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KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü’nün Sivas ili ve ilçelerinde 
düzenlemiş olduğu Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini 
başarıyla tamamlayan 124 girişimci adayına sertifikaları 
düzenlenen tören ile veridi.
Cumhuriyet Üniversitesi ve KOSGEB işbirliği ile İktisadi ve İdari 
Bilimler Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ve 
Zara Veysel Dursun Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu’nda verilen 
“Girişimcilik” derslerini başarı ile tamamlayan 166 öğrenciye 
ve KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü’nün Sivas ili ve ilçelerinde 
düzenlemiş olduğu Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini başarıyla 
tamamlayan 124 girişimci adayına sertifikaları düzenlenen tören 
ile veridi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in katılımları ile Sivas Fidan 
Yazıcıoğlu Kültür Merkezi’nde düzenlenen sertifika törenine, 
Sivas Vali Yardımcısı Mustafa Aydın, Sivas Belediye Başkanı 
Sami Aydın, Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. 
Ertan Buyruk, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Hacı Osman 
Yıldırım, Sivas Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Beşir 
Köksal, KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı 
Murat Arıkan ile ilin protokol üyeleri, üniversiteden çok sayıda 
öğretim üyesi, öğrenciler ve girişimci adayları katıldı.

Sivas’ta 290 Girişimci Adayı 
Sertifika Aldı

Biçer; “2023 için En Büyük 
Görev  KOBİ’lerin”

KOSGEB Sivas İl 
Müdürlüğü Yeni Binasında 
Hizmet Vermeye Başladı

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Aydın temasları 
kapsamında Aydın Ticaret Odası (AYTO) ve Aydın 
Ticaret Borsası (ATB)’nı ziyaret etti.

KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü yeni binasına taşındı

AYTO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bosnalı ve ATB Yönetim 
Kurulu Başkanı Hakan Ülken ile görüşen Başkan Biçer, Aydın’ın 
ekonomik yapısı ve ekonomik faaliyetleri hakkında bilgi alarak, 
KOSGEB’in  Destek Programları hakkında bilgi verdi. 

Ziyarette KOSGEB Başkanı Biçer; Türkiye’nin 2023 hedeflerine 
varmasında en büyük görevin KOBİ’lere düştüğünü belirterek, 
KOBİ’lerin üzerine düşen görevi yerine getirebilmesi için 
KOSGEB’in her daim yanlarında olacağına vurgu yaptı. Daha 
sonra KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB İl Müdürlükleri 
ve İşletme ziyaretleri kapsamında incelemelerde bulunduğu 
Aydın’da Aydın Valisi Erol Ayyıldız’ı da makamında ziyaret etti.
KOSGEB Başkanı, Aydın Valiliği ziyaretinde Vali Ayyıldız ile 
Aydın ekonomisini ve Aydın’da bulunan KOBİ’lerin ihtiyaçlarını 
görüştü. Başkan Biçer, Aydın’da bulunan KOBİ’lerin KOSGEB 
desteklerinden etkin bir şekilde faydalandıklarını söyledi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Mart 2015’te yeni Müdürlük 
binasına taşınan KOSGEB Sivas İl Müdürlüğü’nü ziyaret ederek, 
incelemelerde bulundu.

Başkan Biçer, İl Müdürlüğü personelleri ile tanışarak, İl Müdürü 
Serhat Hoşcan’dan Müdürlüğün çalışmaları ile ilgili bilgiler 
aldı.
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB İl Müdürlükleri 
ziyareti kapsamında bulunduğu Sivas’ta KOSGEB ile 
İşbirliği içinde olan Orta Anadolu Kalkınma Ajansı 
(ORAN)’ı da ziyaret etti.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Sivas ziyaretleri 
kapsamında Cumhuriyet Üniversitesi Teknokent’e de  bir 
ziyaret gerçekleştirdi. 

KOSGEB Başkanı Biçer, Ziyarette ORAN Kalkınma Ajansı Genel 
Sekreter Vekili Fatih Gavgacı ile Sivas, Kayseri ve Yozgat illerini 
kapsayan TR72 bölgesinde birlikte yapılabilecek işbirlikleri 
hakkında fikir alışverişinde bulunularak, Bölgedeki KOBİ’lerin 
faaliyetleri ile ilgili durum değerlendirilmesi yapıldı.
Başkan Biçer, Yatırım Destek Ofisi hizmet binasında 
gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi sınıfına ziyaret 
ederek, eğitime katılan girişimci adayları ile eğitim esnasında 
görüşerek, KOSGEB’in girişimcilere sunmuş olduğu destekler 
hakkında bilgiler verdi.

Recep Biçer, Teknokent’te yer alan işletmeleri ziyaret ederek, bu 
işletmeler hakkında işletme sahipleri ve Cumhuriyet Teknokent 
Genel Müdürü Yrd. Doç. Dr. Hacı Ali Ertaş’tan bilgi aldı.

Ziyarette, KOSGEB Teknoloji ve Yenilik Destekleri Dairesi Başkanı 
Murat Arıkan ve Cumhuriyet Üniversitesi öğretim üyelerinin 
bulunduğu bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda, KOSGEB’in 
Sivas’ta Üniversite ve Teknokent ile daha iyi işbirliklerini nasıl 
sağlayabileceği konusunda karşılıklı fikir alışverişinde bulunularak, 
Üniversite, Sanayi ve KOSGEB arasında gerçekleştirilmesi 
planlanan çalışmalar görüşüldü.

KOSGEB 
ORAN Kalkınma Ajansı 
İşbirliği

Cumhuriyet Teknokent’te 
Üniversite – Sanayi – 
KOSGEB İşbirliği 

Türkiye ve Polonya KOBİ’lerinin arasındaki işbirliği 
imkanlarının değerlendirilmesi için  Polonya’dan bir 
heyet KOSGEB’i ziyaret etti.

İşbirliği imkanlarının değerlendirilmesinin yanı sıra, Katowice 
Sanayi ve Ticaret Odası tarafından 12-14 Ekim 2015 tarihlerinde 
düzenlenecek olan kamu, özel sektör ve üniversite temsilcilerini 
bir araya getiren “Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Avrupa 
Kongresi (European Congress of SMEs)” ile ilgili bilgi alışverişi 
yapıldı.

Avrupa KOBİ Kongresi 
Polonya’da Düzenleniyor
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Hollanda Büyükelçiliği Ticari Müsteşarı Jeroen 
Keldeerhuis ve Hollanda İş Geliştirme Ofisi Yöneticisi 
Faruk Uçar, KOSGEB Başkanı Recep Biçer’i makamında 
ziyaret etti.

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), KOSGEB 
Tekirdağ Hizmet Merkezi Müdürlüğü ve İş-Kur arasında 
imzalanan protokol kapsamında ÇTSO bünyesinde 
düzenlenen 70 saatlik Girişimcilik Eğitimi’ni başarıyla 
tamamlayan 71 girişimci adayı, düzenlenen törenle 
birlikte sertifikalarını aldı.

Hollanda ile Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine 
yönelik işbirliği olanaklarının ele alındığı ziyarette, Türkiye’nin 
önemini, ekonomik gücünü ve dünya üzerinde artan etkinliğini 
bildiklerini söyleyen Müsteşar Keldeerhuis, Hollanda’ya 
yönelik iş imkânlarının değerlendirilmesi ve yeni yatırımlar 
yapılması için Türk işadamlarını ve resmi kurumları ülkelerine 
beklediklerini, KOSGEB’in bu yöndeki yardımlarından 
memnuniyet duyacaklarını belirtti.

Tören,  KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB Tekirdağ 
Hizmet Merkezi Müdürü Tolga Erkan, KOSGEB Edirne Merkez 
Müdürü Mehmet Dönyeli, KOSGEB Kırklareli Merkez Müdürü 
Mahmut Özkaya, Bilim ve Sanayi Müdürü Fahrettin Akçalı, 
Çerkezköy Kaymakamı Metin Kubilay, ÇTSO Yönetim Kurulu 
Başkanı Süleyman Kozuva, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı 
İsmail Akın, İş-Kur Tekirdağ Merkez Müdürü Adem Pusoğlu ve 
çok sayıda davetlinin  katılımları ile gerçekleşti.

Çerkezköy 71 Girişimci 
Daha Kazandı

Hollanda ile Ticari İlişkiler 
KOSGEB’le Gelişiyor

Türk-Rus KOBİ Çalışma Grubu 1. Toplantısı için 
Moskova’da bulunan KOSGEB Başkanı Recep Biçer 
Kaluga Eyalet Valisinin davetlisi olarak Bölgesel İşbirliği 
etkinliğine katıldı. Moskova’ya sınır eyalet olan Kaluga 
1 milyon nüfusu ile ve otomobil fabrikaları ile dinamik 
bir ekonomiye sahip. 
Kaluga Valisi Anatoli Artamov  KOSGEB  başkanı ve 
beraberindeki heyetle özel bir görüşme yaparak kendi bölgesinde 
yatırım yapacak firmalardan öncelik verdiklerinin Türk firmaları 
olduğunu belirtti. Türk işadamı ve firmaları bölgelerine davet 
eden Vali Anatoli Artamov  her türlü kolaylık ve avantajları 
kendilerine sağlayacaklarını belirtti.
KOSGEB Başkanı Recep Biçer de Rusya’da bulunma amaçlarının 
altını çizerek 800 bine yakın kayıtlı Türk KOBİ’sine hizmet 
verdiklerini, onların dış pazara açılması içinde gerekli destekleri 
verdiklerini anlattı.

Rusya Federasyonu Kaluga 
Eyaleti KOSGEB’e Özel 
Temsilci Gönderiyor
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Kırklareli’nde Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini 
başarı ile tamamlayan Girişimci adayları sertifikalarını 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in elinden aldılar.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 2010 yılında 
KOSGEB faaliyetlerine benzer faaliyetlerde bulunmak 
amacı ile KOSGEB’den destek alarak KOBİ Geliştirme 
Merkezi’ni (KOBİGEM) kurdu. Şimdi ise KOBİGEM’in 
kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için KOSGEB ile iş 
birliği yapılıyor.

KOSGEB – İŞKUR İşbirliği ile düzenlenen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimin tamamlayan 25 Girişimci adayı sertifikalarını 
Kırklareli Üniversitesi konferans salonunda  düzenlenen bir 
tören ile aldırlar. Törende KOSGEB Başkanı Recep BİÇER, 
KOBİ’lerin ve Girişimciliğin önemine dair bir konuşma yaparak, 
sertifikalarını verdiği girişimcilerle sohbet etti.
KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in yanı sıra, Kırklareli Üniversitesi 
Rektörü Prof. Dr. Mustafa Aykaç ve İŞKUR İl Müdürü Hasan 
Aksoy’da törene katılım sağladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Heyeti , KKTC’de 
bulunan 11.000 işletmeye hizmet sunmak amacı ile kurulan 
KOBİGEM’in kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi çalışmaları 
kapsamında KOSGEB’i ziyaret etti. Ziyarette, taraflar arasında 
yapılabilecek işbirliklerinin görüşüldüğü bir toplantı düzenlendi.

KKTC’de 
“Bebek KOSGEB” 
Faaliyette

Edirne’de Girişimci Adayları 
Sertifikalarını Aldı Şimdi İş 
Kurma Zamanı

Kırklareli’nde Girişimciler 
Artıyor

Edirne Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (EDESOB)  
ile KOSGEB Edirne İl Müdürlüğü işbirliği ile 
gerçekleştirilen Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini 
tamamlayan Girişimci adayları sertifikalarını alarak 
KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmayı 
hak ettiler

Eğitimleri başarı ile tamamlayan girişimci adaylarına 
sertifikalarını KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Edirne Valisi 
Dursun Ali Şahin ve EDESOB Başkanı Emin İnağ  Edirne Esnaf 
ve Sanatkarlar Odaları Birliği  toplantı salonunda düzenlenen 
sertifika töreni ile verdiler. 
Recep Biçer, Sertifikasını alan Girişimci adaylarının Edirne 
ekonomisini yüksek değerlerde katkı sağlayacak işletmeler 
kurmasını dileyerek, önerilerde bulundu.
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Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, kurumsallaşmak ve markalaşmak 
isteyen KOBİ’lere KOSGEB aracılığıyla verilecek destek miktarını iki katına 
çıkardıklarını belirterek, bu kapsamda hazırlanan 2 program aracılığıyla, 
666 KOBİ’ye toplamda 100 milyon lira ile destek vereceklerini bildirdi. 

Haber

MARKALAŞMAYA 
100 MİLYON LİRA 
DESTEK

Bakan Işık, KOBİ ve girişimcilere 
Bakanlığın kendi desteklerinin yanında 
KOSGEB destek programlarıyla da katkı 
sağladıklarını söyledi. Bu kapsamda 
“markalaşma ve kurumsallaşma” 
odaklı 2 yeni destek programını yılın 
başında hayata geçirdiklerini hatırlatan 
Işık, o günlerde 50 milyon lira olarak 
duyurdukları programların bütçelerini 100 
milyon liraya çıkardıklarını ifade etti. 

KOBİ’lerin sağlıklı biçimde 
büyüyebilmesi, daha uzun 
ömürlü olabilmesi ve 
böylece ekonomideki pay ve 
etkinliklerinin geliştirilmesi 
için kurumsallaşmaya ve 
markalaşmaya yönlendirilmeleri 
gerektiğinin altını çizen Işık, 
şunları kaydetti: 

“Küçük ve orta büyüklükteki 
işletmelerimiz genellikle aile işletmesi 
olarak kuruluyor ve maalesef ömürleri 
kısa oluyor. Bunun nedeni ise büyük 
ölçüde kurumsallaşamamak. Ayrıca, 
günümüzün tasarım odaklı rekabet anlayışı 
dikkate alındığında tüketici etkisi, mal 
ve hizmetlerin dünya pazarına ve yerel 
pazarlara markalanarak sunulması 
zorunluluk haline geldi. Doğru marka 
ve mesajlarla pazara çıkan, markasını 
koruyan ve iyi pazarlayan KOBİ’ler, 
rakiplerinin önüne geçerek büyük bir 
avantaj sağlıyor. Hazırladığımız bu iki 
destek programıyla, KOBİ’lerimizin 
kurumsallaşma ve markalaşma 
çalışmalarına katkı vermeyi hedefliyoruz.” 

7 Haber
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2Bin345 projeden 

Bin 14’ü kurul 
değerlendirme aşamasına 
geçti 
Söz konusu programların detaylarına 
ilişkin de bilgi veren Işık, başvuruları 10 
Nisan 2015’e kadar elektronik ortamda 
aldıklarını hatırlattı. Bu kapsamda, 
işletmelerden toplamda 2 bin 345 proje 
başvurusu alındığını anlatan Işık, bunların 
dağılımına bakıldığında da kurumsallaşma 
başlığında bin 559, markalaşma 
başlığında ise 786 proje başvurusu 
yapıldığını ifade etti.

KOBİ Proje Destek Programı ön 
değerlendirmesi sonucunda, 2 bin 345 
projenin bin 14’ünün 50 ve üzeri puan 
alarak, kurul değerlendirme aşamasına 
geçtiğini belirten Işık, şöyle konuştu:

“Bunların 793 adedi kurumsallaşma 
başlığında, 221 adedi ise markalaşma 
başlığında kurul tarafından 
değerlendirilmeye hak kazanmıştır. 
Toplamda 100 milyon lira olan 
programların bütçesi ile her bir proje 
için üst limiti 150 bin lira olmak üzere, 
666 projeyi desteklemeyi öngörüyoruz. 
Kurumsallaşma ve markalaşma 
başlıklarında oluşturulan kurullar 
çalışmalarına başladı. Bu çerçevede 
kurul üyeleri puanlama usulü ile projeler 

değerlendirilecek ve desteklenecek projeler 
belirlenecek. Sonuçları 3 Temmuz’da 
açıklamayı hedefliyoruz.” 

48Haber
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Türkiye’nin ilk Dekantörlü 
Zeytinyağı Fabrikasına 
Ar-Ge Desteği
KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Aydın’da faaliyet gösteren Hakkı Usta Oğulları 
Mak. San. Tic. Ltd. Şti. İşletmesini ziyaret ederek, KOSGEB Desteği ile geliştirilen 
Ar-Ge projelerini inceledi.  İşletme KOSGEB’in KOBİ Proje ve Genel Destek 
Programlarından da faydalanıyor.

HAKKI USTA faaliyetlerine 1954 yılında 
Aydın’da çeşitli tipteki su motoru ve 
preslerin tamiratı ve yenilemesiyle başladı. 
1962 yılında bölgesinde ilk zeytinyağı 
presinin üretimini gerçekleştiren firma, 
1989 yılında Ömer ve Ahmet Gözlüklü 
kardeşler tarafından Türkiye ‘de çalışan 
ilk dekantörlü zeytinyağı fabrikasının 
üretimini ve kurulumunu gerçekleştirdi.
Bugün 32.000 metrekare alana kurulu 
375 çalışanı ile yıllık yaklaşık 350 
dekantörlü tesis ve 150 separatör üretme 
ve kurma gücüne sahip olan firma ISO 

9001:2008 ve TSEK belgelerine sahiptir. 
Makinelerin çalışması sırasında alınan 
emniyet tedbirlerinin CE direktiflerine 
uygunluğu TÜV kurumundan onaylıdır. 
Hakkı Usta firması atık su ve içme suyu 
arıtma tesislerinde, petrol alanlarında, 
sondaj endüstrisinde, içecek endüstrisinde, 
hayvansal ve bitkisel yağların işlenmesi 
ve elde edilmesinde, nişasta endüstrisinde, 
kimya ve eczacılık endüstrisinde ihtiyaç 
duyulan santrifüj dekantörleri ve 
separatörleri üretiyor.  

HAKKI USTA 2010 yılından itibaren 
gerçekleştirdiği ihracatlar ve yurtdışı bayii 
ağının genişlemesiyle markalaşma yoluna 
girmiş ve  HAUS kurumsal markasını 
oluşturmuştur. HAUS markası satışlarını 
arıtma ve endüstriyel sektörleri için 
HAUS Santrifüj Teknolojileri firması 
üzerinden gerçekleştirirken; zeytinyağı 
ve süt sektörleri için HAUS Gıda firması 
üzerinden gerçekleştirmektedir.
Satış sonrası hizmetlerde de Türkiye’nin 
her bölgesine 7 gün / 24 saat kesintisiz 
servis desteği sağlayan firma, olası arıza 
ya da aksaklıklara en kısa sürede müdahale 
ederek makinelerin veya tesislerin sürekli 
çalışır halde tutulmasını sağlamaktadır. 
Üretilen makinelerdeki verimi yükseltmek 
amacıyla Ar-Ge çalışmalarına ağırlık 
veren firma inovatif çalışmalarla farklı 
tiplerde santrifüj dekantörler tasarlamakta 
ve üretmektedir. Ayrıca kurduğu 
tesisleri kendi geliştirdiği bilgisayar 
otomasyonlarıyla desteklemektedir.

Başarı Öyküleri

Başarı Öyküleri
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Hakkı Usta Kimdir? 

Hakkı Usta firması 1954 yılında genç motor 
ustası Hakkı Gözlüklü tarafından Aydın’da 
kurulmuştur. Faaliyetlerine çeşitli tipteki su 
motoru, zeytinyağı ve pamuk presleri tamiratı 
ve yenilemesiyle başlayan firma, 1962 yılında 
bölgesinde ilk zeytinyağı presinin imalatına 
başlamıştır. İlerleyen yıllarda firma yönetimine 
oğulları olarak Ömer ardından kardeşi Ahmet 
Gözlüklü katılmıştır. 1989 yılında Gözlüklü  
kardeşler olarak Türkiye’de çalışan ilk kontinü 
sistem zeytinyağı tesisini imal etmişlerdir.

Bugün Gözlüklü ailesinin yetişen 3. nesil 
gençleri de Hakkı Usta’nın gücüne güç 
katmıştır. Faaliyetlerine Astim Organize 
Sanayi Bölgesi’ndeki  yeni yerinde yaklaşık 
200 çalışanıyla devam eden firma; Yunanistan, 
İspanya, İtalya, Tunus, Fas, Libya, Suriye, 
Ürdün, Filistin, İsrail, KKTC, Azerbaycan, Suudi 
Arabistan, Pakistan ve Avustralya başta olmak 
üzere zeytinciliğin yapıldığı sayısız ülkeye 
ihracat yapmaktadır.

Dünya’da ve Türkiye’ de ISO 22000 belgesinin 
konusunda ilk ve tek sahibi olan firma, Türk 
mühendisleri gözetiminde dayanıklı ve gıda 
tüzüğüne uygun malzemeler seçerek imalatını 
yaptığı makineleri ayrıca ISO 9001:2000 ve TSEK 
standartlarındadır. Makinelerin çalışma esnasında 
alınan emniyet tedbirleri; CE direktiflerine 
uygunluğu. TÜV tarafından onaylıdır.
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Aydın’da 
Damper Sektörüne 
Yön Veren İşletme

Başarı Öyküleri

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Aydın’daki işletme ziyaretleri kapsamında OKT 
TRAILER San. ve Tic. Ltd. Şti. İşletmesine de bir ziyaret gerçekleştirdi.
Başkan Biçer, sektör hakkında bilgi alarak işletmede üretilen ürünleri inceledi.
OKT TRAILER San. ve Tic. Ltd. Şti. İşletmesi KOSGEB Destek Programlarından 
faydalanmaktadır.

1983 yılında kurulan OKT TRAILER, 
30 yılı aşkın süredir gerek yurt içinde 
gerekse yurt dışında müşterilerine hizmet 
vermektedir. 1989 yılında; yanlardan çift 
silindirli ve arkadan devirmeli ilk damper 
kasa üretimiyle, sektörü “kullanıcı dostu 
ürün” kavramıyla tanıştırdı.
1991’ de ilk fabrika yatırımını 
gerçekleştiren OKT TRAILER; Amerikan 
tipi damper üretimi ile alışılmış damper 
vizyonunu değiştirerek, müşterilerinden 
yoğun ilgi gördü. 1994’e gelindiğinde; 
2000 m²lik ilave tesis yatırımı ile OKT 
TRAILER, ilk treyler damperi üreterek 
bir ilki gerçekleştirdi.

Sahip olduğu gelenek ve değerlerle 
çizdiği vizyon doğrultusunda, 
büyümesini sürdüren OKT TRAILER; 
2000 yılında 10.000 m²lik kısmı 
kapalı, toplamda 18.000 m²lik fabrika 
alanına ulaştı.

Alüminyum damper üretimi ile birlikte 
sahip olduğu tecrübeyi alüminyum 

tanker ve silobas üretimlerinde de 
kullanarak ürün gamını genişletti.
Yurtdışı satışları hızla ilerleyen OKT 
TRAILER, tüm dünyada tanınan ADR 
Tip Onayını 2004 yılında Alüminyum 
Silindirik Tanker Semi Treyler ile ilk kez 
aldı. 

Bugün karayolunda tehlikeli madde 
taşımacılığı mevzuatına göre gerek 
araç üstü gerekse semi treylerde farklı 
ihtiyaçlara cevap veren yeni tasarımları ile 
OKT TRAILER sektöre yön vermektedir. 

Artan ihtiyaçlar doğrultusunda, fabrika 
alanlarını büyüten ve yeni yatırımlar 
gerçekleştiren OKT TRAILER; bugün 
yaklaşık 20.000 m²lik kapalı üretim alanı 
ve 200 kişilik personeliyle, sektörün önde 
gelen üreticileri arasında yerini almıştır.

OKT TRAILER, 1983 yılından bu yana, 
benimsediği misyonu toplam kalite 
felsefesiyle bütünleştirerek, Petrol ve 
kimyasal türevleri, inşaat sektörü, beton, 
agrega ve gıda taşımacılığı gibi alanlarda 
ürettiği karayolu taşıma çözümleriyle, 
marka sözünün arkasında durmayı 
başarırken, sertifikasyon ve kurumsallaşma 
süreçlerini kalite ve güven çerçevesinde 
şekillendirerek dünyada adından söz 
ettiren nadir Türk markalarından biri 
olmuştur.
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Haber Güncel 412Başarı Öyküleri

KOSGEB Desteği İle 
Türkiye’nin İlk Yürüyen 
Robotu Geliştirildi

Başarı Öyküleri

KOSGEB Başkanı Recep Biçer İstanbul İşletme ziyaretleri kapsamında MATIA 
ROBOTICS işletmesini ziyaret ederek, KOSGEB desteği ile üretilen Türkiye’nin ilk 
iki bacaklı yürüyen robotunu inceledi.

Necati Hacıkadiroğlu, 2001 senesinde Koç 
Üniversitesi Robotic topluluğunda Exo-
skeletonlar üzerinde çalışmaya başladı, 
bu konuda patent başvuruları yapan 
Hacıkadiroğlu, 2006 yılında KOSGEB’den 
destek alarak Boğaziçi Üniversitesinde 
Türkiye’nin ilk iki bacaklı yürüyen 
robotunu geliştirdi. 

Felçlilerle çalıştıkça, felçlileriçin 
önceliğinin bağımsız olmak, mobil 
olmak ve kollarını sağlıklı insanlar 
gibi kullanabilmek olduğunu, Exo-
skeletonlar’ın ise koltuk deynekleri ile 
kullanılabildikleri, çok yavaş hareket 
imkanı verdikleri için felçlilere istedikleri 
bağımsızlığı sunamadığını gördüler.
 
Yeni bir fikirle ortaya çıktılar. Kişinin alt 
vücudunu destekleyerek ayağa kalkmasını, 
ve ayakta hareket etmesini sağlayan, küçük 
bir cihaz. Hacikadiroğlu’nun ailesinin 
fonlamasıyla cihazı geliştirmeye başladılar.

 
2012 yılında Sabancı 
üniversitesi’nin yatırım şirketi 
olan Inovent’in de desteğiyle 
çalışan prototipi tamamladılar 
ve potansiyel kullanıcı ve 
yatırımcıları çekmek için bir 
pazarlama kampanyası yaptılar. 

Orjinal video (https://
www.youtube.com/
watch?v=8BsSli6zk0I )
dünya çapında haber oldu 
ve birçok ülkeden kullnıcı, 
distributör ve yatırımcıların 
yoğun ilgisini çekti.
 

Azınlık hissesi için 2013 yılında 
Amerika’lı 
yatırımcılarla 
anlaşan ekip, 
2014 yılında 
Tek RMD’yi son 
haline getirdi. 

Almanya TUV Laboratuvarlarında 
güvenlik testilerinden başarı ile geçen Tek 
RMD, T.C Sağlık Bakanlığı Tıbbi Cihaz 
Direktifine göre CE Markalandı.
 
İşletme son olarak KOSGEB Endüstriyel 
Uygulama Destek Programı çerçevesinde 
aldığı desteklerle üretim hattına son şeklini 
verdi.
 
Üretim ISO 13485 Kalite Yönetim 
sertifikasına sahip olan Dudullu- İstanbul 
tesislerinde gerçekleştirilmektedir 
ve dünyanın çeşitli ülkelerine ihraç 
edilmektedir. Şu an için Amerikan FDA 
sürecinin son aşamasındadır.  
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Müdürlüklerimizden

KOSGEB, gelişmeye ve yeniliğe önem 
veren küresel pazarda KOBİ’lerin rekabet 
gücünü artırarak ve idealist girişimcilere 
önemli ölçüde destek vererek kalkınmakta 
olan Türkiye’nin daha da hızlı gelişmesini 
amaçlamaktadır. Bu amaç doğrultusunda 
İstanbul İkitelli Müdürlüğü veri tabanına 
kayıtlı bulunan 48.248 işletme ve 
girişimciye 50 personeli ile  hizmet 
sunmaktadır.

İstanbul İkitelli Müdürlüğü,  2014 yılında 

KOBİ ve Girişimcilere yaklaşık 18 milyon 
TL tutarında destek sağlamıştır.

İstanbul İkitelli Müdürlüğü, 473 37 
00 numaralı bilgilendirme servisi ve 
uzman kadrosu ile KOSGEB destekleri 
farkındalığını artırmaktadır. 

İş dünyası STK’ları ile Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimleri kapsamında 
yapılan protokoller ve İŞKUR, Büyükşehir 
Belediyesi, İlçe Belediyeleri, Odalar 
ve diğer kamu kurumları ile yapılan 
protokoller kapsamında 22 farklı 

kurum ile toplam 37 eğitim programı 
yapılarak girişimcilik kültürünün 
yaygınlaştırılmasına katkı sağlanmıştır.

2014 yılında Uygulamalı Girişimcilik 
Eğitimlerini başarı ile tamamlayan 5.982 
bay,  5.806 bayan girişimci adayı olmak 
üzere topla  11.788 iş fikri sahibine 
fizibilite formasyonu kazandırılmış ve 
100 bin TL KOSGEB finansal desteğinin 
anahtarı olan girişimcilik sertifikası 
verilmiştir. Yeni girişimcilik desteği 
programı kapsamında 73’ü kadın işletmeci 
olmak üzere 179 işletmeye yaklaşık 
olarak toplam bir buçuk milyon TL destek 
ödemesi gerçekleştirilmiştir.

2014 yılında toplam 2.214 işletmeye 
yaklaşık olarak 18 milyon TL hibe ödeme 
yapılmış olup, Ar-ge, İnovasyon ve 
Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
kapsamında 23 işletmeye 2 milyon 500 bin 
TL civarında ödeme yapılmıştır. 

KOSGEB İstanbul İkitelli Müdürlüğü 
bünyesinde İstanbul Aydın Üniversitesi 
işbirliği kapsamında Teknoloji Geliştirme 
Merkezi bulunmakta olup, ve Ar-Ge  
Girişimcilerine ücretsiz tahsis edilen 7 tane 
işlik yer almaktadır. 

Ayrıca Kültür Üniversitesiyle Ar-
Ge, İnovasyon işbirliği protokolü 
kapsamında Ar-Ge ve İnovasyona konu 
iş fikri sahibi Girişimciler ve KOBİ’ler 
desteklenmektedir.
                        

Müdürlüklerimizden

İkitelli Müdürlüğü 
Yeni Yüzüyle 
Hizmete Devam Ediyor
KOSGEB İstanbul İkitelli il müdürlüğü bölgedeki çalışmaları ile KOBİ ve 
girişimcileri desteklemeye devam ediyor.
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Müdürlüklerimizden

METAL 
LABORATUVARI
İstanbul İkitelli Müdürlüğü bünyesinde 
bulunan Metal Laboratuvarı, doksanlı 
yıllarda ülke sanayisi için büyük bir 
eksiklik olan metal testlerini ulusal ve 
uluslararası standartlara göre yaparak 
endüstrinin temel ihtiyaçlarına kaliteli 
ve hızlı bir şekilde cevap vermiştir. 2008 
yılı laboratuvar açısından büyük bir 
öneme sahip olup, ekonomik ömrünü 
tamamlayan cihazların yenilenmesine ve 
yeni test/analiz cihazların laboratuvara 
kazandırılmasına başlandı. 2015 yılı itibari 
ile laboratuvarın 9 metot da akreditasyonu 
bulunmaktadır. Ayrıca laboratuvar 
personeli TS EN ISO 17025 kapsamında 
eğitimlidir. 

KOSGEB Metal Laboratuvarı gerek test 
çeşitliliği gerekse akredite test metotları 
açısından en geniş kapsama sahiptir. 2o14 
yılı nisan ayından itibaren 554 firma 
laboratuvarda 10.964 deney yaptırmıştır. 

14
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Uluslararası İlişkiler

“Kore 2014 Bilgi ve Tecrübe Paylaşım 
Programı”  gerçekleştirildi. KOSGEB 
AB ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı 
tarafındn yürütülen “Yeşil Büyüme” ve 
KOSGEB Strateji Geliştirme ve Mali 
Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından 
yürütülen “KOBİ’lere Verilen Devlet 
Desteklerinin Değerlendirilmesi” 
konularının işlendiği toplantıda konuşan 
KOSGEB Başkanı 
Recep Biçer, Türkiye’nin 
Güney Kore’yi, “kardeş 
ülke” olarak gördüğünü 
söyledi. Türkiye ve Güney 
Kore ekonomik ve ticari 
ilişkilerinin kısa sürede 
büyük ivme kaydettiğini 
belirten Biçer, 2012 
yılında Güney Kore 
Cumhurbaşkanı Lee 
Myung-Bak’ın Türkiye’yi 
ziyaret ettiğini ve bu ziyarette imzalanan 
ortak bildiriyle iki ülke arasındaki 
ilişkilerin, stratejik ortaklık düzeyine 
yükseltildiğini hatırlattı.

Güney Kore kalkınma sürecinin 
uluslararası bir başarı hikayesi 
olduğuna işaret eden Biçer, “Orta gelir 
seviyesindeki bir ülke iken, planlı ve azimli 
çalışmalarınız sayesinde çok kısa süre 
içerisinde dünyanın en büyük ekonomileri 
arasına girmeniz, iki ülke insanının benzer 
özellikleri de göz önünde bulundurulursa, 
Güney Kore’yi bizim için önemli bir 

model haline getiriyor. Bu bakımdan 
Türkiye’nin de Güney Kore’ninkine benzer 
bir kalkınma anlayışını benimsediğini 
belirtmek isterim” diye konuştu.

“Hedef: Yeşil Büyüme”
Biçer, Güney Kore Kalkınma Enstitüsü ile 
KOSGEB’in iş birliği faaliyetlerinin 2012 
yılında başladığını ve her yıl artarak devam 
ettiğini ifade etti. Güney Kore ile önceki 
yıllarda “Teknolojik Kümelenmeler” ve 
“Yeşil Büyüme”, bu yıl ise bilgi değişimi 
programı kapsamında “Yeşil Büyüme’nin 

Ülkemizde KOBİ’ler Ölçeğinde 
Uygulanması” ve “KOBİ Destek 
Programlarının Değerlendirilmesi” 
konu başlıklarında çalışmalar 
yürüttüklerini anlatan Biçer, şu 
değerlendirmelerde bulundu:
“Sürdürülebilir rekabet ortamının 
yaratılması için, uluslararası iş 
birliklerinin kurulması ve ulusal 
birikimlerin uluslararası tecrübe 
ve birikimler ile zenginleştirilmesi 
zaruridir. Güney Kore ile iş birliği 

içerisinde gerçekleştirdiğimiz Kore Yeşil 
Büyüme Uygulamalarının Paylaşılması 
Bilgi Değişimi Programı da bu amaçla 
gerçekleştirdiğimiz ve büyük önem 
verdiğimiz bir program. İki ülke arasında 
gerçekleştirilen bilgi paylaşım programıyla 
KOSGEB Yeşil Büyüme Politikasının 
belirlenmesi ve KOBİ’lerimize yönelik 
destek modelleri oluşturulması 
amaçlanırken, Türkiye’de ‘Yeşil Büyüme’ 
konusunda mevcut durum ortaya konarak 
mevzuat, insan kaynağı ve teknik anlamda 
gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesiyle 
kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
hedeflenmiştir. Yeşil işletmecilik, temiz 
üretim, enerji verimliliği gibi kavramlar, 
ülkemiz ve KOBİ’lerimiz açısından 
çok önemli. Bu konulara yaklaşımımızı 
ilerleyen dönemlerde KOBİ’lerimize 
yönelik açıklayacağımız yeni desteklerle de 
göreceksiniz.”

Uluslararası İlişkiler

KOBİ’lere Yeşil Destek
Kore Cumhuriyeti Strateji ve Maliye Bakanlığı ile yürütülen “Kore Bilgi ve Tecrübe 
Paylaşım Programı” kapsamında; Kore Kalkınma Enstitüsü  Direktörü  Dr. Kwang-Eon 
Sul  başkanlığındaki Kore Kalkınma Enstitüsü Heyeti ve Kore Ankara Büyükelçiliği 
1. Müsteşarı Mr. Ji-joon Kim, KOSGEB Başkanı Recep Biçer’in evsahipliğinde 
Ankara’da kabul edildi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, yeşil işletmecilik, 
temiz üretim, enerji verimliliği gibi kavramların, 
Türkiye ve KOBİ’ler açısından çok önemli olduğunu 
vurgulayarak “Bu konulara yaklaşımımızı, 
ilerleyen dönemlerde KOBİ’lerimize yönelik 
açıklayacağımız yeni desteklerle de göreceksiniz” 
dedi.
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Uluslararası İlişkiler

“Türkiye çok önem 
verdiğimiz bir ülke”
Güney Kore Kalkınma Enstitüsü Direktörü 
Kwang Eon Sul, iki ülkenin program 
çerçevesinde ekonomik gelişme ve 
zenginlikleri artırma amacıyla uzun süredir 
iş birliği içinde olduğunu söyledi.
Sul, bu kapsamda Türkiye’deki pek çok 
kurumla birlikte KOSGEB ile de çok 
önemli çalışmalar yürüttüklerini ifade etti. 
Çalışmalarda sanayinin rekabetçiliğinin 
artırılması, KOBİ’lerde temiz üretimin 
teşvik edilmesine odaklanıldığını anlatan 
Sul, “Türkiye ekonomik ve siyasi olarak 
çok önem verdiğimiz bir ülke. Türkiye ile 
projelerimizi artırarak devam ettireceğiz” 
diye konuştu.

İki ülke arasında (Türkiye-Kore) 
gerçekleştirilen Bilgi Paylaşım 
Programı ile, KOSGEB’in 2012 yılı için 
“Teknolojik Kümelenmeler” ve 2013 
yılı için “Yeşil Büyüme”’ye yönelik 
yapmış olduğu başvurular Kore Kalkınma 
Enstitüsü tarafından kabul görmüş ve 
ülkemizin mevcut durumu ortaya konarak, 
mevzuat, insan kaynağı ve teknik anlamda 
gerekli olan ihtiyaçlar belirlenerek, 
kurumsal kapasite geliştirilmesine yönelik 
faaliyetler geliştirildi. 

Kore ile ortaklaşa yürütülen iki projenin 
de başarılı olarak tamamlanmasının 
ardından yapılan 2014 yılı başvurusunda, 
KOSGEB olarak, Kore tarafına iki farklı 
proje önerisi sunuldu. Kore Cumhuriyeti 

(Güney Kore) Strateji ve Maliye 
Bakanlığınca yürütülen “Kore Bilgi 
Değişimi Programı” kapsamında 2014 
yılı için, Başkanlığımızca hazırlanarak 
Kore tarafının onayına sunulan Türkiye’de 
“Yeşil Büyüme’nin Ülkemizde KOBİ’ler 
Ölçeğinde Uygulanması ve KOBİ Destek 
Programlarının Değerlendirilmesi” 
konulu program önerileri KOSGEB’in son 
iki yıldaki performansı göz önüne alınarak 
yapılan değerlendirme sonucunda kabul 
gördü.

“Yeşil Büyüme’nin 
Ülkemizde KOBİ’ler 
Ölçeğinde Uygulanması 
ve KOBİ Destek 
Programlarının 
Değerlendirilmesi” konulu 

program ile, KOBİ’lerimize verilebilecek 
yeni destek modelleri oluşturulması 
ve KOSGEB çalışmalarında Kore 
deneyimlerinin değerlendirilmesi 
amaçlanmaktadır. Program kapsamında 
yürütülecek faaliyetler sonunda, 
Türkiye’de “Yeşil Büyüme ve 
KOBİ Destek Programlarının 
Değerlendirilmesi” konularında 
mevcut durum ortaya konarak, mevzuat, 
insan kaynağı ve teknik anlamda 
gerekli olan ihtiyaçların belirlenmesi 
ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi 
hedeflenmektedir. 

16
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Rusya Federasyonu KOBİ’lerini geliştirmek için KOSGEB benzeri bir kurum 
oluşturmaya karar verdi. Rusya Federal hükümeti KOBİ’lerin geliştirilmesi ve 
girişimciliğin teşviki için Türkiye’nin tecrübesini kullanmak istiyor. 

Haber

Rusya, KOSGEB Benzeri 
Federal Bir Kurum için 
Türkiye’yi İnceliyor  

Kosgeb Başkanı Recep Biçer ve Rusya 
Federasyonu Ekonomik Kalkınma 
Bakan Yardımcısı Aleksey Y.Lihaçov 
başkanlığındaki heyetler Moskova’da bir 
araya geldiler. 

Türk-Rus KOBİ Çalışma Grubu 1. 
Toplantısında Rusya Fedarasyonun Küçük 
ve Orta ölçekli firmalarını geliştirmesi için 
Türkiye’nin deneyimleri ve KOSGEB’in 
tecrübesi paylaşıldı.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı 
Viladimir Putin’in 1 Aralık 2014 günü 
Türkiye ziyaretinde; Bilim Sanayi ve 
Teknoloji Bakanı Fikri Işık ile Rusya 
Ferasyonu Ekonomik Kalkınma Bakanı 
Aleksey Ulukaev tarafından imzalanan 
mutabakat zaptı gereği KOBİ Çalışma 
Grubu oluşturuldu.

Moskova’da yapılan 1. KOBİ Çalışma 
Grubu toplantısına Türk tarafından 
KOSGEB Başkanı Recep Biçer 
başkanlığında Başkan Yardımcısı 
Süleyman İslamoğlu,Teknoloji ve Yenilik 
destekleri Daire Başkanı Murat Arıkan, 
AB ve Dış ilişkiler Daire Başkanı Necmi 
Uzun, Uluslararası İlişkiler KOBİ Uzmanı 
Gülnara Murtazaoğlu ile TÜBİTAK 
Uluslararası İlişkiler Daire Başkanı Hakan 
Karataş ve Uzman Oğuz Özkan katıldı.
  
Rusya Federasyonu tarafı ise Ekonomik 
kalkınma Bakan Yardımcısı Aleksey 
Y.Lihakov başkanlığında KOBİ Geliştirme 
ve Rekabet Genel Müdürü Natalya 
Larionova, Asya Afrika ve Latin Amerika 
Genel Müdürü Viktor İvanov,Kobi 
Destekleme Ajansı Genel Müdürü 
Aleksandr Yermoşin,Genç Girişimciler 
Teşvik Merkezi Genel Müdürü Artem 

Davidov,Ar-ge Alanında KOBİleri 
Geliştirme Genel Müdürü Sergey 
Poliyagov,Kredi Garanti Ajansı Başkan 
Yardımcısı Aleksey Potapov ve Türk-Rıs 
İş konseyi Genel Müdürü Namık Yakubov 
ile bir çok uzmanın bulunduğu geniş bir 
katılımla temsil edildi.

RF Ekonomik Kalkınma Bakan Yardımcısı 
Lihaçev; Kobilerini geliştirmek için 
Türkiye’nin tecrübelerini öğrenmek 
istediğini belirterek KOSGEB tecrübesinin 
çok değerli olduğunu vurguladı. 

KOSGEB başkanı Recep Biçer de 45 yıllık 
birikimle 25. Yılını dolduran KOSGEB’in 
3 milyon KOBİ’nin hizmetinde olduğunu 
veri tabanına kayıtlı 800 bine yakın 
KOBİ’ye de değişik alanlarda destekler 
verdiğini anlattı. Başkan Recep Biçer 
bu tecrübelerini Rusya Fedarasyonuna 
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aktarmaktan memnuniyet duyacağını 
söyleyerek iki ülke arasında KOBİlerin 
işbirlikleri ile de her iki ülkenin ekonomik 
kalkınmasının hızlanacağını hatırlattı.

1.KOBİ Çalışma Grubu toplantısına ev 
sahipliği yapan Kobi geliştirme ve Rekabet 
Genel Müdürü Natalya Larionova Rusya 
Fedarasyonun Serbest Ticarete yeni 
geçtiğini hatırlatarak Rus işletmelerinin 
ancak %20’sini KOBİ’lerin oluşturduğunu 
hatırlatarak 2030 yılına kadar bu oranı iki 
katına çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı. 
Larionova KOSGEB’i kastederek bu 
alanda söz sahibi kurumların tecrübelerinin 
kendileri için son derece önemli olduğunu 
vurguladı. 

Bu konuda Federal düzlemde bir kurum 
kurmaya çalıştıklarını belirten Larionova, 
“veri tabanını nasıl oluşturacağımızı 
hiç bilmiyoruz, destekleyeceğimiz 
işletmeyi nasıl seçeceğiz bunu sizden 
öğreneceğiz”dedi. Son bir yılda yabancı 
sermayeli şirketlere de destek verdiklerini 

hatırlatan Genel Müdür Larionova “150 
milyon dolar sadece inovasyon fonumuz 
var 2014 yılında kurulan Kredi garanti 
ajansımız 100 milyon Dolar kullandırdı 
ancak desteklerimiz bölgesel olduğu için 
Federal Projelerimiz yok” dedi.

Türk heyetinde yer alan KOSGEB 
yetkilileri de birimleri hakkında genel 
bilgileri verdikten sonra Türkiye 
ekonomisinin %99 ‘unu oluşturan 
KOBİ’lerin en önemli ve kapsayıcı 
kurumunun KOSGEB olduğunu belirttiler. 

KOSGEB’in 45 yıl önce danışmalık, 
eğitim ve atölye hizmetleri verdiğini 1990 
yılından sonra da hibe ve faizsiz kredilerle 
destekler verdiğini belirten KOSGEB 
Başkanı Recep Biçer iki ülke arasında 
kurulan KOBİ Çalışma Grubunun ilk 
toplantısının çok verimli olduğunu söyledi.
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KOSGEB ve Kızılcahamam Belediyesinin işbirliği ile gerçekleştirilen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi’nin Sertifika Töreni ve Arı Kovanı Dağıtım Töreni çok sayıda 
davetlinin katılımıyla Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Haber

Kızılcahamam 
Girişimcilik Sertifika Töreni 
Yapıldı

KOSGEB ve Kızılcahamam Belediyesinin 
işbirliği ile gerçekleştirilen Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi’nin Sertifika Töreni 
ve Arı Kovanı Dağıtım Töreni, Ak Parti 
Ankara Milletvekili Prof. Dr. Emrullah 
İşler, KOSGEB Başkan Yardımcısı 
Ahmet Karakoç, Belediye Başkan 
Yardımcısı Fahrettin İlhan, Ankara Arı 
Yetiştiricileri Birliği Başkanı Selçuk 
Solmaz, KOSGEB Sincan Hizmet Merkezi 
Müdürü Hacı Murat Elyürek ile çok sayıda 
davetlinin katılımıyla Kızılcahamam 
Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu’nda 
gerçekleştirildi.

Törende konuşan Ak Parti Ankara 
Milletvekili Prof. Dr. Emrullah İşler, “bu 
vesile ile aranızda bulunmaktan büyük 
memnuniyet duymaktayım.” dedi ve 
sözlerini şöyle sürdürdü: “bu kursiyerlerin, 
70 saatlik eğitim sonucu Kızılcahamam 

ekonomisine önemli katkı sağlayacağına 
inanıyorum.”
 
KOSGEB’in eğitimler sonucunda önemli 
destekler sunduğunu belirten İşler, tüm 
ekonomik aktörlerin son dönemde çok 
başarılı çalışmalar yürüttüğünü, bu 
bağlamda da KOSGEB’in üzerine düşen 
görevi hakkı ile yerine getirdiğini dile 
getirdi.
 
Kızılcahamam ekonomisi ve arıcılığa 
değinerek sözlerine devam eden Emrullah 
İşler, kırsal bölgeler için sunulan 
desteklerden yararlanılması konusunda 
tavsiyelerde bulundu.
KOSGEB Başkan Yardımcısı Ahmet 
Karakoç da, tüm katılıcıları en kalbi 
duygular ile selamlayarak, bu bağlamda 
Kızılcahamam da bulunmaktan onur 
duyduğunu ifade etti.

 

KOSGEB olarak, ülkemizde önemli bir 
yere sahip olan KOBİ’leri geliştirme 
yolunda hareket ettiklerini kaydeden 
Karakoç, bu bağlamda sunulan eğitimlerin, 
yeni KOBİ’lerin oluşmasında bir kuluçka 
merkezi gibi işlev gördüğünü anımsattı.
 
1990 yılında 3624 sayılı Kanun ile kurulan 
KOSGEB’in, bu tarihten 2009 yılına kadar 
sadece imalat sanayi KOBİ’lerine destek 
verdiğini belirten Karakoç, kurulduğu 
dönemden 2002 yılına kadar ulaşılan 
KOBİ sayısını 4 Bin iken, bugün ise 
KOSGEB Veri Tabanına kayıtlı işletme 
sayısının 800 Bine ulaştığını ifade etti.
 
KOSGEB’in kurulduğu yıldan 2002 yılına 
kadar geçen 12 yıllık süreçte 10 milyon 
TL’lik bir destek sunulduğunu kaydeden 
Karakoç, son döneminde ise bu rakamın 
yaklaşık 3 milyar TL’ye çıktığını söyledi.
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 KOSGEB’in en önemli desteklerinden 
bir tanesinin de Girişimcilerimize yönelik 
“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri” 
olduğunu söyleyen Karakoç, Bu 
kapsamda, 1990-2003 yılları arasında 
yaklaşık 1.000 kişiye girişimcilik eğitimi 
verildiğini, 2003 – 2015 yılları arasında ise 
bu oranın yaklaşık 300 bin kişiye ulaştığını 
sözlerine ekledi.
 
Bu eğitimlere, kadın girişimcilerimizin 
yoğun bir ilgisinin olduğunu ifade eden 
Karakoç, KOSGEB’in bu eğitimler 
sonucunda yeni girişimcilere ne tür 
destekler sağladığı konusunda önemli 
bilgiler aktardı.
 
Sayın Başbakanımız Prof. Dr. Ahmet 
Davutoğlu’nun, KOSGEB’in 3. KOBİ 
ve Girişimcilik Ödül töreninde KOSGEB 
Desteklerine yönelik bazı müjdeler 
verdiğini kaydeden Karakoç, bu bağlamda 
müjdelerden bir tanesinin de, girişimcilerin 
“kadın, gazi, 1. derecede şehit yakını 
veya engelli” olması halinde yaptığı 

harcamalardaki destek oranlarının mevcut 
oranlara ilaveten %10 artırıldığını belirtti.         
                                  
Konuşmasının sonunda ise Ahmet 
Karakoç, bu sürecin en başından itibaren 
katkı sağlayan ve emeği geçen herkese 
teşekkür etti.
 
Konuşmaların ardından ise Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi’ni başarılı bir şekilde 
tamamlayan kursiyerlere sertifikaları 
protokol tarafından takdim edildi. 
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