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Avrupa KOBİ Haftası 
KOSGEB Etkinlikleri İle 
Kutlandı
Bu yıl 16 – 20 Kasım tarihleri arasında hem Türkiye’de 
hem Avrupa ülkelerinde KOBİ ve Girişimcilik bilincinin 
arttırılması hedefiyle düzenlenen 7. Avrupa KOBİ 
Haftası, birbirinden renkli ve heyecanlı etkinliklerle 
kutlandı.

Avrupa KOBİ Haftası kapsamda, ülkeler her yıl Avrupa 
Komisyonu tarafından belirlenen bir hafta boyunca kendi 
seçtikleri temalar çerçevesinde Avrupa KOBİ Haftası’nın 
mantığına uygun etkinlikler düzenlemektedir. Bunun yanı sıra yıl 
boyunca da benzer etkinliklerle Avrupa KOBİ Haftası yaklaşımı 
canlı tutulmaya çalışılmaktadır.

KOSGEB’in ulusal kamu koordinasyonunu yürüttüğü Avrupa 
KOBİ Haftası’nda Türkiye, 2009 yılından itibaren diğer 37 
katılımcı ülke ile birlikte yer almaktadır. Bu çerçevede, ülkemiz 
aktif olarak katılım sağladığı ilk yıl olan 2010 yılında etkinlik 
sayısı açısından üçüncü sırada yer alırken, 2011’den itibaren 
açıklanan istatistiklere göre ülkemiz yapılan etkinlik sayısı 
açısından birinci sırada yer almaktadır.  

Avrupa KOBİ Haftası etkinlikleri kapsamında, 81 ilde yer 
alan KOSGEB Müdürlüklerinin koordinasyonu, sivil toplum 
kuruluşları ve vatandaşların katılımlarıyla gerçekleştirilen 
etkinlikler neticesinde ülke çapında KOBİ ve Girişimcilik 
farkındalık çalışmaları oluşturuldu. İlkokul çağındaki çocuklardan 
üniversite gençliğine, ev hanımlarından akademisyenlere değin 
geniş bir yelpazeyi hedefleyen etkinlik çalışmalarıyla 1 hafta 
boyunca KOBİ ve Girişimcilik konuşuldu.

KOSGEB İstanbul Boğaziçi Müdürlüğü KOBİ haftası etkinlikleri 
kapsamında, Boğaziçi Üniversitesi  (TEKMER) Ar-Ge projelerini 
başarıyla tamamlayan işletmelere Başarı belgeleri KOSGEB 
Başkanı Recep Biçer tarafından verildi.

KOSGEB ile Belarus Cumhuriyeti Mogilev Bölgesi 
arasında iş birliği yapıldı.

Belarus Cumhuriyeti Başbakanı Andrei Kobyakov’un katıldığı 
Türkiye-Belarus Yatırım Forumu 12 Kasım 2015’te İstanbul’da 
gerçekleştirildi.

Forumda; ayrıca Belarus Cumhuriyeti Mogilev Serbest Ekonomik 
Bölge İdaresi Başkanı Andrey Yatrsev, Belarus Cumhuriyeti 
Grodnoİnvest Serbest Ekonomik Bölge İdaresi Başkanı Sergei  
Tkaçenko ve KOSGEB Başkanı Recep Biçer katılımlarıyla, 
yapılan işbirliklerine ilişkin toplantılar düzenlendi.

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu(DEİK), Belarus Ulusal Yatırım ve 
Özelleştirme Ajansı ve Belarus Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği 
işbirliğinde gerçekleştirilen Forum kapsamında, Belarus ve Türk 
sanayicilerine yönelik 18 önemli anlaşma imzalandı.

Bu anlaşmalar çerçevesinde bir de, KOSGEB ile Belarus 
Cumhuriyeti Mogilev Serbest Ekonomik Bölge İdaresi arasında, 
Belarus şirketleri ile Türk KOBİ’lerin iş birliğine yönelik 
Mutabakat Zaptı imzalandı.

Türkiye ve Belarus arasında 
KOBİ’lere Yönelik İş birliği
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Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr.  Seyit Aydın, 
KOSGEB Başkanı Recep Biçeri’i makamında ziyaret 
etti.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, İnovasyon Haftası’nın 
Adana etkinliğinde KOSGEB Desteği alarak Ar-Ger 
projelerini tamamlayan işletmelerin projelerini inceledi. 

Ziyarette Üniversite- Sanayi işbirliğinin önemine değinen 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer,  Ülkelerin kendi refah düzeylerini 
yükseltmesi, eğitim ve ekonomi alanlarında yapacakları atılımlarla 
olacağına vurgu yaparak, “Ekonomide kalkınmanın temelini 
ise şüphesiz teknoloji üretebilen ve bilgiye sahip olan yüksek 
seviyede eğitilmiş toplumlar oluşturmaktadır. İster gelişmiş isterse 
de gelişmekte olan herhangi bir ülkenin, sürdürülebilir rekabet 
gücünü koruması ve geliştirmesi için bilgiye sahip olması ve bu 
bilgiyi teknoloji üretimine dönüştürebilmesi gerekmektedir.” 
Dedi

Yenilikçi çalışmaların ihracatla buluşması, inovasyon kültürünün 
yaygınlaştırılması amacıyla bu yıl 4. kez düzenlenen Türkiye 
İnovasyon Haftası etkinlikleri devam ediyor.
Türkiye İhracatçılar Birliği’nin (TİM) organize ettiği Türkiye 
İnovasyon Haftası, Ekonomi Baskanı Nihat Zeybekçi, TİM Başkanı 
Mehmet Büyükekşi, KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Adana Valisi 
Mustafa Büyük, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin 
Sözlü, Akdeniz İhracatçılar Birliği Koordinatör Başkanı Bülent 
Aymen, Finlandiya Büyükelçisi Nina Vaskunlahti, Adana Sanayi 
Odası Başkanı Zeki Kıvanç ve pek çok önemli konuşmacının 
katılımıyla Adana’da başladı.

Bilginin Teknolojiye 
Dönüşümünde Üniversitelere 
ve İşletmelere Büyük Görev 
Düşüyor

KOSGEB Destekli KOBİ’ler 
Adana’da İnovasyon Haftası 
Etkinliğinde

Global Girişimcilik Haftası (GGH) sebebiyle, KOSGEB 
İstanbul Boğaziçi Müdürlüğü ve Boğaziçi Üniversitesi 
(BÜ) işbirliği ile düzenlenen KOSGEB Ar-Ge İnovasyon 
Destekleri Tanıtım Semineri gerçekleştirildi. 
Girişimci olmak isteyen, müşterinin problemini çözebilen, yenilikçi 
bir iş fikri olan, araştırma-geliştirme içeren projesi olan girişimci 
adaylarına, KOSGEB Ar-Ge İnovasyon desteklerini anlatan 
KOSGEB Başkanı, KOSGEB’ in üniversitelerle yaptığı protokoller 
ile üniversiteler içerisine kurdukları Teknoloji Geliştirme 
Merkezlerinin (TEKMER) yeni kurulan işletmeler için kuluçka 
merkezi görevi gördüğünü söyledi. Recep Biçer, yenilikçi projeleri 
olan girişimcilerin TEKMER bünyesindeki işliklerden ve AR-
GE desteklerinden faydalanabileceklerini belirterek, öğrencilerin 
sorularını da cevapladı.

Global Girişimcilik Haftası 
etkinlikleri başladı.

KOSGEB Dergi  Aralık 2015
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KOSGEB’de yeni göreve başlayan uzman yardımcılarının 
gerekli bilgi ve tecrübeyi kazanması amacıyla  38 
gün sürecek KOBİ Uzman Yardımcısı Eğitimleri 
düzenleniyor.
09 Kasım 2015 - 30 Aralık 2015 tarihleri arasında Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilecek olan 
eğitime KOSGEB merkez ve taşra teşkilatında hizmet sunan 55 
personel katılıyor. 

KOSGEB’de yeni göreve başlayan uzman yardımcılarının 
gerekli bilgi ve tecrübeyi kazanması amacıyla  38 gün sürecek 
ve KOSGEB’in deneyimli personelinin eğitimci olarak yer aldığı 
eğitim programı kapsamında, KOSGEB’in Genel Tanıtımı, Kamu 
Yönetimi ve Genel Mevzuat, KOBİ’ler, KOSGEB ve Devlet 
Destekleri, Uygulamalı KOSGEB Destek Programları, Harcama 
Süreci ve Denetim gibi konular ele alınıyor. 

KOSGEB’de “2015-2 KOBİ 
Uzman Yardımcısı Eğitimi” 
Başladıİzmir Valisi Mustafa Toprak, kuluçka temelli olarak  

araştırma geliştirme yapan firmalara  mali destekte  
bulunan KOSGEB’in katkıları ile kurulan  Dokuz Eylül 
Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Merkezini ziyaret edip 
incelemelerde bulundu.
Vali Toprak’a Dokuz Eylül Üniversitesi  Tekmer ziyaretleri 
sırasında KOSGEB İzmir Kuzey ve Güney  Müdürleri  Recep 
Özçevik ve Özgür Armaneri eşlik ettiler. Ziyaret sırasında 
Vali Toprak ‘a TEKMER ve KOSGEB yönetimleri tarafından 
bilgilendirme sunumu yapıldı. 
 
Yapılan bilgilendirme toplantısında, Vali Toprak  “Bilimin 
üretildiği, bilginin üretildiği ve iş birliği ile geliştirildiği 
üniversitelerimizin değerli Rektörlerine ve bilim camiasına çok 
teşekkür ediyor, siz değerli üreten, alın teri döken, yükün altına 
giren ama hiçbir zaman yılmadan, istikametini değiştirmeden, 
Türkiye Cumhuriyeti Devletimizin daha ileri gitmesi, 
vatandaşlarımızın müreffeh olması, sosyal yaşam düzeyinin 
yükselmesi için katkı sağlayan herkese şükranlarımı sunuyor, 
teşekkür ediyorum” dedi.

İzmir Valisinden TEKMER 
Ziyareti

Adana KOBİ’leri 
KOSGEB’le Büyüyor
KOSGEB Başkanı Recep Biçer,  KOSGEB Adana 
Müdürlüğünü ve Adana’da KOSGEB destekleri ile 
büyüyen KOBİ’leri de ziyaret etti.
KOSGEB Adana Müdürlüğü ziyaretinde, personeller ile bir araya 
gelen Başkan Recep Biçer, Türkiye KOBİ’lerine hizmet etmekten 
duyduğu mutluluğu belirterek, bu hizmetlerin hedeflerine 
ulaşmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. 
Türkiye ekonomisinin kalkınmasında en önemli etkenin KOBİ’ler 
olduğuna değinen Başkan Biçer, KOBİ’lerin kalkınmasında ise 
özveri ile çalışan KOSGEB personellerinin de ülke kalkınmasında 
payının büyük olduğunu söyledi.

KOSGEB Dergi  Aralık 2015
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Adana ziyaretleri 
kapsamında bir de Adana Bilim ve Teknoloji Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Adem Ersoy’u makamında ziyaret 
etti.

Recep Biçer Rektörlük ziyaretinde; Üniversitelerde verilen 
Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerin önemine değinerek; YÖK 
ile yapılan protokoller kapsamında Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerinin üniversitelerin müfredatında yer alması, 
KOSGEB ile üniversiteler arasındaki ortak faaliyetlerin 
sadece üniversitelerdeki  teknoloji geliştirme ve inovasyon 
faaliyetlerinden ibaret  olmadığını, girişimcilik konusunda da 
üniversitede okuyan gençliğin önünü açacak bir çalışma olduğunu 
söyledi.

Adana’daki KOBİ’lerin 
%25’i KOSGEB 
Desteklerinden Faydalanıyor

Üniversitelerdeki Girişimcilik 
Eğitimi Gençlerimizin Önünü 
Açacak

Adana Valisi Mustafa Büyük’ü makamında ziyaret 
eden KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Adana’da faaliyet 
gösteren KOBİ’lerin %23’ünün KOSGEB Desteklerinden 
faydalandığını söyledi.

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.

Adana Valisi Mustafa Büyük ise, ziyeretten duyduğu memnuniyeti 
dile getirerek. Adana KOSGEB  Müdürlüğü ile sürekli iş birliği 
içerisinde olduklarını söyledi.

Medya Takip Merkezi’nin hazırladığı Ekim ayı 
raporlarına göre KOSGEB,  8 bin 222 haberle medya 
sıralamasında üçüncü sırada yer aldı.,
Ekim ayında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 17 bin 
643 habere konu olarak listenin ilk sırasında yer alırken, Müstakil 
Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD)  8 bin 238 haberle 
ikinci sırada yer aldı. KOSGEB ise 8 bin 222 haberle listenin 
üçüncü sırasında yer aldı

KOSGEB, Ekim Ayı Medya 
Listelerinde 3. Sırada Yer 
Aldı

KOSGEB Dergi  Aralık 2015
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KOSGEB tarafından geleneksel olarak düzenlenen KOBİ ve Girişimcilik Ödül 
Töreninde jüri üyelerinin yaptığı değerlendirme toplantısı ile son hazırlıklar 
tamamlandı. 

Haber

4. KOBİ ve Girişimcilik 
Ödül Töreninde 
Finale Yaklaşılıyor

4. KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri 
yarışmasında bu yıl rekor başvuru yapıldı. 
4 bine yakın sayıda alınan başvurular 
arasından, titiz çalışmlar sonucu 9 dalda 
45 finalist belirlendi. Belirlenen 45 finalist 
arasından ise her dalda bir işletmeye ödül 
verilecek. Finale kalan 45 finalist işletme 
ise giderlerinin tamamının KOSGEB 
tarafından karşılanacağı Yurtdışı İş Gezisi 
ile ödüllendirildi.

Farkı alanlarda, deneyimli üyelerden 
oluşan jüri, alt komisyonların belirlediği 
9 dalda 45 finalisti tek tek inceledi. Bilim 
dünyasından, iş ve meslek kuruluşlarının 
temsilcilerinden oluşan jüri, farklı bakış 
açılarıyla adayları değerlendirdi.

Sistemden başvurusunu gerçekleştirerek 
onay alan adaylar arasından, alt komisyonlar 
tarafından yapılan inceleme ve çalışmalar 
neticesinde  her kategoride 5 aday 
belirlendi.   Belirlenen adaylar Jüri üyeleri 
tarafından tekrar bir değerlendirmeye tabi 
tutularak, 9 kategoride ödül alacak işletme 
ve girişimciler belirlendi. 

Jüri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Barca, 
ödül alacak olan KOBİ ve Girişimcilerin 
ödül töreni tarihine kadar kesinlikle 
açıklanmayacağını, ödül töreninde 
Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 
açıklanacağını söyledi.

7 Haber
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KOSGEB 4. KOBİ ve 
Girişimcilik Ödül Töreni 

Jüri Üyeleri
Prof. Dr. Mehmet BARCA  
(Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Rektörü)
Doç.Dr. İlker Murat AR  
(Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bilim ve 
Teknoloji Genel Müdür V. )
İlhan ERDAL 
(MÜSİAD Ankara Şubesi Başkanı)
Serpil POLAT  
(TOBB Ankara Kadın Girişimciler Başkanı)
Prof.Dr. Kerem ALKİN  
(Gazeteci – Akademisyen)
Erdal ERDEM  
(Halka Bankası Genel Müdür Yardımcısı)
Ahmet KARAKOÇ 
(KOSGEB Başkan Yardımcısı)
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KOSGEB İle Katar Kalkınma Bankası arasında da KOSGEB ile Katar Kalkınma 
bankası arasındaki işbirliğini içeren Mutabakat Zaptı imzalandı.

Haber

Katar Kalkınma Bankası 
ve KOSGEB İş birliği İçin , 
İmzalar Atıldı  

Katar Kalkınma Bankası ile KOSGEB 
arasında imzalanan Mutabakat Zaptı ile, 
iki ülke KOBİ’leri  arasında; Ekonomik 
ve ticari işbirliğini geliştirmek, Küresel 
Pazardaki paylarını artırmak, Stratejik 
İşbirliklerinin ve yabancı ortaklıkların 
kurulmasını sağlamak hedefleniyor.

İmzalanan Mutabakat Zaptı’nda gerek 
Katar, gerek Türkiye tarafı bilgi ve tecrübe 
paylaşımı, uzman değişimi, fuar ve sergi 
duyurularının yapılması, KOBİ’lerin 
eşleştirilmesi, ticari bilgilendirme 
programlarının düzenlenmesi, inkübatör 
kurulu hakkında bilgilendirme, özellikle 
inovasyon konusunda uluslararası 
örgütlere katılım hususları başta olmak 
üzere her türlü işbirliği ve çalışmaya açık 
olduğunu belirtildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 
ile Katar Emiri Şeyh Tamim Bin Hamad 
Al Sani’nin baş başa ve heyetler arası 
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 geldiğini ifade etti.

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.
İmza törenin ardından Cumhurbaşkanı 
Erdoğan ve Katar Emiri Hamad Al Sani bir 
basın toplantısı düzenleyerek görüşmeye 
ve toplantıya 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 söyledi. Cumhurbaşkanı 
Erdoğan 15 anlaşma imzaladıkları bu 
toplantının, ilk olmasının yanında güçlü bir 
adım olması sebebiyle de öneminin büyük 
olduğunu ifade etti.

9 Haber
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık: “Vatandaşlarımız, destekler için kendilerine 
yardımcı olacağını söyleyen, KOSGEB’in adını kullanan ve bunun için ücret talep 
eden dolandırıcılara inanmasın”

Bakan Işık’tan, 
KOSGEB’in Adını Kullanan 
Dolandırıcılara Karşı Uyarı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri 
Geliştirme ve Destekleme İdaresi 
Başkanlığı (KOSGEB) desteklerinden 
yararlanmak isteyenlerin başvuru ve 
işlemler için aracılara ihtiyacı olmadığını 
vurgulayarak, “Vatandaşlarımız, destekler 
için kendilerine yardımcı olacağını 
söyleyen, KOSGEB’in adını kullanan ve 
bunun için ücret talep eden dolandırıcılara 
inanmasın” dedi. 

Bakan Işık, özellikle son zamanlarda 
KOSGEB’in adı kullanılarak, 
vatandaşlardan çeşitli yollarla ücret talep 
edildiğine yönelik kendilerine ihbarlar 
geldiğini söyledi. 

KOSGEB destek ve eğitimlerinin ücretsiz 
olduğuna dikkati çeken Işık, Başkanlığın 
desteklerinden yararlanmak isteyenlerin 

başvuru ve işlemler için aracılara ihtiyacı 
olmadığını ifade etti. 

Girişimcilerin umutlarını fırsata çevirmek 
isteyen dolandırıcıların, kişilere gerek cep 
telefonlarından arayarak gerekse de SMS 
yoluyla ulaştığını aktaran Işık, şunları 
kaydetti: 
“Bu dolandırıcılar, KOSGEB 
desteklerinden faydalanabilmeleri için 
ücret talep ederek, aracı olacaklarını ve bir 
tür iş takibi ve danışmanlık yaptıklarını 
söyleyerek, ya da ‘KOSGEB Derneği’ gibi 
isimler kullanarak kamu imajı veriyorlar. 

Hibe ve faizsiz desteklerden faydalanmak 
isteyen KOBİ ve yeni girişimciler, bu 
fırsatçıların talep ettikleri ücretleri kayıt 
dışı yollarla kendilerine verebiliyorlar. 
Buradan bir kez daha uyarıyorum. 

Vatandaşlarımız, destekler için kendilerine 
yardımcı olacağını söyleyen, KOSGEB’in 
adını kullanan ve bunun için ücret talep 
eden dolandırıcılara inanmasın.” 

 “İl müdürlükleri 
ile irtibata geçmek 
yeterli”
Medyada iki farklı anlayış bulunduğuna 
iKOSGEB’in bu tür istismarların önüne 
geçebilmek için sürekli bilgilendirme 
çalışmaları yürüttüğünü ve internet 
sitesinden duyurular yaptığını belirten 
Işık, bunun için kamu spotlarının da 
hazırlandığını bildirdi. 

Bakan Işık, girişimcilerin KOSGEB 
desteklerinden aracısız ve ücretsiz 
faydalanabileceklerinin altını 
çizerek, “Desteklerden faydalanmak 
isteyenlerin, illerinde bulunan KOSGEB 
müdürlükleri ile irtibata geçmeleri 
yeterli. Vatandaşlarımız, kendilerini bu 
yolla dolandırmak isteyenler hakkında 
da mutlaka savcılıklara suç duyurusunda 
bulunmalı” diye konuştu.
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Bu Tekerlekli Sandalye   
Dünya’da İlk 

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

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 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 

Başarı Öyküleri

Başarı Öyküleri
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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 olarakta 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 hafifletilmesi geliyor. Şuan 
yaklaşık 70kg gelmekte olan prototip 
bedensel yetersizliği olan vatandaşlarımız 
için bazen ağır olabilmektedir. Önümüzde 
2 hedefimiz var birincisi sandalyemizi 
hafifletmek, ikincisi ise akülü bir modelini 
yapmak. Yakın zamanda hedeflerimize 
ulaşıp ticarileşmemizi ümit ediyorum.



KOSGEB Dergi  Aralık 2015

Haber Güncel313 Başarı Öyküleri

Doğu’ya Yatırım 
Hızlı Büyüme Getirdi
Yaşıtları oyun oynarken o ticaretle tanıştı, şimdi bölgesine başarılarıyla rol model 
oldu.

Başarı Öyküleri

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 bir profesyoneldi.

Endüstri Meslek Lisesini tamamladıktan 
sonra Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksek 
Okulu Makine Bölümünde ön lisans 
eğitimine başladı. Bu dönemde babasının 
küçük atölyesi için Avrupa Birliği’ne proje 
hazırlayarak, babasının 100 bin Euro hibe 
ile 250 bin Euro’ lük bir yatırım yapmasını 
sağladı. Böylece babası atölye üretiminden 
fabrikasyon üretime geçti.  

Mehmet Turhan ön lisans eğitimini 
tamamladıktan sonra işletme bölümünü 
kazanarak lisans eğitimine başladı. 
Girişimcilik aşkıyla hem teorik hem de 
pratik gelişimine devam ederek, 2013 
yılında KOSGEB Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimine katıldı. 

Genç girişimci bu dönemde babasına ait 
arsada fabrika inşaatına başladı.6 ayda 
sermayesiz bir şekilde 2000 m2kapalı 
alana sahip toplam 4000 m2 modern bir 
üretim tesisi inşa etti. Babasına ait atölyeyi 
ve makine teçhizatı satarak yeni tesisin 
makine teçhizatı için sermaye yaptı.

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 yaptı. 

KOSGEB girişimcilik ve genel destek 
programından faydalanan girişimci Ar-
Ge çalışmalarına yoğunlaşarak, 2 milyon 
250bin TL’lik bir Yatırım Teşvik Belgesi 
alan girişimci yeni yatırımlar için altyapı 
hazırlıyor.

Doğu Anadolu, Karadeniz, İç Anadolu, 
Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz 
Bölgelerine satış yapan işletme 2016 
yılında ulusal pazarın yanında Ortadoğu 

ve sınır komşusu ülkelere ihracat yapmayı 
hedefliyor. 
OHSAS Belgesine sahip olan girişimci, 
yakın zamanda CE, TSE ve ISO 9001 
Belgelerini de alarak kalite ve standartlara 
ilişkin sertifikasyon sürecini tamamlamayı 
hedefliyor.

İşletme, 4. KOBİ ve Girişimci Ödülleri 
yarışmasında 3673 aday arasında, 
kategorisinde ilk 21 işletme arasına girerek 
Erzurum’dan tek finalist olma başarısını 
göstermiştir. 29 yaşında bu denli büyük bir 
başarı elde eden girişimci, “Erzurum’da 
yatırım olmaz” anlayışını yıkarak, 
bölgesinde bir rol model olmuştur.
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Şehit Çocuklarına  
Ücretsiz Gelinlik 
Nihal Atalar Amasya’da 3 çocuk annesi bir bayan girişimci. KOSGEB Girişimcilik 
Desteği sürecini tamamlayan Atalar, 24.000TL hibe destek ödemesi aldı. Şehrengiz 
Tekstil Temizlik Ltd.Şti.’i kurdu.
Amasya’da 3 yıldır 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 Hanım 
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.  Bu duyarlı ve bilinçli girişimciye 
KOSGEB Amasya İl Müdürü Bayram Ali 
Kukuş plaket verdi.

Ali 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.” dedi.
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Hayallerini KOSGEB’le 
Gerçekleştirdiler, 
KOSGEB’le Yola Devam 
Ediyorlar
Üç girişimci arkadaşın birlikte kurdukları GESK Teknoloji’nin macerası üniversite 
yıllarına dayanıyor. 

Başarı Öyküleri

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 fikrini 
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 gelişmiş motor sistemleri 
alanında teknolojik açık olduğunu ve 
bu sebeple dışa bağımlı olunduğunu 
keşfettiler. 

İş kurma fikrinden 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 Ar-ge – İnovasyon 
Destek Programını almaya hak kazandılar. 
İş fikri 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 Desteği ile  
“Bilgisayar Destekli Kemik 
Eğriliği Düzeltme Sistemi” 

KOSGEB’in  AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
kapsamında ülkemizde ilk dünyada ise ikincisi olan “Bilgisayar Destekli Kemik 
Eğriliği Düzeltme Sistemi” ni geliştirmiştir.

Hexagon Teknolojik Üretim A.Ş. 2004 
yılında ortopedik ürünler satışını yapmak 
üzere İstanbul ‘da kurulmuş ve 2010 
yılına kadar uluslararası bilinirliği 
olan markaların yetkili satıcısı olarak 
faaliyetini sürdürmüştür. Pazarın rekabet 
şartları, firmanın sektörel tecrübesi ve 
teknik birikimi ve yenilikçi yapısı ile 
pazarda farklılaşmaya olan ihtiyacı ve 
bunu karşılamanın mümkün olduğunu 
farketmiştir.

KOSGEB’in  AR-GE, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
kapsamında destek talebinde bulunarak 
rekabetin bir tek firmanın kontrolünde 
olduğu ve ülkemize maliyeti çok yüksek 
olan bir alanda ürün geliştirme kararı 
vermiş, bu çalışmayı da başarı ile 
tamamlayarak ülkemizde ilk dünyada 
ise ikincisi olan “Bilgisayar Destekli 
Kemik Eğriliği Düzeltme Sistemi” ni 
geliştirmiştir.

Tamamı ithalat ile karşılanan bir ihtiyaca 
karşın, kısa sürede %80-85 seviyelerinde 
yerel tedarik yaparak büyük bir başarı 
göstermiş, bu başarının desteği ile 
yurtdışında da etkinlikler göstermeye 
başlamıştır. Yine KOSGEB desteği ile 
geliştirdiği projenin üretimi için yatırım 
yaparak çıktığı yolda bugün ülkemizin en 
yüksek kapasiteli ve en ileri teknolojili 
üretim tesisini oluşturmuş, ülkemiz dışında 
ondan fazla ülkeye ihracat yapmaya 
başlamıştır.

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.

Gerek bahsi geçen ürün, gerekse yenilikçi 
ve nitelikli ürünlerin yurtdışı pazarlarda 
getirdiği prestij ile, geleceğin pazar 
liderlerinin nitelikli ürün geliştiren firmalar 
olacağını farketmiştir. Bu farkındalık ile 
bugün ülkemizde alanında en büyük ve 
nitelikli Ar-Ge kadrosunu bulunduracak 
ciddi bir altyapı inşa etmiştir.

Ar-Ge kadrosu bünyesinde, yazılım 
mühendisleri, endüstryel tasarımcılar ve 
tasarım/analiz mühendisleri bulunmaktadır. 
Ayrıca, en modern tasarım/analiz 
yazılımları, test ekipmanları gibi unsurlar 
ile endüstriyel bilim seviyesi çok yüksek 
tasarımlar geliştirmeye ve ülkemiz adına 
“gururla üretmeye” devam etmektedir.
Bugüne kadar KOSGEB ve Tübitak 
desteği ile birçok projeyi başarı ile 
tamamlamış ve bunların büyük oranda 
ticarileşmesini sağlamıştır.
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WPSMEE Başkan Yardımcılığı 
Görevi 4. Kez KOSGEB’de

OECD KOBİ’ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu (WPSMEE) Başkan Yardımcılığına 
4. Kez KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin Seçildi.

Haber
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KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna 
Şahin, OECD KOBİ’ler ve Girişimcilik 
Çalışma Grubu (WPSMEE) faaliyetlerini 
yürütmek üzere tüm üye ülkelerin 
oylaması ile yapılan seçimler sonucunda 4. 
kez Başkan Yardımcısı olarak seçildi.
      
KOSGEB, Bilim, Sanayi ve Teknoloji 
Bakanlığı’nın “Ulusal Eşgüdüm 
Birimi” olarak görevlendirilmiş olduğu, 
OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi 
Direktörlüğü’ne bağlı Sanayi, İnovasyon 
ve Girişimcilik Komitesi “İlgili 
Kurum”ları arasında yer almaktadır. 
KOBİ’ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu 
(WPSMEE) ise; söz konusu komiteye 
bağlı olarak çalışmalarını sürdüren, üye 

ülke hükümetlerine politika deneyimlerini 
karşılaştırabilecekleri, ortak sorunlara 
çözüm arayabilecekleri, en iyi uygulama 
yöntemlerini belirleyebilecekleri, ulusal 
ve uluslararası politikalarda eşgüdüm 
sağlayabilecekleri bir ortam sağlamaktadır. 

KOSGEB, yılda iki kez düzenlenen 
toplantılara düzenli olarak aktif katılım 
sağlanmakta olup, bilgi ve deneyim 
paylaşımı yanında, yürütülen çalışma ve 
projelere de katkı sağlamaktadır.

OECD “KOBİ’ler ve Girişimcilik 
Çalışma Grubu”nun (WPSMEE) 48. 
Düzenli Toplantısı 28-29 Ekim 2015 
tarihlerinde, Paris/Fransa’da yapılmış olup, 
toplantıya Başkanlığımızı temsilen Başkan 
Yardımcısı Salih Tuna Şahin ve KOBİ 

Uzmanı Murat Alper Öztük katıldı.

Toplantıda, tüm üye ülkelerin oylaması 
ile yapılan seçimler sonucunda, Alejandro 
Gonzalez Hernandez (Meksika) 
başkanlığını yürütmekte olduğu, “OECD 
KOBİ’ler ve Girişimcilik Çalışma Grubu 
(WPSMEE)”nin Başkan Yardımcılığı 
görevini yürütmek üzere Başkan 
Yardımcısı Salih Tuna Şahin 4. kez seçildi.
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COSME’den 7 Yıl İçin  
2.3 Milyar AVRO Teşvik 

KOBİ’lerin finansmana erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin iyileştirilmesi, 
çerçeve koşulların geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 
milyar AVRO olarak oluşturuldu.
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COSME Programı Finansal Araçlarının 
tanıtımı ve çağrıların ele alınması 
amacıyla KOSGEB ve Avrupa Birliği 
Bakanlığı tarafından, Avrupa Yatırım 
Fonu yetkililerinin katılımıyla finansal 
aracı kuruluşlara yönelik olarak 26 
Kasım 2015’te İstanbul’da bilgilendirme 
toplantısı düzenlendi.

Toplantıda KOSGEB’i Başkan Yardımcısı 
Ahmet Karakoç temsil ettiği toplantıya, 
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı, 
Finansman Dairesi Başkanlığı ve 
KOSGEB Avrupa İşletmeler Ağı 
temsilcileri katıldı.

Toplantının COSME oturumunun açılış 
konuşmasını yapan Karakoç, küresel 
ekonomik kriz sonrası AB ekonomisinin 
yeniden canlandırılması için hazırlanan 
«akıllı, sürdürülebilir ve kapsayıcı 
büyüme» odaklı Avrupa 2020 Stratejisi 
hedeflerine ulaşılmasında KOBİ’lerin çok 
önemli bir role sahip olduğunu belirterek 
2014-2020 yıllarını kapsayan, COSME 
“İşletmelerin ve KOBİ’lerin Rekabet 
Edebilirliği Programı”nın da bu amaca 
hizmet edeceğini ifade etti.

COSME Programının 2007-2013 yılları 
arasında uygulamada olan Rekabet 
Edebilirlik ve Yenilik Programının 
(CIP) alt bileşeni EIP’in (Girişimcilik 
ve Yenilik Programı) yerini aldığını 
vurgulayan Ahmet Karakoç, program 
bütçesinin KOBİ’lerin finansmana 
erişiminin arttırılması, pazarlara erişiminin 
iyileştirilmesi, çerçeve koşulların 
geliştirilmesi ve girişimciliğin teşvik 
edilmesi amacıyla 7 yıl için 2,3 milyar 
AVRO olarak oluşturulduğunu belirtti.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Karakoç, 
COSME Programı Finansman araçları 
altında KOBİ’lerin esnek ve kolay şartlarla 
kredi teminatlarına erişimini sağlayan 

kredi garantilerinin yanı sıra risk sermayesi 
yatırım şirketlerine yönelik destekler 
bulunduğu ifade etti.

COSME Programından ülkemizin en üst 
seviyede yaralanması için finansal aracı 
kuruluşların  çaba ve katılımının çok 
önemli olduğunu vurgulayan Karakoç, 
KOSGEB’in COSME Programı ulusal 
koordinatörü olarak programa proje 
sunacak tüm finans kuruluşlarının daima 
yanında olarak çabalarını destekleyeceğini 
ifade etti.

Avrupa Yatırım Fonundan Gunnar 
Mai (AB Garanti Destekleri Başkanı) 
tarafından COSME Programı Kredi 
Garanti Desteğine ilişkin kapsamlı bir 
sunum yapılarak, konuya ilişkin finans 
kuruluşlarının soruları yanıtlandı. 

Avrupa Yatırım Fonu’ndan  Tomasz 
Kozlowski (İnovasyon ve Alternatif 
Finansman Programları Başkanı) 
tarafından COSME Programı Büyüme 
Amaçlı Öz Kaynak Desteği konusunda 
bilgi verildi.
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Müdürlüklerimizden

Müdürlüklerimizden

KOSGEB İstanbul Haliç 
Müdürlüğü, Deneyimli 
Personeli ile KOBİ’lere 
                     Diyor

KOSGEB İstanbul Haliç Müdürlüğü, veri tabanına kayıtlı 31 bin işletmeye 
1 müdür, 7 uzman ve 5 uzman yardımcısı olmak üzere toplamda 30 kişilik kadro ile 
KOBİ’lere destek veriyor.

KOBİ’lere yerinde hizmet 
verilebilmesini teminen İstanbul 
Ticaret Odası içerisinde KOSGEB 
Temsilciliği açılmış, hem 
ticaret odası üyelerinin hem de 
yakın çevredeki KOBİ’lerin 
KOSGEB desteklerine erişimleri 
kolaylaştırıldı.

Haliç Müdürlüğü, Ar-Ge ve 
İnovasyon protokolleri kapsamında 
Yıldız Teknik Üniversitesi, Kadir 
Has Üniversitesi, Kemerburgaz 
Üniversitesi ve İstanbul Üniversitesi 
ile Ar-Ge destekleri konusunda iş 
birliği halinde çalışmaktadır.  

İstanbul Üniversitesi TEKMER 
binasında yer alan işlikleri ile Ar-
Ge girişimcilerine ve Ar-Ge projesi 

olan işletmelere ücretsiz yer tahsisi 
sağlamakta ve girişimciler bu 
işliklerde işletmelerini büyütme 
olanağı bulmaktadır.

Hedef kitlesinde yer alan birçok 
üniversite ile girişimcilik ile ilgili 
işbirlikleri devam etmekte ve 
bu işbirlikleri kapsamında 2015 
yılında düzenlenen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerinde 6  bin 
665 kişi eğitimi tamamlayarak 
sertifika almaya hak kazandı.

KOSGEB Dergi  Aralık 2015

KOSGEB İstanbul Haliç Müdürlüğü 
son 5 yılda;  

2.226 işletmeye•  Genel Destek Programı kapsamında            
21 Milyon TL,

131 işletmeye•  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel 
Uygulama Destek Programı kapsamında 16 Milyon 
375 bin TL,

299 işletmeye•  Girişimcilik Destek Programı 
kapsamında   4 Milyon 614 bin TL,

18 işletmeye•  KOBİ Proje Destek Programı 
kapsamında 957.513,43 TL,

1 İşletmeye•  Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ 
Destek Programı kapsamında 78 bin 750 TL olmak 
üzere toplamda 

43 Milyon 16 bin TL tutarında destek 
sağladı.
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Denizli’de yaptığı ziyaret ve incelemeler sırasında 
KOSGEB’in Denizli’deki KOBİ’lere 33 Milyon TL destek sağladığını söyledi.
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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 yaptı. 
Recep Biçer, KOSGEB Denizli 

Müdürlüğünü de ziyaret ederek, 
KOSGEB’in Denizli’deki çalışmları 
hakkında bilgi aldı.

Denizli’nin yerel televizyonu olan Denizli 
ART & Pamukkale TV ortak yayınınında 
canlı yayın konuğu olan KOSGEB 
Başkanı, KOSGEB’in çalışmaları ve 
Destek Programları hakkında bilgi verdi.

KOSGEB Denizli’deki KOBİ’lere 
33 Milyon TL Destek Verdi

Haber

Haber
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2015 Yılında 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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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, Düzcede 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 iş birliği 
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, KOSGEB Düzce 
Müdürlüğünü ziyaret ederek, KOSGEB’in 
Düzce’deki çalışmaları hakkında bilgi aldı.
 
Düzce’nin yerel televizyonu olan Düzce 
TV’de canlı yayın konuğu olan KOSGEB 
Başkanı, KOSGEB’in çalışmaları ve 
destek programları hakkında bilgi verdi.

Düzce’de 2015’te 136 Girişimci 
KOSGEB Desteği İle İşini Kurdu 

Haber
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Kayseri’de 4 Bin İşletme   
KOSGEB Desteklerinden 
Faydalandı
Haber

“KOSGEB, Kaseri’de 4 bin İşletmeye 41 Milyon TL’den fazla destek sağladı.”
Yoğun bir şekilde KOSGEB’in çalışmalarını ve desteklerini il il gezerek anlatan 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Kayseri’deki birçok kurum ve kuruluşu ziyaret etti.

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 
düzenlenen Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitiminin sertifika törenine katıldı.

Kayseri’de bugüne kadar 4 bin işletmeye 
41 Milyon TL’den fazla destek 
sağlandığını açıklayan KOSGEB Başkanı, 
Kayseri’de Girişimcilik sertifikası alarak 
KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteğini 
almaya hak kazanan 5 bin kişini 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.

KOSGEB desteklerinin anlatıldığı 
toplantıda konuşan 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.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
Kayseri‘de yerel yayın yapan TV Kayseri 
ve Elif TV’nin ortak canlı yayınına da 
konuk olarak KOSGEB desteklerini 
Televizyon programında da anlattı.

Haber
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İş Birliği ve Güç Birliği’nde  
Bolu 4.Sırada

İş Birliği ve Güç Birliği alanında 2015 yılında Bolu’da iki yeni işletme kuruldu. 
Bolu, Türkiye sıralamasında dördüncülüğü hak etti.

Haber

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, başta 
Bolu Valiliği olmak üzere, Bolu Ticaret 
ve Sanayi Odası, MÜSİAD Bolu şubesi, 
KOSGEB Müdürlüğü ve Gerede Ticaret ve 
Sanayi Odasında temaslarda bulundu.

Bolu Valisi Aydın Baruş’u ziyaret eden 
Başkan Biçer, daha sonra Bolu Valisi ile 
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. Biçer, ayrıca burada 
Anadolu Ajansına röportaj verdi.

MÜSİAD Bolu’yu ziyaret eden Biçer, 
daha sonra KOSGEB Bolu Müdürlüğünü 
de  ziyaret ederek, KOSGEB’in Bolu’daki 
çalışmaları hakkında bilgi aldı. KOSGEB 
destekli firmaları gezerek çalışmalarını 
yerinde inceledi.

Gerede Ticaret ve Sanayi odasında 
UGE sertfika törenine katılan KOSGEB 
Başkanı, konuşmasında Bolu’da 2015’te 
708 işletmeye toplamda 8 milyon 915 
Bin TL destek sağlandığını belirtti. Ayrıca 
Bolu’nun İş Birliği ve Güç Birliği alanında 
2015’te 4.sırada yer almasıyla duyduğu 
memnuniyeti dile getirdi.

Bolu’nun yerel televizyonu olan Abant 
TV’de canlı yayın konuğu olan KOSGEB 
Başkanı, KOSGEB’in çalışmaları ve 
destek programları hakkında bilgi verdi.



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.

Haber

Kore Cumhuriyeti ve KOSGEB 
İşbirliği ile   
2 Proje Daha Hayata Geçiyor

Kore ile daha önce ortaklaşa yürütülen 
dört programın da başarılı olarak 
tamamlanmasının ardından 2015-2016 
yılı başvurusunda KOSGEB tarafından 
Kore’ye iki farklı program önerisi sunuldu.

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.

23 Haber
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Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (KEİ) KOBİ Çalışma Grubu toplantısı, 23 
Kasım 2015’te “Enerji Verimliliği” teması ile İstanbul’da yapıldı.

KOSGEB’in  Enerji Verimliliği 
Çalışmaları Devam Ediyor 

KEİ bünyesinde faaliyet gösteren 
KOBİ Çalışma Grubu’nun 2014-2015 
dönemindeki faaliyetleri Türkiye adına 
KOSGEB tarafından yürütülüyor. 
KOSGEB tarafından hazırlanan 
Eylem Planı 8-9 Mayıs 2014 tarihinde 
gerçekleştirilen KOBİ Çalışma Grubu 
Toplantısında kabul edildi. 

Bu kapsamda 3-4 Aralık 2014 tarihlerinde 
girişimcilik ve AR-GE faaliyetleri 
konusunda üye ülke deneyimlerinin 
karşılıklı aktarıldığı iki adet çalıştay 
gerçekleştirildi.

İstanbul’da yerleşik KEİ Sekreteryası’nda 
23 Kasım 2015’te Eylem Planı’nda 
yer alan temalardan biri olan “Enerji 
Verimliliği” konusunda bir çalıştay 
düzenlendi. KOSGEB AB ve Dış İlişkiler 
Dairesi Başkanı Necmi Uzun tarafından 

yönetilen çalıştayda çeşitli sunumlar 
yapıldı. 

KOSGEB tarafından enerji verimliliği 
destekleri ve yürütülen projeler, 
KOBİENVER projesi temsilcisi tarafından 
KOBİENVER projesi hakkında bilgi 
verildi. 

TURSEFF temsilcisi tarafından enerji 
verimliliği ve sürdürülebilirlik, JICA 
temsilcisi tarafından Japonya’da enerji 
verimliliği uygulamaları, UNDP temsilcisi 
tarafından enerji verimliliği yatırımları 
ve Moldova temsilcisi tarafından da 
Moldova’da uygulanmakta olan enerji 
verimliliği politikaları hakkında bilgi 
aktarıldı.

Çalıştayın ardından 24-25 Kasım 
tarihlerinde KOBİ Çalışma Grubu 

toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda, 
2016-2018 dönemi öncelikleri belirlenerek, 
genç girişimcilik konusunda üye ülke 
örnekleri paylaşıldı. İstanbul Teknik 
Üniversitesi teknoparkında incelemelerde 
bulunularak, gelecek dönemler için KOBİ 
Çalışma Grubunun önem verebileceği 
alanlar tartışıldı.

Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü, 
Karadeniz bölgesinde yer alan 12 ülkenin 
ekonomik açısından işbirliğini sağlamaya 
yönelik Türkiye’nin girişimleri ile 1992 
yılında kurulmuş bir örgüttür.
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