
AR-GE VE İNOVASYON ÇALIŞMALARI, 

ÜNİVERSİTE İŞ DÜNYASI İŞBİRLİĞİ VE KOSGEB’İN ROLÜ 

 

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. 

 

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 
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. 

 


