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AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARI, 

ÜNİVERSİTE İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOSGEB’İN ROLÜ 

 

25.02.2014 tarihinde gerçekleştirilen “Ar-Ge ve İnovasyon Çalışmaları, Üniversite İş 
Dünyası İşbirliği ve KOSGEB’in Rolü” konulu konferansın metnidir. 

Konuşmacılar: 

Prof. Dr. U. Hasan Akay (Atılım Üniversitesi Provost)  

Hüseyin Tüysüz  (KOSGEB Başkan Yardımcısı)  

 

Prof. Dr. Hasan Akay: Konuşmacımız KOSGEB Başkan Yardımcısı Sayın Hüseyin 
Tüysüz. KOSGEB biliyorsunuz; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na bağlı bir 
kurumdur ve KOSGEB son yıllarda küçük ve orta boy firmalara destek sağlayan, 
girişimcilere olanaklar sağlayan bir kurumdur. Onun için sayın başkan yardımcımız 
bize bu konuda bilgiler verecektir.  

Biz Atılım Üniversitesi olarak son yıllarda girişimci, araştırmacı, yaratıcı gençler 
yetiştirme çalışmaları sürdürmekteyiz. Üniversitemiz girişimci ve araştırmacı 
mezunlarımız olsun ve ülkemizin ihtiyacı olan girişimci ve araştırmacıları eğitelim. Bu 
çerçevede üniversitede son yıllarda girişimcilikle ilgili disiplinler arası dersler 
verilmekte, bir tanesi işletme fakültesi tarafından verilmekte ve disiplinler arası olduğu 
için bütün öğrencilerin alması mümkün olan bir seçmeli ders.  Bu ders çerçevesinde 
biz birde bir KOSGEB sertifikası verebiliyoruz. Çünkü KOSGEB’le koordineli olarak 
bu dersi geliştirdik ve yürütmekteyiz. Biliyorsunuz, KOSGEB de girişimcilik için 
başvurularda bulunan kişilerden bir sertifika istiyor. Bu sertifikada böylelikle 
sağlanmış oluyor. Son yıllarda sizlere KOSGEB ve TÜBİTAK birçok olanaklar 
sunmaktadır. Mümkün olduğu kadar bundan da yararlanacağınızı umuyoruz.  

Bir de biz son olarak girişimcilik eğitimiyle ilgili olarak TÜBİTAK’tan bir destek aldık. 
Bunu da öğretim üyelerimize ve öğrencilerimize, mezunlarımıza sunmaktayız. Bu 
program yeni başladı. 2 yıl da devam edecek. Bunun da yararlarını göreceğinizden 
eminim.  

Bu türlü olanaklarla ilgili olarak sayın konuşmacımız bize “Üniversite İş Dünyası 
İşbirliği ve KOSGEB’in Rolü” başlıklı bir sunum yapacak.  

Hüseyin Tüysüz: Atılım Üniversitesiyle başlatmış olduğumuz işbirliği sürecimizi daha 
da hızlandırarak, daha da sonuç odaklı, daha da etkin hakikaten hem hedef kitlemizin 
bilgi ihtiyacının karşılanmasında bütün altyapısını, bütün bilgi birikimimizi, Atılım 
Üniversitesi’nin bilgi birikimini sahaya, KOBİ’lere yansıtmak hem de üniversitemizde 
bu manada Ar-Ge yapan, inovasyon çalışmaları yapan gerek hocalarımızı gerekse 
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mezunlarımızı burada Atılım Üniversitesi’nde işbirliği içerisinde kurduğumuz Teknoloji 
Geliştirme Merkezi’nde yer vererek o Ar-Ge çalışmalarını, İnovasyon çalışmalarını 
desteklemek ama bunu da daha da sayısını arttırarak desteklemeyi istiyoruz. Bu 
işbirliğinden de mutlu olduğumuzu ifade etmek istiyoruz.  

Bugün bu toplantıda bir saatlik bir süre içerisinde öncelikle Ar-Ge, İnovasyon bu 
konularda Türkiye’nin içinde bulunduğu durum, yani mevcut hali ve gelecek 
stratejilerini, bunun paralelinde KOSGEB’in ve KOSGEB’in KOBİ’lere yönelik 
faaliyetleri, KOBİ’lerin şu an içinde bulunduğumuz dönemde ekonomi açısından ne 
anlam ifade ettiği, girişimcilik gibi kavramlarını sizlerle paylaşıp sonunda da 
KOSGEB’in desteklerini, hizmetlerini sizlere takdim edip konuşmamı da bir saatlik bir 
süre içerisinde tamamlamayı arzu ediyorum. 

Ar-Ge ve İnovasyon konusuna girmeyeceğim, çok böyle teknik terimlerle her ne 
kadar sunuya birtakım şeyler yansıtıyoruz ama eminim ki zaten siz işin içerisindesiniz 
Ar-Ge’yi, İnovasyonu literatür açısından hepimiz gayet iyi biliyoruz. KOSGEB olarak 
en önemli faaliyetlerimizden bir tanesi zaten bizim de Ar-Ge, İnovasyon. Bu Ar-Ge, 
İnovasyon konusundaki destekleme sürecimizi üniversitelerimizde özellikle 
farkındalık oluşturmak, sadece destekleri tanıtmak değil, hakikaten reel sektörün bu 
anlamda ihtiyacını, Ar-Ge ihtiyacını, bilgi ihtiyacını da bir farkındalık olarak bu bilgiyi 
üretecek mekanizmalara anlatma konusunda haddimize düşmese de en azından 
eğer beğenmezseniz lakırdı olarak kabul edin. Ama haddimize düşmese de işin 
sahibi olarak KOBİ’lerin muhatap kuruluşu olarak, KOSGEB olarak sizlere takdim 
etmeyi düşünüyoruz.  

Evet, Ar-Ge konusunda destekleme yapıyoruz. Yine paralelinde inovasyon 
konusunda destekleme yapıyoruz. Ar-Ge ve İnovasyon hakikaten ülkemiz açısından 
çok önemli, özellikle 2023 vizyonu gibi gelecek projeksiyonumuzu göz önünü 
aldığımız zaman gerçekten bütün kurum ve kuruluşlar, KOBİ’ler, girişimciler, 
üniversite tarafı, kamu tarafı bu konuda daha çok kafa yormamız gerektiğini önümüze 
net olarak koyuyor. Nereden biliyoruz? Şuradan biliyoruz, rakamlara baktığınız 
zaman ülkelerin İnovasyon kapasitelerine göre sıralamaları ele alınmış. Burada 
baktığımız zaman birçok ülkenin sıralamalarını İnovasyon kapasitelerine göre, bilim 
insanı ve mühendisine göre, araştırmalar, üniversite sanayi işbirliği, özel sektör, Ar-
Ge harcamaları ve bunların sonunda da entelektüel mülkiyet haklarının korunmasına 
ilişkin sıralamalara baktığımız zaman burada birçok ülkenin sıralaması görüyoruz, 
ama ben şu ifadeyi kullanabilirim: Türkiye’nin İnovasyon kapasitesi sıralamasında 71. 
olduğunu gördüğümüzde ama bilim insanı olarak aslında potansiyelimizin de 35. 
sıralarda olduğunu gördüğümüz zaman aslında potansiyel va, ama bunu 
değerlendirmede belki bir tembellik, belki bir önceliklendirme gibi sorunlarımız 
olduğunu da önümüze koyabiliyor. Bilimsel araştırma kurumları açısından 89.’yuz. 
Üniversite sanayi işbirliği konusunda 74.’yüz. Yani burada baktığımız zaman iş 
dünyasının ya da sanayinin bu anlamda ihtiyaç duyup duymadığı da sorgulanabilir ya 
da bu bilgi ihtiyacının talep edip etmediği konusu da sorgulayabilir. Özel sektör Ar-Ge 
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harcamaları açısından baktığımız zaman 62. sıradayız ve geliyoruz, en son 
entelektüel mülkiyet haklarının korunması konusunda 108.’yiz.  

Şimdi bütün bu perspektiften başladığımız zaman evet İnovasyon önemli, Ar-Ge 
önemli ama bunların sadece tek başına bireysel yeteneklerin, üstün girişimcilerin ya 
da kamu destekleriyle bu işin olamadığı da ortada. Evet, bizde 35. sıraya baktığımız 
zaman elimizde bu manada hakikaten bu konularda çalışma yapacak bilim insanı 
olduğunu görebiliyorum.  

Girişimciliğe bakıyoruz, burada tabloda yok ama Avrupa ülkeleri arasında yapılmış bir 
çalışma, 27 Avrupa ülkesi arasında yapılmış çalışma, Türkiye’nin de içinde olduğu bir 
çalışma, patron mu olmak istiyorsun yoksa kendi işini mi kurmak istiyorsun sorusuna 
Türk girişimcileri verdiği cevap %85’i kendi işimi kurmak istiyorum. Bu oran Avrupa 
Birliği ülkeleri arasında %35 gibi bir ağırlığa sahipken Türkiye’de %80’nin üzerinde 
kendi işimi kurmak istiyorum argümanı ya da istediği iradesi ön plana çıkıyor.  

Bize şunu veriyor: Yani bizde girişimcilik cesareti var. Akademisyenlerimiz var ama 
ne yok, işbirliği yok. Eğer cesaret akademisyenlerin o cesareti besleyecek, cesaretin 
ihtiyacını karşılayacak, bilgi ihtiyacını karşılamadan cesaret sahaya sürüldüğünde 
cahil cesaretiyle yola çıkıldığı için başarısızlık kaçınılmaz oluyor ve kurulan 
işletmelerin %80’i 5 yıllık süre içerisinde kapanıyor. O zaman biz buradan şu noktaya 
geliyoruz: Bu cesareti bilgiyle, veriyle harmanlayıp anlamlı hale getirip bu cesareti 
değerli kılmak gerekiyor. Bu da o cesareti ortaya koyan insanların bilgi talep 
etmelerinin önünü açmak gerekiyor. İşte biz buna da “Üniversite Sanayi İşbirliği” 
diyoruz. Ama bu da yeterli mi? Hayır. İnovasyon Sistemi, Ar-Ge Sistemi bu konularda 
kafa yorma, bu konularda bir şeyler üretebilme, bir ekosistem ihtiyacını ortaya 
koyuyor. Sadece bireysel yetenekler, üstün girişimciler, kamu destekleri değil, bu 
ekosistemi oluşturacak kamusal politikalar, işbirliği ortamı, akademiler, üniversiteler, 
girişimci kalitesi, finansal fonlama sistemleri gibi pazar derinliğine kadar birçok 
argümanın beraber bir ekosistem içerisinde bir hale gelmesi gerekiyor.  

Evet, yine başka bir tabloya bakıyorum. Ülkelerin yüksek teknoloji ihracat gelişimini 
gösteriyor. Burada bizim ülkemizin üstlerde aramayın, en alttaki sıfıra yakın çizgisi 
içerisinde bir noktadayız. Bunlar tabi bir kıyaslama yaptığımız zaman ABD’nin, 
Singapur’un örneğin %50’lerin üzerinde, ihracatın %50’den fazlasını yüksek teknoloji 
ihracatıyla sağladığını net olarak görebiliyoruz. Bu rakamlardan baktığımız zaman 
Kore’ye, Çin’e, Amerika’ya bakıyoruz belli bir noktada ama ülkemizin bu manada bir 
şeyler yapması gerekiyor. Evet, Türkiye ekonomisine dünyanın 17. büyük ekonomisi 
diyoruz. İhracatta 32. ama ihracatımızın sadece %2.’si sadece yüksek teknoloji 
ürünlerden biraz önce de %2 - %3 aralığında yıllar itibariyle baktığımız zaman 
gözüküyordu. Dolayısıyla yeni şeyler yapmamız gerekiyor. Bunlar çoğaltılabilir, işte 
Ar-Ge harcamalarının toplam içerisindeki payı. Dünya Ar-Ge harcamalarını hangi 
ülkeler sağlıyor, ona baktığımız zaman. Evet, şöyle bir kıyaslama yapıyoruz: 
Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hâsılası’nın yarısını Amerika sadece Ar-Ge harcamalarına 
ayırdığını görebiliyoruz. Dünyanın Ar-Ge harcamalarının %34’nü Amerika (ABD) 
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sağlıyor. Değişik ülkelerin yine benzer rakamları var ama bizim ülkemizin rakamına 
baktığımız zaman %0.006 bu dünya Ar-Ge harcamaları içerisindeki payı. Burası da 
önemli, 2010 yılında Türkiye’nin Gayri Safi Milli Hâsılası’nın % 0.82’sini Ar-Ge’ye 
ayırdığını biliyoruz. Bu 2000’li yıllarda %0.48 değerlerindeydi. 2012’nin sonlarında bu 
%0.92’lere çıktı. Ama o rakamın kamu, özel sektör, üniversite arasındaki kullanma 
oranına baktığımız zaman her ne kadar şu mavi özel sektörün payının gittikçe 
yükseldiği bir trende devam ettiğini görsek de bu önemli, 2023 hedeflerimizde toplam 
Ar-Ge harcamalarının üçte ikisini özel sektörün sağlaması gerektiği konusunda bir 
stratejik hedefimiz de var olduğunu ifade edersek gittikçe üniversitelerden ya da işte 
kamunun payı hemen hemen paralel gidiyor. Ama üniversitelerdeki harcamalardan 
daha fazlasını en azından oransal olarak, artış olarak özel sektörün yapmaya 
başladığı gözüküyor.  

Ülkemizin bulunduğu bu mevcut durum bizim için değişik risklerde oluşturuyor. Evet, 
orta gelir tuzağı son zamanlarda üzerinde tartıştığımız bir kavram, ülkemizin orta gelir 
tuzağının üst kısımlarına doğru bir noktada olduğunu ifade edebiliriz. Geçenlerde 
Kalkınma bakanımızın ifade ettiği 13 bin dolarları aşarsak kişi başı gelir olarak bu 
tuzağın dışına çıkarız. Ama mesele milli gelir değil, tabi ki o bir gösterge. Asıl olması 
gereken üretim sistemimizi, üretim yaklaşımlarımızı, zihniyetimizi değiştirebilmek. 
Geleneksel metodolojiden daha çok yüksek teknoloji ya da orta yüksek teknoloji gibi 
birtakım alanlara kayabilmek. Orta gelir tuzağında bir tarafta ucuz işçilik gibi, 
verimlilik, işte ucuzluk, fiyat gibi kavramlarla dünyada rekabet eden ülkeler var, bir 
tarafta da bilgi yoğun teknolojiye odaklanmış hakikaten katma değeri yüksek ürünler, 
markalaşmış ürünler satan dünyaya sunan ülkeler arasında sıkışmış durumda. Eğer 
bir üst segmente zıplayamazsak bu üretim metodolojimizi, üretim şeklimizi 
değiştiremezsek biz bu tuzak arasında herhalde sandviç olup gideceğiz. O açıdan bu 
manada evet baktığımız zaman yine orta gelir tuzağına düşmüş ekonomilerin Gayri 
Safi Milli Hâsıla’ya ayırdığı paylar, Ar-Ge’ye ayırdığı paylar ve eğitime ayırdığı 
paylara baktığımız zaman zaten resim net olarak önümüze çıkıyor.  

Evet, buradan şu noktaya geliyoruz: Ekonominin ihtiyaç duyduğu bir bilgi var, bu 
bilgiyi biz diyoruz ki bu bilgiyi üniversiteler, araştırma kurumları üretecek. Ama 
ekonominin ihtiyaç duyduğu bilginin evet proaktif yaklaşan akademisyenler o bilgiye 
ihtiyaç görür ve o çerçevede çalışma yapar. Bu çalışmasını da değere dönüştürür, 
projeye dönüştürür. İhtiyacını karşılayacak KOBİ’lere bu işi pazarlar. Bu hakikaten 
proaktif yaklaşım değer üreten insanlar için bir argüman olarak ifade edebiliriz. Ama 
piyasadaki ihtiyaçtan bir haber olan kendi kendine alanlarını, çalışma alanlarını, saha 
alanlarını kendi kendine tezine, makalesine bu manada bir çalışma içerisinde olan, 
olanlar da sahadaki bilgi ihtiyacının farkında olmayarak çözümler üretmeye çalışacak. 
Asıl olan nedir? Asıl olan şudur: Piyasa, reel ekonomi bilgiye ihtiyaç duyuyor bu 
bilgiyi üniversitelerden, araştırma kurumlarından talep edecek, kamuda iki taraf 
arasında köprü görevi yapacak ve bu işi finanse edecek, ortam sağlayacak, imkân 
sunacak, ara yüzler oluşturacak, teknoloji transferi yapıları oluşturacak. Birtakım 
teknoloji transfer yapılarını işler hale getirecek ve arada köprü görevi yapacak.  
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Sanayinin üniversitelerde yapılan araştırma harcamalarına sağladığı finansman bu 
tabloya baktığımız zaman ülkelerin sahadaki talebi üniversitelere pas etmeleri ve 
bunu finanse ederek pas etmeleri. Yani Türkiye’de sürekli tartışma konusu olan bir 
şey var, üniversiteler diyor ki: Saha, sanayi iş dünyası bizden bilgi talep etmiyor. İş 
dünyası da diyor ki: Üniversite bize gelmiyor. Bu tablo da şunu gösteriyor: Hakikaten 
iş dünyası sanayi, üniversitelerde yapılan araştırma harcamalarını, araştırma 
çalışmalarını finanse etmiyor. İşte Kanada’da %11’lerde, OECD ortalaması %5, ABD 
ve İngiltere’de %6 ama Türkiye’de maalesef böyle bir oran yok.  

Ben bunu sordum, dedim ki, yani iş dünyasının bilgi ihtiyacı mı yok ya da bilginin 
değerli olduğunun mu farkında değil, yani bilgiyi bedava alıyor, onun için bir fonlama 
ihtiyacı olmuyor. Hayır, aslında baktığın zaman çok ciddi bir bilgi ihtiyacı var. Bunu 
nereden görüyoruz? Hemen başka bir çalışmada KOBİ’lerin bilgi ihtiyacı çalışması 
diye bir analiz yapılmış, işletmelerin eğitime ihtiyaç duydukları konular şeklinde 
sıralandığında, bu sıklığa bakıldığında çok ciddi bir bilgi ve eğitim ihtiyaçlarının 
olduğunu kendilerine yapılan anketlerde ortaya çıkıyor.  

Sanayi mülkiyet haklarını kullanımını arttırmak için neler yapılmalı diye sorulduğunda 
yine en önemli iki sırada farkındalığın arttırılması ve eğitim. Dolayısıyla KOBİ’ler 
bilgiye ihtiyaç duyuyor. Ama ya günün KOBİ’lerin içerisinde sorunların 
önceliklendirilmesi, yani günü birlik etkinliklerle, günü birlik faaliyetlerle stratejik 
düşünceyi, stratejik hedefi önceliklendirmeden geride bırakan KOBİ’lerimiz günlük 
sorunları etrafında boğuşan KOBİ’lerimiz bunu size getiremiyor. Ama konu sadece 
sizinle mi alakalı, üniversitelerle mi alakalı hayır orada var. Ama birçok 
üniversitemizde bu manada, sahaya inme konusunda ciddi bir durağanlık görüyoruz. 
Ama dünyadaki gidişatı gördüğünüz zaman hakikaten dün itibariyle dünyada doğal 
üstünlüklere dayalı bir rekabet stratejisi varken bugün baktığımız zaman Ar-Ge gibi, 
İnovasyon gibi, değer üretmek gibi, yüksek teknoloji gibi, teknoloji üretmek gibi 
kavramlar öne çıkıyor ve kazanılmış üstünlüklere dayalı bir rekabet stratejisinin önde 
olduğunu görüyorlar.  

Hakikaten küresel rekabetin mimarisi çok ciddi, çok hızlı bir şekilde değişiyor ve bu 
küresel rekabetin mimarisi değişirken bu rekabetin parametreleri de değişiyor. Yeni 
parametreler daha müşteri odaklılık, daha müşterilerin tercihlerini dikkate alan, 
rakiplere fark atan, yüksek kalite düşük maliyet ve kısa zamanda pazara sunulma 
gibi, İnovasyon gibi, girişimcilik gibi yeni ekonominin kavramlarını da içine alan 
rekabet parametreleri önümüze geliyor. Bu açıdan biz ne yapmalıyız? Ülkemizin ne 
yapması konusunda bir gelecek stratejimiz var. Nedir bunlar? Ülkemiz diyor ki, 2023 
vizyonu şeklinde ulusal bir stratejimiz var. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. 
yıldönümünde ülkemizin görmek istediğimiz noktayı tespit etmişiz. Nedir bu nokta? 
Kişi Başı Milli Gelirimiz 25 bin dolar olacak, Gayri Safi Milli Hasılamız 2 trilyon dolar 
olacak, İhracatımız 500 milyar dolar olacak gibi Ar-Ge’ye ayırdığımız pay %3’lere 
çıkacak, bunun üçte ikisi de özel sektör eliyle olacak gibi stratejik hedeflerimiz var.  
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Peki, bu hedeflere ulaşmak mevcut trendle, mevcut yaklaşımlarla, mevcut sanayi 
kapasitemizle, mevcut imalat yöntemlerimizle mümkün mü, mevcut üniversitelerde 
bilgi üretimiyle mümkün mü? Değerli arkadaşlar mümkün değil, hatta bunu KİB’in 
başkanı geçenlerde basınla paylaştığı bu gidişle 500 milyarları bulmamız mümkün 
değil diye kendisi açıkladı. Çünkü yıllar itibariyle trende bakıldığında gidişat 500 
milyarları göstermiyor. Yeni bir şeyler yapmak lazım, Mevlâna’nın dediği gibi “Dün 
dünde kaldı”, yeni şeyler yapmak lazım, yeni şeyler düşünmek lazım, belki her 
şeyden önce zihniyetimizi değiştirmemiz lazım. Yaklaşımlarımızı değiştirmemiz lazım, 
uzun dönemli planlamalarla hareket etme kabiliyetlerini kazanmamız lazım, stratejik 
düşünce biçimini içselleştirip küresel rekabeti çok iyi okuyup, o mimariyi yeniden 
okuyup, o mimarinin ortaya koyduğu yeni parametreleri içselleştirip ona göre yeni 
hedefler, yeni stratejiler ortaya koymamız lazım.  

2011 yılında OECD’de bir toplantıya katılmıştık. Orada 2005 yılı Nobel Ekonomi 
Ödülünü almış bir iktisatçı şu ifadeyi kullanıyor: “Bundan sonraki küresel oyun, 
İnovasyon alanındaki teşvik mekanizmaları üzerinden olacaktır”. Yine aynı toplantıda 
2011 yılı eylül ayında olan toplantıda OECD Genel Sekreteri Angel Gurria’nın şu 
ifadesi dikkate alınmaya değer “Karşı karşıya bulunduğumuz finansal krizde bütçe ve 
para politikaları yani mali ve para politikaları arasında neredeyse fark kalmamıştır. Bu 
durum elimizdeki enstrümanların sayısını azaltmaktadır. Kriz ile baş edebilmek için 
elimizde tek bir enstrümanlar var, oda İnovasyon”. Onun için özellikle doktora 
çalışmamı da İnovasyon konusunda yapan bir kamu görevlisi olarak İnovasyonu 
hakikaten dert edindim.  

Okuduğum makalelerde İnovasyon konusunda ülkelerin gelişimlerini gördükçe içim 
sızlıyor. Bir şeyler yapmamız lazım, bir farkındalık, bir dertlenme, bir hislenme ve bu 
derdimizi akademisyenlere, girişimcilere, KOBİ’lere dokunup onlara bulaştırmamız 
lazım. Tabi ki bu derdi dertlenen insanlarla çok karşılaşıyorum. Değişik 
akademisyenler, değişik KOBİ’ler işin delisi olmuş çok insanlar olabiliyor. Ama bu işi 
daha da yaygınlaştıracak, bir kültür haline getirecek yaklaşımları ortaya koymamız 
lazım.  Evet, Ar-Ge İnovasyona dayalı bir büyüme politikasını ön görmemiz lazım. 
“Bilgi Temelli Yeni Ekonomi” diye bir kavram var. “Bilgi Temelli Yeni Ekonomi”, 
özellikle iktisat öğretisinde ben iktisatçı olarak iktisat öğretisine baktığımız zaman 
hakikaten özellikle dünyada İktisat öğretisini baskı altına almış klasik, işte Neoklasik 
iktisat öğretilerine baktığımız zaman varsayımlara dayalı işte bütün tüketicilerin, 
bütün işletmelerin bütün bilgiye aynı anda hâkim olabildiği, tam istihdamın sağladığı, 
bilginin, beşeri sermayenin, İnovasyonun, araştırma geliştirmenin içselliğiyle dışsal 
değişkenler olarak ele alındığı varsayımlarla hareket edilen bir iktisat öğretisine 
baktığımız zaman bu işin mümkün olmadığını söyleyebilirim. Biz artık piyasayı bilen 
yeni ekonomi modellerini dikkate alan bir yaklaşımla iktisat öğretimizi masaya 
yatırmamız lazım. Maalesef bu kadar varsayıma dayalı bir iktisat öğretisi bizi hep 
yanıltıyor. Bunun yöntemi nedir, ben bilmiyorum. Bilsem onu da anlatırım ama bir 
şeyler yapmak gerekiyor.  
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Evet, zenginleşmenin temel kaynaklarına baktığımız zaman şöyle diyorlar: 
Zenginleşmenin temel kaynakları ya üretim faktörlerinin miktarlarını arttırmak ya da 
niteliğini attırmak. İşte biz niteliğine odaklandığımız zaman bu üretim faktörlerinin 
eğitimle, bilgiyle bunu da hem kalkınma modellerine hem iş süreçlerimize hem iş 
yapma biçimlerimize bu işi entegre ettiğimiz zaman zannediyorum bir şeyler 
değişecek. Biz işletmeleri üretim fonksiyonunu optimize edecek algoritmalar olarak 
görmüyoruz. Biz işletmeleri sürekli gelişen, sürekli iyileştiren, süreçlerini iyileştiren 
öğrenen organizasyonlar olarak görüyoruz. Onun için sürekli eğitim diyoruz. 
Girişimcilikler için eğitim diyoruz. Üniversitelerimizde girişimciliğin bir ders olarak 
koydurtmak için bütün üniversitelerle değişik etkinlikler yapıyoruz.  

Atılım Üniversitesi’ne çok teşekkür ediyoruz. Özel bir üniversite kendi kaynaklarını 
sahaya sunulmak üzere ya da üniversitedeki akademisyenlerinin araştırma 
geliştirmelerini devlet desteğiyle yapmak üzere bize bir yer ayırdı. Atılım 
Üniversitesi’yle pozitif işbirliği içerisinde kurduğumuz Teknoloji Geliştirme Merkezinin 
bir teknoloji transfer yapısı, bir ara yüz olarak, bir İnovasyon merkezi olarak 
değerlendirdiğimiz Teknoloji Geliştirme Merkezini Atılım Üniversitesi’nde kurduk. Şu 
an itibariyle 8 işliğimiz vardı, 6’sı doldu. Kısa süre içerisinde iki tane boş işliğimiz var. 
O işliğimizi de buradan ifade edelim. Kim önce gelirse projesi kurullarda 
değerlendirilir, okeylenirse o akademisyenlerimize tahsis edeceğiz. Tabi biz Teknoloji 
Geliştirme Merkezimizi bir ara yüz olarak teknoloji üretme adına İnovasyon 
çalışmalarını destekleme adına bir teknoloji transfer yapısı olarak görüyoruz, bir ara 
yüz olarak görüyoruz.   

Teknoloji Geliştirme Merkezlerimiz de biz neler yapıyoruz? Bunlardan bir tanesi biraz 
önce ifade ettiğim gibi Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde yer temin ederek özellikle 
akademisyenlerimizin çalışmalarına imkân sağlayacak işlikler ortaya koyuyoruz. 
Bizim için bu işlikler ya da destekler açısından akademisyen ya da öğrenci farkı yok, 
hatta dışarıdaki bir işletme gelip Atılım Üniversitesi’nde bu yerlerde bulunabilir. Bilgi 
üretiminde evet akademisyenlere hitap ediyoruz. Yani piyasanın ihtiyaç duyduğu bilgi 
üretiminde ağırlıklı akademisyenler ama doktora öğrencileri, yüksek lisans öğrencileri 
sahadaki ihtiyaca göre hareket etme kabiliyeti varsa tabi ki mükemmel bir şey olur. 
Ama biraz sonra özellikle Ar-Ge desteklerini anlatırken ağırlıklı olarak öğrencilere 
doktora tezlerine bizzat destek verdiğimizi de ifade edeceğim.  

Teknoloji Geliştirme Merkezlerimiz aracılığıyla bir defa işlik, ama işlik sadece özellikle 
üniversiteden gelen girişimci Ar-Ge’cilere yer temin etmek. İki tane işlik kaldı ama 
rektörlüğümüzün bir sözü var, burayı doldurun istediğiniz kadar yeni yer genişleme 
konusunda da size her türlü imkânı sunacağız dediler. Onun için yer sorunumuz 
olmayacak. Yani biz 8 işlikle başladık, çünkü ODTÜ’deki Teknoloji Geliştirme 
Merkezimiz, Hacettepe’de onlarca işliğimiz var ve buralar dolu. Dolayısıyla Atılım 
Üniversitesi’nde 8 işlikle başladık, güzel hakikaten şık bir binamız var. Burayı 
genişletme ya da başka fakültelerden yer temin etme konusunda üniversitemizin de 
zaten bize sözü var.  
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Biz buralarda ne yapıyoruz? Birincisi bütün karar süreçlerimizi üniversiteyle beraber 
gerçekleştiriyoruz. Yani projenin desteklenecek, kabul edilecek projeyi 
üniversitelerdeki akademisyen hocalarımız ve bizim müşavir ve müdürlerimizden 
oluşan %50’si orada, %50’si burada beraberce projeyi değerlendirip bir taraf projenin 
hakikaten Ar-Ge’ye literatür açısından, proje döngüsü açısından yaklaşıp bu işin bir 
Ar-Ge projesi olup olmadığı konusunda fikirleri önemli, diğeri de sahada özellikle 
sahadaki yansımaları itibariyle müşteri açısından pazarda karşılık bulup bulmayacağı 
konularında müdür arkadaşlarımızın değerlendirmeleriyle Ar-Ge projesinin 
desteklemeye karar veriyoruz.  

Tabi yine üniversitedeki hocalarımızdan eğitim ve danışmanlık hizmetleri bu Ar-Ge 
çalışmalarında sağlayarak; projelerin izlenmesi değerlendirilmesi, dönem dönem 
dikkate alınması, bu kurumlara raporlar sunulması yine akademisyenlerimizden 
alacağımız izleme danışmanlıklarıyla, ücret mukabil alacağımız danışmanlıklarla. 
Üniversite altyapısını bu manada laboratuar olabilir, konferans salonları olabilir, 
toplantı salonları olabilir bu konularda da üniversite altyapısının imkânlarından 
yararlanıyoruz.  

Üniversitelerde üretilen bilgi ve deneyimlerin iş dünyasına akademisyende kursun 
işletmesini artık o bir akademisyen değil bizim gözümüzde bir işletmedir, girişimcidir 
ya da bir öğrenci işletmesini kurduğunda aynı şekilde. Dolayısıyla bizim için bunlar 
artık öğrenci değil, bu arkadaşlar birer işletme muhataplarımız olarak. Tabi işin birde 
girişimcilik boyutu var, yine üniversitelerimizle yaptığımız protokollerle Uygulamalı 
Girişimcilik Eğitimleri ders olarak verip bu konumda da iş planları arasında yarışma 
yapıp İş Planı Ödülleriyle de bu girişimcilerimizi ödüllendiriyoruz. Tabii ki bu sertifikayı 
alan girişimcilik dersini alan bütün öğrencilerimize sertifika veriyoruz. Bu sertifikayla 
işlerini kuranlara da 100 bin TL’de bir destek bunun 30 bin TL’si hibe 70 bin TL’si de 
geri dönüşlü olmak üzere bir destek veriyoruz.  

Türkiye’de KOBİ tanımı, bütün kamu kurum ve kuruluşların ortak tanımı olarak bu 
rakamları belirledik. Yani 250’den az çalışanı olan ve bilançosu veya net satış hasılatı 
40 milyon TL’yi geçmeyen bütün işletmeleri biz KOBİ olarak görüyoruz. KOBİ’leri ve 
girişimcileri destekliyoruz. KOBİ’ler ne için önemli?  Belki sözlerimin başında da ifade 
etmiştim. Ar-Ge, İnovasyon açısından ülkemizin gelecek projeksiyonunu 
gerçekleştirme açısından da bu işi yapabilecek yegâne kuruluşlar, ekonomik birimler 
KOBİ’lerimiz. KOBİ’lerimiz toplam işletmelerin %99,88’ni oluşturuyor. İstihdamın 
%76’sını, satışların %65’ni, ihracatın %62’sini, toplam yatırımların %53’nü 
gerçekleştiriyor. Üretilen Katma Değerin %53’ü ve toplam kredilerden aldığı payda 
%25.7. 

Değerli arkadaşlar baktığımız zaman sadece iki rakam söyleyeyim, toplam 
yatırımların %53’nü sağlayan KOBİ’lerimiz, istihdamın %76’sını gerçekleştiriyor. 
İstihdam yaratma maliyeti açısından baktığınız zaman sadece bu kavram bile bizim 
için çok değerli, çok önemli. Ama baktığımız zaman ölçeklerine KOBİ’lerimizin %95’i 
mikro ölçekli yani 10 kişiden az çalışanı olan ve cirosu ya da bilançosu 1 milyon TL’yi 
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geçmeyen işletmeler KOBİ’ler, mikro ölçekli KOBİ’ler. Dolayısıyla çok ciddi manada 
bir ölçek sorunumuz olduğunu burada görebiliyoruz.  

KOSGEB, 1990 yılında kuruldu. KOBİ’leri destekleyen ulusal KOBİ’lerin muhatap 
olduğu ulusal tek kuruluş. 81 ilde 88 hizmet merkez müdürlüğünde KOBİ’lere 
dokunabilen mobilitesi yüksek, KOBİ’lerle yüz yüze çalışma imkânları sağlayan, ortak 
çalışma zeminlerinde bir araya gelip onlara rehberlik eden, koçluk yapan bir yapıyla 
KOBİ’leri destekleyen bir KOSGEB.  

KOSGEB’in destek ve hizmetleri, temelde yedi programdan oluşuyor. Bunları kısaca 
sizlerle paylaşayım. Bunlardan bir tanesi biraz önce de kısaca ifade ettiğim 
girişimcilik destekleri.  

Girişimcilik desteklerini ikiye ayırabiliriz.  Burada geleneksel girişimcilik ya da bütün 
işletme kurma nedeniyle bir irade ortaya koyanlara biz “Girişimci” diyoruz. Bu 
girişimci desteklerini alabilmek için; 

1. Eğitimle Alınan Girişimcilik Destekleri 

2. Eğitimsiz Alınan Girişimcilik Destekleri  

Eğitimle alacaklar, evet bu bahsettiğimiz Üniversitelerdeki girişimcilik eğitimleri ya da 
Türkiye’nin dört bir tarafında başlattığımız Girişimcilik Eğitimleri Sertifikasını alanlara 
veriliyor.  

Eğitimsiz girişimcilik destekleri nedir? Ar-GE İnovasyon yapan biraz önce söylediğim 
akademisyenler ya da doktora öğrencileri, üniversite mezunları, piyasada patenti olan 
Ar-Ge yapmış insanlara da ikinci bir eğitim yapmadan o yaptığı çalışmaları eğitim 
olarak kabul edip bunlara da direkt Ar-Ge İnovasyon adı altında girişimcilik destekleri 
veriyoruz. Orada başlangıç sermayesi destekleri, hibe destekleri veriyoru ama bu 
geleneksel girişimcilik. Bu 100 bin TL’lik destekten yararlanabilmek için eğitim şart, 
72 saatlik eğitime katılacak ya bizim düzenlediğimiz uygulamalı girişimcilik ya da 
üniversitelerde bizim müfredatımıza uygun olarak verilen girişimcilik eğitimi. Yine yeni 
girişimci desteğinden yararlanabilmenin diğer bir şartı da Türkiye’nin değişik 
yerlerinde kurduğumuz bir kuluçka merkezi yapısında olan İş Geliştirme Merkezinden 
yararlanmakta yine bu yeni girişimcilik desteğinden yararlanmaya imkân sağlıyor.  

2010 yılında yürürlüğe koyduğumuz bu girişimcilik programları Türkiye’de öyle bir 
kabul gördü ki hakikaten 2,5 yıl içerisinde, 3 yıl içerisinde 200 binin üzerinde insana 
girişimcilik eğitimiyle dokunup onların iradelerini aldık ve bunun içerisinde de yaklaşık 
12 bini kendi işini kurdu. Şu an piyasada iş yapıyor, kimisi inoaktif, kimisi hakikaten 
geleneksel yöntemlerle devam ediyor. Ama bu 12 bin işletmede kendi işini kurarak bir 
noktaya geldi.  

Bunların sonuçlarını nasıl görüyoruz? İşte Küresel Girişimcilik Monitörü yaklaşık 30-
35 ülkenin içinde bulunduğu bir araştırma çalışması, 2006 yılında başlayan ve ilk 
sonuçları 2009 yılında yayınlanan 1. Küresel Girişimcilik Monitörü çalışmasında 
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Türkiye’nin Girişimcilik Endeksi %6’dıydı. 2012 yılında %12’yi aştı, 2013 yılının 
sonuçlarının da bugünlerde açıklanmasını bekliyoruz. Tabi bu başarılı girişimcileri de, 
KOBİ’leri de bir taraftan değişik ödül programlarıyla da kamuoyunun gündemine 
taşıyoruz.  

Bir diğer husus Gelişen İşletmeler Piyasası KOBİ Destek Programı, burada özellikle 
fon ihtiyacı olan, belli bir markalaşma kurumsallaşma sürecini aşmış işletmelerimizin 
Gelişen İşletmeler Piyasasına kota olarak orada işlem görmesini ve bir öz kaynak 
finansman yöntemi ile kaynak temin etmesini sağlama adına kurguladığımız bir 
program, burada da 100 bin TL’lik bir desteğimiz var. Hem bağımsız denetim hizmeti 
hem danışmanlık hizmetleri, değişik kayıt ücretleri gibi ücretleri biz kısmını %100 bir 
kısmını %75 şeklinde finanse ettiğimiz bir destek programımız var.  

Bir diğer destek programımız Genel Destek Programı. Bu destek programı özellikle 
mikro ölçekli işletmelerin proje kültüründen, proje bilgisi olmayan ama bir şekilde o 
segmenti de aşmasını sağlayacak faaliyetlerini finanse edecek eğitim ihtiyacını 
karşılayacak, danışmanlık ihtiyacını karşılayacak, markalaşması kurumsallaşması 
adına katalog, broşür, yazılım birçok faaliyetini KOSGEB aracılığıyla finanse edeceği 
bir destek programı burada da yaklaşık 200 bin TL gibi bir kaynağı KOBİ’lerimize, 
esnaf sanatkârımıza yapacakları harcamaların %50’sini, %60’nı karşılamak üzere 
onların kullanımına sunuyoruz.  

Bir başka destek programı Ar-Ge İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek 
Programı. KOBİ Proje Destek Programı, KOBİ Proje Destek Programıyla KOBİ’lerin 
kurumsallaşmasına, markalaşmasına yönelik projelerine içinde makine teçhizat 
olmayan ama zorunlu ihtiyaç duyduğu durumda proje bütçesinin %10’nunu 
geçmeyecek şekilde makineyi de finanse ettiğimiz ama ağırlıklı olarak bilgi ihtiyacını 
karşılayacağımız, hizmet anlamında karşılayacağımız 150 bin TL’lik bir KOBİ Destek 
Programımız var.  

Bir diğeri de İş Birliği Güç Birliği Destek Programı; İş Birliği Güç Birliği Destek 
Programı, özellikle mikro ölçekli işletmelerin küresel rekabetin o keskin dişlileri 
arasında onları kurtarabilme, daha güçlü hale getirebilme adına ortaya koyduğumuz 
bir destek programı. Bu ne demek? KOBİ’lerimizin, girişimcilerimizin ortak birtakım 
faaliyetleri yapmaları, ortak sorunlarına ortak çözümler bulmaları, ortak hedeflerini 
gerçekleştirmek için, ortak ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bu ortak yatırım, ortak 
üretim, ortak pazarlama, ortak tedarik, ortak laboratuar gibi birçok konuda ihtiyaç 
duyacakları projelerine KOSGEB’in 750 bin TL destek sağladığı bir destek programı. 
Burada minimum 5 işletmenin bir araya gelerek ortaya koyacağı proje burada 
birleşme demiyoruz. Kendi faaliyetlerini devam edebilirler ama ortak ihtiyaç 
duydukları bir ara mamul olabilir, ortak tedarik olabilirler, daha güçlü müşterileriyle ya 
da tedarikçileriyle daha güçlü şekilde alım yapabilmenin önünü açmak gibi birçok 
alanla işbirliği yapacakları, güç birliği yapacakları bir destek programı. Bunun 250 bin 
TL’si hibe, 500 bin TL’si de geri dönüşlü olmak üzere toplamda 750 bin TL destek 
sağladığımız bir destek programı.  
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Son olarak ben Ar-Ge, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programına 
geçiyorum. Asıl teknoloji geliştirme merkezlerinde verdiğimiz destek, asıl Ar-Ge’ye 
fonladığımız, İnovasyonu fonladığımız destek programı.  

Ülkemizin üzerinde durması, odaklanması gereken alanları sizlerle paylaştım. İşte bu 
amaçla KOSGEB en önemsediği, en önceliklendirdiği, en yüksek oranda destek 
verdiği, rakamların en yüksek olduğu destek programıdır. Bunu iki aşamalı olarak 
değerlendiriyoruz; birincisi Ar-Ge ve İnovasyon yapma süreci, ikincisi Ar-Ge 
İnovasyon sürecini destekledikten sonra başarılı olan projelerin endüstriyel 
uygulamasını yani ticarileştirilmesini, yani uygulamaya seri üretime dönüştürülmesini, 
yani pazarda karşılık arama sürecini desteklediğimiz Endüstriyel Uygulama Destek 
programı.  

Birinci süreçte Ar-Ge İnovasyon sürecinde yaklaşık 530 bin TL’lik destek veriyoruz. 
Bunun işlik desteği eğer işliklerimiz doluysa dışarıda yer kiralama onun finansmanına 
da KOSGEB olarak destek veriyoruz. Bu destek programlarımızın 300 bin TL’si 
makine teçhizat yapacağı o Ar-Ge sürecinde ihtiyaç duyacağı makine teçhizatın 
bunun 100 bin TL’si hibe 200 bin TL’si de 4-5 sene sonra geri almaya başladığımız 
sıfır faizli bir kaynak, o açıdan makine teçhizat, personel desteği Ar-Ge 
çalışmalarında en önemli destek alanı yani çalıştıracağı doktora öğrencisi, lisans 
öğrencisi gibi öğrencilerin yine maaşlarının %75’ni KOSGEB olarak biz finanse 
ediyoruz. Dolayısıyla o projede hem öğrencilerini hem değişik araştırma yapan kişileri 
Ar-Ge personeli olarak çalıştırma imkânı var. Üst limitleri var, doktoranın 2.500 TL, 2 
bin, 1.500 lira gibi limitleri var. Ama neticede toplamda 100 bin TL’lik personel desteği 
alabiliyor.  

Eğer işletmesini yani Ar-Ge İnovasyon Projesini sunan akademisyen ya da 
öğrenciyse, yani girişimci olarak işletme olarak değil de girişimci olarak sürece 
giriyorsa, orada da 20 bin TL tamamen %100 olmak üzere bir başlangıç sermayesi 
desteği de yine bu arkadaşlarımıza veriyoruz. Projesini geliştirmek içinde yine 
yaklaşık 100 bin TL %75 oranında destek veriyoruz. Bunu başarıyla tamamladı, bir 
sonraki aşama endüstriyel uygulama destek programıdır. Burada temel olarak bu 
destek programına kimler başvurabilir? Endüstriyel Uygulama Destek Programı 
başarılmış bir Ar-Ge projesinin ticarileştirilmesi projesi desteklenmesi. Nedir bu? Bir 
defa KOSGEB Teknoloji Geliştirme Merkezlerinde ya da üniversitelerde yaptığımız 
Ar-Ge İnovasyon işbirliği protokollerine bağlı olarak projeleri kurullarda 
değerlendirilmiş, kabul görmüş ve desteklenmeye başlanmış. Destekleme süreci 
sonunda da yine aynı kurul tarafından başarıyla mezun edilmiş projelere biz bu 
desteği veriyoruz.  

Şimdi temel olarak bizim Ar-Ge projesi desteği verdiğimiz işletmeler için çıkardığımız 
bir programdı. Ama daha sonra şöyle düşündük: Bunu KOSGEB’in fonuyla desteğiyle 
değil de başka kamu kurumlarından da Ar-Ge desteği alabilmiş olabilir. Yani 
TÜBİTAK’tan almış olabilir, Sanayi Bakanlığı San-Tez’den almış olabilir, Tekno 
girişim desteklerinden almış olabilir, TTGV’den almış olabilir gibi kamu kurum veya 
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bu özellikte olan yapılardan bu Ar-Ge projesini aldı ve başarıyla mezun olduysa bu 
insanlara da aynı projenin ticaretleştirilmesi için destek verilebilmekte. Burada da 
bırakmadık, dedik ki okullarda, üniversitelerde doktora çalışması yapan birçok 
arkadaş var. Bu doktora çalışmalarını sahaya dönük yaparsalar ve daha sonra bunu 
ticarileştirme iradesi gösterirseler aynı şekilde bunları da destekleyelim dedik. Peki, 
yeterli mi hayır şunu da ifade ettik, işletmeler ille de kamu kaynağıyla Ar-Ge yapmak 
zorunda mı? Yani kendi kendine de çalışan Ar-Ge yapan fonlama almasa bile birçok 
çalışma yapan işletmeler var. Ancak bu işletmelerin bu Ar-Ge çalışmalarını 
kendilerinin yaptığını bize ispatlaması lazım. Bunun için de bu ispatın yolu ve yöntemi 
olarak da patenti önümüze koyduk. Yani patent belgesiyle kendi çalışmasını yapmış, 
kendi işletmesinin Ar-Ge çalışmasını yapmış bunu da patentle koruma altına almışsa 
bunu da aynı şekilde ticaretleştirmek için o endüstriyel uygulama destek 
programından yararlandırma konusunda bir irade ortaya koyduk.   

Burada da yine projeyi ticaretleştirme niyetiyle çalışma yapan o arkadaşlarımızın 
çalışmalarında bir kira desteği artık bunları endüstriyel uygulama artık sahaya imalata 
uygulamaya geçeceği için artık tek işliklerde yer vermiyoruz, direkt bunları sahada 
kiralayacağı yerlerde kira bedelleri olarak %75’ni karşılayacak şekilde bir kira desteği. 
Yine 100 bin TL’lik personel desteği, makine teçhizat artık yatırım desteği; bu yatırım 
desteği 300 bin TL, bunun 150 bin TL’si hibe olarak alacağı makinelerin %75’ni 
tekabül edecek şekilde 100 bin TL hibe 200 bin TL de geri ödemeli olarak bu 
işletmelere vereceğimiz destekler. Toplamına baktığımız zaman Ar-Ge, İnovasyon, 
Endüstriyel Uygulama Destek Programını toplamda 530 bin, 470 bin zannediyorum, o 
civarlarda toplam 1 milyon TL gibi bir destek veriyoruz, bunun da %75’i bazılarının 
%100’ü hibe olmak üzere.     

Soru 1: Hocalardan, üniversitedeki öğrencilerden bahsettiniz. Başlangıç olarak da 
KOSGEB’in ödeme sistemi ve yapısı hocalar için de öğrenciler için de uygun değil, 
bunu ben geçen sene de dile getirmiştim. Şimdi bu sistematikte bir karar değişikliğine 
gidilecek mi yoksa aynı şekilde devam edecek misiniz? Yani kişi ödüyor, ondan sonra 
faturalarını KOSGEB’e bildiriyor. KOSGEB ödemelerini bildiriyor, paraları geliyor; 
bazen 6 ay bazen 8 ay, bunların ritüelleri 1 seneyi bulabiliyor. Bir akademisyen için 
ya da işte bir öğrenci için bunu çevirmesi çok zor, aktif olarak KOSGEB orada 
yalıtımlı korunaklı bir şemsiye. O yüzden de Ar-Ge’ye KOSGEB’ten başlamak çoğu 
kişi için mantıksız geliyor. Sistematik firmalar için kurulmuş ama akademisyenler 
başladığı zaman 20 bin lira başlangıç desteği veriliyor diyor. Ama bunla bir kişinin ya 
da bir öğrencinin özellikle hocanın hem hocalığını yaparken bunu çevirmesi imkânsız 
gibi görünüyor. Bunda bir değişikliğe gidecek misiniz? 

Hüseyin Tüysüz: Evet, avans meselesini konuşuyoruz. Bizim de gönlümüzden gelen 
proje hemen başlar başlamaz, teminat mektubu karşılığında bir kısmını avans olarak 
vermek.  

Teminat mektubunu nereden bulacağız? Bunun için 7 Mart’ta Kredi Garanti Fonuyla 
bir protokol imzalıyoruz, bakanlığımızın da içinde olacağız. Artık teminat mektubu 
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diğer harcamalarımızla ilgili geri dönüşlü desteklerde dâhil olmak üzere teminat 
mektubunu almak için sizi artık bankalara göndermeyeceğiz. Bankaları devreden 
çıkarıyor. Direkt kredi garanti fonuna göndereceğiz. Kredi garanti fonu projenizi 
inceleyecek bakacak, bir projeksiyonunuza bakacak, alacağınız gerekirse makinelere 
de teminat olarak kabul edip makineleri işletme rehini gibi birçok kavramı Kredi 
Garanti Fonu değerlendirebiliyor. Değerlendirip teminat ihtiyacını işbirliği, güç 
birliğinde, Ar-Ge’de, girişimcilikte Kredi Garanti Fonu hem ikili maliyetten sizi 
kurtarma adına hem komisyonları çok daha aza indirme adına hem de değişik 
kaynakları teminata dönüştürebilme adına yeni bir çözüm üretmek.  

İkincisi yani teminat mektubuyla avans ödeyebilme; avans ödeyebilmek için, kanun 
değişikliği gerekiyor. Biz bunu birkaç defa gündeme taşıdık. Eğer meclisin bu 
manada kanun hükmünde kararname Bakanlar Kuruluna yetki verirse Bakanlar 
Kurulu da yapmak istese, bu kanunla da yapar. Ama bu manada avans verebilmenin 
yolu maliyeyi ve değişik kurumları aşmaktan geliyor. Bu konuda biz bir çözüm 
üretemedik, bu konuda gücümüz yetmedi. Ancak şöyle bir kolaylık getirdik, yani 
avans verme konusunda çözüm üretemedik ama şöyle bir kolaylık getirdik. Nedir o? 
Siz yapacağınız harcamalar özellikle makine alımları gibi alımları %75’ni biz 
karşılayacağız, %25’ni siz karşılayacaksınız. Dedik ki girişimci, kendisine ait olan 
%25’lik kısmını tedarikçisine ödesin bize dilekçe versin ben şu tedarikçilere şu 
makineleri alıyorum, %75’lik kısmını direkt oraya ödeyin desin, bize. Biz tamamını 
ödeyip bize faturaları getirip geri almadan sadece kendisine ait kısmı ödedikten sonra 
tedarikçiye biz ödeyelim. Böyle bir model geliştirdik.  

Burada değerli dostum siz kendi başınızdan geçen durumu bilebilirsiniz, yoksa biz bu 
konuda hemen hemen bütün işletmelerle hakikaten birebiriz. Birçoğu alamadı 
deyince sanki bütün Ar-Ge desteği alanları araştırmışsınız. Sonuç elinizde bir 
oranlama yapmışsınız çoğu deyince öyle olabiliyor. Ama bunun emin olun bu konuda 
çok ciddi bir katkısı oldu. Tabi ki gönlümüzden geçiyor, proje çıksın hemen avansını 
verelim. Bunun metotları var, bu konularda çok kafa yorduk. Ama şu an için KOSGEB 
olarak avans veremiyoruz. Kanuni dayanağımız yok, o konuda da mücadelemizi 
diyebilirim ki maliye şu bu kurumları aşamadık. Dolayısıyla avans vermiyoruz. Ama 
avans kadar önemli olduğunu düşündüğüm, yani siz kendinize ait kısmı zaten 
ödeyebiliyorsunuz. Ödemiyorsanız onu da zaten olmaz, yani %25’lik katkıyı 
ödeyeceksiniz. Onu ödediğinizde bizde hemen tedarikçiye %75’ini ödüyoruz. 
Dolayısıyla bu sorun büyük ölçüde çözüldü. Ama yine o %25’lik kısmında sorun 
yaşayanlar var, başka şeyler var, onun için bankalarla oturduk, “Eş Finansman 
Yöntemi” diye bir model geliştirdik. İşletmeler kendine ait o %25’lik kısmı da o projeyi 
de dikkate alarak bankalardan eş finansman olarak da alabilecek, şu an protokolleri 
yaptık, uygulamaya soktuk. Yani hani hem bizim verdiğimiz destek hem sizin 
katkınızı da yine bankalar üzerinden KDV üzerinden temin etme konusunu da birçok 
metot geliştirdik.  

Neticede bunlar kamu kaynakları, her bir kuruşun biz de hesabını vermek 
durumundayız. Geri alınacak bir kaynaksa bu geri alınmayı garanti altına alacak bir 
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mekanizmaya da ihtiyaç duyuluyor. Ama dönem dönem belli programlarda hani 
vazgeçmenin yollarını yöntemlerini çıkarırız. Örneğin girişimcilikte kapananlardan 
gerekirse makulse piyasa şartlarındaysa ödeme güçlüğü, piyasa başarısızlığı gibi 
kavramlardan dolayı kapanan girişimcilerden verdiğimiz desteği geri almıyoruz. Ama 
su istimal varsa, makineleri satıp nakitte dönüştürüp kaçmışsa gibi şeylerde onları 
geri alıyoruz. Ama KOSGEB olarak hep verme tarafındayız.  

Soru 2: TÜBİTAK’la aranızda bu konuda kanunlar farklı mıdır, onlar nasıl veriyor siz 
veremiyorsunuz?   

Hüseyin Tüysüz: Evet, TÜBİTAK tabi Türkiye’nin en önemli kuruluşlarından bir 
tanesi. TÜBİTAK kanunla avansı ilk kuruluşundan beri var, avans verebiliyor. 
TÜBİTAK’ın sadece bu avans verme meselesi değil, mesela İhale Kanunu gibi birçok 
kanundan da muaf olduğunu biliyoruz, kanunda yerleştirilmiş. Ar-Ge çalışmalarını, 
Ar-Ge konusunda eğitim danışmanlık gibi birçok faaliyeti Kamu İhale Kanunlarından 
da ayıklanarak birtakım imkânlar verilmiş. Biz o imkânlara paralel taleplerimiz oldu, 
ama o karşılanmadı, tabi şu an tutup da devleti şikâyet edecek değiliz ama gönül 
bazı şeyleri tabi ki istiyor. Öyle bir farlılık var, yani kanundan kaynaklanan bir farklılık 
var.  

Soru 3: Şimdi proje programları başladı, zaten. Özellikle endüstriyel uygulama 
programlarına başladı, zaten. Mesela doktora çalışmasının sonunda doktora 
öğrencilerinin çalışmaları, mastır yapanların çalışmalarını dikkate alarak mastırını 
yapmış hatta lisansta başarılı olmuş kişilerin başvurularını imkân verilmesi gerektiğini 
düşünüyorum. Doktorayı yapan sade akademik kuruma yönelebilir, endüstriye değil. 
Onun için yüksek lisans yapacak öğrencilerimizin yüksek lisans tezlerinin bu 
programlarda değerlendirilebilir. 

Hüseyin Tüysüz: Bunu değerlendirelim. Yani biz tabi programı tartışırken yüksek 
lisans tezlerinin Türkiye genelindeki kalitesinden de çok emin değiliz. Çünkü doktora 
çalışması bende yüksek lisans yaptım, danışman hocamla bir defa oturup da iki 
kelime konuşmadık. Yaptık çıktık. Ama doktora tezi öyle değil, yani tabiri caiz mi 
bilmiyorum, ama “imanımı gevredi” diyorlar ya.  Her 6 ayda bir jürinin karşısına 
çıkıyorum, sağa dönüyoruz sola dönüyoruz.  

Şimdi doktoraların kaliteleri hani ülkemizde yine oda tartışılır ama en azından 
hakikaten bir disiplin var. Bir caba, bir emek, gayret, bir sonuca gitme var. Tabi ki 
doktora tezlerinin tamamını destekleme durumumuz da yok, daha çok 
ticarileştirilebilecek olanlara destek vermeye çalışıyoruz ama yüksek lisans tezlerinde 
bunun altından kalkabilir miyiz çok emin değilim.  

Bir ikincisi de çünkü yüksek lisans tezlerinin takibi de yok, doktora tezlerinde kayda 
giriyor işte takibe giriyor. Ama yüksek lisans tezlerinin belki %70-%80’i hep copy 
paste oradan oraya oradan oraya, yani hani onun içerisine, biz sadece işe bakıyoruz. 
Bu fikrin ticarileştirilmesi boyutuna bakıyoruz. Biz doktora tezinde de tez doğru mu, 
literatürü doğru kaynaklardan kullanmış mı bizi o ilgilendirmiyor. Biz çıkan sonucun 
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sahada karşılığı var mı yok mu, bu işe kaynak verirsek sonuç alabilir miyiz alamaz 
mıyız işte hocalarımız, arkadaşlar bakıyor. Ama ne diyoruz, artık doktora bir 
mekanizma bu doktoradan mezun olduktan sonra işte YÖK’ün takibinde çeşitli 
dergilerde yayımlanıyor, birçok etkinlikte kullanılıyor. Biz artık onun sahibinin o 
doktoradan mezun olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Ama yüksek lisanstan çok emin 
değiliz ama yine de ben bunu bir değerlendirelim, biz notumuzu alalım. Bu işi daha 
da arttırabilmekte istiyoruz, yani Ar-Ge inovasyon konusunda.  

Soru 4: Üniversitelerde bizde de var, Ar-Ge merkezleri, bu merkezlerde genellikle 
gençler, tez öğrencileri çalışmakta. Ama bizim en çok karşılaştığımız sorun personel 
giderlerini karşılayamamak. Şimdi bu konuda nasıl KOSGEB destek olabilir? Yani bu 
merkezlerin gerçekten sanayiye büyük katkısı olduğuna inanıyorum. Ama yasal 
sınırlar elimizi kolumuzu bağlıyor. İşte her projenin belli bir limiti var, yok %20’yi 
geçemez. Vergiler gününde ödeniyor, sanayideki Ar-Ge Merkezleri vergiden muaf 
bizler veriyoruz. Böyle yani haksız rekabetlerle karşı karşıyayız. Bunları özellikle 
personel giderlerimizde sıkıntı çekiyoruz. Bu konuda KOSGEB nasıl destek olabilir?    

Hüseyin Tüysüz: Biz KOSGEB olarak bütün süreçlerimizde işletmeyi muhatap 
alıyoruz. Yani bize başvuracak bütün muhatabımız hepsi işletme olacak. Girişimci 
olarak başvuranda projesi kabul edildikten sonra süre veriyoruz, işletmesini 
kurduktan sonra destekleme başlıyor. Yani temel olarak kanunumuz bunu bize 
emrediyor. Girişimcilik diyoruz, girişimcilere eğitim veriyoruz. İşini kuruyor, destek 
alıyor. Hatta bu “İş Planı Ödülleri” yarışması yapıyoruz. Bir üniversitede verilen 
girişimcilik eğitimi sonucunda X arkadaş İş Planı Ödülünü aldı. Bu kişide yine o ödül 
parasını alabilmek için işini kuracak hem girişimcilik desteğini alacak hem de bu 
parayı ilave alacak. Yani bizim her türlü ödememiz karşımızda bir işletmeyi muhatap 
alarak gerçekleştiriliyor. Eğer bu Ar-Ge merkezleri bir Ar-Ge projesi yapıyorsa, aynı 
şekilde işletme statüsündeyse bilmiyorum ben içeriğini işte o konuda bizim 
yapacağımız bir şey yok. Ama bu konuda Ar-Ge merkezleri konusunda bakanlığımız, 
TÜBİTAK bu manada destekler veriyor. Özellikle akademik Ar-Ge’yi bakanlık ve 
TÜBİTAK destekliyor. Biz akademik Ar-Ge’ye yönelik bir çalışmamız yok, biz daha 
çok ticarileştirmeye dönük piyasaya dönük Ar-Ge’ye odaklanmış durumdayız.  

Soru 5: TÜBİTAK desteklerinde alımlarda, hizmet alımlarında ya da teçhizat 
alımlarında KDV dâhil rakamlar üzerinden konuşuyoruz. Ama KOSGEB desteklerinde 
sanırım yasayla alakalı bir şey, hep KDV hariç konuşuyoruz. Otomatikman %75 
destek verildiği takdirde bile toplam rakamın %18’i KDV’ye gittiği için de hani aktif 
destek miktarı işletme açısından bakınca %60’lara kadar iniyor. Bununla ilgili bir 
çalışma var mı ya da bunun düzeltilmesi için bir yol var mı? 

Hüseyin Tüysüz: Hocam benim size tavsiyem bunu hiç dillendirmeyin. TÜBİTAK’ı da 
bizim tarafımıza çekerler. Bakın inanın TÜBİTAK vaktiyle hakikaten başbakanlığa 
bağlı, hakikaten özerk bir yapısı vardı. Orada istediği şekilde kanunlar çıkarmışlar, 
çok güzel kanunlar var. Fakat biz destek programlarını çıkarırken o kadar mücadele 
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ettik ki kamu kurumlarıyla yani KOSGEB’de aslında Özal vizyonuyla kurulmuş bir 
kurumdur.  

KOSGEB’in esnek bir yapısı var, 657’ye tabi değil, aslında kuruluşunda Sayıştay’a 
tabi değil, kamu ihaleye tabi değil, hiçbir kanuna tabi değil diye madde var. Ama 
burada tabi değil ama sonra o kanunlar şu da bize tabi şu da bize tabi diyerek hepsini 
bir daha geriye çekmişler. Bu tür farklılıklar çünkü piyasaya hizmet edecek yapıların 
en azından piyasa kadar esnek olması lazım, piyasayla uyumlu çalışıyor olabilmesi 
lazım. Rahmetli Özal hakikaten bunu düşünüp o vizyonla bu kurumu kurmuş ama biz 
şu an oradaki tabilik meselesini hepsine tekrar tabiyiz. Dolayısıyla şu an TÜBİTAK’ta 
geçtiğimiz bu bakanlıkların yapılanması kapsamında başbakanlıkla ilgiliyken şu an 
Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığı ilgili bir yapıya geldi. Yavaş yavaş mesela eskiden 
hiç Danıştay girmezdi TÜBİTAK’a şimdi Sayıştay raporlarını takip ediyorsunuzdur. 
Çünkü çıkan eksikliklerde hakikaten klasik devlet memurunun yapması gereken 
şeyleri yapmadıkları için bir sürü eksiklik çıkıyor. Çünkü orası bazı riskleri alması 
gereken kurum TÜBİTAK, KOSGEB buna katılıyorum. Ama maalesef bu konuda 
inşallah TÜBİTAK’ı da 650’ye doğru çekip de böyle klasik anlayışla bir yapıya 
dönüştürmezler.  

Bizim bu 2010 yılındaki değişim öncesi desteklememiz KDV hariç değildi. İşte o 
tartışma ilk defa 2006 yılında 5018 Sayılı işte bu kanun çıktıktan sonra bu işte bütün 
yapıları ona göre bütçeleri, performans sistemlerini oluşturan 5018 Sayılı yasa 
çıktıktan sonra KOSGEB’te de bunlar tartışılmaya başlandı ve KOSGEB eskiden çok 
daha farklı kümülatif rakamlar üzerinden destek verirken bir anda bu yeni 
programlarda devlete olan mükellefiyetlerin tamamı çıkarılarak desteklendi. Yani şu 
an başta ücret diyoruz mesela eskiden ücret ne ise, brüt maliyeti ne ise onun 
%50’sini %60’nı %75’ni veriyorduk. Şimdi hayır, devlete olan mükellefiyetler yani 
neyse şuyu buyu çıktıktan sonra net ücret üzerinden vermeye başlıyoruz. Yani 
dolayısıyla aslında %75’i destek ama o kısımları çıktığın zaman %50 gibi bir orana 
tekabül ediyor. Ama maalesef bizim icra komitemizde bu değerlendirildi, orada 
kamudan maliyeden şuradan buradan temsilciler var. Devlete olan mükellefiyetlerden 
arındırılarak destek verme metodu seçildi.        

Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Görevlisi Dr. Elif 
Kalaycı: Atılım Üniversitesi olarak TÜBİTAK’ın hocamızın bahsettiği girişimcilik 
eğitimini kazandık. Orada da aynen sizin girişimcilik eğitimde verilen eğitim hatta 72 
saat sonra 120 saat minimum veriliyor ve gayette kaliteli bir eğitim. Bu eğitimin 
sonunda TÜBİTAK’la acaba görüşmeleriniz oluyor mu? Sizin desteğiniz 100 bin lira 
diye bahsettiniz; 30 hibe, 70 bin kredi. O desteğin 1601’i ilgilendiren girişimcilere de 
verilmesi söz konusu olabilecek mi acaba ileri de ya da yakın zamanda? 

Hüseyin Tüysüz: Girişimcilik özelinde değil de TÜBİTAK bakanlık ve KOSGEB 
olarak ortak bir koordinasyon toplantısı yapıyoruz. Bakanlığımızın ifadesi İstanbul’da 
KOBİ zirvesinde de ifade etti. Bakanlık desteklerden çekilmeyi düşünüyor. Bakanlık 
daha çok politika belirleme ve denetleme sürecini ele alıp kendi destekleme 
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programlarını bir kısmını TÜBİTAK’a bir kısmını KOSGEB’e aktarmayı düşünüyor. 
KOSGEB’te TÜBİTAK’ta biz ortak mükerrer destekleri özellikle işte girişimcilik 
boyutunda ağırlıklı olarak KOSGEB, Ar-Ge boyutunda ağırlıklı olarak TÜBİTAK; KOBİ 
Ar-Ge konusunda KOSGEB gibi bir koordinasyon içerisindeyiz. O sertifikaları 
bilmiyorum ama TÜBİTAK’ın Tekno-Girişim Desteğini alanlara endüstriyel uygulama 
desteğini verme konusunda bir mutabakatımız geçen hafta itibariyle sağlandı. Bu 
konuda karar aldık, yani TÜBİTAK’tan “Tekno Girişim Desteği” alanlara biz işte işlik 
verme, başlangıç sermayesi desteği verme, kira desteği verme ve diğer desteklerden 
yaralanmasının önünün açtık. Ama girişimcilik konusu gündeme gelmedi.       


