türkiye’de ve dünyada 
mümkün olduğunca çok 
müşteriye ulaştırmayı ve kendi 
marka değerini yükseltmeyi 
hedefl emektedir. Markanın 

patenti kendisine ait olan yeni 
jenerasyon ürünleri Türkiye’de 
ilk defa üretilmektedir. Hail 
teknolojisine sahip poziyon 
sensörleri ve basınç sensörleri ile 
projelerini tamamlayan Makersan 
Makine Otomotiv, üretim ve satış 
konusunda ilerlemeye devam 
etmektedir. Yeni projeleri olan, 
iş makinesi ve traktörler için 
joystickler, traktörler için hidrolik 
kaldırma üniteleri ve genel olarak 
kontrol üniteleri ile ilgili Ar-ge 
faaliyetlerini sürdürmektedir

Unlu mamuller konusunda 
faaliyet gösteren işletme, 
Aksaray ilinin ekmek ihtiyacını 
karşılamak üzere sektöre girmiş 
olup farklı ekmek çeşitleriyle 
pazarda yer almaktadır. 
2013 yılında Aksaray’da 
kurulan işletme; sütlü ekmek, 
buğday ekmeği, kepekli 
ekmek ve pide çeşitleriyle 
üretimini sürdürmektedir. 
Sektörde var olan sert 
rekabet koşulları, fi nansal ve 
yönetsel güçlükler ve büyüme 
konusunda tek başına mücadele 
etmenin zorluğundan 
hareketle, KOSGEB İş Birliği-
Güç Birliği Destek Programı’na 
başvurmuştur.  Hedefl erine 
daha rahat imkanlarla ulaşma 
noktasında KOSGEB Aksaray İl 
Müdürlüğü’ne projesini teslim 

eden işletmenin projesi kabul 
edilmiş olup amaçlarına ulaşma 
noktasında bir adım daha öne 
çıkmıştır. İşletme, KOSGEB’in 
İş Birliği-Güç Birliği Destek 
Programı kapsamında makine 
ve teçhizat desteği olarak 249 
bin 540 TL hibe, 483 bin 930 
TL geri ödemeli olmak üzere 
toplamda 733 bin 470 TL destek 
almıştır. Bu destekler sayesinde 
tek başına büyümenin 
zorluğunun farkında olan 
işletmeler bir araya gelerek 
büyüme ve gelişme fırsatını 
değerlendirmiş oldular. 
İşletme, Ar-Ge ve İnovasyon 
faaliyetleri kapsamında 
da paketli ürünlerin raf 
ömrünü uzatacak laboratuvar 
çalışmaları için farklı fi rmalarla 
çalışmalarını sürdürmektedir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İş Birliği Güç Birliği Yapan Kobi Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
TAMSAN BAĞLANTI ELEMANLARI YEDEK PARÇA 
VE MAKİNE EKİPMANLARI TURİZM İNŞAAT SAN.
VE TİC.AŞ.

İŞLETME ADI   :  
LUCAS ELEKTRİK SAN. TİC. A.Ş

ŞEHİR     :  Gebze / KOCAELİ  

ŞEHİR     :  SAKARYA

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İlk ihracatını 1995 yılında 
Almanya’ya gerçekleştiren 
fi rmanın kapalı üretim alanı 1999 
yılında 2000 m² ye ulaşmıştır. 
2000 yılına gelindiğinde artarak 
devam eden üretim ve satış 
faaliyetlerini Avrupa’ya ek 
olarak sırasıyla Asya, Amerika ve 
Avustralya ile devam ettirmiştir. 
2002 yılında şirket çoklu “quick 
coupling” sistemleri ve manifold 
üretimine başladı. 2005 yılında 10 
bin m² lik modern tesisine taşınan 
şirket, 2006 yılında yurtdışı 
ilk ofi si olan TST Tamsan UK 
Ltd.’yi İngiltere Birmingham’da 
kurdu. ARGE çalışmalarına 
ağırlık veren fi rma, 2007 yılında 
yüksek basınç “quick coupling” 
üretimine başladı. 2008 yılında 
Tamsan Ltd Şti, Anonim Şirket 

yapısına geçti. 2012 senesinde 
İsviçre merkezli, üretim ve 
satışını yaptığı konularda lider 
konumda bulunan Oetiker 
AG fi rmasının quick coupling 
bölümünü makine parkı, know-
how ve patentleri de dahil olmak 
üzere bünyesine kattıktan sonra 
aynı sene içinde TST Europe 
AG adı ile İsviçre’nin Seuzach 
kentinde ikinci temsilciliğini 
açtı. İnovasyon ve Ar-Ge 
çalışmalarına 2014 yılında elektrik 
konnektörleri üretimi konusunda 
devam eden Tamsan A.Ş. her 
geçen gün ihtiyaca paralel olarak 
müşteriye özel üretimleriyle, 
fi rmalara farklı çözümler 
sunmaya devam etmektedir. 
Tamsan A.Ş, üretiminin 
%85’ini ihraç etmektedir.

1978 yılında Me-Sa Elektro Dizel 
adıyla kurulan şirket, 1982 yılında 
Lucas Industries Plc. ile Lucas 
Elektrik San. Ve Tic. A.Ş olarak 
isimlendirilerek faaliyetine 
devam etmektedir. O yıllarda, 
büyük kısmını Lucas İngiltere’den 
ithal ettiği alt parçaların montajı 
ile Lucas Tipi Alternatörler ve 
Marş Motorları üreten şirket kısa 
süre içerisinde gerçekleştirilen 
yoğun yerlileştirme çalışmaları 
sonucunda önemli parçaların 
tümünü kendi tesislerinde 
üretebilir duruma gelmiştir. 
1996 Yılında Lucas’ın İngiliz 
ortakların hisseleri Türk ortakları 
tarafından satın alınmış ve 
bu süreçte “Lucas Elektrik” 

markasının tüm kullanım haklan 
da fi rmaya kazandırılmıştır. 
Firma 1998 yılında,7 bin 500 m2 
kapalı, 26 bin 500 m2 toplam 
alandan oluşan modem üretim 
tesislerine geçilmesini takiben 
Güney Koreli Mando ve Japon 
Mitsubishi fi rmaları ile yapılan 
lisans anlaşmaları ile ürün 
yelpazesini genişleterek, binek 
araçlara uygun ürünlerinde 
imalatına başlamıştır. Cirosunun 
yaklaşık % 50’ sini oluşturan OEM 
faaliyetlerinin yanı sıra, şirket aynı 
zamanda dünya çapında 40’tan 
fazla ülkeye yayılmış müşteri ağı 
ile Marş Motoru ve Alternatör 
konusunda uzman ve küresel 
bir tedarikçi haline gelmiştir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın İhracatçı Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Çevre Dostu Kobi Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
MİRA ENDÜSTRİYEL EĞİTİM DAN. ORG. 
İNŞ. SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
DESE GIDA ÜRÜNLERİ SAN. TİC. A.Ş.

ŞEHİR  :  İZMİR 

ŞEHİR     :   Şişli/İSTANBUL

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

Mira Danışmanlık 1,5 yıl içerisinde, 500’ün üzerinde ki kişiye “ 
Yüksekte Çalışma, SPRAT, IRATA ve GWO” eğitimi vererek, sektöre 
giriş yaptı. 2014 yılında, eğitim dışındaki ilk yurt dışı deneyiminde 
“Azerbaycan - Bakü Olimpiyat Stadyumu” projesi kapsamında 
3.000 adam/gün üzerinde çalışma gerçekleştirdi. MIRA, SPRAT 
eğitimleri sırasında bir ilki gerçekleştirerek ülkemizin ilk kadın 
İple Erişim Teknisyenini sektöre kazandırdı. MİRA, kurulduğu 
günden bu yana SPRAT üyesidir. Hedefl ediği TÜREB üyeliğini 
2014 yılında, IRATA üyeliğini 2015 yılında, ISO 9001, OHSAS 
18001 ve GWO üyeliklerini ise 2015 yılında alarak, kısa süre 
içerisinde tüm bu sertifi ka ve akreditasyon denetimlerinden 
başarıyla çıkan fi rma, güçlü bir alt yapı oluşturarak, sektörün en 
önemli aktörlerinden biri olma yolunda büyük bir adım atmıştır.

Dese Gıda Ürünleri, taze meyve-
sebze suyu karışımlarını üretme 
ve satma faaliyetlerini göstermek 
amacıyla Sedef Dördüncü ve 
Deniz Derman ortaklığı ile 
İstanbul’da kurulmuş bir fi rmadır. 
Soğuk sıkım (“cold-pressed”) 
meyve-sebze sularının, kuru 
yemişli içecek karışımlarının ve 
bu içeceklerle kurgulanmış detoks 
programlarının Türkiye’deki 
ilk temsilcisi Juico’dur. 
Juico, Nisan 2014’te soğuk sıkım 
tekniği ile hazırlanan, katkı 
maddesi ve koruyucu içermeyen 
ve pastörizasyondan geçmemiş 
içeceklerini web sitesi ve telefon 
üzerinden satmaya başlamıştır. 
Gösterdiği istikrarlı büyüme 
sonucunda bir soğuk sıkım 
makinesi daha ithal ederek, 
Şubat 2015 ’te daha büyük bir 
atölyeye taşınmıştır. Bu şekilde 
üretim kapasitesini günde 600 

şişeden 2.000 şişeye kadar 
çıkarmıştır. Juico bugün itibariyle 
4 Milyon TL büyüklüğünde 
bir pazarın öncüsü olmuştur.
Henüz 1.5 yılını yeni tamamlamış 
bir marka olarak, Juico markaya 
uygun sosyal sorumluluk 
projelerinde yer almayı ve/veya 
bu tür projeleri geliştirmeyi 
marka kültürünün bir parçası 
haline getirmeyi amaçlamaktadır. 
Juico her hafta yaklaşık 2 ton 
meyve-sebze sıkarak sadece 
sularını kullandığı için çok ciddi 
miktarda posa elde etmektedir. 
Kuru çıkan bu posanın bir kısmı 
şu anda etraftaki çiçekçilere 
gübre olarak kullanmaları 
için bağışlanmaktadır. Ancak 
Juico’nun hayali, bu posayı 
gübre dışında da tekrar enerji 
haline dönüştürmek olduğundan 
araştırmaları devam etmektedir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Genç Girişimci Ödülü 

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Kadın Girişimci Ödülü 
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İŞLETME ADI   :  
ARAR MAKİNA SANAYİ VE TİCARET 
ANONİM ŞİRKETİ

İŞLETME ADI   :  
AKY TEKNOLOJİ MAKİNE 
REKLAMCILIK SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEHİR     :  : ÇORUM 

ŞEHİR  :   Akdeniz / MERSİN

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

Değirmen sektörüne çırak olarak 
başlayan fi rma sahibi Arif Tenikeci, 
40 yıla dayanan özel sektör bilgi 
ve tecrübesi ile 2013 yılında kendi 
işini kurmaya karar vermiş, oğulları 
Yaşar ve Mustafa Tenikeci ile 
birlikte Arar Makina’yı kurmuştur. 
Arar Makina markası ile Mısır, 
Cezayir, İran, Hindistan, İtalya, 
Azerbaycan, Özbekistan, Rusya ve 
Burkina Faso gibi dünyanın birçok 
ülkesinde anahtar teslimi un-irmik 
fabrikaları ve yem fabrikalarının 
imalat ve montajını yapmaktadır.
Arar Makina kalite ve disiplini 
kendisine amaç edinmiş, 
sektöründe ilk üç fi rma arasında 
yer alma hedefi ne hızlı adımlarla 
ilerleyen genç bir fi rmadır. Ar-Ge 
bölümü sayesinde kurumsal alt 
yapısını kısa sürede tamamlayarak 
rakiplerini geride bırakarak 
kendisini dünya çapında tanıtacak 

önemli projelere imza atmıştır.
Firma toplam satış hasılatlarının 
%70 ini yurt dışı satışlarından 
gerçekleştirmektedir. 2013 yılında 
net satış direk ihracat rakamı 2 
milyon 98 bin TL, dolaylı 174 bin 
TL iken, 2014 yılında direk ihracat 
rakamı 5 milyon 900 bin TL, dolaylı 
ihracatımız 146 bin 800 TL yi 
bulmuştur. 2015 yılında satışlarında 
direk ihracat hedefi  10 milyon TL’dir.
Firma, her geçen gün imalatına 
yeni makinalar eklemekte, 
geliştirmiş olduğu ve teknolojiye 
de uyumu yakalamış olduğu 
makinaları sayesinde düşük 
fi yata kalite sunarak, rakiplerine 
karşı da ayrıcalıklar elde etmiştir.
Son teknoloji ve genç beyinlerle 
çalışan Arar Makina, her zaman 
çağa uyum sağlamayı ve dinamik 
kalmayı hedefl eri arasına almıştır. 

Aile şirketi olarak 1965’ten günümüze tohum iyileştirme & 
işleme teknolojisinde uzmanlaşarak zaman içerisinde yüzlerce 
insanı istihdam eden, büyük ölçekli bir oluşuma dönüşmüştür.
Tarım sektöründe teknolojik yeniliklerin sıkı takipçisi ve Ar-Ge ekibiyle 
faydalı icatların destekçisi/sahibi olarak insan ve deneyim biriktirdi.
Türkiye’deki ilk renk ayırma makinesi SORT-AK , ilk kapalı 
eleme makinesi Excel Cleaners ve ilk yürüyen Mobil 
Tohum Tesisi ekibiyle yaptığı icatlardan sadece bir kaçıdır.
İşletme, ticari yolculuğuna şimdi Akyürek Techlonogy ile devam 
ediyor. İşletme hedefl eri arasında tekno yeniliklerin izini sürerek 
yepyeni icatlara imza atmak ve hem Türkiye hem dünyada tarım 
sektörünü makine, robot ve yazılımla buluşturmak bulunuyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Küresel Doğan Girişimci Ödülü 

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif Girişimcilik Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
MORA YAZILIM BİLİŞİM DANIŞMANLIK REKLAM 
İTHALAT  İHRACAT  SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEHİR     :   Çankaya/ANKARA

İşletmenin Başarı Hikayesi

2013 yılında Ankara’da kurulan 
Moralabs, çoklu ortam mobil oyun 
geliştiren bir oyun stüdyosudur. 
Temelde iki farklı profile sahip 
kullanıcılara hitap eden ürün gamı 
bulunmaktadır. Bunlardan birincisi 
günlük oyuncuların kolaylıkla 
anlayabileceği, gün içinde kısa 
zaman aralıklarında çok kere 
oynayabilecekleri bir yapıya sahip 
mobil oyunlar, diğeri de ilkokul 
ve okul öncesi çağındaki çocuklar 
için eğitsel çocuk uygulamaları 
ve oyunlarıdır. 20’nin üzerinde 
farklı ürün geliştirerek, Türkiye’nin 
alanında lider firmaları ile çalışma 
imkânı bulmuşlardır. Moralabs, 
Turkcell’in ‘Çocuk Kulübü’ servisinin 
beş içerik sağlayıcısından biri 
konumunda, en çok indirilen 
içeriklerin üreticisidir. Firma, 
Kanal D ile ortak oyun projeleri 
yürütmektedir. 2013 yılına göre 
istihdamda % 125 büyüme, ciroda 
da % 4200 bir büyümeye ulaşan 

Moralabs’ın, öncelikli hedefi 
dünya kalitesindeki ürünleri 
Türkiye’ye sunarak lokalde 
bir başarı yakalamaktır. Daha 
sonrasında bu ürünleri dünyaya 
pazarlayarak hem firma adına 
kazanç sağlamayı hem de yabancı 
sermayeyi Türkiye’ye getirmeyi 
hedeflemektedir. Firma, “Beynin 
İşlevsel Fonksiyonlarını Geliştiren 
Oyun Platformu” adlı KOSGEB Ar-
Ge programı kapsamında kapsamlı 
bir Ar-Ge projesi geliştirmiştir. 
Oyun platformunun geliştirmeleri 
tamamlanmış, son kullanıcı testleri 
yapılmakta olup ticarileşmeye 
hazır hale getirilmektedir. Bu 
proje ile Moralabs, dünya üzerinde 
başarılı örnekleri bulunan bu tarz 
bir işi Türkiye de geliştirerek, hem 
insanlara faydalı olmak hem de 
teknoloji alanında Türkiye’den 
dünyaya açılan bir başarı hikâyesi 
yaratmayı hedeflemektedir

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Jüri Özel Ödülü
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Finalist İşletmeler 

İŞLETME ADI   :  
BERKOSAN YALITIM ve      
TECRİT MAD. ÜRT. TİC. A.Ş.

İŞLETME ADI   :  
CAVO  OTOMOTİV  
TİC. ve SAN . A.Ş.

İŞLETME ADI   :  
DOĞRULAR  EV 
ÜRÜNLERİ  A.Ş

ŞEHİR :  
Saray / TEKİRDAĞ 

ŞEHİR :  
Çayırova / KOCAELİ

ŞEHİR :  
Selçuklu / KONYA

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

2oo’ü aşkın ürün çeşidi ile inşaat, 
otomotiv, spor, eğlence, tesisat 
vb. alanlarda faaliyet gösteren 
kuruluşların ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere polietilen köpük üretimi yapan 
fi rma, yüksek fi yatlarla ithal edilen 
ürünlerin imalatını ve ihracatını 
yaparak yurt içinde üretmekte 
olduğu ürünlerin Türkiye pazarında 
yer edinmesine öncülük etmiştir.

Faaliyet hayatına kumanda teli 
tasarımı ve üretimi ile başlayan fi rma 
1984 yılında kurulmuştur. Yıllar 
içerisinde üretim yapabilirliğini 
geliştirmiş, zaman içerisinde el fren 
kolu, stepne lastik vinç mekanizması 
gibi ürün kitlerini gamına eklemiştir. 
Kumanda telleri, emniyet ürünleri 
ve çeşitli mekanizmalara ile 
ilgili her sene ihracat hacmini 
geliştirmekte ve yurt içi piyasada 
olan hakimiyetini korumaktadır.

Doğrular Ev Ürünleri; ütü masası, 
merdiven, çamaşır kurutmalığı vb. ev 
gereçlerinin üretimi ve pazarlanması 
konusunda, yurt içi pazarların yanı 
sıra yurt dışı pazarlarda da 45 ülkeye 
ihracat yapmaktadır. Firma; çevresel 
etki oluşturan galvaniz işlemini, 
insan ve çevre sağlığı açısından 
uluslararası norm ve standartlara 
uygun olarak yapmaktadır.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
KOBİ Büyük Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
KOBİ Büyük Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
KOBİ Büyük Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
KROMEL  MAKİNE  
SAN.TİC.  A.Ş.

İŞLETME ADI   :  
TRANSFORMATÖR  
ELEKTROMEKANİK  SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
EMKO  ELEKTRONİK  
SAN. TİC. A.Ş.

ŞEHİR :  
Hanlı / SAKARYA

ŞEHİR :  
ADANA

ŞEHİR :  
Osmangazi/ BURSA

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

1980 yılında aile şirketi olarak kurulan 
Kromel, süt işleme tesisleri ve gıda 
endüstrisine hizmet vermek amacı 
ile üretim hayatına başlamıştır. 
Yurt içi pazar başta olmak üzere 
uluslararası pazarlarda özellikle tüm 
süt ve süt ürünleri üretimi yanı sıra 
sütlü tatlı, sos, marmelat, lokum, 
pekmez, helva gibi ürünlerin üretildiği 
sanayi tipi seri üretimin yapıldığı 
işleme hatlarını da üretmektedir.

2009 yılında kurulan Transformatör 
Elektromekanik San. ve Tic. Ltd. ve Şti., 
yurt içi müşterilerine üretim, bakım 
ve onarım hizmeti vermektedir. 35’i 
aşkın ülkeye ihracat gerçekleştiren 
firma bünyesinde test laboratuvarı 
ve Ar-Ge birimi bulundurmaktadır. 
Mobil bakım, onarım servisi ile 
müşterilerinin transformatör ve şalt 
sahası arızalarını gidermektedir.

Şirket, otomasyon sektöründe 
endüstriyel ölçme kontrol cihazlarının 
ve sensörlerinin, enerji sektöründe 
ise jeneratör kontrol ve transfer 
panellerinin tasarım, üretim pazarlama 
ve satış sonrası servis hizmetlerine 
yönelik faaliyetler göstermektedir. 
Ar-Ge ve inovasyon firmanın 
öne çıkan değerleridir. KOSGEB 
desteğiyle tamamlanan endüstriyel 
alanda proseslerin kontrolü ve 
uzaktan verilerin izlenmesi, 
yönetilmesi ile ilgili olan projesi 
çok büyük bir ürün inovasyonudur.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
KOBİ Büyük Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
KOBİ Büyük Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif KOBİ Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
GÜVEN ÇELİK  LPG  
DOĞALGAZ  GÜNEŞ  
ENERJİSİ SOBA OTOMOTİV 
ENDÜSTRİYEL  MAKİNE  TİC. 
ve  SAN.  LTD.  ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
MAKERSAN MAKİNE  
OTOMOTİV  SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ.TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
OSCAR MAKİNE  
İNŞ. SAN. ve DIŞ TİC. 
LTD. ŞTİ.

ŞEHİR :  
Saray / TEKİRDAĞ 

ŞEHİR :  
Gebze / KOCAELİ  

ŞEHİR :  
Yenimahalle / ANKARA 

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

Elektrostatik toz boya tesis imalatı 
konusunda 1999 yılından beri 
faaliyet gösteren fi rma boyanacak 
mamule ve tesisin kurulacağı 
alana göre fi rmalara özel tasarımlar 
geliştirmektedir. KOSGEB 
Endüstriyel Uygulama ve Ar-Ge 
desteklerinden yararlanan fi rma 
özgün ve çevreci yeni teknolojilere 
dayalı 4 yeni ürün geliştirmiştir.

1978 yılında otomotiv sektörünün 

ihtiyaçları doğrultusunda sac mekanizmalı 

parça üretmek amacı ile kurulan Makersan 

Makine Otomotiv’in ürün grubu son 

10 yıldır mekatroniğe yönelmiştir. 

Markanın patenti kendisine ait olan 

yeni jenerasyon ürünleri Türkiye’de ilk 

defa üretilmektedir. Sürekli yenilikçi ve 

kendi ürünlerini geliştiren fi rma yeni 

mekatronik ürün grubunu Türkiye’de 

ve dünyada mümkün olduğunca çok 

müşteriye ulaştırmayı ve kendi marka 

değerini yükseltmeyi hedefl emektedir.

1974 kurulan Oscar Makine; hafi f inşaat 

makineleri, lazer, ısınma çözümleri, , 

biyokütle ve tarım makinaları ve elektrikli 

araçlar olarak 5 farklı dalda hizmet 

vermektedir. Gerçekleştirdiği Ar-Ge 

projeleri arasında; beton perdah makinası 

geliştirme yenilik ve modülleri ekonomik 

üretim Ar-Ge projesi, odunsu atıklardan 

biyokütle yakıt eldesi için proses 

geliştirilmesi ve üretilmesi, modüler 

tasarım ile ortak platformlu yenilikçi 

fonksiyonel elektrikli hizmet araçlarının 

geliştirilmesi projeleri bulunmaktadır.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif KOBİ Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
PİMAK  PROFOSYONEL  
MUTFAK  LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
BESA UNLU MAMULLER  
AKARYAKIT GIDA İNŞ. 
HAYV. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
HEPSİ 1 
MARKETÇİLİK A.Ş

ŞEHİR :  
Beyoğlu / İSTANBUL 

ŞEHİR :  
AKSARAY

ŞEHİR :  
SAKARYA

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

1987’den itibaren Endüstriyel Mutfak 
Cihazları alanında piyasada çeşitli 
firmalarla birlikte üretici tecrübesi 
kazanan firma 1993 yılında aktif olarak 
Pimak Piliç Makinaları Ltd. Şti. adını 
almıştır. Piliç makinaları üretiminde 
öncülük yaparak bu alandaki büyük 
boşluğu doldurmuştur. Ayrıca 
firma KOSGEB KOBİ Proje Destek 
Programı’ndan yararlanmaktadır.

Besa Unlu Mamuller, 2013 yılında 

Aksaray’da kurulmuş olup farklı ekmek 

çeşitleriyle pazarda yerini almaktadır. 

Aksaray Organize Sanayi Bölgesi’nde 

kurulan ve faaliyetlerini gerçekleştiren 

işletme, 5500 metrekare alanda kurulan 

tesislerinde üretimini gerçekleştirmektedir. 

İşletme farklı ürün çeşitlerinin yanı 

sıra, diğer illerde de hizmete sunulacak, 

peketli ürünlerin raf ömrünün uzamasına 

yönelik çalışmalar yaparak büyümeği 

ve pazar payını artırmayı hedefliyor.

İşletme 2013 yılında Sakarya’da 
kurulmuştur. Bulunduğu bölgede yüzde 
80 kapasiteye sahip çalışmakta ve bölge 
Pazar payının yüzde 5’ine sahiptir. 190 
ortağı bulunan işletme, şubeleşerek 
marketler zinciri kurmayı hedefliyor.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif KOBİ Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İş Birliği Güç Birliği Yapan Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İş Birliği Güç Birliği Yapan Kobi Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
DİMİN MADENCİLİK 
SAN. VE TİC. A.Ş. 

İŞLETME ADI   :  
OTO DESTEK SAN. VE TİC. 
LTD. ŞTİ. 

İŞLETME ADI   :  
DİRİNLER DÖKÜM SANAYİ 
TURİZM LİMAN İŞLETME 
VE TİC. A.Ş

ŞEHİR :  
ŞANLIURFA

ŞEHİR :  
Kayapınar / 
DİYARBAKIR  

ŞEHİR :  
Çiğli / İZMİR  

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletme, 2013 yılında kurulmuştur. 
Oto elektrik, oto kaporta, oto balans 
işlemleri gibi bakım ve onarım 
faaliyetlerini gerçekleştirmektedir. 
Hafi f orta ve ağır hasar almış otoların 
bakım ve onarımının yapıldığı 
işletmede, ortak tedarik, ortak 
pazarlama gibi ortaklık modelleri 
baz alınarak markalaşma konusunda 
faaliyetler sürdürülmektedir. 

İşletme 2008 yılında kurulmuştur. 

Bünyesinde krom, bakır, mangan ve 

demir sahaları bulunan işletmenin 

faaliyet alanı metal madenciliği ve 

ihracatıdır. İşletme üretim kapasitesini 

her geçen gün genişlettiği krom, 

demir ve mangan sahalarının yanı 

sıra, bakır, altın ve potansiyeli yüksek 

diğer maden sahalarında da arama 

faaliyetlerini sürdürmektedir. yatırım 

çalışmaları da devam etmektedir.

1974 yılında üretime başlayan Dirinler 

Döküm her geçen senede biraz daha 

büyümüş ve yıllık 12 bin 500 ton üretim 

kapasitesine ulaşmıştır. Dirinler Döküm, 

Sfero döküm olarak 12 bin kg tek parça, pik 

döküm olarak 15.000 kg tek parça döküm 

kapasitesine sahiptir. Döküm parça üretimi 

reçineli kum kalıplarda yapmaktadır. 

Özellikle 2005 yılından itibaren rüzgar 

enerjisi sektörüne ağırlık veren Dirinler 

Döküm şu an dünyanın en büyük enerji, 

makine ve sanayi  fi rmalarına üretim 

yapmakta ve kalitesi ile A sınıfı tedarikçi 

olarak üretimine devam etmektedir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İş Birliği Güç Birliği Yapan Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın İhracatçı Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın İhracatçı Kobi Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
SADIKLAR SOĞUK 
HAVA TESİSLERİ VE SU 
ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. 
ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
TAMSAN BAĞLANTI 
ELEMANLARI YEDEK PARÇA 
VE MAKİNE EKİPMANLARI 
TURİZM İNŞAAT SAN.VE 
TİC.AŞ.

İŞLETME ADI   :  
YILDIZ SİLAH SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEHİR :  
Dikmen / SİNOP  

ŞEHİR :  
Gebze / KOCAELİ 

ŞEHİR :  
Merkez / BURDUR  

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

Sadıklar Su ürünleri, 1965 yılından beri 

yerel pazarda balıkçılığın yanı sıra, 

özellikle son yıllarda ağırlıklı olarak 

deniz ürünleri işleme ve ihracına 

yönelik faaliyetlerde bulunmaktadır. 

Trabzon ve Sinop’ta olmak üzere 

Karadeniz bölgesinde iki tam donanımlı 

üretim ve su ürünleri işleme tesisiyle 

faaliyetlerine devam etmektedir. 

Tamsan Bağlantı Elemanları A.Ş. 1989 

yılından günümüze Türkiye’deki ilk ve lider 

hızlı bağlantı elemanları üreticisi olup, “tst” 

markasıyla farklı sektörlerin ortak bağlantısı 

olmaya devam etmektedir. Tamsan 

Bağlantı Elemanları A.Ş. 1993 yılında ilk 

olarak su ve pnömatik serileriyle başladığı 

“quick coupling” üretimine hidrolik, 

yüksek basınç, vakum vb. akışkan trafiğini 

düzenleyen ürünleriyle devam etmiştir.

1995 yılında Burdur Organize Sanayi 

Bölgesinde “Yıldız Silah Sanayi” olarak 

faaliyetlerine başlayan firma, 1998 yılında ilk 

ihracatını gerçekleştirdi. Toplam üretiminin 

%95’ini Avrupa’dan Asya’ya, Amerika’dan 

Afrika’ya dünyanın 65 ülkesine ihraç eden 

Yıldız Silah Sanayi,  40 yılı aşkın tecrübesi 

ile müşteri taleplerine uygun, Dünya 

standartlarında 70 farklı modelde yılda 45 

bin adet av ve spor tüfeği üretmektedir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın İhracatçı Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın İhracatçı Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın İhracatçı Kobi Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
LUCAS ELEKTRİK SAN. 
TİC. A.Ş

İŞLETME ADI   :  
İZEL KİMYA SAN. TİC. A.Ş.

İŞLETME ADI   :  
POLİNER PLASTİK 
AMBALAJ GERİ DÖNÜŞÜM 
VE DERİ SAN. TİC.LTD. ŞTİ.

ŞEHİR :  
Dilovası / KOCAELİ

ŞEHİR : 
SAKARYA

ŞEHİR :  
Nilüfer/ BURSA

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İzel Kimya A.Ş 1996 yılından bu yana 
boya ve vernik sanayisinde yaygın 
olarak kullanılan sentetik reçine 
üretimlerini gerçekleştirmektedir. 2011 
yılında Dilovası’ndaki modem binasına 
taşınmış ve 8 bin 500 metrekaresi 
kapalı toplamda 10 bin metrekarelik 
bir alanda 60 bin ton/yıl kapasite 
ile üretim gerçekleştirmektedir. 
getirmek istediği yenilikler arasındadır.

1978 yılından beri elektrikli marş 

motorları ve alternatörler üreten Lucas 

Elektrik dünya çapında 40’tan fazla 

ülkeye yayılmış müşteri ağı ile Marş 

Motoru ve Alternatör konusunda uzman 

ve küresel bir tedarikçi haline gelmiştir. 

Lucas Elektrik 2014 yılında ‘Temiz Üretim 

Mali Destek Programı’ bünyesinde 

‘Üretimde Solvent Tüketiminin 

Azaltılması, Kaynağında Geri Dönüşümü 

ve Zararlı Emisyonların Ortadan 

Kaldırılması’ projesini tamamlamıştır.

İşletme 1998 yılında polietilen ambalaj 

üretim konusunda faaliyet göstermeye 

başlamış olup, bu alanda bir ayda bin ton 

ile üretim yapmaya devam etmektedir. 

Firma ambalaj atığı toplama ayırma ve geri 

kazanım konusunda geçici faaliyet belgesi 

alarak üretim fi releri dışında dışarıdan da 

ambalaj atığı temin ederek tamamını ikinci 

kalite hammaddeye dönüştürmektedir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Çevre Dostu Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Çevre Dostu Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Çevre Dostu Kobi Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
PROKOM MADENCİLİK 
OTOMOTİV ELEKTRİK 
ELEKTRONİK TAAHHÜT İTHALAT 
İHRACAT SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
ŞALLILAR KAĞIT AMB. NAK. İNŞ. 
MAD. SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
ARNİKON MÜHENDİSLİK YAPI 
MAKİNE SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEHİR :  
ERZİNCAN 

ŞEHİR :  
İSTANBUL

ŞEHİR :  
KONYA

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

Prokom Enerji Türkiye’de atık 

lastiklerden piroliz yöntemiyle yakıt 

elde ederek elektrik üretimi yapan ve 

tamamı yerli üretim olan ilk geri kazanım 

ve enerji üretim tesisidir Tesis, saatte 

12 megavat, yıllık 40 milyon kilovat 

elektrik üretim kapasitesi ile atık lastikten 

elde edilen yakıt ile enerji üretimi 

yapan ülkemizdeki tek işletmedir. 

1986 yılında faaliyetine başlayan şirket 

başta Pendik, Tuzla, Gebze ve Doğu 

Marmara ve Batı Karadeniz bölgesinde 

ambalaj atıklan toplama ayırma ve geri 

dönüşümü ve tehlikesiz atık toplama 

hizmeti vermektedir. . Yıllık ambalaj atığı 

toplama ayırma ve geri dönüşüm kapasitesi 

117 bin ton/yıldır. Firma 2014 yılında 

yaklaşık 50 bin ton ambalaj atığı toplayarak 

geri dönüşüm sürecine dahil etmiştir.

İşletme 2014 yılında kurulmuş olup 

2bin m2 alanda 37 kişiyle faaliyetlerini 

devam ettirmektedir. Avrupai üretimi 

ülkemize taşıyarak, yurtdışında rekabet 

edebilirliğini maksimum seviyede tutan 

firma, müşterilerinin de desteği ile 

pazarda bir marka olma yolunda emin 

adımlarla ilerlemektedir. Alışılmış vinç 

sistemlerine farklı bir bakış açısı getiren 

firma, sektörün örnek alınan bir markası 

olma yolunda adım adım ilerlemektedir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Çevre Dostu Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Çevre Dostu Kobi Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Genç Girişimci Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
MİRA ENDÜSTRİYEL 
EĞİTİM DAN. ORG. İNŞ. 
SAN.TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
KEŞİF AR-GE YAZILIM 
ELEKTRİK ELEKTRONİK 
MAKİNE DAN. TİC. VE SAN. A.Ş.

İŞLETME ADI   :  
ÖZYÜRÜK AĞAÇ SAN. A.Ş.

ŞEHİR :  
BURSA

ŞEHİR : 
İZMİR 

ŞEHİR :  
ŞANLIURFA

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

Keşif Ar-Ge A.Ş. 2013 yılında 
Uludağ Üniversitesi Ulutek 
Teknoloji Geliştirme Bölgesi’nde 
Ar-Ge mevzuatına uygun olarak 
kurulmuştur. Ana faaliyet konusu 
olarak mekanik elektronik ve 
yazılım alanların da hizmet vermek 
olan fi rmanın aynı zamanda akıllı 
cihaz geliştirilmesi konusunda 
Ar-Ge çalışmaları yürütmektedir.

Kuruluş yılı 2013 olan MİRA, iple erişimle 

yüksekte çalışma becerisini, mühendislik 

ve teknisyenlik eğitimiyle birleştirerek 

profesyonel çözümler sunan bir 

kuruluştur. MİRA, sanayi tesislerinden 

inşaat sektörüne, rüzgâr türbinlerinden 

yaşam hatlarına kadar, birbirinden farklı 

sektörlerde her türlü iple erişim, yüksekte 

çalışma, tahribatsız muayene, iş güvenliği 

ve uluslararası geçerlilikte iple erişim 

teknisyenliği eğitimi ve sertifi kalandırması 

gibi gereksinimleri karşılamaktadır.  

İşletme, 2013 yılında 17.925,82m2 alanda 

kurulmuştur. Toplamda 76 kişinin istihdam 

edildiği işletmede, farklı modellerde mobilya 

çeşitlerinin üretimi gerçekleştiriliyor. 

İşletmede, üretilen farklı modellerdeki 

ürünlerin sadece yurt içi pazara değil, 

yurt dışı odaklı pazarlara ihracının 

gerçekleştirilmesi de amaçlanıyor. İşletme 

müşteri odaklı çalışmakta olup, tüketici 

memnuniyetini ön planda tutmaktadır.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Genç Girişimci Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Genç Girişimci Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Genç Girişimci Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
YEKTAMAK MAKİNE 
MÜHENDİSLİK İMALAT SAN. VE 
TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
AKKA KALIP  ENJEKSİYON 
PLASTİK MÜHENDİSLİK SAN. 
TİC.LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
B ORGANİZASYON TURİZM 
REKLAM PRODÜKSÜYON ve 
HALKLA İLİŞKİLER A.Ş.

ŞEHİR :  
SAKARYA

ŞEHİR :  
Nilüfer/BURSA

ŞEHİR :  
Beşiktaş/İSTANBUL

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

2013 yılında kurulan Yektamak Makina ve 

Mühendislik, kuruluş tarihi bakımından 

yeni bir firma olmasına rağmen akademik 

geçmişe sahip kurucu ortaklarıyla, 

35 yıla varan tecrübeye sahip yetkin 

mühendis ve imalat personelinin vermiş 

olduğu güven sayesinde kuruluşundan 

bu yana onlarca projeye imza atarak 

başta otomotiv sektörü olmak üzere 

bir çok sektörün özel ihtiyaçlarım 

karşılamak amacıyla hizmet vermektedir.

2012 yılında Bursa’da kurulan Akka 

Kalıp Enjeksiyon; parça, makine, kalıp 

tasarımı ve imalatı, plastik enjeksiyon 

parça imalatı yapmaktadır. Ar-Ge  ve  

inovasyon faaliyetleri kapsamında, 

kalıp makine, aparat tasarım ve imalatı 

bulunmaktadır. A.B.D  ve  Avrupa Birliği 

üyelerine %70 ihracat yapmaktadır. 

İşletme yeni teknoloji makineler ile daha 

az enerji kullanarak üretim yapmaktadır. 

Eventsetter ekibi ile saha organizasyonları, 

etkinlikleri, trenssetter ekibi ile fark 

yaratan konseptler, partiler, lansmanlar 

düzenleyen B Organizasyon,2014 yılında 

İstanbul’da kurulmuştur. 2016 yılı ciro 

hedefi 8 milyon TL olan B Organizasyon’un 

uzun vade hedefi ise corporate 

entertainment marketing tanımlamasının 

rekabetli bir marketing dalına 

dönüşmesi ve bu dalda profesyonelleşen 

ajans yapılarının oluşmasıdır.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Genç Girişimci Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Kadın Girişimci Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Kadın Girişimci Ödülü
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Finalist İşletmeler 

İŞLETME ADI   :  
MORA YAZILIM BİLİŞİM 
DANIŞMANLIK REKLAM 
İTHALAT  İHRACAT  
SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

İŞLETME ADI   :  
DESE GIDA ÜRÜNLERİ 
SAN. TİC. A.Ş.

İŞLETME ADI   :  
SAYGI SAVUNMA ve 
HAVACILIK MAKİNE  SAN. 
TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEHİR :  
Şişli/İSTANBUL

ŞEHİR : 
Çankaya/ANKARA

ŞEHİR :  
Yenimahalle/ANKARA

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

Dese Gıda Ürünleri, taze meyve-sebze 
suyu karışımlarını üretme ve satma 
faaliyetlerini göstermek amacıyla 
Sedef Dördüncü ve Deniz Derman 
ortaklığı ile İstanbul’da kurulmuş bir 
fi rmadır. Soğuk sıkım (“cold-pressed”) 
meyve-sebze sularının, kuru yemişli 
içecek karışımlarının ve bu içeceklerle 
kurgulanmış detoks programlarının 
Türkiye’deki ilk temsilcisi Juico’dur. 

2013 yılında Ankara’da kurulan Moralabs, 

çoklu ortam mobil oyun geliştiren bir oyun 

stüdyosudur. Temelde iki farklı profi le 

sahip kullanıcılara hitap eden ürün gamı 

bulunmaktadır. Bunlardan birincisi günlük 

oyuncuların kolaylıkla anlayabileceği, 

gün içinde kısa zaman aralıklarında çok 

kere oynayabilecekleri bir yapıya sahip 

mobil oyunlar, diğeri de ilkokul ve okul 

öncesi çağındaki çocuklar için eğitsel 

çocuk uygulamaları ve oyunlarıdır. 

Ankara Yenimahalle’de savunma 

sanayine üretim yapan fi rma 1000 m2 

kapalı sahasıyla 30’a yakın makine 

parkuru, hepsi vasıfl ı çalışanıyla yurt 

içi ve yurt dışında geniş müşteri 

kitlesine hizmet vermektedir. Ar-Ge 

çalışmalarına oldukça önem veren 

fi rma tezgâh parkurunu genişletip 

yurtdışına açılmayı hedefl emektedir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Kadın Girişimci Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Kadın Girişimci Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Yılın Kadın Girişimci Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
ARAR MAKİNA SANAYİ VE 
TİCARET ANONİM ŞİRKETİ

İŞLETME ADI   :  
MİYA KONFEKSİYON DOKUMA 
TEKSTİL SAN. VE TİC. A.Ş.

İŞLETME ADI   :  
NAHİTA MADENCİLİK İTH.İHR.
SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

ŞEHİR :  
ÇORUM 

ŞEHİR :  
BURSA

ŞEHİR :  
NİĞDE 

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

İşletmenin Başarı Hikayesi

Değirmen sektörüne çırak olarak başlayan 

firma sahibi Arif Tenikeci, 40 yıla dayanan özel 

sektör bilgi ve tecrübesi ile 2013 yılında kendi 

işini kurmaya karar vermiş, oğulları Yaşar ve 

Mustafa Tenikeci ile birlikte Arar Makina’yı 

kurmuştur. Arar Makina markası ile Mısır, 

Cezayir, İran, Hindistan, İtalya, Azerbaycan, 

Özbekistan, Rusya ve Burkina Faso gibi 

dünyanın birçok ülkesinde anahtar teslimi 

un-irmik fabrikaları ve yem fabrikalarının 

imalat ve montajını yapmaktadır.

Miya Konfeksiyon Dokuma Tekstil Sanayi 

ve Ticaret A.Ş. 2012 yılında beş kişi ile 

kurulmuştur. Beş kişi ile kurulan işletme 

İspanya, Fransa, Türkiye ülkelerinde ki 

müşterileriyle işe başlamışlardır. 2013 

yılında 13.780.329,76 TL olan Net Satış 

Hasılatını, 2014 yılında %89 büyüyerek 

26.726.757,19 TL’ye yükseltmiştir. 2014 

Net Satış Hasılatının %98’i doğrudan 

ihracat satış olarak gerçekleşmiştir.

Nahita Madencilik 2012 yılında kurulmuştur. 

Tek çalışanla ve küçük bir ofiste kurulan 

işletme şuanda 10 kişiye istihdam olanağı 

sağlamaktadır. İşletme kurulduğundan 

bu yana net satışlarının % 90’ını ihracat 

gelirlerinden elde etmektedir. İşletme 

özellikle yurtdışı fuarlarına katılarak 

ürünlerin tanıtımı için gayret sarf 

etmektedir. İşletme hizmet verirken çevre 

duyarlılığı içerisinde hizmetlerine devam 

etmektedir. İşletme önemli ve kaliteli 

rezerve sahip kalsiti, ulaşabildiği en uç 

ülkelere götürmek bu şekilde dünyadaki 

ihtiyaca cevap vermeyi planlıyor. Aynı 

zamanda kuruluşunun 5. yılında 70 

ülkeye ihracat yapmayı hedeflemektedir

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Küresel Doğan Girişimci Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Küresel Doğan Girişimci Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Küresel Doğan Girişimci Ödülü
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Finalist İşletmeler 

İŞLETME ADI   :  
TURKUAZ YATAK BAZA OTURMA 
GRUPLARI SANAYİ TİCARET VE 
PAZARLAMA LİMİTED ŞİRKETİ

ŞEHİR :  
BURSA 

İşletmenin Başarı Hikayesi

Genç yaşta iki kardeşin tamamen yurt dışına 

çalışarak ülkeye döviz girdisi sağlamak 

amacıyla 2012 yılının başında 18 kişi ile 

kurulan bir işletmedir. İşletmenin bugün 

cirosunu üçe katlayarak 80 kişiyi istihdam 

etmesi ve ayrıca yeni bir fi rma oluşumuyla 

Bursa’nın sayılı Holdinglerinden biriyle 

ortaklık yaparak ihracatına yön vermektedir.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
Küresel Doğan Girişimci Ödülü

İŞLETME ADI   :  
AKY TEKNOLOJİ MAKİNE 
REKLAMCILIK SAN. ve TİC. LTD. 
ŞTİ.

ŞEHİR :  
Akdeniz / MERSİN

İşletmenin Başarı Hikayesi

Aile şirketi olarak 1965’ten günümüze 

tohum iyileştirme & işleme teknolojisinde 

uzmanlaşarak zaman içerisinde yüzlerce 

insanı istihdam eden, büyük ölçekli bir 

oluşuma dönüşmüştür. Tarım sektöründe 

teknolojik yeniliklerin sıkı takipçisi ve Ar-

Ge ekibiyle faydalı icatların destekçisi/

sahibi olarak insan ve deneyim biriktirdi. 

İşletme, ticari yolculuğuna şimdi 

Akyürek Techlonogy ile devam ediyor. 

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif Girişimcilik Ödülü

İŞLETME ADI   :  
GENETEK GÜÇ ENERJİ ELEKTRİK 
SİSTEMLERİ ÖZEL EĞİTİM ve 
DAN. SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEHİR :  
Başiskele / KOCAELİ 

İşletmenin Başarı Hikayesi

Genetek,2012 Ağustos ayında kurulduğunda 

teknopark bünyesi içerisinde 8 metrekare 

bir ofi ste kurulmuştur. Yaklaşık 30 ay 

gibi kısa bir sürede ülkemizde büyük 

menşeli fi rmaların tamamına,21 özel 

dağıtım şirketinin 16 tanesine danışmanlık 

hizmeti vermeyi başarmıştır. Şirketin ana 

felsefesi; Kocaeli Üniversitesi’nden kendi 

öğrencilerini yetiştirmektir. Genetek 

bünyesinde çalışacak arkadaşların yüksek 

lisans ve doktora yapması zorunludur.

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif Girişimcilik Ödülü
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İŞLETME ADI   :  
OTTONOM MÜHENDİSLİK 
ÇÖZÜMLERİ TASARIM 
OTOMASYON DAN. A.Ş.

ŞEHİR :  
Nilüfer / BURSA

İşletmenin Başarı Hikayesi

Ottonom Mühendislik Çözümleri; otomotiv, 

raylı sistemler ve beyaz eşya sanayisinin 

ihtiyaç duyduğu ürün ve hat tasarım 

ve imalatı alanlarında hizmet vermek 

amacıyla 2013 yılının son çeyreğinde 

kurulmuştur. Müşterilerin ürün tasarlama 

ve sanal doğrulama ihtiyaçlarını gerek 

müşterimizin kendi evinde mühendis saat 

ücretli danışmanlık , gerekse kendi tasarım 

hedeflediği 2023 yılında Türkiye’nin ilk 

üç mühendislik şirketi olma hedefine 

doğru emin adımlarla yol almaktadır.

İŞLETME ADI   :  
MEDİFLEX MEDİKAL SAN. 
ve TİC. LTD. ŞTİ.

ŞEHİR :  
Yenimahalle / ANKARA

İşletmenin Başarı Hikayesi

Mediflex, Haziran 2014 de solunum 

yetmezliği, uyku apnesi tedavisi ve 

hastaya suni solunum için kullanılan 

solunum devresi hortumları ve diğer 

plastik parçaların imalatını yapmak 

üzere Ankara’da kurulmuştur.  Bu 

konuda üretici 2-3 firma olmasına 

rağmen özellikle bebek devreleri ve CPAP 

hortumları tamamen ithal edilmektedir. 

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif Girişimcilik Ödülü

ÖDÜL KATEGORİSİ: 
İnovatif Girişimcilik Ödülü
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KOBİ’lere 
200 Milyon 
Euro Yeni 
Fon

Yatırımcı Gençlere 200 Milyon 
Euro ’lük destek verecek ‘Türk 
Fonu’ geliyor.

KOSGEB, Hazine Müsteşarlığı, Türk 

Sınai Kalkınma Bankası(TSKB) ve 

Avrupa Yatırım Fonu tarafından 

yenilikçi, teknoloji odaklı ve hızlı 

büyüme potansiyeline sahip firmaları 

desteklemek amacıyla kurulacak 

“Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu” 

na yönelik bilgilendirme toplantısı 16 

Ekim Cuma günü Ankara’da yapıldı.

İstanbul Risk Sermayesi Girişimi’nin 

(İVCİ) devamı niteliğinde olan 

Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu, 

Türkiye’nin yeni nesil fonların fonu 

olma özelliğini taşıyor. Güçlü bir 

inovasyon odağına sahip olacağı 

düşünülen Türk Büyüme ve 

İnovasyon Fonu’nun danışmanlığını 

Avrupa Yatırım Fonu(EIF) yapacak.

Fon’a,  KOSGEB 60 Milyon Euro, Hazine 

60 Milyon Euro, Türkiye Sınai Kalkınma 

Bankası 20 Milyon Euro ve Avrupa 

Yatırım Fonu da 60 Milyon Euro ile 

sponsor oldu. Kuruluş sürecine ilişkin 

ilk imzaların atıldığı Fon ilk etapta 

200 Milyon Euro destek sağlayacak.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer büyüme 

ve İnovasyon potansiyeline sahip, 

ancak yeterli finansmanı temin 

etmede sıkıntı yaşayan KOBİ’ler için 

finansmana erişim mekanizmalarını 

geliştirmenin KOSGEB gündeminde 

her zaman öncelikli bir yere sahip 

olduğunu ifade etti. “Projeyi bu 

aşamaya getirmek bir süre aldı. Bu 

süre zarfında sponsorlar arasındaki 

ortaklık daha da güçlendi. Şimdi hep 

birlikte girişimcilerin ve KOBİ’lerin 

girişim sermayesi aracılığıyla 

finansmana ve danışmanlığına erişimi 

için düğmeye basmaya hazırız.” Dedi.

Recep Biçer, başlangıç büyüklüğü 200 

Milyon Euro olarak planlanan Fon’un, 

hızlı büyüme potansiyeline sahip iş 

fikri ve erken aşamadaki işletmelere 

bir finansman seçeneği oluşturacağını 

belirterek, “İstanbul Risk Sermayesi 

Girişimi (İVCİ) taahhüt ettiği 160 

Milyon Euro ile 1,5 Milyar Euro lük 

kaldıraç işlevi gerçekleşti.” Dedi.

Bu girişimin, hem işletmelerin hem 

de Türkiye için temel bir zorluk olan 

büyüme ve inovasyona odaklanacağını 

söyleyen Biçer, girişimin finansal 

yatırım misyonunun yanı sıra, 2020 

yılında İstanbul’un risk sermayesi 

açısından bölgenin merkezi 

olmasını hedeflediğini belirtti.
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Kolombiya’lı Kobiler Alanında 
İşbirliğinde İlk Adım…

Kolombiya Cumhuriyeti İşbirliği 

Ajansı (APC), KOSGEB modelin-

in Kolombiya’da uygulanması ve 

iki ülke arasındaki işbirliğinin 

geliştirilmesi amacıyla KOSGEB ile 

Kolombiya Ticaret, Sanayi ve Turizm 

Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı 

imzalanmasına ilişkin süreç başladı.

APC Başkanı Alejandro Gambao 

ve beraberindeki heyet, KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer’i ziyaret etti. 

Gerçekleşen görüşmelerde Türki-

ye ile Kolombiya arasında KOBİ’ler 

alanında gerçekleştirilecek işbirliği 

alanında resmi görüşmeler yapıldı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Tür-

kiye’de KOBİ’lerin genel durumu, 

KOSGEB’in kurumsal yapısı, hedef 

kitlesi, uygulanan destek program-

ları, ulusal, bölgesel ve uluslararası 

faaliyetleri hakkında bilgi vererek 

KOSGEB’in, uluslararası platformda 

50’den fazla ülke ile Mutabakat Za-

bıtları imzalayarak ikili işbirliklerine 

devam ettiğini söyledi. Başkan Biçer, 

Kolombiya ile KOBİ destekleme kuru-

luşları ve KOBİ’leri arasında işbirliği 

faaliyetlerinin başlayacağını söyledi.

Kolombiya APC Başkanı Alejan-

dro Gamboa Türkiye’ye gelmekten 

ve KOSGEB’i ziyaretten duyduk-

ları memnuniyeti belirtti. Kolombi-

ya’daki KOBİ’lerin yapısının Tür-

kiye ile benzerlik kaydettiğini, 

KOSGEB’in deneyimlerinden 

yararlanarak, Kolombiya’daki KO-

Bİ’lere yönelik yenilikçi ve yaratıcı 

çözümler sunabileceğini ifade etti.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 

Karakoç da söz alarak, Latin Ameri-

ka ile işbirliğini geliştirmeye yöne-

lik yeni bir mutabakat zaptından 

mutluluk duyduğunu ve KOSGEB’in 

Kolombiya ile KOBİ’ler alanında 

işbirliğine açık olduğunu ifade etti. 

KOSGEB tarafından destek uygu-

lamalarının on-line olarak veril-

mekte olduğu, bu uygulamaların 

KOBİ’lerin izlenme sürecini kolay-

laştırdığını ifade ederek, son dönem-

de 12 bin KOBİ’de olumlu yönde 

ölçeksel değişim olduğunu belirtti. 
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Kore ile daha önce ortaklaşa yürütülen 

dört programın da başarılı olarak 

tamamlanmasının ardından 2015 ve 

2016 yılında KOSGEB tarafından Kore’ye 

iki farklı program önerisinde bulunuldu. 

Türkiye’de ‘Endüstriyel Simbiyoz ve 

Eko-Endüstriyel Parklar’ ve ‘KOBİ 

Ekosisteminin Yeniden Organize 

Edilmesi’ konulu program önerileri 

kabul edildi. Bu kapsamda, 15-22 Kasım 

tarihleri arasında KOSGEB Başkanlığı 

koordinasyonunda düzenlenen 

programlara katılmak üzere eski Strateji 

ve Maliye Bakanı Dr. Pak Jae-Wan 

başkanlığındaki Kore Heyeti KOSGEB 

Başkanlığı’na ziyarette bulundu. 

Programlar ile KOBİ’lere verilebilecek 

yeni destek modellerinin oluşturulması 

ve KOSGEB çalışmalarında Kore 

deneyimlerinin değerlendirilmesi 

amaçlanıyor. Bu kapsamda, KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer, her iki programın 

da önemine değinerek, ‘Bu konularda 

Koreli kardeşlerimizin deneyimlerinden 

azami seviyede faydalanabileceğimizi 

ümit ediyorum.’ dedi.

Eski Strateji ve Maliye Bakanı Dr. 

Pak Jae-Wan ise Kore’nin iki farklı 

programda KOSGEB ile çalışma 

isteğinden bahsederek, 2015-2016 

dönemini kapsayacak yeni çalışmada 

KOSGEB ’ten beklentilerini dile getirdi. 

Türkiye’deki mevcut durumun ve 

KOSGEB programlarının aktarıldığı 

toplantıda, Kore Cumhuriyeti 

uygulamaları hakkında bilgi 

alınarak aktarılan iyi uygulamalar ve 

deneyimler ışığında KOSGEB tarafından 

gerçekleştirilmesi muhtemel programlar 

üzerinde fikir alışverişinde bulunuldu.

Programın diğer günlerinde;  TÜBİTAK, 

Ekonomi Bakanlığı, Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı (BİLTEK) ve 

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfına 

(TTGV) ziyaretlerde bulunuldu. 

İlgili kurumlar Kore Heyetine 

yönelik bilgi ve tecrübe paylaşımı 

konulu sunumlar gerçekleştirdi.

Programın son günü, KOSGEB’de 

yürütülen teknik çalışmaların adından, 

Kore Heyeti onuruna öğle yemeği 

verildi. Daha sonra Ankara Kalesi, Hacı 

Bayram Veli Cami, Kore Savaş Anıtı ve 

Anıtkabir ziyaretlerinde bulunuldu.

Ayrıca, KOSGEB ile Kore Kalkınma 

Enstitüsü arasında program 

kapsamı için bir işbirliği Protokolü 

ve Eylem Planı imzalandı.

 “Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-

Endüstriyel Parklar” ve “KOBİ 

Ekosisteminin Yeniden Organize 

Edilmesi” programlarının ikinci 

aşamasında, Koreli Heyet 2016 

yılının ocak ayında KOSGEB’i 

tekrar ziyaret ederek, yapılan 

çalışmaları değerlendirilecek.

Kore Cumhuriyeti ve KOSGEB 
İşbirliğinde İki Proje Hayat Bulacak

Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) Strateji ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen “2015-2016 Kore Bilgi 

Değişimi Programı” kapsamında Türkiye’de ‘Endüstriyel Simbiyoz ve Eko-Endüstriyel Parklar’ 

ve ‘KOBİ Ekosisteminin Yeniden Organize Edilmesi’ konuları üzerinde çalışmalar yapılıyor.
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KOSGEB ile Polonya Muadil Kurumu 

Polonya İşletme Geliştirme Ajansı 

(PARP) arasında Türk ve Polonyalı 

KOBİ’lerin işbirliklerinin kurulması 

amacını taşıyan Mutabakat 

Zaptı Polonya’da imzalandı.

‘Küçük ve orta ölçekli işletmeler 

Avrupa Kongresi’ sırasında 

imzalanan Mutabakat Zaptı Türk 

ve Polonyalı KOBİ’lerin arasında 

işbirliklerin kurulmasını amaçlıyor.

Kongre kapsamında,  “Türkiye – 

Ortadoğu ve Güney Kafkasya’ya 

Açılan Kapı” Panelinde açılış 

konuşması yapan KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer, “Yüksek büyüme 

potansiyeline sahip dinamik 

ekonomileri ile Türkiye ve Polonya 

arasındaki ekonomik ve ticari 

ilişkilerin mevcut durumundan 

çok daha geniş potansiyel arz 

ettiğinin farkındayız. İkili ticaret 

hacmi son yıllarda 5.2 milyar dolara 

ulaştı, iki ülkenin de bu hacmi 

arttıracak potansiyeli ve kararlılığı 

olduğuna inanıyoruz” dedi. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, “Polonya ile ticaret hacmi son yıllarda 

5,2 Milyar Dolara ulaştı, iki ülkenin de bu hacmi arttıracak potansiyeli 

ve kararlılığı olduğuna inanıyoruz”

KOSGEB - Polonya 
İşletme Geliştirme Ajansı 
ile İşbirliği Sağlandı
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KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer, 
Sanayicilere  KOSGEB 
Desteklerini Anlattı

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

düzenlenen toplantılarda 

sanayiciler ile fikir ve görüş 

alışverişinde bulunarak, bütün 

sanayicileri 11 Şubat’ta KOSGEB 

tarafından düzenlenecek olan 

Paydaş çalıştayına davet etti.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

KOSGEB’in Destek Programlarını 

anlattığı toplantılarda, 1 Ocak’tan 

itibaren uygulamaya konulan 

Uluslararası Kuluçka Merkezi Kurma 

Destek Programı ile Önümüzdeki 

günlerde uygulanacak olan, 

Kobilerin değişim ve dönüşüm 

süreçlerini daha da hızlandırmak 

için çağrı esaslı, sektörel ve bölgesel 

öncelikli ihtiyaçlara yönelik olarak 

hazırlanan KOBİ Gelişim Destek 

Programlarının detaylarını paylaştı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Ankara 
- Ostim Organize Sanayi ve İvedik 
Organize Sanayi Bölgelerini ziyaret 
ederek sanayicilere KOSGEB Destek 
Programlarını anlattı.
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Kobilerin değişim ve dönüşüm 

süreçlerini daha da hızlandırmak 

için çağrı esaslı, sektörel ve 

bölgesel öncelikli ihtiyaçlara 

yönelik destek programının 

planlandığını belirtti.

Başkan Recep Biçer, planlanan 

bu programın, işletmelerin 

rekabet koşullarına uygun 

ihtiyaçlarına cevap verecek 

ve KOSGEB’in kurumsal 

yükümlülüklerini yerine 

getirebilmesi için esnek 

bir yapıya sahip bir 

program olacağını söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Programın genel çerçevesinin 

şu şekilde olacağını belirtti. 

Desteklenecek projelerin 

süresi azami 36 aydır. 

Proje kapsamında verilecek 

desteğin üst limiti; geri 

ödemesiz 300.000 TL ve geri 

ödemeli 700.000 TL olmak 

üzere toplam 1.000.000 TL’dir.

Yatırımlarda Devlet Yardımları 

Hakkındaki Bakanlar Kurulu 

Kararı ile belirlenen bölgelere 

göre  Destek oranı 1. ve 2. 

Bölgelerde % 60, 3., 4., 5. 

ve 6. Bölgelerde % 80’dir.

Desteklenecek proje 

giderleri çağrıya çıkılacak 

konuya göre belirlenecektir.

Başkan Recep Biçer, Uluslararası 

Kuluçka Merkezi Kurma Destek 

Programı ile Ar-Ge ve inovasyon 

faaliyetleri ile ülkemizde 

gerçekleştirilen teknolojik 

ürünlerin, uluslararası pazarlarda 

yer alması, yerli teknoloji ve 

yoğun başlangıç işletmelerinin 

gelişmiş girişimcilik ekosistemleri 

içerisinde yer alması ve ihracatın 

arttırılması konularında da 3 

Milyon 850 bin AB Doları’na 

kadar destek verileceğini söyledi.

Silikon Vadisi benzeri bir 

yapılanma olacağını söyleyen 

Recep Biçer, Uluslararası 

Kuluçka Merkezinin Amerika’da 

açılmasından sonra talep olursa 

Avrupa’da da açılacağını belirtti.

Uluslararası Kuluçka Merkezi 

ve Hızlandırıcı Programı’nın 

Uluslararası Kuluçka Merkezi 

Kurma Programı ve Uluslararası 

Hızlandırıcı Programı olmak 

üzere iki alt programdan oluşuyor.

-Uluslararası Kuluçka 

Merkezi Kurma Programının 

program süresi 5 yıl.

Destek kapsamında; 

-Kuruluş ve Donanım 

Desteğine 100.000 ABD Doları,  

-Operasyonel Giderler Desteğine 

ise 3 Milyon 750 bin ABD Doları 

olmak üzere toplamda 3 Milyon 850 

bin ABD doları destek sağlanıyor. 

-Destek oranları ise 1. Ve 2. Yıl için 

%80, 3. , 4. ve 5. Yıl için ise %60 

oranında olacak.Küçük ve Orta 

Ölçekli İşletmelerin faydalanacağı 

Uluslararası Hızlandırıcı 

Programın süresinin ise 3 yıl 

olarak belirlenirken, Destek üst 

limiti ise 60 bin ABD Doları,  Destek 

oranı ise %80 olarak belirlendi.

“Uluslararası Kuluçka Merkezi Destek Programı 
İle 3 Milyon 850 Bin ABD Doları Destek Verilecek”

“KOBİGEL İle Sektörel ve Bölgesel Öncelikli Projelere 300 Bin TL ‘si 
Hibe olmak üzere 1 Milyon TL Destek Sağlanacak”
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KOSGEB, KOBİ’lerin Finansmana 
Erişimi İçin Üç Banka ile İşbirliği Protokolü İmzaladı. 

KOSGEB ve Vakıfbank KOBİ’lerin daha da gelişmesi 

yönünde yeni bir işbirliği programını hayata geçirdi. 

İşbirliği çerçevesinde Vakıfbank, KOSGEB veri tabanına 

kayıtlı, güncel KOBİ beyannamesi onaylı işletmelere, 

uygun koşullarla kredi ve bankacılık hizmeti sunacak. 

KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde kolaylık 

sağlanması ve kredi imkanlardından daha 

fazla yararlanabilmelerini teminen sürdürülen 

faaliyetler kapsamında KOSGEB ile Türkiye Vakıflar 

Bankası arasında İşbirliği Protokolü imzalandı.

İşbirliği programının imza töreni KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer ve Vakıfbank Genel Müdürü Halil 

Aydoğan’ın katılımlarıyla Ankara KOSGEB Başkanlık 

binasında 2015’in Ekim ayında gerçekleştirildi.

İşbirliği programı kapsamında sunulan ‘KOSGEB 

işbirliği taksitli işletme kredisi’ ile KOBİ’ler 60 

aya varan vadelerde, uygun faiz oranlarıyla 

masrafsız kredi kullanabilecek. İşletmeler protokol 

kapsamında belirlenen kredi türlerinde mevcut 

faiz oranları üzerinden indirim elde ederken EFT/ 

havale gibi bankacılık işlemleri, çek defteri, kredi 

kartları, e-fatura, POS ve benzeri bankacılık ürün ve 

hizmetlerinde özel avantajlardan yararlanabilecek. 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ; “Bugün 81 ilde 88 

KOSGEB İl Müdürlüğü aracılığı ile KOBİ’lerimize 

hizmet veren Başkanlığımız, gün geçtikçe 

kendini yenileyerek ve destek programlarını 

günün şartlarına göre güncelleyerek KOBİ’lere 

destek sağlamaya devam etmektedir. 1990-2002 

döneminde KOSGEB tarafından ulaşılan KOBİ sayısı 

4 bin iken, 2005 yılı itibarıyla KOSGEB veri tabanına 

kaydedilen işletme sayısı 806 bine ulaşmıştır” dedi. 

Biçer, ‘Yapılan bu protokol sayesinde işletmeler, 

uygun faiz oranı ve masrafsız kredi kullanmanın 

yanında KOSGEB veri tabanına kayıt yaptırarak 

KOSGEB’in diğer faaliyetlerinden de yararlanma 

imkânı bulacaklardır.’ İfadelerine yer verdi.

İmza töreninde konuşan Vakıfbank Genel Müdürü 

Halil Aydoğan, “ Bugün KOSGEB’le imzaladığımız 

protokolle, Türkiye çapında binlerce KOBİ’mize özel 

fırsatlar sunacak olmaktan memnuniyet duyuyoruz. 

Son derece kapsamlı bir işbirliği programı oluşturduk. 

Bankacılık anlayışımızla da uyumlu olarak, 

KOBİ’lerimize uygun koşullarla kredi vermenin yanı 

sıra işletmelerin toplam maliyetlerini azaltmalarına 

katkıda bulunmak üzere bankacılık ürün ve 

hizmetlerimizde uygun koşullar sağladık ve teknolojik 

desteklerimizi bu pakete ekledik” diye konuştu.

İlk uygulanacak olan, azami 60 Ay (5 yıl) vadeli kredide İşletmelere, nakit akışları 
ve mali bünyeleri göz önünde bulundurularak 3 ayda bir ödemeli, taksit ertelemeli 
veya ödemesiz dönemli gibi özel ödeme seçenekleri sunuluyor.
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19 Haziran 1980 yılında Bolu’da 

dünyaya gelen Serhat Hoşcan, 

ilköğretimini Bolu’da tamamladı. 

Kartal İmam Hatip Lisesi’nde 

orta öğretimine başlayan Hoşcan 

Niğde İmam Hatip Lisesi’ne 

nakil yaptırdı. İHL’den mezun 

olduktan sonra Gazi Üniversitesi 

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi 

İktisat bölümünü kazanan Serhat 

Hoşcan, Ankara Büyükşehir 

Belediyesi Sosyal İşler Daire 

Başkanlığı’nda çalışma hayatına 

başladı. Avrupa Birliği Proje 

çalışmalarında yer alan Hoşcan, 

memleketi olan Bolu/Gerede 

Ziraat Bankası Şubesi’nde uzman 

yardımcısı olarak 4 yıl görev yaptı. 

Bankacılık sektöründen ayrılan ve 

Tarımsal Kalkınmayı Destekleme 

Kurumu’nda göre alan Serhat 

Hoşcan, KOSGEB’in 2012 yılında 

açtığı Uzman Yardımcılığı 

sınavını kazanarak Bolu 

Müdürlüğü’nde görevlendirildi. 

2014’de KOSGEB Sivas İl 

Müdürlüğü’ne Müdür olarak 

atanan Hoşcan, 2015 yılında son 

görev yeri olan KOSGEB İdaresi 

Başkanlığı, AB ve Dış İlişkiler 

Dairesi Başkanlığı/ Uluslararası 

İlişkiler Müdürlüğü’ne getirildi.

Serhat HOŞCAN 
Kimdir?

KOSGEB’den Bir Yıldız Daha Kaydı, 
Serhat HOŞCAN ebedi aleme göçtü

KOSGEB İdaresi Başkanlığı, 

AB ve Dışilişkiler Dairesi 

Başkanlığı bünyesindeki 

Uluslararası İlişkiler Müdürü 

Serhat Hoşcan, görevi 

sırasında geçirdiği rahatsızlık 

neticesinde hayata veda etti. 

KOSGEB Sivas Müdürlüğü 

görevinin ardından kısa bir süre 

önce Ankara’ya tayin olan AB ve 

Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı - 

Uluslararası İlişkiler Müdürlüğü 

görevini yürüten Serhat Hoşcan, 

07 Ocak’da görevi başında ani 

bir rahatsızlık yaşadı. Acil sağlık 

ekiplerinin müdahalesinin 

ardından Ankara Eğitim ve 

Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 

Hoşcan, tüm müdahalelere 

rağmen kurtarılamadı.

Otuz beş yaşında fani aleme 

veda eden Serhat Hoşcan, 

ailesi, mesai arkadaşları 

ve sevenlerince kılınan 

cenaze namazının ardından 

Mengen’in Gökçesu Beldesi 

Kayabaşı köyünde defn edildi. 

Genç yaşta ebediyete 
uğurladığımız çalışma 

arkadaşımıza Allah’tan rahmet, 

ailesi ve yakınlarına KOSGEB 

ailesi olarak başsağlığı diliyoruz.

KOSGEB İdaresi Başkanlığı, AB ve Dış İlişkiler Dairesi 
Başkanlığı - Uluslararası İlişkiler Müdürü Serhat Hoşcan, 
genç yaşta hayatını kaybetti.



60 www.kosgeb.gov.tr



61www.kosgeb.gov.tr



62 www.kosgeb.gov.tr

Azim, Ana ve Oğlunu 
İş Sahibi Yaptı

Engelli Ana-Oğul 
El Ele Verdi, 
Engelleri Aştı

Tekirdağ’da engelli olarak 

hayatlarını sürdüren anne 

ve oğlu, kurdukları tuhafi ye 

dükkânında hem malzeme 

satıyor, hem de dokuma 

tezgâhında hizmet sunuyor.

Küçük bir makineyle 

başlayan ve yılmayan 

mücadele ile ayakta kalma 

azmi, başarı ile neticelendi. 

Engelli aile, tüm engelleri 

aşarak kurdukları hayalleri, 

KOSGEB desteğiyle büyüdü. 

Hayata tutunma azimleri 

başarıya dönüşünce, hem 

evlerini hem de çalıştıkları 

dükkânı satın aldılar.

Ümit Yavaş, annesiyle 

aynı kaderi paylaşıyor. 

On iki yaşında geçirdiği 

trafi k kazası sonucu engelli 

bir hayatla tanışan Ümit 

Yavaş, annesi ile birlikte bir 

pasajda açtıkları tuhafi ye 

dükkânı ile uzun yıllar 

geçimlerini temin ettiler. 

Kendilerince azmin zaferi 

olarak değerlendirdikleri 

hayallerin neticesinde 

engellinin engeli olmadığını 

herkese ispat ettiler.  

Anne Aynur Yavaş’ın 

başarı hikayesi ise 

oldukça düşündürücü. 

Zorlu ve mücadeleli 

yolculuğu şöyle 

özetliyor Aynur 

Yavaş. Örgü kursuna 

giderek mesleki eğitim 

sertifi kasını aldıktan 

sonra bir hayırsever, 

ona örgü makinası 

hediye eder. Yaptığı 

işlere talep artınca o 

makina yetmemeye 

başlar. Sonra 

KOSGEB’in girişimcilik 

kursuna katılarak 

Girişimcilik sertifi kası 

alır. KOSGEB’e Yeni 

Girişimci Desteği 

için başvuru yapar. 

Projesi onaylanır ve 

KOSGEB desteği 

ile işyerini açar. 

K a z a n ç l a r ı 

da eskiye 

oranla daha da 

artar. Ve neticede, 

hayaller gerçek olur!

Kendisi, oğlu ve 

eşi de engelli olan 

Aynur Hanım ve 

ailesi mücadeleden 

yılmadan, örnek bir 

yaşam mücadelesi 

ile yollarına 

devam ediyorlar.
KOSGEB Tekirdağ 

İl Müdürü Tolga 

Erkan, Aynur Yavaş’ın 

Tekirdağ’da engelli 

ilk bayan girişimci 

olduğunu söylüyor. 

KOSGEB olarak 

projeyi kabul ederek 

d e s t e k l e d i k l e r i n i 

anlatan Erkan, bu azimli 

ailenin tüm engelli 

vatandaşlara örnek 

oluşturmasını istiyor.

Tekirdağ’lı engelli ailenin engel 
tanımayan hayat mücadelesi bir 
çok insana ders verir nitelikte. 
Engelli ana-oğulun hayalleri 
küçük bir tuhafi yeden işletmeye, 
ülkemiz ekonomisine katkısı ise 
son derece düşündürücü. KOSGEB 
desteği ile hayatın engellerini 
aşan engelli aile şimdi iş sahibi!

ENGELLİ OLMAK 
ENGEL TEŞKİL ETMEZ



63www.kosgeb.gov.tr

Erzurum’lu Mehmet Turhan, babasının 

PVC ve cam atölyesinde sekiz yaşında 

ticaretle tanıştı. Bir yandan eğitim 

hayatına devam ederken, bir yandan cam 

ve PVC doğrama işini öğrendi. Çocukluk 

döneminde yaşıtları oyun oynarken, o 

babasının yanında atölye işleriyle 

ilgilendi. 18 yaşına geldiğinde artık 

sektöründe söz sahibi olmuştu.

Endüstri Meslek Lisesi ve Meslek 

Yüksek Okulu Makine Bölümünün 

ardından İşletme Fakültesi’nde 

eğitimini tamamlayan Turhan, 

sahip oldukları küçük atölye 

için Avrupa Birliği’ne proje 

hazırlayarak, babasının 100 bin 

Euro hibe ile 250 bin Euro’luk bir 

yatırım yapmasını sağladı. Böylece 

atölye üretimi, fabrikasyona dönüştü.  

Girişimcilik aşkıyla hem teorik 

hem de pratik gelişimine devam 

eden Mehmet Turhan, 2013 yılında 

KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 

Eğitimine katıldı. Genç girişimci bu 

dönemde babasına ait arsada fabrika 

inşaatına başladı. 6 ayda sermayesiz 

bir şekilde 2000 m2 kapalı alana sahip 

toplam 4000 m2 modern bir üretim 

tesisi inşa etti. Babasına ait atölyeyi 

ve makine teçhizatını satarak yeni 

tesisin kurulması için sermaye edindi.

KOSGEB girişimcilik destek 

programından faydalanan Turhan, 

tamamen CNC teknolojisine sahip 

Doğu Anadolu Bölgesinin alüminyum 

ve PVC doğrama ısıcam üretim tesisi 

olan Boyut Cam Ürünleri İnşaat 

Taahhüt Hayvancılık Turizm Ticaret 

Ltd. Şti. işletmesini kardeşleriyle 

ortak olarak faaliyete geçirdi. 

Bölgede sektörün en büyük ve 

modern üretim tesisi niteliğinde olan 

işletme, faaliyete geçtikten sonraki 

ilk yılında % 15’lik bir kapasiteyle 1 

milyon 145 bin TL ciro gerçekleştirdi. 

Ar-Ge çalışmalarına yoğunlaşarak, 2 

milyon 250 bin TL’lik bir Yatırım Teşvik 

Belgesi alan girişimci Mehmet Turhan 

şimdilerde yeni yatırımlar için altyapı 

hazırlıyor. Turhan’ın hedefleri arasında 

Doğu Anadolu, Karadeniz, 

İç Anadolu, Güneydoğu 

Anadolu ve Akdeniz 

Bölgelerine satış yapan 

işletme 2016 yılında ulusal 

pazarın yanında Ortadoğu 

ve sınır komşusu ülkelere 

ihracatı geliştirmek yatıyor.

OHSAS Belgesine sahip olan 

girişimci, yakın zamanda CE, 

TSE ve ISO 9001 Belgelerini de alarak 

kalite ve standartlara ilişkin sertifikasyon 

sürecini tamamlamayı hedefliyor.

Babasının iş tecrübelerinden, 

KOSGEB’in de sağladığı desteklerden 

küçük yaşta istifade ederek genç yaşında 

iş dünyasına atılan Mehmet Turhan, 4. 

KOBİ ve Girişimci Ödülleri yarışmasında 

3 bin 673 aday arasında, kategorisinde 

ilk 21 işletme arasında Erzurum’dan 

tek finalist olma başarısını gösterdi. 

Doğu’ya 
Yatırım 
Hızlı Büyüme 
Getirdi
KOSGEB Girişimcilik Destek Programından 
istifade ederek atölyeden fabrikaya üretimine 
geçen Mehmet Turhan, yaşıtları bilgisayar 
oyunları ile meşgul iken o ticaretle tanıştı, şimdi 
bölgesinde başarılarıyla rol model oldu.
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Tüm insanlar gibi engelli insanların 

da ulaşım hizmetlerinden eşit 

şekilde yararlanması gerektiğini 

hepimiz biliyoruz. Bu kişilerin 

işlerine, okullarına, alışverişe, spor 

alanlarına ve parklara engelsiz 

insanların kullandığı yollarla ve 

taşıtlarla gidebilmelerini hepimiz 

istiyoruz. Lakin altyapı yetersizliği 

ve yüksek maliyetler nedeniyle 

ne yazık ki birebir eşitlikten 

bahsedemiyoruz. Özellikle 

tekerlekli sandalye kullanan 

engelli vatandaşlar için bu durum 

oldukça zor. Örneğin araçlara 

kendi kendilerine binememeleri 

oldukça büyük bir problem. 

Ayrıca yüksek lavabo, banko, 

gişe gibi yerlere erişim problemi 

engelliler için ayrı bir sorun.

İşte bunları gören, düşünen, 

empati kuran duyarlı bir vatandaş 

elini taşın altına koyuyor. 

Süleyman Demirel Üniversitesi 

Yenişarbademli Meslek 

Yüksekokulu Öğretim Görevlisi 

Dr. Emre Kuzugüdenli, engelli 

bireylerin hayatını kolaylaştıracak 

prototip tekerlekli sandalye 

geliştiriyor. Bireylerin hiçbir destek 

almadan, kendi kendine yükselip 

alçalabilen ve 45 cm yükseklikteki 

rampa ya da taşıtlara binmesini 

sağlayacak tekerlekli sandalye, 

dünyada ilk olma özelliğini taşıyor.

KOSGEB desteğiyle Göller 

Engelliler için ezberleri bozan 
tekerlerkli sandalye yaptı, onların 
hayatını kolaylaştırdı.

Bu 
Tekerlekli 
Sandalye 
Dünya’da 
İlk 

Bu 
Tekerlekli 
Sandalye 
Dünya’da 
İlk 
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Bölgesi Teknokenti bünyesinde geliştirilen prototip 

tekerlekli sandalye ile gün içerisinde yüksek yerlere 

erişim zorluğu, araçlara kendi kendine binememe 

durumu gibi birçok problemle karşı karşıya kalan 

bireyler, bu sorunları yardım almadan aşabilecek 

ve hayatlarını daha rahat devam ettirebilecekler. 

Süleyman Demirel Üniversitesi 
Yenişarbademli Meslek 
Yüksekokulu Öğretim Görevlisi Dr. 
Emre Kuzugüdenli, projesi ile ilgili 
yönelttiğimiz soruları cevapladı.

Projenizden Bahsedebilir misiniz?

Projem bedensel yetersizliği olan tekerlekli sandalyeli 

bireylerin dolap, lavabo, banko, gişe gibi yüksekte yer 

alan yerlere erişimlerini kolaylaştırmak ve minibüs, 

midibüs, otobüs, tren, tramvay gibi toplu taşıma 

araçlarına kendi kendilerine binip-inmelerini sağlamak 

amacıyla başlatılmıştır. Proje çıktısı bir tekerlekli 

sandalye prototipidir. Üzerinde yer alan kumanda 

kolları ile yükselip-alçalabilmekte ve havadayken ileri-

geri gidebilmektedir. Bu sayede hem yerden 45cm 

yüksekliğe kadarki araç ve rampalara çıkmakta hem de 

yüksekte yer alan yerlere zorlanmadan ulaşabilmektedir. 

Sizi bu projeyi yapmaya sevk eden 
düşünce nedir?   Projeye nasıl 
başladınız?

Geçtiğimiz yıllarda bedensel yetersizliği olan lise 

öğrencileri ile TÜBİTAK 4004 Doğa Eğitimi Projesi 

kapsamında Isparta’da sosyal bir proje yürüttüm. Burada 

karşılaştığım en büyük sıkıntı tekerlekli sandalyeli 

öğrencilerin taşıtlara inip-binmesi oldu. Çünkü taşıtlarda 

tekerlekli sandalyenin araca binmesini sağlayan lift 

sistemi arızalıydı. Bu sorun beni projemi yapmak için 

ateşledi ve kendi kendime sordum “Bir tekerlekli sandalye, 

lift sistemi olmadan araçlara binebilir mi? diye. Daha 

sonra bu konuda bir literatür taraması yaptım ama bu 

işlevi gerçekleştiren bir tekerlekli sandalye bulamadım 

ve tekerlekli sandalyeyi kendim yapmaya karar verdim.

Ne şekilde kimlerden destek aldınız?

Projemi gerçekleştirebilmek için maddi olarak 

KOSGEB’in Ar-Ge, İnovasyon programından teknik 

olarak ta Makine Mühendisi Ali Yavuz’dan destek aldım. 

Ürünün şu anki durumu ve ticari boyutu nedir? 

Ürün şuanda prototip olarak oluşturuldu. Ancak 

ticari olabilmesi için yapmamız gerekenler 

var. Bunların başında alaşımların hafi fl etilmesi 

geliyor. Şuan yaklaşık 70kg gelmekte olan prototip 

bedensel yetersizliği olan vatandaşlarımız için 

bazen ağır olabilmektedir. Önümüzde 2 hedefi miz 

var birincisi sandalyemizi hafi fl etmek, ikincisi 

ise akülü bir modelini yapmak. Yakın zamanda 

hedefl erimize ulaşıp ticarileşmemizi ümit ediyorum.
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Daha yaşanılabilir bir dünya için 

çevre dostu teknolojiler üretmeyi 

amaçlayan Zebra Elektronik Ltd. 

girişimci olarak başvurduğu Ar-Ge 

Projesi ile 2011 yılında faaliyetlerine 

başladı. “Elektrikli Araçlar için 

Şarj İstasyonu ve Ekosistemi” 

konulu 24 aylık projesini başarıyla 

tamamladıktan sonra, 9 ay süreli 

Endüstriyel Uygulama Proje 

Desteği’nden de faydalanan 

Zebra Elektronik, elektrikli araç 

şarj istasyonu seri üretimine 

başladı. Bugüne kadar KOSGEB 

tarafından Ar-Ge ve İnovasyon 

Destek Programı kapsamında 

işletmeye toplamda yaklaşık 151 

bin 993 TL destek ödemesi yapıldı.

Çevre dostu teknolojiler üzerine 

araştırma geliştirme alanında 

faaliyetlerini sürdüren fi rma, 

KOSGEB Desteği ile  ‘’Elektrikli Araç 

Şarj İstasyonu’’nun seri üretimini 

gerçekleştirdi. Projede hedef; iç ve 

dış ortamlarda standartlara uygun ve 

güvenli şekilde hizmet verecek IEC 

62196-2 standardına uygun Seviye-2 

(Level-2) şarj istasyonları Seviye-1 

(Level-1) şarj istasyonları ve sistemin 

çalışması için gerekli olan ekosistem 

birimlerinin gerçekleştirilmesidir. 

Proje dahilinde; şarj istasyonu, 

İstasyonlar arası haberleşme, 

istasyon-merkez haberleşme, kimlik 

yönetimi, ödeme yönetim, uzaktan 

erişim, log ve iz toplama, kullanıcı 

ara yüzü, enerji ölçüm, çevrimdışı 

yönetim, şarj işlemi yönetim 

modülleri bulunmaktadır. Merkezi 

yönetim birimi içinde; istasyonlarla 

haberleşme veri tabanı, elektrikli 

araç şarj sistemi, kimlik yönetimi, 

ödeme yönetimi, uzaktan 

erişim modülleri bulunuyor.

Bununla beraber ülkemizin 

mevzuat ve kullanım profi line 

uygun istasyon ve ekosistem 

ürünleri ortaya çıkarmak, yerel 

ihtiyaçlara hızlı ve ekonomik 

çözümler getirmek, ülkemizde 

bu alanda bilgi birikimi ve 

istihdam yaratmak, ekosistem 

kullanıcılarının (istasyon 

işletmecisi, istasyon ağı işletmecisi 

ve elektrikli araç kullanıcısı) 

ihtiyaçlarının karşılanacağı web 

uygulamaları üretmek projenin 

diğer amaçlarını teşkil etmektedir.

Zebra Elektronik, elektrikli araç 

kullanıcılarının ihtiyaç duyacağı 

şarj istasyonları ve ekosistemi 

üzerindeki çalışmaları devam 

ediyor. Ekip ülkemiz koşullarına 

uygun, teknolojisi kadar tasarımıyla 

da ön plana çıkan bir sistem üzerine 

çalışıyor. Akıllı ev ve akıllı şebekeler 

ile ilgili öncü projelerden birinde 

de aktif olarak görev alan fi rma, 

ileride ihtiyaç duyulacak çevre 

dostu enerji ürünleri üzerinde AR-

GE çalışmalarını sürdürmektedir.

Ar-Ge Desteği ile 

Elektrikli Araç Şarj 
İstasyonu Geliştirildi 
Dünya ülkelerinin alternatif enerji üzerinde çalışmaları devam 
ederken, tamamen yerli ekipmanlarla imal edilen elektrikli araçlar 
için şarj istasyonu ve ekosistemini içeren proje hayata geçti.
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KOSGEB’in Girişimcilik Destek 

Programına başvuran Leyla 

Canbolat, İstanbul’da 2013 yılında 

‘Onur Uçurtma Organizasyon’ 

şirketini kurarak iş hayatına 

atıldı ve Türkiye’nin ilk kadın 

uçurtmacısı ünvanına sahip oldu.

Belediyeler ve kamu kuruluşlarıyla 

çeşitli projelere imza atan kadın 

girişimci Canbolat, çalışmalarına 

başarıyla devam ediyor. Bilgisayar 

başında, dört duvar arasında, 

okul-dershane-ev üçgenine 

sıkışmış çocukların hayallerindeki 

uçurtmaları yaparak, onların 

mutlu yaşanmış bir çocukluk 

geçirmelerine yardımcı oluyor. 

Öğrencilerin yeteneklerini geliştiren 

bir eğitim platformu da oluşturan 

Leyla Canbolat, istenilen her şekilde 

her renkteki uçurtmaların özenle 

hazırlandığını söylüyor. Ayrıca 

her türlü şenlik-festival ve eğlence 

organizasyonu yapan firma;  

doğayla barışık, mutlu çocuklar 

mutlu gelecekler için üzerine düşen 

sorumlulukların farkında olarak 

başarıyla yoluna devam ediyor.

“Türkiye’de uçurtma imalatı ve 

organizasyonu yapan tek kadın 

girişimci olmanın mutluluğunu 

yaşıyorum, KOSGEB desteği ile 

yolumuza her gün bir basamak 

daha çıkarak devam ediyoruz” diye 

konuşan Canbolat, tüm KOSGEB 

ailesine de teşekkür ediyor.

KOSGEB Girişimcilik Desteği ile 
çocuklara uçurtmalarıyla gökyüzüyle 
tanışmayı armağan eden Leyla Canbolat, 
“Türkiye’de uçurtma imalatı ve 
organizasyonu yapan tek kadın girişimci 
olmanın mutluluğunu yaşıyorum”

KOSGEB Desteği ile 
İlk Kadın Uçurtmacı 
Unvanına Sahip Oldu
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Üç girişimci arkadaşın birlikte 

kurdukları GESK Teknoloji’nin 

macerası üniversite yıllarına 

dayanıyor. Bu üç arkadaş lisans 

öğrenimleri sırasında Yıldız 

Teknik Üniversitesi bünyesinde 

bulunan ve şu anki ismiyle AESK 

olan Alternatif Enerjili Sistemler 

Kulübü’nde tanıştılar. Kulüp çatısı 

altında yürütülen projelerde 

birlikte çalışma imkânı bulan 

arkadaşlar böylece birbirlerini 

daha iyi tanıma fırsatı da buldular.

Bu üç arkadaş ilerleyen zamanda, 

ortak bir iş kurup profesyonel olarak 

çalışma fi krini ortaya koydular. 

Fakat kurulacak şirketin hangi 

iş kolunda çalışma yapacağının 

belirlenmesi gerekiyordu. Kulüpte 

gerçekleştirilen elektrikli araç 

projeleri bu konuda onlara yol 

gösterdi. Bu projelerde sistemin 

en önemli kısımlarından biri olan 

elektrik motoru ve bu motoru 

kontrol eden sürücü devresi üzerine 

önemli tecrübeler kazanmışlardı. Bu 

deneyimi elde ederken ülkemizde 

Hayallerini KOSGEB’le Gerçekleştirdiler, 

KOSGEB’le Yola Devam Ediyorlar.
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gelişmiş motor sistemleri alanında 

teknolojik açık olduğunu ve bu 

sebeple dışa bağımlı olunduğunu 

keşfettiler. İş kurma fi krinden 

sonra işin odak noktası da belli 

olmuştu. Fakat bu sefer karşılarına 

sermaye sorunu çıktı. Çünkü kendi 

imkânlarıyla ortaya koydukları 

sermaye işin devamı için yeterli 

değildi. Bu şartlarda devam 

etmek çok zordu. İşte bu arayış 

sürecinde KOSGEB ile tanıştılar. 

Sonrasında Arge – İnovasyon 

Destek Programını almaya hak 

kazandılar. İş fi kri tamamdı, 

sermaye için destekte bulunmuştu 

ve şimdi son bir aşama kalmıştı.

Bu üç girişimci arkadaş 2011 

yılında GESK Teknoloji’yi kurarak 

hayallerini gerçekleştirmek 

için ilk adımı attılar. Bir yıllık 

süreçte elektrik motoru sürücü 

devresinin prototip tasarımı ve 

yazılımı gerçekleştirildi. Bir ara 

yüz üzerinden kontrol edilebilen 

sistemin prototip aşaması 

başarıyla tamamlandı. Projenin 

bir sonraki adımında prototipin 

seriye aktarılması için çalışma 

başlatıldı. Bunun için KOSGEB’in 

Endüstriyel Uygulama Desteğine 

başvuruldu ve destek almaya hak 

kazanıldı. Bir buçuk sene süren bu 

aşamada başarıyla tamamlandı. 

KOSGEB’in sağladığı destek 

sayesinde hayalden gerçeğe 

dönüşen bu çalışmalar, ülkemizin 

bu alandaki teknoloji açığını 

kapatacak milli bir çözüm oldu.

GESK Teknoloji elektronik 

devre tasarımı ve yazılım 

aşamaları ile birlikte seri 

üretim noktasında elektrik ve 

elektronik malzeme tedariği de 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca 

mevcut projelerin iyileştirilmesi 

ve maliyet düşürme çalışmaları 

içinde hizmet vermektedir. Bu 

alanda müşterilerin ihtiyaçlarına 

yönelik yapılan çalışmalarda 

maliyet/performans ve kalite 

gözetilerek gelişen teknolojiyi 

yakalayan en optimum ve 

hızlı çözümler sunulmaktadır.

GESK Teknoloji’nin hedefi  

elektronik devre tasarımı ve 

yazılım sektöründe yaptığı 

çalışmalarla ülkemizin bu alandaki 

dışa bağımlılığını azaltmak ve 

şirketin konularında deneyimli, 

eğitimli ve gelişen teknolojiyi 

yakından takip eden personeli 

ve sahip olduğu gelişmiş teknik 

imkanlarıyla müşteri ihtiyaçlarına 

en uygun ve kalıcı çözümleri 

zamanında ortaya koymaktır.
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KOSGEB’in AR-GE, İnovasyon 

ve Endüstriyel Uygulama Destek 

Programı kapsamında destek 

talebinde bulunarak rekabetin bir 

tek fi rmanın kontrolünde olduğu ve 

ülkemize maliyeti çok yüksek olan 

bir alanda ürün geliştirme kararı 

başarı ile neticelendi. Dünya’da 

ikinci, Türkiye’de ise ilk olma 

özelliğini taşıyan “Bilgisayar Destekli 

Kemik Eğriliği Düzeltme Sistemi” 

sağlık sektöründe dikkatleri topladı.

Hexagon Teknolojik Üretim A.Ş. 

2004’de İstanbul’da ortopedik ürünler 

satışını yapmak üzere kurulan 

ve 2010 yılına kadar uluslararası 

bilinirliği olan markaların yetkili 

satıcısı olarak faaliyetini sürdürdü. 

Sektörel tecrübesi, teknik birikimi 

ve yenilikçi ruhu ile uluslararası 

pazarda ki farklılaşmayı fark 

eden fi rma, ihtiyacı karşılamanın 

mümkün olabileceği inancıyla 

harekete geçti. Tamamı ithalat ile 

karşılanan ürünün kısa sürede yüzde 

80-85 seviyelerinde yerel tedarik 

yaparak büyük bir başarı gösterdi. 

“Bilgisayar Destekli Kemik Eğriliği Düzeltme Sistemi” isimli ilk Ar-Ge projesi, 
2012 yılında TÜBİTAK-TTGV-TÜSİAD 10. Teknoloji Yarışmasında Büyük Ödülü 
Sahibi olan proje, Dünyada ikinci, ülkemizde ise bir ilki teşkil ediyor. Geçmişte 
tamamı ithal edilen ürün, bugün yaklaşık 10 ülkeye ihraç ediliyor.

“Bilgisayar Destekli 
Kemik Eğriliği 
Düzeltme Sistemi”

“Bilgisayar Destekli Kemik Eğriliği Düzeltme Sistemi” isimli ilk Ar-Ge projesi, 

Kemik Eğriliği 
Düzeltme Sistemi”
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KOSGEB Destekleme Programı 

çerçevesinde, geliştirdiği projenin 

üretimi için yatırım yaparak yola 

çıkan Hexagon Firması, ülkemizin 

en yüksek kapasiteli ve en ileri 

teknolojili üretim tesisini kurma 

başarısını elde etti. Firma, elde edilen 

başarıyı dış ülkelere de taşıyarak, 

ülkemiz dışında ondan fazla 

ülkeye ihracat yapmaya başladı.

Üretime başlamasına da sebep olan 

“Bilgisayar Destekli Kemik Eğriliği 

Düzeltme Sistemi” isimli ilk Ar-

Ge projesi, 2012 yılında TÜBİTAK-

TTGV-TÜSİAD 10. Teknoloji 

Yarışması Büyük Ödülü Sahibi oldu. 

Uluslararası arenada söz sahibi 

olma başarısını elde eden fi rma, 

Ar-Ge kadrosunu genişleterek, en 

modern tasarım/analiz yazılımları, 

test ekipmanları gibi unsurlar ile 

endüstriyel bilim seviyesi çok yüksek 

tasarımlar geliştirmeyi ilke edinerek 

milli ekonomimize katkı sağladı.

Hexagon, bugüne kadar 

KOSGEB ve Tübitak desteği 

ile birçok projeyi başarıyla 

tamamlamış ve bunların büyük 

oranda ticarileşmesini elde etti.
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Nihal Atalar Amasya’da 3 çocuk 

annesi bir bayan girişimci. 

KOSGEB Girişimcilik Desteği 

sürecini tamamlayan Atalar, 24 

binTL hibe destek ödemesi alarak 

tekstil ve temizlik şirketini kurdu.

Hayallerini gerçekleştirdiği 

gelinlik firmasında, sosyal 

sorumluluk projeleriyle de ismini 

duyuruyor bu duyarlı girişimci. 

“Şehit Asker ve Polis çocuklarına 

gelinlik bizden” sloganıyla ücretsiz 

gelinlik ve bindallı verme kararı 

alan Nihal Atalar, bu düşüncesi ile 

Amasya’da örnek oluşturacak bu 

projeye öncülük ediyor. Bir diğer 

sorumluluk projesiyle, “Geline 

çocuk yakışır, çocuk geline 

gelinlik yakışmaz” sloganıyla 18 

yaş altındaki gelin adaylarına 

gelinlik satmama kararı aldı. 

KOSGEB Amasya İl Müdürü 

Bayram Ali Kukuş, duyarlı ve 

bilinçli girişimci Şehrengiz 

Tekstil-Temizlik Ltd. Şti’ni 

plaket vererek iş hayatında 

başarı dileklerinde bulundu. 

Kukuş; “İşletmenin sosyal 

sorumluluk kapsamında şehit 

ailelerine ve yakınlarına ücretsiz 

gelinlik ve bindallı vermesi, 

ayrıca 18 yaşın altındaki gelin 

adaylarına satış yapmama kararı 

kurum olarak bizleri çok mutlu 

etti. Biz de bu vesileyle kendilerine 

plaket verdik” diye konuştu.

“Şehit Çocuklarına 
  Gelinlik Ücretsiz” 

KOSGEB Desteği ile İşyerini Kuran 
İşletmeciden Anlamlı Çağrı:

Şehit aileleri ve yakınlarından gelinlik ücreti almayan Amasya’lı kadın girişimci bir ilke 
imza attı. KOSGEB’in sağladığı girişimcilik desteğinden istifade eden Nihal Atalar, 18 
yaş altı gelin adaylarına, küçük yaştaki evliliklere engel olma düşüncesinden hareketle 
gelinlik satışı yapmıyor.
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Hepimizin bildiği gibi, dünyada hızla artan nüfus, 

sanayileşme, iklim değişiklikleri gibi nedenler temiz su 

kaynaklarının azalmasını hızlandırıyor. Dünyada %3 olan 

kullanılabilir, içilebilir su kaynaklarının korunarak gelecek 

nesillere aktarılması sürdürülebilir kalkınma açısından 

çok önemlidir. Dünya çapında yapılan çalışmalar 

neticesinde, atık suların arıtılarak tekrar kullanılması 

hem atık su miktarını azaltıyor hem de tekrar kullanıldığı 

için sürdürülebilir kalkınmaya katkı sağlıyor. Bunun için 

Sürdürülebilir kalkınma için atık suların 
arıtılarak geri kullanılmasında yerli son 
teknolojik çözüm MemBioSS markasıyla 
artık ülkemizde.

en uygun sistemin dünyada ve ülkemizde hızla 

yaygınlaşan Membran biyoreaktör teknolojisi 

olduğunu biliyoruz. Fakat ülkemizde şimdiye 

kadar yapılan bütün sistemler yurtdışından ithal 

edildiği için büyük maliyet oluşturuyor hem de 

teknik servis ve yedek parça temininde sorunlar 

ortaya çıkıyordu. İşte tam bu noktada Doç. Dr. 

Okan Tarık Komesli taşın altına elini koyuyor. 

Komesli Ar-Ge Çevre Teknolojileri Mühendislik 

Bilişim Medikal Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, 

13 yılı aşkın süredir yurtiçi ve yurtdışında yaptığı 

araştırmalar üzerine 2013 yılında Bilim Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı’ndan alınan destekle ile birlikte 

Doç. Dr. Okan Tarık Komesli tarafından kuruluyor. 

Şirket başta atık suların arıtılarak geri kullanılması 

olmak üzere, sürdürülebilir kalkınma konusunda 

bütün atıkların arıtılarak tekrar geri kullanılması 

konusunda uzman ekibi ile hizmet veriyor. Komesli 

Ar-Ge Çevre Teknolojileri, uzun yıllar çalıştığı 

membran biyoreaktörler konusundaki tecrübeleri 

ile, KOSGEB’ ten aldığı Endüstriyel Yatırım Desteği 

ile birlikte ülkemizde yerli olarak membran modül 

ve reaktörün seri üretimini gerçekleştiriyor. 

KOSGEB’ ten alınan destek ile seri üretim için 

gerekli olan membran modül kalıp ve membran 

modül kaynak makinesini bünyesine katan 

Komesli, ülkemizde atık suların geri kazanılması 

konusunda dünyadaki firmalar ile rekabet 

sağlıyor. Böylece dünyada sayılı firmanın ürettiği 

MBR sistemlerinin yerli olarak ticari üretimi 

MemBioSS® markası altında gerçekleştiriliyor. 

Bu sayede, sadece atık su arıtımı için değil arıtılan 

atık suların hiçbir kimyasal kullanılmadan geri 

kullanılmasına olanak sağlayan sistemlerin 

yerli üretimi ile hem ülkemiz kazanıyor 

hem de firmalar çok büyük kar ediyor. 

Komesli, sadece ülkemizde değil, Orta 

Asya, Ortadoğu, Avrupa ve Türk-i 

Cumhuriyetlere de membran bioreaktör atık 

su arıtma sistemlerini satmayı hedefliyor.

Atık Suları
Yerli Olarak 
Arıtıyoruz
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1) Projenizden Bahsedebilir misiniz?

Dünyada su kaynakları hızla azalmakta ve her geçen 

gün tüketilen su miktarları artmaktadır. Üstelik  

kullanılmış atıksularda yeterince arıtılmadığı için 

temiz su kaynaklarını kirletmektedir. Bu konuda 

yeni su kaynakları araştırmaya başlamışlardır. İlk 

başta deniz suyundan temiz su üretimi gündeme 

gelmiştir. Fakat bütün yerleşim yerlerinin deniz 

kenarı yakın olmaması ve deniz suyundan 

kullanılabilir su elde edilmesi yüksek maliyetli iş 

olduğu için yeni kaynaklar aranmaya başlamıştır. 

En etkili yöntemin atıksuların arıtılarak tekrar 

kullanılması olmuştur. Böylece hem atıksuları geri 

kullanılmış olacak hemde mevcut su kaynaklarını 

atıksular kirletmemiş olacaktır. Bu konudaki en 

etkili yöntem nanogözeneklere sahip fi ltrelerle 

birleştirilmiş membran biyoreaktör (MBR) olarak 

adlandırılan biyolojik arıtma sistemleridir. Bizde 

2003 yılından beri yüksek lisans ve doktora 

çalışmalarım sırasında yurtiçi ve yurtdışında elde 

etmiş olduğum bilgi ve deneyimlerimi kullanarak 

ilk önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 

aldığım destek ile prototip olarak ürettik. Fakat 

seri üretim için başka bir desteğe ihtiyacımız 

vardı. Bunun içinde KOSGEB ArGe İnnovasyon 

Endüstriyel Yatırım Desteğine başvuru yaptık. 

Yapmış olduğumuz destek KOSGEB tarafından 

desteklendi. Projemiz ile birlikte kendi dizaynımız 

olan membran modüllerin kalıplarını oluşturduk 

ve yine kendi dizaynımız olan membran modül 

kaynak makinesinin imalatını gerçekleştirdik. 

Böylece ülkemizde yerli olarak membran modül 

ve biyoreaktörün üretimi fi rmamız tarafından 

MemBioSS® markası adı altında üretmeye başladık.

2) Sizi bu projeyi yapmaya sevk eden 
düşünce nedir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 

Bölümünde 2002 yılında araştırma görevlisi olarak 

çalışmaya başlamıştım. Aynı üniversitede yüksek 

lisans çalışmalarıma da başlamıştım. Yüksek lisans 

hocam Prof. Dr. Celal Ferdi GÖKÇAY yönetiminde 

Berlin Teknik Üniversitesi ve ODTÜ’nün bulunduğu 

ve Alman Hükümetince desteklenen bir proje aldık 

ve böylece ülkemizdeki ilk gerçek ölçekli membran 

biyoreaktör arıtma sistemini kurduk ve know-how 

bilgilerimi artırmaya başladık. Ayrıca TÜBİTAK 

tarafından da destek aldık. Daha sonra doktora 

çalışmalarım sırasında yine membran biyoreaktör 

sistemleri üzerine yurtiçi ve yurtdışında çalışmalar 

yaptım. Çalışmalarım sırasında Prof. Dr. Celal Ferdi 

GÖKÇAY’ın emekleri çok fazladır. Yıllar içerisinde 

ülkemizde belediye ve özel sektörde membran 

biyoreaktör atıksu arıtma sistemleri kurulmaya ve 

atıksular geri kullanılmaya başladı. Fakat kurulan 

bütün sistemler teknik servis, yedek parça dahil 

olmak üzere herşeyi yurtdışından gelmekteydi. 

Artan teknoloji ile birlikte yerli üretime çok 

fazla önem verilmekteydi. Bu bağlamda bende 

2003 yılından beri yüksek lisans ve doktora 

çalışmalarım sırasında yurtiçi ve yurtdışında elde 

etmiş olduğum bilgi ve deneyimlerimi kullanarak 

ilk önce Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 

aldığım destek ile prototip olarak ürettik. Fakat 

seri üretim için başka bir desteğe ihtiyacımız 

vardı. Bunun içinde KOSGEB ArGe İnnovasyon 

Endüstriyel Yatırım Desteğine başvuru yaptık. 

Yapmış olduğumuz destek KOSGEB tarafından 

desteklendi. Projemiz ile birlikte kendi dizaynımız 

olan membran modüllerin kalıplarını oluşturduk 

ve yine kendi dizaynımız olan membran modül 

kaynak makinesinin imalatını gerçekleştirdik. 

Böylece ülkemizde yerli olarak membran modül 

ve biyoreaktörün üretimi fi rmamız tarafından 

MemBioSS® markası adı altında üretmeye başladık.

2) Sizi bu projeyi yapmaya sevk eden 
düşünce nedir?

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği 
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uzun yıllar elde etmiş olduğum uzmanlığımı 

yerli üretim konusunda kullanmayı düşündüm 

ve böylece ülkemizde yerli olarak üretilen 

membran modül ve biyoreaktör sistemlerini 

KOSGEB’in sayesinde gerçekleştirmiş olduk. 

3) Projeye nasıl başladınız?

Daha önceden Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı tarafından desteklenen Teknogirişim 

projesini başarı ile tamamlamıştık. Fakat seri 

üretim için desteğe ihtiyacımız vardı ve kendi 

imkânlarımızla seri üretimi yapmamız çok 

zordu. Birgün KOSGEB Erzurum Müdürü Veysel 

VURAL ve uzman Adem GÜLTÜRK AtaTeknokent 

yerleşkesinde bulunan fi rmaları ziyaret ederken 

KOSGEB’in ArGe İnnovasyon ve Endüstriyel Yatırım 

projelerinden bahsettiler ve başarı ile tamamlanan 

projemiz ile çok ilgilendiler. KOSGEB’in destekleri 

hakkında çok fazla bilgi verdiler. Böylece KOSGEB 

Endüstriyel Yatırım projesine başvurmuş 

oldum. Projeye başvuru sırasında Veysel Bey 

ve Adem Bey’in destekleri çok fazla olmuştur. 

4) Ne şekilde kimlerden destek aldınız?

Çalışmalarıma başlamamda hocam Prof. Dr. 

Celal Ferdi GÖKÇAY’ın emekleri çok fazladır. 

Maddi olarak ilk desteği Bilim Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı’ndan almış bulunmaktayım. Fakat seri 

üretime geçme konusunda KOSGEB’in desteği 

çok fazladır. KOSGEB’in desteği olmadan seri 

üretime geçmemiz çok zordu. Ayrıca şu anda 

TÜBİTAK-TEYDEB’den destek almış bulunmaktayız.

5) Ürünün şu anki durumu ve ticari 
boyutu nedir? 

Ürünümüz ticari gelişimini tamamlamış ve şu 

anda seri üretime geçmiş bulunmaktayız. Fakat 

karşılaştığımız en büyük sorun ürünümüzün 

yerli oluşu ve referanslarımızın yeterince 

bulunmamasıdır. Dünyada sayılı fi rma tarafından 

üretilen bir ürünün tarafımızdan yerli olarak 

üretilebiliyor olması bizi çok gururlandırmaktadır. 

Mevcut uzman teknik kadromuz her zaman hazır 

olması ve yedek parça stokumuz sürekli mevcut olması 

fi rmamızın artılarından sadece birkaçıdır. Şu anda ticari 

olarak en büyük engelimiz rakip fi rmaların çok daha 

fazla referanslarının olmasıdır. Fakat  zamanla artan 

referanslarımız ile bu yaklaşımın hızla değişeceğine 

inanıyoruz. Yurtdışı sistemlerde karşılaşılan bir 

problem karşısında problemin çözümü için haftalar 

hatta aylar geçebiliyorken, MemBioSS® sistemi ile 

birlikte karşılaşılabilecek problemlere ülkemizin her 

yerine 24 saat içerisinde müdahale edilebilmektedir. 




