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KOSGEB ve OPORA İş birliğinde 
Yeni Dönem

KOSGEB ile Rusya Federasyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kurumu (OPORA) arasında 
KOBİ’ler alanında iş birliklerinin sürdürülmesi için yeni bir anlaşmaya imza atıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 

ve Rusya Federasyonu (RF) Devlet Başkanı 

Vladimir Putin’in eş başkanlıklarında 

gerçekleştirilen Türkiye – Rusya 

Federasyonu Üst Düzey İş birliği Konseyi 

(ÜDİK) Toplantısının ardından KOSGEB ile 

RF Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kurumu 

(OPORA) arasında KOBİ’ler alanında iş 

birliklerinin sürdürülmesi için yeni bir 

anlaşmaya imza atıldı.

Moskova’da 10.03.2017 tarihinde Kremlin 

Sarayı’nda yapılan Türkiye - RF ÜDİK VI. 

Toplantısının ardından iki ülke arasında 

Ekonomi, Dışişleri, Kültür ve Turizm ile 

Adalet Bakanları tarafından çok sayıda 

anlaşmaya imza atıldı. KOBİ’ler alanında iş 

birliğine yönelik Mutabakat Zaptını (MOU) 

heyette yer alan KOSGEB Başkanı Recep 

Biçer ile OPORA Başkanı Alexander Kalinin 

imzaladı. 

Her iki ülke arasında KOBİ’ler alanında 

KOSGEB tarafından 1993’ten bu yana 

yürütülen iş birliği çalışmaları çerçevesinde 

daha önce 10 Ekim 2011 tarihinde OPORA 

ile ve 01 Aralık 2014 tarihinde RF Ekonomik 

Kalkınma Bakanlığı ile Mutabakat Zaptı 

imzalanmış,  Ekonomik Kalkınma Bakanlığı 

ile imzalanan Mutabakat Zaptı çerçevesinde 

kurulması kararlaştırılan Türk-Rus KOBİ 

Çalışma Grubunun I. Dönem Toplantısı 

2015 yazında Moskova’da yapılmıştı.  
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB ile Rusya 

Federasyonu Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kurumu 

(OPORA) arasında imzalanan mutabakat anlaşmasına 

ilişkin şunları kaydetti:

“Rusya ile bir kaç yıl önce başladığımız görüşmelere 

uçak krizi nedeniyle biraz ara vermiştik. Şimdi tekrar 

protokolümüzü yeniledik. Karşı tarafta da küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin birliği diyebileceğimiz bir üst kuruluş 

var. Onlarla karşılıklı hem tecrübe paylaşımı hem de 

Türkiye ve Rusya’da iş yapmaya dönük olarak bir iş birliği 

çalışmamız var. Rusya’da coğrafya ve nüfus çok büyük, 

bizim avantajımız aslında bu konuda Rusya’nın çok zayıf 

olması. Tabiri caizse ‘demir perde ülkesi olması’ hasebiyle 

her şey devletin tekelinde, özel sektör, KOBİ’ler hiç 

gelişmemiş. Bizim onlara aktaracağımız tecrübelerle daha 

sonrasında yapacağımız ikili iş görüşmeleri ve KOBİ’lere 

sunacağımız fırsatlarla ticaret dengesi Türkiye’ye doğru 

yürür diye düşünüyorum.”

OPORA ile yenilenen bu anlaşma ile birlikte KOSGEB’in 

yurt dışındaki KOBİ kuruluşları ile yaptığı anlaşma sayısı 

69’a ulaştı.

“...Türkiye ve Rusya’da iş yapmaya 
dönük olarak bir iş birliği çalışmamız 
var. Rusya’da coğrafya ve nüfus çok 
büyük, bizim avantajımız aslında bu 
konuda Rusya’nın çok zayıf olması. 
Tabiri caizse ‘demir perde ülkesi olması’ 
hasebiyle her şey devletin tekelinde, 
özel sektör, KOBİ’ler hiç  gelişmemiş. 
Bizim onlara aktaracağımız tecrübelerle 
daha sonrasında yapacağımız ikili iş 
görüşmeleri ve KOBİ’lere sunacağımız 
fırsatlarla ticaret dengesi Türkiye’ye 
doğru yürür “diye düşünüyorum.”
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KOSGEB’te 2017 Yılı KOSGEB Sıfır Faizli 

İşletme Kredisi Faiz Desteği değerlendirme 

toplantısı yapıldı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

Müsteşarı Prof. Dr. Ersan Aslan, Müsteşar 

Yardımcısı Prof. Dr. Cevahir Uzkurt, 

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB 

Başkan Yardımcısı Süleyman İslamoğlu ve 

bütün KOSGEB il müdürlerinin katılımı ile 

Ankara’da gerçekleşen toplantıda, Kredi Faiz 

Desteği’ne ilişkin süreçler değerlendirildi.

Toplantıda, işletmelerin kredi kullanımı 

esnasında meydana gelebilecek olası 

sorunlar görüşülerek, bu sorunların 

çözümüne ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

11 Mart 2017 tarihi itibariyle, kredi başvurusu 

yapan 460 bin 167 işletmeden 285 bin 366’sı 

işletme başvuru sürecini başlattı. 68 bin 684 

işletme de bankalardan ön onay alarak, kayıt 

ve beyanname onay sürecini tamamladı.

15 bin 549 işletme KOSGEB Müdürlüğü 

onayı aldı, 10 bin  216 işletmenin ise onayları 

tamamlandı ve bankalardan kullandırım 

bekliyorlar.

İşletmlerin, bankalardan kredi kullandırım 

işlemleri  başlamış olup, sürecin 28 

Nisan 2017 tarihine kadar tamamlanması 

planlanıyor.

2017  Yılı  KOSGEB  Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği kapsamında, KOBİ’lerin kredi 
kullandırım işlemleri başladı.

11 Mart 2017 tarihi itibariyle, 
kredi başvurusu yapan 460 
bin 167 işletmeden 285 bin 
366’sı işletme başvuru sürecini 
başlattı. 68 bin 684 işletme de 
bankalardan ön onay alarak, 
kayıt ve beyanname onay 
sürecini tamamladı.

Recep Biçer

KOSGEB Başkanı

Prof.Dr. Ersan Aslan

Müsteşar 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Prof.Dr. Cevahir Uzkurt 

Müsteşar Yardımcısı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
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KOSGEB,
KREDİ İŞLEMLERİNE HIZ VERDİ

KOSGEB, 2017 Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteğine hak kazanan işletmelerin iş ve 
işlemlerinin daha hızlı bir şekilde yürütülebilmesi ve sürece ilişkin koordinasyonunun 
sağlanabilmesi için Ankara’dan Türkiye genelinde bulunan bütün KOSGEB Müdürlüklerine 
personel gönderildi. 

Türkiye genelindeki bütün KOSGEB 

Müdürlüklerindeki personeller 

Program süresince hafta sonları 

mesaiye kalacak. 

Faizsiz Kredi desteğine hak kazanmış ancak, 

şu ana kadar hala KOBİ Beyannamesini 

doldurmamış veya doldurduğu 

beyannameye ilişkin evraklarını KOSGEB 

Müdürlüklerine teslim etmemiş olan 

KOBİ’lerin bir an önce eksikliklerini giererek 

kredi kullandırım işlemini tamamlamaları 

gerekiyor. 

KOBİ’lerin bir an önce faizsiz krediye 

erişebilmeleri için KOSGEB adeta 

seferberlik ilan etti. Program süresince 

KOSGEB müdürlüklerinde yoğunlukların 

yaşanması halinde, hafta sonları KOSGEB 

Müdürlüklerindeki personeller mesaiye 

kalacak.

Kredi Onay Süreçlerinde KOSGEB’de 

Yeni Düzenlemeler Yapıldı.

Diğer yandan, kredi onay süreçlerinde de 

KOSGEB tarafından yeniden düzenlemeler 

yapıldı. Daha önceden KOSGEB tarafından 

verilen onay süreci tek aşamaya düşürüldü.

Kredi Faiz Desteğinden yararlanacak 

işletmelere, Banka Ön Onayını müteakip 

KOSGEB Müdürlüklerince verilen onay 

nihai onaydır. KOSGEB Müdürlüklerince 

verilen onay; program kapsamında Kredi 

Faiz Desteğinden yararlanacak

işletmelerin; KOSGEB’e kayıtlı, 2015 Yılı 

KOBİ Beyannamesi onaylı ve KOSGEB 

desteklerinden yasaklı olmayan işletme 

olduğu anlamına gelmektedir. 

Banka Ön Onayı hariç, Banka tarafından 

verilen diğer onaylar ile KOBİ Finansman 

Dairesi Başkanlığınca verilen onaylar 

kaldırılmış olup; KOSGEB Müdürlüklerince 

verilen onaydan sonra Banka tarafından 

kredi kullandırılabilecektir. Aktif 

kredi kullandırım listelerinin Banka 

Genel Müdürlüğü veya yetkilendirdiği 

birim tarafından İdare Başkanlığımıza 

gönderilmesi ile kredi faiz destek ödemeleri 

gerçekleştirilebilecektir.
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Program kapsamında bankalarla yapılan 

protokollerde ekspertiz ücreti, posta masrafı 

gibi masraflar kısıtlandırıldı. Bankalar bu 

işlemlerden işletme başına sadece 100 lira 

alabiliyor. KOBİ’leri 100 TL başka ücretin 

dışında başka ücret ödemek zorunda 

değiller. Farklı bir ücret talep edilmesi 

halinde KOBİ’ler KOSGEB Müdürlüklerine 

başvuru yapabilirler. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil 

Usulü Hakkında Kanun, bu kapsamda 

Maliye Bakanlığınca yayınlanan Tahsilat 

İç Genelgesi ve Tebliğler ile İşverenlere 

Verilen Devlet Yardımı, Teşvik ve 

Desteklerde Sosyal Güvenlik Kurumundan 

Alınacak Borcu Yoktur Belgesinin 

Düzenlenmesine İlişkin Usul ve Esaslara 

Dair Tebliğ’e istinaden ve bu doğrultuda 

Başkanlığımız destek mevzuatı gereği 

olarak, Başkanlığımızla ilgili bankalar ve 

kuruluşlar arasında imzalanan Kredi Faiz 

Desteği Programı Protokolünün 7. Maddesi:

“Kredi başvurusunda bulunan İŞLETME’nin 

gerek gecikmiş vergi borcunun gerek ise 

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK)’na gecikmiş

borcunun veya her ikisinin de bulunması 

halinde, Vergi Dairesinden alınmış vergi 

borcunun tutarını gösteren belge ile 

SGK’dan alınmış borcunun tutarını gösteren

belge veya Vergi ve SGK borcu olmadığına 

veya yapılandırdığına dair belgenin 

İŞLETME’den alınması. İŞLETME’nin 

mahsuplaşma talebinin alınması (Ek.2) 

suretiyle, SGK ve/veya vergi borcuna 

mahsuben azami KOSGEB tarafından 

ödenen faiz/kar payı desteği kadar 

tutarın BANKA tarafından İŞLETME’ye 

kullandırılacak kredi tutarından düşülerek, 

ilgili kuruma ödenmesinin sağlanması, 

kalan bakiyenin işbu protokol ve BANKA’nın 

mevzuatı çerçevesinde İŞLETME’ye 

kullandırılması,” 

hükmüne haizdir.

Bu doğrultuda Bankalarca, işletmeye 

kullandırılan krediden azami KOSGEB’ce 

ödenen faiz tutarı kadar mahsuplaşma 

yapılarak ilgili kamu kurumlarına 

aktarılmakta, kalan tutar işletmeye 

kullandırılmaktadır.

Bankalar en fazla 
100  TL 
masraf alabilir.

Sıfır Faizli Kredi Desteği almaya hak kazanan işletmelerin SGK ve Vergi borcu 

bulunanlardan en fazla kredi faiz desteği kadar borçlarına kesinti yapılıyor.
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“Devletin verdiği teşvikleri alın, 
işiniz yoksa işinizi kurun, varsa geliştirin.”

Türkiye Esnaf Buluşması’na katılan 

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

“Türkiye, Allah’ın izniyle, tüm meselelerin 

üzerinden gelecek dirayete, imkana sahiptir 

İş dünyamız, lütfen dedikodulara, güncel 

tartışmalara aldırmasın, devletin verdiği 

teşvikleri alın, işiniz yoksa işinizi kurun, 

varsa geliştirin, büyütün” dedi.

“KOSGEB aracılığı ile 700 milyon lira 

destek verildi.  Yarısı kadın olmak 

üzere, 30 binden fazla yeni girişimci 

iş yeri sahibi oldu.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB aracılığı 

ile işletmesini kuran yeni girişimcilere  700 

milyon lira destek veriliğini, bu desteği 

alan 30 bin girişimcinin yarısının kadın 

girişimci olduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, KOSGEB’den 

destek alarak işletmesini açan girişimci 

örneklerini anlatırken, “ Öyle girişimici 

örnekleri var ki, insanın gözleri yaşarıyor. 

Mesela, Tekirdağlı kadın girişimci olan, 

Göknur Daamat kardeşimiz, kanser illetine 

maruz kalınca köşesine çekilmek yerine 

iş hayatına atıldı. Aldığı KOSGEB desteği 

ile kendi işinin patronu oluyor ve o 

motivasyonla kanseri yeniyor. Adıyamanlı 

Naile Şahin kardeşimiz, 52 yaşında kendi 

gıda markasının sahibi oldu. Ostimde 

Özgür Çimen kardeşimiz, helikopter camı 

üretmeye başladı. İvedik Organize Sanayi 

Bölgesinde Arif Kalender kardeşimiz,

güvenlik güçlerimizin teröristlere karşı daha 

etkili mücadelesine yardımcı olabilmek için 

köşe silahı geliştirdi. İşte bu şekilde 30 bin 

ayrı hikaye var. Bunlar bizi güçlü kılan ve 

geleceğe taşıyacak olan hikayelerdir.” Dedi

“Siz yürüdükçe, devletiniz 
sizin önünüzü açmaya devam 
edecektir.”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 

İstanbul’da Bağcılar Spor Kompleksi’nde 

düzenlenen Türkiye Esnaf Buluşması’na 

katıldı. Son dönemde esnaflar için yapılan 

ekonomik düzenlemelere değinen 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Millet olarak 

bizi bugüne ulaştıran yüksek ahlaktır. Bizde 

esnaf Ahi’dir, yani kardeştir, eli açıktır. 

Esnaf ve sanatkarların ne kadar önemli 

olduğunu biliyoruz. Esnaf ve sanatkarların 

haksız rekabete karşı korunması 

gerektiğine inanıyoruz, çalışmalarımızı 

buna göre yapıyoruz. Türkiye, Allah’ın 

izniyle, tüm meselelerin üzerinden gelecek 

dirayete, imkana sahiptir. İş dünyamız, 

lütfen dedikodulara, güncel tartışmalara 

aldırmasın, devletin verdiği teşvikleri alın, 

işiniz yoksa işinizi kurun, varsa geliştirin, 

büyütün. Göreceksiniz ki siz yürüdükçe 

devletiniz de sizin önünüzü açmaya devam 

edecektir.” dedi.
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Kastamonulu mermerciler, 
KOSGEB Faizsiz Kredi Desteği ile 
ham madde açığını kapattılar

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Kastamonu’da 2017 yılı KOSGEB 
Sıfır Faizli İşletme Kredi Desteği’nden faydalanan KOBİ’leri ziyaret ederek sorunları dinledi.

Recep Biçer, Kastamonu’daki 

işletme ziyaretleri sırasında, 

Kredi Faiz Desteği alan 

KOBİ’lere bankaların talep 

ettiği masraf ücretlerine 100 

TL’den fazla ödememelerini 

hatırlatarak, işletmelerin bir an 

önce bu krediye erişebilmeleri 

için Türkiye genelindeki bütün 

KOSGEB müdürlüklerindeki 

personellerin hem akşamları 

hem de hafta sonları 

mesai yaparak büyük çaba 

harcadıklarını ifade etti.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Kastamonu’daki işletme 

ziyaretleri esnasında memer 

imalatçılarınıda ziyaret etti. 

Mermer imalatçıları, faizsiz 

kredi desteği sayesinde 

işletmelerinin ham madde 

ihtiyaçlarını karşıladıklarını 

söylediler.
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KOSGEB tarafından verilen 50 bin liralık 

sıfır faizli kredi talebi uygun bulunan 

işletme sayısının ne olduğunun sorulması 

üzerine Başkan Recep Biçer, söz konusu 

destek programının geçen yılın sonunda 

başladığını, o uygulamanın akabinde 

başvuru sayısının yüksek olması nedeniyle 

hükümetin 2,5 milyar liralık büyük bir 

kaynak tahsis ettiğini söyledi.

Bu rakamın KOSGEB’in yıllık bütçesinin 

2,5 katı civarında olduğuna işaret eden 

Recep Biçer, programa bir seferde bu kadar 

kaynak ayrılmasının KOSGEB tarihinde 

ilk olduğunu aktardı. Başkan Recep Biçer, 

‘Hükümetimizin de muhtemelen reel 

sektöre, KOBİ’lere uyguladığı en büyük 

programlardan biri. 460 bin 167 uygun 

başvurusu olan KOBİ’miz oldu. Bunları biz 

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığına 

gönderdik, küçük esnaftan başlayarak, 

ciroyu en küçükten tutarak yukarı doğru 

bir sıralama yapıldı. 2,5 milyar liralık 

bütçe çerçevesinde 460 bin 167 civarında 

KOBİ’miz bu imkandan istifade edecek.’ 

şeklinde konuştu.

Cirolara göre kredi tahsis limitlerinin de 

belirlendiğini anlatan  KOSGEB Başkanı, 

‘20 bin, 25 bin 30 bin gibi.. Herkese 50 bin 

verilseydi, bu rakam 460 bin olmazdı, 200 

binler civarında kalırdı.’ dedi.

-’Piyasanın ihtiyacı 
doğrultusunda  süreyi  
uzatabiliriz’

Başbakan Binali Yıldırım’ın 28 Şubat’ta grup 

toplantısında yaptığı konuşmayla işlemlere 

başladıklarını ifade eden Recep Biçer, 

şunları kaydetti:

‘O akşam itibarıyla bütün KOBİ’lerimize 

hem e-mail hem de SMS ile programın 

başladığını, sistemden bir hak sahipliği 

belgesi diyebileceğimiz başvuru formu 

çıktısı alarak, bankalarla görüşmeye 

başlayabileceklerini söyledik. Şu ana kadar 

400 binin üzerinde KOBİ’miz web sitemizden 

Recep Biçer, Anadolu Ajansı Finans Masası’nda, KOSGEB tarafından verilen faizsiz kredilere ilişkin 
değerlendirmelerde bulundu, soruları yanıtladı.

Haksız Yollarla Destek Verilen FETÖ Bağlantılı 
İşletmelere İcra Takibi Başlatılıyor
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çıktısını alıp bankayla görüşmeye gitti. 60 

binlik kitle var, henüz o belge dökümünü 

almayan, demek ki zamana yaymak istiyorlar. 

2 aylık bir süre var ama eğer yetişmezse süre 

bunu KOBİ’lerimizin istekleri, piyasanın 

ihtiyacı doğrultusunda uzatabiliriz. Henüz 

çıktısını almayan firmalara da zaman zaman 

çağrı yapıp bankalara yönlendireceğiz. 

Bankalara giden ve görüşme yapan 110 bin 

civarında firma ön onay almış durumda.’

KOSGEB Başkanı, şu an 10 bine yakın kredisi 

hazır müşterinin sistemde 

görüldüğünü bildirdi.

İşletmelerin bankaya 

ödeyeceği faiz yükünü 

KOSGEB’in karşılaması 

kaydıyla müşteriyle kredi 

ilişkisi kurulduğunu dile 

getiren Recep Biçer, kredinin 

ana para riskinin tamamen 

bankaya ait olduğunu söyledi.

Kredi geçmişi zayıf olsa da 

KOBİ’lerin bu imkandan 

olabildiğince fazla 

yararlanması için bankaları 

teşvik ettiklerini belirten Başkan Recep Biçer, 

bankalarla bu anlamda sürekli görüşme 

yaptıklarını kaydetti.

Recep Biçer, bunun büyük bir program 

olması nedeniyle bu sene bunun dışında 

yeni bir program uygulamayı da şu an 

itibarıyla düşünmediklerini ifade etti.

-’Piyasaya 11 milyar liralık para 
girişi söz konusu’

Devlet tarafından bankalara kredi için ne 

kadar faiz ödeneceğinin sorulması üzerine 

Biçer, ‘Bizim bankalara ödeyeceğimiz faiz 

tutarı 2,5 milyar lira civarında. Yani 50 bin 

liranın aşağı yukarı 11 bin 490 liralık bir faizi 

var. Bu faiz hesabından gidersek 2,5 milyar 

lira civarında bir faiz yükünü bankalara 3 yıla 

yaygın şekilde ödeyeceğiz. Birinci taksiti bu 

sene, ikinci taksiti 2018’de, son taksiti 2019 

olmak üzere karşılayacağız.’ dedi.

Biçer, ‘KOBİ’ler 10 milyar 855 milyon lira 

civarında, yaklaşık 11 milyar lira kredi 

kullanmış olacak. Yani piyasaya bu kadar bir 

paranın girişi söz konusu olacak. Bu ekonomi 

için çok önemli. İşin maliyet kısmında da 

herkes kendi kullandığı kredi ölçüsünde o 

faizden kurtulmuş olacak.’ diye konuştu.

- ‘Bizi arasınlar’

Biçer, esnaftan kredi için ‘masraf’ adı 

altında ek ücret talep edilip edilmediğinin 

sorulmasına karşılık, ekspertiz ücreti, posta 

masrafı gibi masrafları çok kısıtladıklarını, 

yaptıkları görüşmeler sonrası bankaların bu 

işlemlerden işletme başına sadece 100 lira 

alabildiklerini söyledi. Bunun dışında başka 

ücret alınmadığını aktaran Biçer, ‘Onların 

kanunen kullanmaları gereken belli komisyon 

oranları var, yüzde yarım gibi. Onun dışında 

KOBİ’lerimiz başka ücret ödemek zorunda 

değiller. Eğer böyle bir ücret talep edilmişse 

kesinlikle bize dönsünler, müdürlüklerimizi 

arasınlar, biz onlarla ilgilenelim.’ ifadesini 

kullandı.

Biçer, bankalarla faiz pazarlığı yaptıklarını 

da belirterek, şu an itibarıyla 3 devlet bankası 

dahil, 9 bankanın programda yer aldığını 

bildirdi.

- Bankalara çağrı

‘Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği’ 

konusunda bankalara çağrıda bulunan 

Biçer, ‘Anapara riski bankanın olmakla 

birlikte hem şubelerden hem de banka 

genel müdürlüklerinden kendilerine gelen 

KOBİ’lerimizi mümkün 

mertebe geri çevirmemelerini, 

ne olursa olsun krediden bir 

şekilde istifade etmeye yönelik 

alternatifler sunmalarını 

bekliyoruz.’ dedi.

Bu noktada Bankacılık 

Düzenleme ve Denetleme 

Kurumu ve bankacılık mevzuatı 

çerçevesinde hiç kredi 

alamayacak yasaklı olanlarında 

da olabileceğine değinen 

Biçer, onlara yapılabilecek bir 

şey olmadığını ancak teminat, 

kefalet sorunu yaşayan 

işletmelere Kredi Garanti Fonu (KGF) ile 

Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet 

Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliğinin 

devrede olduğuna işaret etti. İşletmelerin 

buralara yönlendirilmeleri gerektiğini dile 

getiren Biçer, ‘Geçen cuma günü Bakanlar 

Kurulu kararı çıktı. KGF kefaletlerine Hazine 

desteği artırıldı ve bizim bu yaptığımız işletme 

kredilerinde, geri ödemesiz dönemi de bu 

kefalet dönemine alacak yeni bir uygulama, 

düzenleme yapıldı. Tahmin ediyorum, bu 

hafta onun protokolünü KGF, Hazine tarafıyla 

imzalayacak. Dolayısıyla Hazine kefaletiyle 

KGF’nin, işletmelerin çoğuna kefil olması 

mümkün hale gelecek. Bunu bankaların, 

KOBİ’lerimiz bankaya gittiğinde söylemeleri, 

yönlendirmeleri ve bu çerçevede kredileri 

kullandırmaları gerekiyor.’ ifadesini kullandı

“(50 bin  liralık faizsiz kredi desteği) 
Anapara riski bankanın olmakla 
birlikte hem şubelerden hem de 
banka genel müdürlüklerinden 
KOBİ’lerimizi mümkün mertebe geri 
çevirmemelerini, ne olursa olsun 
krediden bir şekilde istifade etmeye 
yönelik alternatifler sunmalarını 
bekliyoruz”
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“(İşletmelere FETÖ incelemesi) 
Şayet haksız yoldan destek 
verilmişse, bunları geri almak için 
icra takibi  başlatıyoruz, mutlaka 
savcılığa suç duyurusunda 
bulunuyoruz. Bu anlamda 
başlattığımız icra takipleri oldu”-

Küçük ve Orta Ölçekli  İşletmeleri  

Geliştirme  ve Destekleme İdaresi 

(KOSGEB) Başkanı Recep Biçer, 

destek verilen işletmelerin 

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) 

ile ilişkisinin olup olmadığını 

incelediklerini belirterek, “Şayet 

haksız yoldan destek verilmişse, 

bunları geri almak için icra takibi 

başlatıyoruz, mutlaka savcılığa suç 

duyurusunda bulunuyoruz. Bu 

anlamda başlattığımız icra takipleri 

oldu” dedi.

Anadolu Ajansı (AA) Finans 

Masası’na konuk olan Biçer, 

kredi kullandırılan KOBİ’lere 

yönelik güvenlik soruşturmalarını 

değerlendirirken, FETÖ’nün özel 

sektörde olduğu gibi Türkiye’deki 

kamu kuruluşlarını da negatif olarak 

derinden etkilediğini, öncelikle 

kurum içinde bu örgütle bağı olan 

kişileri hızla tasfiye ettiklerini 

söyledi. Daha sonra yayımlanan 

kararnamelerle tasfiyeleri 

tamamladıklarını kaydeden Biçer, 

“Değişik ihbar, bulgu ve tespitlerle 

bize gelen hususlarda personel 

bazında değerlendirerek gereğini 

yapıyoruz. Bu manada personel 

hareketliliği anlamında gereğini 

yaptığımızı çok rahat ifade 

edebilirim.” diye konuştu.

İşletmelerin FETÖ’ye ne kadar bulaştığını 

tespit etmenin gerekliliğine işaret eden 

Biçer, “Şayet, destek alırken her şey yasal 

ise bu işletmelere yasal zeminde ödeme 

yapıldıysa bir ihbar ile hareket etmemiz 

çok da mümkün değil. Mutlaka belge 

düzenine bakmak lazım. Hiç hak etmediği 

halde bu terör örgütü ile mensubiyeti veya 

irtibatı vesilesiyle geçerli olmadığı halde 

projesini geçerli kıldılarsa, komisyonu kendi 

adamlarından oluşturdular ve geçer not 

verdilerse, haksız yere destek ödedilerse 

bunların hepsi ayrı ayrı inceleniyor. Her ilden 

savcılık ve istihbarat teşkilatı buna yönelik 

ihbarları değerlendirerek bize mutlaka 

yazıyorlar. Müfettişlerimiz ve uzman 

personelimiz kanalıyla bunları mutlaka 

inceleyip kendilerine dönüyoruz. Onlar 

da bizim yazdığımız raporlara bağlı olarak 

konunun adli işlerini yapıyorlar.” ifalerini 

kullandı.

Kamu kurum ve kuruluşlarının 

bilgilerinden de istifade ettiklerini, söz 

konusu şirketlerle ilgili toplu 

sorgulama yaptırdıklarını dile 

getiren Biçer, kendilerine ulaşan 

bilgiler çerçevesinde bu firmaları 

derinlemesine incelemeye 

aldıklarını söyledi. Biçer, 

incelemede, şirketin FETÖ’ye bağlı 

bir dernekle ilişkisi, 17-25 Aralık 

sürecinden sonra Bank Asya’daki 

hesap hareketleri gibi bir kaç 

noktayı değerlendirdiklerine 

dikkati çekerek, şöyle devam etti:

“Bir taraftan FETÖ incelemesi 

yaparken, bir taraftan da belki de 

hiç hak etmediği halde bazılarını 

zan altında bırakıp belki de yüzlerce 

kişiyi çalıştıran bir firmanın 

itibarını da yerle bir edebiliriz. 

Bunu önlemek için uygulamaları 

tek tipleştirmek amacıyla bir 

başkan yardımcısı başkanlığında, 

daire başkanlarından müteşekkil 

bir komisyon kurduk. Bu 

komisyon sahada uygulama 

birliğini sağlıyor. Örneğin 

sahadan şikayet veya soru geliyor, 

bunları tek tek inceleyerek sahaya 

yeni görüşler gönderiyoruz. Şayet 

haksız yoldan destek verilmişse, 

bunları geri almak için icra takibi 

başlatıyoruz, mutlaka savcılığa 

suç duyurusunda bulunuyoruz. 

Bu anlamda başlattığımız icra 

takipleri oldu.”

- Rus OPORA ile iş birliği
KOSGEB’in diğer ülkelerle iş birliklerine 

Girişimcilik Destek Programı’na talep olduğunu, 
son 5-6 yılda 30 binden fazla girişimcinin kendi iş 
yerlerini açtıklarını anlatan Biçer, “Bu kişiler 50 bin 
liraya kadar hibe, 100 bin liraya  geri  ödemeli ama 
faizsiz desteğimizden istifade ediyorlar. Onlara bu 
zamana kadar 600 milyon liranın üzerinde destek 

sağladık.” ifadelerini kullandı. 
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ilişkin bilgiler veren Biçer, idarenin 50’nin 

üzerinde  ülke  ile 67 civarında ikili iş  

birliği için mutabakat zaptı bulunduğunu 

belirtti. Biçer, bu yolla KOBİ’lere yönelik 

destek modellerini dışarıya ihraç etmeyi 

amaçladıklarını kaydederek, diğer ülkelerdeki 

kurumlarla tecrübe paylaşımı, saha  

ziyaretleri ve ikili iş görüşmeler yaptırma 

gibi, KOBİ’lerin dışa açılmalarına imkan 

sağlayacak bir ortam hazırladıklarının altını 

çizdi. Büyük firmaların zaman zaman Dış 

Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Türkiye 

İhracatçılar Meclisi (TİM) gibi kuruluşlarla 

yurt dışına ziyaret gerçekleştirdiklerine 

dikkati çeken Biçer, KOBİ’lerin böyle bir 

imkanının bulunmadığını belirtti.

İhracat kabiliyeti olan ve dışa açılmayı 

isteyen KOBİ’lerin bu imkana kamu eliyle 

ulaşabilmesi gerektiğini kaydeden Biçer, 

KOBİ’lerin karşılarında resmi muhatap 

bulduğunda işlerini daha hızlı ve güvenli 

bir şekilde yapabildiklerini vurguladı. Biçer, 

muhatap kuruma karşılıklı anlaşmalar için 

ikili iş görüşmelerini zorunlu tuttuklarına 

işaret ederek, KOSGEB ile Rusya Federasyonu 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Kurumu 

(OPORA) arasında imzalanan mutabakat 

anlaşmasına ilişkin şunları kaydetti:

“Rusya ile bir kaç yıl önce başladığımız 

görüşmelere uçak krizi nedeniyle biraz 

ara vermiştik. Şimdi tekrar protokolümüzü 

yeniledik. Karşı tarafta da küçük ve orta 

ölçekli işletmelerin birliği diyebileceğimiz bir 

üst kuruluş var. Onlarla karşılıklı hem tecrübe 

paylaşımı hem de Türkiye ve Rusya’da iş 

yapmaya dönük olarak bir işbirliği çalışmamız 

var. Rusya’da coğrafya ve nüfus çok büyük, 

bizim avantajımız aslında bu konuda 

Rusya’nın çok zayıf olması. Tabiri caizse 

‘demir perde ülkesi olması’ hasebiyle her 

şey devletin tekelinde, özel sektör, KOBİ’ler 

hiç gelişmemiş. Bizim onlara aktaracağımız 

tecrübelerle daha sonrasında yapacağımız 

ikili iş görüşmeleri ve KOBİ’lere sunacağımız 

fırsatlarla ticaret dengesi Türkiye’ye doğru 

yürür diye düşünüyorum.”

- “26 bin 332 personel için destek 
sağladık”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 

himayesindeki istihdam seferberliğine 

KOSGEB’in nasıl bir katkı sağladığını da 

anlatan Biçer, idarinin 10 değişik destek türü 

olduğunu söyledi.

Bunların içinde “genel destek” adıyla 15 

desteğin bulunduğu bir uygulamanın da yer 

aldığını ifade eden Biçer, nitelikli eleman 

desteğinin önemine işaret etti. Üniversite 

mezunu bir personelin istihdam edilmesi 

halinde bu kişinin net maaşının yüzde 

50’sine 3 yıllık bir anlaşma döneminde 50 bin 

liraya kadar destek verildiğini anlatan Biçer, 

“Örneğin 3 bin liralık maaşla çalıştıracağınız 

bir  kişinin  bin 500  lirasını  biz karşılıyoruz.  

Biçer, KOSGEB kredileri kullandırılırken kadın girişimciler, engelliler, gaziler  ve şehitlerin birinci 

derecedeki yakınlarına pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, “Biz bir oran tespit ediyoruz. Söz gelimi 

‘100 lira harcadıysanız 60 lirasını geri alabilirsiniz’ diyoruz. Bu, kadın girişimcilerimiz için 80 lira. Yüzde 

20 fark veriyoruz. Engellilerimize, gazilerimize ve şehitlerimizin birinci derecedeki yakınlarında yüzde 

20’lik bir avantaj sağlamış durumdayız. Bunlar bizim için özel gruplar.” değerlendirmesinde bulundu.
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Bin 500 liradan 50 bin liraya kadar 

yuvarlarsanız aşağı yukarı 33-34 ay ediyor. 

3 yıl sonra süreç tekrar sıfırdan başlıyor. Her 

işletmenin, her KOBİ’nin böyle bir imkandan 

istifade etmesi mümkün.” diye konuştu.

Son 4 yılda genel destek programı altındaki 

uygulama yoluyla 14 bin kişiye istihdam 

sağladıklarının altını çizen Biçer, Ar-Ge 

İnovasyon Destek Programıyla 

4 bin 739, Endüstriyel Uygulama 

Destek Programıyla bin 152, 

KOBİGEL Destek Programıyla da 

6 bin 441 kişiye destek verildiğini, 

böylece son 5-6 yılda toplam 26 

bin 332 personele KOSGEB desteği 

sağlandığını bildirdi.

- 1 milyar liralık destek 
verildi

KOSGEB tarafından bugüne kadar kaç 

işletmeye, ne kadarlık destek sağlandığı 

hakkında da bilgi veren Biçer, en fazla 

Girişimcilik Destek Programı’na talep 

olduğunu, son 5-6 yılda uygulamalı 

girişimcilik eğitimi kapsamında yaklaşık  

638 bin  kişiye eğitim ve sertifika verdiklerini 

kaydetti. Bunlardan 30 binden fazlasının 

kendi iş yerlerini açtıklarını anlatan Biçer, “Bu 

kişiler 50 bin liraya kadar hibe, 100 bin liraya  

geri  ödemeli ama faizsiz desteğimizden 

istifade ediyorlar. Onlara bu zamana kadar 

600 milyon liranın üzerinde destek sağladık.” 

ifadelerini kullandı. 

Biçer, Ar-Ge İnovasyon Destek Programı 

çerçevesinde de, 2010 yılından bu yana 3 

bin 241 işletmeye 345 milyon lira civarında 

destek verildiğini kaydetti.

Biçer, KOSGEB kredileri kullandırılırken 

kadın girişimciler, engelliler, gaziler ve 

şehitlerin birinci derecedeki yakınlarına 

pozitif ayrımcılık yaptıklarını belirterek, “Biz 

bir oran tespit ediyoruz. Söz gelimi ‘100 lira 

harcadıysanız 60 lirasını geri alabilirsiniz’ 

diyoruz. Bu, kadın girişimcilerimiz için 80 

lira. Yüzde 20 fark veriyoruz. Engellilerimize, 

gazilerimize ve şehitlerimizin birinci 

derecedeki yakınlarında 

yüzde 20’lik bir avantaj 

sağlamış durumdayız. Bunlar 

bizim için özel gruplar.” 

değerlendirmesinde bulundu.

“Örneğin  3 bin  liralık  maaşla çalıştıracağınız 
bir  kişinin   bin 500  lirasını  biz   karşılıyoruz.   
Bin 500 liradan 50 bin liraya kadar yuvarlarsanız 
aşağı yukarı 33-34 ay ediyor. 3 yıl sonra süreç 
tekrar sıfırdan başlıyor. Her işletmenin, her 
KOBİ’nin böyle bir imkandan istifade etmesi 
mümkün.”
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KOSGEB Sincan Müdürlüğü tarafından 8 

Mart Dünya Kadınlar Günü için yalnızca 

kadın girişimcilerin başvuru yapmış 

olduğu projelerin değerlendirildiği bir kurul 

oluşturuldu. 

Kurulda değerlendirilmeye alınan 18 kadın 

girişimciye ait iş planı değerlendirildi. 

Değerlendirilmeye    alınan  iş 

planlarından 17’si onaylanırken 1 kadın 

girişimcinin projesine de eksikliklerinin 

tamamlanmasının ardından yeniden 

değerlendirilmesi için revizyon kararı 

verildi.

Onaylanan projelerde, Ege yemekleri 

lokantası, Kendi imalatını yaptığı ahşap 

hediyelik eşyaların Almanya’ya ihraç 

edilmesi, Buhar kazanı üretimi, Reklam 

ajansı gibi faaliyetler bulunuyor.

KOSGEB’in Girişimcilik Desteği ile bugüne 

kadar 34.610 işletmeye 679 milyon 729 

bin lira destek sağlandı.

Bugüne kadar sağlanan bu destekler 

kapsamında kadın girişimci olarak 

Ankara 2. Sırada yer aldı.

KOSGEB Sincan Müdürlüğü 8 Mart Dünya Kadınlar Günün için özel bir değerlendirme 
kurulu oluşturdu ve 17 kadın girişimciyi işletme sahibi yaptı.

KOSGEB, Dünya Kadınlar Gününde 
Sincan’da 17 Kadın Girişimciyi İşyeri Sahibi Yaptı

Kadın Girişimci Sayısına Göre 
İlk 10 İl

İl Sırası İl Adı
Kadın Girişimci 

Sayısı

1 İSTANBUL 994

2 ANKARA 708

3 İZMİR 570

4 ADANA 354

5 BURSA 352

6 MERSİN 323

7 KOCAELİ 322

8 BALIKESİR 300

9 SAMSUN 278

10 SAKARYA 265
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Resmi olarak 1990 yılında kurulan KOSGEB’in 

2003 yılına kadar KOBİ’lere sadece 14,5 

milyon lira destek sağladığını ifade eden 

Recep Biçer, 2003 yılından bu yana destek 

miktarının 3,5 milyar lira olduğunu söyledi.

KOSGEB olarak yeni bir çalışma içinde 

olduklarının  müjdesini de veren Recep Biçer, 

bu çalışmayla oluşturulacak danışmanlık 

hizmeti sayesinde işletmelerin ücretsiz bir 

şekilde yardım alabileceğini belirtti.

Recep Biçer, bu danışmanlara ‘KOBİ 

Danışmanı’ ismini verdiklerini ifade 

ederek, “Mesleki yeterlilik kurumuna ‘KOBİ 

danışmanı’ diye bir meslek tanımlattık. 

Meslek standardı yayınlandı. Dolayısıyla 

aile hekimliği gibi bir yapı planlıyoruz. 

Müracaat edip şartları taşıyan, yeterlilikten 

geçen KOBİ danışmanlarından bir havuz 

oluşturacağız. İşletmeler, bu birimlere 

müracaat ettiğinde ‘Ben böyle bir Ar-Ge 

projesi yapmak istiyorum. Nasıl yardımcı 

olabilirsiniz’ dediğinde, KOBİ danışmanları, 

bu çalışmalarda yardımcı olacak ve onun 

danışmanlık ücretini de KOSGEB ödeyecek. 

Bu yapılanma tahmini olarak bu sene 

içerisinde yürürlüğe girebilir.” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım’ın geçen yılın 

sonunda açıkladığı bir paketle 15 bin 

kişinin sıfır faizle 50 bin liraya kadar kredi 

kullanmasına dönük bir çalışma yaptıklarını 

anımsatan Recep Biçer, O paketin devamı 

çok talep gördüğü için kaynağı 2,5 milyar 

liraya çıkararak yeni bir uygulama yaptık, 

yeni başvurular aldık. O da sonuçlandı. 

İlkinde 15 bin olan sayı ikincide 460 

bin 167’ye çıktı. 460 bin 167 işletme ve 

KOBİ’ye 28 Şubat salı akşamı itibarıyla 

başvurularının kabul edildiğiyle ilgili 

mesajları gönderildi. Bunlardan aşağı 

yukarı 300 bini KOSGEB veri tabanından 

belgelerini indirip bankalara gitmeye 

başladılar. Böylece, faizsiz kredi desteği 

programı sonunda Türkiye piyasasına 

yaklaşık  11 milyar lira giriş yapacak. 

Bunun karşılığında KOSGEB bankalara 

2,5 milyar lira faiz ödemesi yapacak.”

Başkan Recep Biçer, konuşmasının 

ardından kendisini dinleyen işletme 

sahipleri ve iş adamlarının KOSGEB 

destekleriyle ilgili sorularını cevapladı.

Recep Biçer, Bolu’da, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneğinin (MÜSİAD) Bolu Şubesini 
ziyaret ederek, dernek üyelerine KOSGEB destekleri hakkında bilgi verdi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, 

Bolu KOBİ’lerini Bilgilendirdi
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Bolu’da  kalıp içi etiketleme 
teknolojisi ile hijyen ambalaj üreten işletmeyi ziyaret 
ederek, incelemelerde bulundu.

Bolulu Pakform Firması, Yerli Makina Desteğini KOSGEB’den Aldı 

Elektrik Giderlerini %40 Düşürdü

KOSGEB’in yerli ve 
yeni makine alımlarına 
yönelik Makine Teçhizat 
Kredi Faiz Desteği ile 
makine parkurunu 
yenileyen işletme, elektrik 
giderlerinde % 40 oranında 
bir tasarruf sağladı.

Başkan Recep Biçer, gitmiş olduğu bütün 

illerde KOSGEB’den faydalanan işletmeleri 

de ziyaret etmeyi ihmal etmiyor.

Bolu’daki yapmış olduğu ziyaretler 

esnasında da KOSGEB destekli işletmeleri 

ziyaret eden Başkan Recep Biçer, 

KOSGEB’in desteklediği işletmeleri yerinde 

görerek, işletmelerin KOSGEB’den en etkin 

bir biçimde nasıl faydalanabileceklerine 

yönelik önerilerde bulunuyor.

Tüm Türkiye’de 198 servis noktasıyla hizmet 

veren Bosch Car Service tarafından, 2016 

yılında yapılan gizli müşteri denetimlerinde, 

Bolu’da faaliyet gösteren Han-Car Otomotiv 

Bosch Car Service Türkiye birincisi seçildi. 

KOSGEB desteğiyle 1,5 yıl önce kurulan 

Han Car Otomotiv A.Ş.- Bosch Car Servis 

kısa bir süre içerisinde de, Bosch Otomotiv 

Sanayi tarafından yapılan denetlemeler ve 

müşteri araştırmaları sonucunda da Türkiye 

birincisi oldu. Han-Car Otomotiv Bosch 

Car Service genel müdürü Fatih Görür; “Bu 

başarıya ulaşmamızda bizleri destekleyen 

ve ziyaretleriyle bizleri onurlandıran başta 

KOSGEB Başkanı Sayın Recep Biçer’e, KOSGEB 

Bolu Müdürlüğü çalışanlarına, en çok emeği 

olan çalışma arkadaşlarımız teşekkürlerimizi 

sunarız” dedi.

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı ile kurulan 
Bolu BOSCH Servisi, bir yılda Türkiye 1.’si oldu.
Her marka araca bakım/onarım, aynı zamanda kaporta/boya hizmeti veren Han-Car Otomotiv Bosch Car 
Service, KOSGEB desteğiyle Türkiye birincisi oldu.
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BOLÇİ’yi KOSGEB destekledi, 
Bolu’da yeni bir marka doğdu

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOSGEB’in desteğini alarak Bolu’dan Türkiye çikolata pazarında önemli bir 
yere sahip olan BOLÇİ’yi ziyaret etti. 

BOLÇİ, 2000 yılında Deniz Gıda Sanayi’nin, 

kimilerine göre büyük risk sayılan, “Bolu’ya 

özgü ulusal bir marka oluşturma” hayali ile 

çıktığı yolda yürütülen pazar oluşturma, 

markalaşma, satış ve ARGE çalışmaları 

sonrasında hedefine ulaşmış bir çikolata 

markasıdır. Türkiye’ye özgü geleneksel gıda 

listelerinde başı çeken BOLÇİ, “Bolu’nun 

markaları” sıralamasında en başta yer 

almaktadır. 

Ulusal medya ve internet ortamında sıkça 

yer bulan, lezzet siteleri ve blog’larda 

övgü dolu cümlelerle anlatılan, ünlü 

yazarlarımızın köşelerine konu olan ve 

tüketicisinin aşkla  sahip  çıktığı  BOLÇİ, 

ismi ve benzersiz ürünleriyle Bolu’ya da 

“marka şehirleri” ayrıcalığını kazandırmıştır. 

Sıradışı lezzet tutkunlarının gözdesi BOLÇİ, 

artık klasik hediyelik sıkıntısına son veren 

ve özel günlerde de armağan edilebilecek 

en seçkin üründür. BOLÇİ,  metropollerdeki 

AVM’lerde, organik-yöresel ürün 

pazarlarında, zincir mağazalarda, seçkin 

tesis  ve kuruyemişçilerde bulunmaktadır 

ve satış ağı her geçen gün genişlemektedir. 

BOLÇİ’nin öncelikli hedefi, yurt içinde 

satış noktası ve bayii ağını arttırarak, 

Türk tüketicisinin tamamına ulaşmak, 

yurtdışında pazarı büyütmek amacıyla 

zaten var olan ihracatını arttırmaktır. 

2011 sonuna  kadar  ismini  aldığı  Bolu  

çikolatasını yine ön planda tutarak draje, 

tablet, spesiyal ve madlen çikolata gibi 

ürünleri de tamamen kendi olanaklarıyla 

üretmek için çalışmalarını aralıksız 

sürdürmektedir. Bununla birlikte AVM 

ve seçkin  gross marketlere yönelik özel 

konsept  ve  tasarıma sahip BOLÇİ Chocoland 

Corner’larını arttırmayı hedeflemektedir.

Bambaşka bir çikolata keyfi sunan Bolu 

çikolatasının ta kendisi BOLÇİ, baştan sona 
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yenilenen yüzü, ürün çeşitleri ve devamlı 

yükselen kalite anlayışıyla 2011 yılında 

“Çok daha farklı bir BOLÇİ” müjdesini 

de tüketicileriyle paylaşmaktan onur 

duymaktadır.

2002 yılında üretime başlanılan imalathane, 

şu an yerini aylık 180 ton kapasiteye 

sahip, ARGE ve projesi BOLÇİ tarafından 

gerçekleştirilip yerli & yabancı mühendisler 

tarafından üretilen ekipmanlarla donatılmış 

bir tesise bırakmış durumdadır. 

Üretimde %100 hijyen koşullar, ürünün 

doğallığını korumak için geleneksel 

yöntemlerle birleştirilmiştir. Tesiste, 

tamamı ön eğitimden geçirilerek istihdam 

edilen 150 çalışan görev yapmaktadır. 

Hammadde temininden pazara kadar 

tüm safhalarda Gıda Güvenliği şartları 

korunmakta ve ürünün tazeliği ön planda 

tutulmaktadır. BOLÇİ, ismi ve benzersiz ürünleriyle Bolu’ya da 
“marka şehirleri” ayrıcalığını kazandırmıştır. 
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Endonezya KOBİ’lerine 
KOSGEB Desteği

Türkiye ve Endonezya KOBİ’leri arasında 

ticari iş birliğinin sürdürülmesi, teknik 

destek ve eğitim sağlanması amacıyla 

Ülkemize gelen Endonezya ticaret heyeti 

temaslarını tamamladı. Ankara’da üç gün 

süren toplantı neticesinde iki ülke KOBİ’leri 

arasında faaliyetlere biran önce başlatılması 

kararlaştırıldı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Endonezya 

KOBİ’lerden Sorumlu Ticaret Odası 

(KADIN UMKM) Başkanı Deibel Effendi, 

Başkan Yardımcısı Adriyansyah Miraza 

ve beraberindeki heyeti makamında 

kabul etti. İki ülke arasında geçtiğimiz yıl 

imzalanan mutabakat zaptı kapsamında 

Endonezya heyetinin ziyaretinden duyduğu 

memnuniyeti dile getiren Başkan Biçer, 

KOSGEB’in yapısı, misyonu ve uluslararası 

faaliyetleri hakkında bilgi sundu.

Endonezya Ticaret Odası Başkanı 

Effendi gerçekleşen temasların Türkiye 

ve Endonezya’lı KOBİ’lere büyük imkan 

sunacağını belirterek, ülkelerinde yaklaşık 

60 Milyon KOBİ’nin faaliyet gösterdiğini ve 

iki ülke ekonomisinin kalkınmasına geniş 

katkı sağlayacağını söyledi. Effendi, Türkiye 

ile Endonezya KOBİ’leri arasında ticaret 

hacmini arttırmak istediklerini de dikkat 

çekti.

KOSGEB İdaresi Başkanlığı ile Endonezya 

KOBİ’lerden Sorumlu Ticaret Odası arasında  

28 Eylül 2016 tarihinde imzalanan Mutabakat 

Zaptı kapsamında 6-8 Mart’ta Ankara’da üç 

gün süren heyetlerarası görüşmede, halı 

- kilim, el sanatları, mobilya, tekstil (batik 

giyim eşyası, tesettür giyim) sektörlerinde iş 

birliğine gidilmesi kararlaştırıldı.

Görüşmede ayrıca, 2017 yılında uzman 

değişimi, işbaşı teknik eğitim programları 

ve saha ziyaretlerinin gerçekleştirilmesi de 

değerlendirmeye alındı.

Endonezya heyeti Türkiye’deki temasları 

çerçevesinde, KOSGEB’in yapısı, işlevi ve 

faaliyetlerine yönelik bilgi alış/verişinin 

yanı sıra, planlanan iş birliği alanlarıyla 

ilgili olarak İslam Kalkınma Bankası, Türk İş 

birliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA), OSTİM 

Organize Sanayi Bölgesi Yönetimi yetkileri 

ile görüşmeler gerçekleştirildi.

Türkiye-Endonezya arasında geçtiğimiz yıl imzalanan mutabakat zaptı kapsamında gerçekleşen heyetler 
arası görüşmelerde nihai sonuca ulaşıldı. Toplantıda, iki ülke arasında çeşitli alanlarda işbirliği yapılması 
hususunda ortak karara varıldı.
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BAŞARI HİKAYELERİ
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BAŞARI HİKAYELERİ

Her şey hayal etmekle başladı.. Mevlüt 

GÜLEÇ adlı genç girişimcimizin hayalleri 

KOSGEB’le gerçeğe dönüştü.. O, şimdi 30 

kişinin çalıştığı bir işlemenin‘Genç Patron’u

Mevlüt GÜLEÇ, 2013-2016 yılları arasında 

KOSGEB’in Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 

kapsamında çalıştığı tekstil fabrikasının 

başka bir yere taşınması nedeniyle işinden 

ayrılmak zorunda kaldı. Bu süreçte KOSGEB 

tarafından düzenlenen Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerine katıldı ve yine 

KOSGEB’in Yeni Girişimci Desteği sayesinde 

2016 yılı başlarında kendi işinin sahibi oldu.

Nitelikli Eleman İstihdam Desteği 

kapsamında çalıştığı süre zarfında tecrübe 

kazanan ve pazar bağlantıları kuran 

girişimci, tanınmış markalara fason gömlek 

dikimi faaliyetini gerçekleştirmektedir. 

Henüz yeni açılmış olmasına rağmen 

işletmede 11 kişi istihdam edilmekte. Ayrıca 

19 İŞKUR kursiyeri de üretim sürecinde görev 

almakta. Kursu biten bütün kursiyerleri 

yanında istihdam etmeyi hedefleyen 

girişimci, KOSGEB’in Nitelikli Eleman 

İstihdam Desteği kapsamında da kalifiye 

personel istihdamını planlıyor..

GÜLEÇ Tekstil firması hayallerle başladı, gerçeğe dönüştü.

KOSGEB Desteği İle 

İşçilikten, Patronluğa…

Mevlüt GÜLEÇ’in, 
şimdi yeni bir 
hayali var; Fason 
üretim yerine ‘Kendi 
Markasını’ oluştup; 
‘Gömlek Kralı’ 
olmak..’
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Bebiller firması kurucusu ve Göğüs cerrahisi 

uzmanı olan Dr. Mahmut Tokur görev yaptığı 

hastanede kalp yaralanması hastalarına 

müdahale ederken yaşadığı sorunları çözme 

amacıyla 2007 yılında çalışmalara başladı.

Kalp yaralanmalı hastaların çoğunluğu 

olay yerinde ölmekteydi. Canlı kalan diğer 

hastalara acil müdahale ekipleri olay yerinde 

ulaşıp ambulans ile hastaneye getirmeye 

çalışmaktaydı. Bu hastaların en önemli 

sorunu ise aşırı kan kaybından dolayı 

şoka girmiş olmalarıydı. Şoktaki hastaya 

acil müdahale ekipleri serum vererek 

müdahale etmeye çalışmakta, ancak bu 

hastaların damarları şoktan dolayı çok zor 

bulunduğundan bu hastaların büyük kısmı 

da ambulansta ölmekteydi. Az miktardaki 

şanslı hasta grubu canlı halde hastane acil 

servisine  kadar  getirilebilmekte,  fakat bu 

defa da hastaya müdahale edecek uzman 

hekim, ekip veya donanım yetersizliğinden 

ölümler olmaktaydı. Tüm bunların 

sonucunda kalp yaralanmalı hastaların 

tahminen %90’ı ölmektedir.

Dr. Tokur; canlı halde iken sağlık ekiplerinin 

ulaştığı hastaların hayatta kalabilmelerini 

temin etmek amacı ile hastanın hastaneye 

transferi sırasında ambulansta ve acil serviste 

kanamayı durduracak bir aparat veya metod 

geliştirme çalışmalarına başladı.  Bu çalışmalar 

sırasında aynı hastanede birlikte görev 

yaptıkları acil tıp uzmanı Dr. Mehmet Ergin   

ile birlikte çalıştı.  Mesai  saati  bitiminden  

sonra  hastane ameliyathanesinde kasaptan 

aldıkları dana kalbi sakatatında ‘Kalp tamir 

Kiti’ isimli ürünün geliştirme faaliyetlerini 

gerçekleştirdiler. Bu çalışmalar aralıksız 2 yıl 

sürdü.

Dr. Tokur ortaya çıkan ilk prototipin işe 

yaradığını gördüğünde ürünün son şekline 

yönelik tasarım çalışmalarını gerçekleştirdi. 

Bundan sonraki süreçte projenin mali 

Bebiller firması kurucusu ve Göğüs cerrahisi uzmanı olan Dr. Mahmut 
Tokur görev yaptığı hastanede kalp yaralanması hastalarına müdahale 
ederken yaşadığı sorunları çözme amacıyla 2007 yılında çalışmalara 
başladı.

KOSGEB’in, Ar-Ge ve İnovasyon 
Desteği İle Kalp Tamir Kiti 
Geliştirildi
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giderlerini kendi bütçesi ile karşılayamaz 

hale gelen Tokur finans destekleri aramaya 

başladı. Arkadaşlarından aldığı borçlarla 

bir süre daha projesini ilerletti, bu arada 

takvimler 2011 yılına gelmişti.

2011 yılı içerisinde KOSGEB aracılığı 

projesini yürütmek için Ar-ge projesi 

desteklerine başvurdu.  Bir  şirket kurması 

koşulu ile KOSGEB tarafından projesinin 

desteklenmesine karar verildi. Kendisi 

devlet memuru olduğu için şirket 

kuramayacağından babası ile birlikte bir 

Ar-ge şirketi kurdu. İki ortaklı bu şirket 

06.05.2011 tarihinde ‘Bebiller’ ismiyle doğdu.

İşletme ilk adım olarak geliştirmiş olduğu 

Kalp Tamir Kitinin yanında Acil Göğüs 

Drenaj Seti, Damar Bypas Kateteri, Biyopsi 

Sistemleri sağlık alanında kullanılacak bir 

çok yeni ürünün de tasarımını gerçekleştirdi 

ve kurmuş olduğu tasarım merkezinde sağlık 

alanında yürütülen çalışmaların yanı sıra 

diğer mühendislik disiplinlerine yönelik bir 

çok çalışmaya da imza atıyor. Bu çalışmalar 

sonucunda bir çok patent ve seri üretim 

aşamasında gelmiş ürün ortaya çıktı.

Dr. Tokur yürütülen çalışmalar sırasında 

yapılması gereken yatırımların boyutu gereği 

finansal anlamda yaşadığı zorluklara rağmen, 

Kamu desteklerinin çalışmalarına sağladığı 

ivme için teşekkürlerini ifade ederken 

yapılacak yeni araştırma ve yatırımlar için 

yatırımcıların da desteğini beklediğini ve 

sağlık sektörüne yön verebilecek mevcut ve 

yeni çalışmalarda girişimci bireylerle birlikte 

devam  edebileceğini de ifade ediyor. 

“Bebiller” adı ile kurulmuş olan şirket hayatın 

her alanında insanların ihtiyaç duyduğu 

veya duyabileceği ürünleri geliştirme 

düsturu ile sürekli inovasyon ve ar-ge 

çalışmaları yürütmektedir. Fikir ile fikri 

hayata geçirebilecek uzmanları buluşturup, 

gerekli ar-ge ortamını sağlayarak projeler 

yürütmektedir. Bu çalışmalar sonucunda bir 

çok patent ve seri üretim aşamasına gelmiş 

ürün ortaya çıktı.

İşletmenin 
KOSGEB’den 
yararlandığı destekler

•	 Ar-Ge İnovasyon Destek 
Programı

•	 Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı 

•	 Genel Destek Programı

Dr. Mahmut Tokur  ve  
Dr. Mehmet Ergin Mesai  
saati  bitiminden  sonra  
çalıştıkları hastane 
ameliyathanesinde 
kasaptan aldıkları dana 
kalbi sakatatında ‘Kalp 
tamir Kiti’ isimli ürünün 
geliştirme faaliyetlerini 
gerçekleştirdiler. Bu 
çalışmalar aralıksız 2 yıl 
sürdü.
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Bağlarında yaptığı pestil ve kesmeleri 

çevresindekilere satarak aile bütçesine 

katkıda bulunan Şahin, Küçük ve Orta 

Ölçekli Geliştirme ve Destekleme İdaresi 

Başkanlığı (KOSGEB) destekleri sayesinde 

fabrika hayaline kavuştu. KOSGEB’den 

aldığı uygulamalı girişimcilik eğitimlerinin 

ardından iş hayatına atılan Şahin, 

çevresindekilerin yorumlarına kulak 

tıkayarak girişimci kadınlar arasına adını 

yazdırdı.

Girişimci Naile Şahin, yaptığı açıklamada, 

köylerindeki bağlarında kesme, sucuk ve 

pestil yaparak işe başladığını söyledi.

Hayalindeki fabrikayı açmak için 

akrabalarından maddi destek talebine 

olumsuz yanıt aldığını belirten Şahin, 

yaptığı araştırmalar neticesinde KOSGEB’in 

eğitimlerine başladığını söyledi.

Girişimcilik eğitiminden sonra Karapınar 

Mahallesi’ndeki fabrikasını açtığını anlatan 

Adıyaman’daki  bağlarında kesme ve pestil yaparken,  hayalini kurduğu lokum fabrikasını, eşinin ve 
yakınlarının “yapamazsın” sözlerine inat 52 yaşında açan Naile Şahin, Anadolu kadınının umudu olmak 
istiyor.

52 Yaşında 
Girişimci Oldu, 

Ürettiği Ürünleri 
Markalaştırdı

KOSGEB, Naile 
ŞAHİN’in hayallerine 
öncülük etti.. 

‘Naile Sultan’ 
KOSGEB’in sağladığı 
desteklerle alınan 
makine-ekipmanlarla 
üretiliyor
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Şahin, şunları kaydetti:

“Bütün kadınlara cesaretli olmalarını 

tavsiye ediyorum. Girişimcilik eğitimlerine 

gitmelerini istiyorum. Önleri açık. 

Devletimiz yardımcı oluyor. İsterlerse 

yapabilirler. İlk başta eşim ‘yapamazsın, 

beceremezsin, biraz geç oldu senin için’ 

dedi. Hep yaşı öne attılar. ‘52 yaşındayım, 

küçük değilim ama yapacağım’ dedim.”

Ürünlerinin kaliteli olduğunu belirten 

Şahin, bölgenin en iyi üzümlerinin 

buralarda yetiştiğini, lokumlarının da bu 

sayede çok kaliteli olduğunu söyledi.

Fabrikasının henüz yeni olduğunu 

anlatan Şahin, şimdilik 3 kadına istihdam 

sağladığını, yaz aylarında da Organize 

Sanayi Bölgesi’ne taşıyacağı fabrikasında 

daha çok kişiye istihdam sağlamayı 

amaçladığını ifade etti.

Kadınların ekonomik hayatta yer alması 

gerektiğinin altını çizen Şahin, “Çalışsınlar. 

Cesaretli olsunlar. Güneydoğunun  

kadınları böyle içine kapanık olmasın. 

Alanlara çıksınlar, kendilerini göstersinler. 

Hani derler ya ‘Kadındır, erkek önden gider, 

kadın arkadan gider’ değil de kadın da 

erkeğin yanında yürüsün” diye konuştu.

Naile Sultan 
Markalaşma 
Yolunda 
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1

Destek Programlarından 
 KOBİ'ler Nasıl Yararlanır

(Yeni Girişimci Desteğine Başvuranlar Hariç)

Veri Tabanı'na

Kayıt

KOBİ 
Beyannamesi

Beyanname
Kontrol

Desteklere
Başvuru

http://www.kosgeb.gov.tr 
adresinden“E-KOBİ”yi tıklayınız. 
Çevrimiçi işlem merkezinden 
KOSGEB’e ilk kayıt linkini tıklayıp 
işletmenizin kaydını yapınız. 

İşletmenizin KOBİ vasfı taşıyıp 
taşımadığının tespiti için 
KOBİ Beyannamesini 
doldurmanız gerekmektedir.

Verilen beyannamenin 
mevzuata uygunluğu 
KOSGEB uzmanı 
tarafından kontrol edilecektir.

Planladığınız desteklere 
uzmanınızla görüşüp 
başvurabilirsiniz.

İşletmelerin, 
Destek Programlarından 

yararlanabilmeleri için öncelikle, 
KOSGEB Veri Tabanı’na 

kayıt olması gerekmektedir. 

İşletmeler 
www.kosgeb.gov.tr web sayfasından;

KOBİ’miyim testi yapmaları, test sonucu 
KOBİ olmaları halinde; 

“KOBİ.ASİSTAN” 
bölümünde yer alan  

“Desteklenen Sektörler Nelerdir? 
(NACE)” kodlamasında yer alıp 
almadıklarını kontrol etmeliler.

Kontrolü sağladıktan sonra 
“Nereden Başlamalıyım?, 

“Veritabanına Nasıl Kayıt Olunur?” ve 
KOBİ Beyannamesi Nasıl 

Doldurulur?” 

Tüm bu aşamalarda 
yardım talebiniz olması 
halinde  
444 1 567 numaralı 
KOSGEB Çağrı Merkezinden 
bilgi alabillirsiniz.

?
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