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KOSGEB,
Destek İçin Sahada

KOSGEB 300 Milyon TL’lik destek için, 

bütün illerde bilgilendirme toplantıları 

düzenleyerek, KOBİGEL – KOBİ Gelişim 

Destek programı başvurusu için işletmelere 

başvuru süreçlerini anlatıyor.

400’ün üzerinde toplantı düzenlenerek, 

14.087 işletme bilgilendirildi.

2016 yılında uygulamaya konulan KOBİGEL 

– KOBİ Gelişim Destek Programının ilk çağrı 

döneminde yayınlanan, “Geleneksel İmalat 

Sanayi KOBİ’lerinde Katma Değerin 

Arttırılması” ve Türkiye genelinde, “Orta-

Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde 

Kapasite Geliştirme” başlıklarındaki 

çağrılar için 400’ün üzerinde bilgilendirme 

toplantısı düzenlendi ve bu toplantılar 

çerçevesinde 14.087 işletmeye bilgilendirme 

yapıldı.

2.980 proje başvurusunun 2.162 tanesi ön 

onaydan geçti.

1 Nisan -  6 Mayıs 2016 tarihleri arasında 

ilk çağrı dönemine ait 2.980 adet proje 

başvurusu alınırken, 2162 adet proje 

başvurusu ön onaydan geçti. Ön onayı 

gerçekleşen projelerin 1.047 tanesi  “Orta-

Yüksek ve Yüksek Teknoloji KOBİ’lerinde 

Kapasite Geliştirme”  alanında,  1115 tanesi 

ise “Geleneksel İmalat Sanayi KOBİ’lerinde 

Katma Değerin Arttırılması”  alanında  

olmak üzere toplamda 2.162 adet proje ön 

onaydan geçti.

İkinci 300 Milyon için 3 ayrı çağrı daha 

yayınlandı.

Başvuru Tarihleri: 30 Mayıs – 1 Temmuz 

2016

KOBİGEL – KOBİ Gelişim Destek Programı 

kapsamında KOSGEB üç çağrıdan oluşan 

ikinci bir çağrı daha yayınladı.

Projeden faydalanabilecek KOBİ ve 

Girişimciler 30 Mayıs ve 1 Temmuz 2016 

tarihleri arasında başvuru yapabilecekler. 

Destek programı kapsamında, Bilişim 

Teknolojileri      KOBİ’lerinin     Geliştirilmesine 

50 Milyon TL, Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde 

Kapasite Geliştirmeye 150 Milyon TL ve 

KOSGEB Destekli Girişimlere İvme konu 

başlığında 100 Milyon TL  ile toplamda 300 

Milyon TL’lik bütçe 3 ayrı başlıkta çağrıya 

çıkıldı.

KOBİ ve Girişimcilerin yapacağı proje 

başvurularında Bilişim Teknolojileri 

KOBİ’lerinin Geliştirilmesi konu başlığında 

proje destek üst limitinin 100 bin TL’si 

geri ödemesiz olmak üzere toplam 250 

bin TL, Hızlı Büyüyen KOBİ’lerde Kapasite 

Geliştirme konu başlığında 300 bin TL’si geri 

ödemesiz olmak üzere toplamda 600 bin TL, 

KOSGEB Destekli Girişimlere İvme konu 

başlığında ise, 100 bin TL’si geri ödemesiz 

olmak üzere toplamda 250 bin TL şeklinde 

olacak.

Destek programı kapsamında, 
Bilişim Teknolojileri      
KOBİ’lerinin  Geliştirilmesine 
50 Milyon TL, Hızlı Büyüyen 
KOBİ’lerde Kapasite 
Geliştirmeye 150 Milyon TL ve 
KOSGEB Destekli Girişimlere 
İvme konu başlığında 100 
Milyon TL  ile toplam 300 
Milyon TL’lik bütçe ile 3 ayrı 

başlıkta çağrıya çıkıldı.

KOSGEB 300 Milyon TL’lik destek için, bütün illerde bilgilendirme toplantıları düzenliyor
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KOSGEB Başkanı Recep Biçer; Daha önce 

Girişimci adaylarına 70 saat olarak verilen 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerinin artık 

32 saat olarak verileceğini açıkladı.

Eğitimler, e-eğitim olarak elektronik 
ortamda da verilecek;

Başkan Recep Biçer, Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerinin e-eğitim 

olarak elektronik ortamda da verileceğini 

belirterek; elektronik ortamda yapılacak 

eğitimlerin içerikleri (kapsam, yöntem, 

süre v.b hususları) iş birliği yapılan kurum/

kuruluşlar ile birlikte KOSGEB tarafından 

belirleneceğini söyledi.

Eğitimler, KOSGEB personelleri 
tarafından da verilebilecek;

KOSGEB Başkanı, daha önce Eğitmenlerin 

KOSGEB tarafından belli bir puanlamaya tabi 

tutularak belirlendiğini, yeni uygulamada 

ise KOSGEB tarafından belirlenen 

eğitmenlerin yanı sıra  KOSGEB tarafından 

görevlendirilen kurum personellerinin 

de Uygulamalı Girişimcilik Eğitimlerini 

verebileceğini söyledi.

Eğitimler, daha nitelikli ve bilinci 
girişimcilerin ülkeye kazandırılması 
açısından çok önemli;

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerinin, ülkemizde 

daha başarılı işletmelerin kurulması ve 

girişimcilerin hedeflerine uygun olarak 

başarılı işletmelerin kurulabilmesi 

açısından çok önemli olduğunu belirterek, 

bu eğitimler sayesinde ülkeye daha nitelikli 

ve bilinçli girişimcilerin kazandırılacağını 

söyledi.

Bugüne kadar 450 bin kişi Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimi Aldı;

Başkan Recep Biçer, bugüne kadar 450 

bin girişimci adayının, Uygulamalı 

Girişimcilik Eğitimlerini başarı ile 

tamamlayarak sertifika aldıklarını, sertifika 

alan girişimci adaylarından ise, 25 bin 

588’inin KOSGEB’den toplamda 440 milyon 

TL  Girişimcilik desteği alarak kendi işinin 

patronu olduğunu açıkladı.

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programından faydalanabilmenin ilk şartı olan Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri 
70 saatten 32 saate düştü.

Girişimci Olmak 

Şimdi Daha Kolay
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Türkiye’ye AB Programları  (ERASMUS+, 

UFUK 2020, İşletmelerin ve KOBİ’lerin 

Rekabet Edebilirliği-COSME, İstihdam ve 

Sosyal Yenilik-EaSI) kapsamında toplamda 

97 Milyon Avro’luk kaynak sağlanacak.

Avrupa Birliği Bakanlığı koordinatörlüğünde 

yürütülen “AB Programlarına Katılımın 

Güçlendirilmesi Projesi’nin kapanış 

konferansı 24 Mayıs 2016 tarihinde Ankara’da  

gerçekleştirildi.

Projenin kapanış konferansı, KOSGEB Başkan 

Yardımcısı Süleyman İslamoğlu’nun yanı sıra  

Avrupa Birliği Bakanlığı Müsteşarı Büyükelçi 

Rauf Engin Sosyal, Ulusal Ajans Başkanı 

Mesut Kamiloğlu, TÜBİTAK Uluslararası İş 

birliği Dairesi Başkanı Hakan Karataş ve 

birçok davetlinin katılımı ile gerçekleştirildi.

 

Proje kapsamında, Birlik Programlarına 

ilişkin 12 ilde çalıştaylar düzenlendi, 

KOSGEB tarafından da ulusal koordinasyonu 

yapılmakta olan COSME Programı bu 

çalıştaylarda tanıtıldı. Proje süresince 2.500 

potansiyel faydalanıcıya bilgilendirme 

yapıldı.

 

Konferans kapsamında ülkemizin katılım 

sağladığı AB Programlarının (ERASMUS+, 

UFUK 2020, İşletmelerin ve KOBİ’lerin 

Rekabet Edebilirliği-COSME, İstihdam ve 

Sosyal Yenilik-EaSI) hakkında Başkanlığımız 

temsilcilerinin yanı sıra, AB Bakanlığı, 

TÜBİTAK, ÇSGB ve Türkiye Ulusal Ajansı 

temsilcileri tarafından bilgilendirici 

sunumlar gerçekleştirildi.

 

AB Programları vatandaşlarımızın, 

araştırmacılarımızın, KOBİ’lerimizin, 

üniversitelerimizin ve belediyelerimizin 

Avrupa çapında oluşturulan toplamda 

yaklaşık 97 milyar Avro’luk kaynağa erişimini 

sağlayacaktır.

Avrupa Birliğinden 
97 Milyon Avro’luk 
Kaynak



9www.kosgeb.gov.tr

KOSGEB Başkanı Recep Biçer 

başkanlığındaki KOSGEB heyeti,  KOBİ’ler 

arasındaki iş birliğinin geliştirilmesine 

yönelik olarak bir iş heyeti ile birlikte Belarus 

Yurt Dışı İş Gezisi Programı’nı gerçekleştirdi.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer ve 

beraberindeki heyet, Belarus’ta Mogilev 

Serbest Bölgesi ve Resmi Makamları ile 

Minsk ve Bobrusyk’ta temaslarda bulunmak 

üzere Belarus’a bir ziyaret düzenledi.

14-18 Mayıs 2016 tarihleri arasında, 

Minsk, Mogilev ve Bobruysk’a düzenlenen 

programda, KOSGEB Başkanı Recep 

Biçer’ in başkanlığındaki resmi heyete 

16 adet işletme temsilcisi de eşlik etti.

15 Mayıs 2016 Pazar günü Türkiye’nin 

Minsk’teki Büyükelçiliği tarafından verilen 

yemekte Belarus’un Türkiye Büyükelçisi 

Kezban Nilvana Darama, Büyükelçilik 

Müsteşarı Orkun Ersoy, Ticaret Müşaviri 

Fatih Turhan, Ticaret Müşavirliği Uzmanı 

Sedat Küçük ile KOSGEB heyeti ve İşletme 

temsilcileri bir araya geldi. Belarus 

Türkiye Büyükelçisi ve Ticaret Müşaviri 

tarafından katılımcılara  bölgedeki iş 

imkanları ile ilgili bilgiler aktarıldı. 

16 Mayıs 2016 Pazartesi günü Mogilev 

FEZ yetkilileri ve Mogilev Sanayi Odası 

Başkanı ile Mogilev Sanayi Odası’nda 

bir araya gelen heyete, Mogilev Sanayi 

Odası’nın sunumunun ardından bölgede 

faaliyet gösteren Türk yatırımcılarının 

başarılı projelerinin sunumu yapıldı ve 

her iki sanayi odası arasında protokole 

imza atıldı. İmza töreni sonrası programın 

iki ikili iş görüşmesinden ilki Sanayi 

Odası’nda gerçekleşirken eş zamanlı olarak 

resmi heyet de Valilik Binası’nda Mogilev 

Vali Yardımcısı Dmitry Haritonchyk, FEZ 

Mogilev Başkanı Andrey Yartsev ve diğer 

yetkililerle bir araya geldi. Programın 

devamında Mogilev Serbest Bölgesi yerinde 

tanıtılarak 4 Numaralı bölge yatırımcılara 

gösterildi ve bölgedeki bir Türk yatırımı 

olan BelEmsa Şirketi’nin fabrikası gezildi.  

Programın  bir diğer ikili iş görüşmesi 

17 Mayıs 2016 tarihinde Bobruysk’ta, 

Bobruysk Valisi ve KOSGEB Başkanı’nın 

yaptığı konuşmaları takiben Belarus’lu 

işletme temsilcilerinin yaptıkları 

sunumun ardından gerçekleştirildi. 

Sunum yapan işletmeler arasında 

Belshina lastik fabrikası gibi on binden 

fazla çalışana sahip işletmeler de yer aldı.

Programın  son gününde Belarus 

Cumhuriyeti Ekonomi Bakanlığı’nı ziyaret 

eden heyete, Özelleştirme ve Yatırım 

Ajansı’nın   yaptığı sunumda  Belarus’ta yatırım 

fırsatları hakkında detaylı bilgiler aktarıldı. 

KOSGEB Desteği ile düzenlenen Yurt dışı İş Gezisine 16 İşletme temsilcisi katılarak, Belarus’taki fırsatları incelediler.

KOBİ’lerimiz
KOSGEB ile BELARUS ’ta 
İş Birliği Fırsatlarını Değerlendiriyor
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Yeni Nesil Fonların Fonu ile Hedef,
KOBİ’lere 2 Milyar Dolar

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 2-3 Mart 2016 tarihleri arasında düzenlenen I. KOBİ Zirvesi’nde KOSGEB ile Küçük ve 
Orta Boy İşletmeleri Geliştirme Merkezi (KOBİGEM) arasında Mutabakat Zaptı imzalandı.

KOSGEB’in de içinde bulunduğu Türk 

Büyüme ve İnovasyon Fonu ile birlikte 

yeterli finansman bulamayan KOBİ’ler için 

finansmana erişimde kolaylıklar sağlanıyor.

Avrupa Yatırım Fonu, Hazine Müsteşarlığı, 

KOSGEB ve Türkiye Sınai Kalkınma Bankası 

(TSKB) tarafından yenilikçi, teknoloji 

odaklı ve hızlı büyüme potansiyeline sahip 

firmaları desteklemek amacıyla kurulan 

“Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu” lansman 

ve network toplantısı 12 Mayıs’ta İstanbul’da 

gerçekleştirildi.

Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu tanıtım 

toplantısına Başbakan Yardımcısı Mehmet 

Şimşek Avrupa Yatırım Fonu Başkanı Pier 

Luigi Gilibert, Hazine Müsteşarlığı Genel 

Müdürü Ali Arslan, KOSGEB Başkanı Recep 

Biçer, TSKB CEO’su Suat İnce’nin yanı sıra 

ülkemizdeki finans, girişimcilik ve yatırım 

eko sisteminin en önemli isimleri de 

toplantıya katılım sağladı.

- Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu Yeni 

Nesil Fonların Fonu Olacak

Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu, İstanbul 

Risk Sermayesi Girişimi’nin (iVCi) devamı 

niteliğinde Türkiye’nin yeni nesil fonların 

fonu olma niteliğini taşıyor. 2007’de 

kurulan İstanbul Risk Sermayesi Girişimi, 

içlerinde Türkiye’nin en başarılı fonlarının 

da bulunduğu 10 fona yatırımını tamamladı. 

Türk Büyüme ve İnovasyon Fonu da 

güçlü bir inovasyon odağına sahip şekilde 

sermaye fonlarını desteklerken, erken 

dönem yatırımlara güç katmaya devam 

edecek. Fonun danışmanlığını ise Avrupa 

Yatırım Fonu yapacak.

-Fonların Fonu 2 Milyar Dolara Varan 

Kaynak Oluşturacak

“Fonların fonu bizim çok önem verdiğimiz, 

girişimcilik eko sistemini tamamlayıcı 

çok önemli bir unsurdur” diyen 

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, 

‘’Silikon Vadisi’nde,  ABD’nin doğusunda   
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girişimcilere ne sunuluyorsa, nasıl bir 

eko sistem varsa, biz de onu oluşturmak 

için yoğun çaba içinde olduk. Türkiye’nin 

temel sorunlarından bir tanesi, katma değer 

zincirinde arzuladığımız yerde olmamamız. 

Yani Türkiye’deki üretim yapısına ve 

ihracat kompozisyonuna baktığımız 

zaman, maalesef ağırlıklı olarak yaklaşık 

3’de 2’si düşük ve orta altı üretimden 

bahsediyoruz. Bu üretim ve ihracat yapısıyla 

yüksek gelir grubuna çıkmamız zor. En 

temel önceliklerimizden bir tanesi toplam 

üretimdeki kompozisyonda bilgi yoğun 

ve üretim yoğun bileşenini güçlendirmek. 

AR-GE teşviklerimiz var. Bunda hakikaten 

çok cömertiz. Önemli noktaya geldik. Ama 

tek başına yetmiyor. Bizim girişimcileri 

destekleyen fonlara ve girişimcilere destek 

vermemiz lazım. O nedenle buradayız. 

Avrupa Yatırım Fonu ile bu çok önemli bir 

birliktelik. Bu işin içinde Hazine, KOSGEB, 

TSKB ve birçok bileşen var. Önemli olan 

durum şu: biz güç birliğine gidiyoruz. 

Her birimiz bir miktar kaynak koyuyoruz. 

Şimdi 200 milyon Avro ama 300 milyon 

Avroya çıkarılabilir. Başlangıç olarak iyi. 

Hazine olarak biz bu konuya 500 milyon TL 

kaynak hazırladık. İnanıyoruz ki, bu sürecin 

sonucunda girişim sermayesi fonları hacmi 

2 milyar dolara varır. Dolayısıyla heyecanlı 

bir dönem başındayız’’ diye konuştu.

-KOSGEB Destekleri Ortak İş Yapma 

Kültürüne Katkı Sağlıyor…

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, büyüme 

ve inovasyon potansiyeline sahip, ancak 

yeterli finansmanı temin etmede sıkıntı 

yaşayan KOBİ’ler için finansmana erişim 

mekanizmalarını geliştirmenin her zaman 

gündemlerinde yer aldığını, İstanbul 

Risk Sermayesi Girişimi ile yaşanan bu 

olumlu gelişmelerin bir sonucu olarak 

yakalanan başarı grafiğini daha yukarıya 

çekmeyi, Türkiye’de bir girişim sermayesi 

eko sisteminin gelişmesi yönünde 

daha da gelişmiş araçlara imza atmayı 

hedeflediklerini belirterek, bundan sonraki 

aşamada aralarında yer almayı arzu eden 

tüm kuruluşlar ile iş birliğinden büyük 

memnuniyet duyacaklarını ve KOSGEB’in 

mevcut iş birliği kültürünün bu oluşuma 

katkıda bulunacağını ifade etti.

-Türkiye Ekonomisi’nin Gücü Başarıyı 

Getirecek…

Avrupa Yatırım Fonu Başkanı Pier Luigi 

Gilibert ise, “Öncellikle iki ana amaçtan 

bahsedebiliriz. Birincisi KOBİ’leri 

desteklemek. Bütün KOBİ’iler önemli fakat 

yenilikçi, yüksek büyüme potansiyeli arz 

eden KOBİ’lerin özellikle desteklenmesi 

yoluyla amacımız Türkiye ekonomisinde 

değer üretmek. İkinci önemli amacımız 

ise, KOBİ’ler için farklı finansman araçları 

geliştiriyor olmak ve sadece banka 

kredilerine bağımlılığını azaltabilmek. 

Bugün Türk Büyüme İnovasyon Fonu ile 

2007’de İstanbul Risk Sermayesi adı altında 

başlattığımız fonların ikincisinin lansmanını 

yapıyoruz. Bunu gerçekleştiriyor olmaktan 

son derece memnunuz. 

Yatırımcılarımız, Hazine Müsteşarlığı, 

Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası ilk fonların 

fonunda Avrupa Yatırım Fonu ve KOSGEB 

zaten yer almaktaydı. Umuyoruz bugünkü 

etkinlikle birlikte özellikle özel sektörden 

yeni yatırımcıların ilgisini kazanmış oluruz. 

Bu fonların başarılı olmasını umut ediyoruz. 

Türkiye’deki dinamikler bu başlarının 

yüksek olma ihtimalini işaret ediyor. Çok 

güçlü KOBİ sektörü var. Çok yenilikçi 

anlayış var. Türkiye’nin ekonomisi zaten 

güçlü. Ayrıca çok iyi teknik üniversiteler 

var. Başarıyı elde etmemiz için gerekli bütün 

malzemeler Türkiye’de mevcut’’ dedi.

“Fonların fonu 
girişimcilik 
ekosisteminin çok 
önemli tamamlayıcı 
bir unsurudur”
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KOSGEB,
Gelişen Sekiz Ülke (D-8) İle Bilgi ve  Tecrübelerini 
Paylaşıyor

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 5.Sanayi Bakanları 

ve 9. KOBİ’lerden Sorumlu Kamu Kurumları 

Üst Düzey Yöneticileri Toplantısında 

KOSGEB’in KOBİ ve Girişimcilere yönelik 

destek uygulamalarındaki politikaların 

paylaşılması talebi üzerine, KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer; KOSGEB’in bilgi ve 

tecrübelerini Gelişen Sekiz Ülke  (D-8) ile 

paylaşmaya hazır olduklarını belirtti.

Gelişen Sekiz Ülke (D-8) 5.Sanayi Bakanları 

ve 9. KOBİ’lerden Sorumlu Kamu Kurumları 

Üst Düzey Yöneticileri Toplantısı, 09-

11 Mayıs 2016 tarihlerinde, Mısır Arap 

Cumhuriyeti’nin ev sahipliğinde Kahire’de 

gerçekleştirildi.

Kahire’de düzenlenen Sanayi Bakanları 

toplantısına Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan 

Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Hasan Ali Çelik,  

KOBİ’lerden Sorumlu Kamu Kurumları Üst 

Düzey Yöneticileri Toplantısına ise Türkiye 

adına KOSGEB Başkanı Recep Biçer katıldı. 

Toplantıya Başkan Recep Biçer’in yanı sıra, 

Başkan Müşaviri Süleyman İslamoğlu, KOBİ 

Uzmanı Canan Özturan, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığı temsilcileri,  ilgili kamu 

ve özel sektör kuruluşları ile Sivil Toplum 

Örgütlerinden oluşan bir heyet iştirak etti.

Ev sahibi ülke Mısır Arap Cumhuriyeti 

Başbakanı Tarek Kabil’in himaye ve 

katılımlarıyla gerçekleşen toplantıda, Kahire 

Deklarasyonu kabul edilmiş; üye ülkelerde

•	 İnovasyon Kümelenmesi ve 

Birliktelikleri arasında iş birliğinin 

desteklenmesi,

•	 KOBİ’lerin  kapasitelerinin geliştirilmesi,

•	 Yeşil KOBİ’ler,

•	 Kadın ve Genç Girişimciliğin 

özendirilmesi hususlarında iş birliğinin 

güçlendirilmesi ve bu hususlarda proje 

fikirlerinin desteklenmesine ilişkin 

görüş ve öneriler paylaşıldı.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, KOBİ Görev 

Gücü Toplantısında, KOSGEB’in Girişimcilik 

Destekleri kapsamında, desteklenen kadın 

ve genç girişimcilerin proje ve faaliyetlerini 

örnekler vererek aktardı.

Toplantıda, 2017 yılı Gelişen Sekiz Ülke  

(D-8) 6.Sanayi Bakanları ve 10. KOBİ’lerden 

Sorumlu Kamu Kurumları Üst Düzey 

Yöneticileri Toplantısının Nijerya’da 

yapılması kararı alındı

Toplantıda, 2017 
yılı Gelişen Sekiz 
Ülke (D-8) 6.Sanayi 
Bakanları ve 
10. KOBİ’lerden 
Sorumlu Kamu 
Kurumları Üst 
Düzey Yöneticileri 
Toplantısının 
Nijerya’da yapılması 
kararı alındı.

“Gelişen Sekiz Ülke  (D-8) için bilgi ve tecrübelerimizi paylaşmaya hazırız.”
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Bartın’da KOSGEB’in Destek Programlarından faydalanan işletme 
sayısı her geçen gün artıyor.

KOSGEB Başkanı Recep Biçer, Bartın’da KOSGEB’in çalışmaları 

ile ilgili incelemelerde bulundu.

KOSGEB Bartın Müdürlüğü’nü ziyaret eden KOSGEB Başkanı 

Recep Biçer, Bartın’da faaliyet gösteren KOBİlere verilen 

desteklerle ilgili Bartın Müdürü Abdurrahman Usta’dan bilgi 

aldı.

Türkiye genelinde KOSGEB Destek Programlarından 

faydalanan işletme sayısındaki artışın Bartın’da da 

görüldüğünü belirterek, Özellikle Girişimcilik Desteğinde 

Geçen yılın ilk çeyreğine gore % 20 oranında artış gösterdiğini 

söyledi.

Başkan Recep Biçer, Bartın’da  Ar-Ge desteği alan işletmeleri 

de ziyaret ederek, Ar-Ge çalışmalarını yerinde inceledi.

 

Bartın’da KOSGEB 
Destekli İşletmeler 
Artışta 
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Karabüklü KOBİ’ler KOSGEB ile gelişiyor.

Başkan Recep Biçer, Karabük Valisi Orhan 

Alimoğlu’nu, Karabük Üniversitesi Rektörü 

Prof. Dr. Refik Polat’ı, Karabük Ticaret ve 

Sanayi Odası Başkanı Tuncay Özcan’ı, 

KOSGEB Karabük Müdürlüğünü ve bazı 

işletmeleri de ziyaret ederek Karabük’te 

KOSGEB’in faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

Başkan Recep Biçer, ziyaretler esnasında, 

KOSGEB olarak Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri  geliştirmeye  yönelik 

gayretlerini sürdürdüklerini ifade ederek, 

KOSGEB’in toplumun birçok kesimine 

hitap eden fakat reklamı az yapılmış bir 

kurum olduğunu belirtti.

Küçük ve orta ölçekli işletmeler nerede 

varsa KOSGEB’in de orada olduğunu 

vurgulayan Biçer, “Tüm yurtta yaygın bir 

teşkilat ağımızla hizmet vermeye gayret 

ediyoruz. Sahada görünür olmak lazım, 

KOSGEB desteklerini almak anlamında 

KOBİ’lere hangi hizmetleri veriyoruz? 

Hangi destekleri veriyoruz? Bunun 

mutlaka kamuoyuyla paylaşılması lazım. 

İşletmelerin bu konuda bilgi sahibi olması 

lazım.” diye konuştu.

Sahada hem işletme ziyareti yaptıklarını 

hem de paydaşlarla bilgi alışverişi ve 

istişarelerde bulunduklarına değinen Biçer, 

devletin KOSGEB’e önceki yıllara göre  bu 

yıl iyi bir bütçe tahsis ettiğini dile getirdi.

Biçer, bu bütçeyi KOBİ’lerin gelişmesi 

anlamında daha verimli, daha etkin 

kullanmak, hem ekonomiye hem istihdama 

hem de genel anlamda ihracata da KOBİ’leri 

yurt dışına açmaya dönük hizmetler yapma 

anlamında çalışmalarını sürdürdüklerini 

aktararak, bunların bilinmesi için sahaya 

çıktıklarına dikkati çekti.

KOBİ’ler Nerede 
KOSGEB Orada
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Genç Girişimciler

KOSGEB’te 

Ziyarette, Girişimcilikte Türkiye’deki 

gençliğin durumu değerlendirildi. KOSGEB 

Başkanı Recep Biçer, Girişimcilik konusunda 

KOSGEB’in yaptığı çalışmalar hakkında 

bilgiler verdi.

Başkan Recep Biçer, Türkiye’deki genç 

girişimcilerin oranlarında her geçen yıla 

göre sürekli artış olduğunu belirterek; 

“Girişimcilik Endeksi sonuçlarına göre 

Türkiye’de girişimcilik özelliklerine sahip 

potansiyel girişimci oranında son yıllarda 

önemli bir artış yaşanıyor. 2013’te Türkiye’de 

18-64 yaş arasındaki yetişkin nüfusun 

%38,63’ü gelecek 6 ay içinde yeni bir işe 

başlamak için fırsat oluşacağına inanırken, 

2014’te yetişkin nüfusun girişimciliğe olan 

inancının %39,8’e çıktı.” Şeklinde açıklama 

yaptı.

KOSGEB Başkanı; Ülkemizin potansiyel 

girişimcilik oranının %35 ile her 100 kişiden 

biri potansiyel bir girişimci olarak faaliyete 

başlama niyetinde olduğunu ve bu oranın, 

2006-2012 yılları arasında ortalama  %20 

iken, 2013’te %31,64 olarak seyrettiğini, 

2014’te ise iyileşme devam ederek nüfusun 

%35’i seviyesine ulaştığını belirtti.

Başkan Recep Biçer, Yetişkin nüfusun 

%64’ünün kendi işini kurma konusunda 

cesaret sahibi olduğunu, nüfusun %56’sının 

bilgi ve beceri açısından kendisine yeteri 

kadar güvendiğini ve yetişkin nüfusun 

%53’ünün potansiyel olarak girişimci olma 

özelliklerine sahip olduğunu söyledi

TOBB İstanbul Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı Abdulsamet Temel ile İcra 
kurulu üyelerinden oluşan bir heyet KOSGEB Başkanı Recep Biçer’i makamında ziyaret 
ettiler.
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Global Cleantech Innovation 

Programme (GCIP), Birleşmiş Milletler 

Sınai ve Kalkınma Teşkilatı (UNIDO) 

tarafından Türkiye’de, Bilim Sanayi 

ve Teknoloji Bakanlığı himayelerinde 

ve TÜBİTAK’ın ev sahipliğinde 

2014 yılından beri yürütülmektedir.

“Gelecek Vaat Eden Temiz Teknoloji İş 

Fikirlerini arıyor, kaynak sağlıyor ve 

teşvik ediyoruz” sloganı ile Türkiye’nin 

de aralarında bulunduğu 7 ülkede 

sürdürülmekte olan programda, başta 

Eğitim ve Mentorluk destekleri olmak 

üzere, Tanıtım ve Sermayeye Ulaşım 

kilit aktiviteleri ile ülkemizdeki temiz 

teknoloji girişimleri destekleniyor.

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, T.C. 

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, 

T.C. Orman ve Su İşleri Bakanlığı, T.C. 

Kalkınma Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli 

İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme 

İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Türkiye 

Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV) da 

ulusal diğer paydaşlar olarak yer alıyor.

Türkiye’deki 3. Yılında da temiz teknoloji 

girişimlerini desteklemeye devam eden, 

GCIP Türkiye, kamu ve özel sektör 

destekli yürütülmekte olan çok sayıda 

girişimcilik programı içinde 2014 yılından 

bugüne oluşturduğu çeşitli iş birlikleri 

ve girişimcilik ekosistemine yaptığı 

katkılarla öne çıkıyor. Bunun yanı sıra 

girişimcilerin hem ulusal ve uluslararası 

arenada yer almalarına olanak sağlıyor.

Ulusal ve uluslararası olmak üzere iki 

farklı aşamada yürütülen ve içeriğinde 

bir de yarışma barındıran GCIP’te, 

bu kapsamda, başarılı ekipler Global 

Girişimcilik Haftasında San-Francisco’da 

düzenlenen Global Forum’da hem çeşitli 

aktivitelere katılıyor hem de diğer ülke 

ekipleri ile yarışma olanağı buluyor. 

Türkiye ayağını, TÜBİTAK Teknoloji ve 

Yenilik Destek Programları Başkanlığı’nın 

(TEYDEB) koordine ettiği programa, geçen 

iki yılki kategoriler olan “Yenilenebilir 

Enerji”, “Enerji Verimliliği”, “Atıktan 

Enerji Üretimi” ve “Su Verimliliği” 

alanlarına ek olarak bu yıl “Yeşil 

Binalar” kategorisi de dâhil ediliyor. 

GCIP’ye başvuru için en az 
iki kişiden oluşan bir takım  
kurulması ve girişimci 
takımınızdan en az birisinin 
Türk vatandaşı olması ve 
Türkiye’de bir ikamete sahip 
olması yeterlidir.

“Temiz Teknoloji” İş Fikirleri Destek Programı
GCIP 2016 Başlıyor!

GCIP 2016 
Başlıyor!
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GCIP’e bu kategorilerde faaliyet gösteren ve/

ve projeler üreten tüm KOBİ’lerin yanında, 

bu alanda yenilikçi bir fikri olan, bir ürün 

geliştirmeye çalışan veya geliştirdiği 

ürünü pazara ulaştırmaya çalışan tüm 

girişimciler, öğrenciler, araştırmacılar 

ve akademisyenler de başvurabiliyorlar.

GCIP 2016 Başvuru Aşaması 
ve Katılımcı Profili

“Sürdürülebilir Bir Dünya için 

Gelişerek Büyüyoruz” teması ile lanse 

edilmekte olan programın 2016 çağrısının 

başvuruları 21 Mart-20 Mayıs 2016 tarihleri 

arasında www.turkey.cleantechopen.org 

adresinden elektronik olarak alındı. Yapılan 

başvurular düzenlenecek çeşitli panellerde 

akademisyen, iş dünyası temsilcisi, 

yatırımcı ve seri girişimcilerden oluşan 

uzmanlar tarafından değerlendirilecek, 

programa devam etmeye uygun bulunan 

projeler seçilecek ve yarı finalistler 

27 Mayıs 2016 tarihinde ilan edilecek.

GCIP’ye başvuru için en az iki kişiden 

oluşan bir takım  kurulması ve girişimci 

takımınızdan en az birisinin Türk vatandaşı 

olması veya Türkiye’de bir ikamete sahip 

olması yeterlidir. GCIP-2014 ve 2015 

programlarında ödül olan finalistler 

tekrar programa yarışmacı olarak başvuru 

yapamayacaklar. Ancak ödül almayan 

katılımcılar tekrar başvuru yapabilecekler.

Kadın Girişimciler Artıyor

GCIP genelinde, 2014 ve 2015 yılı verileri 

incelendiğinde İstanbul ve Anadolu takımları 

hem sayısal hem de nitelik bakımdan eşit 

başarı gösterdiği görülürken, kadın girişimci 

ve takım liderleri sayısının da mutluluk 

verici bir oranda yükseldiği görülüyor. Bu 

motivasyonla yola çıkan GCIP’in, 2016 yılı 

hedeflerinden bir diğeri de başvurularda 

kadın girişimcilerin sayısını arttırmak.

Program Finali ve Ödüller

Program sonunda birinci seçilen takım 50.000 

TL olan Ulusal Birincilik Ödülünü, ikinci 

seçilen takım 25.000 TL İkincilik Ödülünü 

almaya ve Silikon Vadisi’nde senede bir kez 

gerçekleştirilen Global Forum’da ülkemizi 

projeleri ile temsil etmeye hak kazanıyorlar. 

Aynı zamanda Global Forum’un sunduğu 

küresel yatırımcılar, iş çevreleri ve 

uluslararası mentorlar ile tanışma ve 

küresel platformda diğer ülke birinci ve 

ikincileri ile yarışma fırsatını da yakalıyorlar.

Ulusal Birincilik ve İkincilik ödülleri 

dışında 3. ve 4. olan takımlar 25,000 

TL değerindeki Üçüncülük ve 

Dördüncülük ödülünün sahibi oluyorlar.

Bunların dışında başarılı takımlara 

Bakanlık Özel Ödülü, Kadın Girişimci 

Ödülü, Halkın Seçimi Ödülü, Yılın Genç 

Girişimcisi Ödülü, Sürdürülebilirlik ve 

Başarılı Mezun Ödülü gibi ödüller sunuluyor.
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Mezunlar

Mezunlar için; yatırımcı ve müşteriye 

ulaşım faaliyetlerinde amaçlanan, sadece 

GCIP paydaşlarının iletişim ağları ile 

girişimcilere direkt müşteri ve yatırımcı 

bulması değil fakat temiz teknoloji iş fikrinin 

gerçekleştirilmesinde yasal veya mevzuat 

ile ilgili eksiklikler olması halinde bunların 

giderilmesi sağlanmaktır. 

Yasal dayanağı olan ancak uygulama pratiği 

henüz       tecrübe       edilmediğinden 

başvuru / onay makamı ve süreci 

hakkında girişimcilerin bilgi sahibi 

olmadığı çeşitli konularda ilgili kamu 

kurum ve kuruluşlarının tecrübe ve 

yol göstericiliğinden girişimcilerin 

faydalandırılmasının sağlanması da 

amaçlanmaktadır. 

Ayrıca, işin doğası gereği müşterisinin, en 

azından ilk uygulamalarında, doğrudan 

kamu olduğu ve kamu yararı gözetilen 

projelerin gerçekleştirilmesinde bu 

girişimlerin desteklenmesi imkânları 

araştırılıyor. 

Program hakkında daha ayrıntılı bilgiye 
www.turkey.cleantechopen.org 
adresinden ulaşılabilir.
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Adana’da yıllardan beri notebook ve 

elektronik ürünlerin geri dönüşümü 

üzerinde kafa yoran girişimci Alparslan 

Yalnızyiğit, 5 yıl önce Adana’da dizüstü 

bilgisayar satan büyük toptancıların satış 

adetlerini alarak, garantisi biten, garanti dışı 

kalan cihaz adedinden yola çıktı, dizüstü 

bilgisayar tamiri ve internet üzerinden 

Türkiye geneli yedek parça satış sistemini 

tasarladı. 

Girişimci oluşturduğu bir havuzda, arızalı 

dizüstü bilgisayarlardan çıkan ve sağlamlık 

testinden geçen  20 bin farklı notebook 

parçasını internetten satışa sundu. 

Havuzdan Türkiye geneline yollanan yedek 

parça ve hizmet adedi olarak ortalama 

günde 50, ayda 1.500 yılda ise 18.000 adet  

yedek parça  ve hizmet sunuyor. 

Girişimci Alparslan Yalnızyiğit, kurdukları 

bu sistem ile her iş ve yedek parça sayesinde 

750 TL tutarında bir bilgisayar kurtulduğunu 

belirterek, yapılan bu işlemi 18.000 ile 

çarparsak işletmemin Türkiye genelinde 13 

– 14 Milyon TL civarında dış ticaret açığını 

önlemeye katkı sağladığını söyledi.

KOSGEB desteği ile, işletmesini açan 

girişimci, KOSGEB’in, gerek projeye dayalı 

destekleri gerekse proje sonrası destekleri 

ile her geçen gün insanlara yeni ufuklar 

açtığını belirterek, bir çok insanın yoluna 

ışık tutarak rehberlik ettiğini söyledi. 

Girişimci, 
KOSGEB Desteği ile Atık  
Bilgisayarlardan Yedek Parça Havuzu 
Oluşturdu

Girişimci Alparslan Yalnızyiğit, oluşturduğu bir havuzda, arızalı dizüstü bilgisayarlardan 
çıkan ve sağlamlık testinden geçen  20 bin farklı notebook parçasını internetten satışa sundu. 

Girişimci 
oluşturduğu 
bir havuzda, 
arızalı dizüstü 
bilgisayarlardan 
çıkan ve sağlamlık 
testinden geçen  
20 bin farklı 
notebook parçasını 
internetten satışa 
sundu. 
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Ayşe Yönet Yeter, kendi işinin patronu 

olurken yaşadığı sıkıntıları ve bu süreçte 

KOSGEB’den almış olduğu maddi ve manevi 

desteği anlattı.

“ İsteyince Başarırsın”

“KOSGEB Girişimcilik Eğitimini bu işi 

kurmadan yaklaşık 6 ay önce almıştım. 

Öncelikle Girişimcilik Eğitimi boyunca 

zaten içimde bir yerlerde var olan İş Kurma 

azmi daha da alevlendi. Eğitimi sırasında 

bir  iş kurabileceğime çoktan inanmıştım. 

Ama o işin ne olduğu ve tam olarak 

nasıl şekillenmesi gerektiği konusunda  

aklımda henüz net bir şey yoktu. Fakat 

eğitim tamamlandığında  konuyu nasıl 

belirleyeceğimi, pazar araştırmalarına 

nereden başlayacağımı öğrenmiştim. Bu 

bilgileri bir an önce kullanmak istiyordum. 

KOSGEB Girişimcilik Eğitimi ve daha sonrası 

bu eğitimi başarıyla bitirmiş olmanın 

sağladığı maddi ve manevi kazanımlar bana  

ciddi  bir güç verdi.

Evet çok mutluyum ki benim de bir Girişimcilik 

maceram  var. Umarım bu maceram çok 

uzun soluklu olur ve ileride torunlarıma bile 

anlatacağım bir başarı öyküsüne dönüşür. 

Çünkü  kim ne derse desin ben biliyorum 

ki “ başarı ile besleniyorum”. “Başardım” 

demeyi Seviyorum ve KOSGEB ’in sağladığı 

olanaklar ile şimdi  bulunduğum noktada 

olmaktan gurur duyuyorum.

 Eylül 2014’ te  bir yol ayrımındaydım.  Bir 

süre ara verdiğim profesyonel hayata 

geri dönecek ya da kendi işimi kurmayı 

deneyecektim. Kış aylarında aldığım 

Girişimcilik Eğitimi ve KOSGEB’den 

edindiğim maddi haklar olmasa muhtemelen 

bu kadar cesaretli olmayabilirdim. Çünkü 

Manisa’da yaşayan Endüstri Mühendisi 
Ayşen Yönet Yeter KOSGEB’in Girişimcilik 
Desteği ile 2014 yılında Ev Tekstili Çocuk 
Ürünleri üzerine  PAMUKA Çocuk Odası 
Tekstili işletmesini kurdu ve kendi işinin 
patronu oldu.

“KOSGEB Olmasa 
Bu Kadar Cesaretli 
Olamazdım”
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hem maddi olarak  bu işe ayıracak çok az 

bir sermayem vardı hem de işi açar açmaz 

müşteri kapıda beklemeyecekti. Ama bu 

noktada bile KOSGEB in ilk 1 yıl sağladığı 

aylık destek azmimi daha da güçlendirmişti. 

Dosyanın hazırlanması baştan bana külfet 

gibi görünse de bazı tabloları söylene 

söylene hazırlasam da aylık satışlarımı ve 

üretimlerimi her rakamı girerken bunların 

hepsinin kafamda nasıl bir ışık yaktığını ve 

faydalarını söylemeden geçemeyeceğim. 

İşyerini açarken en büyük şansım KOSGEB  

desteği ve iş yerinin kendimizin olmasıydı. 

Ama atölyeyi kuracağım yer en az 10 yıldır 

kimse  tarafından kullanılmamış oldukça 

eski bir yerdi.  Şimdi keşke o dükkanın ilk 

fotolarını çekseymişim diyorum. 1,5 yılda o 

sıvaları dökülmüş camları kırık, dükkandan 

şirin sıcacık çocukların hayallerini süsleyen 

ve onlara renkli bir dünya sunan bir atölye 

hatta bir marka yarattım. 

“PAMUKA” Günlerce marka üzerinde 

düşündüm. Marka stratejilerimi belirledim 

aklıma gelen her ismi ajandama not aldım. 

Bir taraftan girişimcilik dosyamı stratejik 

planlarımı oluştururken bir taraftan 

atölyenin alt yapıları ile ilgilendim. Tabi ki zor 

bir dönemdi. Ben iyi bir derece ile Endüstri 

Mühendisliği Bölümünü bitirmiştim. 

Şimdi ne yapıyordum ben ? Burada ne işim 

vardı? Vergi Dairesi Kuyrukları, Sanatkarlar 

Odasının bitmeyen istekleri ve noter. 

Olmayan terzi ustalık belgesi ve daha bir 

sürü inişler çıkışlar,  enerjimi zaman zaman 

düşürse de sonunda çok severek yaptığım bu 

işi kurdum. 

Girişimci olmanın en büyük zorluğu tüm 

plan ya da programlara rağmen  satış ve 

üretiminizi hiçbir zaman tamda doğru 

tahmin edemeyebiliyorsunuz. Ama 

araştırarak ve inanarak çalışınca mutlaka 

başarıya ulaşıyorsun. Girişimciliğin bence 

en büyük motivasyon kaynağı sıfırdan bir 

şeyleri kendi başınıza var etme arzusu. Ben şu 

an planladığım satış ve üretim tahminlerinin 

üzerinde olmanın tatlı gururuyla tek 

inandığım ve bildiğim şey “ İsteyince 

Başarırsın” ilkesi ile  kendi işini kuracak tüm 

yeni Girişimcilere başarılar diliyorum.

KOSGEB’e bana bu imkanı sağladığı için çok 

Teşekkürler...”

“Başardım” 
demeyi Seviyorum ve 
KOSGEB’in sağladığı 
olanaklar ile şimdi  
bulunduğum noktada 
olmaktan gurur 
duyuyorum.
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İşletme, MobGe oyun teknolojileri dalında 

hizmet veren bir yazılım ve tasarım 

geliştirmede süreç yeniliği ve kolaylığı 

sağlayacak oyun araçları geliştirmektedir.

Öğrencilik yıllarında da aynı odayı paylaşan 

iki genç girişimci şimdi iş ortağı oldular ve 

KOSGEB Desteği ile geliştirdikleri iş sürecini 

anlattılar;

“Bizler üniversitenin ilk yıllarından bu yana 

arkadaşız. İkimizde Bilkent Üniversitesi 

Bilgisayar Mühendisliği bölümünde okuduk 

ve mezun olduk. Aynı yurt odasından 

başlayan arkadaşlığımız şirket kurduktan 

sonra iş yaşamında da devam etti. 

Aldığımız destekler  sayesinde geliştirmekte 

olduğumuz projeler büyük hız kazandı. 

Biz projelerimizi destek alamazsak diye 

planlamıştık fakat desteği almamızla 

tahminimizden çok daha hızlı projeyi 

geliştirebildik. 

Oyun interaktif bir yazılımdır. Oyun 

geliştirebilmek için yüksek teknolojiler 

kullanılmaktadır, bu teknolojilerin bir çoğu 

büyük şirketlerin elinde kendi içlerinde 

geliştirdikleri teknolojilerdir. Bu araçların 

diğer geliştiricilere açık olmaması büyük 

şirketlere büyük avantaj sağlamaktadır ve 

oyun sektörüne giriş seviyesini standart bir 

oyun şirketi için imkansızlaştırmaktadır. 

Geliştirdiğimiz oyun geliştirme araçları, 

bir oyunun geliştirme sürecini büyük 

ölçüde azaltmaktadır. Bizler bu araçları aynı 

zamanda kendi oyunlarımızı geliştirerek 

test ediyoruz. Büyük şirketlerin onlarca kişi 

ile geliştirebildiği büyüklükteki oyunları biz 

dört kişilik ekibimizle  geliştiriyoruz.

Geliştirmekte olduğumuz oyun Viking 

Mushroom, yurt içinde ve yurt dışında 

büyük bir ilgi görmekte ve çıkışı birçok kişi 

Ar-Ge Desteği İle 

Bilkent’li Gençler Oyun Yazıyorlar

MOBGE Yazılım Geliştirme ve Bilişim Teknolojileri Sanayi Ticaret Limited Şirketi 2014 yılında Bilkent 
Üniversitesi mezunu olan Ferhat Aydoğan ve Özgür Taşkın isimli iki Genç Girişimci tarafından 
KOSGEB’in  Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Desteği ile Eskişehir’de kuruldu. 

Geliştirmekte olduğumuz oyun Viking Mushroom, yurt 
içinde ve yurt dışında büyük bir ilgi görmekte ve çıkışı 
birçok kişi tarafından beklenmekte.
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tarafından beklenmekte. Uluslararası bilinmiş 

birçok dergi ve çevrim içi yayın, oyunu 

takip etmekte ve ara ara haber yapmaktadır. 

Oyun projemiz Viking Mushroom, mobil 

cihazlar başta olmak üzere birçok platform 

desteklemektedir (PS4, XBOX, Nintendo). 

Viking Mushroom bir mobil oyuna göre 

çok detaylı özellikler içermektedir. Bu 

özellikleri oyun araçlarımızla geliştirirken 

aldığımız desteklerin bize sağladığı çeşitli 

yararlar sayesinde bütçe sıkıntısı yaşamadan 

geliştirebildik. Bu sayede Uluslararası 

pazarda diğer araç ve oyunlar ile yarışabilme 

avantajını yakaladık.

Projelerimizi geliştirirken fark ettik ki eğer 

gerçekten değeri olan projeler üretiliyor ise 

devletin Ar-Ge şirketlerine bir çok desteği 

bulunmakta ve bu destekleri kolaylıkla 

verebilmekte. Biz de KOSGEB’e bizlere 

vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür 

ediyoruz.”

“Projelerimizi geliştirirken fark 
ettik ki eğer gerçekten değeri olan 
projeler üretiliyor ise devletin 
Ar-Ge şirketlerine bir çok desteği 
bulunmakta ve bu destekleri 
kolaylıkla verebilmekte. Biz de 
KOSGEB’e bizlere vermiş olduğu 
desteklerden dolayı teşekkür 
ediyoruz.”
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Yalova’daki Matbaacı ve Reklamcılar 

KOSGEB Desteği İle 
İş Birliği Yaptılar 

Yalova’da faaliyet gösteren,  Tedarikçi 

Matbaa, Reklam ve Kâğıt San. Tic. Ltd. Şti - 

Birikim Matbaacılık, Reklamcılık Paz. San. 

Tic. Ltd. Şti –Nur Sibel Talay Can Matbaa - 

Ege Kırtasiye, Reklam Promosyon Tekstil 

Makine San. Tic. Ltd. Şti.-Özcan Aslan Matbaa 

işletmeleri, KOSGEB’in İş birliği – Güç birliği  

Destek Programından yararlanarak ETC 

Promosyon Reklam ve Tanıtım Hizmetleri 

San. Ve Tic. Ltd. Şti işletmesini kurdular.

Ortak üretim ve ortak pazarlama amacı 

ile kurdukları işletmeye, yeni teknoloji 

olan sanayi tipi ultra viyole baskı 

sistemini kurarak, sektörde Türkiye’de 

sayılı firmalar arasına girmeyi başardılar.

750.000 TL sermaye ile kurulan işletme için, 

KOSGEB’ ten 243.000 TL destek aldıklarını 

belirten işletme yetkilileri,  KOSGEB ‘in bu 

projede en büyük desteğinin 5 firmanın 

bir araya gelmesi konusunda cesaret 

vermesi olduğunu, bu vesile ile  Türkiye’de 

ilk üniversal promosyon baskı tesisini 

Yalova’da kurmayı başardıklarını söylediler.

Girişimcilik Desteği ile 
işletmesini kurdu, İş Birliği 
Güç Birliği Desteği ile 
sektörde söz sahibi oldu;

Girşimci Necmi Demirkaya, 2013 yılında 

KOSGEB’in Girişimcilik Desteği ile 

Yalova’da Tedarikçi Matbaa, Reklam ve Kâğıt 

Sanayi Ticaret Limited Şirketi’ni kurdu.  

Girişimci kısa bir süre sonra sektörde faaliyet 

gösteren diğer işletmelerle  İş birliği yaparak 

rekabet gücünü ve iş potansiyelini artırdı. 

Yalovda’da matbaacılık ve reklamcılık sektöründe faaliyet gösteren beş işletme bir araya gelerek iş 
birliği yaptılar ve KOSGEB desteği ile son teknolojik donanımlara sahip ortak kullanım amaçlı yeni 
makinalar aldılar.
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Erzincan’daki
Turizmci Kadın Girişimcinin 
Başarısı

Emine Turan, Erzincan’da evli bir kadın 

girişimci. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik 

Bölümü mezunu. Üniversite yıllarında 

stajını büyük turizm merkezlerinde 

bulunan otellerde gerçekleştirmiş. O yıllarda 

insanlarla sürekli iletişim halinde olmuş 

ve pek çok bilgi ve tecrübe kazanmış. 

Tecrübelerini KOSGEB’in desteği ile 

taçlandıran ve 2015 yılında Erzincan’da 

yiyecek içecek faaliyeti hizmeti veren KAFFA 

KAFFEE işletmesini kuran Turan hayalindeki 

işi gerçekleştirdiğini söylüyor ve ekliyor…

“Hayatının bir döneminde herkesin aklından 

en az bir kere de olsa mutlaka geçmiştir 

böyle bir yerin işletmecisi olabilmek. Ya da 

gittiğimiz mekânlarda burası benim olsa 

şöyle de bir şey yapardım demişizdir hepimiz.  

Ama cesaret edemediğimizden ya da 

imkânlar elvermediğinden bir türlü harekete 

geçememişizdir.  İşte beni harekete geçiren 

ve bu yolda cesaretlendiren olay KOSGEB ile 

tanışmam oldu. 2015 tarihinde düzenlenen  

“Uygulamalı Girişimcilik Eğitimine” katıldım. 

Bu eğitim gerçekten hayalini kurduğum 

işi yapabileceğime olan inancımı artırdı 

ve eğitimin bana nereden başlayacağımı 

bulmam konusunda çok büyük yardımı oldu. 

Hani başlamak işin yarısıdır derler ya bunu 

başarabilmek için bu eğitim bana ışık oldu, 

yol gösterdi. Üniversite yıllarında edindiğim 

bilgi ve tecrübeye KOSGEB sayesinde 

yenilerini kattım. Şu anda KAFFA KAFFEE’de 

verdiğimiz hizmetler ile konuklarımızın 

muhabbetine tat katabilmek çok güzel, 

sevdiğin, hayalini kurduğun işi yapabilmek 

çok güzel. Ben özellikle kadın girişimcilere 

mutlaka KOSGEB ile tanışmalarını tavsiye 

ediyorum.”

Emine Turan, KOSGEB’in desteği ile 2015 yılında Erzincan’da yiyecek içecek faaliyeti hizmeti 

veren KAFFA KAFFEE işletmesini kurarak  hayalindeki işi gerçekleştirdi.
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KOSGEB Desteği İle Üretime Başladı, 

Sekiz Makina İle Devam Ediyor

Çankırı’nın İlk Oto Ekspertizi 

KOSGEB Desteği İle Kuruldu

İzmir’de Genç Girişimci Gökay Manalp, KOSGEB’in Girişimcilik Desteği 

İle 2015 yılında hediyelik eşyaların imalatı üzerine Mavi Kum Hediyelik 

Eşya İth. İhr. San. Tic. Ltd. Şti. işletmesini kurdu. İlk makinasını KOSGEB’in 

Girişimcilik desteği ile alan Genç Girişimci, kısa zaman sonra makina 

sayısını sekize çıkardı. 

KOSGEB’in verdiği desteğin başlangıç için çok önemli olduğunu belirten 

Genç Girişimci Gökay Manalp, “Açmayı planladığım işletme için KOSGEB’in 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimleri beni  daha da cesaretlendirdi. İlk baştaki 

endişelerimden zaman içerisinde kurtularak işletmemi açtım ve şimdi sekiz 

makina ile üretimimize devam ediyoruz. Girişimci adaylarına KOSGEB’in 

desteğini önemle tavsiye ediyorum.”  Şeklinde konuştu.

Girişimci Erdal Codura, KOSGEB Desteği ile Çankırı’da ilk olan oto 

ekspertizliği sektöründe işletmesini kurdu.

Çankırı’daki sektörel açığı gören Girişimci Erdal Codura, KOSGEB’in 

Uygulamalı Girişimcilik Eğitimini başarı ile tamamlayıp, sertfikasını 

aldıktan sonra hemen işletmesini  kurdu. 

Daha önceden zırhlı araç operatörlüğü yapan girişimcinin,   sektörde 

var olan teorik ve pratik tecrübesi ile almış olduğu eğitim ve KOSGEB’in 

Girişimcilik desteği, hayallerini gerçekleştirmesi için cesaret verdi. 

Yeni Girişimci Desteği sayesinde cesaretlendiğini ve bu desteklerin yeni 

girişimlerin ortaya çıkması açısından çok önemli olduğunu belirten Erdal 

Codura, Girişimcilik desteği kapsamında Makina, teçhizat, Bilgisayar 

yazılımı, İşletme kuruluş giderleri, personel giderleri ve kira desteği olmak 

üzere bütün destek kalemlerinden faydalandığını söyledi.
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Muğla’nın Yatağan ilçesinde yaşayan ve 

doğum sırası ortaya çıkan sinir sistemi 

rahatsızlığı nedeniyle engelli olan, bunun 

sonucunda tekerlekli sandalye kullanan Şakir 

Batuhan Bozdağlıoğlu, KOSGEB desteğiyle 

kendi işletmesini kurarak hayallerine ulaştı.

Hayalinde  bir kafe işletmek olan 

Bozdağlıoğlu, KOSGEB Muğla Müdürlüğü 

aracılığı ile girişimcilik eğitimlerini 

tamamladıktan sonra iş yeri sahibi olma 

noktasında ilk adımı gerçekleştirdi. 

İş kurma süreci ile ilgili bilgi veren 

Bozdağlıoğlu “Bölgede insanların 

oturabilecekleri,  bir şeyler yiyip içebilecekleri 

ve zaman geçirecekleri yeterli sayıda 

mekân bulunmadığından bu işi kurmaya 

karar verdim. Öncelikli olarak bayanlara 

yönelik bir kafeyi ailemle birlikte kurmayı 

planladım. Çevremden bu konuda tavsiyeler 

ve yönlendirmeler sonucu işletmeyi 

kurmaya başladım. Girişimcilik eğitimini 

tamamladıktan sonra ailemin ve yakın 

arkadaşlarımın yoğun yardımları sonucu 

işletmenin kuruluş işlemlerini tamamladım. 

2014 yılı Kasım ayından itibaren MİBA Kafe 

adıyla faaliyet gösteren işletmem bana 

düzenli bir gelir elde etmemi sağladı. Giderek 

artan bir müşteri potansiyeliyle de ailemin 

desteğiyle hizmet vermeye devam ediyorum.” 

diye konuştu.

KOSGEB Başvuru ve Onay sürecinden de 

bahseden Bozdağlıoğlu, “Çevremde aldığım 

tepkiler sürecin zor olduğu ve zaman aldığı 

şeklindeydi. Fakat doğru yolu takip ettiğim 

sürece yanlış tepkilerle karşılaşmayacağımı 

düşünüyordum. Nitekim başvurumun 

değerlendirileceği kurul toplantısı sohbet 

havasında geçti. Kurul üyelerinden çok 

olumlu tepkiler aldım ve projem onaylandı. “ 

dedi.

Bozdağlıoğlu son olarak “ Kurduğum işletme 

ve KOSGEB’den almış olduğum destekle 

özgüvenimi geri kazandım. Artık kendimi 

daha özgür ve daha güçlü hissediyorum” 

dedi. Ayrıca engelli girişimci adaylarının 

mutlaka uygulamalı girişimcilik eğitimine 

katılmalarını ve sahip olacakları belge ile 

KOSGEB’in bu desteğinden faydalanmaları 

yönünde tavsiyede bulundu.

Engel Tanımadı 
Hayallerine KOSGEB’le Ulaştı

KOSGEB’in Girişimcilik Destek Programı’ndan yaralanan 
engelli girişimci, KOSGEB sayesinde engelleri aşarak 
hayallerini gerçekleştirdi.
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Veritabanına Kayıt
http://www.kosgeb.gov.tr 
adresinden “E-KOBİ”yi tıklayınız. 
Çevrimiçi işlem merkezinden 
KOSGEB’e ilk kayıt linkini 
tıklayıp işletmenizin kaydını yapınız. 

KOBİ Beyannamesi

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

Beyanname Kontrol

Verilen beyannamenin mevzuata 
uygunluğu KOSGEB uzmanı 
tarafından kontrol edilecektir.

Desteklere Başvuru

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?” 
bölümlerini incelemeleri ile tüm bu aşamalarda 
yardım talepleri olması halinde ise, 444 1 567 
numaralı KOSGEB Çağrı Merkezinden bilgi 
alabilmektedirler.

1
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