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Polonya İşletme Geliştirme 
Ajansı İle İş birliği
“Polonya ile ticaret hacmi son yıllarda 5,2 Milyar Dolara 
ulaştı, iki ülkenin de bu hacmi arttıracak potansiyeli ve 
kararlılığı olduğuna inanıyoruz.”

KOSGEB ile Polonya Muadil Kurumu Polonya İşletme 
Geliştirme Ajansı (PARP) arasında Türk ve Polonyalı KOBİ’lerin 
iş birliklerinin kurulması amacını taşıyan Mutabakat Zaptı 13 
Ekim 2015 tarihinde Polonya’da imzalandı.

‘Küçük ve orta ölçekli işletmeler Avrupa Kongresi’ sırasında 
imzalanan Mutabakat Zaptı Türk ve Polonyalı KOBİ’lerin 
arasında işbirliklerin kurulmasını amaçlıyor.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer Başkanlığında konferans ve 
imza törenine katılan KOSGEB Heyeti, 12-15 Ekim 2015 
tarihlerinde Polonya’da işbirliği yapılacak kurumlarla görüşmeler 
gerçekleştirildi. 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.’ dedi.

Panelistler, iki ülke KOBİ’lerinin işbirliğini arttırmaya yönelik 
faaliyetler ile iki ülke ekonomisine büyük katkı sağlanacağının 
altını çizdi.

Katowice Sanayi ve Ticaret Odası, Türk Polonya Ticaret Odası, 
Polonya Sanayi ve Ticaret Odası yetkilileri ile görüşen KOSGEB 
Heyeti, gerçekleştirilecek iş birliğine ilişkin temaslarda bulundu.

Kazakistan’ın başkenti Astana’da 29 Eylül 2015 tarihinde 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, ‘Türk Konseyi Üye 
Ülkeleri KOBİ’lerden Sorumlu Kurumları arasında 
Mutabakat Zaptı’ imzaladı.

Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan ve Kırgızistan’ın üye olduğu 
Türk Dili Konuşan Ülkeler İş birliği Konseyi’nin (Türk Konseyi) 
Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı, 29 Eylül 2015 
tarihlerinde Astana’da; Kazakistan Cumhuriyeti Ulusal Ekonomi 
Bakanı Yerbolat DOSSAEV’in ev sahipliğinde Ekonomi Bakanı 
Nihat ZEYBEKCİ, Azerbaycan Cumhuriyeti Ekonomi ve Sanayi 
Bakan Yardımcısı Sahib MAMMADOV, Kırgız Cumhuriyeti 
Ekonomi Bakan Yardımcısı Daniyar İMANALİYEV’in katılımıyla 
gerçekleştirildi.

Toplantı çerçevesinde Bakanlar nezdinde; “Türk Konseyi Üye 
Ülkeleri KOBİ’lerden Sorumlu İlgili Kurumları arasında Mutabakat 
Zaptı” ile birlikte,  ayrıca “Yatırım İstatistikleri Alanında İşbirliği 
Mutabakat Zaptı” ve “Yatırım Ortamı Deneyim Paylaşımına İlişkin 
Olasılıkları Araştırma Mutabakat Zaptı”  imzalandı.
“Türk Konseyi Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı” 
öncesinde; 28 Eylül 2015 tarihinde Türk Konseyi Sekretaryası 
temsilcilerinin katılımıyla üye ülkelerin kamu ve özel sektör 
temsilcileri “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi”, “Ekonominin 
Çeşitlendirilmesine Yönelik Önlemler” ve “Ekonomik İlişkilerin 
Temeli Olarak Girişimcilik”  üç farklı çalışma grubu toplantısı 
gerçekleştirildi.

Çalışma grupları çerçevesinde, dört ülke arasında ekonomik iş 
birliğinin geliştirilmesine dair görüş alışverişinde bulunuldu ve 
ileriye dönük ortak faaliyetlere ilişkin yol haritası çıkarıldı.
KOSGEB Heyeti; “Ekonomik İlişkilerin Temeli Olarak 
Girişimcilik”  ve “Yatırım Ortamının İyileştirilmesi” Çalışma 
Grubu toplantılarına katılarak  KOBİ’lere yönelik hazırlanan 
Mutabakat Zaptı üzerinde müzakerelerde bulundu. 

Türk Devletleri KOBİ’lerin 
Gelişimi İçin İş birliğine 
İmza Attı
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KOSGEB’in de proje ortağı olduğu “(STEP )Strateji 
E-Eğitim Platformu” Projesi Kapanış Konferansı 
14.10.2015’te Ankara’da yapıldı.

“Ar-Ge Harcamaları içinde özel sektörün payı yüzde 
28’ler den bugün yüzde 47’lere ulaştı.”

KOBİ’lerin başarılı olmasında çok büyük öneme sahip olan 
Stratejik Eylem Planlarının hazırlanması ve uygulanabilmesi 
için KOSGEB’in de proje ortağı olduğu bir platform oluşturuldu. 
Bu platform internet üzerinden KOBİ’lere stratejik eylem planı 
hazırlaması için e-eğitimler veriyor.
AB tarafından desteklenen Hayat Boyu Öğrenme kapsamında 
Leonardo Vinci Programına dâhil bir inovasyon transfer programı 
olan STEP’ in 2015 yılında Türkiye, Fransa ve Belçika’da pilot 
uygulamaları yapıldı.
“İşletmelerimizin proje hazırlama uygulama kapasitelerini 
artırmak ana görevlerimizden bir tanesidir.” diyen İslamoğlu, 
2015-2018 4. KOBİ Stratejisi Eylem Planının hazırlandığını 
ifade etti.

4.Özel Sektör Ar-Ge Merkezleri Zirvesi 14 Ekim Çarşamba günü 
Ankara’da düzenlendi. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık 
toplantının açılış konuşmasını yaptı.
Fikri Işık , “Ar-Ge harcamaları içinde özel sektörün payı yüzde 
28’ler den bugün yüzde 47’lere ulaştı. 2023 için hedefimiz bunun 
yüzde 65’i geçmesi.” Dedi.
2020’den önce yollarımızda yerli marka bir otomobil göreceğimizin 
müjdesini veren Bakan Işık, Ar-Ge çalışmaları TÜBİTAK tarafından 
gerçekleştirilecek yerli otomobilin 3ayrı prototipini kamuoyu ile 
paylaştıklarını hatırlattı.
4. Ar-Ge Zirvesi açılış programı konuşmaların ardından Ar-Ge 
yapan özel sektör firmalarının kurduğu stantların gezilmesiyle 
devam etti. KOSGEB’ te zirvede bir stant kurarak KOSGEB 
destekleri ve faaliyetleri hakkında bilgilendirme yaptı.

KOBİ’lere Stratejik 
Planlama Eğitimi

Ar-GE’ ye 10 Milyar TL

KOSGEB yetkilileri il il gezerek, KOSGEB’ in KOBİ’lere 
daha faydalı olması konusunda meslek kuruluşları ile bilgi 
alışverişi yapıyor.

Osmaniye Esnaf  ve Sanatkarlar Odası , Tüm Sanayici İş Adamları 
Derneği (TÜMSİAD), Osmaniye Organize Sanayi Bölgesine 
ziyaretlerde bulunan Süleyman İslamoğlu’na KOSGEB Osmaniye 
Müdürü Nihat Karademir eşlik etti.

TÜMSİAD ziyaretinde, KOSGEB ve diğer kamu kurumları 
arasındaki işbirliğinin önemine dikkat çeken İslamoğlu, İŞKUR 
ile olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri işbirliğinin devam 
edeceğini ve desteklerin halka duyurulması noktasında  tüm meslek 
kuruluşları ve kamu kurumları ile işbirliği için gerekli çalışmalara 
başlanması gerektiğini vurguladı.

KOSGEB Daha İyisi İçin 
Çalışıyor

KOSGEB Dergi  Kasım 2015
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KOSGEB, KOBİ’lerin daha verimli elektrik motorlarına 
sahip olması için kredi faiz desteği uygulamasını Kayseri’ 
den başlatıyor.

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

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 işbirliğinde, 
yeni bir kredi faiz desteği uygulamasına başlandı. 

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, Desteği İle  
KOBİ’ler Verimsiz Elektrik 
Motorlarını Değiştiriyor

KOBİ’lere 200 Milyon Euro 
Yeni Fon

KOSGEB Orta Asya ve Kuzey Afrika Ülkelerindeki 
KOBİ’ler ile ilgili kurumların üst düzey yetkililerine 
eğitim verdi.
Kuveyt’te, Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OECD), Orta 
Asya ve Kuzey Afrika Ülkeleri (MENA) kapsamında, IMF 
Ekonomi ve Finans Merkezi işbirliği ile yürütülen “Orta Asya 
ve Kuzey Afrika Ülkelerinde(MENA) KOBİ politikalarının ve 
KOBİ’lerin finansa erişiminin arttırılması eğitimi” 05-08 Ekim 
2015’te düzenlendi.
Eğitime KOSGEB Başkan Yardımcısı Salih Tuna Şahin eğitmen 
olarak katıldı. MENA bölgesindeki KOBİ’ler ile ilgili kurumların 
orta ve üst düzey yetkililerine eğitim veren Şahin, “Türkiye’nin 
KOBİ politikası ve KOBİ destek araçları” başlığı altında Küçük 
İşletme Yasası, Ulusal Kalkınma Planı, KOBİ Stratejisi Eylem 
Planı ve Girişimcilik Stratejisi Eylem Planı ile Türkiye KOBİ 
ekosisteminde yer alan kurumlar ve KOSGEB destek politikaları 
ve mekanizmalarından bahsetti. 

KOSGEB, MENA’ ya 
Finansal Erişim Eğitimi 
Verdi

KOSGEB Dergi  Kasım 2015
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Kocaeli’nde 240 Girişimci 
Adayı Sertifika Aldı
Ülke ekonomisine katkı sağlayacak işletmelerin 
kurulması ve istihdamın arttırılması amacıyla, KOSGEB 
– Doğu Marmara Kalkınma Ajansı - Gebze Ticaret 
Odası – KİMEDER Kocaeli İnşaatçılar, Müteahhitler ve 
Emlakçılar Derneği işbirliğinde düzenlenen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimlerini tamamlayan 240 girişimci 
sertifikasını törenle aldı.
Sertifika törenine, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
KOSGEB Başkanı Sn. Recep Biçer, Gebze Ticaret Odası Yönetim 
Kurulu Başkanı Nail Çiler, KOSGEB Kocaeli OSB Müdürü 
Ertuğrul Çetinkaya, KOSGEB Kocaeli Müdürü Atacan Yücelen, 
Kocaeli protokol temsilcileri, basın mensupları, KOBİ temsilcileri 
ve girişimciler katıldı.
Konuşmaların ardından sertifika almaya hak kazanan kursiyerlere 
sertifikaları, Bakan Fikri Işık, KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve 
GTO Yönetim Kurulu Başkanı Nail Çiler tarafından törenle takdim 
edildi.

Ege Bölgesi Sanayi Odası, Meslek Komiteleri Ortak 
Toplantısınının konuğu KOSGEB Başkanı Recep Biçer 
oldu.
KOSGEB Destek progrmları ve faaliyetlerini içeren bir sunum 
yapan KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİ’lerin uygun 
koşullarda finansman temin edebilmelerini sağlamanın küresel 
ekonomik koşulların bir gereği olduğunu belirterek, “Büyüme 
potansiyeline sahip, ancak yeterli finansmanı temin etmede 
sıkıntı yaşayan KOBİ’lerimiz için finansman temin etme 
mekanizmalarını çeşitlendirmek zorundayız.” Dedi.

Recep Biçer, genel olarak ise şu an itibari ile 2015 yılında Türkiye 
genelinde KOSGEB KOBİ’lere 247 Milyon 500 bin TL destek 
sağlarken, Ege Bölgesinin bu rakamın 28 Milyon 588 bin TL’sini 
aldığını belirtti.

KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer, Ege Bölgesi 
KOSGEB Verilerini Paylaştı.

Türkiye’nin 2023 Hedeflerine 
Varmasında En Büyük Görev 
KOBİ’lere Düşüyor
Bartın’da bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunan 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer,  Türkiye’nin 2023 
hedeflerine varmasında en büyük görevin KOBİ’lere 
düştüğünü belirtti.

KOBİ’lerin üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için 
KOSGEB’in her daim yanlarında olacağına vurgu yapan KOSGEB 
Başkanı Biçer; “Büyüme potansiyeline sahip KOBİ’lerin Finansal 
sorunlarının çözümünde yeni açılımlar getirebilmek için,  Kamu 
Kurum ve Kuruluşları, Meslek Kuruluşları ve STK’lar ile 
işbirliği yaparak sürekli kendimizi yenilemeye çalışmakla birlikte 
ihtiyaçlara göre yeni destek modelleri geliştiriyor, KOBİ’lerimiz 
için yeni programlar oluşturmaya çalışıyoruz.” dedi.

KOSGEB Dergi  Kasım 2015
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KOSGEB’in 100 Milyon TL olarak çağrıya çıktığı Destek Programının ikinci etabı 
için başvurular 30 Kasımda sona eriyor.

Haber

Şimdi
Proje Zamanı

KOSGEB’in 100 Milyon TL olarak 
çağrıya çıktığı Destek Programının ikinci 
etabı için başvurular 30 Kasımda sona 
eriyor.

KOBİ’lerde “Kurumsallaşmanın 
Geliştirilmesi” ve “KOBİ’lerde 
Markalaşmaya Geçiş” konu başlıklarında 
çağrıya çıkılan KOBİ Proje Destek 
Programı için başvurular 30 Kasım 2015’te 
sona eriyor.

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. İlk etapta 686 adedi 
Kurumsallaşma ve 213 adedi Markalaşma 
olmak üzere toplam 899 adet projenin 
45 Milyon TL’lik bütçe ile KOSGEB 
tarafından desteklenmesine karar verildi.

Kurul tarafından desteklenecek projelerin 
gider kalemi bazında;
Kurumsallaşma başlığında 
desteklenmesine karar verilen projeler 
kapsamında 25 Milyon TL’lik personel 
gideri, 4,3 Milyon TL Makine-Teçhizat 
gideri, 26,9 Milyon TL Yazılım gideri ve 
17,4 Milyon TL’lik Hizmet Alımı gideri 
destekleniyor.

Markalaşma başlığında ise; 4,6 Milyon 
TL’lik personel gideri, 400.000 TL 
Makine-Teçhizat gideri, 1,7 Milyon TL 

Yazılım gideri ve 5 Milyon TL’lik Hizmet 
Alımı gideri destekleniyor.

Çağrıya çıkılan konular itibariyle en çok 
proje başvurusunun yapıldığı iller, Ankara, 
Bursa, Batman, Diyarbakır, Elazığ, 
İstanbul, İzmir, Kocaeli, Konya, Malatya, 
Mersin, Şanlıurfa olarak gerçekleşti.

Hedeflenen 100 Milyon TL’lik 
bütçeden geriye kalan 55 Milyon TL’lik 
kısmınında KOBİ’lere kullandırılması 
amacı ile KOBİ Proje Destek Programı 
kapsamında 2. Bir kez daha KOBİ’lerde 
“Kurumsallaşmanın Geliştirilmesi” ve 
“KOBİ’lerde Markalaşmaya Geçiş” 
konu başlıklarında çağrıya çıkıldı.  Çağrıya 
çıkılan program için proje başvuruları 30 
Kasım 2015’te sona eriyor.

7 Haber
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Finansmana 
Erişim Kolaylığı
Diğer yandan, KOBİ’lerin finansmana 
erişiminde kolaylık sağlanması açısından 
KOSGEB, Halk Bankası ve Vakıfbank 
ile birer protokol imzaladı. İmzalanan 
protokol sayesinde 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. 

işletmeler, uygun faiz oranı ve masrafsız 
kredi kullanmanın yanında KOSGEB veri 
tabanına kayıt yaptırarak KOSGEB’in 
diğer faaliyetlerinden de yararlanma 
imkânı bulacaklar.

Revize edilen KOSGEB Destek 
programlarının Uygulama Esasları 
bilgi paylaşımı için birde KOSGEB il 
müdürleri toplantısı düzendi. Böylece İl 
müdürlüklerinde çalışan personellerinde 
süreçler hakkında daha detaylı bilgi sahibi 
olmaları hedeflenmektedir. 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık; “Bu arabanın markası bir Türkiye markası 
olacak, bütün fikri mülkiyet hakları Türkiye’nin olacak. Aracın tüm teknolojileri 
Türkiye’de ama gerektiğinde uluslararası işbirliği ile geliştirilecek, arabadaki üretilen 
parçaların minimum yüzde 85’i Türkiye’de üretilecek, şimdi bu yerli olmaz mı?” 

Haber

Yerli Otomobil 
Milli Bir Projedir

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri 
Işık, yerli otomobilin milli bir proje 
olduğunu belirterek, “Türkiye eğer 
gelecekte otomotivde ‘var olacağım’ 
diyorsa kendi markasını üretmelidir. Kendi 
markasını üretmek iddiasında olan bir 
Türkiye, SAAB markasını ne yapsın? Biz 
markayı satın almadık, SAAB markasıyla 
üretim de yapmayacağız” ifadelerini 
kullandı.

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından 
yapılan açıklamaya göre, Bakan Işık, Ülke 
TV’de katıldığı programda yerli otomobile 
ilişkin soruları yanıtladı.

Yerli otomobille ilgili 1,5 yıl çok yoğun bir 
çalışma yaptıklarını belirten Işık, attıkları 
her adıma çok dikkat ettiklerini ifade etti.

Yerli otomobilin prototiplerini 
Anadolu Ajansı’nın Editör Masasında 
paylaştıklarını, ondan sonra bunun 
Türkiye’nin gündemine oturduğunu 
hatırlatan Işık, “İlk tanıtıldığı gün de 
sanıyorum sosyal medyada trend topik 
oldu. Hatta geçen gün arkadaşlarımız 
söylediler, arama motorlarının birinde 
en çok aranan kelimelerden biri yerli 
otomobil olmuş” görüşüne yer verdi.

Bunun, toplumun bu projeye ne kadar ilgi 
duyduğunu ve ne kadar da sahiplendiğinin 
çok güzel bir göstergesi olduğuna işaret 
eden Işık, “Bir buçuk yıllık emeğin 
toplumda karşılığını görmüş olmak hem 
bizi çok memnun etti, hem de ne kadar 
büyük bir sorumluluk taşıdığımızı bir kez 
daha bize hatırlatmış oldu” ifadelerini 
kullandı.

Işık, hem olumlu hem de eleştiri açısından 
iyi niyetle yapılan bütün eleştirileri de 
ekiplerinin sürekli not ettiğini ve bundan 
ders çıkarmanın gayreti içerisinde 
olduklarını kaydetti.

“Bazı 
gruplar bu işi 
itibarsızlaştırmaya 
çalıştı”

9 Haber
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Medyada iki farklı anlayış bulunduğuna 
işaret eden Işık, bunlardan birisinin 
‘Türkiye bu işi yapmalı’ yönünde 
olduğunu, bir kısmının ise aynen devrim 
arabaları sürecinde olduğu gibi bu işi 
itibarsızlaştırma gayretinde bulunduğunu 
ifade etti. Işık, şöyle devam etti:
“Bu paralel ihanet şebekesinin medyası, 
hemen, derhal bu işin itibarsızlaştırılması 
için anında düğmeye basılmış gibi aleyhte 
yayınlar yapmaya başladı. 

‘İşte bu SAAB’dan alınmış, bunun neresi 
yerliymiş?’ Halbuki biz çok açık ve net 
bazı şeyleri koyduk ortaya. Kamuoyundan 
gizlediğimiz bir şey yok çünkü bu bir 
milli proje, milli dava aslında. ‘Özellikle 
nerede kaldı bu yerli araba, milleti 
kandırıyorsunuz’ diyen bazı gruplar da 
hemen bu işi itibarsızlaştırma noktasına 
götürmeye çalıştılar. SAAB sözcüsü bugün 
bu haberi yalanladı twitter üzerinden.”

“Biz bir Türk 
markası 
oluşturmaya 
çalışıyoruz”
Kendilerinin bir Türk markası oluşturmaya 
çalıştıklarını vurgulayan Işık, “Biz Türk 
markası oluşturmaya çalışırken SAAB’ın 
markasını ne yapayım? Ama ben bu 
platformu satın aldım, fikri mülkiyet 
haklarını satın aldım. Bu satın aldığım 
markanın SAAB 9-3’ün 4 tane modeli 
‘sedan, wagon, cup ve suv’. Bu 4 modeli 
satın aldım, ben bunları SAAB olarak 
geliştirmeyeceğim. Ben bunları Türk 
markası olarak geliştireceğim” görüşüne 
yer verdi.

410Haber
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KOSGEB Başkanı Recep 
BİÇER,  Kocaeli’de Ödüllü 
İşletmeyi Ziyaret Etti
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Kocaeli OSB Müdürü Ertuğrul Çetinkaya ve 
Kocaeli Müdürü Atacan Yücelen ile birlikte Kocaeli ilinden çıkan ve ödüller alan 
işletmeyi ziyaret etti. 

Filiz Akkaş, Kocaeli’nde, Girişimcilik 
eğitimini başarıyla tamamlayıp, 2010 
yılında Mapsis Metal Sanayi ve Ticaret 
Ltd. Şti. işletmesini kurdu. 2013 yılında 
ikincisi düzenlenen KOBİ ve Girişimcilik 
Ödüllerinde Yılın Başarılı Kadın 
Girişimcisi dalında finalist olarak devam 
ettirdi.

Son olarak, bir sene içinde gerçekleştirdiği 
1 milyon Euro’nun üzerindeki ihracat 
hacmi sebebiyle 19 Haziran 2015 tarihinde 

Lüksemburg’da “2015 Yılı Büyük Bölge 
İş Günleri En Başarılı Ticari İşbirliği 
Gerçekleştiren Girişimci” ödülünü alan 
Kocaeli ilinin başarılı kadın girişimcisi 
Filiz Akkaş, KOSGEB desteği ile başladığı 
bu süreçte hiç yalnız bırakılmadığını 
ve KOSGEB Destekleri ile bugünkü 
durumuna ulaştığını belirterek KOSGEB 
Başkanı Recep Biçer’e teşekkürlerini 
sundu.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
girişimcilerin desteklenmesi noktasında 
KOSGEB’in etkin çalışmalarını 
sürdüreceğini belirterek, özellikle kadın 
bir girişimcinin başarısının örnek olmasını 
temenni ettiklerini söyledi.

Başarı Öyküleri

Başarı Öyküleri

İşletme, 
Bir milyon 
Euro’nun 
üzerindeki ihracat 
hacmi sebebiyle 
2015 yılında 
Lüksemburg’da 
“2015 Yılı Büyük 
Bölge İş Günleri 
En Başarılı 
Ticari İşbirliği 
Gerçekleştiren 
Girişimci” ödülünü 
aldı. 
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Ana-Oğul El Ele Verdi,   
Engelleri Aştı

Engelli olan anne ve oğlu, Tekirdağ’da kurdukları tuhafiye dükkânında hem 
malzeme satıyor, hem de dokuma tezgâhında hizmet sunuyor.

Küçük bir makineyle başladı mücadeleci 
ailenin hayalleri, sonra KOSGEB 
desteğiyle büyüdüler, hem evlerini hem de 
çalıştıkları dükkânı satın aldılar.
Ümit Yavaş annesiyle aynı kaderi 
paylaşıyor. On iki yaşında geçirdiği trafik 
kazası sonucu engelli olan Ümit Yavaş’la 
birlikte bir pasajda açtıkları dükkânla hem 
hayatlarını kazanıyorlar hem de çalışmanın 
önünde hiçbir engel olmadığını gözler 
önüne seriyorlar.

Aynur Hanım örgü kursuna giderek 
mesleki eğitim sertifikasını aldıktan sonra 
bir hayırsever, ona örgü makinası hediye 

eder. Yaptığı işlere talep artınca o makina 
yetmemeye başlar. Sonra KOSGEB’in 
girişimcilik kursuna katılarak Girişimcilik 
sertifikası alır. KOSGEB’e Yeni Girişimci 
Desteği için başvuru yapan Aynur 
Hanım’ın Projesi onaylanır ve KOSGEB 
desteği ile işyerini açar. Böylece hem 
hayalini gerçekleştirir hem de oğlu ile 
birlikte ekmeklerini kazanmaya başlarlar.
Kendisi, oğlu ve eşi de engelli olan Aynur 
Hanım ve ailesi mücadeleden yılmadan, 
örnek bir yaşam mücadelesi ile yollarına 
ediyorlar.

KOSGEB Tekirdağ İl Müdürü Tolga 

Erkan, Aynur Yavaş’ın Tekirdağ’da engelli 
ilk bayan girişimci olduğunu söylüyor. 
KOSGEB olarak projeyi kabul ederek 
desteklediklerini anlatan Erkan, bu azimli 
ailenin tüm engelli vatandaşlara örnek 
oluşturmasını istiyor.

KOSGEB Dergi  Kasım 2015
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KOSGEB Desteği İle  
İlk Kadın Uçurtmacı 
Unvanına Sahip Oldu
Girişimci Leyla Canbolat, çocuklara uçurtmalarıyla gökyüzüyle tanışmayı armağan 
ediyor.

KOSGEB’in Girişimcilik Destek 
Programına başvuran Leyla Canbolat, 
İstanbul da 2013 yılında ‘Onur Uçurtma 
Organizasyon’ şirketini kuruyor ve 
başlıyor çalışmalarına. 

Belediyeler ve kamu kuruluşlarıyla çeşitli 
projelere imza atan kadın girişimci, 
çalışmalarına başarıyla devam ediyor. 
Türkiye’nin ilk kadın uçurtmacısı 
unvanına sahip olan Canbolat, sektörde 
ayrıcalıklı bir yere sahip.

Bilgisayar başında, dört duvar arasında, 
okul-dershane-ev üçgenine sıkıştırılmış 
çocuklarımıza istedikleri şekillerde 
uçurtmalar yaparak, onların mutlu 
yaşanmış bir çocukluk geçirmelerini 

istiyor. İşte bu yüzden, çocuklarını 
gökyüzüyle tanıştırmak isteyenler ya 
da uçurtmalara bakıp kendi uçurtmasını 

arayan herkesi Onur Uçurtmaya bekliyor.
Öğrencilerin yeteneklerini geliştiren 
bir eğitim platformu oluşturan Leyla 
Hanım, faaliyetleriyle kolejlerde ve devlet 
okullarında rağbet görmeye devam ediyor.

İstenilen her şekilde her renkte 
uçurtmalarla etkinliklere özenle 
hazırlanıyorlar. 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.” 
diyen Canbolat, tüm KOSGEB ailesine 
teşekkür ediyor.

Başarı Öyküleri
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Ar-Ge Desteği ile Elektrikli 
Araç Şarj İstasyonu Projesi 
Gerçekleştirildi
Daha yaşanılabilir bir dünya için çevre dostu teknolojiler üretmeyi amaçlayan 
Zebra Elektronik Ltd. girişimci olarak başvurduğu Ar-Ge Projesi ile 2011 yılında 
faaliyetlerine başladı.
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 151.993,00 TL destek 
ödemesi yapıldı.

Çevre dostu teknolojiler üzerine 
araştırma geliştirme çalışmalarını 
sürdüren firma birçok çevre dostu sistem 
için projelendirme, danışmanlık ve 
geliştirme yaptı. KOSGEB Desteği ile  
‘’Elektrikli Araç Şarj İstasyonu’’ nun seri 
üretimi yapan projenin amacı; 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. 

Bununla beraber ülkemizin mevzuat ve 
kullanım profiline 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 yan 
amaçlarıdır.

Hedeflenen proje çıktıları arasında şarj 
istasyonu; İstasyonlar arası haberleşme, 
istasyon-merkez haberleşme, kimlik 
yönetimi, ödeme yönetim, uzaktan 
erişim, log ve iz toplama, kullanıcı 
arayüzü, enerji ölçüm, çevrimdışı 
yönetim, şarj işlemi yönetim 
modülleri bulunmaktadır. Merkezi 
yönetim birimi içinde; istasyonlarla 
haberleşme veritabanı, elektrikli araç 
şarj sistemi, kimlik yönetimi, ödeme 
yönetimi, uzaktan erişim modülleri 
bulunmaktadır.

Zebra Elektronik, danışmanlık ve 
projelendirme çalışmaları dışında 
pazara sunmak 3 üzere alanda daha 
ürün geliştirmeye odaklanmaktadır; 
elektrikli araçlar, akıllı ev sistemleri ve 
akıllı şebeke sistemleri.

Zebra Elektronik ekibinin elektrikli 
araç kullanıcılarının ihtiyaç duyacağı 
şarj istasyonları ve ekosistemi ile ilgili 
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 firma, 
ileride ihtiyaç duyulacak çevre dostu 
enerji ürünlerini belirlemekte ve güçlü 
AR-GE altyapısı ile bu ürünler çalışmalar 
yapmaktadır.
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Halk Bankası ile KOBİ’lerin 
Finansmana Kolay Erişimi İçin  
Protokol İmzalandı
KOBİ’lerin finansmana erişimlerinde kolaylık sağlanması ve kredi olanaklarından 
daha fazla faydalanabilmelerini teminen sürdürülen faaliyetler kapsamında KOSGEB 
ile Türkiye Halk Bankası A.Ş. arasında İş birliği Protokolü imzalandı.

Haber

Haber

“KOSGEB Veri Tabanında kayıtlı ve 
Güncel KOBİ Beyannamesi onaylı” 
işletmelerin ihtiyaç duydukları kısa, orta, 
uzun vadeli, nakdi kredi ihtiyaçlarının 
Halkbank’ın kredi değerlendirme ve tahsis 
politikaları doğrultusunda değerlendirilmesi 
ve diğer Bankacılık hizmetlerinin uygun 
koşullarda karşılanması amacıyla hazırlanan 
protokol KOSGEB Başkanlık toplantı 
salonunda düzenlenen törenle imzalandı.

İmza töreninde konuşan KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer; KOBİ’lerin ekonomilerin 
can damarı olduğunu belirterek. Dünya 
ülkelerinin KOBİ’ler üzerindeki 
çalışmalarını artırarak devam ettirdiklerini, 
bunun sebebinin ise finansal krizlerde 
öncelikle büyük şirketlerin etkilendiğini 
söyledi. 

KOSGEB Başkanı, ülkelerin bir anlamda 

kendilerini garantiye alacakları alanların 
KOBİ’ler olduğu vurgulayarak, KOBİ’lerin 
hem geliştirilmesi, hem sayılarının muhafaza 
edilmesinin bu açıdan çok önemli olduğunu 
söyledi. 

Recep Biçer, “KOSGEB olarak 25 yıldır 
bizde KOBİ’lerin hamiliğini yapmaya 
çalışıyoruz. KOBİ’leri geliştirmeye ve 
ölçek büyütmeye çalışıyoruz. Yurt dışına 
açmaya gayret ediyoruz. KOBİ’lerin 
hem ekonomiye hem sosyal kalkınmaya 
katkıları var. Biz de gerek KOSGEB 
bünyesinde gerek bizimle işbirliği yapan 
diğer kamu kurum ve kuruluşları ve 
meslek kuruluşlarının katkılarıyla bu işleri 
yürütmeye çalışıyoruz. Bu ortak çalışmadan 
dolayı Halk Bankasına da teşekkür ediyor, bu 
finansman kolaylığına yönelik protokolün 
KOBİ’lerimiz ve Ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum.”  dedi.

İmzalanan Protokol ile KOBİ’lere sağlanan 
avantajlar:

Kredi Türleri
KOBİ Finansman Destek Kredisi:
İlk defa olarak uygulanacak ve azami 60 
Ay (5 yıl) vadeli kredide işletmelere, nakit 
akışları ve mali bünyeleri göz önünde 
bulundurularak 3 ayda bir ödemeli, taksit 
ertelemeli veya ödemesiz dönemli gibi özel 
ödeme seçenekleri sunulabilecektir.
İhracatçı KOBİ’lere Destek 
Kredileri
Döviz ve TL İhracat Kredisi aylık eşit 
taksitli (AET), dönemsel taksitli, BCH veya 
Spot olarak kullandırılabilecektir. 
Ayrıca bu protokol kapsamında Döviz 
Kredisi kullanan firmalara talep etmeleri 
halinde, yurtdışında yeni pazarlar 
bulmalarını ve İngilizce dil bilgilerini 
geliştirerek yabancı firmalarla iletişimi 
kolaylaştırmalarını teminen, Live Learning 
Sistemli 6 ay ücretsiz İngilizce eğitimi 
desteği sağlanacaktır.
KOBİ Enerji Verimliliği Kredileri
Banka, enerji verimliliğine yatırım yapan 
işletmelere özel olarak aşağıdaki kredileri 
uygun şartlarla sunacaktır.
1) Fransız Kalkınma Ajansı Enerji 
Verimliliği Kredisi 
Vade: 2 yıl ödemesiz, azami 7 yıla kadar 
vadelidir. 
Ödeme şekli: EUR ve TL cinsinden 
kullandırılabilecek olan kredi, yatırım 
kredisi olarak kullandırılacaktır. Euro 
cinsinden yapılacak kullandırımlar sadece 
6 ayda bir dönemsel ödemeli; TL cinsinden 
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kullandırılacak krediler ise dönemsel 
ödemeli (3 veya 6 ayda bir) veya aylık eşit 
taksitli olarak kullandırılabilecektir. 
2) Dünya Bankası Enerji Verimliliği 
Kredisi:
Vade: 2 yıl ödemesiz, azami 7 yıla kadar 
vadelidir. 
Ödeme şekli: USD, EUR ve TL cinsinden 
kullandırılabilecek olan kredi, yatırım 
kredisi olarak kullandırılacaktır. USD 
cinsinden yapılacak kullandırımlar sadece 
6 ayda bir dönemsel ödemeli; EUR ve TL 
cinsinden kullandırılacak krediler ise 3 veya 
6 ayda bir dönemsel ödemeli veya aylık eşit 
taksitli (AET) olarak kullandırılacaktır.
D. AR-GE ve İnovasyon 
Kredileri
1AYB (Avrupa Yatırım Bankası) Yenilikçi 
Firma Kredisi
Vade: İşletme kredilerinde 5 yıl (60 ay), 
Yatırım kredilerinde 7 yıl (84 ay) 
Ödeme şekli: Kredi EUR cinsinden, 3 ya 
da 6 ayda bir dönemsel ödemeli veya AET 
olarak kullandırılacaktır.
2Teknoloji, AR-GE, İnovasyon Kredisi
Banka, işletmelerin yeni ürün tasarımı, 
mevcut ürünün geliştirilmesi, iyileştirilmesi, 
AR-GE laboratuvar yapımı, ürün kalite 
ve standardının yükseltilmesi, maliyet 
düşürücü nitelikte yeni tekniklerin, yeni 
üretim teknolojilerinin geliştirilmesi 
konularında ihtiyaç duyacağı finansman 
desteğini sağlayabilecektir.

Yatırım kredilerinde 2 yıla kadar • 
ödemesiz dönem olmak üzere azami 5 
yıl 
İşletme Kredilerinde ise 6 aya kadar • 
ödemesiz dönem olmak üzere azami 4 
yıl vade uygulanabilecektir.

Teminat Mektubu:
Banka, Gayrinakit kredi olarak 1 yıl 
vadeli, “KOSGEB Destekleri” konulu 
teminat mektubu tahsis edebilecektir. 
Kredi TL veya YP (USD/EUR) olarak 
kullandırılabilecektir.
Ticari Kredi Kartı (Paraf Business 
Kart)
Protokol kapsamında yer alan firmalara ilk 
yıl kart aidatı uygulanmayacaktır.
Girişimci Kredileri
Banka, girişimcilerin yeni iş kurmaları ve 
ekonomik hayata katılmalarını desteklemek 
amacıyla KOSGEB’in düzenlediği 
uygulamalı girişimcilik eğitimlerinden 
sertifika almaya/girişimcilik destek 

programlarından hibe almaya hak kazanmış 
İşletmelere özel kredi seçeneklerini avantajlı 
faiz oranları ile sunacaktır. 
Üniversite mezunu, deneyimsiz, mezun 
olduğu bölümle ilgili kendi işini kurmak 
isteyen ‘’Genç’’ girişimciler 50 bin TL’ye 
kadar, mesleki kuruluşlardan eğitim 
sertifika/belgesi bulunan, deneyimli ve 
kendi iş yerini açmak isteyen ‘’Usta’’ 
girişimciler de 30 bin TL’ye kadar kredi 
kullanabilecektir.
Üniversite mezunu olup, deneyim kazandığı 
ve eğitimini aldığı iş kolunda kendi işyerini 
açmak isteyen ‘’Cesur’’ girişimciler ile 
‘’Mucit’’ girişimciler ve teknokentlerde 
faaliyet gösteren, patenti alınmış her türlü 
buluş/icat/yeni fikri faaliyete geçirmek 
isteyen girişimciler ise 75’er bin TL’ye 
kadar krediden yararlanabilecektir. 

Diğer Ürün ve Hizmetler
A. Bankacılık Hizmet ve İşlemleri
Bankacılık işlemlerinin tek bir paket 
içerisinde toplandığı “KOBİ Hesaplı 
Bankacılık Tarifeleri” ile işletmeler her 
Bankacılık işlemi için tek tek ücret ödemek 
yerine istediği periyotlarda satın alacağı 
tasarruf paketleri ile havale, EFT, çek 
tahsilâtı, çek karnesi, hesap işletim ücreti 
gibi Bankacılık işlemlerini maliyet avantajı 
ile gerçekleştirebilecektir. 

B. KOBİ’lere Teknolojik Destekler
İşletmelerin finansal hayatlarını 
kolaylaştıracak bazı teknolojik destekler 
sunulacaktır. 

1) www.halkbankkobi.com.tr
Bankanın KOBİ’lere yönelik oluşturduğu 
portal üzerinden, işi ile ilgili destek 
almak istedikleri her sorunda, konusunda 
uzman danışmanlar ile işletmeleri 
destekleyebilecektir. Tamamen ücretsiz 
sunulan bu hizmet sayesinde işletmeler, dış 
ticaretten vergiye, girişimcilikten, hibe ve 
desteklere kadar birçok konuda bilgi sahibi 
olabileceklerdir.
2) LUCA – Muhasebe Entegrasyonu
KOSGEB veri tabanına kayıtlı tüm 
işletmelerin Halkbank’taki hesap hareketleri 
otomatik olarak LUCA-Muhasebe sistemi 
üzerinden işletmenin çalıştığı muhasebeci/
mali müşavirlerine aktarılabilecektir. 
Böylelikle şeffaf muhasebe sistemi 
sağlanarak işletmelerin Basel süreçlerine 
uyumu sağlanmaktadır.
3) KKB Risk Raporu Sunum Sistemi
İşletmeler talep etmeleri halinde iş yaptıkları 
3. kişilerin risk raporlarını “muvafakat” ile 
temin edebileceklerdir.
4) TBB Risk Merkezi Sistemi
İşletmeler talep etmeleri halinde iş yaptıkları 
3. kişilerin risk raporlarını “muvafakat” ile 
temin edebileceklerdir.
5) Karekodlu Çek Hizmeti
Çek karnelerini karekod özellikli olarak 
almak isteyen İşletmelerin talepleri için 
öncelikle KKB FİNDEKS sistemine üye 
olması gerekmektedir.
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Müdürlüklerimizden

Müdürlüklerimizden

KOSGEB İstanbul Anadolu 
Yakası Müdürlüğü, Son 5 Yılda 
KOBİ’lere 100 Milyon TL’ye 
Yaklaşan Destek Verdi
KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü başarılı çalışmalarına devam ediyor.

İstanbul Anadolu Yakası 
Müdürlüğü 2010 yılından 
bugüne   kadar   KOSGEB    
Destek Programları 
Yönetmeliği kapsamında
5.335 işletmeye 
94,9 Milyon TL tutarında 
destek sağladı

KOSGEB İstanbul Yakası Müdürlüğü,  
3097 m2 alanda kurulmuş olup, Müdürlük 
binasında bide 80 kişilik konferans 
bulunuyor. 

KOSGEB İstanbul Yakası Müdürlüğü, biri 
Doktora, 9 tanesi Yüksek Lisans, 35  tanesi 
Lisans ve iki tanesi de ön lisans derecesine 
sahip olmak üzere toplam 61 kişilik kadro 
ile hedef kitlesini oluşturan KOBİ’lere 
hizmet sunuyor.

Eylül 2015 itibari ile Müdürlük tarafından 
79 Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel 
Uygulama, 59 KOBİ Proje  ve 424 Yeni 
Girişimci Desteği olmak üzere toplam 562 
proje için destek süreci sürdürülüyor.
İstanbul Anadolu Yakası Müdürlüğü AR-

GE İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama 
Destekleri kapsamında Marmara 
Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi, Yeditepe 
Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Maltepe 
Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, İstanbul 
Ticaret Üniversitesi, Doğuş Üniversitesi ile 
birlikte çalışıyor.

Eylül 2015 itibariyle KOSGEB İstanbul 
Yakası Müdürlüğü veri tabanına kayıtlı 
53.184 işletme bulunmakla birlikte, 2010 
yılından bugüne kadar KOSGEB Destek 
Programları Yönetmeliği kapsamında 5.335 
işletmeye 94,9 Milyon TL tutarında destek 
sağladı

KOSGEB Dergi  Kasım 2015



Müdürlüklerimizden 18

Avrupa İşletmeler Ağı Sanal 
Fuarı Uygulaması

Ülkemizdeki KOBİ’ler ile yurtdışındaki küçük ve 
orta ölçekli işletmeler arasındaki ticari işbirliğini 
artırmak için etkin bir platform olmaktır. 
Bu fuar alanında işletmeler ;

Uluslar arası NACE Kodlamasına göre • 
sistemde yer almakta,

Kendilerinin ve ürünlerinin tanıtımını • 
Türkçe ve İngilizce olarak detaylı bir şekilde 
yapabilmekte,

Logo ve markaları ile birlikte en fazla 25 adet • 
ürünün fotoğraflarını sergileyebilmekte,

10 MB’a kadar tanıtım filmi, e-katalog vb. • 
dokümanlarını ekleyebilmekte,

Sistemden alacakları, kullanıcı adı ve şifresi • 
ile bilgilerini  güncelleyebilmekte,

Ülke, şehir, işletme, sektör, ürün bazında • 
detaylı sorgulamalar yapabilmekte,

Belirleyecekleri anahtar kelimeler ile arama • 
motorlarında (Google vb.) aratıldıklarında üst 
sıralarda çıkabilmektedirler.

29 farklı ülkeden katılımcısı olup, toplam kayıtlı 
işletme sayısı 8604 olan Sanal Fuarda tüm 
hizmetler ücretsizdir.
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Laboratuvar Hizmetleri

KOSGEB İstanbul Yakası Müdürlüğü 
bünyesinde Kimyasal Analiz Laboratuvarı, 
Mekanik Test Laboratuvarı, Sertlik 
Test Laboratuvarı, Metalografi Test 
Laboratuvarı, Metroloji Laboratuvarı, 
Tahribatsız Muayene Laboratuvarı, Teknik 
Değerlendirme ve Gözetim bulunuyor.
KOBİ’leri desteklemek amacıyla kurulan 
laboratuvar, işletmelere düşük maliyette ve 
yüksek kalitede hizmet sunuyor.
KOSGEB Laboratuvarları: bu doğrultuda 
laboratuvarı olmayan ve tarafsız bir 
kurumda test ve analiz yaptırmak isteyen 
işletmeler için piyasa koşullarının altında 
hizmet sunarak maddi destek sağlıyor.
Müdürlük bünyesindeki laboratuvar, 
2009 ve 2010 yılında yapılan yatırımlar 

sonucunda cihazlarının büyük bir kısmını 
yenilemiş olup; ayrıca yeni test cihazları 
bünyesine kattı.
Tahribatsız muayene metotları, Sıvı 
Penetrant ve Gözle Muayene mevcut 
laboratuvarda TS EN 473 ve 97/23/EC 
direktiflerine göre Seviye 2 düzeyinde 
sertifikalı mühendis ve uzman personel 
tarafından yapılmaktadır.

Avrupa İşletmeler Ağı

KOSGEB İstanbul Anadolu Yakası 
Müdürlüğü ilk olarak 2003 yılında Avrupa 
Bilgi Merkezi Ağı ile başladığı uluslararası 
proje deneyimini 2008 yılından itibaren 
Avrupa İşletmeler Ağı çerçevesinde 
sürdürüyor.

Avrupa işletmeler Ağı kapsamında proje 
ortakları ile birlikte 2014 yılında 33 
ikili görüşme gerçekleşmiştir. İstanbul 
Bölgesinde KOSGEB İstanbul Boğaziçi 
Müdürlüğü, İstanbul Sanayi Odası ve 
Sabancı Üniversitesi ile birlikte çalışmalar 
yürüten Müdürlüğün bu proje kapsamındaki 
çalışmalarına www.aia-istanbul.org.tr 
adresinden ulaşılabilir. 

COSME çağrısı kapsamında proje teklifinin 
başarılı bulunması sonrasında 6 yıllık 
süreyi kapsayan Framework, Partnership, 
Agreement imzalanmış olup, özel hibe 
anlaşması (Specific Grant Agreement) imza 
sürecindedir. Proje faaliyetleri ise 1 ocak 
2015 itibari ile başlamıştır.



Türkiye konsorsiyumlarına yönelik olarak Avrupa İşletmeler Ağı 2015 Ulusal 
Toplantısı 20-21 Ekim 2015 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirildi.
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KOBİ’lerin Rekabet Edebilirliği 
Programının(COSME) dört temel faaliyet 
alanından biri olan ‘Pazarlara Erişim’ 
kapsamında yer alan, 600 kuruluşun ortak 
olduğu Avrupa işletmeler Ağı(AİA), 
Türkiye’deki ve AB’deki yerel, ulusal, 
bölgesel aktörleri KOBİ’ler için bir araya 
getiriyor.
 
Avrupa İşletmeler Ağı’na, COSME 
(2014-2020) döneminde, KOBİ’lerin 
AB nezdindeki çalışmalara erişimini 
ve işbirliklerini artırmak için toplam 50 
ortaktan oluşan 11 konsorsiyum ile devam 
ediliyor.
 
AİA 2015 Ulusal Toplantısı, KOSGEB, 
Avrupa Komisyonu, Avrupa KOBİ 
Ajansı (EASME), Avrupa Birliği Türkiye 

Delegasyonu temsilcilerinin açılış 
konuşmalarıyla başladı.
 
KOSGEB Başkan Yardımcısı Tuna Şahin, 
AİA’nın Türkiye’deki geçmiş deneyimi 
ve içinde bulunduğumuz dönemdeki 
yapılanması ile ilgili açıklamalarda 
bulundu. Şahin, sundukları imkânlar 
ve faaliyetleri ile KOBİ’lerin pazarlara 
erişimine önemli katkı sağlayan ağın yeni 
dönemde tüm ortak kuruluşlar için önemli 
fırsatlar sunacağını vurguladı.
 
Açılış konuşmalarının ardından, tüm 
konsorsiyumların koordinasyonundan 
sorumlu KOSGEB AB Koordinasyon 
Müdürlüğü, Avrupa Komisyonu, EASME 
ve konsorsiyumlar arasında görüşme ve 
bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

 Toplantı, ikinci günde, konsorsiyumların 
eğitim ihtiyaçları çerçevesinde 
tasarlanan bir eğitim programı ile 
devam etti. Bu çerçevede, EEN 
ANATOLIA Konsorsiyomundan 
KOSGEB Ankara Ostim Müdürlüğü, 
EBIC-EGE Konsorsiyomundan Ege 
Üniversitesi Bilim Teknoloji Uygulama 
ve Araştırma Merkezi, IST-BUSINNOVA 
Konsorsiyomundan İstanbul Sanayi Odası 
bilgi deneyim paylaşımı yaptı.

Toplantı, COSME döneminde 
gerçekleştirilen ilk ulusal toplantı olup, 
Avrupa Komisyonu, Avrupa KOBİ 
Ajansı(EASME) ile konsorsiyumlar 
arasında işbirliği ve koordinasyonun 
gelişmesine katkı sağladı.
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Avrupa İşletmeler Ağı  
2015 Ulusal Toplantısı Yapıldı

Haber

Haber



“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.
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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 Merkezinin açıldığını 
belirterek, bu merkezlerin 5500 metrekare 
kapalı alana sahip olduğunu ve yeni 
girişimcilerin bu İŞGEM ’lere yerleşmeye 
başladığını söyledi.

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 işbirliğinin 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. 
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Girişimciler Ekonominin, 
İŞGEM’ler Girişimcinin 
Lokomotifi

Haber
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KOBİ Proje Destek 
Programı  
Proje Teklif Çağrısı
Haber

KOSGEB’den KOBİ’lerin Kurumsallaşma ve Markalaşma Projelerine
55 Milyon TL’lik destek…

KOSGEB KOBİ Proje Destek Programı 
kapsamında 30 Ocak 2015-10 Nisan 
2015 tarihinde “Yönetim Becerilerinin ve 
Kurumsal Yetkinliklerinin Geliştirilmesi-
Kurumsallaştırma” ve “Tanınmış Ürün/
Hizmet Süreci Oluşturma-Markalaşma” 
konularında Proje Teklif Çağrısına 
çıkılmıştır. Çağrı konularına toplam 
2.358 adet proje başvurusu alınmış olup 
bunlardan 1.020 adedi ön değerlendirmeyi 
geçerek Kurul Değerlendirmesine hak 
kazanmıştır. Kurul tarafından yapılan 
nihai değerlendirme sonucu 686 adedi 
Kurumsallaşma ve 213 adedi Markalaşma 
olmak üzere toplam 899 adet projenin 
45 Milyon TL’lik bütçe ile KOSGEB 
tarafından desteklenmesine karar 
verilmiştir.

KOBİ’lerin ekonomideki etkinliklerini 
attırılabilmesi ve uzun ömürlü olabilmeleri 
için rekabet güçlerini yükseltmeleri 
büyük önem arz etmektedir.  Günümüzde 
yaşanan hızlı değişimler ve yeni gelişmeler 
KOBİ’lerin fiyat ve kalite düşürme 
gibi klasik rekabet araçlarıyla rekabet 
edebilmelerini zorlaştırmıştır. 

Bu durum işletmelerin rekabet güçlerini 
ve pazar paylarını arttırabilmesi için 
kurumsallaşmayı, marka yaratmayı, 
teknoloji ve yenilikçiliği gündemlerine 
almalarına sebep olmakta ve işletmeleri 
kurumsallaşma, markalaşma ve ar-ge 
faaliyetlerine daha fazla yatırım yapmaya 
zorlamaktadır.

KOSGEB, işletmelerin 
kurumsallaşmalarında ve marka yaratma 
hedeflerinde doğru stratejilere ihtiyaç 
duydukları gerçeğinden hareketle,         
    

KOBİ’lerde 
Kurumsallaşmanın 
Geliştirilmesi”
ve
“KOBİ’lerde 
Markalaşmaya Geçiş” 
 konu başlıklarında hedef kitlemizden 
gelen yoğun talep ve işletmelerimizin 
ihtiyaçları doğrultusunda,    iki yeni 
proje teklif çağrısına çıkmak üzere 
gerekli hazırlıklarını tamamlamıştır. Söz 
konusu proje teklif çağrıları kapsamında 
işletmelerin hazırlayacakları projelere 
55 Milyon TL’lik bir destek sağlanması 
öngörülmektedir.
 
Proje Teklif Çağrıları kapsamında proje 
başvuruları  30 Kasım 2015 (saat 23.59) 
tarihinde sona erecektir.
 
Başvuru Tarihi: 19 EKİM 2015
Son Başvuru Tarihi: 30 KASIM 2015 
(Saat 23.59)

Haber

KOBİ’lerde Kurumsallaşma ve Markalaşma ile

55 milyon TL’lik  destek 
sağlanması öngörülmektedir.



KOSGEB Dergi  Kasım 2015

422

Kolombiya İle KOBİ’ler 
Alanında İş birliği için   
İlk Adım Atıldı 
Kolombiya Cumhuriyeti İşbirliği Ajansı (APC) Başkanı ve beraberindeki heyetin 
KOSGEB’i ziyareti ile, KOSGEB modelinin Kolombiya’da uygulanması ve iki ülke 
arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi amacıyla KOSGEB ile Kolombiya Ticaret, 
Sanayi ve Turizm Bakanlığı arasında Mutabakat Zaptı imzalanmasına ilişkin süreç 
başladı.

Haber

APC Başkanı Alejandro Gambao ve 
beraberindeki heyet, KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer’i ziyaret etti. Ziyaret sırasında 
Kolombiya ve Türkiye arasında KOBİ’ler 
alanında gerçekleştirilecek iş birliği 
alanında resmi görüşmeler yapıldı.
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 
Türkiye’de KOBİ’lerin genel durumu, 
KOSGEB’in kurumsal yapısı, hedef 
kitlesi, uygulanan destek programları, 
ulusal, bölgesel ve uluslararası faaliyetleri 
hakkında bilgi vererek KOSGEB’in, 
uluslararası platformda 50’den fazla ülke 
ile Mutabakat Zabıtları imzalayarak ikili 
işbirliklerine devam ettiğini söyledi. 
Kolombiya ile imzalanma süreci 
başlayan Mutabakat Zaptı aracılığı ile 
iki ülke KOBİ destekleme kuruluşları ve 
KOBİ’leri arasında işbirliği faaliyetlerinin 
başlayacağını belirterek, Mutabakat 
Zaptı’na ilk imzayı attı.

Kolombiya APC Başkanı Alejandro 
Gamboa Türkiye’ye gelmekten ve 
KOSGEB’i ziyaretten duydukları 

memnuniyeti belirtti. Kolombiya’daki 
KOBİ’lerin yapısının Türkiye ile benzerlik 
kaydettiğini, KOSGEB’in deneyimlerinden 
yararlanarak, Kolombiya’daki KOBİ’lere 
yönelik yenilikçi ve yaratıcı çözümler 
sunabileceğini ifade etti.

KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Karakoç da söz alarak, Latin Amerika 
ile iş birliğini geliştirmeye yönelik yeni 
bir Mutabakat Zaptı’ndan mutluluk 
duyduğunu ve KOSGEB’in Kolombiya 
ile KOBİ’ler alanında işbirliğine 
açık olduğunu ifade etti. KOSGEB 
tarafından destek uygulamalarının on-
line olarak verilmekte olduğu, on-line 
uygulamaların KOBİ’lerin izlenme 
sürecini kolaylaştırdığını ifade ederek, 
son dönemde 12.000 KOBİ’de olumlu 
yönde ölçeksel değişim olduğunu 
belirtti. KOSGEB’in deneyimlerinin, 
uzman değişimi ve ortak projeler 
yoluyla Kolombiya tarafına aktarmaktan 
memnuniyet duyulacağını ifade etti.
APC Başkanı, KOSGEB’in tecrübelerinin 

Kolombiya’ya aktarılmasından mutluluk 
duyacağını ifade ederek, Kolombiya’da 
yatırım ortamının geliştirilmesi, ihraç 
ürünlerinde çeşitliliğe gidilmesi ve 
kurumsallaşma sürecinde ortak çalışma 
yapılmasının önemine vurgu yaptı. 

Kolombiya’da, KOSGEB benzeri 
bir yapılanmanın olmadığı ve bu 
yapılanmanın Kolombiya’da oluşturulması 
sürecinde KOSGEB’in desteklerinden 
yararlanılmasından memnuniyet 
duyacaklarını ifade etti. Mutabakat Zaptı 
aracılığı ile “Kolombiya’da Girişimcilik 
Ekosisteminin ve Girişimciliğin 
Geliştirilmesi”, “KOBİ’lerin Finansman 
Kaynaklarına Erişimlerinin İyileştirilmesi”, 
“Kolombiya’da Ev Aletleri Sektöründe 
Üretim ve Rekabetin Güçlendirilmesi” 
ve “Kolombiya’daki Bilim Parklarının 
İyileştirilmesi” alanlarındaki projelere bir 
an önce başlanabileceği ve bu projelerin 
Kolombiya’nın kalkınmasına olumlu katkı 
sağlayacağını belirtti.



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.

Haber

KOSGEB ile Vakıfbank  
KOBİ’ler İçin El Ele Verdi 

KOSGEB ve Vakıfbank KOBİ’ler için 
birleşerek işbirliği programını hayata 
geçirdi. 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 olanaklarından 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 katılımıyla 
Ankara KOSGEB Başkanlık binasında 20 
Ekim 2015’te 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 KOSGEB, 
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.” dedi. 

23 Haber
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KOSGEB  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
kapsamında bugüne kadar 2700 adet projeye toplamda 272 Milyon TL’ den fazla 
destek sağlandı

KOSGEB 2700 Ar-Ge 
Projesine 272 Milyon TL 
Destek Sağladı 

Hacettepe Teknokent’te 13.10.2015’te 
‘Liderlik Akademisi ve Bilim Teknoloji 
Paneli’ gerçekleştirildi. 

Panelin, ‘Türkiye’de Ar-Ge Destekleri 
ve Başarı Hikâyeleri’ başlıklı oturumuna 
KOSGEB Başkan Yardımcısı Süleyman 
İslamoğlu konuşmacı olarak katıldı. 
TÜBİTAK Ulusal Mentor Programı 
Koordinatörü Hasan Gönenç ve OSTİM 
Başkanı Orhan Aydın’ın da konuşmacı 
olarak katıldığı panelin katılımcıları Ar-
Ge firmaları, yöneticileri ve Azerbaycanlı 
heyet oldu.

KOSGEB Ar-Ge Destekleri ve Başarı 
Hikâyeleri ile ilgili konuşma yapan 
Süleyman İslamoğlu, Türkiye’de 3,5 
Milyon işletmeden söz edilebileceğini 
ve 830 bin İşletmenin KOSGEB 
desteklerinden faydalandığını söyledi. 
Hedefin 3,5 Milyon işletme olduğunu 
belirten İslamoğlu, yeni uygulamaya 

giren ‘Uluslararası Kuluçka Merkezleri 
Programı’ ile KOSGEB’ in 8 destek 
programı olduğunu ifade etti.

Süleyman İslamoğlu konuşmasında, yılda 
15 bin kişinin girişimcilik programından 
faydalandığını ve yaklaşık 350 bin 
kişiye girişimcilik sertifikası verildiğini 
belirtti. “TÜBİTAK’ın, KOBİ’lerin 
Ar-Ge kapasitesinin yükseltilmesine 
yönelik başlattığı Ulusal Mentor 
Programını faydalı bir çalışma olarak 
değerlendirmeliyiz.” dedi.

KOSGEB’in Ar-Ge ve İnovasyon 
destekleri hakkında bilgi veren Süleyman 
İslamoğlu, “Gerekli dönüşümünü 
zamanında gerçekleştirerek hızla değişen 
dünyaya ayak uydurmalarına yardımcı 
olmak için KOBİ’lerimize Ar-Ge ve 
İnovasyon konularında rehberlik etmemiz 
gerektiğinin bilincindeyiz. Bu çerçevede 
TÜBİTAK’ın mentorluk programının 

farklı bir yansıması olan KOSGEB 
gönüllü danışmanlık desteği uygulanacak, 
önümüzdeki günlerde bu destekten 
faydalanılacaktır.” dedi.

2700 adet projeye toplamda 272 milyon 
TL’den fazla destek sağlandığını 
vurgulayan İslamoğlu, “Odalar Birliği’nin 
networkü çerçevesinde Türkiye’de en hızlı 
büyüyen 100 firmanın 81 firması KOSGEB 
veri tabanına kayıtlı, bunlarında 42’si 
KOSGEB desteklerinden faydalanıyor.” 
dedi.

Panelin finalinde plaket töreni düzenlendi. 
Süleyman İslamoğlu’nun plaketini 
TÜSSİDE Müdürü Tezel Battal verdi.

424Haber
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KOSGEB KOBİ ve Girişimcilik Ödülleri yarışmasında 2012, 2013 ve 2014 
yıllarında finalist olan tüm işletmelere ABD’ye iş gezisi düzenlendi.

Haber

KOSGEB, FİNALİSTLERİ 
AMERİKA’YA TAŞIDI

Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
DAVUTOĞLU’nun 2014 yılı Ödül 
Töreninde tüm finalistlerimize 
müjdelediği iş gezisi programı 
gerçekleştirildi. KOBİ ve Girişimcilik 
Ödül Törenlerinde 3 yılda finale kalan 
tüm KOBİ’lerin 3 grupta katıldığı, 
giderlerin tamamının KOSGEB tarafından 
karşılandığı İş Gezisi Amerika’ya 
düzenlendi.

İş gezisinin birinci grubunda bulunan, 
bilişim sektöründe faaliyet gösteren 
işletme ve girişimciler, San Francisco 
ve Seattle şehirlerinde küresel firmalar 
ile bir araya getirildi. Seattle’da bulunan 
Microsoft, Boeing ve Amazon firmalarını 
ziyaret eden Türk KOBİ’leri kendi 
faaliyetleri ile ilgili güncel bilgiler aldılar. 
San Francisco’da Apple, Facebook ve 
Google gibi global firmaların tarihsel 
sürecini de yakından tanıma fırsatı bulan 
finalistler, ticaret ve iş ortamları hakkında 
Türk Ticaret Ateşelikleri’nden oldukça 
faydalı bulunan bilgiler aldılar. 

İkinci grupta bulunan finalistler 
ise; New York, Detroit ve Chicago 
şehirlerinde faaliyet gösteren önemli 
sanayi alanlarını ziyaret etti, otomotiv 
sektörünün iki önemli şirketi Ford ve 
GMC’de yetkililerle görüşülerek, söz 
konusu işletmelerin tarihsel süreçlerinde; 
benimsenen değerler, ilkeler, özümsenen 
vizyonlar, yürütülen stratejiler, Ar-
Ge’ye verilen önem vb. konularda 
bilgilendirildiler. 

Diğer yandan grup, Chicago Baş 
Konsolosluğu ve New York Ticaret 
Ataşeliği ile görüşme fırsatı bulmuş, 

I.Grup

II.Grup



KOSGEB Dergi  Kasım 2015

26

Amerika’da yaşayan ve işletmesi 
Amerika’da bulunan çeşitli sektörlerde 
faaliyet gösteren Türklerle de görüşerek 
deneyim paylaşma fırsatını yakalamıştır.

Üçüncü gruptaki işletmeler de Seattle 
ve San Francisco şehirlerinde bulunan, 
bilişim ve uçak sanayiinde faaliyet 
gösteren Microsoft, Google, Ebay, Boeing, 
Amazon gibi işletmelerin yanı sıra 
girişimci ve startup firmalar için, Türkiye 
ile Silikon Vadisi arasında bir köprü 
oluşturmak amacıyla ODTU Teknokent 
önderliğinde kurulan inkübatörü ziyaret 
ettiler. 

TACCI ve Seattle bölgesinde bulunan 
Türk iş adamları ve Türk çalışanlarla da 
bir araya gelinerek bir toplantı düzenlendi. 
Toplantıda Amerika ve bölge hakkında 
bilgilendirme yapılarak, Türkiye ile ticari 
ilişkiler ve fırsatlar hakkında karşılıklı 
olarak görüşmelerde bulunuldu.

İş gezisi; programlarına katılan işletmeler 
için; Amerika pazarı, Amerika ile olan 
ticari ilişkiler, ABD’deki Türkler, Türkiye 
için fırsatlar, inovasyon, teknoloji, üretim, 
iş sürekliliği ve iş analizi konularında 
yeni bir bakış açısı oluştu. Türkiye’nin 
dört bir köşesinden KOSGEB desteğiyle 

iş gezisine katılan işletmeler; bu gezi 
sayesinde kendi aralarında da işbirliği ve 
istişare imkânı bulduklarını belirttiler.
Bu yılda 4’üncüsü yapılacak olan KOBİ 
ve Girişimcilik Ödülleri 9 kategoride 
gerçekleşecek ve finalistlerinin tamamı 
yurt dışı iş gezileri devam edecek.

KATEGORİLER
YILIN BAŞARILI KOBİ BÜYÜK ÖDÜLÜ
KOBİ Büyük Ödülü
YILIN BAŞARILI KOBİ ÖDÜLLERİ
Yılın İnovatif KOBİ Ödülü
Yılın İş Birliği Güç birliği Yapan KOBİ Ödülü
Yılın İhracatçı KOBİ Ödülü
Yılın Çevre Dostu KOBİ Ödülü
YILIN BAŞARILI GİRİŞİMCİ ÖDÜLLERİ
Yılın Genç Girişimci Ödülü
Yılın Kadın Girişimci Ödülü
Yılın Küresel Doğan Girişimci Ödülü
Yılın İnovatif Girişimci Ödülü
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