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KOSGEB, inovasyonu destekleyecek 
yapıya dönüştürülecek

Türkiye’nin Ar-Ge ve inovasyon 
devrimi yapması gerektiğini 
vurgulayan Bakan Işık, 
KOSGEB’in krediye aracılık 
eden yapısından kurtarılıp 
inovasyonu destekleyen bir 
kurul olarak yeniden dizayn 
edildiği bildirdi.

7. Ticaret ve Sanayi Şurası, Türkiye 
Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) 
Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu’nun 
ev sahipliğinde 7 Ağustos 2014’te 

TOBB Birlik Merkezi’nde gerçekleştirildi. 
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ın yanı sıra 
Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Bilim, 
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, Ekonomi 
Bakanı Nihat Zeybekçi, Gümrük ve Ticaret 

Bakanı Hayati Yazıcı, Maliye Bakanı Mehmet 
Şimşek’in de katıldığı toplantıda, 7 bölge ve 3 
büyük ilin sanayi ve ticaret odaları başkanları 
ayrı ayrı sunum yaptı. 7. Ticaret ve Sanayi 
Şurası’nda, ticaret ve sanayinin temsilcileri 
bütün sorunları ve çözüm önerilerini birinci 
ağızdan hükümetle paylaşma olanağı buldu. 
Ticaret ve Sanayi Şurası’nda konuşan 
Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık, 
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yerli üretimin artırılması için yoğun gayret 
gösterildiğini aktardı. 

Bakan Işık, kamunun alacağı dış kaynaklı 
üretimler için en az yüzde 50’sinin Türkiye’de 
üretilmesini içeren Off-set uygulamasını 
hayata geçirdiklerini söyledi. 
Kamu ihalelerinde yerli ürüne artık pozitif 
ayrımcılık yapıldığını anımsatarak yerli 
ürünün fiyatının yüzde 15 pahalı dahi olsa alım 
zorunluluğu getiren düzenlemeye işaret etti. 
“Türkiye’nin araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve 
inovasyon devrimi yapması gerekiyor” vurgusu 
yapan Işık, girişimcilere verilen desteklerdeki 
sıkıntılardan söz etti. 

Bakanlığıyla bağlı kuruluşlar olan Türkiye 

Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
(TÜBİTAK) ve Küçük ve Orta Ölçekli 
İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı’nın 
(KOSGEB) destek bütçelerini tam olarak 
harcayamadığından yakınan Işık, buna 
gerekçe olarak da niteliksiz projeleri gösterdi. 
Üreticiye seslenen Işık, “Kaliteli proje getirin, 
destekleyelim” çağrısında bulundu.

KOSGEB’e yeni dizayn

KOSGEB’in yeniden dizayn edildiğinin altını 
çizen Işık, kurumun krediye aracılık eden 
yapısından kurtarılıp inovasyonu destekleyen, 
KOBİ’lerin kurumsallaşmasını, kümelenmesini 
ve rekabetini sağlayan kurul olarak devam 
edeceğini söyledi.

Organize sanayi bölgeleri (OSB) alanlarının 
geliştirilmesi için yeniden düzenleneceğini 
belirten Işık, OSB’lerin rant alanı olmaktan 
çıkarılması gerektiğine işaret eden Işık, 
“OSB’lerle ilgili yeni yasal düzenlemeler 
yapacağız” dedi.
Bakan Işık, şura toplantısında iş adamlarına 
bir de teklif götürdü. Marmara’nın nitelikli 
ve yüksek teknoloji ile üretim yapan bölge 
olmasını arzuladıklarını belirten Işık, demir-
çelik gibi her bölgede üretilebilecek ürünlerin 
başka bölgelere kaydırılması önerisini sundu. 
Işık, biyoteknolojiyle üretim gibi nitelikli insan 
kaynağı gerektiren işletmelerin Marmara 
Bölges’’nde bulunması gerektiğini vurguladı.

“Ülkemizden, tüm dünyanın tanıdığı 
teknoloji devlerinin çıkmasını 
istiyoruz”

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Işık, 17 
Temmuz itibarıyla başvuruları başlayan 
“Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı” 
ile ise, ileri teknoloji üretecek KOBİ’lere 
önemli desteklerin sağlanacağını açıklamıştı. 
Konuya ilişkin AA muhabirine açıklamalarda 
bulunup bu alanda faaliyet gösteren tüm 
ilgilileri programa başvurmaya davet eden 
Işık, çalışmanın hedefinin, Ar-Ge sonucu 
ortaya çıkmış orta ve yüksek teknolojili 
ürünlerin yatırım ve üretimine destek vererek; 
bu ürünleri üreten teknoloji tabanlı firmaların 
ortaya çıkması ve büyümesini sağlamak 
olduğunu bildirdi.

Bu destekle Türkiye’nin uluslararası rekabet 
gücünü artıracak ve ekonomiye dinamizm 

kazandıracak büyük teknoloji şirketlerinin 
ülkeye kazandırılacağını vurgulayan Işık, 
“Biz aslında geleceğin teknoloji şirketlerine 
yatırım yapıyoruz. Yaptığımız çalışmaların 
yerini bulmasını ve ülkemizden, tüm dünyanın 
tanıdığı teknoloji devlerinin çıkmasını 
istiyoruz” diye konuştu.

Işık, program kapsamındaki desteklere ilişkin 
de şu bilgi verdi:

“Bu programla, desteklenmeye değer bulunan 
yatırım projelerinin makine teçhizat, taşıma, 
sigorta, montaj, fizibilite raporu giderleri 
ile birlikte yüzde 75 oranında ve bir yıl için 
personel, kira, enerji gibi işletme giderleri 
karşılanacak. Destek almaya hak kazanan ve 
ileri teknoloji üretecek KOBİ’lerimize nakdi 
olarak 5 milyon liraya kadar ve kalan kısmı 
da kredi faiz desteği olmak üzere toplamda 
10 milyon lira hibe vereceğiz. Bu programın 
ülkemiz için hayırlı olacağını umuyor, 
teknoloji düzeyimizin artmasına önemli katkı 
sağlayacağına inanıyorum.”

Programa başvurmak isteyenlerin, 3 Ekim 
2014’e Bakanlığın İnternet sitesindeki 
formu doldurmaları gerekiyor. Başvurular, 
yine aynı siteden on-line olarak yapılacak. 
Başvuru dokümanları alındıktan sonra 
bir değerlendirme süreci olacak. Teknik 
uzmanlardan oluşan heyet, başvuruları 
inceleyecek ve bir rapor hazırlayacak. Bu 
raporun sonucuna göre de Bakanlığın 
oluşturacağı komisyon, programdan 
yararlanmaya hak kazanacakları belirleyecek.
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